
Από την έξωση του Όθωνα 
(1862) έως το κίνημα στο

Γουδί (1909)



Ο Γεώργιος Α’ βασιλιάς των 
Ελλήνων -
Η ενσωμάτωση των 
Επτανήσων

• Όταν ο Όθωνας εγκατέλειψε την
Ελλάδα, οι Δυνάμεις ανακήρυξαν
βασιλιά των Ελλήνων τον 18χρονο
Δανό πρίγκιπα Γουλιέλμο-Γεώργιο
Γλύξμπουργκ με το όνομα Γεώργιος.

• Η Αγγλία, μετά από πιέσεις, έδωσε
στον Γεώργιο τα Επτάνησα (1863),
τα οποία απαιτούσαν την ένωσή
τους με την Ελλάδα. Η επίσημη
ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό
κράτος έγινε το 1864.



Το σύνταγμα του 1864
• Η Εθνοσυνέλευση έχει ήδη συγκληθεί με σκοπό την
ψήφιση συντάγματος, πριν ακόμη ο Γεώργιος φτάσει στην
Ελλάδα (1863).

• Θεσπίζει το πολίτευμα της βασιλευόμενης δημοκρατίας à
Θεμελιώνεται στη δημοκρατική αρχή, δηλαδή αναγνωρίζει
τον λαό ως τον κυρίαρχο παράγοντα του πολιτεύματος, ενώ
ο βασιλιάς είναι ο ανώτατος άρχοντας. Αναγνωρίζεται
δικαίωμα ψήφου σε όσους άνδρες έχουν συμπληρώσει το
21ο έτος της ηλικίας τους.

ØΗ εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον βασιλιά μαζί με
τους υπουργούς, τους οποίους ο ίδιος διορίζει.

ØΗ νομοθετική εξουσία ασκείται από τον βασιλιά και τη
Βουλή. Η Γερουσία καταργείται ως θεσμός
αντιδημοκρατικός.

ØΗ δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη.





Εσωτερικές πολιτικές 
εξελίξεις



Η δράση του 
Αλέξανδρου 
Κουμουνδούρου
Επικρατεί στην πολιτική σκηνή την
περίοδο 1864-1881. Ως πρωθυπουργός:

ü Πραγματοποιεί διανομή των αδιάθετων
εθνικών γαιών (1871).

üΕπιδιώκει τη διεύρυνση των συνόρων.
üΑποφασίζει να στείλει ελληνικό στρατό
για την ενίσχυση της κρητικής
επανάστασης των ετών 1866-1869. Με
αυτή την επιλογή, αλλά και με άλλες,
ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική, ο
Γεώργιος τον καθαιρεί από τη θέση του
πρωθυπουργού.





Τα προβλήματα του 
κοινοβουλευτισμού

v Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι
μόνιμοι και γι’ αυτό πολλοί πολίτες
πιέζουν τους βουλευτές για να τους
βρουν μία θέση στο δημόσιο.

v Οι βουλευτές ψηφίζουν στη Βουλή
όποιον πολιτικό αρχηγό εξασφαλίζει
για τους οπαδούς τους θέσεις στο
δημόσιο.

v Ο βασιλιάς ανατρέπει με ευκολία
όποια κυβέρνηση δεν είναι της
αρεσκείας του.



Ο Χαρίλαος Τρικούπης
• Ο πολιτικός Χαρίλαος
Τρικούπης διαφωνεί με
αυτήν την πρακτική του
βασιλιά.

• Τη γνώμη του εκφράζει σε
άρθρο με τίτλο «Τις
πταίει;» το 1874.

ØΟ βασιλιάς πρέπει να
διορίζει πρωθυπουργό
μόνο εκείνον που έχει τη
«δεδηλωμένη»
εμπιστοσύνη της Βουλής,
δηλαδή την υποστήριξη
της πλειοψηφίας των
βουλευτών à Αρχή της
δεδηλωμένης.



Η αντίδραση 
του Γεωργίου

• Ο Γεώργιος διορίζει τον Χαρίλαο
Τρικούπη προσωρινό
πρωθυπουργό το 1875, για να
πραγματοποιήσει εκλογές.

• Όταν η νέα Βουλή αρχίζει τις
εργασίες της, ο βασιλιάς εκφωνεί
λόγο γραμμένο από τον Χαρίλαο
Τρικούπη (Λόγος του Θρόνου).

• Με τον λόγο αυτό αναγνωρίζει
την αρχή της δεδηλωμένης και
μια νέα φάση αρχίζει στην
πολιτική ζωή της Ελλάδας.





Ο δικομματισμός

Με την καθιέρωση της αρχής της
δεδηλωμένης τα μικρά κόμματα είτε
εξαφανίζονται είτε ενσωματώνονται
σε μεγαλύτερα κόμματα, καθώς
μόνα τους δεν μπορούν να παίξουν
σημαντικό ρόλο.
Έτσι, την περίοδο 1885-1895 στην
εξουσία εναλλάσσονται δύο
κόμματα:
α) Το κόμμα του Χαρίλαου
Τρικούπη και
β) το κόμμα του Θεόδωρου
Δηλιγιάννη
à Το σύστημα αυτό ονομάζεται
δικομματισμός.



Το πρόγραμμα του 
Χαρίλαου Τρικούπη

Θέλει να δημιουργήσει ένα κράτος σύγχρονο και
οικονομικά αναπτυγμένο:

ü Προωθεί μεγάλα έργα υποδομής, π.χ.
σιδηροδρομικό δίκτυο, οδοποιία, διάνοιξη της
διώρυγας της Κορίνθου κ.ά.

ü Ανασυγκροτεί τις ένοπλες δυνάμεις.

ü Θεσπίζει αντικειμενικά κριτήρια πρόσληψης
στη δημόσια διοίκηση, ώστε να την εξυγιάνει.

ü Επιδιώκει την ειρηνική συμβίωση με την
Οθωμανική αυτοκρατορία.

à Επιβάλλει βαρύτατη φορολογία, παίρνει
μεγάλα δάνεια από τις τράπεζες του εξωτερικού
και δίνει στους Έλληνες κεφαλαιούχους του
εξωτερικού προνομιακούς όρους για επενδύσεις.





Οι θέσεις του Θεόδωρου 
Δηλιγιάννη



Η πορεία προς την 
οικονομική και 
εθνική κρίση

• Η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές της
υποχρεώσεις à Ο Χαρίλαος Τρικούπης κηρύττει τη χώρα σε
πτώχευση το 1893.

• Στις εκλογές του 1895 ο Τρικούπης δεν εκλέγεται ούτε βουλευτής.

• Ο νέος πρωθυπουργός, ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης, έχει να
αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα.

• Το 1896 ξεσπά επανάσταση στην Κρήτη à Ο Δηλιγιάννης
πιέζεται από την κοινή γνώμη, που πιστεύει στη Μεγάλη Ιδέα και
στέλνει στρατό στην Κρήτη (Φεβρουάριος 1897).





Ο πόλεμος του 1897
• Την άνοιξη του 1897 ξεσπά στη Θεσσαλία
ελληνοτουρκικός πόλεμος.

• Ο ελληνικός στρατός, με αρχιστράτηγο τον διάδοχο
Κωνσταντίνο, ηττάται (ατυχής πόλεμος).

• Οι οθωμανικές δυνάμεις προελαύνουν μέχρι τη Λαμία,
σταματούν όμως εκεί και αποσύρονται από τη
Θεσσαλία έπειτα από την επέμβαση των Δυνάμεων, οι
οποίες δεσμεύονται ότι η Ελλάδα θα τους καταβάλει
τεράστια πολεμική αποζημίωση.

• Η Ελλάδα παίρνει νέο δάνειο, για να πληρώσει την
αποζημίωση.

• Αναγκάζεται να δεχτεί μια επιτροπή Διεθνούς
Οικονομικού Ελέγχου (ΔΟΕ) ως διαχειρίστρια των
κυριότερων ελληνικών δημοσίων εσόδων.

• Οι Δυνάμεις επιβάλλουν αυτή την επιτροπή, για να
είναι σίγουρες ότι η Ελλάδα θα αποπληρώσει τα χρέη
της.



Οι πολιτικές εξελίξεις 
έως το 1908

• Μετά την ήττα του 1897 ο λαός είναι
δυσαρεστημένος και με τους
πολιτικούς και με τη βασιλική
οικογένεια.

• Ο βασιλιάς Γεώργιος συνεχίζει να
παρεμβαίνει σε ό,τι έχει σχέση με την
εσωτερική ή την εξωτερική πολιτική ή
τη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων.

• Οι συνεχείς παρεμβάσεις στην πολιτική
ζωή είναι ένας από τους κύριους
παράγοντες που οδηγούν στην
εκδήλωση στρατιωτικού κινήματος στο
Γουδί το 1909.



Θυμάμαι...
Την άνοδο στον 

ελληνικό θρόνο του 
Γεωργίου Α’.

Την ενσωμάτωση 
των Επτανήσων στο 

ελληνικό κράτος.

Τα κύρια 
χαρακτηριστικά του 

συντάγματος του 
1864.

Τις πολιτικές 
εξελίξεις στην 

Ελλάδα την περίοδο 
1864-1881.

Το σύστημα του 
δικομματισμού.

Το πολιτικό 
πρόγραμμα του 

Χαρίλαου Τρικούπη.

Τις πολιτικές θέσεις 
του Θεόδωρου 

Δηλιγιάννη.

Τον ελληνοτουρκικό 
πόλεμο του 1897.

Την επιβολή του 
Διεθνούς 

Οικονομικού 
Ελέγχου.



Για το σπίτι

Μελετώ τις σελ. 
61-63 του 

σχολικού βιβλίου 
μου.

Απαντώ γραπτά 
στο τετράδιό μου 
στην ερώτηση 1 

της σελ. 63.


