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   Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Ελλάδα προσπάθησε να φτάσει στο επίπεδο των 

ανεπτυγμένων κρατών. Οι ληστείες και η οικονομική κρίση στάθηκαν εμπόδιο. Ο 

19ος αιώνας τελείωσε με τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο. 

 Προσπάθειες εκσυγχρονισμού 

 Το σύνταγμα του 1864 προέκρινε μια 
Βουλή με θητεία 4 χρόνων (Ο βασιλιάς 
Γεώργιος συνεχίζει να επιβάλλει την 
άποψή του.) 

 Ο Τρικούπης το 1875 καθιερώνει την 
¨αρχή της δεδηλωμένης¨ (Ο βασιλιάς 
είναι υποχρεωμένος να δέχεται 
κυβέρνηση με αρχηγό τον αρχηγό του 
κόμματος που τον υποστηρίζει η 
πλειοψηφία της Βουλής.) 

Εσωτερικά προβλήματα 

 Τα χρήματα από τα δάνεια του εξωτερικού 
εξαντλήθηκαν. 

 Κατάρρευση του εμπορίου της σταφίδας, 
βασικού γεωργικού προϊόντος της Ελλάδας. 

 Πτώχευση του ελληνικού κράτους το 1893. 

 Το φαινόμενο της ληστείας παίρνει μεγάλες 
διαστάσεις. 

 Το 1870 ληστές απήγαγαν και 
δολοφόνησαν  Άγγλους περιηγητές στο 
χωριό Δήλεσι της Βοιωτίας, δυσφημίζοντας 
τη χώρα μας στο εξωτερικό. 

Η εσωτερική κατάσταση στην Ελλάδα 

Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος (1897) 

 Στην Κρήτη ξεσπά επαναστατικό κίνημα 
που ενισχύεται με στόλο από την ελεύθερη 
Ελλάδα. 

 Η Τουρκία κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα 
και εισβάλει το 1897 στη Θεσσαλία και στη 
Στερεά Ελλάδα, νικώντας τον ελληνικό 
στρατό. 

 Ο πόλεμος τερματίστηκε με την 
παρέμβαση των Μ. Δυνάμεων. 

 Η Ελλάδα πληρώνει στην Τουρκία μεγάλη 
χρηματική αποζημίωση από δάνειο που 
πήρε από τις Μ. Δ.  

 Οι Μ.Δ. διαχειρίζονται ορισμένα έσοδα 
του ελληνικού κράτους. 

Το γλωσσικό ζήτημα 

 Διαμάχη για το είδος της επίσημης 
γλώσσας του ελληνικού κράτους 
( δημοτική ή καθαρεύουσα). 

 Μετά το 1880, στη λογοτεχνία 
χρησιμοποιήθηκε η δημοτική γλώσσα. 

 Σημαντικοί λογοτέχνες του 19ου αιώνα: 
(Κωστής Παλαμάς και Κων/νος Καβάφης 
στην ποίηση. Γεώργιος Βιζυηνός και 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης πεζογραφία. 
Στη γλυπτική Ο Γιαννούλης Χαλεπάς στη 
ζωγραφική Λύτρας, Γύζης κ.ά.  

Εφημερίδα που κυκλοφορούσε τη χρονιά του ελληνοτουρκικού πολέμου το 1897 


