
Όττο Φρίντριχ Λούντβιχ φον Βίττελσμπαχ 
(Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach): 
Όθων, βασιλεύς της Ελλάδος

Ο Όθων υπήρξε ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας. Γεννήθηκε στο Σάλτσμπουργκ τον Ιούνιο του 1815 
και ήταν δευτερότοκος γιος του μετέπειτα βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου Ά . Ως δευτερότοκος δεν 
προοριζόταν να καταλάβει θέση βασιλιά και πιθανώς προοριζόταν για εκκλησιαστική σταδιοδρομία. Το 
1832, σε ηλικία 17 ετών, ορίστηκε βασιλιάς της Ελλάδας από τις τρεις «Προστάτιδες Δυνάμεις», Μ. Βρετα-
νία, Γαλλία, Ρωσία, μετά την άρνηση της πρώτης τους επιλογής, του Λεοπόλδου της Σαξονίας, να δεχτεί 
το θρόνο της Ελλάδας. Στις 25 Ιανουαρίου 1833 αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο, τότε πρωτεύουσα του νε-
οσύστατου ελληνικού κράτους. Μαζί του ήλθε και ένα επιτελείο Βαυαρών πολιτικών και στρατιωτικών 
καθώς και μία στρατιωτική δύναμη 3.850 Βαυαρών. Μέχρι την ενηλικίωσή του την βασιλική εξουσία 
ασκούσαν τρεις βαυαροί αντιβασιλείς (Άρμανσμπεργκ, Μάουρερ, Χάυντεκ). 

1835-1843: Περίοδος απόλυτης μοναρχίας

Το Μάιο του 1835, με την ενηλικίωσή του, ο Όθωνας ανέλαβε τη βασιλεία αλλά διατήρησε Βαυαρούς σε 
νευραλγικές θέσεις και όρισε πρωθυπουργό τον Άρμανσμπεργκ. Το 1837 παντρεύτηκε στη Γερμανία τη 
δούκισσα του Ολδεμβούργου, Αμαλία. Επιστρέφοντας έφερε μαζί του τον Βαυαρό οικονομολόγο Ρού-
ντχαρτ, που αντικατέστησε στη θέση του πρωθυπουργού τον Άρμανσμπεργκ. Η επιλογή Βαυαρού για 
το αξίωμα προκάλεσε δυσαρέσκεια μεταξύ των Ελλήνων αλλά και την εντονότατη αντίδραση των Βρε-
τανών, που διατηρούσαν καλές σχέσεις με τον Άρμανσμπεργκ. Μετά από δέκα μόλις μήνες ο Ρούντχαρτ 
παραιτήθηκε και ξεκίνησε η περίοδος της προσωπικής διακυβέρνησης του Όθωνα, καθώς ανέλαβε ο 
ίδιος την προεδρία της Κυβέρνησης. Το 1840 τοποθέτησε στη θέση του πρωθυπουργού τον αρχηγό του 
αγγλικού κόμματος, Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Σύντομα, όμως, ο Μαυροκορδάτος παραιτήθηκε και 
τη θέση του ανέλαβε και πάλι ο Όθωνας. 

Το διάστημα 1839-1841 ο Όθωνας υποστήριξε τις εξεγέρσεις που έγιναν στη Θεσσαλία, στη Μακε-
δονία και στην Κρήτη, αλλά οι κινήσεις αυτές δεν είχαν κανένα θετικό αποτέλεσμα. Η απολυταρχική 
διακυβέρνηση του Όθωνα, η βαυαροκρατία, η αδυναμία να κατανοήσει τις τοπικές ιδιαιτερότητες, αλλά 
και οι μηχανορραφίες των Μεγάλων Δυνάμεων που εργάζονταν για τα δικά τους συμφέροντα, οδήγησαν 
στο κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, με επικεφαλής τον Μακρυγιάννη και το συνταγματάρχη Δημήτριο 
Καλλέργη. Αίτημα του κινήματος ήταν η παραχώρηση Συντάγματος. Κάτω από τη λαϊκή πίεση ο Όθωνας 
υποχρεώθηκε να παραχωρήσει το πρώτο Σύνταγμα του νέου ελληνικού κράτους, το οποίο όμως εκχω-
ρούσε πολλές εξουσίες στο βασιλιά. 

1843-1862: Περίοδος της συνταγματικής μοναρχίας 

Στα χρόνια που ακολούθησαν την ψήφιση του συντάγματος του η κατάσταση δεν άλλαξε ουσιαστικά. 
Την πρώτη περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας στο πολιτικό στερέωμα μεσουράνησε ο Κωλέττης 



και το γαλλικό κόμμα, μέχρι το θάνατο του τελευταίου, το 1847. Στην πολιτική ζωή κυριαρχούσε η συ-
ναλλαγή και η διαφθορά και οι παραβιάσεις του Συντάγματος ήταν συχνό φαινόμενο. Την ίδια εποχή 
θεμελιώθηκε και η Μεγάλη Ιδέα (τον όρο για πρώτη φορά χρησιμοποίησε σε ομιλία του ο Κωλέττης το 
1844), την οποία υιοθέτησε ο Όθωνας ως αρχή της εξωτερικής του πολιτικής. Στη διάρκεια του Κριμαϊ-
κού Πολέμου(1854), ο Όθωνας υποστήριξε απελευθερωτικά κινήματα στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και 
την Κρήτη, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Αγγλίας και της Γαλλίας. Για να εξαναγκαστεί η 
Ελλάδα σε ουδετερότητα, οι δύο Δυνάμεις προχώρησαν σε αποκλεισμό του Πειραιά. Πολλοί θεώρησαν 
τον Όθωνα υπεύθυνο για τις αποτυχίες στην πραγματοποίηση της Μεγάλης Ιδέας ενώ Αγγλία και Γαλλία 
άρχισαν πια να επιδιώκουν ανοιχτά την εκθρόνισή του.

Τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1862, στο Ναύπλιο, ξέσπασε στάση κατά του Όθωνα με αιτήματα την 
αλλαγή του κυβερνητικού συστήματος, τη διάλυση της Βουλής και τη συγκρότηση Εθνοσυνέλευσης. Η 
κυβέρνηση πολιόρκησε το Ναύπλιο και κατέστειλε την επανάσταση. Τον Οκτώβριο, στη διάρκεια περι-
οδείας του Όθωνα στην επαρχία εκδηλώθηκαν εξεγέρσεις σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και τελικά 
και στην Αθήνα, όπου ο λαός και ο στρατός κήρυξαν έκπτωτο τον Όθωνα. Ο Όθωνας μαζί με τη σύζυγό 
του εγκατέλειψε την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1862 και εγκαταστάθηκε στο Μόναχο και αργότερα στη 
Βαμβέργη. Εκεί έζησε μέχρι το1867, οπότε πέθανε, σε ηλικία 52 ετών. 


