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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΤΟ 

 

Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΗΝΖΜΑ ΣΤΟ ΓΟΥΓΗ (1909) ΔΩΣ ΤΟ ΤΔΛΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΗΚΩΝ 

ΠΟΛΔΜΩΝ (1913) 

 

ΔΝΟΤΖΤΑ 27 

Τν θίλεκα ζην Γνπδί (1909) 
 

Ζ θαηάζηαζε πξηλ από ην θίλεκα ζην Γνπδί 

 Σνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα: 

 1893: Πηώρεπζε 

 1898: Δπηβνιή Γηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ Διέγρνπ 

 Γηεζλήο νηθνλνκηθή ύθεζε 

 Γπζθνιίεο ζηε δηάζεζε ειιεληθώλ πξντόλησλ ζηηο μέλεο αγνξέο 

 Τα εκβάζκαηα από ηνπο Έιιελεο κεηαλάζηεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Αηγύπηνπ πεξηνξίζηεθαλ. 

 

 Πνιηηηθά πξνβιήκαηα: 

 Η πνιηηηθή εγεζία: 

 Αδπλαηνύζε λα δηαρεηξηζηεί ηηο εζληθέο δηεθδηθήζεηο. 

 Οδήγεζε ηε ρώξα ζηελ ήηηα ηνπ 1897. 

 Παξέκελε αδξαλήο κπξνζηά ζηηο εμειίμεηο. 

 Οη θπβεξλήζεηο άιιαδαλ ζπρλά. 

 Τν θύξνο ησλ πνιηηηθώλ θαη ηνπ βαζηιηά κεηωλόηαλ δηαξθώο. 

 Οη παξεκβάζεηο ηνπ βαζηιηά ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ήηαλ ζπλερείο. 

 Ο δηάδνρνο Κσλζηαληίλνο θαηεγνξνύληαλ γηα ηηο επηινγέο ηνπ ζηνλ ζηξαηό. 

 Ο πξίγθηπαο Γεώξγηνο (Ύπαηνο αξκνζηήο ηεο Κξήηεο) ζεσξήζεθε ππεύζπλνο γηα ηελ επαλάζηαζε 

ηνπ Θέξηζνπ (1905). 

 

Ο Σηξαηηωηηθόο Σύλδεζκνο 

 Καηώηεξνη αμησκαηηθνί, δπζαξεζηεκέλνη από ηελ θαηάζηαζε, ίδξπζαλ ηνλ Μάην ηνπ 1909 ηνλ 

Σηξαηηωηηθό Σύλδεζκν. 

 Γηακαξηύξνληαλ γηα: 

 Τελ πξνώζεζε επλννύκελωλ ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ζην ζηξάηεπκα. 

 Τελ θαθή θαηάζηαζε ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ. 

 Η θπβέξλεζε πξνζπάζεζε λα ζπιιάβεη ηελ εγεζία ηνπ Σπλδέζκνπ ζηηο 12 Απγνύζηνπ 1909. 

 Ο Σύλδεζκνο: 

 Αλέζεζε ηελ αξρεγία ηνπ ζηνλ ζπληαγκαηάξρε Νηθόιαν Ενξκπά. 

 Πξνρώξεζε ζε θίλεκα κε θέληξν ην ζηξαηόπεδν ζην Γνπδί ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1909. 

 Η θπβέξλεζε δελ κπόξεζε λα αληηκεησπίζεη ην θίλεκα θαη δέρηεθε ηνπο όξνπο ηνπ. 

 

 

Τα αηηήκαηα ηνπ Σηξαηηωηηθνύ Σπλδέζκνπ 

 Αλαδηνξγάλωζε ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ 

 Απνκάθξπλζε ησλ πξηγθίπσλ από ην ζηξάηεπκα 



Χ. Κωνσταντέλλιας Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία    Ενότητες 27 & 28 

 Καηάξγεζε ηεο επλνηνθξαηίαο 

 Αλεκπόδηζηε βαζκνινγηθή εμέιημε όισλ ησλ αμησκαηηθώλ 

 Μεηαξξπζκίζεηο (γεληθέο θαη αζαθείο): 

 Σηε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο 

 Σηελ νηθνλνκία 

 Σηε δηθαηνζύλε 

 Σηελ εθπαίδεπζε 
 

 Η ειιεληθή θνηλσλία πηνζέηεζε ηα αηηήκαηα ηνπ Σηξαηησηηθνύ Σπλδέζκνπ. 

 Όια ηα ιατθά αηηήκαηα ζπλνςίδνληαλ ζε έλα γεληθό θαη αόξηζην: «Αλόξζωζε» 

 Σπιιαιεηήξην ηνπ ιανύ ηεο Αζήλαο ζηηο 14 Σεπηεκβξίνπ 1909, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θηλήκαηνο. 

 Η πξνζπάζεηα ζπλελλόεζεο ηνπ Σηξαηησηηθνύ Σπλδέζκνπ κε ηε λέα θπβέξλεζε Μαπξνκηράιε δελ πέηπρε. 

 Ο Σύλδεζκνο θάιεζε ζηελ Αζήλα ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν από ηελ Κξήηε, γηα λα αλαιάβεη πνιηηηθή δξάζε. 

Δξωηήζεηο 

Δξσηήζεηο ηνπ βηβιίνπ, ζει. 83 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηα ήηαλ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηδε ε ρώξα ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα; 

2. Πνηα πνιηηηθά πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαλ ζηε ρώξα ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα; 

3. Πνηα πξνβιήκαηα πξνθάιεζαλ ηελ ίδξπζε ηνπ Σηξαηησηηθνύ Σπλδέζκνπ; 

4. Με πνηα αηηήκαηα πξνρώξεζε ν Σηξαηησηηθόο Σύλδεζκνο ζην Κίλεκα ζην Γνπδί ην 1909; 

5. Πνηα ζηάζε θξάηεζε ε ειιεληθή θνηλσλία απέλαληη ζην θίλεκα ηνπ Σηξαηησηηθνύ Σπλδέζκνπ θαη πώο 

εθδειώζεθε απηή; 

ΔΝΟΤΖΤΑ 28 

Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο πξωζππνπξγόο:  

ε βεληδειηθή πνιηηηθή ηεο πεξηόδνπ 1910-1912 

 Μεηά ην θίλεκα ηνπ 1909, ν Σηξαηησηηθόο Σύλδεζκνο πξόηεηλε ηελ πξσζππνπξγία ζηνλ Βεληδέιν. 

 Ο Βεληδέινο αλαδείρζεθε πξσζππνπξγόο κε ην Κόκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ, κεηά από δύν εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο (Αύγνπζηνο θαη Ννέκβξηνο 1910). 

 Με ζπκθσλία ηνπ Σηξ. Σπλδέζκνπ, ηνπ βαζηιηά, ησλ παιαηώλ θνκκάησλ θαη ηνπ Βεληδέινπ, ε Βνπιή 

πνπ αλαδείρζεθε ήηαλ αλαζεωξεηηθή (θαη όρη ζπληαθηηθή), δειαδή γηα ηελ αλαζεώξεζε ηνπ 

ζπληάγκαηνο ηνπ 1864, θαη όρη ηελ θαηάξγεζή ηνπ θαη αιιαγή ηνύ πνιηηεύκαηνο (θαηάξγεζε ηεο 

βαζηιείαο). 

 Τν 1911 ςεθίζηεθε ην αλαζεωξεκέλν ζύληαγκα, κε ην νπνίν: 

 Πξνζηαηεύνληαλ νη αηνκηθέο ειεπζεξίεο. 

 Γηλόηαλ ην δηθαίσκα ζην θξάηνο γηα αθαίξεζε θηεκάηωλ από ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, κε 

απνδεκίσζε, θαη δηαλνκή ηνπο ζε αθηήκνλεο. 

 Θεζπηδόηαλ ε κνληκόηεηα ηωλ δεκνζίωλ ππαιιήιωλ. 

 Καζηεξσλόηαλ ππνρξεωηηθή, δωξεάλ εθπαίδεπζε. 

 Σεκαληηθό ξόιν ζηηο κεηαξξπζκίζεηο απηέο έπαημε θαη ε Οκάδα ηωλ Κνηλωληνιόγωλ κε επηθεθαιήο 

ηνλ Αιέμαλδξν Παπαλαζηαζίνπ. 

 Ο Βεληδέινο: 

 Αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε ηελ αλαδηνξγάλωζε ηωλ ελόπιωλ δπλάκεωλ. 

 Δπαλέθεξε ηνλ δηάδνρν Κωλζηαληίλν ζηελ αξρεγία ηνπ ζηξαηνύ. 

 Γηέβιεπε επηθείκελν πόιεκν θαη πξνεηνηκαδόηαλ γη’ απηόλ. 

 Σηηο εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ 1912 ν Βεληδέινο ζξηάκβεπζε. 

Δξώηεζε 

1. Πνηεο κεηαξξπζκίζεηο ζεζπίζηεθαλ κε ην ζύληαγκα ηνπ 1911; 


