
04.02 Ο Χαρίλαος Τρικούπης 

  

Εκσυγχρονισμός και επέκταση της Ελλάδας 

• 1864: Ψηφίζεται νέο, πιο δημοκρατικό Σύνταγμα. Οι εξουσίες του βασιλιά 

περιορίζονται και το πολίτευμα μετατρέπεται σε Βασιλευόμενη 

Δημοκρατία. 

• 1881: Ενσωματώνονται στη χώρα η Θεσσαλία και ο νομός Άρτας από την 

Ήπειρο. 

• Αυξάνεται ο πληθυσμός και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

• Για την προσάρτηση του νομού Άρτας συμβάλλει αποφασιστικά ο Χαρίλαος 

Τρικούπης. 

  

Βήματα εκσυγχρονισμού του πολιτικού συστήματος 

Το Σύνταγμα που ψηφίστηκε το 1864 ήταν επηρεασμένο από τα Συντάγματα του 

Βελγίου και της Δανίας και όριζε Βουλή με τετραετή θητεία. Παρ' όλο που υπήρχε 

ψηφισμένο Σύνταγμα, ο Βασιλιάς Γεώργιος Α' εξακολουθούσε να παρεμβαίνει 

επιβάλλοντας συχνά την άποψή του. 

Το 1878 καθιερώνεται μετά από προσπάθειες του Χαρίλαου Τρικούπη η Αρχή της 

Δεδηλωμένης. Σύμφωνα με αυτή, ο βασιλιάς είναι υποχρεωμένος να αναθέτει το 

σχηματισμό της κυβέρνησης 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). 

  

Ποιος είναι ο Χαρίλαος Τρικούπης ; 

• Είναι νομικός και διπλωμάτης, έχει διατελέσει υπουργός και γίνεται 

πρωθυπουργός της χώρας. 



• Γνωρίζει τις περιορισμένες δυνατότητες του κράτους και δεν ενθαρρύνει 

επαναστατικά κινήματα στις περιοχές εκτός Ελλάδας. 

• Ιδρύει σχολεία και εκκλησίες στις αλύτρωτες περιοχές, ώστε να τονώσει 

την ελληνικότητά τους. 

• Ενισχύει τη Δημοκρατία και ασχολείται με την οργάνωση και τον 

εκσυγχρονισμό του κράτους. 

• Πραγματοποιεί σημαντικά έργα (διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου, 

αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας). 

• Βελτιώνει τις συγκοινωνίες, το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο. 

• Παίρνει δάνεια από το εξωτερικό. 

   

Γιατί πτώχευσε η Ελλάδα το 1893 ; 

• Ο εκσυγχρονισμός της χώρας που επιχείρησε ο Χαρίλαος Τρικούπης 

στηρίχτηκε σε χρήματα από δάνεια, τα οποία κάποια στιγμή τελείωσαν 

και δεν ήταν δυνατόν να αποπληρωθούν. 

• Την οικονομική κρίση επιδείνωσε και η παγκόσμια κατάρρευση του 

εμπορίου της σταφίδας (βασικό προϊόν της Ελλάδας).  

• Οι φόροι δε συλλέγονται σωστά, αλλά και η λαϊκίστικη πολιτική του 

Δηλιγιάννη μείωσαν ακόμα περισσότερα τα λιγοστά έσοδα. 

• Τα έξοδα του κράτους είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα. 

• Η χώρα δέχεται Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο, προκειμένου να πληρωθεί το 

υπέρογκο χρέος. 

  

Γλωσσάρι 

Αλύτρωτες περιοχές : Οι περιοχές που δεν απελευθερώθηκαν και έμειναν έξω από 

τα σύνορα του ελληνικού κράτους. Οι πληθυσμοί των περιοχών αυτών ονομάζονται 

«αλύτρωτοι» και το ζήτημα «αλυτρωτισμός». 



Λίμνη Κωπαΐδα : Μεγάλη λίμνη στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Με την 

αποξήρανσή της δημιουργήθηκαν πολλά καλλιεργήσιμα εδάφη, ενώ 

καταπολεμήθηκε και η αρρώστια της ελονοσίας που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους. 

Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος : 'Έλεγχος της οικονομίας της χώρας από διεθνή 

Επιτροπή. 

Υπέρογκος : Πάρα πολύ μεγάλος, υπέρμετρος. 
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