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Οι μεταβολές της ελληνικής οικονομίας, είχαν, παρ’ όλα αυτά, 

επηρεάσει άμεσα τις σχέσεις των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και 
προκαλώντας τη γένεση νέων υποδήλωναν εντονότερα, στις αρχές του 
εικοστού αιώνα, τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Οι αντιθέσεις ανάμεσα 
στα νέα στοιχεία ( που προέρχονταν από την αύξηση του αστικού 
πληθυσμού, το σχηματισμό των μικρομεσαίων γαιοκτημόνων και το 
σχετικό δυνάμωμα της εργατικής τάξης) και τις παλιές κάστες (που 
όφειλαν την ισχύ τους στην εύνοια του βασιλιά), εκδηλώνονταν όλο και 
σαφέστερα. Η ανερχόμενη αστική τάξη αισθανόταν ότι επήλθε ο χρόνος 
να παίξει τον προοδευτικό ιστορικά πολιτικό ρόλος της.  

Οι αλλεπάλληλες χρεωκοπίες της χώρας, ο παλαιοκομματισμός και οι 
αποτυχίες στο χειρισμό των εθνικών θεμάτων είχαν καταστήσει έκδηλη 
την ανάγκη ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στην πολιτική ζωή, με 
αυτονόητη την αποδυνάμωση του πολιτικού ρόλου που διαδραμάτιζε το 
στέμμα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η βαθμιαία εξασθένηση της ισχύος 
της πολιτικής ολιγαρχίας θα δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για το 
στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί, που θα εκδηλωθεί στην Αθήνα τον 
Αύγουστο του 1909 και θα σημαδέψει την μετάβαση από την ολιγαρχική 
φάση της πολιτικής στη φάση όπου πρωταγωνιστικό ρόλο θα είχαν οι 
μεσαίες τάξεις.  

Ο στρατιωτικός σύνδεσμος, φορέας του κινήματος του 1909, δεν 
διακατεχόταν από προθέσεις ριζικών μεταρρυθμίσεων στο ζήτημα 
ειδικότερα της μορφής του πολιτεύματος, καθώς είχε συμβεί, άλλωστε, με 
τους επαναστάτες του 1843 και του 1862. Στη διακήρυξη των στρατιωτικών 
«προς τον βασιλέα, την κυβέρνησιν και τον λαόν», αποσαφηνιζόταν ότι: 
«Ο στρατιωτικός Σύνδεσμος δεν επιδιώκει την κατάργησιν της 
Δυναστείας ή την αντικατάστασιν του Βασιλέως, ούτινος το πρόσωπον 
είναι ιερόν δια τους αποτελούντας αυτόν,ουδ’ επιθυμεί να εγκαθιδρύση 
την απολυταρχίαν, ή την στρατοκρατίαν, ή να θίξη καθ’ οιονδήποτε 
τρόπον το Συνταγματικόν Πολίτευμα, διότι οι αποτελούντες αυτόν 
αξιωματικοί εισί και αυτοί πολίται Έλληνες και έχουσιν ορκισθή εις την 
τήρησιν του Συντάγματος», ενώ η κυβέρνηση Δ.Ράλλη καλούνταν 
επιτακτικά να σπεύσει: «εις σύγκλησιν της Βουλής προς ψήφισιν των προς 
επίτευξιν του Εθνοσωτηρίου τούτου έργου αναγκαιούντων έργων. Η 
ανάγκη δε της αμέσου συγκλήσεως της Βουλής είναι αναπόδραστος, διότι 
η διάλυσις αυτής καί η διεξαγωγή εκλογών απαιτούσι χρόνον πολύν, η δε 
απώλεια και του ελαχίστου χρόνου μάτην κατά τας παρούσας πειρστάσεις 
είναι αδίκημα προς την Πατρίδα».  

Χωρίς να αιφνιδιαστεί ο Γεώργιος αντιμετώπισε με ψυχραιμία τους 
επαναστάτες και ενεργώντας με πολιτικότητα (όπως και παλιότερα με την 
«ευμενή» αντιμετώπιση του «αντιπάλου» του Χ. Τρικούπη), διόρισε 



πρωθυπουργό, μετά την παραίτηση του Δ. Ράλλη, τον Κυρ. Μαυρομιχάλη 
διάδοχο του Θ. Δηλιγιάννη, πολιτικό με προσβάσεις στους κύκλους του 
στρατιωτικού συνδέσμου, που αποδέχτηκε «πρόθυμα» το πρόγραμμα των 
στρατιωτικών υποσχόμενος να τους αμνηστεύσει.  
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