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Αντώνης Κλάψης

Η ιστορική σημασία 
του κινήματος στο Γουδή 

134 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 09

λόγο τη δράση της κοινοβουλευτικής
«ομάδας των Ιαπώνων»,2 θα παρέμε-
ναν τελικά ημιτελείς, υπογραμμίζο-
ντας περαιτέρω τον αποσπασματικό
χαρακτήρα των εν λόγω πρωτοβου-
λιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η αδυναμία
των κομμάτων να δώσουν ικανοποιη -
τικές απαντήσεις στα προβλήματα
που απασχολούσαν την ελληνική κοι-
νωνία προκαλούσε, όπως ήταν φυ-
σικό, ένα γενικευμένο κλίμα δυσαρέ-
σκειας, η οποία μοιραία στρεφόταν
εναντίον του πολιτικού συστήματος
εν γένει. Η σύμπτωση, εξάλλου, της
οικονομικής κρίσης στα τέλη της
πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα, η
οποία έπληξε την Ελλάδα πρωτίστως
εξαιτίας της πτώσης της διεθνούς τι-
μής της σταφίδας, του βασικότερου
δηλαδή εξαγώγιμου προϊόντος της
χώρας, δημιουργούσε τις προϋποθέ-
σεις για τη δυναμικότερη εκδήλωση
του ολοένα διευρυνόμενου κύματος
αμφισβήτησης.
Η συνύπαρξη αυτών των παραγόντων

Σ
τα χρόνια που ακολούθησαν
τον ελληνοτουρκικό πόλεμο
του 1897, οι παραδοσιακές

πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας,
παρά τις προσπάθειες για την αντιμε-
τώπιση της βαριάς κληρονομιάς της
ήττας, δεν φάνηκαν ικανές να αντα-
ποκριθούν στις προσδοκίες της ελλη-
νικής κοινής γνώμης. 
Παραμένοντας κατά κανόνα προσω-
ποπαγή, τα παλαιά πολιτικά κόμματα
δεν συγκροτούνταν πάνω στη βάση
της σύμπλευσης των ιδεολογικών
αντιλήψεων των μελών τους. Αντί-
θετα, αποτελούσαν χαλαρούς σχημα-
τισμούς, συσπειρωμένους γύρω από
το πρόσωπο του εκάστοτε αρχηγού,
ο οποίος με τη σειρά του επιχειρούσε
να εξυπηρετήσει τα –ατομικά ή στενά
τοπικά– συμφέροντα της εκλογικής
του πελατείας.1 Έτσι, ακόμα και οι
απόπειρες για την αναδιάταξη του ελ-
ληνικού πολιτικού σκηνικού μέσω
της δημιουργίας ενός ριζοσπαστικού
σχηματισμού, με άξονα κατά κύριο
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λειτουργούσε αποσταθεροποιητικά
στη λειτουργία του πολιτικού συστή-
ματος. Η τάση αυτή ενισχυόταν ως
αποτέλεσμα της διάχυτης αμφιβο-
λίας της κοινής γνώμης σχετικά με
την αποδοτικότητα των υφιστάμενων
πολιτικών κομμάτων συνολικά. Κάτω
από αυτές τις συνθήκες, η διάδοση
απόψεων που δεν στρέφονταν ενα-
ντίον αποκλειστικά του ενός ή του
άλλου κομματικού σχηματισμού,
αλλά αμφισβητούσαν ανοιχτά το ίδιο
το κοινοβουλευτικό πολίτευμα (ή –σε
πιο ακραίες περιπτώσεις– ακόμα και
την ιδέα του συνταγματικού κράτους)
έβρισκαν πρόσφορο έδαφος, υπο-
γραμμίζοντας έτσι περαιτέρω το αδιέ-
ξοδο στο οποίο είχε σταδιακά περιέλ-
θει η ελληνική πολιτική ζωή. Η ουσια-
στική χρεοκοπία των «παλαιών» κομ-

μάτων επέτεινε την εμπέδωση της
εντύπωσης ότι η κύρια αιτία της ανα-
ποτελεσματικότητας των διαδοχικών
κυβερνήσεων δεν ήταν άλλη από την
ανικανότητα του υπάρχοντος πολιτι-
κού δυναμικού.3 Η χρονική σύ-
μπτωση, εξάλλου, στα τέλη της πρώ-
της δεκαετίας του 20ού αιώνα, μίας
σειράς σημαντικών διεθνών γεγονό-
των στον ευρύτερο βαλκανικό περί-
γυρο της Ελλάδας (με κορυφαία πα-
ραδείγματα την επικράτηση της κινή-
ματος των Νεοτούρκων στην Οθω-
μανική Αυτοκρατορία, την προσάρ-
τηση της Βοσνίας και της Ερζεγοβί-
νης από την Αυστροουγγαρία, καθώς
και την ανακήρυξη της βουλγαρικής
ανεξαρτησίας), ενίσχυε ακόμα περισ-
σότερο τις ανησυχίες της ελληνικής
κοινής γνώμης ότι η κρίση του ελλη-

Γκραβούρα εποχής για την αναγέννηση που έφερε το κίνηµα του 1909 στη χώρα.



νικού πολιτικού συστήματος ήταν
πολύ πιθανό να έβλαπτε τα ελληνικά
εθνικά συμφέροντα σε μία περίοδο
εξαιρετικής ρευστότητας και αναδιά-
ταξης των ισορροπιών στη χερσό-
νησο του Αίμου.    
Η αναταραχή δεν άφηνε ανεπηρέα-
στους τους αξιωματικούς του στρα-
τού, πολλοί από τους οποίους φιλο-
δοξούσαν να διαδραματίσουν πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή
της χώρας. Η ίδρυση του Στρατιωτι-
κού Συνδέσμου το 1908 από κατώ-
τερα στελέχη των ελληνικών ενό-
πλων δυνάμεων επιβεβαίωνε την

τάση ενεργότερης ανάμειξης των
στρατιωτικών στη διαμόρφωση των
πολιτικών ισορροπιών, η οποία κατέ-
τεινε επιπλέον στην υποστήριξη των
συντεχνιακών τους συμφερόντων,
καθώς τα τελευταία θα μπορούσαν
να ικανοποιηθούν αποτελεσματικό-
τερα μέσω της εφαρμογής ενός τα-

χύρρυθμου εξοπλιστικού προγράμμα-
τος.4 Η εντυπωσιακή πύ κ νωση των
μελών του Συνδέσμου, σε συνδυα-
σμό με τη σταδιακή προσέλκυση στις
τάξεις του ικανού αριθμού ανώτερων
αξιωματικών, διεύρυνε αποφασιστικά
την εμβέλεια του εγχειρήματος, συμ-
βάλλοντας ταυτόχρονα στην άμ-
βλυνση των περισσοτέρων από τις
ακραίες θέσεις που ευαγγελίζονταν οι
ιδρυτές του.5 Από αυτή την άποψη,
εξάλλου, η ανάληψη της ηγεσίας του
Στρατιωτικού Συνδέσμου από το συ-
νταγματάρχη Νικόλαο Ζορμπά υπο-
γράμμιζε την τάση επικράτησης των
μετριοπαθέστερων στοιχείων σε βά-
ρος των αδιάλλακτων.
Η συνεχιζόμενη κοινωνική ανατα-
ραχή, η οποία επιβεβαιωνόταν από τις
επαναλαμβανόμενες αντικυβερνητι-
κές διαδηλώσεις που συγκλόνιζαν
την Αθήνα την άνοιξη του 1909, ευ-
νοούσε την εφαρμογή των συνωμο-
τικών σχεδίων του Στρατιωτικού Συν-
δέσμου. Το κίνημα εκδηλώθηκε τε-
λικά τα ξημερώματα της 14ης / 27ης
προς τη 15η / 28η Αυγούστου, όταν
η φρουρά της πρωτεύουσας στα-
σίασε και κινήθηκε προς το Γουδή,
όπου ενώθηκε με ένα σύνταγμα πε-
ζικού, το οποίο είχε έρθει από την Κη-
φισιά. Έχοντας εξασφαλίσει την πρω-
τοβουλία των κινήσεων, οι ενωμένες
δυνάμεις των επαναστατών, υπό την
ηγεσία του Ζορμπά, απείλησαν ότι θα
βάδιζαν εναντίον της Αθήνας σε πε-
ρίπτωση που τα –γενικόλογα και μάλ-
λον ασαφώς διατυπωμένα– αιτήματά
τους (μεταρρυθμίσεις στους τομείς
της δημόσιας διοίκησης, της δικαιο-
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Η εµφάνιση –και η συνακόλουθη
επικράτηση– του Βενιζέλου 
στο ελληνικό πολιτικό προσκήνιο
αποτελούσε αναµφίβολα 
τη σηµαντικότερη συνέπεια 
του κινήµατος στο Γουδή, 
η οποία έµελλε να προσδιορίσει
για αρκετές δεκαετίες 
τις εξελίξεις στο εσωτερικό 
της χώρας 



σύνης και της εκπαίδευσης, ανόρ-
θωση των δημόσιων οικονομικών
μέσω της χρηστής και διαφανούς
διαχείρισης των κρατικών εσόδων και
εξόδων, μείωση των φόρων, αύξηση
των δαπανών για τους εξοπλισμούς
και αναδιοργάνωση των ενόπλων
δυνάμεων της χώρας)6 δεν γίνονταν
άμεσα αποδεκτά από την κυβέρνηση
του Δημήτριου Ράλλη, ο οποίος είχε
αναλάβει την πρωθυπουργία μόλις
ένα μήνα νωρίτερα. Αρνούμενος να
υποκύψει στον ωμό εκβιασμό, ο Ράλ-
λης υπέβαλε την παραίτησή του και
αντικαταστάθηκε από τον Κυρια-
κούλη Μαυρομιχάλη, ο οποίος
έσπευσε να ικανοποιήσει όλες τις
απαιτήσεις των κινηματιών. 
Μολονότι οι κινηματίες προέρχονταν
αποκλειστικά από τις τάξεις των ενό-
πλων δυνάμεων, δεν φιλοδοξούσαν
να επιβάλουν μία στρατιωτική δικτα-
τορία, αλλά αντίθετα προτιμούσαν το
σχηματισμό μίας κυβέρνησης από
πολιτικά πρόσωπα, η οποία θα ανα-
λάμβανε –κάτω από την εποπτεία του
Στρατιωτικού Συνδέσμου– την ευ-
θύνη να εφαρμόσει στην πράξη το
εξαιρετικά μετριοπαθές και συντηρη-
τικό πρόγραμμα που εισηγούνταν.
Επιβεβαιώνοντας αυτές τους τις δια-
θέσεις, οι ηγέτες του κινήματος
έσπευσαν να διακηρύξουν τη νομιμο-
φροσύνη τους προς τη δυναστεία,
ενώ ο Ζορμπάς αρνήθηκε την πρό-
ταση του Μαυρομιχάλη να αναλάβει
το Υπουργείο Στρατιωτικών. Εκτιμώ-
ντας, εξάλλου, ότι η συμπαράταξη
της κοινής γνώμης θα διευκόλυνε
αποφασιστικά την επιτυχία των σχε-

δίων τους, οι κινηματίες ενθάρρυναν
στα μέσα Σεπτεμβρίου του 1909 τη
διεξαγωγή συλλαλητηρίου στην
Αθήνα, με σκοπό την υποστήριξη
των πρωτοβουλιών του Στρατιωτικού
Συνδέσμου.
Η τακτική που υιοθέτησαν οι πρωτα-
γωνιστές του κινήματος στο Γουδή
πολύ σύντομα θα αποδεικνυόταν αρ-
κετά αποτελεσματική. Μένοντας πι-
στός στις δεσμεύσεις που είχε αναλά-
βει την επαύριον της εκδήλωσης του
κινήματος, ο Μαυρομιχάλης προχώ-
ρησε στην ψήφιση σειράς νόμων που
ικανοποιούσαν πολλές από τις αξιώ-
σεις του Συνδέσμου,7 εξέλιξη,
ωστόσο, που δεν στάθηκε ικανή να
κατευνάσει τις αντιδράσεις των κατώ-
τερων αξιωματικών, οι οποίοι αφενός
θεωρούσαν ότι οι κοινοβουλευτικές
διαδικασίες ήταν εξαιρετικά χρονοβό-
ρες και αφετέρου εμφανίζονταν δυ-
σαρεστημένοι από το γεγονός ότι η
κυβέρνηση δεν είχε ενδώσει στις
απαιτήσεις τους για άμεσες προαγω-
γές.8 Η διάσταση απόψεων που δια-
πιστωνόταν μέσα στους κόλπους του
Στρατιωτικού Συνδέσμου θα εκδηλω-
νόταν ανοιχτά όταν τον Οκτώβριο του
1909 ξέσπασε ανταρσία στο πολε-
μικό ναυτικό. Ο Σύνδεσμος κατόρ-
θωσε να καταστείλει με αρκετή ευκο-
λία –αν και όχι αναίμακτα– την εξέ-
γερση,9 ήταν όμως σαφές ότι το διχα-
στικό κλίμα λειτουργούσε ως τροχο-
πέδη στην προσπάθεια εφαρμογής
των μεταρρυθμίσεων που ευαγγελί-
ζονταν οι πρωτεργάτες του κινήματος
στο Γουδή.
Επιχειρώντας να βρει διέξοδο από
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την κρίση, η ηγεσία του Συνδέσμου
έστρεψε το βλέμμα της εκτός των
συμβατικών ορίων της ελληνικής επι-
κράτειας, στην Κρήτη, και αποτάθηκε
στον Ελευθέριο Βενιζέλο, από τον
οποίο ζήτησε να αναλάβει την πρω-
θυπουργία.10 Ο Κρητικός πολιτικός,
ωστόσο, μολονότι ήδη από τις πρώ-
τες ημέρες της εκδήλωσης του κινή-
ματος είχε δημόσια –με σειρά άρ-
θρων του στην εφημερίδα Κήρυξ των
Χανίων–11 υποστηρίξει τους στόχους
των κινηματιών, αρνήθηκε την πρό-
ταση,12 επιλέγοντας τον ιδιότυπο
ρόλο του διαμεσολαβητή στις συζη-
τήσεις που στο μεταξύ διεξάγονταν
ανάμεσα στο Σύνδεσμο, στα κόμματα
και στο παλάτι. Εκτιμώντας ότι η κα-
τάσταση επέβαλε τη σύμπλευση
όλων των πολιτικών δυνάμεων της
χώρας, ο Βενιζέλος εισηγήθηκε τον
άμεσο σχηματισμό υπηρεσιακής κυ -
βέρνησης: η τελευταία, σε συμφωνία
με το Βασιλιά Γεώργιο Α’, θα διεξή-
γαγε το συντομότερο δυνατόν εκλο-
γές για την ανάδειξη Αναθεωρητικής
Εθνοσυνέλευσης, αμέσως μετά τη
σύγκληση της οποίας ο Στρατιωτικός
Σύνδεσμος δεσμευόταν να αυτοδια-
λυθεί. Παρά, εξάλλου, τους αρχικούς
δισταγμούς, οι οποίοι αποτελούσαν
κατά κύριο λόγο απόρροια του γεγο-
νότος ότι η προτεινόμενη διαδικασία
συνιστούσε στην ουσία νομική ακρο-
βασία που παραβίαζε κατάφωρα το
Σύνταγμα, οι αρχηγοί των κομμάτων
και ο Βασιλιάς αποδέχθηκαν το συμ-
βιβασμό.13 Πράγματι, ο Γεώργιος Α’
ανέθεσε τον Ιανουάριο του 1910 την
πρωθυπουργία στο ηγετικό στέλεχος

της «ομάδας των Ιαπώνων», Στέ-
φανο Δραγούμη, ανοίγοντας έτσι ορι-
στικά το δρόμο για την ομαλοποίηση
της πολιτικής ζωής της χώρας14 και τη
διεξαγωγή των εκλογών, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν τελικά τον Αύ-
γουστο του ίδιου έτους.
Το αποτέλεσμα των εκλογών της
8ης / 21ης Αυγούστου 1910 αποτε-
λούσε σαφή ένδειξη για τις ανακατα-
τάξεις που είχαν συντελεστεί στην ελ-
ληνική κοινωνία τα προηγούμενα
χρόνια. Έτσι, μολονότι ο συνασπι-
σμός των «παλαιών» κομμάτων κα-
τόρθωσε να εξασφαλίσει την από-
λυτη πλειοψηφία των εδρών (211 επί
συνόλου 362), οι ανεξάρτητοι «ανα-
νεωτές» κέρδισαν 122 έδρες, ενώ
εξελέγησαν και 29 ανεξάρτητοι «πα-
λαιοκομματικοί».15 Ο ίδιος, εξάλλου,
ο Βενιζέλος, ο οποίος, έχοντας επι-
στρέψει από την άνοιξη του 1910
στην Κρήτη προκειμένου να αναλάβει
την πρωθυπουργία της αυτόνομης
κρητικής πολιτείας, δεν είχε συμμετά-
σχει στον προεκλογικό αγώνα, εξε-
λέγη πανηγυρικά βουλευτής Αττικο-
βοιωτίας. Κάτω από αυτές τις συνθή-
κες, ο Κρητικός πολιτικός, ανταπο-
κρινόμενος στην απαίτηση της κοινής
γνώμης, εγκατέλειψε το Σεπτέμβριο
του  1910 την ιδιαίτερη πατρίδα του
και έφθασε στην Αθήνα, όπου δημο-
σιοποίησε τις βάσεις του πολιτικού
του προγράμματος: εφαρμογή ενός
ευρύτατου σχεδίου μεταρρυθμίσεων,
με παράλληλη αναθεώρηση του Συ-
ντάγματος, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται
η μορφή του πολιτεύματος της βασι-
λευόμενης δημοκρατίας.16

138 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 09

Ö É Ë Å Ë Å Õ È Å Ñ Ç



• ΙΣΤΟΡIΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚH • • • • • •

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 09 139

Η χειρονομία καλής θέλησης του
Βενιζέλου απέναντι στο θρόνο απέρ-
ρεε σε μεγάλο βαθμό από την εκτί-
μηση ότι η εξασφάλιση της υποστήρι-
ξης του Γεωργίου Α’ αποτελούσε
απαραίτητη προϋπόθεση για την επι-
τυχία του ανανεωτικού εγχειρήματος
που ευαγγελιζόταν ο Κρητικός πολι-
τικός. Διακρίνοντας τη δυνατότητα
τερματισμού της πολιτικής κρίσης
που ταλάνιζε την Ελλάδα για περισ-
σότερο από ένα χρόνο, ο Βασιλιάς
αποφάσισε να ανταποκριθεί στα
ανοίγματα του Βενιζέλου, στον οποίο
ανέθεσε τον Οκτώβριο του 1910 το

σχηματισμό κυβέρνησης, μολονότι
ήταν αμφίβολο εάν η τελευταία διέ-
θετε την απαραίτητη κοινοβουλευτική
πλειοψηφία. Ο Κρητικός πολιτικός,
ωστόσο, δεν ήταν διατεθειμένος να
ασκήσει τα πρωθυπουργικά του κα-
θήκοντα υπό καθεστώς ομηρίας, κι
έτσι –παρά το γεγονός ότι εξασφά-
λισε ψήφο εμπιστοσύνης– έπεισε τον
Γεώργιο Α’ να διαλύσει τη Βουλή και
να προκηρύξει εκλογές.17

Η νέα εκλογική αναμέτρηση διεξά-
χθηκε το Νοέμβριο του 1910 χωρίς
τη συμμετοχή του συνόλου σχεδόν
των «παλαιών» κομμάτων, τα οποία

Συλλαλητήριο στην Αθήνα για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών του Στρατιωτικού
Συνδέσµου (Σεπτέµβριος 1909)



διαμαρτύρονταν για τη μεθόδευση
που είχε οδηγήσει στη διάλυση της
Βουλής. Έτσι, οι εκλογές εξελίχθη-
καν σε θρίαμβο για τον Βενιζέλο, κα-
θώς το νεοϊδρυθέν Κόμμα των Φιλε-
λεύθερων, του οποίου ηγούνταν,
κέρδισε 307 από τις συνολικά 362
έδρες. Διαθέτοντας πλέον συντρι-
πτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ο
Βενιζέλος προχώρησε στην άμεση
εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού του
προγράμματος, με πρώτο άξονα την
αναθεώρηση του Συντάγματος του
1864 και τη θέση σε ισχύ του νέου
καταστατικού χάρτη της χώρας (Ιού-
νιος 1911).18 Η συνταγματική ανα -
θεώ ρηση, εξάλλου, συμπληρωνόταν
από ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό νο-
μοθετικό έργο, το οποίο επιχειρούσε
να δώσει ουσιαστικότερο περιεχό-
μενο στο μεταρρυθμιστικό πρό-
γραμμα που φιλοδοξούσε να εφαρ-
μόσει ο Βενιζέλος, αλλά και από την
αναδιοργάνωση των ελληνικών ενό-
πλων δυνάμεων, με απώτερο στόχο
την προώθηση στην πράξη των αλυ-
τρωτικών επιδιώξεων της Αθήνας.
Εξαργυρώνοντας στην κάλπη την ικα-
νοποίηση της ελληνικής κοινής γνώ-
μης από την ανορθωτική προσπάθεια
που είχε εγκαινιαστεί το Νοέμβριο του
1910, το Κόμμα των Φιλελεύθερων
θριάμβευσε εκ νέου στις εκλογές της
11ης / 24ης Μαρτίου 1912 –στις
οποίες συμμετείχαν και οι εκπρόσω-
ποι των «παλαιών» κομμάτων– εξα-
σφαλίζοντας 146 από τις συνολικά
181 της Βουλής.19 Η ανανέωση της
λαϊκής εντολής έδινε στον Βενιζέλο
τη δυνατότητα να συνεχίσει απερί-

σπαστος το μεταρρυθμιστικό του
έργο, ενώ την ίδια στιγμή επιβεβαίωνε
με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο
την πολιτική του ηγεμονία στο εσωτε-
ρικό της χώρας. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες, ο Βενιζέλος έμελλε λίγους
μήνες αργότερα να ηγηθεί της εντυ-
πωσιακότερης εθνικής εξόρμησης
από καταβολής του ελληνικού κρά-
τους, η οποία θα μετουσίωνε σε
πράξη σημαντικό τμήμα του ονείρου
της εδαφικής επέκτασης που ευαγγε-
λιζόταν η Μεγάλη Ιδέα, δικαιώνοντας
ταυτόχρονα σχεδόν απόλυτα τις επι-
λογές του Κρητικού πολιτικού. 
Η εμφάνιση –και η συνακόλουθη
επικράτηση– του Βενιζέλου στο ελ-
ληνικό πολιτικό προσκήνιο αποτε-
λούσε αναμφίβολα τη σημαντικότερη
συνέπεια του κινήματος στο Γουδή, η
οποία έμελλε να προσδιορίσει για αρ-
κετές δεκαετίες τις εξελίξεις στο εσω-
τερικό της χώρας. Ο Βενιζέλος άδ -
ραξε την ευκαιρία που του προσέ-
φερε η εκδήλωση του κινήματος.
Εκμεταλλευόμενος την απονομιμο-
ποίηση του παραδοσιακού πολιτικού
κατεστημένου, αναδείχθηκε σε εντυ-
πωσιακά σύντομο χρονικό διάστημα
ως η πλέον εξέχουσα πολιτική φυ-
σιογνωμία της εποχής του. Η ρήξη,
εξάλλου, που συνιστούσε σε σχέση
με τον παλαιοκομματισμό η κυριαρχία
του Βενιζέλου και του Κόμματος των
Φιλελεύθερων αποκτούσε ουσιαστι-
κότερο περιεχόμενο, εξαιτίας του γε-
γονότος ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες
του επιχειρούσαν να εκφράσουν πο-
λιτικά όχι τις συνήθεις κρατικοδίαιτες
κοινωνικές ομάδες, αλλά αντίθετα το
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περισσότερο δημιουργικό, εξω-
στρεφές και προσανατολισμένο
προς την ελεύθερη αγορά τμήμα
του ελληνικού λαού.20

Η επιτυχία του Βενιζέλου οριο-
θετούσε ταυτόχρονα την εμβέ-
λεια του εγχειρήματος του κινή-
ματος στο Γουδή. Τα ίδια τα
μέλη του Στρατιωτικού Συνδέ-
σμου δεν ήταν σε θέση να εφαρ-
μόσουν στην πράξη καμία με-
ταρρυθμιστική πολιτική, διότι δεν
διέθεταν ένα σαφώς προσδιορι-
σμένο πολιτικό πρόγραμμα με
συνολικά επεξεργασμένους στό-
χους.21 Εξαίρεση αποτελούσαν
τα ζητήματα που άπτονταν του
άμεσου συντεχνιακού τους εν-
διαφέροντος, με πλέον χαρα-
κτηριστικό το αίτημα για την αύ-
ξηση των αμυντικών δαπανών.
Σε αυτό το πλαίσιο, η θετική
απήχηση του κινήματος σε με-
γάλη μερίδα της κοινής γνώμης
αποτελούσε κατά κύριο λόγο
συνέπεια της έκδηλης απογοή-
τευσης από την αναποτελεσμα-
τικότητα της υφιστάμενης έως
εκείνη τη στιγμή πολιτικής ελίτ.
Οι πρωτεργάτες του κινήματος,
με άλλα λόγια, εξέφρασαν δυ-
ναμικά το κοινωνικό αίτημα για
αλλαγή, η οποία ήταν δύσκολο
–και οπωσδήποτε πολύ περισσότερο
χρονοβόρο– να πραγματοποιηθεί
μέσα από τις ισχύουσες θεσμικές
διαδικασίες, λειτουργώντας έτσι ως
καταλύτης των ραγδαίων κατοπινών
πολιτικών εξελίξεων, έστω κι αν οι
ίδιοι δεν διέθεταν ούτε το ιδεολογικό

υπόβαθρο, ούτε την πολιτική ωριμό-
τητα, προκειμένου να θέσουν σε
εφαρμογή ένα γνήσια εκσυγχρονι-
στικό πρόγραμμα. Αυτός, εξάλλου,
ήταν και ο κυριότερος λόγος για τον
οποίο η ηγεσία του Στρατιωτικού Συν-
δέσμου προσανατολίστηκε άμεσα
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προς την εξεύρεση μίας πολιτικής λύ-
σης, την οποία αναζήτησε στο πρό-
σωπο του, δοκιμασμένου στην πολι-
τική κονίστρα της Κρήτης αλλά
άφθαρτου σε εκείνη της Αθήνας, Βε-
νιζέλου.
Ανεξάρτητα, πάντως, από τις αιτίες
που την προκάλεσαν και τους στό-
χους που επιχειρούσε να επιτύχει, η
πραξικοπηματική επέμβαση του Στρα-
τιωτικού Συνδέσμου, η οποία έφθασε
μέχρι του σημείου της ανατροπής της
νόμιμης κυβέρνησης της χώρας,
έμελλε να έχει μία ακόμη μακροπρό-
θεσμη συνέπεια: την ενίσχυση της πα-
ρεμβατικής τάσης των ενόπλων δυ-
νάμεων στην ελληνική πολιτική ζωή.
Φέροντας τις δάφνες της επιτυχημέ-
νης «εκσυγχρονιστικής επανάστα-
σης» που ανταποκρινόταν στις κοινω-
νικές απαιτήσεις της εποχής, το κί-
νημα στο Γουδή θα λειτουργούσε ως
σταθερό σημείο αναφοράς και ως
παράδειγμα προς μίμηση στη σκέψη
αρκετών αξιωματικών, οι οποίοι
–ιδίως κατά τη διάρκεια του μεσοπο-
λέμου– θεωρούσαν ότι μπορούσαν
να μεθερμηνεύσουν αυθεντικά τη
λαϊκή βούληση. Από αυτή την άποψη,
το κίνημα συνέτεινε αποφασιστικά
στη ριζοσπαστικοποίηση της συμπερι-
φοράς των ενόπλων δυνάμεων, τα
στελέχη των οποίων σε πολλές περι-
πτώσεις διεκδικούσαν για τους εαυ-
τούς τους τη θέση των υπερασπιστών
των συμφερόντων και των γνήσιων
εκφραστών της θέλησης του έθνους. 
Συνολικά ιδωμένο, το κίνημα στο

Γουδή αποτέλεσε αναμφίβολα ση-
μείο καμπής στην ελληνική πολιτική
ιστορία. Έστω κι αν οι πρωτεργάτες
του δεν υπήρξαν οι ίδιοι φορείς επα-
ναστατικών ιδεών, το κίνημα αναδεί-
χθηκε σε σύμβολο της πολιτικής ανα-
γέννησης,22 δεδομένου ότι δρομολό-
γησε διαδικασίες που –μολονότι δεν
σηματοδότησαν την ολοκληρωτική
ανατροπή της υφιστάμενης κατάστα-
σης– εκ των πραγμάτων εμπόδιζαν
τον πλήρη συμβιβασμό με το παρελ-
θόν. Η ρήξη με τον παλαιοκομματι-
σμό ανανέωσε ευρύτατα το πολιτικό
προσωπικό της χώρας και διευκό-
λυνε τη μακροπρόθεσμη κυριαρχία
μεταρρυθμιστικών ιδεών. Η μεγάλη
τομή συνοψίστηκε και κορυφώθηκε,
βέβαια, στην ανάδυση του πολιτικού
άστρου του Ελευθέριου Βενιζέλου
και στην εκλογική απήχηση του ίδιου
και του Κόμματος των Φιλελεύθε-
ρων. Αυτό το πλεονέκτημα του κινή-
ματος συνοδεύτηκε, ωστόσο, μα-
κροπρόθεσμα από την –έστω και
ακούσια– ενθάρρυνση του παρεμβα-
τισμού των ενόπλων δυνάμεων. Χω-
ρίς, εξάλλου, να αποτελεί μία γνήσια
αστική επανάσταση,23 το κίνημα
έφερε δυναμικά στην επιφάνεια τις
αντιθέσεις ανάμεσα στο παραδο-
σιακό και στο εκσυγχρονιστικό τμήμα
της ελληνικής κοινωνίας, δίνοντας
έτσι την ευκαιρία στον Βενιζέλο όχι
μόνο να εκφράσει πολιτικά το δεύ-
τερο, αλλά και να πιστωθεί τα οφέλη
της ανορθωτικής προσπάθειας που ο
ίδιος εγκαινίασε.
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