
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1893                                        

Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ     

Παύλος Κώτσης 

Δάσκαλος 

 Το Σύνταγμα του 1864 είναι επηρεασμένο 

από τα Συντάγματα του Βελγίου και της 

Δανίας. 

 Ορίζει Βουλή με θητεία 4 χρόνων. 

 Ο Βασιλιάς Γεώργιος Α’ εξακολουθεί να 

παρεμβαίνει επιβάλλοντας συχνά τη δική 

του άποψη. 

 Τα χρήματα των δανείων που έχει πάρει    

η Ελλάδα από το εξωτερικό τελειώνουν 

σύντομα. 

 Την οικονομική κρίση επιδεινώνει και η 

παγκόσμια κατάρρευση του εμπορίου της 

σταφίδας (βασικό προϊόν της Ελλάδας). 

 Συμμορίες ληστών αναστατώνουν 

το ελληνικό κράτος. 

 Ζουν συνήθως στην ύπαιθρο 

ανάμεσα σε νομάδες 

κτηνοτρόφους. 

 Η δράση τους φτάνει μέχρι τα 

προάστια της πρωτεύουσας. 

 Δημιουργούν ταραχές ακόμα και 

στα σύνορα της χώρας. 

 Το 1870, ληστές απαγάγουν και 

δολοφονούν Άγγλους περιηγητές 

στο Δήλεσι της Βοιωτίας. 

 Η Ελλάδα δυσφημίζεται. 

ΜΕΣΑ 19ου ΑΙΩΝΑ                       

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

 Καθιερώνεται μετά από ενέργειες του Χαρίλαου Τρικούπη. 

 Σύμφωνα με αυτή, ο βασιλιάς είναι υποχρεωμένος να 

αναθέτει την κυβέρνηση στον αρχηγό του κόμματος που 

υποστηρίζεται από την πλειοψηφία της Βουλής. 

 Δύο είναι τα κυριότερα κόμματα αυτή την εποχή: το κόμμα 

του Χαρίλαου Τρικούπη (υποστηρίζει τον εξευρωπαϊσμό 

της χώρας) και το κόμμα του Θεόδωρου Δηλιγιάννη 

(στηρίζεται από τα φτωχά κοινωνικά στρώματα). 

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ 

ΖΗΤΗΜΑ     

 Διαμάχη για το είδος της γλώσσας που θα 

χρησιμοποιείται ως επίσημη γλώσσα του κράτους 

(δημοτική ή καθαρεύουσα;) 

 Μετά το 1880 χρησιμοποιείται στη λογοτεχνία η 

δημοτική γλώσσα. 

1875                                       

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ 

ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ 

1897                                           

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ 

ΠΟΛΕΜΟΣ     

 Στην Κρήτη ξεσπά επαναστατικό κίνημα. 

 Ενισχύεται με στρατό και στόλο από την Ελλάδα. 

 Η Τουρκία κηρύσσει τον πόλεμο στην Ελλάδα. 

 Καλά οργανωμένες Τουρκικές ομάδες εισβάλλουν 

στη Θεσσαλία και έπειτα στη Στερεά Ελλάδα, 

νικώντας τον ελληνικό στρατό. 

 Με την παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων ο 

πόλεμος τερματίζεται. 

 Η Ελλάδα υποχρεώνεται να πληρώσει στην 

Τουρκία μεγάλη χρηματική αποζημίωση. 

 Η Ελλάδα παίρνει νέο δάνειο από τις Μεγάλες 

Δυνάμεις, με τον όρο αυτές να διαχειρίζονται 

ορισμένα από τα έσοδα του κράτους. 

Ζωγραφική  (Νικηφόρος Λύτρας, Νικόλαος Γύζης, 

Κωνσταντίνος Βολανάκης, Γεώργιος Ιακωβίδης) 

Γλυπτική  (Γιαννούλης Χαλεπάς) 

Ποίηση    (Κωστής Παλαμάς, Κωνσταντίνος Καβάφης) 

Πεζογραφία  (Γεώργιος Βιζυηνός, Αλέξανδρος 

Παπαδιαμάντης) 
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