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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) Με τι ασχολήθηκε ο Όθωνας την εποχή της βασιλείας του; 
2) Γιατί ο λαός ήταν δυσαρεστημένος με τον Όθωνα και τους αντιβασιλείς;  
3) Πού οδήγησε η λαϊκή δυσαρέσκεια για τη βασιλεία του Όθωνα; 
4) Ποιοι ήταν πρωταγωνιστές του κινήματος αυτού και πότε έγινε; 
5) Πότε έφυγε ο Όθωνας από την Ελλάδα και γιατί; 
6) Τι ήταν η «Μεγάλη Ιδέα»; 
7) Ποιος ήταν ο εμπνευστής και θερμός υποστηρικτής της «Μεγάλης Ιδέας»; 

 
 
 
 
 

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

 Ο τρόπος που κυβερνούν οι 
Βαυαροί καθώς και πολλές 
αποφάσεις τους δυσαρεστούν το 
λαό. 

 Τα εθνικά κτήματα δεν δίνονται 
στους αγρότες και στους 
ακτήμονες. 

 Οι περισσότεροι αγωνιστές του 
1821 παραμερίζονται. 

 Οι ληστείες στην ύπαιθρο 
μεγαλώνουν την ανασφάλεια και 
την αναταραχή. 

 
 

 Οργανώνεται επαναστατικό κίνημα με 
σκοπό να εξαναγκάσει τον Όθωνα να 
παραχωρήσει Σύνταγμα. 

 Μονάδες του στρατού μαζί με πλήθος λαού 
περικυκλώνουν τα ανάκτορα (σημερινή 
Βουλή) ζητώντας Σύνταγμα. 

 Επικεφαλής του στρατού είναι ο 
συνταγματάρχης Δημήτριος Καλλέργης και 
ο αγωνιστής του 1821 Ιωάννης 
Μακρυγιάννης. 

 Τον επόμενο χρόνο ψηφίζεται Σύνταγμα. 
 Το πολίτευμα της χώρας μεταβάλλεται 

σε συνταγματική μοναρχία. 
 

 Είναι η προσπάθεια για επέκταση των συνόρων 
του ελληνικού κράτους και η απελευθέρωση των 
υπόδουλων Ελλήνων που εξακολουθούν να ζουν 
κυρίως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

 Αναπτύσσεται και διαδίδεται στα χρόνια της 
βασιλείας του Όθωνα. 

 Εμπνευστής της και ένας από τους θερμούς 
υποστηρικτές είναι ο Ιωάννης Κωλέττης. 

 Υποστηρικτής της ιδέας είναι και ο ίδιος ο Όθωνας. 
 

 Οι αντιδράσεις κατά της βασιλείας 
του Όθωνα συνεχίζονται και στα 
επόμενα χρόνια. 

 1862: Ξεσπούν επαναστατικά 
κινήματα σε περιοχές της 
Πελοποννήσου και της Στερεός 
Ελλάδας. 

 Ο Όθωνας χάνει το θρόνο του 
και αναγκάζεται να 
εγκαταλείψει την Ελλάδα. 

 Μαζί με τη σύζυγό του, βασίλισσα 
Αμαλία, επιστρέφουν στη 
Βαυαρία. 

 

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

