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Το Κίνημα στο Γουδί (1909) – Ελευθέριος Βενιζέλος 

Ο 20ος αιώνας δεν ξεκίνησε καλά για την Ελλάδα: Η οικονομία βρισκόταν σε εξαιρετικά άσχη-
μη κατάσταση, ο φτωχός λαός υπέφερε από τους τσι-
φλικάδες που κατείχαν σχεδόν όλη την καλλιεργήσιμη 
γη, τα εθνικά θέματα πήγαιναν από το κακό στο χειρό-
τερο (Κρήτη και Μακεδονία παρέμεναν κάτω από την 
εξουσία των Οθωμανών) και ο στρατός ήταν αποδιορ-
γανωμένος, αφού ο βασιλιάς διόριζε ως ανώτερα στε-
λέχη μόνο φιλοβασιλικούς αξιωματικούς. 

Τα κατώτερα και μεσαία στελέχη του στρατού, μην 
αντέχοντας άλλο την διάλυση του στρατού αλλά και της 
κοινωνίας, μαζεύτηκαν στο Γουδί (περιοχή της Αθήνας) 
και στις 15 Αυγούστου 1909 κήρυξαν επανάσταση: Ζη-
τούσαν κατάργηση της βασιλείας ή αντικατάσταση του 
βασιλιά, βελτίωση του Συντάγματος και εκδημοκρατι-
σμό της κυβέρνησης και του στρατού. 

Μετά το Κίνημα στο Γουδί 
η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Οι κινηματίες κάλεσαν στην Αθή-
να τον Ελευθέριο Βενιζέλο, έναν έμπειρο Κρητικό πολιτικό, ο οποίος είχε 
διατελέσει βουλευτής και υπουργός στην αυτόνομη Κρητική Πολιτεία. 

Ο Βενιζέλος κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία τις εκλογές του Νοεμβρίου 
του 1910 και ξεκίνησε το μεταρρυθμιστικό του έργο. 
Από τον επόμενο χρόνο αναθεώρησε το Σύνταγμα, καθιέρωσε την υποχρε-
ωτική φοίτηση στο Δημοτικό σχολείο και ρύθμισε διάφορα εργασιακά ζη-
τήματα, όπως την ίδρυση συνεταιρισμών, την καθιέρωση αργιών και την 
ρύθμιση του ωραρίου εργασίας. 

Προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι 
κολλήγοι εξαιτίας των γαιοκτημόνων, απαλλοτριώνοντας πολλά από τα τσι-
φλίκια και δίνοντας την γη τους στους ακτήμονες γεωργούς. 
Μεγάλη φροντίδα έδειξε για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του στρατού και του στό-
λου προετοιμάζοντας, ως ένθερμος οπαδός της Μεγάλης Ιδέας, την Ελλάδα για πόλεμο με την 
Τουρκία προκειμένου να απελευθερωθούν ελληνικές αλύτρωτες περιοχές και να μεγαλώσουν τα 
σύνορά της. 

Η εξέγερση στο Κιλελέρ 

Στον θεσσαλικό κάμπο, στις αρχές του 20ου αιώνα, κυριαρχούσαν τα τσιφλίκια, μεγάλες γεωρ-
γικές εκτάσεις που ανήκαν σε έναν άνθρωπο η κάθε μία. Οι περισσότεροι αγρότες δεν είχαν δική 
τους γη και δούλευαν ως εργάτες στα χωράφια των τσιφλικάδων.  

Οι άθλιες συνθήκες ζωής και εργασίας των φτωχών αγροτών τους οδηγούσαν συχνά σε εξε-
γέρσεις. Οι τσιφλικάδες στις 8 Μαρτίου 1907 δολοφόνησαν έναν νεαρό δικηγόρο που αγωνιζόταν 
για τα δικαιώματα των αγροτών, τον Μαρίνο Αντύπα. Ο αναβρασμός που ξεκίνησε από το γεγονός 
αυτό κατέληξε σε αγροτική εξέγερση στο Κιλελέρ (χωριό του θεσσαλικού κάμπου), στις 6 Μαρτίου 
1910. 

Αποτέλεσμα της εξέγερσης ήταν να σκοτωθούν μερικοί αγρότες και να τραυματιστούν ακόμη 
περισσότεροι. Από την άλλη, όμως, χάρη στην εξέγερση εντάθηκαν οι πιέσεις του κόσμου για μια 
δίκαιη λύση του αγροτικού προβλήματος υπέρ των φτωχών και άκληρων αγροτών. 

Ελευθέριος Βενιζέλος 

« Λαός – Στρατός μαζί για την Αναγέννηση 
της Ελλάδας», λιθογραφία της εποχής 



 

 

 

 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

  Περιγράψτε την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελ-
λάδα κατά την δεκαετία του 1900. 

 Πότε έγινε το κίνημα στο Γουδί; Ποια ήταν τα αιτήματα 
των κινηματιών; Τι κατάφεραν τελικά; 

 Γιατί το κίνημα στο Γουδί έγινε από μεσαία και κατώ-
τερα στελέχη και όχι από όλον τον στρατό, συνολικά; 

 Ποια ήταν τα θέματα με τα οποία καταπιάστηκε ο Ε-
λευθέριος Βενιζέλος όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση 
της χώρας; 

 Περιγράψτε με λίγα λόγια την αγροτική εξέγερση στο 
Κιλελέρ (πότε έγινε, από ποιους έγινε, γιατί έγινε, τι ζη-
τούσαν, τι πέτυχαν). 

 Τι σχέση βλέπετε να έχει η εξέγερση του Κιλελέρ με τις 
αποφάσεις του Βενιζέλου για διανομή της αγροτικής γης 
σε ακτήμονες γεωργούς; 

 

 
 

 


