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ΣΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟ ΓΟΤΔΙ
 τθν περιοχι Γουδί τθσ Ακινασ ςυγκεντρϊνονται
αξιωματικοί του ςτρατοφ, πολλοί οπλίτεσ και
αρκετοί πολίτεσ.
 Είναι απογοθτευμζνοι από τθν οικονομικι κρίςθ,
τον ατυχι για τθν Ελλάδα πόλεμο του 1897 και
τθν πολιτικι αςτάκεια.
 Κθρφςςουν επανάςταςθ.
 Ηθτοφν τθν κατάργθςθ τθσ βαςιλείασ ι τθν
αντικατάςταςθ του βαςιλιά, βελτίωςθ του
υντάγματοσ και αλλαγζσ ςτο ςτράτευμα.

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ
ΜΕΣΑ ΣΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΣΟ ΓΟΤΔΙ

Ο ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ
ΒΕΝΙΖΕΛΟ
ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ

 Θ κυβζρνθςθ αναγκάηεται να παραιτθκεί.
 Οι αξιωματικοί που ςυμμετζχουν ςτο
επαναςτατικό κίνθμα καλοφν ςτθν Ακινα ωσ
εκπρόςωπό τουσ ζναν Κρθτικό πολιτικό, τον
Ελευκζριο Βενιηζλο.

ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ:





ΝΟΕΜΒΡΙΟ 1910
Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟ
ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΣΙ ΕΚΛΟΓΕ
 Σο κόμμα του («Φιλελεφκεροι») κερδίηει με μεγάλθ πλειοψθφία.
 Ξεκινά πολφπλευρο μεταρρυκμιςτικό ζργο.
 Σον επόμενο χρόνο ανακεωρείται το φνταγμα, με ςτόχο τθ δθμιουργία
ενόσ πιο δίκαιου κράτουσ για τον πολίτθ.
 Προβλζπεται θ υποχρεωτικι και δωρεάν φοίτθςθ ςτο Δθμοτικό χολείο.
 Για τθν αναδιοργάνωςθ του ςτρατοφ προςκαλοφνται Γάλλοι και Άγγλοι
αξιωματικοί.
 Ρυκμίηονται εργατικά ηθτιματα, όπωσ θ ίδρυςθ ςυνεταιριςμϊν,
θ κακιζρωςθ αργιϊν και το ωράριο εργαςίασ.
 Γίνεται προςπάκεια να αντιμετωπιςτοφν ςοβαρά προβλιματα των
αγροτϊν, όπωσ θ εκμετάλλευςθ των κολίγων από τουσ γαιοκτιμονεσ.

 Φτάνει ςτθν Ακινα 45 χρονϊν αποφαςιςμζνοσ:
o να εκςυγχρονίςει τθ χϊρα,
o να εργαςτεί για τθν ζνωςθ των
αλφτρωτων περιοχϊν με τθν Ελλάδα,
o να φροντίςει για τθν καλι οργάνωςθ
και τον εξοπλιςμό του ςτρατεφματοσ.

1910
ΚΙΛΕΛΕΡ

Ζχει ςπουδάςει νομικά ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν.
Είναι ζμπειροσ ςτθν πολιτικι.
Ζχει διατελζςει βουλευτισ και υπουργόσ ςτθν αυτόνομθ Κριτθ.
Ιταν επικεφαλισ των Κρθτϊν ςτθν επανάςταςθ του 1905
(Κζριςςοσ) με αίτθμα τθν ζνωςθ τθσ Κριτθσ με τθν Ελλάδα.

 τθ Κεςςαλία οι προςτριβζσ ανάμεςα ςτουσ γαιοκτιμονεσ
και ςτουσ κολίγουσ (εργάτες σε ξένα κτήματα) είναι ζντονεσ.
 1907: Ο ιδεολόγοσ Μαρίνοσ Αντφπασ, ο οποίοσ διεκδικεί
δικαιϊματα για τουσ κολίγουσ, δολοφονείται.
 Φεβρουάριοσ – Μάρτιοσ 1910: Κεςςαλοί αγρότεσ
διοργανϊνουν ςυλλαλθτιρια ςε διάφορεσ πόλεισ και χωριά.
 6 Μαρτίου 1910: το χωριό Κιλελζρ ξεςποφν επειςόδια και
χάνουν τθ ηωι τουσ δφο διαδθλωτζσ, ενϊ τραυματίηονται
πολλοί άλλοι.
 Σα αιτιματα των εξακλιωμζνων αγροτϊν ςυγκινοφν τθν
ελλθνικι κοινι γνϊμθ.
 Ανοίγει ο δρόμοσ για τθ δικαίωςι τουσ.

