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ΕΝΟΤΗΤΑ 20: Από ηην έξωζη ηος Όθωνα (1862) έωρ ηο κίνημα ζηο Γοςδί (1909) -  (ζελ. 61-63) 

Ο Γεώξγηνο Α΄ βαζηιηάο ησλ Διιήλσλ – Η ελζσκάησζε ησλ Δπηαλήζσλ (ζει. 61) 

 1863        Αλαγόξεπζε ηνπ Γαλνύ πξίγθηπα Γνπιηέικνπ-Γεσξγίνπ Γιύμκπνπξγθ Βαζηιηά ησλ Διιήλσλ  Γεώπγιορ Α΄ 

                 Αγώλεο Δπηαλεζίσλ γηα έλσζε κε ηελ Διιάδα (Αγγιηθή Καηνρή από ην 1809) 

                 Παξαρώξεζε ησλ Δπηαλήζσλ από ηελ Αγγιία  ζηελ Διιάδα  

 1864        Δπίζεκε πξνζάξηεζε Δπηαλήζσλ ζηελ Διιάδα (23/05/1864) 

Τν Σύληαγκα ηνπ 1864 (ζει. 61) 

 Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ Σπληάγκαηνο ηνπ 1864:        

Γεκνθξαηηθή αξρή (ιατθή θπξηαξρία)                                                              Ο Βαζηιηάο αλώηαηνο άξρνληαο                

    

                                                       Νέν Πνιίηεπκα: Βαζηιεπνκέλε Γεκνθξαηία  

Νομοθεηική Εξοςζία: Βαζηιηάο &  Βνπιή (θαηαξγήζεθε ε Γεξνπζία σο αληηδεκνθξαηηθόο ζεζκόο)  

Εκηελεζηική Εξοςζία: Βαζηιηάο &  Υπνπξγνί (δηνξίδνληαη από ηνλ βαζηιηά) 

Δικαζηική Εξοςζία: Αλεμάξηεηε (δελ δηνξίδεηαη από ηνλ Βαζηιηά) 

Καζνιηθό δηθαίσκα ςήθνπ ζηνπο άλδξεο άλσ ησλ 21 εηώλ 

Δζσηεξηθέο πνιηηηθέο εμειίμεηο (ζει. 59) 

 1864-1881 Κπξίαξρν πνιηηηθό πξόζσπν: Αιέμαλδξνο Κνπκνπλδνύξνο (δέθα θνξέο πξσζππνπξγόο) 

                   Έξγν Κνπκνπλδνύξνπ:         Γηαλνκή αδηάζεησλ εζληθώλ γαηώλ (1871) 

                                                                      Δπέθηαζε ειιεληθώλ ζπλόξσλ (πξνζάξηεζε Θεζζαιίαο 1881) 

                                                                           Υπνζηήξημε αιπηξσηηθώλ επηδηώμεσλ (π.ρ. ελίζρπζε Κξεηηθήο Δπαλά-
ζηαζεο 1866-1869)  Αληίδξαζε Γεσξγίνπ & απνκάθξπλζε Κνπκνπλδνύ-
ξνπ από ηελ πξσζππνπξγία 

                                                                      Πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνύ θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

 Πξνβιήκαηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνύ κεηά ην 1864:                Πειαηεηαθέο ζρέζεηο πνιηηώλ – βνπιεπηώλ 

                                                                                                              Απνπζία θνκκάησλ  

                                                                                                              Απζαηξεζία Βαζηιηά  δηνξίδεη ή αλαηξέπεη θπβεξλήζεηο 

 1874  Κξηηηθή ζηελ απζαηξεζία ηνπ Βαζηιηά: Χαρίλαος Τρικούπης   πξνηείλεη ηελ αξρή ηεο «δεδεισκέ-
λεο» δηθαίσκα ζρεκαηηζκνύ Κπβέξλεζεο έρεη όπνηνο δηαζέηεη ηε δεισκέλε εκπηζηνζύλε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 
βνπιεπηώλ (Άξζξν «Τηο πηαίεη;» ζηελ εθεκεξίδα «Καηξνί»)  

 1875          Γηνξηζκόο ηνπ Φ. Τξηθνύπε σο πξνζσξηλνύ πξσζππνπξγνύ από ηνλ Γεώξγην  

                                  Γηεμαγσγή εθινγώλ  Νίθε ηνπ θόκκαηνο ηνπ Φ. Τξηθνύπε   

                                   Απνδνρή ηεο αξρήο ηεο «δεδεισκέλεο» από ηνλ Γεώξγην (Λόγνο ηνπ Θξόλνπ)  Νέα πνιηηηθή επνρή γηα 
ηελ Διιάδα  θαηάξγεζε βαζηιηθήο απζαηξεζίαο / δεκνθξαηηθή πξόνδνο 
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Ο δηθνκκαηηζκόο (ζει. 62) 

 Αξρή «δεδεισκέλεο»  ελίζρπζε κεγάισλ θνκκάησλ / απνδπλάκσζε κηθξώλ (ιόγσ έιιεηςεο πιεηνςεθίαο) 

 1885-1895: Κπξηαξρία  δύν βαζηθώλ «θνκκάησλ εμνπζίαο» 1) «Νένλ ή Νεσηεξηζηηθόλ» (Φαξίιανο Τξηθνύπεο)  

                                                                                                             2) «Δζληθόλ» (Θεόδσξνο Γειηγηάλλεο) 

 

                                                  Γηθνκκαηηζκόο 

 

Τν πξόγξακκα ηνπ Φαξίιανπ Τξηθνύπε  (ζει. 62) 

 Βαζηθόο ζηόρνο: Γεκηνπξγία ζύγρξνλνπ θαη αλεπηπγκέλνπ θξάηνπο 

 Πρόγραμμα Τξηθνύπε:          Καηαζθεπή κεγάισλ δεκόζησλ έξγσλ (δηώξπγα Ιζζκνύ Κνξίλζνπ, ζηδεξόδξνκνο θ.ά.) 

                                                       Αλαζπγθξόηεζε έλνπισλ δπλάκεσλ          Οξγάλσζε ζηξαηνύ από Γάιινπο εηδηθνύο 

                                                                                                                                    Σρνιή Δπειπίδσλ/Σρνιή Ναπηηθώλ Γνθίκσλ 

                                                       Δμπγίαλζε δεκόζηαο δηνίθεζεο  αμηνθξαηία ζηηο πξνζιήςεηο 

                                                       Δηξεληθή ζπκβίσζε κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία 

 Παξελέξγεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Τξηθνύπε: 1) Βαξύηαηε θνξνινγία (γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ)  

                                                                                                        2) Υπέξνγθνο δαλεηζκόο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο 

                                                                                                               3) Πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ησλ πινύζησλ Διιήλσλ ηνπ εμσηε-
ξηθνύ ώζηε λα επελδύζνπλ ζηελ Διιάδα 

Οη ζέζεηο ηνπ Θεόδσξνπ Γειηγηάλλε (ζει. 62) 

 Φακειή θνξνιόγεζε  

 Υπεξάζπηζε αδύλακσλ νηθνλνκηθά ζηξσκάησλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

 Καηεγνξίεο πξνο ηνλ Τξηθνύπε γηα εύλνηα πξνο ηνπο πινπζίνπο 

 Καηάξγεζε ηνπ λόκνπ «πεξί πξνζόλησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ»  θαηάξγεζε αμηνθξαηηθώλ θξηηεξίσλ 

 Υπνζηήξημε ηεο Μεγάιεο Ιδέαο (επέθηαζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο) 

Η πνξεία πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαη εζληθή θξίζε (ζει. 63) 

 1893 Αδπλακία Διιάδαο λα απνπιεξώλεη ηα ρξέε ηεο  Πηώρεπζε (Φ. Τξηθνύπεο: «Γπζηπρώο επησρεύζακελ») 

 1895  Δθινγέο  Ήηηα Τξηθνύπε (δελ εθιέγεηαη νύηε βνπιεπηήο)  Νίθε Γειηγηάλλε 

 1896  Επανάζηαζη ζηην Κπήηη  

 1897  Απνζηνιή ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηελ Κξήηε (Φεβξνπάξηνο)  

Ο πόιεκνο ηνπ 1897 θαη νη πνιηηηθέο εμειίμεηο έσο ην 1908 (ζει. 63) 

 05/04/1897  Κήξπμε πνιέκνπ από ηελ Τνπξθία ζηελ Διιάδα (ιόγσ ηεο βνήζεηαο πξνο ηελ Κξήηε) 
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 Απξίιηνο-Μάηνο 1897  Δπέιαζε Τνύξθσλ θαη θαηάθηεζε ηεο Θεζζαιίαο / Υπνρώξεζε ειιεληθνύ ζηξαηνύ κέρξη ηε 
Λακία 

 20/05/1897  Λήμε πνιέκνπ  Ήηηα Διιήλσλ (αηηίεο: αξηζκεηηθή ππεξνρή θαη νξγάλσζε ηνπξθηθνύ ζηξαηνύ – 
απνδηνξγάλσζε ειιεληθνύ ζηξαηνύ θαη έιιεηςε ζρεδηαζκνύ) 

 22/11/1897: Σπλζήθε Λνλδίλνπ  Ταπεηλσηηθόο όξνο γηα ηελ Διιάδα: ππέξνγθε πνιεκηθή απνδεκίσζε πξνο 
ηελ Τνπξθία (100 εθαηνκκύξηα ρξπζά θξάγθα)  

 Αδπλακία πιεξσκήο απνδεκίσζεο  Σύλαςε λένπ δαλείνπ   Δπηβνιή Γηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ Διέγρνπ από ηηο 
Μ. Γπλάκεηο ( δηαρείξηζε ησλ εζόδσλ ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο ώζηε λα απνπιεξσζνύλ ηα δάλεηα) 

 1897 θ.ε.            Απμαλόκελε δπζαξέζθεηα θαη απνγνήηεπζε ειιεληθνύ ιανύ γηα ηνπο πνιηηηθνύο θαη ηνλ Βαζηιηά 

                                           Σπλερείο παξεκβάζεηο ηνπ Βαζηιηά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεύκαηνο  

                                           Δθδήισζε θηλήκαηνο αληίδξαζεο ην 1908 από ην Σηξαηησηηθό Σύλδεζκν Αζελώλ ζην Γνπδί 


