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Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα – Ο Χαρίλαος Τρικούπης 

Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν μία χώρα που προσπαθούσε 
να αναπτυχθεί οικονομικά και να εκσυγχρονιστεί, καλύπτοντας το χάσμα 
που την χώριζε από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Στην προσπάθεια αυτή 
βοήθησε πάρα πολύ ένας σημαντικός πολιτικός: ο Χαρίλαος Τρικούπης. 

Στα 11 σχεδόν χρόνια που κυβέρνησε συνολικά, ο Χαρίλαος Τρικούπης 
πραγματοποίησε πολλά και σημαντικά έργα υποδομής, όπως είναι το οδι-
κά και σιδηροδρομικό δίκτυο, η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου και η 
αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας. 

Ένα μεγάλο μέρος των εξόδων που απαιτούνταν για τα δημόσια έργα το 
κράτος το έβρισκε από τα έσοδα από τις εξαγωγές της σταφίδας, που ήταν σε άνθιση εκείνη την 
εποχή. Για το υπόλοιπα έξοδα έπαιρνε δάνεια από το εξωτερικό. 

Έτσι, όταν εξαιτίας κάποιας κρίσης στην αγορά της σταφίδας σταμάτησαν να μπαίνουν αρκετά 
χρήματα στα ταμεία του κράτους, ο Τρικούπης μη μπορώντας να πάρει άλλο δάνειο, προσπάθησε 
να βρει χρήματα παίρνοντας σκληρά οικονομικά και φορολογικά μέτρα εναντίον του λαού. 

Αυτό είχε δύο συνέπειες: 
Από την μια, το εξωτερικό χρέος της χώρας μεγάλωσε πάρα πολύ, δεν έγινε δυνατόν να βρεθούν 

χρήματα να  πληρωθεί και το 1893 η χώρα 
κήρυξε πτώχευση, δηλαδή αδυναμία να 
πληρώσει το χρέος της. 

Από την άλλη, τα σκληρά μέτρα και η βα-
ριά φορολογία οδήγησαν τα επόμενα χρόνια 
σε αντίδραση του λαού και σε εργατικές κι-
νητοποιήσεις, με πιο σημαντική εκείνη των 
μεταλλωρύχων του Λαυρίου το 1896, η ο-
ποία κατεστάλη βίαια, με νεκρούς και τραυ-
ματίες. 

Ο Τρικούπης χρεώθηκε αποκλειστικά την χρεωκοπία της χώρας, στις επόμενες εκλογές δεν βγήκε 
καν βουλευτής. Απογοητευμένος έφυγε για τις Κάννες, όπου έζησε μέχρι τον θάνατό του (1896). 

Θεωρείται ο μεγαλύτερος Έλληνας πολιτικός μετά τον Καποδίστρια, αφού τα αποτελέσματα του 
έργου του σε πολλές περιπτώσεις είναι ακόμη ορατά στην σύγχρονη Ελλάδα. 

Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896 – Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 

Η άσχημη οικονομική κατάσταση της Ελλάδας δεν την εμπόδισε να οργανώσει, και με μεγάλη 
επιτυχία μάλιστα, τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896. (Έτσι κι αλλιώς το κρά-
τος δεν ξοδεύτηκε πολύ, αφού τότε δεν απαιτούνταν τα υπέρογκα έξοδα που απαιτούνται σήμερα.) 

Την ίδια χρονιά ξέσπασε νέο επαναστατικό κίνημα στην Κρήτη. Η κυβέρνηση του Δηλιγιάννη  
(ο οποίος είχε διαδεχθεί τον Τρικούπη) λίγο αργότερα έστειλε στρατιωτική βοήθεια στο νησί. Οι 
Οθωμανοί ως απάντηση κήρυξαν πόλεμο στην Ελλάδα (Απρίλιος 1897).  
Ο Οθωμανικός στρατός, πιο οργανωμένος και ετοιμοπόλεμος, κατέλαβε την Θεσσαλία, έφτασε μέ-
χρι τον Δομοκό και σταμάτησε μόνον μετά από την επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων. 

Το αποτέλεσμα ήταν η Ελλάδα να πληρώσει ένα υπέρογκο ποσό στο Οθωμανικό κράτος ως α-
ποζημίωση, που για να το βρει αναγκάστηκε να πάρει δάνειο, εξαιτίας του οποίου τέθηκε κάτω από 
διεθνή οικονομικό έλεγχο.  
Το δάνειο εκείνο η χώρα μας το ξεπλήρωσε στους δανειστές το 1981, ενενήντα χρόνια αργότερα...  

Τελικά, ο 19ος αιώνας τελείωσε, βρίσκοντας την Ελλάδα ηττημένη οικονομικά και στρατιωτικά... 



 

 

 

 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 «Η Ελλάδα προσπαθούσε να καλύψει το χάσμα που την 
χώριζε από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.» 
Τι χάσμα χώριζε την Ελλάδα από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 
κράτη; Για ποιον λόγο θεωρείτε πως υπήρχε αυτό το χά-
σμα; 

 Ποια είναι τα κυριότερα έργα που πραγματοποιήθηκαν 
επί διακυβέρνησης του Χαριλάου Τρικούπη; 

 Πότε κήρυξε πτώχευση η Ελλάδα; Για ποιον λόγο; 

 Τα βασικά αιτήματα των μεταλλωρύχων του Λαυρίου 
που εργάζονταν όλη μέρα σε στοές μέσα στην Γη ήταν 
τα αυτονόητα: να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
και λίγο καλύτερο μισθό. Γιατί νομίζετε το κράτος τούς 
αντιμετώπισε τόσο βίαια; 

 Μετά την χρεωκοπία του 1896, ο Τρικούπης δεν βγήκε 
καν βουλευτής. Γιατί νομίζετε ο κόσμος τον τιμώρησε, 
με τόσα μεγάλα και σημαντικά έργα που είχε κάνει; 

 Περιγράψτε με λίγα λόγια την κατάσταση του ελληνο-
τουρκικού πολέμου του 1897: από την επανάσταση στην 
Κρήτη μέχρι την πληρωμή της τεράστιας αποζημίωσης 
στην Τουρκία.  
 

 
 

 


