
 
 
 

από την περιβαλλοντική ομάδα του 
 1ου ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής 

σχ. έτους  2017-18 



Ο δευτερότοκος 
γιος του Βασιλιά 
Λουδοβίκου Α’ 
της Βαυαρίας  

αγαπούσε τη 
μελέτη των 

αρχαίων  
Ελλήνων  

συγγραφέων 
και η ελληνική 

ιστορία τον 
μάγευε. 



Έτσι, δεν το 
σκέφτηκε λεπτό, 

όταν 
του προτάθηκε να 

αναλάβει τη 
βασιλεία στο νέο 
ελληνικό κράτος, 

μετά τη δολοφονία 
του κυβερνήτη 
Καποδίστρια. 



Αποβιβάστηκε 
στο Ναύπλιο με 
την ακολουθία 

του 

τον Ιανουάριο 
του 1833 και 

έγινε δεκτός με 
ενθουσιασμό 



Αλλά, έναν χρόνο 
αργότερα, 

αποφάσισε πως η 
Αθήνα 

ήταν η ιδανική 
πρωτεύουσα για 
το κράτος του: 
το κλίμα της 

ήταν θαυμάσιο 
και η αρχαία 

δόξα της 
λαμπρή! 



Με τη βοήθεια 
των 

Αντιβασιλέων 

ξεκίνησε άμεσα 
το έργο της 

ανόρθωσης της 
Ελλάδας. 



Τα συνεργεία 
δουλεύανε 

  νυχθημερόν. 



Κατά τη διάρκεια 
της βασιλείας του 

το εξωτερικό 
εμπόριο της 

Ελλάδας 
τριπλασιάστηκε, ο 

πληθυσμός 
διπλασιάστηκε, 

η παιδεία 
γνώρισε άλματα 
προόδου και η 

ναυτιλία 
αναγεννήθηκε. 



Ιδρύθηκαν, μεταξύ 
άλλων,  το 

Πανεπιστήμιο, το 
Αστεροσκοπείο, το 

Οφθαλμιατρείο, 

η  Ριζάρειος Σχολή, 
η Τράπεζα της 

Ελλάδος, η 
Φιλεκπαιδευτική 

Εταιρεία. 



Το 1836 ο 
Όθωνας επιλέγει 
τη σύντροφο της 

ζωής του: 

είναι η 
δεκαοκτάχρονη 
Αμαλία, κόρη  
του Δούκα του 
Όλντεμπουρκ. 



Οι δυο τους 
μετέφεραν  από 

την Ευρώπη 

αρκετές 
συνήθειες που 
επικρατούσαν 

εκεί. 
 



Τα 
Χριστούγεννα, 

για 
παράδειγμα,  

καθιέρωσαν να 
ανταλλάσσουν  

συμβολικά 
δώρα με 

συγγενείς και 
φίλους, 



τα οποία 
κέρδιζαν τις 
εντυπώσεις  

με τα σχέδια και 
τα χρώματά 

τους 



και πολλοί 
ταλαντούχοι 

ντόπιοι τεχνίτες 

καταγίνονταν 
με την 

κατασκευή 
τους. 



Το βασιλικό 
ζεύγος 

αγαπούσε την 
Ελλάδα 

και επέλεγε να 
ντύνεται  με 
ελληνικές 

παραδοσιακές 
Φορεσιές. 



Υπήρχαν, όμως, 
και πολλοί που 
κατηγορούσαν 

τον Όθωνα 
για απολυταρχικές 
μεθόδους άσκησης 
της εξουσίας, για 
αναβλητικότητα 

και 
διστακτικότητα. 



Τι κι αν 
προσπαθούσε 
μεθοδικά να 

αντιμετωπίσει 
τις απανωτές 

κρίσεις  

στο μικρό 
κράτος του; 



Πολλοί δεν 
είχαν ούτε μία 
καλή κουβέντα 

για τη βασιλεία 
του.  



Έτσι, στις 3 
Σεπτεμβρίου 

του 1843, 

κάτω από την 
πίεση του λαού 
και των ηγετών 

του, 



o  Όθωνας 
υποχρεώθηκε 

να 
παραχωρήσει 

Σύνταγμα 
στους 

Έλληνες. 



Οι υποθέσεις 
της Ελλάδας τον 
απασχολούσαν  

συνεχώς, 
αλλά έβρισκε 
ευκαιρία για 
ανάπαυλα 



στις περιοδείες 
του στις 

επαρχίες, όπου 
τον 

υποδέχονταν με 
χαρά. 

Άριστος ιππέας 
και λάτρης του 

ελληνικού 
τοπίου,  



μετέβαινε στην 
επαρχία, όπου 
συνομιλούσε 

απλά και άνετα 

με τοπικούς 
άρχοντες και 
ανθρώπους 
του λαού. 



Τον Σεπτέμβριο 
του 1862, 
λοιπόν, 

αποφάσισε  
να 

πραγματοποιήσει 
μια περιοδεία στην 

αγαπημένη του 
Κορινθία. 



Θαύμαζε από 
χρόνια την 
ιστορία της 

αρχαίας 
Κορίνθου 

με το ισχυρό 
εμπόριο  αγγείων, 
κρασιού  και τις 

πασίγνωστες 
αποικίες της.  



Τα αρχαία 
μνημεία 

διάσπαρτα στον 
χώρο μιλούσαν 
για το παρελθόν 

της πόλης. 



Και η φύση  

ήταν 
μαγευτική! 



Τα ψηφιδωτά 
που 

αποκάλυψαν 

οι ανασκαφές 
της 

αρχαιολογικής 
υπηρεσίας ήταν 

θαυμάσια! 



Και παρόμοιά 
τους αντίκρυσε 

και στη 
σύγχρονη 
πόλη της 
Κορίνθου. 



Η Ελλάδα είχε 
περάσει 

σε μια νέα 
εποχή, 

ελεύθερη και 
αισιόδοξη! 



Το παλιό 
συνυπήρχε 

αρμονικά με 
το νέο, 



το εμπλούτιζε 
και 

το 
ομόρφαινε! 



Τα νέα έργα 
υποδομής 

εξυπηρετούσαν 
τους 

σύγχρονους 
Έλληνες και 
τους ξένους 
φίλους τους 



και προσέφεραν 
τις κατάλληλες 

συνθήκες 

για ανάπαυση 
και απόλαυση 

όσων είχαν 
κατακτήσει! 



Ο Όθωνας 
θέλησε να 

τιμήσει  
και το κάστρο του 
Ακροκόρινθου που 

αντιστάθηκε 
ηρωικά στους 

Τούρκους κατά τη 
διάρκεια της 

επανάστασης. 



Αντίκρυσε με 
συγκίνηση  

τον 
Κορινθιακό 

κόλπο και τον 
νομό 

Κορινθίας 



και 
ξαπόστασε 

πάνω  

στα 
λείψανα 

των παλιών 
κατοικιών. 



Η επόμενη 
στάση του  

ήταν το 
Αστεροσκοπείο 
του Κρυονερίου 
που είχε ιδρυθεί 

με δωρεά του 
πατέρα του 



κι ο Όθωνας 
ήταν 

περήφανος 

γι΄αυτό! 



Είχε κάθε 
δικαίωμα 

να χαμογελά 
ευχαριστημένος! 



Ο 
παραδοσιακός 

οικισμός 
Κλημέντι 

ήταν ο 
επόμενος 

σταθμός του. 



Εκεί εντόπισε 

τα αχνάρια 
των 

λαγκαδιανών 
μαστόρων 



κι εκτίμησε τη 
φιλοξενία 

και τη 
γλυκύτητα των 

ντόπιων 
κατοίκων. 



Προτού 
ξεκινήσει για τη 

Στυμφαλία 
φτάσαν  μηνύματα 
ανησυχητικά από 

την Αθήνα: οι 
Εγγλέζοι 

μηχανορραφούσαν 
για την έξωσή του. 



Αφού συζήτησε με 
τις τοπικές αρχές 

για τη δυνατότητα 
ύδρευσης της 

Αθήνας 

από τη λίμνη 
της 

Στυμφαλίας, 



αναχώρησε 
για τον 

Κορινθιακό  

κόλπο, 



όπου τον 
περίμενε το 

«Αμαλία» για 
να αποπλεύσει  

για τον 
Πειραιά. 



Λίγο αργότερα, 
ο  Όθων, 

ανεξίκακος και 
πράος 

αποβιβάστηκε 
από το 

«Αμαλία» και 
εγκατέλειψε για 

πάντα την 
Ελλάδα, τον 

Οκτώβριο του 
1862. 



Παρά τον πόνο του 
για την προδοσία 
και τη μικροψυχία 

των ανθρώπων της 
χώρας που αγάπησε 

σαν δική του, δεν 
έπαψε ποτέ να 

νοιάζεται για την 
Ελλάδα και να την 

τιμά φορώντας μέχρι 
το τέλος την εθνική 

ενδυμασία της! 



Σας 
ευχαριστούμε 

θερμά! 
Οι 35 μαθητές της 

παιδαγωγικής 
ομάδας του 

περιβαλλοντικού 
προγράμματος και οι 
καθηγητές: Ασπασία 

Παπαναστασίου, 
Κωνσταντίνος 

Ντάβος και 
Παναγιώτης 
Μεταξίδης. 


