
Γ. 3. Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό κίνηµα στο Γουδί 

(1893-1909) 

 
Προβλήµατα του ελληνικού κράτους (εν µέρει και εξαιτίας  

της πολιτικής του Τρικούπη): 

� Αποτυχία οράµατος σύγχρονου κράτους. 

� Οικονοµική και πολιτική αδυναµία της χώρας διεθνώς. 

� Υπερβολική φορολογική επιβάρυνση των πολιτών. 

� Πτώχευση του 1893. 

� Βραδυκίνητη γραφειοκρατία και αναποτελεσµατικότητα του κράτους. 

� Οικονοµική ύφεση και αύξηση της απόστασης από τα ανεπτυγµένα κράτη 

της Δύσης. 

� Αναποτελεσµατικότητα στρατού λόγω οικονοµικής δυσπραγίας. 

� Συντριπτική ήττα της Ελλάδας στον «ατυχή» ελληνοτουρκικό πόλεµο του 

1897. 

� Επιβολή του βασιλιά Γεωργίου στο κοινοβούλιο. 

 

Δυσαρέσκεια κοινωνικών οµάδων 

 

 

Αστοί και διανοούµενοι           → 

 

Γενικότερη κατάσταση, 

αναποτελεσµατικότητα κράτους, 

βραδυκίνητη γραφειοκρατία, 

οικονοµική ύφεση, µεγάλωµα 

απόστασης από Ευρώπη 

Μικροκαλλιεργητές                 → Δυσαρέσκεια (λόγω φορολογίας) 

 

Αξιωµατικοί του στρατού        → 

Αναποτελεσµατικότητα στρατού σε 

πόλεµο εξαιτίας οικονοµικής 

κατάστασης 

 

Αποτελέσµατα 

1. Κρίση της εµπιστοσύνης προς τα κόµµατα συλλήβδην. 

2. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι κόµµατα και θεσµοί δεν ήταν ικανά να 

ικανοποιήσουν τις επιθυµίες τους. 

 

 

Διάστηµα 1893 - 1897 

       Το χρονικό διάστηµα αυτό οριοθετείται από δύο σηµαντικά γεγονότα: την 

πτώχευση του ελληνικού κράτους το 1893 και τον «ατυχή» πόλεµο µεταξύ 

Ελλάδας και Οθωµανικής αυτοκρατορίας το 1897 που έληξε µε ταπεινωτική 

ήττα της χώρας µας. Τα δύο κόµµατα απέτυχαν να υλοποιήσουν τα πολιτικά 

προγράµµατά τους. 

 

Σχόλιο [Κ1]: Αξίζει να σηµειώσουµε ότι 
µετά την πτώχευση η ελληνική κυβέρνηση 

επέλεξε να µην αποδίδει πλέον τα δάνεια 

και τους τόκους τους στους δανειστές της. 

Μόνο µετά την ήττα της Ελλάδας στον 

πόλεµο του 1897 εξαναγκάστηκε η χώρα να 

δεχθεί τον ∆ιεθνή Οικονοµικό Έλεγχο 
(∆ΟΕ) και να αρχίσει να αποπληρώνει ξανά 

τα δάνειά της. 



 Νεωτερικό (Τρικουπικό) 

κόµµα 

Εθνικό (Δηλιγιαννικό) 

κόµµα 

Στόχοι (αδυναµία 

επίτευξής τους): 

Εκσυγχρονισµός Μείωση φόρων 

Προβλήµατα: Σοβαρότατη οικονοµική δυσχέρεια 

Αποτελέσµατα: Γενικότερο αδιέξοδο 

 

  

Διάστηµα 1897 – 1909 

         Μεταβατική περίοδος. Τα προβλήµατα επιδεινώθηκαν, αλλά το πολιτικό 

σύστηµα µπόρεσε, έστω και µε δυσκολία, να απορροφήσει τους κραδασµούς από 

τη γενικότερη δυσαρέσκεια της κοινής γνώµης, εν µέρει εξαιτίας του 

οργανωµένου πλέον δικτύου πελατειακών σχέσεων που διέθετε. Αυτές 

συνέχισαν να λειτουργούν, έστω κι αν η εµπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστηµα 

είχε φτάσει σχεδόν στο ναδίρ, επιτρέποντας έτσι την επιβίωση των δύο 

κοµµάτων. 

Πολιτικές εξελίξεις: 

1. Δυσπιστία προς τα κόµµατα. 

2. Πολιτικό αδιέξοδο. 

3. Επιβολή του Γεωργίου στο πολιτικό σκηνικό και το κοινοβούλιο. 

4. Μεταρρυθµίσεις διοικητικού χαρακτήρα (αποκέντρωση) από τις 

κυβερνήσεις του τρικουπικού κόµµατος (υπό τον Γ. Θεοτόκη). 

5. Εµφάνιση νέου πολιτικού µορφώµατος (υπό τον Δ. Γούναρη): η οµάδα των 

Ιαπώνων (1906-1908). Καλούσε το πολιτικό σύστηµα σε αναµόρφωση 

προκειµένου να προσαρµοστεί στις εξελίξεις της κοινωνίας. 

6. Διαδηλώσεις από συντεχνίες και εργατικές ενώσεις µε αιτήµατα για 

φορολογικές ελαφρύνσεις και περιορισµό της γραφειοκρατίας. 

 

Κίνηµα στο Γουδί 

     Στις 15 Αυγούστου 1909 συντελείται µια τοµή στην πολιτική ιστορία της 

χώρας, η οποία είχε σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές προεκτάσεις. Την 

ηµέρα εκείνη εκδηλώθηκε κίνηµα από τον Στρατιωτικό Σύνδεσµο, µια µυστική 

ένωση στρατιωτικών, µε µεταρρυθµιστικά αιτήµατα. Επρόκειτο για µοναδική 

περίπτωση στην ελληνική ιστορία: ο Σύνδεσµος, αν και επενέβη στην πολιτική 

ζωή, εντούτοις δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία· αντίθετα, µε την ενεργό 

συµπαράσταση του λαού, προσπάθησε να προωθήσει τα αιτήµατά του µέσω της 

Βουλής. Η υποστήριξη του λαού προς το Σύνδεσµο έγινε έκδηλη ένα µήνα µετά 

το κίνηµα, στις 14 Σεπτεµβρίου 1909, όταν έγινε στην Αθήνα µεγάλη 

διαδήλωση των επαγγελµατικών σωµατείων, οπότε και επέδωσαν στο βασιλιά 

ψήφισµα µε το οποίο στήριζαν τα αιτήµατα των στρατιωτικών και ζητούσαν την 

επίλυση οικονοµικών ζητηµάτων. 

Σχόλιο [Κ2]: Η οµάδα πήρε το όνοµά της 
από την εφηµερίδα Ακρόπολη, που 

παροµοίαζε τη µαχητικότητά τους µε αυτήν 
των Ιαπώνων σαµουράι! 



 

Αιτήµατα του Στρατιωτικού Συνδέσµου 

Αιτήµατα από βιβλίο Επεξήγησή τους µε βάση την πηγή 20 

 

� Μεταρρυθµίσεις στο 

στρατό. 

-Ο διάδοχος και οι πρίγκιπες να 

αποµακρυνθούν από το στράτευµα. 

-Οι υπουργοί στρατιωτικών και ναυτικών να 

προέρχονται από το στράτευµα. 

� Μεταρρυθµίσεις στη 

διοίκηση. 

-Η διοίκηση της χώρας να «καταστή χρηστή 

και έντιµος». 

� Μεταρρυθµίσεις στη 

δικαιοσύνη. 

-Ταχεία απονοµή δικαιοσύνης. 

-Απονοµή δικαιοσύνης µε ισότητα 

ανεξαρτήτως τάξεως. 

� Μεταρρυθµίσεις στην 

εκπαίδευση. 

-Βελτίωση της εκπαίδευσης προκειµένου να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες της χώρας. 

� Μεταρρυθµίσεις στην 

δηµοσιονοµική πολιτική. 

-Να πραγµατοποιηθεί ανόρθωση των 

οικονοµικών της χώρας. 

 -Να εξασφαλιστούν η ζωή, η τιµή και η 

περιουσία των πολιτών: αυτό αποτελούσε 

κάλεσµα για εφαρµογή του Συντάγµατος. 

 

Αποτελέσµατα 

1. Η Βουλή ψήφισε µεγάλο αριθµό νόµων που επέφεραν ριζικές αλλαγές. 

2. Το Φεβρουάριο του 1910 η Βουλή αποφάσισε την αναθεώρηση 

ορισµένων άρθρων του συντάγµατος (µετά από τη σύσταση του Βενιζέλου που 

είχε ήδη έρθει στην Αθήνα). 

3. Προκήρυξη εκλογών για αναθεωρητική Βουλή. 

4. Διάλυση του Στρατιωτικού Συνδέσµου (15 Μαρτίου 1910) µετά την 

εκπλήρωση των βασικών αιτηµάτων του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχόλιο [Κ3]: Να περιοριστεί δηλαδή η 

γραφειοκρατία, η ευνοιοκρατία και οι 

πελατειακές σχέσεις. 


