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Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ (1909) ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ 

ΠΟΛΕΜΩΝ (1913) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 27 

 

Το κίνημα στο Γουδί (1909) 
 

Η κατάσταση πριν από το κίνημα στο Γουδί 

 

 Σοβαρά οικονομικά προβλήματα: 

 1893: Πτώχευση 

 1898: Επιβολή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου 

 Διεθνής οικονομική ύφεση 

 Δυσκολίες στη διάθεση ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές 

 Τα εμβάσματα από τους Έλληνες μετανάστες της Αμερικής και της Αιγύπτου περιορίστηκαν. 

  

 Πολιτικά προβλήματα: 

 Η πολιτική ηγεσία: 

 Αδυνατούσε να διαχειριστεί τις εθνικές διεκδικήσεις. 

 Οδήγησε τη χώρα στην ήττα του 1897. 

 Παρέμενε αδρανής μπροστά στις εξελίξεις. 

 Οι κυβερνήσεις άλλαζαν συχνά. 

 Το κύρος των πολιτικών και του βασιλιά μειωνόταν διαρκώς. 

 Οι παρεμβάσεις του βασιλιά στις ένοπλες δυνάμεις ήταν συνεχείς. 

 Ο διάδοχος Κωνσταντίνος κατηγορούνταν για τις επιλογές του στον στρατό. 

 Ο πρίγκιπας Γεώργιος (Ύπατος αρμοστής της Κρήτης) θεωρήθηκε υπεύθυνος για την επανάσταση 

του Θέρισου (1905). 

 

Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος 

 Κατώτεροι αξιωματικοί, δυσαρεστημένοι από την κατάσταση, ίδρυσαν τον Μάιο του 1909 τον 

Στρατιωτικό Σύνδεσμο. 

 Διαμαρτύρονταν για: 

 Την προώθηση ευνοούμενων της βασιλικής οικογένειας στο στράτευμα. 

 Την κακή κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων. 

 

 Η κυβέρνηση προσπάθησε να συλλάβει την ηγεσία του Συνδέσμου στις 12 Αυγούστου 1909. 

 Ο Σύνδεσμος: 

 Ανέθεσε την αρχηγία του στον συνταγματάρχη Νικόλαο Ζορμπά. 

 Προχώρησε σε κίνημα με κέντρο το στρατόπεδο στο Γουδί στις 15 Αυγούστου 1909. 

 Η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει το κίνημα και δέχτηκε τους όρους του. 

 

 

 

 

 



Τα αιτήματα του Στρατιωτικού Συνδέσμου 

 Αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων 

 Απομάκρυνση των πριγκίπων από το στράτευμα 

 Κατάργηση της ευνοιοκρατίας 

 Ανεμπόδιστη βαθμολογική εξέλιξη όλων των αξιωματικών 

 Μεταρρυθμίσεις (γενικές και ασαφείς): 

 Στη διοίκηση του κράτους 

 Στην οικονομία 

 Στη δικαιοσύνη 

 Στην εκπαίδευση 

 

 Η ελληνική κοινωνία υιοθέτησε τα αιτήματα του Στρατιωτικού Συνδέσμου. 

 Όλα τα λαϊκά αιτήματα συνοψίζονταν σε ένα γενικό και αόριστο: «Ανόρθωση» 

 Συλλαλητήριο του λαού της Αθήνας στις 14 Σεπτεμβρίου 1909, για την υποστήριξη του κινήματος. 

 Η προσπάθεια συνεννόησης του Στρατιωτικού Συνδέσμου με τη νέα κυβέρνηση Μαυρομιχάλη δεν 

πέτυχε. 

 Ο Σύνδεσμος κάλεσε στην Αθήνα τον Ελευθέριο Βενιζέλο από την Κρήτη, για να αναλάβει πολιτική 

δράση. 

 

Ερωτήσεις 

Ερωτήσεις του βιβλίου, σελ. 83 

Επιπλέον: 

1. Ποια ήταν τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα στις αρχές του 20ού αιώνα; 

2. Ποια πολιτικά προβλήματα παρουσιάζονταν στη χώρα στις αρχές του 20ού αιώνα; 

3. Ποια προβλήματα προκάλεσαν την ίδρυση του Στρατιωτικού Συνδέσμου; 

4. Με ποια αιτήματα προχώρησε ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος στο Κίνημα στο Γουδί το 1909; 

5. Ποια στάση κράτησε η ελληνική κοινωνία απέναντι στο κίνημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου και 

πώς εκδηλώθηκε αυτή; 

 

 


