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Δ. 1. το κόµµα των φιλελεύθερων 
 

Πριν τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910: 

1. Δεν είχε συγκροτηθεί κανένα µεγάλο νέο κόµµα µε στόχο την 

υποστήριξη των µεταρρυθµίσεων της περιόδου 1909-1910. 

2. Φορείς νέων ιδεών οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι. 

3. Γενικό τους σύνθηµα η «Ανόρθωσις». 

4. Με το σύνθηµα εννοούσαν είτε την ικανοποίηση των αιτηµάτων των 

συντεχνιών, είτε την επίλυση του αγροτικού ζητήµατος. 

5. Εµφάνιση «Σοσιαλδηµοκρατικής Εταιρείας» - υποψηφιότητες 

σοσιαλιστών. 

 

Οι εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 

Παλαιά 

κόµµατα 

211 έδρες → 

29 έδρες  → 

Συνασπισµός των δύο παλαιών κοµµάτων. 

Ανεξάρτητοι από τον χώρο των παλιών κοµµάτων. 

Νέες 

πολιτικές 

δυνάµεις 

 122 έδρες  → Ανεξάρτητοι εκσυγχρονιστές υποψήφιοι. 

 

Το εκσυγχρονιστικό πρόγραµµα του Ελ. Βενιζέλου (οµιλία στο Σύνταγµα 

5 Σεπτεµβρίου 1910) 

Βασικοί στόχοι: 
� Εκσυγχρονισµός πολιτικού συστήµατος 

� Εξισορρόπηση συµφερόντων όλων των τάξεων 

Βασικές θέσεις: 

� Κοινωνική γαλήνη 

� Ελάφρυνση κατωτέρων στρωµάτων 

� Εκσυγχρονισµός κρατικού µηχανισµού >> 

αποτελεσµατικότητα 

� Στρατιωτικοί εξοπλισµοί >> πραγµατοποίηση εθνικών 

διεκδικήσεων 

� Αναθεώρηση συντάγµατος (όχι νέο Σύνταγµα) 

� Δεν θέτει πολιτειακό ζήτηµα 

Η ίδρυση του 

κόµµατος των 

Φιλελευθέρων 

(22 Αυγ. 1910): 

� Κόµµα αρχών, φορέας µεταρρυθµίσεων  

 

 

 

 

 

 

Σχόλιο [Κ1]: Χαρακτηριστικός είναι ο 

διάλογος του Βενιζέλου µε το 
συγκεντρωµένο πλήθος οπαδών του στην 

πλατεία Συντάγµατος την 5η  Σεπτεµβρίου 

1910 : ενώ το πλήθος φώναζε «Συντακτική 

Βουλή», επιθυµώντας την αλλαγή του 

Συντάγµατος του 1864 και την κατάργηση 

ή τον περιορισµό των βασιλικών εξουσιών, 
ο Βενιζέλος απάντησε δυο φορές 

«επαναλαµβάνω Αναθεωρητική Βουλή» και 

στην επιµονή προτροπή του πλήθους για 

Συντακτική, αντέτεινε για τρίτη φορά 

«Είπα! Αναθεωρητική..» 

Σχόλιο [Κ2]: Παρά την επιµονή πολλών 

οπαδών του, ο Βενιζέλος δεν έθεσε ζήτηµα 

αποµάκρυνσης του βασιλιά και κατάργησης 

της µοναρχίας, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο 

θα προκαλούσε πολιτική διαίρεση των 
Ελλήνων µε δυσάρεστες συνέπειες σε µια 

κρίσιµη για τον Ελληνισµό περίοδο 

(εθνικές διεκδικήσεις 
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Πορεία προς τις εκλογές της 28ης Νοεµβρίου 1910 

1. Παραίτηση Δραγούµη (Οκτώβριος 1910) >>   

2. Πρωθυπουργός Βενιζέλος >>  

3. Διάλυση Βουλής >>  

4. Προκήρυξη νέων εκλογών >>  

5. Αποχή παλαιών κοµµάτων >>>  

6. Συντριπτική νίκη Φιλελευθέρων : 307 επί 362 εδρών 

 

Το έργο της Β΄Αναθεωρητικής Βουλής 

         Η Β' Αναθεωρητική Βουλή άρχισε τις εργασίες της τον Ιανουάριο του 

1911. Θα επεξεργαστεί το Σύνταγµα του 1911, το οποίο αποτέλεσε 

αναθεώρηση αυτού του 1864. Με το νέο αυτό Σύνταγµα και κυρίως το 

σύνολο της νοµοθεσίας που επακολούθησε ο Βενιζέλος κατορθώνει να 

θέσει τις βάσεις ενός σύγχρονου κράτους. Όλη αυτή η προσπάθεια διέλυσε 

οριστικά το αίσθηµα της απογοήτευσης που ταλάνιζε τη χώρα από την 

εποχή της ήττας του 1897 και δηµιούργησε κλίµα αυτοπεποίθησης. Γενικά, 

η περίοδος 1910-20 παρά την παράλληλη πολεµική περιπέτεια στην οποία 

ενεπλάκη η χώρα υπήρξε περίοδος προόδου, διαδικασιών ολοκλήρωσης της 

Ελλάδας ως σύγχρονου κράτους. 

Αναθεωρητικό έργο: 

o 53 τροποποιήσεις µη 

θεµελιωδών διατάξεων. 

o Ενίσχυση µοναρχίας >> 

συµµετέχει στην αναθεώρηση 

διασφάλιση διάκρισης εξουσιών. 

o Ασυµβίβαστο στρατιωτικής-

Δ.Υ.-βουλευτικής ιδιότητας. 

o Μονιµότητα δικαστικών-

δηµοσίων υπαλλήλων. 

Νοµοθετικό έργο: 

o 337 νέοι νόµοι. 

o Διορισµός Δ.Υ. µε διαγωνισµούς. 

o Κανονισµοί εργασίας στις 

βιοτεχνίες-βιοµηχανίες. 

o Διανοµή γης στη Θεσσαλία. 

o Αναδιοργάνωση τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

o Βελτίωση απονοµής δικαιοσύνης. 

o Αναθεώρηση κανονισµού Βουλής. 

 

Οι εκλογές του Μαρτίου 1912:   

Βενιζέλος :145 έδρες (κυρίαρχος)  - Λοιποί: 36 έδρες 

Η δοµή του Βενιζελικού κόµµατος των Φιλελευθέρων 

1. Προσωποπαγές (τα πάντα υπό τον έλεγχο του Βενιζέλου). 

2. Σύνδεσµοι Φιλελευθέρων : δε συµµετέχουν στη διαµόρφωση της πολιτικής του 

κόµµατος – οµάδες φίλων. 

3. Αναδιοργάνωση κόµµατος : ίδρυση Λέσχης Φιλελευθέρων στην Αθήνα και αλλού 

(1912). 

4. Αναγκαστικά λαµβάνονταν υπόψη τα τοπικά συµφέροντα και οι αντιπαλότητες 

(όπως στα παλαιά κόµµατα-όχι «ιδεατό κόµµα»). 
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