
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1893                                        

Η ΠΣΩΧΕΤΗ 

ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ    

ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

ΣΗ ΛΗΣΕΙΑ     

Παφλοσ Κώτςθσ 

Δάςκαλοσ 

 Το Σφνταγμα του 1864 είναι επθρεαςμζνο 

από τα Συντάγματα του Βελγίου και τθσ 

Δανίασ. 

 Ορίηει Βουλι με κθτεία 4 χρόνων. 

 Ο Βαςιλιάσ Γεϊργιοσ Α’ εξακολουκεί να 

παρεμβαίνει επιβάλλοντασ ςυχνά τθ δικι 

του άποψθ. 

 Τα χριματα των δανείων που ζχει πάρει    

θ Ελλάδα από το εξωτερικό τελειϊνουν 

ςφντομα. 

 Τθν οικονομικι κρίςθ επιδεινϊνει και θ 

παγκόςμια κατάρρευςθ του εμπορίου τθσ 

ςταφίδασ (βαςικό προϊόν τθσ Ελλάδασ). 

 Συμμορίεσ λθςτϊν αναςτατϊνουν 

το ελλθνικό κράτοσ. 

 Ζουν ςυνικωσ ςτθν φπαικρο 

ανάμεςα ςε νομάδεσ 

κτθνοτρόφουσ. 

 Η δράςθ τουσ φτάνει μζχρι τα 

προάςτια τθσ πρωτεφουςασ. 

 Δθμιουργοφν ταραχζσ ακόμα και 

ςτα ςφνορα τθσ χϊρασ. 

 Το 1870, λθςτζσ απαγάγουν και 

δολοφονοφν Άγγλουσ περιθγθτζσ 

ςτο Διλεςι τθσ Βοιωτίασ. 

 Η Ελλάδα δυςφθμίηεται. 

ΜΕΑ 19ου ΑΙΩΝΑ                       

ΠΡΟΠΑΘΕΙΕ 

ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟΤ 

 Κακιερϊνεται μετά από ενζργειεσ του Χαρίλαου Σρικοφπθ. 

 Σφμφωνα με αυτι, ο βαςιλιάσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ανακζτει τθν κυβζρνθςθ ςτον αρχθγό του κόμματοσ που 

υποςτθρίηεται από τθν πλειοψθφία τθσ Βουλισ. 

 Δφο είναι τα κυριότερα κόμματα αυτι τθν εποχι: το κόμμα 

του Χαρίλαου Σρικοφπθ (υποςτθρίηει τον εξευρωπαϊςμό 

τθσ χώρασ) και το κόμμα του Θεόδωρου Δθλιγιάννθ 

(ςτθρίηεται από τα φτωχά κοινωνικά ςτρώματα). 

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ 

ΖΗΣΗΜΑ     

 Διαμάχθ για το είδοσ τθσ γλϊςςασ που κα 

χρθςιμοποιείται ωσ επίςθμθ γλϊςςα του κράτουσ 

(δημοτική ή καθαρεφουσα;) 

 Μετά το 1880 χρθςιμοποιείται ςτθ λογοτεχνία θ 

δθμοτικι γλϊςςα. 

1875                                       

Η ΑΡΧΗ ΣΗ 

ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗ 

1897                                           

ΕΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΟ 

ΠΟΛΕΜΟ     

 Στθν Κριτθ ξεςπά επαναςτατικό κίνθμα. 

 Ενιςχφεται με ςτρατό και ςτόλο από τθν Ελλάδα. 

 Η Τουρκία κθρφςςει τον πόλεμο ςτθν Ελλάδα. 

 Καλά οργανωμζνεσ Τουρκικζσ ομάδεσ ειςβάλλουν 

ςτθ Θεςςαλία και ζπειτα ςτθ Στερεά Ελλάδα, 

νικϊντασ τον ελλθνικό ςτρατό. 

 Με τθν παρζμβαςθ των Μεγάλων Δυνάμεων ο 

πόλεμοσ τερματίηεται. 

 Η Ελλάδα υποχρεϊνεται να πλθρϊςει ςτθν 

Τουρκία μεγάλθ χρθματικι αποηθμίωςθ. 

 Η Ελλάδα παίρνει νζο δάνειο από τισ Μεγάλεσ 

Δυνάμεισ, με τον όρο αυτζσ να διαχειρίηονται 

οριςμζνα από τα ζςοδα του κράτουσ. 

Ζωγραφικι  (Νικθφόροσ Λφτρασ, Νικόλαοσ Γφηθσ, 

Κωνςταντίνοσ Βολανάκθσ, Γεώργιοσ Ιακωβίδθσ) 

Γλυπτικι  (Γιαννοφλθσ Χαλεπάσ) 

Ποίθςθ    (Κωςτισ Παλαμάσ, Κωνςταντίνοσ Καβάφθσ) 

Πεηογραφία  (Γεώργιοσ Βιηυθνόσ, Αλζξανδροσ 

Παπαδιαμάντθσ) 
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