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ΕΝΟΤΗΤΑ 19: Από ηην 3η Σεπηεμβπίος 1843 έωρ ηην έξωζη ηος Όθωνα (1862)  (ζελ. 59-60) 

Η καθιέπωζη ηηρ ζςνηαγμαηικήρ μοναπσίαρ (ζελ. 59) 

 χληαγκα 1844:         Πνιίηεπκα  πληαγκαηηθή Μνλαξρία 

 

Ννκνζεηηθή Δμνπζία                               Δθηειεζηηθή Δμνπζία                                       Γηθαζηηθή Δμνπζία 

                                                                                  

Βαζηιηάο/Γεποςζία/Βνπιή                       Βαζηιηάο-Τπνπξγνί                                       Γηθαζηέο 

 Αςξημένερ εξοςζίερ βαζιλιά : δηνξίδεη Γεξνπζία, ππνπξγνχο, δηθαζηέο / ζπκκεηέρεη ζηελ Δθηειεζηηθή Δμνπζία 

 Γεληθφο Υαξαθηεξηζκφο πληάγκαηνο 1844: Σςνηηπηηικό κε ιίγα θηιειεχζεξα ζηνηρεία 

Η διαμάση αςηοσθόνων-εηεποσθόνων (ζελ. 59) 

 Απηφρζνλεο: Έιιελεο εληφο Διιάδαο / Δηεξφρζνλεο: Έιιελεο εθηφο Διιάδαο 

 Αίηεκα απηνρζφλσλ: κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηε Γηνίθεζε 

 Απνηειέζκαηα: 1) απνθιεηζκφο εηεξνρζφλσλ απφ ηε Γηνίθεζε,  2) Πεξηνξηζκφο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ εηεξνρζφλσλ 

Η λειηοςπγία ηος πολιηεύμαηορ (ζελ. 59) 

 Γπζιεηηνπξγία πνιηηεχκαηνο  αηηίεο: 1) νη ππεξεμνπζίεο ηνπ βαζηιηά 2) αλεπίζεκε δξάζε θνκκάησλ 

 Παξάδεηγκα πνιηηεηαθήο δπζιεηηνπξγίαο: Δθινγέο 1844  νοθεία, βία, διαθθοπά  

 Νηθεηήο πξψησλ εθινγψλ  Γαιιηθφ θφκκα / Πξσζππνπξγφο: Ι. Κσιέηηεο  

 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πξσζππνπξγίαο Κσιέηηε (1844-1847): 1) πλεξγαζία κε ηνλ Όζσλα, 2) Παξαβίαζε πληάγκα-
ηνο, 3) Καηάρξεζε δεκφζηνπ πινχηνπ γηα θνκκαηηθνχο ζθνπνχο  Αξλεηηθή πεξίνδνο γηα ην ειιεληθφ θξάηνο 

Μεγάλη Ιδέα και αλςηπωηιζμόρ (ζελ. 59) 

 Μεγάλη Ιδέα: Άπνςε πνπ ζεσξεί ηε δηεχξπλζε ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ εθηφο Διιάδαο 
Διιήλσλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο Διιάδαο σο ρψξαο.  

 Δηζεγεηήο-εκπλεπζηήο Μεγάιεο Ιδέαο Ι. Κσιέηηεο (1844) 

 Μαδηθή απνδνρή ηεο Μεγάιεο Ιδέαο  θαη πηνζέηεζή ηεο σο θξαηηθήο πνιηηηθήο κέρξη θαη ην 1922 

 Αλςηπωηιζμόρ: πνιηηηθή κε ζηφρν ηελ έληαμε ησλ «αιχηξσησλ» Διιήλσλ ζηελ Διιάδα (κέζσ ηεο επέθηαζήο ηεο) 

 Αληίζεζε κε ηε Μεγάιε Ιδέα  Αγγιηθφ θφκκα (Αι. Μαπξνθνξδάηνο)  πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε 

Ο Κπιμαϊκόρ πόλεμορ (1854-1856) και ο Ελληνιζμόρ  (ζελ. 59-60) 

 1854  Έλαξμε ξσζνηνπξθηθνχ πνιέκνπ  Πεδίν ζχγθξνπζεο: Υεξζφλεζνο Κξηκαίαο (Νφηηα Ρσζία) 

 Διιάδα: επθαηξία γηα δηεχξπλζε ησλ ζπλφξσλ Δμεγέξζεηο (Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Μαθεδνλία) 

 Καηάιεςε θαη λαπηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ Πεηξαηά (1854-1857) απφ Αγγιία & Γαιιία (ζχκκαρνη Σνχξθσλ) 

 1856: Απνηπρία ειιεληθψλ εμεγέξζεσλ / Ήηηα Ρψζσλ ζηνλ Κξηκατθφ Πφιεκν 
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 Δπλντθή εμέιημε: Μεηαππςθμίζειρ-Εκζςγσπονιζμόρ Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο  «Υάηη Υνπκαγηνχλ» (1856) 
 Δμαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο φισλ ησλ ππεθφσλ  Έλαξμε πεξηφδνπ αλάπηπμεο ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Οζσκ. Απηνθξ. 

 Καηάξγεζε «επξσπατθψλ» θνκκάησλ ζηελ Διιάδα  έληνλε δπζαξέζθεηα Διιήλσλ γηα ηηο Μ. Γπλάκεηο 

Η έξωζη ηος Όθωνα (1862) - (ζελ. 60) 

 Βαζκηαία αζηηθνπνίεζε Διιάδαο  Δκθάληζε λέσλ θηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ  Δλίζρπζε αληηνζσληθνχ ξεχκαηνο  

 1859-1862: Κνξχθσζε αληίδξαζεο  Δμέγεξζε ζην Ναύπλιο (01/02/1862, Ναππιηαθά) 

 1862: Δμέγεξζε ηεο βαζηιηθήο θξνπξάο ηεο Αζήλαο  Ο Όζσλαο θεξχζζεηαη έθπησηνο 

 12/10/1862: Αποσώπηζη Όθωνα  Καηαθεχγεη ζην Μφλαρν φπνπ πεζαίλεη ην 1867 


