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Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: 

η βενιζελική πολιτική της περιόδου 1910-1922 
 

 

 Μετά το κίνημα του 1909, ο Στρατιωτικός σύνδεσμος κάλεσε στην Αθήνα τον Ελευθέριο Βενιζέλο και 

του πρότεινε την πρωθυπουργία. 

 Ο Βενιζέλος αρνήθηκε. Ήταν αντίθετος στην κατάργηση της μοναρχίας. 

 Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος, ο βασιλιάς, τα παλαιά κόμματα και ο Βενιζέλος συμφώνησαν να γίνουν 

εκλογές για την ανάδειξη αναθεωρητικής Βουλής (για την αναθεώρηση του συντάγματος με 

διατήρηση της μορφής του πολιτεύματος) και όχι συντακτικής (για τη σύνταξη νέου συντάγματος με 

αλλαγή της μορφής του πολιτεύματος). 

 Το Κόμμα των Φιλελευθέρων (του Βενιζέλου) κέρδισε την πλειοψηφία στη Βουλή τον Νοέμβριο 1910.  

 Η αναθεωρητική Βουλή ψήφισε σύνταγμα το 1911 (βλ. Ηλεκτρονική Τάξη), το οποίο: 

 Προστάτευε αποτελεσματικότερα τις ατομικές ελευθερίες. 

 Επέτρεπε στο κράτος την αφαίρεση από ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων γης (με αποζημίωση), για 

να μοιραστούν σε ακτήμονες. 

 Θέσπιζε τη μονιμότητα των δικαστικών και των δημοσίων υπαλλήλων. 

 Απαγόρευε στους στρατιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους να εκλέγονται βουλευτές. 

 Καθιέρωνε την υποχρεωτική δωρεάν εκπαίδευση. 

 Σημαντικό ρόλο στην αναθεωρητική Βουλή έπαιξε η ομάδα των Κοινωνιολόγων με επικεφαλής τον 

Αλέξανδρο Παπαναστασίου. 

 

 Ο Βενιζέλος: 

 Ακολούθησε συμβιβαστική στάση απέναντι στη μοναρχία (βασιλιά). 

 Προώθησε μέτρα υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων. 

 Ασχολήθηκε με την αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων. 

 Φρόντισε να αποκτήσει επιρροή στο στράτευμα. 

 Επιδίωξε την αξιοποίηση όλων των αξιωματικών. 

 Επανέφερε στον στρατό τον διάδοχο Κωνσταντίνο (επιλογή που προκάλεσε αντιδράσεις). 

 

 Ο Βενιζέλος, όταν έκανε τις διάφορες μεταρρυθμίσεις στην κοινωνία και στον στρατό, προέβλεπε ότι 

σύντομα η Ελλάδα θα έπρεπε να πάρει μέρος σε πόλεμο, για να επιτύχει τους εθνικούς στόχους της. 

 

 Εκλογές Μαρτίου 1912: 

 Ο Βενιζέλος (Κόμμα των Φιλελευθέρων) θριαμβεύει (146 βουλευτές σε σύνολο 181). 

 Εκλέγονται πολλοί νέοι βουλευτές. 

 

Ερωτήσεις 

Ερώτηση του βιβλίου 

Επιπλέον: 

1.  Γιατί ο Βενιζέλος επέλεξε την αναθεωρητική και όχι τη συντακτική Βουλή; 

2. Τι προέβλεπαν οι βασικότερες διατάξεις του συντάγματος του 1911; 

3. Σε ποιες αλλαγές προέβη ο Βενιζέλος στον στρατό; 

 


