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Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ 
Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ - Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ 

 
Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια επιλέχθηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις ως βασιλιάς της 
Ελλάδας ο νεαρός Βαυαρός πρίγκιπας Όθωνας, ο οποίος βασίλευσε έως το 1862. Το 1844 ο 
Όθωνας υποχρεώθηκε να παραχωρήσει Σύνταγμα. Την ίδια χρονιά ο Ιωάννης 
Κωλέττης ανέλαβε πρωθυπουργός της χώρας. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια ποιον επέλεξαν οι Μεγάλες Δυνάμεις να κυβερνήσει 

την Ελλάδα;  
2) Τι ήταν η Αντιβασιλεία; 
3) Ποιο ήταν το έργο της Αντιβασιλείας ; 
4) Γιατί η Εκκλησία της Ελλάδας αποσπάστηκε από το Πατριαρχείο; 
5) Πώς ήταν οι σχέσεις του ελληνικού κράτους με την Υψηλή Πύλη; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε ο εκπαιδευτικός Αρβανιτίδης Θεόδωρος - atheo.gr και τα σχεδιαγράμματα  
ο εκπαιδευτικός Παύλος Κώτσης - «Στην τάξη» 
 

 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία επιλέγουν ως βασιλιά 
της Ελλάδας τον 17χρονο πρίγκιπα Όθωνα, γιο 
του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου. 

 Εγγυώνται για το πολίτευμα της Ελλάδας, την 
ανεξαρτησία και τα σύνορα. 

 Ιανουάριος 1833: Ο Όθωνας φτάνει στην Ελλάδα. 
 Μέχρι να γίνει ενήλικος, για δύο χρόνια 

αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση τρεις συμπατριώτες 
του ως Αντιβασιλείς. 

 Το πολίτευμα της χώρας είναι η απόλυτη 
μοναρχία. 

 

 Οι Βαυαροί προσπαθούν να οργανώσουν τη διοίκηση, 
τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και την οικονομία. 

 Το ελληνικό κράτος χωρίζεται σε νομούς, επαρχίες και 
δήμους. 

 Δεκέμβριος 1834: Η πρωτεύουσα μεταφέρεται από 
το Ναύπλιο στην Αθήνα. 

 Ιδρύονται σχολεία για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 
(Δημοτικά, Ελληνικά και Γυμνάσια). 

 Ιδρύονται Διδασκαλείο και Πανεπιστήμιο στην Αθήνα 
(1837). 

 Ο στρατός στελεχώνεται με Βαυαρούς αξιωματικούς. 
 Η Εκκλησία της Ελλάδας αποσπάται από το 

Πατριαρχείο και γίνεται Αυτοκέφαλη (ανεξάρτητη). 

Πάρα πολλοί Έλληνες ζουν έξω από τα 
σύνορα και είναι ακόμα υπόδουλοι στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Αυτό διαταράσσει συχνά τις σχέσεις των 
δύο κρατών. 
Παρά τις δυσκολίες, το 1855 
υπογράφεται η πρώτη εμπορική και 
ναυτιλιακή συμφωνία μεταξύ Ελλήνων 
και Οθωμανών Τούρκων. 
 

https://atheo.gr/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%84/
https://www.stintaxi.com/sigmachiepsilondeltaiotaalphagammarho940mumualphataualpha.html

