
Ενότητα 20 

Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) 

 
Χρονολόγιο γεγονότων 

 

➢ 1800 – 1821 - Ο φτωχός Έλληνας κατανάλωνε 150 γραμμάρια ψωμί την ημέρα 

και κρέας δυό φορές το χρόνο. 

➢ 1823 – 1825 – Ξεσπάει εμφύλιος στην επαναστατημένη Ελλάδα. Η μοιρασιά 

του δανείου ανάμεσα σε γαιοκτήμονες και πλοιοκτήτες ήταν από τους 

παράγοντες που συνετέλεσαν στην πρόκληση του εμφυλίου πολέμου. 

➢ 1825 – Συνήφθη το δεύτερο δάνειο ύψους 2.000.000 λιρών, πάλι από βρετανικό 

τραπεζικό οίκο. Στην Ελλάδα έφτασε μόλις το 1/10 του ποσού. Πάνω από 

500.000 λίρες σπαταλήθηκαν σε παραγγελίες πολεμικών πλοίων που είτε δεν 

παραλήφθηκαν ποτέ είτε παραλήφθηκαν με μηχανικές βλάβες. Μεγάλο μέρος 

του δανείου πήγε σε ρουσφέτια. Κατάντησε το έθνος να έχει περισσότερους από 

12.000 αξιωματικούς, σε σύνολο ενόπλων δυνάμεων 20.000 ανδρών. Την ίδια 

περίοδο το πολιορκημένο Μεσολόγγι, στρατιωτικά εγκλωβισμένο και 

οικονομικά αποκλεισμένο, έμενε απροστάτευτο χωρίς τροφή και πολεμοφόδια, 

αφού από τον πακτωλό των δανείων δεν είχαν απομείνει παρά μόνο 20.000 

λίρες. 

➢ 1826 – Απρίλιος - Αναλαμβάνοντας η κυβέρνηση του Ανδρέα Ζαΐμη, στο ταμείο 

υπήρχαν μόνο 16 γρόσια, ούτε μία λίρα. Αυτή ήταν και η πρώτη στην ουσία 

πτώχευση στην Ιστορία του ελληνικού κράτους, πριν καν αυτό συγκροτηθεί. 

Εντούτοις, την ίδια περίοδο, πολλές οικογένειες γαιοκτημόνων και ευπόρων 

διέθεταν τεράστιες περιουσίες για τα δεδομένα της εποχής, με τις οποίες θα 

μπορούσε να χρηματοδοτηθεί ο εθνικο-απελευθερωτικός αγώνας χωρίς να 

υποθηκευτεί στις επιδιώξεις των ξένων. Αντ’ αυτού, μέσω των δανείων οι 

«ευεργέτες» πολλαπλασίασαν τις περιουσίες τους, ενώ πολλά εκατομμύρια από 

αυτά πήγαν στις οχτώ μεγαλύτερες οικογένειες πλοιοκτητών ως «αποζημίωση» 

για τη συμμετοχή των πλοίων τους στον εθνικο-απελευθερωτικό αγώνα. (Ένας 

από τους λόγους που θα οδηγήσουν στη δολοφονία Καποδίστρια). 

➢ 1833 – ο Όθωνας στην Ελλάδα. Έχει ήδη συνάψει δάνειο με τον γαλλικό 

τραπεζικό οίκο Ρότσιλντ, ύψους 64.000.000 χρυσών φράγκων. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι μόνο για τα έξοδα της βαυαρικής δυναστείας και του 

στρατού της σπαταλήθηκε το 1/6 του δανείου, ενώ το μισό παρακρατήθηκε για 

τόκους και προμήθειες. 

➢ 1860 – Ο μεταλλειολόγος Ανδρέας Κορδέλλας επισκέπτεται τα μεταλλεία 

Λαυρίου και συλλαμβάνει την ιδέα της επαναλειτουργίας των μεταλλείων που 

είναι κλειστά από τον 2ο π.Χ. αιώνα. (Οι αρχαίοι Αθηναίοι παρήγαν 3.500 

τόνους αργύρου και 1.400.000 τόνους μολύβδου. Εννοείται ότι για την 

παραγωγή χρησιμοποιούνταν δούλοι). 

➢ 1863 – Οι Δυνάμεις επιβάλλουν τον πρίγκηπα Γουλιέλμο – Γεώργιο 

Γκλύξμπουργκ βασιλιά της Ελλάδας. [Το πλήρες όνομά του ήταν Πρίγκιπας 



Χριστιανός Γουλιέλμος Φερδινάνδος Αδόλφος Γεώργιος του Σλέσβικ – 

Χόλσταϊν – Σόνντερμπουρκ – Γκλύξμπουργκ / Schleswig - Holstein – 

Sonderburg - Glücksburg] (σελ 61). Ήταν ο μακροβιότερος βασιλιάς και 

βασίλεψε για 50 χρόνια. 

➢ 1863 – Ο Κορδέλλας με τον Ιταλό μεταλλειολόγο Σερπιέρι ιδρύουν την εταιρία 

Roux – Serpieri με έδρα την Μασσαλία (Γαλλία). 

➢ 1864 – Η Αγγλία παραιτείται από τα Επτάνησα τα οποία ενσωματώνονται στην 

Ελλάδα στις 21 Μαΐου 1864. (σελ 61). Η ενσωμάτωση των Επτανήσων 

αποτελούσε την πρώτη επέκταση των εδαφικών ορίων της Ελλάδας. 

Πληρεξούσιος της ελληνικής κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις ο Χαρίλαος 

Τρικούπης. 

➢ 1864 – συγκλήθηκε Εθνοσυνέλευση και συντάχθηκε σύνταγμα, γνωστό ως “Το 

Σύνταγμα του 1864”. Θεσπίζεται: βασιλευόμενη δημοκρατία, αναγνωρίζεται ο 

λαός ως κυρίαρχος παράγοντας του πολιτεύματος, ορίζεται ο κληρονομικός 

βασιλιάς ως ανώτατος άρχοντας, καθιερώνεται δικαίωμα ψήφου στους άντρες 

21+ και η καθολική ψηφοφορία, κηρύσσεται η δικαστική εξουσία ανεξάρτητη, 

ανατίθεται η εκτελεστική εξουσία στο βασιλιά σε συνεργασία με υπουργούς 

τους οποίους διορίζει ο ίδιος. (σελ 61) 

➢ 1864 – Η Ελληνική κυβέρνηση παραχωρεί την εκμετάλλευση των μεταλλείων 

Λαυρίου στη γαλλοϊταλική εταιρία. Ο Κορδέλλας είναι μηχανικός παραγωγής. 

➢ 1864 – 1881 – Δεσπόζει ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος. Διετέλεσε δέκα φορές 

πρωθυπουργός της Ελλάδας για συνολικό διάστημα 7,5 σχεδόν ετών. Γεννήθηκε 

στη Μάνη και ως παιδί κινδύνεψε να αιχμαλωτιστεί από τον Ιμπραήμ. Σπούδασε 

Νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. 

➢ 1866 – Εξεγείρεται η Κρήτη. Οι Κρητικοί ζητούν να εφαρμοστούν οι 

μεταρρυθμίσεις που είχαν υποσχεθεί οι Οθωμανοί. (Χάτ-ι Χουμαγιούν). 

Συστήθηκε τοπική κυβέρνηση – έκκληση προς τις Δυνάμεις να τους στηρίξουν 

– κηρύσσουν την Ένωση με την Ελλάδα. Η Κυβέρνηση Κουμουνδούρου, με 

υπουργό Εξωτερικών τον Τρικούπη, υποστηρίζει τους επαναστάτες. 

➢ 1867 – Η γαλλοϊταλική εταιρία φτάνει να απασχολεί 1.200 εργαζομένους, οι 

οποίοι δουλεύουν στα μεταλλεία τουλάχιστον 12 ώρες – μέρα και νύχτα και 

αμοιβή 2-3 δραχμές (τα παιδιά 0,80 φράγκα), χωρίς ασφάλιση, περίθαλψη, 

σύνταξη. Η πληρωμή τους δεν γίνεται σε δραχμές αλλά σε εταιρικό νόμισμα το 

οποίο έχει αγοραστική ισχύ μόνο στα καταστήματα που ανήκουν στην εταιρεία 

και από τα οποία υποχρεώνονται οι εργάτες να ψωνίζουν τα είδη διατροφής 

τους. Πληθαίνουν οι θάνατοι από φουρνέλα, αφού δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο 

ασφάλειας. Οι νεκροί θάβονται το βράδυ από έμπιστους του Σερπιέρι στα πεύκα 

του Αγίου Κωνσταντίνου στη θέση Δασκαλειό. Οι οικογένειες δεν 

αποζημιώνονται ποτέ. Η εταιρία θησαυρίζει – το ελληνικό δημόσιο βουλιάζει. 

➢ 1867 – Ο Επαμεινώνδας Δεληγεώργης θέτει το θέμα της εκμετάλλευσης των 

μεταλλείων στη Βουλή.   

➢ 1869 – Συνδιάσκεψη στο Παρίσι – η Ελλάδα δεν εκπροσωπείται – η Κρήτη 

παραμένει υπό την κυριαρχία του σουλτάνου με καθεστώς προνομιούχου 

επαρχίας. 



➢ 1870 – Επικρατεί η άποψη ότι υπάρχουν μεταλλεύματα σε όλη την χώρα. Ακόμα 

και πρωθυπουργοί (Ζαίμης, Κουμουνδούρος, Δεληγεώργης) συμμετέχουν σε 

εταιρείες. 

➢ 1871, 25 Μαρτίου – Ο Κουμουνδούρος διανέμει τις εθνικές γαίες σε ακτήμονες. 

Η διάθεση των γαιών ανατέθηκε στους δήμους. Η πληρωμή τους καθορίστηκε 

σε 26 ετήσιες δόσεις. Δεκάδες χιλιάδες αγρότες δεν μπόρεσαν να 

συμμετάσχουν, αφού δεν είχαν χρήματα. Δεν έθιξε τα μεγάλα τζάκια και τον 

μοναστικό κλήρο. Επιπλέον, μετά από έντονες πιέσεις και την επικράτηση του 

αντιξενικού πνεύματος υποχρεώνεται να φορολογήσει τη γαλλοϊταλική 

εταιρεία. Έλληνες βουλευτές που “επηρεάζονται” από τον Σαρπιέρι αντιδρούν. 

Παρά τις αντιδράσεις ο νόμος ψηφίζεται. 

➢ 1871 – Ξεκινάν τα Λαυρεωτικά με την απαίτηση του ελληνικού δημοσίου να 

σταματήσει η παράνομη εκμετάλλευση των μεταλλείων του Λαυρίου από την 

γαλλοϊταλική εταιρεία, η οποία αποκόμιζε τεράστια κέρδη. Η κυβέρνηση 

Κουμουνδούρου μετά από πιέσεις, θέτει θέμα ιδιοκτησίας των μεταλλευμάτων. 

Παρεμβαίνουν οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Αγγλίας και η Ελλάδα 

απειλείται με άμεση στρατιωτική επέμβαση των ξένων δυνάμεων. Με το νόμο 

του Κουμουνδούρου προστατεύονται τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου. 

➢ 1871 – Η ΕΕΜΛ (Ελληνική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου) εκδίδει μετοχές 

έναντι 200 δραχμών. Χιλιάδες οικογένειες παρασυρόμενες από υποσχέσεις για 

κέρδη αγοράζουν τις μετοχές. Το ιστορικό καφενείο η “Ωραία Ελλάς” 

μετατρέπεται σε αίθουσα χρηματιστηρίου. Οι μετοχές κατρακυλάνε και οι 

επενδυτές καταστρέφονται οικονομικά. 

➢ 1871 – Εμφανίζεται, ως πληρεξούσιος της γαλλοϊταλικής εταιρείας ο Ανδρέας 

Συγγρός και αναλαμβάνει τα δικαιώματα της εκμετάλλευσης έναντι 11.500.000 

φράγκων. Ιδρύεται η Ελληνική Εταιρία Μεταλλουργείων Λαυρίου από 

Συγγρό και Σερπιέρι. Συζητείται η εξαγορά της εταιρείας από το Δημόσιο. Ο 

Σερπιέρι ζητά το ποσόν των 22.000.000 φράγκων (φορολογικά έσοδα της χώρας 

για ένα χρόνο). Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται το ποσό των 11.000.000. [Και 

δυο λόγια για τον εθνικό ευεργέτη Ανδρέα Συγγρό: Χιώτης στην καταγωγή 

γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Γιος γιατρού που επέμενε να γίνει έμπορος. 

Στα 21 του εμπορεύθηκε για λογαριασμό του ένα εμπορικό πλοίο με μεγάλο 

φορτίο σίτου, το οποίο πούλησε σε τιμή τριπλάσια της αγοράς, στα Επτάνησα 

που λιμοκτονούσαν. Με μια κίνηση διπλασίασε την περιουσία του. Στα 22 ήταν 

ήδη πολύ πλούσιος. Η υπόλοιπη περιουσία του ήταν αποτέλεσμα τοκογλυφίας, 

χρηματιστηριακών παιχνιδιών και τραπεζικού κεφαλαίου. Ο ίδιος πιστεύει ότι 

δεν υπάρχει “ισότητα εν τοις πάσι και σύγχυσιν του εκ της φύσεως ή άλλως 

προικισθέντος και της εντεύθεν απορρεούσης αναγκαίας υπεροχής της 

κοινωνικής αυτού θέσεως προς τους οπωσδήποτε υποδεεστέρους την 

διάνοιαν, την μάθησιν, την αγωγήν”. 

➢ 1871 – Η κυβέρνηση Κουμουνδούρου παραιτείται. Αναλαμβάνει ο 

Θρασύβουλος Ζαίμης, ο οποίος παραιτείται τα Χριστούγεννα. 

➢ 1872, Φεβρουάριος – Κυβέρνηση Δημητρίου Βούλγαρη με τη στήριξη του 

Κουμουνδούρου. Εκτεταμένη βία και νοθεία. Θα αντιμετωπίσει τρία αγκάθια: 



την εμφάνιση του Ανδρέα Συγγρού, τη ρύθμιση των δανείων 1824 – 1825 και τις 

διαπραγματεύσεις με την Ιονική τράπεζα. [Το δάνειο του 1824  έφτανε στις 

800.000 στερλίνες (η Ελλάδα εισέπραξε μόνο 300.000) και του 1825 στα 

2.000.000 στερλίνες (η Ελλάδα εισέπραξε το 1/10). Το σύνολο των απαιτήσεων 

(τόκοι κλπ) έφτανε τα 10.000.000 στερλίνες.] Η κυβέρνηση προσπαθεί να 

επιδιώξει συμβιβαστική λύση και καταλήγει σε μια συμφωνία, η οποία όμως 

ναυαγεί μετά από επέμβαση του Συγγρού. Τον Ιούλιο η κυβέρνηση αποπέμφθηκε 

από τον Γεώργιο Α’ κι έτσι ναυάγησαν και οι διαπραγματεύσεις με την Ιονική. 

[Ο Γεώργιος Α’ υποστηρίζει τη “νέα τάξη επιχειρηματιών”, την “πλουτοκρατία” 

όπως ο ίδιος την ονόμαζε. Η “νέα τάξη” είναι κεφαλαιούχοι της 

Κωνσταντινούπολης που υποστηρίζουν ελληνοτουρκική συμμαχία σαν αντίβαρο 

στον βουλγαρικό εθνικισμό]. 

➢ 1872, Φεβρουάριος – Ιταλία και Γαλλία απειλούν να στείλουν πολεμικά πλοία 

στην Ελλάδα και να επέμβουν στρατιωτικά προκειμένου να προστατευθούν τα 

συμφέροντα της εταιρείας. Παραδίνεται και η αντίστοιχη διακοίνωση η οποία 

και διαβάζεται μέσα στη Βουλή. Η κυβέρνηση Βούλγαρη διοικεί “υπό το κράτος 

του φόβου” οπότε και παραιτείται. 

➢ 1872 – Αναλαμβάνει η κυβέρνηση Δεληγεώργη, η οποία και υπογράφει 

συμβάσεις με τον όμιλο Συγγρού και την Εθνική Τράπεζα. Ο Γεώργιος Α’  

“ανταμείφθηκε” μ’ ένα πακέτο μετοχών από τον Συγγρό. Στη νέα Λαυρεωτική 

Εταιρεία του Συγγρού πρόεδρος εκλέχτηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ενώ 

ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου (Αριστείδης Μωραϊτίνης) εκλέγεται πρόεδρος της 

Πιστωτικής Τράπεζας (του ομίλου Συγγρού). 

➢ 1873 – Ο όμιλος του Συγγρού αγοράζει την εταιρεία για 11.000.000 (ο 

Σερπιέρι είχε πληρώσει στο Δημόσιο 500.000). Μέσα σε 10 χρόνια τα κέρδη 

υπερτριπλασιάζονται. [Σ’ ένα σημείωμά του προς το υπουργείο Εξωτερικών της 

Αγγλίας ο πρεσβευτής της Αγγλίας γράφει: “Ο κ. Συγγρός ανησυχώντας μήπως 

καμιά κυβερνητική παρεμβολή εμποδίσει την επιτυχία του και τις άλλες 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, πίστεψε ότι θα έδειχνε έξυπνα 

τις επιθυμίες του μοιράζοντας τις μετοχές του Λαυρίου στους βουλευτές της 

αντιπολίτευσης ..... και σε αρχηγούς κομμάτων”. Στην αντίστοιχη ψηφοφορία 

στη Βουλή ελάχιστοι βουλευτές καταψήφισαν την πρόταση Συγγρού]. Η μετοχή 

της εταιρείας αποκτά μεγάλη αξία. Δεκάδες χιλιάδες μικρονοικοκυραίοι 

αγοράζουν μετοχές εμπιστευόμενοι τον Συγγρό και την εταιρεία του. Από τον 

Δεκέμβριο 1873 έως τον Φεβρουάριο του 1874 η μετοχή θα αυξηθεί σχεδόν 70%. 

Μετά το Μάιο θα καταρρεύσει, οδηγώντας στην πτώχευση τους μικρούς 

καταθέτες. Οι ιδρυτές της εταιρείας (Συγγρός κλπ.) πούλησαν τις μετοχές 

τους, στην ανώτερη δυνατή αξία, έχοντας τεράστια κέρδη. Πρόκειται για τη 

μεγαλύτερη μεταφορά κεφαλαίου από τις κατώτερες τάξεις στην ανώτερη. 

Μετά από εξεγέρσεις και διαδηλώσεις η κυβέρνηση παραιτείται. Ο Συγγρός 

πολλαπλασιάζει την περιουσία του κερδοσκοπώντας. 

➢ 1875 – 1894 – Δεσπόζει ο Χαρίλαος Τρικούπης. Κυριάρχησε στην πολιτική 

σκηνή της Ελλάδας επί 19 χρόνια, από το 1875 έως το 1894, παίρνοντας τη θέση 

του πρωθυπουργού επτά συνολικά φορές και κυβέρνησε τη χώρα για σχεδόν 10 



χρόνια από τα 20 αυτής της περιόδου. Με καταγωγή από Μεσολόγγι γεννήθηκε 

στο Ναύπλιο. Γιος του πρωθυπουργού Σπυρίδωνα Τρικούπη. Νονός του ο 

Ανδρέας Μιαούλης. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Το 1865 

εκλέγεται βουλευτής Μεσολογγίου. Το 1866 ανέλαβε υπουργός εξωτερικών 

στην κυβέρνηση Κουμουνδούρου. 

➢ 1874 – 29 Ιουνίου – ο Τρικούπης δημοσιεύει στη εφημερίδα “Καιροί” το άρθρο 

του: “Τις πταίει;” με το οποίο επιτέθηκε με δριμύτητα εναντίον του παράγοντα 

που νόθευε το πολίτευμα και μετέτρεψε σε “απόλυτη μοναρχία”, δηλαδή του 

θρόνου. Καταδικάστηκε σε 4 μέρες φυλάκιση αλλά απαλλάχθηκε με βούλευμα. 

➢ 1874 – 9 Ιουλίου – ο Τρικούπης δημοσιεύει και δεύτερο άρθρο με τίτλο 

“Παρελθόν και Ενεστώς” στο οποίο θέτει θέμα δεδηλωμένης (εμπιστοσύνης) 

της Βουλής. Η αρχή αυτή θα καθιερωθεί ως “αρχή της δεδηλωμένης 

πλειοψηφίας” και ορίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να έχει τη «δεδηλωμένη» 

εμπιστοσύνη της απόλυτης πλειοψηφίας των Βουλευτών. Δηλαδή ο βασιλιάς 

ανέθετε την πρωθυπουργία όχι στον δικό του εκλεκτό, αλλά στον εκλεκτό της 

Βουλής. 

➢ 1875 – Αύγουστος - Ο Γεώργιος  Α' δεσμεύτηκε εκφωνώντας τον “Λόγο του 

Θρόνου” ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι θα διόριζε στο εξής μόνο 

πρωθυπουργούς που θα απολάμβαναν την εμπιστοσύνη της Βουλής, δηλαδή θα 

ακολουθούσε την αρχή της δεδηλωμένης. [“Απαιτών ως απαραίτητον προσόν 

των καλουμένων παρ' εμού εις την κυβέρνησιν του τόπου την δεδηλωμένην 

προς αυτούς εμπιστοσύνην της πλειοψηφίας των αντιπροσώπων του έθνους, 

απεκδέχομαι ίνα η Βουλή καθιστά εφικτήν την ύπαρξιν του προσόντος τούτου 

ου άνευ αποβαίνει αδύνατος η εναρμόνιος λειτουργία του πολιτεύματος. — 

Γεώργιος Α΄ της Ελλάδας στον Λόγο του Θρόνου του 1875 – τον οποίο έγραψε 

ο ίδιος ο Τρικούπης]. [Μέχρι τότε ίσχυε η “θεωρία του κηπουρού”: δηλαδή ο 

βασιλιάς μπορούσε, αν ήθελε, να διορίσει ακόμα και τον κηπουρό του]. 

➢ 1875 – 8 επιχειρήσεις (όλες ξένες) ελέγχουν 1.900.000 στρέμματα, δηλαδή το 

5% της ελληνικής γης. Μεταξύ 1865 – 1900 μεταλλευτικό προϊόν αξίας 

500.000.000 χρυσών φράγκων εξάγεται από την Ελλάδα (από τα οποία 

311.389.000 αποτελούν την παραγωγή του Λαυρίου). Όμως, το 1893 η 

Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. [Κύρια μέταλλα: άργυρος, μόλυβδος, ψευδάργυρος, 

χαλκός, σίδηρος, άνθρακας, θείο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, σμύριδα, μάρμαρο, 

μυλόπετρα, πηλός, γύψος, οικοδομικά πετρώματα]. 

➢ 1879 – Η κυβέρνηση Κουμουνδούρου κάνει μια προσπάθεια να αναδιαρθρώσει 

το χρέος. Με απόφαση του 1964 τα δάνεια εκείνης της εποχής πληρώνονται 

μέχρι σήμερα. 

➢ 1880 – ο Τρικούπης μειώνει τη στρατιωτική θητεία από τρία χρόνια σε δύο. 

➢ 1881 – η Θεσσαλία προσαρτάται στην Ελλάδα. Ο Συγγρός ιδρύει την Τράπεζα 

Ηπειροθεσσαλίας στην οποία παραχωρήθηκε το προνόμιο της αποκλειστικής 

έκδοσης και κυκλοφορίας χαρτονομίσματος στις «Νέες Χώρες». Παράλληλα, 

μαζί με άλλους Έλληνες της διασποράς, αγόρασε τεράστιες εκτάσεις στην 

περιοχή της Θεσσαλίας από Τούρκους ιδιοκτήτες. 



➢ 1882 – ο Τρικούπης αναδιοργάνωσε την αστυνομία, την αγροφυλακή και τη 

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Θέσπισε νόμους για προσόντα, μονιμότητα 

και προαγωγή δημοσίων υπαλλήλων. Αποφάσισε την αποξήρανση της 

λίμνης Κωπαΐδα και τη δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου. 

➢ 1885 – 1895 – Δικομματισμός: εναλλαγή στην εξουσία δύο κομμάτων: 

Χαρίλαου Τρικούπη και Θεόδωρου Δηλιγιάννη. Ο δικομματισμός ήταν 

αποτέλεσμα της αρχής της δεδηλωμένης. Τα μικρά κόμματα είτε διαλύθηκαν 

είτε ενσωματώθηκαν στα μεγάλα. 

➢ 1886 – 1890 - μείωσε τον αριθμό των βουλευτών από 240 σε 150 (το κατώτατο 

όριο που προέβλεπε τότε το Σύνταγμα) και επίσης ενίσχυσε το Βασιλικό 

Ναυτικό με παραγγελία τριών μεγάλων πλοίων, των θωρηκτών “Ύδρα”, 

“Σπέτσαι” και “Ψαρά”, για τη χρηματοδότηση των οποίων αναγκάστηκε να 

πάρει και άλλο ένα δάνειο. Επέβαλε και φόρο επί των οικοδομών. 

➢ 1887 – Ο Χαρίλαος Τρικούπης διαπραγματευόταν ένα νέο δάνειο. Τελικά, το 

δάνειο ορίστηκε στο ονομαστικό ποσό των 135.000.000 γαλλικών φράγκων, 

από το οποίο, όμως, το πραγματικό ποσό που συμφωνήθηκε να εκταμιευτεί από 

τους πιστωτές μας - μετά τις κρατήσεις, τις εγγυήσεις και τις προπληρωμές 

τόκων - δεν ξεπερνούσε τα 90.000.000 φράγκα. Από αυτά τα 52.000.000 

δόθηκαν στις τράπεζες για ανακεφαλαιοποίηση. 13.000.000 για την 

εξυπηρέτηση του χρέους. 26.000.000 για τρία θωρηκτά (Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά) 

και κανόνια από γαλλικές εταιρίες. [Ο Τρικούπης το είχε προσυμφωνήσει με 

τους δανειστές]. 

➢ 1893 – Εγκαίνια διώρυγας Κορίνθου. 

➢ 1893 – 10 Δεκεμβρίου – Ο Χαρίλαος Τρικούπης κηρύσσει την πτώχευση της 

Ελλάδας σε ομιλία του στη Βουλή με την περίφημη φράση: “Δυστυχώς 

επτωχεύσαμεν”. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην πτώχευση έπαιξε ο τραπεζίτης 

Ανδρέας Συγγρός, ο οποίος εμπόδισε με όλες του τις δυνάμεις τη σύναψη νέου 

δανείου από την κυβέρνηση, με στόχο την πτώχευση και την παραχώρηση σ’ 

αυτόν του τραπεζικού προνομίου δανεισμού του Δημοσίου. Η κήρυξη της 

Ελλάδας σε πτώχευση έγινε με αφορμή τη βίαιη ανθελληνική εκστρατεία στο 

εξωτερικό (τεμπέληδες κλπ), αλλά και για την επιβολή δυσβάσταχτων βαρών 

στις λαϊκές μάζες. 

➢ 1895 – 24 Δεκεμβρίου – η εφημερίδα “Καιροί” καταγγέλλει τη στυγνή 

εκμετάλλευση των εργατών από την εταιρεία. 

➢ 1895 – Στις εκλογές ο Χαρίλαος Τρικούπης δεν εκλέγεται ούτε βουλευτής. Θα 

πεθάνει ένα χρόνο αργότερα στη Ριβιέρα της Γαλλίας. 

➢ 1895 – Κυβέρνηση Δεληγιάννη. 

➢ 1896 – Μέσος όρος ζωής μεταλλωρύχων Λαυρίου 21,5 χρόνια λόγω 

μολυβδίασης. (το 1906 πέφτει στα 18,5 χρόνια). 

➢ 1897 – Ο νέος πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης εμπλέκεται στο Κρητικό 

ζήτημα. 

➢ 1897 – Πόλεμος με Τουρκία και συντριπτική ήττα. Τεράστια πολεμική 

αποζημίωση. 



➢ 1898 - Η πτώχευση επέφερε τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο (ΔΟΕ) σε βάρος 

της Ελλάδας. Πρόκειται για μια διεθνή επιτροπή των 6 Δυνάμεων (Αγγλίας, 

Γαλλίας, Αυστρίας, Γερμανίας, Ρωσίας, Ιταλίας) που διαχειρίζονται τις εγχώριες 

προσόδους (φόρους, χαρτόσημα, έσοδα τελωνείων, μονοπώλια αλατιού, 

πετρελαίου, σπίρτων, τραπουλόχαρτων, τσιγαροχάρτων και σμυρίδας Νάξου, ο 

φόρος καπνού, τα τέλη χαρτοσήμου και οι δασμοί του τελωνείου Πειραιά κλπ) 

για την εξυπηρέτηση του εθνικού χρέους της χώρας. Δηλαδή την πολεμική 

αποζημίωση της Τουρκίας (93.900.000 φράγκα) και την  εξόφληση των 

δανείων. Ο ΔΟΕ έχει εγκατασταθεί μόνιμα  στην Ελλάδα από το 1897 μέχρι 

το 1978, για 81 χρόνια. Ο ΔΟΕ διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στα δημόσια 

οικονομικά της Ελλάδας την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, αλλά από τις 

αρχές του '30 είχε όλο και περισσότερο μειωμένη επίδραση στις αποφάσεις της 

χώρας, μέχρι τον οριστικό τερματισμό του ρόλου της το 1978. ο έλεγχος που 

επιβλήθηκε τότε στην Ελλάδα ήταν βαρύτερος σε σχέση με τους ελέγχους που 

επιβλήθηκαν σε άλλες υπανάπτυκτες χώρες, όπως η Τυνησία, το Μαρόκο, η 

Αίγυπτος, η Τουρκία. 

➢ 1898 - Η Εθνική Τράπεζα είχε κεφάλαια που άγγιζαν τα 10.000.000 χρυσές 

δραχμές, ενώ ο τραπεζίτης Συγγρός είχε συνολική περιουσία 30.000.000  χρυσές 

δραχμές. 

➢ 1823 – 1932 - Η Ελλάδα είχε συνάψει δάνεια συνολικού ύψους 2.000.000.000 

φράγκων, είχε καταβάλει στους δανειστές της 2.400.000.000 κι όμως 

χρωστούσε ακόμα το ποσό των 1.963.000.000! 

➢ 1920 – 1930 – Ο Έλληνας δεν κατανάλωνε περισσότερα από 180 γραμμάρια. 

Σύμφωνα με στατιστικές της εποχής, η ημερήσια κατανάλωση τροφής κατά 

άτομο ήταν 1.200 γραμμάρια. Από αυτά, τα 1.000 ήταν φυτική και μόνο τα 200 

ζωική. Η φτωχολογιά ξεγελούσε την πείνα της µε κρεμμύδι, ελιές, χόρτα και 

ελάχιστο ψωμί. Η Ελλάδα κατείχε το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας (16 

κάτοικοι στους χίλιους) μεταξύ των άλλων ευρωπαϊκών και βαλκανικών χωρών. 

Οι μισοί θάνατοι προκαλούνταν από ελονοσία και φυματίωση, κυρίως λόγω της 

ανυπαρξίας υγειονομικής περίθαλψης, αφού μόνο το 1% του προϋπολογισμού 

κατευθυνόταν σε αυτό τον τομέα. Ο πληθυσμός στην πλειονότητά του ήταν 

αγράμματος. Μόλις ένα στα δέκα παιδιά κατάφερνε να τελειώσει το δημοτικό 

σχολείο. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-NOlmquXEvk 3:22 O Χαρίλαος Τρικούπης 

https://www.youtube.com/watch?v=mzIX7r8t9Jk πτωχεύσεις Οι Χρεοκοπίες της Ελλάδας 

https://www.youtube.com/watch?v=hNluMeJjTwI Η Μηχανή του Χρόνου - Τα Λαυρεωτικά - Η Μεγάλη 

Απάτη 

https://www.youtube.com/watch?v=4SEzcOGmbro 

https://www.youtube.com/watch?v=eGJzzuVJtl4 Διώρυγα Κορίνθου, από την αρχαιότητα ως σήμερα 
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