
Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης Κωλέττης - η βασιλεία του Γεωργίου Α΄

1832

•Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία επέλεξαν  για το αξίωμα του βασιλιά της
Ελλάδας τον 17χρονο πρίγκιπα  Όθωνα, επειδή όμως δεν είχε ενηλικιωθεί ακόμα, ανέλαβαν τη διακυβέρνηση για δυο
χρόνια  τρεις  συμπατριώτες του, οι οποίοι αποτέλεσαν τη  λεγόμενη Αντιβασιλεία.

Η 
Αντιβασι

λεία

Δραστικά  μέτρα  για  την ανασυγκρότηση του κράτους:

•Οργάνωσαν τη διοίκηση τη δικαιοσύνη

• Το εκπαιδευτικό σύστημα. Ιδρύθηκαν σχολεία, ∆ιδασκαλείο και  Πανεπιστήμιο στην Αθήνα (1837).

•Η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε τον Δεκέμβριο του 1834 από το Ναύπλιο στην Αθήνα.

•Ο στρατός στελεχώθηκε και με Βαυαρούς αξιωματικούς .

•Η Εκκλησία της Ελλάδας ανακηρύχθηκε αυτοκέφαλη.

1855
•Υπογράφηκε η πρώτη εμπορική και ναυτιλιακή συμφωνία μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών Τούρκων.

3 
Σεπτεμβρί

ου του 
1843

•Ο τρόπος διακυβέρνησης και πολλές βασιλικές αποφάσεις δημιούργησαν δυσαρέσκεια κατά του Όθωνα η οποία
οδήγησε στην οργάνωση επαναστατικού κινήματος, που είχε σκοπό να τον εξαναγκάσει να παραχωρήσει Σύνταγμα.
Τον επόμενο χρόνο ψηφίστηκε Σύνταγμα και το πολίτευμα της χώρας μεταβλήθηκε από απόλυτη μοναρχία σε
συνταγματική μοναρχία.

Φθινόπω
ρο του 
1862

•Ξεσπάνε επαναστατικά κινήματα σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Ο Όθωνας χάνει
το θρόνο του.

«Μεγάλη 
Ιδέα»

•Επέκταση των συνόρων του ελληνικού κράτους και η απελευθέρωση των υπόδουλων Ελλήνων. Εμπνευστής της και
θερμός υποστηρικτής της ήταν ο Ιωάννης Κωλέττης. Το 1844 ανέλαβε πρωθυπουργός της χώρας μέχρι τον θάνατο του,
το 1847. Υποστηρικτής της «Μεγάλης Ιδέας» ήταν και  ο βασιλιάς Όθωνας.



•Με την απομάκρυνση του Όθωνα οι Μεγάλες Δυνάμεις επιλέγουν τον πρίγκιπα Γεώργιο για βασιλιά των Ελλήνων. 
•Οι Άγγλοι παραχωρούν τα Επτάνησα στην Ελλάδα, ως δώρο στον νέο βασιλιά.
•Ο Γεώργιος Α’ βασίλεψε για περίπου 50 χρόνια. 1863

•Πιο δημοκρατικό Σύνταγμα  που   περιόριζε την εξουσία του βασιλιά και αναγνωρίζει το πολίτευμα της 
βασιλευομένης δημοκρατίας.

1864

•Ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος η Θεσσαλία καθώς και ο σημερινός νομός της Άρτας, με 
αποτέλεσμα να αυξηθεί ο πληθυσμός αλλά και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

1881
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