


Σ
αν σήμερα πριν από 80 χρόνια, στις 18 Μαρτίου του 1936, έφυγε από

τη ζωή, εξόριστος στο Παρίσι, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Την ίδια μέρα

τα «Αθηναϊκά Νέα» κυκλοφορούσαν με πένθιμο πλαίσιο και κορυ-

φαίο πρωτοσέλιδο τίτλο: «Η Μεγάλη Παρασκευή της Ελλάδος». Ο Γε-

ώργιος Φτέρης, ένας από τους σημαντικούς δημοσιογράφους της εποχής, έγρα-

φε προφητικά: 

«Ὁ τρόμος μας εἶναι ὅτι θά γίνωμε πάλι μικροί. Καί ὅτι θά χάσωμεν τό μεγαλείον τῶν
ἠθικῶν διαστάσεων, τάς ὁποίας ἔλαβεν ἡ Ἑλλάδα ἐπί τῶν ἡμερών του […] Ἐδῶ δέν
πρόκειται πλέον δι’ ἕνα Ἕλληνα, ἔστω καί τόν σπανιώτερον, ἔστω καί τόν ἐξαιρετι-
κώτερον, πού πεθαίνει. Ὑπό τήν ἀνάμνησίν του ἔχομεν κατατεθειμένα, φίλοι καί ἐχθροί,
ὅλα τά ἐθνικά κεφάλαιά μας, ὅλα τά πιστοποιητικά τῆς ζωτικότητός μας, ὅλους τους
θησαυρούς τῆς νεωτέρας ἱστορίας μας».  
Πριν από αυτόν, συνεχίζει ο Φτέρης, η Ελλάδα «ἐτελείωνε εἰς τήν Θεσσαλίαν, τά
Βαλκάνια ἦσαν περίπου ἄγνωστα, ἡ Εὐρώπη εὐρίσκετο ἀφαντάστως μακρυά. Τότε
ἐπεφάνη ὁ δημιουργός, καί ἀπό τότε ἀρχίζει ἡ νέα ἱστορία μας […] Θάλασσες, ἀκρο-
γιάλια, βουνά, νησιά, ἀπό τήν Κρήτη ἕως τά βάθη τῆς Μακεδονίας, ἀπό τήν  Ἤπει-
ρο ἕως τή Θράκη καί τήν Ἀνατολή, ὅλη ἡ γεωγραφία τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος ἐζοῦσε
ἐπί χρόνια καί χρόνια κάτω ἀπό τή λάμψι του. Αὐτή ἡ μεγάλη λάμψις, ἡ ὁποία ἔχει
φωτίσει ὅλες τίς σελίδες τῆς νεωτέρας ἱστορίας μας, ἔσβυσε σήμερα. Ἔγινε κάτι σάν
τό παγερό φαινόμενο τῆς ἐκλείψεως τοῦ ἡλίου, πού ἀφίνει στό στερέωμα τῆς Ἑλλά-
δος τήν πένθιμη ἀγωνία τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς».
Αλλά και ο σατιρικός στίχος του Πωλ Νορ, στην αντιβενιζελική «Βραδυνή»,

ήταν εξίσου εύγλωττος:

«Καί τώρα τί θά γίνωμεν χωρίς τόν Βενιζέλο;
Ἄχαρι προμηνύεται καί ζοφερόν τό μέλλον.
Ἀνάγκη ν’ ἀποκτήσωμεν εὐθύς ἀμέσως ἄλλον.
Καί νά τόν καταστήσωμεν, ὅπως αὐτός, μεγάλον».
«Καί τώρα τί θά ἀπογίνωμεν;» ήταν ο πανομοιότυπος τίτλος σε πολλές εφημε-

ρίδες. Ο ίδιος ο Βενιζέλος, πάντως, λίγες ημέρες πριν πεθάνει, ανησυχούσε

πολύ. Είχε εξομολογηθεί στο δημοσιογράφο Ελευθέριο Κοτσαρίδα το φόβο του

ότι αν δεν άλλαζαν μυαλά οι Έλληνες, η Ελλάδα κινδύνευε να επανέλθει στην

εποχή, κατά την οποία οι Ευρωπαίοι «ἐζητοῦσαν τήν γνώμην καί τοῦ Μαυροβουνίου
ἀκόμη, ὄχι ὅμως τῆς Ἑλλάδος». 

«Η Μεγάλη Παρασκευή της Ελλάδος»

Χιλιάδες λαού υποδέχονται στο λιμάνι και συνοδεύουν στους δρόμους των Χανίων το μεγάλο νεκρό. 

2

TIMES (Λονδίνο)
«Ο Βενιζέλος κέρδισε υπέρ της Ελλάδος ολόκληρη αυτοκρατορία και όταν ανατράπηκε από τον λαό ακο-
λούθησαν συμφορές, τις οποίες ούτε η ικανότητα του ήταν δυνατόν να τις αποτρέψει […] Υπό την ηγεσία
του, η Ελλάδα από μικρό και πολυτάραχο κράτος έγινε μια από τις κύριες μικρές δυνάμεις της Ευρώπης».

(Απόσπασμα από εκτενές αφιέρωμα της εφημερίδας 

στον Βενιζέλο με αφορμή τον θάνατό του) 

DAILY TELEGRAPH (Λονδίνο)
«Ο Βενιζέλος δεν θα μείνει στην ιστορία μόνον ως επαναστάτης αλλά και ως ειρηνοποιός και ως μέ-
γας Ευρωπαἰος». 

(Από τη νεκρολογία της εφημερίδας) 

LE FIGARO (Παρίσι)
«Ο Βενιζέλος για μια εικοσαετία, ακόμα και όταν ήταν εξόριστος, κυριαρχούσε στην Ελλάδα και ο
ρόλος του δεν περιοριζόταν μόνο εντός της πατρίδος του. Κατά τις διαπραγματεύσεις της ειρήνης και
στα μεταγενέστερα χρόνια, υπήρξε ένας από τους τρείς ή τέσσερις πολιτικούς άνδρες της Ευρώπης
που άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή. Από την εποχή του Βασιλέα Μίνωα, ο κόσμος δεν είδε Κρη-
τικό σαν αυτόν». 

(Απόσπασμα από τη νεκρολογία της γαλλικής εφημερίδας) 

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
«Κάθε ἡμέραν σχεδόν ἔπρεπε τό ταχυδρομεῖο νά τοῦ φέρη πακέτα τά βιβλία. Ὅ,τι νέο ἐξεδίδετο εἰς
τό Λονδίνον ἤ τό Παρίσι, τό ἐλάμβανε, τό ἐδιάβαζε, τό ἐσχολίαζε. Καθισμένος εἰς τό γραφεῖον του μέ
τό βιβλίο, πού διάβαζε ἐμπρός του, τό τετράδιο δίπλα καί τό στυλό τοῦ στό χέρι δέν ἐδιάβαζε, μελε-
τοῦσε. Ἐσχολίαζε, ἐσημείωνε, ἔκρινεν, συνεφώνει ἤ διεφώνει, ἐχώνευεν μέ καταπληκτική ἀφομοι-
ωτική δύναμι ὅ,τι ἄξιζε τόν κόπον νά ἀφομοιωθῆ».  

(18 Μαρτίου 1936) 

Νικόλαος Παπαδάκης
Γενικός Διευθυντής Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 

(Σπύρος Μελάς)

«Ἦλθε νά πράξη –καί νά πράξη μεγά-
λα– σέ μία χώρα πούτρεμε μήπως
χάση διά τῆς ἐκπληρώσεως, τά ὄνειρά
της, τό μοναδικό θέμα τῆς πιό φθηνῆς
καί πιό πρόστυχης "φιλολογίας"! Αὐτά
τά "ὄνειρα" καί τά κούφια λόγια περί
αὐτῶν τῶν "ὀνείρων" ὠνόμαζαν –καί
ὀνομάζουν ἀκόμα καί σήμερα μερικοί
μονοκλοφοροῦντες κύριοι–  "παραδό-
σεις τῆς φυλῆς"! … Ὁ Βενιζέλος, σαρώ-
νοντας τά λόγια, βγάζοντας ἀπό τή
μέση τά σάλια τῶν ρητόρων τῆς δεκά-
ρας, ἔδιωξε γιά πάντα τήν εὐκολία. Τά
ὄνειρα, τά παραμύθια, τούς μαρμαρω-
μένους βασιληάδες, τά μισοτηγανισμέ-
να ψάρια, κάθε παλμό καί κάθε πόθο,
τόν ἔφερε στό πλαίσιο τῆς δυνατότητος.
Ὁ Βενιζέλος στάθηκε ἡ πιό ἀντιακα-
δημαϊκή φυσιογνωμία τῆς νεωτέρας
Ἑλλάδος: ἡ συζήτησις –γιά τήν πράξι·
ἡ ἔρευνα καί ἡ ἀλήθεια γιά τήν πράξι».  

(20 Μαρτίου 1936) 



Αριστοτέλης-Θουκυδίδης

-Γαλλική Επανάσταση

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανατράφηκε σε

ένα επαναστατικό περιβάλλον όπου κυ-

ριαρχούσε το πάθος της ελευθερίας. Με-

γάλωσε ανάμεσα σε καπετάνιους των

κρητικών επαναστάσεων, κοντά στον πα-

τέρα του άκουσε τα συνθήματα του κρη-

τικού αλυτρωτισμού και ένιωσε μέσα του

τα πρώτα εθνικά σκιρτήματα.

Τον Νοέμβριο του 1886, σε ηλικία 22

ετών, επικεφαλής Κρητών φοιτητών στην

Αθήνα, θα διαμαρτυρηθεί στον Βρετανό

πολιτικό Ιωσήφ Τσάμπερλαιν για δηλώσεις

του σε σχέση με το Κρητικό ζήτημα:

Τὴν ἕνωσιν τὴν θέλομεν, […] [πρωτίστως] ἕνε-
κα τοῦ ἐθνικοῦ αἰσθήματος, ὅπερ ἀναγκάζει
τὸν ἄνθρωπον νὰ ἀγωνίζεται διαρκῶς πρὸς
ἀπόκτησιν τῆς πολιτικῆς αὐτοῦ ἐλευθερίας, δι’
ἧς καὶ μόνης εἶναι δυνατὸν νὰ πραγματοποι-
ήσῃ τὸν προορισμὸν του ἐν τῇ σταδιοδρομίᾳ
τοῦ πολιτισμοῦ.

Οι θέσεις που διατύπωσε απευθυνόμε-

νος στον Τσάμπερλαιν, σύμφωνα με τον

Κωνσταντίνο Σβολόπουλο, δεν εξέφραζαν

μόνον τον κρητικό αλυτρωτισμό, που

ήταν, άλλωστε, διάχυτος στις τάξεις του

κρητικού στοιχείου της Αθήνας. Εξέφρα-

ζαν παράλληλα τις φιλελεύθερες πεποι-

θήσεις του, που ταυτίζονταν με την εθνι-

κή αποκατάσταση της πατρίδας του.

Οι ευρωπαϊκές επιδράσεις σε συνδυασμό

με αυτές που είχε δεχθεί κατά τη φοίτη-

σή του στη Νομική Σχολή Αθηνών συνέ-

βαλλαν στη συγκρότηση της πολιτικής και

νομικής του σκέψης. Η μεγάλη εκτίμησή

του σε ορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα

από πλευράς νομοθεσίας και νομικής

επιστήμης, η πολύπλευρη νομική του

παιδεία θα αποτελέσουν ένα πρόσθετο πλε-

ονέκτημα, το οποίο θα του επιτρέψει αρ-

γότερα να προβεί στην ουσιαστική ανα-

νέωση του κρητικού και κατόπιν του

εθνικού δικαίου.

Στα πρώτα βήματα της δικηγορικής του

σταδιοδρομίας δεν έγινε όμηρος της μα-

χόμενης δικηγορίας. Η γνώση ξένων

γλωσσών του επέτρεπε να έρχεται ευκο-

λότερα σε επικοινωνία με τα νέα ρεύμα-

τα που κυριαρχούσαν στην πολιτική και

τη νομική σκέψη αλλά και να ενημερώ-

νεται από τις μεγάλες ευρωπαϊκές εφη-

μερίδες, που ήταν διαθέσιμες στα Χανιά,

για τα πολιτικά γεγονότα που διαδραμα-

τίζονται στον ευρωπαϊκό χώρο. Ήδη από

το 1889, στις πρώτες αγορεύσεις του

στην κρητική Συνέλευση, αναφέρεται στα

διαδραματιζόμενα στα ευρωπαϊκά Κοι-

νοβούλια. Στα Χανιά και ιδιαίτερα στο προ-

άστιο της Χαλέπας όπου κατοικούσε, ζού-

σαν τότε αρκετοί δυτικοευρωπαίοι, μια διε-

θνής στρατιωτική και διπλωματική ελίτ, με

τους οποίους διατηρούσε στενές σχέσεις

η κοινωνία της πόλης των Χανίων και βέ-

βαια ο ίδιος ο Βενιζέλος. Η Χαλέπα απο-

τέλεσε τη μεγάλη διπλωματική σχολή για

τον Βενιζέλο, όπου, όπως σημειώνει ο Νι-

κόλαος Τωμαδάκης, είχε  «πρόχειρον καὶ τὴν
διπλωματικὴν ἅμιλλαν μεταξὺ τῶν ἰσχυρῶν». 

Ο Βενιζέλος αποστρεφόταν την προγο-

νοπληξία, η οποία, όπως πίστευε, είχε

«σκοτώσει» το αρχαίο πνεύμα στη νεότε-

ρη Ελλάδα. Εντούτοις υποστήριζε ότι: 

τὰ [αρχαία] Ἑλληνικὰ διδάσκουν τὸν ἄνθρω-
πο νὰ εὑρίσκῃ τὸν κόσμον ἐνδιαφέροντα καὶ
τὸν κάνουν νὰ βλέπῃ τὰ πράγματα ὅπως εἶναι,
ὥστε ἡ ἀλήθεια τῆς ζωῆς νὰ μὴν εἶναι ἡ πα-
γερὰ πικρὰ ὑπόθεσις, ποὺ παρουσιάζουν
συχνά οἱ νεώτεροι συγγραφεῖς ἀλλ’ ἀντιθέτως,
κάτι πολὺ περισσότερον.

Μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι η με-

λέτη των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων

του επέτρεψε να προσεγγίσει κριτικά τα

σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα. Η συνθε-

τική του σκέψη και η εμπειρική προσέγ-

γιση των πολιτικών φαινομένων του επέ-

τρεψαν να επεξεργαστεί και να αφομοιώ-

σει στοιχεία και ιδέες τόσο από την αρχαία

ελληνική σκέψη, όσο και από τις σύγχρο-

νες πολιτικές θεωρίες. Στο ιδεολογικό

του οπλοστάσιο συνυπήρχαν οι αρχαίοι

Έλληνες συγγραφείς, κυρίως ο Θουκυδί-

δης και ο Αριστοτέλης, και οι νεότερες δυ-

τικές αντιλήψεις.

Όπως επισημαίνει η Ελένη Γαρδίκα-

Κατσιαδάκη, το ενδιαφέρον του Βενιζέλου

για τον Θουκυδίδη, που χρονολογείται

από τη νεανική του ηλικία, όταν με τη βοή-

θεια μετάφρασης διάβαζε το δυσνόητο

αρχαίο κείμενο, ήταν απότοκο του πνευ-

ματικού και πολιτικού περιβάλλοντος στο

οποίο διαμορφώθηκε ο πολιτικός κόσμος

του 19ου αιώνα στη Δύση. Η συστηματι-

«Η Μεγάλη Παρασκευή της Ελλάδος»

ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΣ

Ανιχνεύοντας την ιδεολογική 

ταυτότητα του Βενιζέλου

Στις 18 Μαρτίου 1936. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πεθαίνει αυτοεξόριστος στο Παρίσι, στην κατοικία της οδού Μποζόν 22. Στη φωτογραφία η πολιτική και η
στρατιωτική ηγεσία της Γαλλίας αποχαιρετά το μεγάλο σύμμαχο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λυών, στο Παρίσι. 
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Γ
ια τον επαναστάτη, τον πολιτικό, τον διπλωμάτη, τον μεταρρυθμιστή, τον άν-

θρωπο Ελευθέριο Βενιζέλο έχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδες, έχουν εκφωνη-

θεί εκατοντάδες λόγοι και έχουν στηθεί ανδριάντες, προτομές και μνημεία σε

όλα τα μήκη και τα πλάτη της ελληνικής επικράτειας, αλλά και στο εξωτερικό. Και

είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τόσο αυτός ο θαυμασμός της συντριπτικής πλειο-

ψηφίας των Ελλήνων όσο και το επιστημονικό ενδιαφέρον, παρά τη χρονική απόσταση

από τον θάνατό του, αντί να μειώνονται, αυξάνουν. Εντούτοις, 80 χρόνια μετά τον θά-

νατό του, υπάρχουν αρκετά κεφάλαια από την τρικυμιώδη σταδιοδρομία του που δεν

έχουν φωτισθεί επαρκώς. Ένα από αυτά είναι η θεωρητική του κατάρτιση, η κατα-

γραφή των ιδεών του και η τεκμηρίωση της πολιτικής του ιδεολογίας. Πρόσφατα το

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και το Ίδρυμα της

Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία εξέδωσαν από κοινού τον συλ-

λογικό τόμο «Ελευθέριος Βενιζέλος. Η διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης του: ιδε-

ολογικές αφετηρίες και επιρροές», που αποτελεί μια γενναία συνεισφορά στον τομέα

αυτό. Σύμφωνα πάντως με πολλές μαρτυρίες ο Βενιζέλος ήταν ένας μανιώδης ανα-

γνώστης και η βιβλιοθήκη του το 1933 «ανερχόταν σε 25.000 τόμους περίπου, γε-

γονός που χαρακτηρίζει «ἕνα Βενιζέλο διανοούμενο», κατά την έκφραση του λό-

γιου Σπυρίδωνος Θεοτόκη, που είχε αρχικά αναλάβει την ταξινόμησή της. (σχετική

αναφορά στο άρθρο της Ελένης Γαρδίκα – Κατσιαδάκη στον παραπάνω τόμο). Στο

άρθρο που ακολουθεί γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της πολιτικής σκέψης του

Βενιζέλου, της ιδεολογικής συγκρότησής του και των επιρροών που δέχθηκε στις πο-

λιτειακές και κοινωνικές του αντιλήψεις.    



κή ενασχόληση με το έργο του Αθηναίου

ιστορικού, όπως είχε εκμυστηρευθεί στον

Δημήτριο Κακλαμάνο, ήταν για τον Βενι-

ζέλο πηγή ικανοποίησης, παρηγοριά μέσα

στις συχνά πικρές εμπειρίες της πολιτικής

του ζωής. Η ανάγνωση του Θουκυδίδη

ήταν ένα σπουδαίο εφόδιο που του προ-

σέφερε τη δυνατότητα για μια διεισδυτι-

κή ματιά στα γεγονότα. Η φιλοσοφική και

ιστορική του σκέψη ήταν για τον Βενιζέ-

λο οδηγός σε κάθε σημαντική πολιτική

πράξη.

Αναζητώντας, όμως, κανείς τις βαθύτε-

ρες ρίζες της πολιτικής σκέψης του Βε-

νιζέλου, τις βρίσκει απλωμένες στο γόνι-

μο έδαφος της αριστοτελικής πολιτικής φι-

λοσοφίας. Ο ίδιος με υπερηφάνεια, σε διά-

φορες ομιλίες του επιβεβαίωνε την επί-

δραση που είχε ασκήσει ο Αριστοτέλης

στην πολιτική και ιδεολογική του συ-

γκρότηση. Η βαθύτερη σχέση που πρέπει

να έχει η πολιτική με την ηθική, η αλλη-

λουχία μεταξύ των ιδεών της ελευθε-

ρίας, της δικαιοσύνης και του νόμου· ακό-

μα η σημασία της συμμετοχής των πολι-

τών στα κοινά και η υποχρέωση του πο-

λιτικού να έχει ως οδηγό «πάσης πράξεώς

του τὸ κοινὸ συμφέρον» είναι θέσεις του ιδε-

ολογικού οπλοστασίου του, τις οποίες δια-

κήρυξε επανειλημμένα στην πολιτική

του σταδιοδρομία και έχουν στενή οργα-

νική σχέση με τις πολιτικές αρχές του Αρι-

στοτέλη. Στον «ἀθάνατο Σταγειρίτη», όπως

αποκαλούσε τον Αριστοτέλη, κατέφευγε

συχνά για να τεκμηριώσει την πολιτεια-

κή του θεωρία και αυτόν επικαλέστηκε

στην πρώτη του επικοινωνία με τον αθη-

ναϊκό λαό στην πλατεία Συντάγματος

τον Σεπτέμβριο του 1910.

Ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, σε

μια ανθολόγηση των βασικών πολιτικών

αρχών του Αριστοτέλη, υποστήριξε ότι

έχουν ως υπέρτατο κριτήριο αξιολόγησης

των πολιτειών το «κοινὸ συμφέρον» των

πολιτών, γεγονός καθοριστικό για τη νο-

μιμότητα ή όχι των κυβερνήσεων. 

Και ακόμα, το αίτημα του Αριστοτέλη

πρόβαλε καίρια 

στὴ συνείδηση τῶν δυτικοευρωπαίων τὴν

ἐσώτατη συνοχὴ τῆς πολιτικῆς μὲ τὴν ἠθική,

τὴν ἐννοιακὴ σύμφυση τῆς πολιτείας μὲ τὴν

πραγμάτωση τοῦ δικαίου στὴν κοινωνία,

τὴν ἀποστολὴ τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας νὰ κα-

τοχυρώνει καὶ νὰ προάγει τὴν εὐημερία

ὄλου τοῦ λαοῦ, τὸ δικαίωμα τελικὰ τοῦ λαοῦ

νὰ μὴ ὑποτάσσεται, ἀλλὰ νὰ ἀντιστέκεται, σὲ

κυβερνήσεις ἀντίθετες πρὸς τὸ “κοινὸ συμ-

φέρον” […] Καὶ ἔτσι, ἀκόμη καὶ σήμερα, ἡ

εὐρωπαϊκή, ἀλλὰ ἤδη καὶ οἰκουμενική, πο-

λιτειολογία καὶ πολιτικὴ ἐπιστήμη […] δέν, ἔχει

παύσει νὰ φέρει ἔκδηλα καὶ στὴ μέθοδο καὶ

στὴ προβληματικὴ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ρω-

μαλέας ἀριστοτελικῆς ρίζας της.

Για τον Βενιζέλο η σύνθεση του αρι-

στοτελικού ιδεώδους και των ευρωπαϊκών

ιδεολογικών και πολιτικών ρευμάτων

προέκυπτε ως αυτονόητη επιλογή. Κατά

την αναγόρευσή του σε επίτιμο μέλος της

γαλλικής Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτι-

κών Επιστημών, τον Ιούνιο του 1919, μί-

λησε για την ιδεολογική επίδραση που του

είχε ασκήσει η γαλλική σκέψη:

Εἰς τάς ἀρχὰς τὰς ἐξαπολυθείσας ἀπὸ τὴν

Γαλλικὴν Ἐπανάστασιν ὀφείλω τὴν καλυτέραν

ἔμπνευσιν τῆς δράσεώς μου. Καί, ἂν κατώρ-

θωσα ἐνίοτε νὰ τὰς ἐφαρμόσω καλῶς, πρέπει

νὰ ἐγγραφῇ εἰς τὸ ἐνεργητικὸν τῆς γαλλικῆς

σκέψεως ἡ ἐπιτυχία.

Ο καταγγελτικός του λόγος στη διάρκεια

της Τουρκοκρατίας και της Κρητικής Πο-

λιτείας κατά των εκτροπών από τη νομι-

μότητα, η αντίστασή του στις παρεκβάσεις

του πολιτεύματος και η θέση του ότι σε αυ-

τές τις περιπτώσεις ο λαός έχει δικαίωμα

να μην υποτάσσεται, αλλά να αντιστέκε-

ται απέναντι σε καθεστώτα που αυθαι-

ρετούν, καταπατούν τις ελευθερίες και το

κοινό συμφέρον, εκφράζουν αρχές που

συνδέονται άρρηκτα με τον Αριστοτέλη,

τη γαλλική σκέψη και τον πολιτικό φιλε-

λευθερισμό.

Στις 10 Φεβρουαρίου του 1897, την επο-

μένη του βομβαρδισμού των Κρητών

επαναστατών στο Ακρωτήρι από τους στό-

λους των Μεγάλων Δυνάμεων, απηύθυ-

νε ανοικτή επιστολή προς τους ευρω-

παϊκούς λαούς:

Ζητοῦμεν διὰ μέσου τῶν καταστροφῶν τῆς

ἐπαναστάσεως νὰ ἱδρύσωμεν ὁριστικὴν ἐλευ-

θερίαν, εἰρήνην καὶ ἰσοπολιτείαν μεταξὺ

ἡμῶν καὶ τῶν συμπολιτῶν μας Μουσουλ-

μάνων. Εἰρήνην καὶ ἰσοπολιτείαν, τὴν ὁποί-

αν δὲν δύναται νὰ μᾶς ἀσφαλίσῃ οὔτε ἡ ἀπαι-

σία Κυβέρνησις τοῦ ἐστεμμένου δολοφόνου,

οὔτε ἡ ἀσθενικὴ διοίκησις, ἣν δημιουρ-

γοῦσι νόθα πολιτεύματα.

Η επιστολή είχε ως στόχο την ευαισθη-

τοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης.

Η επανάσταση είχε ανάγκη από συμμά-

χους. Ο Τύπος, οι λαοί της Ευρώπης, οι

διανοούμενοι και οι φοιτητές σήκωσαν

κραυγή διαμαρτυρίας κατά των κυβερ-

νήσεών τους. Τα κείμενα του Βενιζέλου εί-

χαν καθοριστική συμβολή στη διαμόρ-

φωση του κλίματος των ημερών. Έδωσαν

αυτό που έλειπε, το ιδεολογικό και το πο-

λιτικό υπόβαθρο της επανάστασης: ελευ-

Το πρώτο βιβλίο της Μετάφρασης της Ιστορίας του Θουκυδίδη από τον Βενιζέλο, όπως εκτίθεται στο
Μουσείο – Οικία Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και τα μέλη της Επιτροπής της Β’ Συντακτικής Συνέλευσης των Κρητών για την εκπόνηση 
του νέου καταστατικού χάρτη της Κρητικής Πολιτείας. (1906-1907).
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θερία, ειρήνη και ισοπολιτεία. Αξίες, που

από την εποχή της Γαλλικής Επανάστα-

σης ενέπνεαν και ξεσήκωναν τους λαούς

της Ευρώπης στους αγώνες τους για την

απόκτηση ελεύθερων και δημοκρατικών

θεσμών.

Ανθρώπινα δικαιώματα-
ελευθερίες του λαού

Μετά το 1901, οπότε άρχισε η σύ-

γκρουσή του με τον  Ύπατο Αρμοστή Κρή-

της, πρίγκιπα Γεώργιο, οι εθνικοί στόχοι

του συμβαδίζουν πλέον με την κατοχύ-

ρωση της λαϊκής κυριαρχίας. Απέναντι στη

δεσποτική εξουσία του ηγεμόνα, πρόβα-

λε επιτακτικά η προστασία των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων και των λαϊκών ελευ-

θεριών. Όσο πιο αυταρχική γινόταν η εξου-

σία, άλλο τόσο πιο αιχμηρή γινόταν η αρ-

θρογραφία του στον Κήρυκα. Τον Ιούνιο

του 1902 δημοσίευσε ένα πύρινο άρθρο,

επιλέγοντας το συμβολικό τίτλο «Μολῶν
λαβέ». 

Σε αυτό υπογράμμιζε: 

ὅπου ἡ ἐξουσία ἀφαιρεῖ τὰς ἐλευθερίας τοῦ
λαοῦ διὰ πραξικοπήματος, ἐκεῖ ἀνοίγεται
πλέον ἡ νόμιμος ὁδὸς τῶν ἐπαναστάσεων καὶ
ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης νικητὴς θὰ ἐξήρχετο ὁ
ὑπὲρ τῶν ἐλευθεριῶν του ἀμυνόμενος λαός,
συντρὶβων ἀνηλεῶς πᾶσαν ἐναντίαν δύναμιν.

Στις παραμονές της Επανάστασης του

Θερίσου, ο Βενιζέλος αναγνωριζόταν ως

ηγέτης της πιο ανήσυχης και προοδευτι-

κής μερίδας του κρητικού λαού. Ο εκ-

φραστής ενός πολιτικού ρεύματος με φι-

λελεύθερη ιδεολογία και συγκεκριμένες

προγραμματικές αρχές, που έβρισκαν με-

γάλη απήχηση στα μεσαία στρώματα,

στους επιστήμονες, στους εμπόρους των

μεγάλων πόλεων, στους διανοούμενους –

οι περισσότεροι από τους οποίους, όπως

διαπίστωναν ξένοι παρατηρητές, ήταν γαλ-

λομαθείς και φιλελεύθεροι– και σε μια ομά-

δα παλιών αγωνιστών με ισχυρές επιρροές

στα χωριά. Στη διάρκεια της Επανάστα-

σης του Θερίσου ο Βενιζέλος κέρδισε τη

συμπάθεια της δημοκρατικής κοινής

γνώμης της Ευρώπης. Ο γενικός πρόξε-

νος της Μεγάλης Βρετανίας στα Χανιά Χά-

ουαρντ γράφει στα απομνημονεύματά

του ότι ο Γάλλος και ο Ιταλός πρόξενος εί-

χαν σαγηνευθεί από την προσωπικότητα

και τις αρετές του Βενιζέλου.

Ο Βενιζέλος, τελικά, με την ευρωπαϊκή

του κουλτούρα, την οικειότητα και την

άνεσή του να κυκλοφορεί μεταξύ των διε-

θνών κύκλων της Χαλέπας και να συν-

διαλέγεται επί ίσοις όροις μαζί τους, είχε

κερδίσει τη συμπάθεια και πολλές φορές

τον θαυμασμό των δημοσιογράφων και

των διπλωματών που είχαν πολύ μεγα-

λύτερη κατανόηση για τις απόψεις και τις

τοποθετήσεις του απ’ ό,τι οι συμπατριώ-

τες του και τις μετέφεραν με ευκολία στις

κυβερνήσεις και στις εφημερίδες τους.

Τα ατομικά δικαιώματα, η προστασία

των προσωπικών ελευθεριών και η επι-

βολή της νομιμότητας αποτελούν κυ-

ρίαρχες διεκδικήσεις του Βενιζέλου σε ολό-

κληρη την πρώτη δεκαετία του 20ού αι-

ώνα. Το 1902 από τις στήλες του Κήρυκα
διατύπωνε την αρχή ότι σε μια κοινωνία

το ιδανικό της ελευθερίας πρέπει να συν-

δυάζεται με την τήρηση της τάξης· υπό την

προϋπόθεση όμως ότι στο όνομα της

δημόσιας τάξης δεν θυσιάζονταν τα έμ-

φυτα δίκαια του ανθρώπου και οι προ-

σωπικές ελευθερίες των πολιτών. Το 1906,

κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος

της Κρητικής Πολιτείας, προχωρούσε

ακόμη περισσότερο. Χαρακτήριζε ως πε-

μπτουσία ενός καταστατικού χάρτη την

προστασία των προσωπικών ελευθεριών,

υποστηρίζοντας ότι 

Κράτος, τὸ ὁποῖον κατορθώνει νὰ ἀσφαλίσῃ
τὴν προσωπικὴν ἐλευθερίαν τῶν πολιτῶν,
ἐκπληροῖ τὸν κυριώτερον αὐτοῦ ἂν ὄχι τὸν μό-
νον σκοπὸν τῆς ἀποστολῆς του.

Το υπέρτατο αυτό δικαίωμα δεν μπο-

ρούσε να αποτελεί προνόμιο μιας μερίδας

του λαού. Οι πλειοψηφίες όφειλαν να το

εγγυηθούν και για τις μειοψηφίες. 

Ο κορυφαίος Άγγλος θεωρητικός του φι-

λελευθερισμού Τζον Στιούαρτ Μιλλ είχε

προειδοποιήσει για τον κίνδυνο να επι-

κρατήσουν τυραννικές πλειοψηφίες, οι

οποίες δεν θα είχαν ανοχή στην εξαίρε-

ση και στις γνώμες της μειοψηφίας. Ο Βε-

νιζέλος, αναλύοντας από το βήμα της Β΄

Συντακτικής Συνέλευσης των Κρητών

τη θεμελιώδη σημασία της προστασίας

των μειοψηφιών σε ένα δημοκρατικό

πολίτευμα, υποστήριξε ότι 

«ὁ ἀριθμὸς δὲν εἶναι ἡ ὑπερτάτη δύναμις, ἡ
ὁποία διέπει τὰ ἀνθρώπινα πράγματα».

Επίσης, αναφέρθηκε στον κίνδυνο της

«τυραννικῆς ἐπικρατήσεως τῶν ἑκάστοτε
πλειοψηφιῶν» και κάλεσε τους πληρεξου-

σίους της Συνέλευσης να συνειδητοποι-

ήσουν ότι ψηφίζοντας το νέο Σύνταγμα

της Κρήτης δεν ψηφίζουν 

«πολίτευμα μίας πολιτικῆς μερίδος, οὔτε κἂν
τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ […] πολίτευμα
διὰ τὸν λαόν».

Ο Ύπατος Αρμοστής Κρήτης Πρίγκιπας Γεώργιος σε μεταγενέστερη φωτογραφία με την μετέπειτα σύζυγό
του Πριγκίπισσα Μαρία Βοναπάρτη. Σε αντίθεση με τον Γεώργιο, φορέα απολυταρχικών ιδεών και με

προσωπικό μένος κατά του Βενιζέλου, η Μαρία, διάσημη ψυχαναλύτρια και μαθήτρια του Φρόιντ έτρεφε
εκτίμηση στο πρόσωπο του Κρητικού πολιτικού.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με επαναστάτες στο Θέρισο.
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Οι συνεδριάσεις των κρητικών Συνε-

λεύσεων πολλές φορές αντανακλούσαν τις

εντάσεις που προκαλούσε, μεταξύ των

πληρεξουσίων, η προστασία των δικαιω-

μάτων της μουσουλμανικής μειονότητας.

Για τα δικαιώματα αυτά, τις συνταγματι-

κές και τις θρησκευτικές ελευθερίες των

μειοψηφιών και των μειονοτήτων, ο Βε-

νιζέλος, σε ομιλία του, τον Μάιο του

1910, υπενθύμισε στους πληρεξουσίους

του κρητικού λαού ότι το ελληνικό πνεύ-

μα είναι κατεξοχήν ελεύθερο: εἶναι πνεῦμα
ἀ ν ο χ ῆ ς πρὸς πᾶσαν ἀντίθετον γνώμην […]
πᾶς περιορισμὸς τῆς ἐλευθέρας ἐκδηλώσεως,
τῆς γνώμης τῶν μειοψηφιῶν ἰδίως, πρέπει νὰ
ἀποκρούεται πάση δυνάμει.

Ένα χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του

1911, ενώπιον της ελληνικής Βουλής,

κατά τη συζήτηση για τη σύσταση του

Συμβουλίου της Επικρατείας, επανέλαβε

και κωδικοποίησε τις αρχές που έπρεπε

να διέπουν το φιλελεύθερο πολίτευμα

της Ελλάδας. Ο Έλληνας πολίτης έπρεπε

να γίνει «ἀληθῶς ἐλεύθερος πολίτης» που να

έχει όχι μόνον τα ατομικά δικαιώματα τα

απορρέοντα από το Σύνταγμα, αλλά και

όλα τα άλλα, τα οποία του εξασφαλίζουν

οι νόμοι και του επιτρέπουν να τα υπε-

ρασπιστεί «κατὰ τῆς ἑκάστοτε τυραννικῆς
ἐξασκήσεως τῆς Ἀρχῆς ὑπὸ τῆς πλειοψηφίας
τοῦ λαοῦ».

Φραγμό στην ανεξέλεγκτη άσκηση της

εξουσίας αποτελεί ο σεβασμός προς τη νο-

μιμότητα· και συμμόρφωση προς την κυ-

ριαρχία του νόμου σημαίνει ότι 

ὁ ὑπουργὸς εἶναι κατώτερoς τοῦ νόμου, διό-
τι ὁ νόμος, πρέπει νὰ εἶναι ἀνώτερος καὶ τοῦ
μικροῦ ὑπαλλήλου καὶ τοῦ ἀνωτέρου, ἀνώ-
τερος πασῶν τῶν Ἀρχῶν, ἀνώτερος καὶ τοῦ
ὑπουργοῦ καὶ τοῦ Βασιλέως ἀκόμη.

Οι θέσεις αυτές του Βενιζέλου ανάγονται

σε κεφαλαιώδεις αρχές του φιλελευθερι-

σμού, όπως τις ανέπτυξαν οι κορυφαίοι

θεωρητικοί του. Τα φυσικά δικαιώματα

του ανθρώπου ή κατά τη διατύπωση του

Βενιζέλου «ἔμφυτα δικαιώματα», η διά-

κριση των εξουσιών, ο έλεγχος της εξου-

σίας για την ορθή εφαρμογή των νόμων,

η θεσμοθέτηση της ευθύνης της κυβέρ-

νησης ενώπιον της Βουλής, οι θρησκευ-

τικές ελευθερίες είναι αρχές που διαπερ-

νούσαν την πολιτική φιλοσοφία του ήδη

πριν από την Επανάσταση του Θερίσου.

Κατά την αναθεώρηση του κρητικού Συ-

ντάγματος το 1906 υποστήριζε ότι οι

εκάστοτε κυβερνώντες: 

διὰ πᾶσαν των πράξεων εἶναι ὑπόχρεοι νὰ
δίδουν λόγον καὶ ἐνώπιον τῆς ἀντιπροσωπείας
τοῦ τόπου καὶ ἐνώπιον τῆς κοινῆς γνώμης, ἡ
ὁποία εἶναι τὸ τελικὸν κριτήριον εἰς τὸ ὁποῖον
λογοδοτοῦμεν καὶ οἱ κυβερνῆται καὶ οἱ βου-
λευόμενοι διὰ τὰ κοινά.

Τον Αύγουστο του 1909, ένα χρόνο πριν

αναλάβει πρωθυπουργός, καταγγέλλοντας

το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας ότι

υπηρετούσε τα συμφέροντα των Ανακτό-

ρων, της πλουτοκρατίας και των φατριών,

ο Βενιζέλος είχε τεκμηριώσει για ποιους

λόγους ο λαός έπρεπε να επαναστατήσει

κατά ενός συστήματος, το οποίο αδιαφο-

ρούσε για τα γενικά συμφέροντα και  

ἀπέβλεπε μόνον εἰς τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν
συμφερόντων, ὀτὲ μὲν τοῦ στέμματος, ὀτὲ δὲ
μίας πλουτοκρατικῆς ὀλιγαρχίας, ὀτὲ δὲ τῆς

ἑκάστοτε κρατούσης φατρίας, οὐδέποτε ὅμως
εἰς τὴν ἐξυπηρέτησιν τοῦ κοινοῦ συμφέροντος,
ἔπλασε δὲ δίκτυον πολλαπλῶν ἀθεμίτων
συμφερόντων, καταστησάντων ἀδύνατον τὴν
ἀνόθευτον λειτουργίαν τοῦ πολιτεύματος.

Όταν ο λαός είναι δέσμιος άνομων συμ-

φερόντων και ενός καταπιεστικού πολι-

τικού συστήματος:

ἡ ἐπανάστασις δὲν εἶναι ἁπλῶς δικαίωμα,
ἀλλ’ ἀποβαίνει καθῇκον τῶν λαῶν, ὅσοι δια-
τηροῦσιν ἀκόμη τὴν ἀναγκαίαν ζωτικότητα
ὅπως ἀντiδράσουν κατὰ τοιαύτης καταστά-
σεως.

Ριζοσπαστισμός απέναντι
στην οπισθοδρόμηση

Αυτό το ανατρεπτικό κήρυγμα του Βε-

νιζέλου κατά των προνομίων της πλου-

τοκρατικής ολιγαρχίας και των αθέμιτων

συμφερόντων που συγκρούονταν με το

κοινό συμφέρον, εκφράζει με σαφήνεια τις

ιδεολογικές και πολιτειακές συντεταγμέ-

νες ενός φιλελεύθερου επαναστάτη, καθώς

και τις καταβολές της θεωρητικής του συ-

γκρότησης. Ταυτόχρονα φανερώνει την

εσωτερική του βεβαιότητα και τη βαθιά

του πίστη για τις μεγάλες αλλαγές που είχε

ανάγκη η Ελλάδα. Αλλαγές που υπερέ-

βαιναν πλέον τον πολιτικό φιλελευθερισμό

και είχαν σαφή προσανατολισμό προς τον

κοινωνικό ριζοσπαστισμό. Το 1908 αυ-

τοπροσδιοριζόταν ως ριζοσπάστης και δή-

λωνε ότι ευχαρίστως θα παραχωρούσε

στους αντιπάλους του την ονομασία «φι-

λελεύθεροι». Ήδη ο Βενιζέλος είχε δεχθεί

τη σοβαρή επίδραση του ριζοσπαστικού

ρεύματος, το οποίο από τα μέσα του

19ου αιώνα είχε απλωθεί στη Γαλλία και

τη Μεγάλη Βρετανία. Ο ίδιος, μεταγενέ-

Ο Βενιζέλος αγορεύοντας στη Βουλή.
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στερα, θα παραλληλίσει ιστορικά τη δική

του επικράτηση στην πολιτική σκηνή το

1910, με την επιβολή της Γ΄ Γαλλικής Δη-

μοκρατίας από τον Γάλλο ριζοσπάστη

πολιτικό Γαμβέττα.

Ο ριζοσπαστισμός του Λέοντα Γαμβέττα

και ιδίως αυτός του Λέοντα Μπουρζουά,

εξελίχθηκε από τα μέσα του 19ου έως την

αυγή του 20ού αιώνα ως ένα κίνημα αντί-

δρασης απέναντι στον ακραίο οικονομι-

κό φιλελευθερισμό, ο οποίος οδηγούσε

στην εξαθλίωση των μαζών και των οι-

κονομικά ανίσχυρων· και αντιστρατεύθηκε

επίσης τον σοσιαλισμό, που επιζητούσε

την κατάργηση της ιδιωτικής πρωτοβου-

λίας και της ατομικής ιδιοκτησίας. Ο

Μπουρζουά, απελευθερώνοντας τον ρι-

ζοσπαστισμό από ατέρμονες θεωρητικές

αναζητήσεις, έδωσε στο γαλλικό ριζο-

σπαστικό κόμμα σαφή ιδεολογική και πο-

λιτική φυσιογνωμία: κόμμα δημοκρατικό,

οργάνωση της κοινωνίας με τους κανόνες

της λογικής και της ηθικής, έμφαση στη

συνεταιριστική ιδέα, προστασία της ηθι-

κής και της κοινωνικής αξιοπρέπειας

του ανθρώπου καθώς και απόρριψη της

πάλης των τάξεων ως μέσο για την πρό-

οδο της κοινωνίας. Το έργο του Μπουρ-

ζουά Solidarité (Αλληλεγγύη) καθόρισε το

κοινωνικό πρόγραμμα και τις σημαντικές

μεταρρυθμίσεις των Γάλλων ριζοσπα-

στών. Παράλληλα, η άνοδος στην εξουσία

του Κόμματος των Φιλελευθέρων στη Με-

γάλη Βρετανία το 1906 και οι μεγάλες κοι-

νωνικές αλλαγές που επέβαλε η ριζο-

σπαστική πτέρυγα του κόμματος, καθόρισε

και σε αυτή τη χώρα τον ενεργό κοινωνικό

ρόλο που αναλάμβανε το κράτος για να

βοηθήσει τους πιο φτωχούς και τους πιο

αδύνατους. Στις απάνθρωπες συνθήκες

που είχε επιβάλει ο πρωτόγονος καπιτα-

λισμός, οι ριζοσπάστες απάντησαν με ένα

πρόγραμμα που πρότασσε την κοινωνική

προστασία των ασθενέστερων και κατα-

πιεσμένων τάξεων.

Στους λόγους του Ελευθερίου Βενιζέλου,

οι αδύναμοι και οι απόκληροι της κοι-

νωνίας είχαν πάντα ξεχωριστή θέση. Στη

Συντακτική Συνέλευση των Κρητών το

1906 έλεγε: «Ὁμολογῶ ὅτι μου ἀρέσκει πά-
ντοτε νὰ ὑποστηρίζω τοὺς ἀσθενεστέρους». Το

1914 ως πρωθυπουργός θα τονίσει στη

Βουλή ότι οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να

συμμαχούν ούτε με το κεφάλαιο ούτε με

την εργασία, πλην όμως πρέπει να λαμ-

βάνουν μέτρα για τη βελτίωση της θέσης

των ασθενέστερων. Τον Σεπτέμβριο του

ίδιου έτους δέχθηκε στη Βουλή τα πυρά

του Δημήτριου Ράλλη, ο οποίος τον κα-

τηγόρησε για τη φιλεργατική πολιτική του.

Στην απάντησή του, ο Βενιζέλος βρήκε την

ευκαιρία να ασκήσει αυστηρή κριτική στο

κοινωνικό σύστημα, το οποίο είχε κα-

τορθώσει να παράγει πλούτο, αλλά είχε

αποτύχει στη δίκαιη διανομή του και ανα-

ρωτήθηκε: 

«Εἶναι δυνατὸν σήμερον, κύριοι, νὰ μὴν ἀνα-
γνωρίζεται, ὅτι ἀληθῶς ἡ διανομὴ τοῦ κερ-
δαινομένου πλούτου δὲν ἱκανοποιεῖ τὸ γενι-
κότερον κοινωνικὸν συμφέρον, τὸ αἴσθημα
αὐτὸ τῆς δικαιοσύνης, τὸ ὁποῖον ἔχουσι καὶ
οἱ κάτω εὑρισκόμενοι ἀλλὰ καὶ οἱ ἄνω; 

Ο Ράλλης εκφράζοντας την αντίδραση

της συντηρητικής μερίδας της ελληνικής

κοινωνίας για τις μεταρρυθμίσεις του

Βενιζέλου, στην ίδια συνεδρίαση άσκησε

κριτική στη φιλεργατική νομοθεσία, που

προωθούσε η κυβέρνηση, διότι ικανο-

ποιούσε τους πολλούς κατά των ολίγων.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι στην

πραγματικότητα οι εργάτες ήταν λίγοι αλλά 

«ἐὰν ἤσαν ὄντως πολλοὶ […] ὀλίγοι ἐξ ἡμῶν
θὰ εὑρισκόμεθα εἰς τὴν αἴθουσαν ταύτην ἀντι-
προσωπεύοντες τὸν λαὸν αὐτόν». 

Μολονότι οι εργάτες ήταν λίγοι 

«δὲν ἕπεται διὰ τοῦτο ὅτι ἡ Πολιτεία ἡ ἔχου-
σα τὴν ἀντίληψιν τῶν νεωτέρων τάσεων καὶ
ροπῶν τῆς κοινωνίας, ὅτι […] δύναται νὰ ἀδια-
φορῇ πρὸς τὴν τύχην αὐτῶν». Δεν μπορεί-

τε, κατέληξε ο Βενιζέλος απευθυνόμενος

στον πρώην πρωθυπουργό, να περιφρο-

νείτε τα «κατώτερα καὶ ἀφανέστερα» στρώ-

ματα της κοινωνίας.

Ο στενός συνεργάτης του Βενιζέλου, Στέ-

φανος Στεφάνου, περιγράφοντας τη ριζο-

σπαστική πολιτική του, κατά την πρώτη πε-

ρίοδο της πρωθυπουργίας του, γράφει:  

Ἀστὸς ὁ Βενιζέλος, ἴνδαλμα τῆς ἀστικῆς
Ἑλλάδος, ἐλησμόνησε τὸν ἀστόν, δυσηρέ-
στησε τὴν τάξιν του, τὴν ἐζημίωσεν οὐσια-
στικὰ καὶ σκληρὰ καί, μάλιστα, προτοῦ ἀκό-
μη τῆς δώση τὴν ἀποζημίωσιν δι’ ὅσα τῆς
ἤρπαζε. Καί, φυσικά, πράττων τοῦτο, ἐκιν-
δύνευεν ἀπὸ τὰ πρῶτα, πολιτικά του βήματα
εἰς τὴν ἐλευθέραν Ἑλλάδα, νὰ καταποντισθῆ
πολιτικῶς ὡς ἐπικίνδυνος ριζοσπάστης.

Όταν ο Βενιζέλος ανήλθε στην εξουσία,

στις μεγάλες χώρες του δυτικού κόσμου

βρισκόταν σε εξέλιξη ένας ευρύς κύκλος

σημαντικών κοινωνικών μεταρρυθμίσε-

ων, τις οποίες, από την πρώτη κιόλας πε-

ρίοδο της διακυβέρνησής του (1910-1915)

θα επιχειρήσει να τις μεταφυτεύσει στην

Ελλάδα. Ήδη, από το τελευταίο τέταρτο του

19ου αιώνα, η Γ΄ Γαλλική Δημοκρατία είχε

νομιμοποιήσει τη λειτουργία των συνδι-

κάτων και το δικαίωμα στην απεργία και

είχε καθιερώσει τη δωρεάν λαϊκή και υπο-

χρεωτική βασική εκπαίδευση.

Αργότερα, οι Γάλλοι δημοκράτες, ύστερα

από σφοδρές αντιδράσεις, κατόρθωσαν,

μόλις στις παραμονές του Α΄ Παγκοσμί-

ου Πολέμου, να επιβάλουν την προοδευ-

τική φορολόγηση των μεγαλύτερων ει-

σοδημάτων με σκοπό να μειώσουν τις κοι-

νωνικές ανισότητες και να ενισχύσουν

τους οικονομικά αδύναμους. Σε όλες τις

μεταρρυθμίσεις ήταν πρόδηλος ο ρυθμι-

στικός ρόλος, τον οποίο αναλάμβανε το

κράτος.

Η άνοδος των φιλελευθέρων στην εξου-

σία στη Μεγάλη Βρετανία το 1906 και

στην Ελλάδα το 1910 είχε πολλά κοινά χα-

ρακτηριστικά: μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία,

παρεμφερείς προγραμματικές αρχές και

αντιπροσώπευση στο Κοινοβούλιο κοι-

νωνικών δυνάμεων που υπερέβαιναν τα

τείχη του κλασικού φιλελευθερισμού. Με-

ταξύ των 400 βουλευτών που εξέλεξε το

βρετανικό Φιλελεύθερο Κόμμα ήταν 23 ερ-

γατικοί και μερικοί σοσιαλιστές, οι οποί-

οι συγκροτούσαν ομάδα πίεσης στους κόλ-

πους του. Η ίδια κοινωνική στράτευση πα-

ρατηρήθηκε, όταν τέσσερα χρόνια αργό-

τερα ανήλθε στην εξουσία το ελληνικό

Κόμμα των Φιλελευθέρων. Όπως αναφέ-

ρει ο Π. Τζερμιάς, κατά την πρώτη περίοδο

της βενιζελικής διακυβέρνησης:  

«υπήρχε στους κόλπους της παράταξης
του μεγάλου Έλληνα πολιτικού και πολύς κοι-
νωνικός ριζοσπαστισμός. Αυτό εξηγεί την
ένταξη σοσιαλιστών διανοουμένων στο κίνημα
του βενιζελισμού».

Οι ριζοσπαστικές αλλαγές των Βρετανών

φιλελευθέρων άλλαξαν την τύχη των κα-

τώτερων κοινωνικών στρωμάτων και πε-

ριόρισαν δραστικά τη φρικτή εκμετάλ-

λευση των ενδεών κατοίκων του Ηνωμέ-

νου Βασιλείου. Μεταξύ 1906-1911 ψηφί-

στηκαν νόμοι που ενίσχυσαν τη θέση των

συνδικάτων, αύξησαν τις αποζημιώσεις

για τα εργατικά ατυχήματα, καθιέρωσαν

ελάχιστο μισθό για σειρά επαγγελμάτων.

Το κοινωνικό κράτος, που εδραίωσαν οι

φιλελεύθεροι, κόστιζε ακριβά. Η φορολό-

γηση των πλουσίων ήταν η αναγκαία

λύση, στην οποία κατέφυγε η βρετανική

κυβέρνηση για να στηρίξει τις κοινωνικές

της μεταρρυθμίσεις. Στο λίκνο του πολι-

τικού φιλελευθερισμού είχε γίνει ένα με-

γάλο βήμα προς μια κοινωνία πιο δημο-

κρατική και κοινωνικά πιο δίκαιη.

Η ριζοσπαστική κοινωνική νομοθεσία

των προοδευτικών κυβερνήσεων Γαλλίας

και Μεγάλης Βρετανίας αποτέλεσαν, σύμ-

φωνα με τον Ε. Χατζηβασιλείου, πρότυπο

για τη διαμόρφωση από τη βενιζελική κυ-

βέρνηση ενός προγράμματος κοινωνι-

κής παρέμβασης του κράτους στην Ελ-

λάδα. Όταν ο Βενιζέλος έλεγε στον Ράλλη

ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να

εναρμονίζεται με τις νεότερες τάσεις και

ροπές της κοινωνίας, προφανώς, είχε

υπόψη του τις κοινωνικές αλλαγές και τον

εκσυγχρονισμό, που είχε επέλθει στις

δύο μεγάλες κοινοβουλευτικές δημοκρα-

τίες της Ευρώπης. Όμως ως εμπειρι-

στής, χαρακτηριστικό των φωτισμένων φι-

λελεύθερων ηγετών, δεν ταυτίστηκε ούτε

προσκολλήθηκε δογματικά στα ξένα πρό-

τυπα. Ακολούθησε τον ελληνικό δρόμο για

τον κοινωνικό εκσυγχρονισμό διότι πρω-

τίστως η καθυστέρηση της χώρας, η

απουσία κρατικών δομών και κοινωνικών

θεσμών δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει

από την πρώτη κυβερνητική του θητεία

αυτούσιες τις κοινωνικές μεταρρυθμί-

Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α’. Οπαδός της απόλυτης Μοναρχίας και κατά τη
διάρκεια της βασιλείας του ήρθε σε σφοδρή ιδεολογική και πολιτική

σύγκρουση με τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, τον οποίο εξανάγκασε
δυο φορές σε παραίτηση.
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σεις των ριζοσπαστικών κυβερνήσεων της

Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Στην

πραγματικότητα, το 1910 ο Βενιζέλος ξε-

κίνησε από το μηδέν. Χωρίς να δεχθεί κα-

μία κοινωνική πίεση, προχώρησε σε κοι-

νωνικές μεταρρυθμίσεις, όταν στις δυτι-

κές αυτές χώρες είχαν κατακτηθεί ύστε-

ρα από μεγάλους αγώνες και θυσίες. Δεν

αφύπνισε μόνον τους αστούς αλλά και

τους εργάτες, τους οποίους «πήρε από το

χέρι», κατοχύρωσε νομοθετικά τα συνδι-

κάτα, τους παρότρυνε να οργανωθούν σε

αυτά, θεσμοθετώντας παράλληλα το δι-

καίωμα στην απεργία.

Οι εθνικές, πολιτικές, οικονομικές και

κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν

στις δυτικές δημοκρατίες διέφεραν ριζι-

κά από εκείνες της Ελλάδας. Η χώρα, έχο-

ντας ως μοναδικό όραμα τη Μεγάλη

Ιδέα, που απορροφούσε κάθε ικμάδα του

έθνους, δεν είχε δεχθεί τις ευεργετικές επι-

δράσεις της Βιομηχανικής Επανάστα-

σης και σπατάλησε ολόκληρο τον 19ο αι-

ώνα, χωρίς να αποτολμήσει το άλμα του

κρατικού και κοινωνικού εκσυγχρονι-

σμού. Οι τεράστιες εκκρεμότητες και οι

αποτυχίες ενός ολόκληρου αιώνα είχαν

συσσωρευθεί όταν ο Βενιζέλος αναλάμ-

βανε τα ηνία της χώρας. Η Ελλάδα, για να

επιβιώσει, όφειλε να εκσυγχρονισθεί σε

όλα τα επίπεδα της δημόσιας και κοινω-

νικής ζωής και ταυτόχρονα τη δεκαετία

1910-1920 να επιτύχει την εθνική της απο-

κατάσταση, με συνέπεια οι τεράστιες πο-

λεμικές δαπάνες να στερήσουν από το

κράτος τη δυνατότητα να ασκήσει ακόμα

πιο ευρεία κοινωνική πολιτική.

Τον Δεκέμβριο του 1911, εγκαινιάζοντας

το Εργατικό Κέντρο Αθηνών, ο Βενιζέλος

οριοθετούσε μια νέα εποχή για τα λαϊκά

στρώματα. Διακήρυξε ότι στο εξής οι ερ-

γατικές τάξεις θα έπαυαν να είναι όργα-

νο των πατριδοκαπήλων. Το κοινωνικό

όραμα που ενέπνεε στον εργάτη ήταν βα-

θιά ριζοσπαστικό: 

Μὲ τὴν ἕνωσίν σας, θὰ δυνηθῆτε ν’ ἀντα-
γωνισθῆτε τὸ κεφάλαιον. Τὸν ἀνταγωνισμὸν
αὐτὸν θεωρῶ φυσικὸν καὶ ὑψηλόν, ἐφ’ ὅσον
ἀποβλέπει εἰς τὸν τρόπον τῆς παραγωγῆς, εἰς
τὸν φιλοδίκαιον καταμερισμὸν τῆς ἐργασίας
καὶ τῆς παραγωγῆς […] Τὸ κεφάλαιον δὲν εἶναι
ἐχθρὸς τῆς ἐργασίας, ἀλλὰ ζωοποιὸς δύναμις
αὐτῆς. Πρέπει δὲ νὰ τὸ ἐνισχύσωμεν καὶ νὰ
ἐλπίσωμεν ὅτι βαθμηδὸν καὶ οἱ ἐργάται θὰ
ἀποκτήσουν αὐτό.

Το κήρυγμα αυτό, εκτός από το ότι απο-

τελούσε μεταφορά από το πρόγραμμα

των Γάλλων δημοκρατών, που την ίδια πε-

ρίοδο ήθελαν να δώσουν ιδιοκτησία σε

ολόκληρο τον λαό, αναδεικνύει και έναν

από τους βασικούς πολιτικούς και κοι-

νωνικούς άξονες του προγράμματος του

Βενιζέλου, τον συγκερασμό του ατομικού

με το συλλογικό συμφέρον και την εξι-

σορρόπηση των συμφερόντων των με-

σαίων και των κατωτέρων κοινωνικών

στρωμάτων. Ο στόχος αυτός, όπως και οι

άλλοι κοινωνικοί στόχοι, θα μπορούσαν

να επιτευχθούν «βαθμηδόν». Η σταδιακή

κοινωνική αλλαγή, η μόνη δυνατή με βάση

όλες τις αρνητικές συγκυρίες της εποχής,

που άρχισε με την άνοδο του Βενιζέλου

στην εξουσία, φανέρωνε ότι στο πρό-

γραμμά του υπήρχε μια ολοκληρωμένη

σύλληψη των αναγκαίων κοινωνικών με-

ταρρυθμίσεων. Την περίοδο 1910-1915 τέ-

θηκαν οι βάσεις ενός κοινωνικού προ-

γράμματος μακράς πνοής. Στις επόμενες

φάσεις της κυβερνητικής του θητείας θα

καταφέρει να επιτύχει πολλούς από τους

στόχους του προγράμματός του, αλλάζο-

ντας τον κοινωνικό χάρτη της χώρας.

Κόμματα αρχών

Η ομαλή λειτουργία της κοινοβουλευτι-

κής δημοκρατίας ήταν άρρηκτα συνυφα-

σμένη με τη δημιουργία σύγχρονων πο-

λιτικών οργανισμών, απαλλαγμένων από

το φαύλο παρελθόν των προσωποκεντρι-

κών και πελατειακών κομματικών σχη-

ματισμών, που κυριαρχούσαν έως τότε στο

πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Ο Βενι-

ζέλος πίστευε ότι αποτελούσε ζωτική

ανάγκη για τον δημόσιο βίο να οργανω-

θεί ο πολιτικός κόσμος 

εἰς πραγματικὰς πολιτικὰς ὀργανώσεις περὶ
τὴν σημαίαν ὡρισμένων πολιτικῶν ἀρχῶν, ὄχι
εἰς ἀσύντακτα ἁπλῶς πλήθη πέριξ ὡρισμένων
προσώπων.

Σε άλλη ευκαιρία υποστήριξε ότι χωρίς

αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς

η πολιτική ζωή ρυθμίζεται από την τύχη

και οδηγείται στην πολιτική αναρχία:

Τὰ πολιτικὰ κόμματα εἶναι αἱ μεγάλαι δυ-
νάμεις αἱ ὁποῖαι εἶναι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν κυ-

Αγκυρα, το έμβλημα του κόμματος 
των Φιλελευθέρων.
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Λαϊκή λιθογραφία που εξέφραζε τις ελπίδες του
λαού για εξυγίανση του δημόσιου βίου.

Χαρακτηριστική φωτογραφία του Βενιζέλου όταν έγινε Πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1910.



βέρνησιν ἐλευθέρων λαῶν. Δὲν ἠμπορεῖ νὰ δι-
οικηθῇ μὲ ἐλεύθερον πολίτευμα μία χώρα ἐὰν
δὲν ἔχει ὀργανωμένα πολιτικὰ κόμματα.

Οι θέσεις αυτές του Βενιζέλου, διατυ-

πωμένες μεταγενέστερα, συνέθεταν εντού-

τοις τους προγραμματικούς στόχους τους

οποίους εξαρχής έθεσε για το δικό του

Κόμμα των Φιλελευθέρων, το οποίο ιδρύ-

θηκε στην Αθήνα το 1910 και για το οποίο

δεν παρέλειπε να υπενθυμίζει ότι 

«εἶχε προγενέστερον βίον, ἐν Κρήτῃ ἄλλων
20 ἐτῶν». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-

σιάζει η άποψή του για την οργανωτική

φυσιογνωμία, την οποία έπρεπε να έχουν

τα κόμματα: 

«Τὴν ὀργάνωσιν τοῦ κόμματος ἐγὼ τὴν
ἐννοῶ δημοκρατικήν».

Οι αρχές αυτές διαπερνούσαν τους ιδρυ-

τές του Κόμματος των Φιλελευθέρων

όταν αυτό εμφανίστηκε στην πολιτική

σκηνή της χώρας. Ήταν ένας σύγχρονος

οργανισμός, που επιζητούσε να οργανω-

θεί στο πρότυπο των κομμάτων των κοι-

νοβουλευτικών δημοκρατιών της Ευρώ-

πης, σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς

σχηματισμούς που λειτουργούσαν έως

τότε στην Ελλάδα. Η ίδια η οργανωτική

διάρθρωση του κόμματος ήταν εμπνευ-

σμένη από τη βρετανική παράδοση:

Οι πολλαπλές λέσχες του κόμματος, που

ιδρύθηκαν σε όλη την Ελλάδα, σκοπό δεν

είχαν να εξυπηρετούν τοπικές απαιτήσεις,

αλλά να εμπεδώσουν μια οριζόντια αντί-

ληψη του κόμματος στη συνείδηση των

ψηφοφόρων. Ανάλογη απήχηση είχε και

στους απόδημους Έλληνες. Ο Βενιζέλος

επιθυμούσε οι λέσχες να αποκτήσουν έναν

προωθημένο ιδεολογικό και πολιτικό

ρόλο και να μεταβληθούν σε μηχανισμό

παραγωγής ιδεών και πολιτικής, καθώς

και ανάδειξης στελεχών. Η πρώτη Λέσχη

Φιλελευθέρων, που ιδρύθηκε στην Αθήνα,

άντλησε στοιχεία από τα καταστατικά

ευρωπαϊκών κομμάτων και αποτέλεσε

αφετηρία για τη δημιουργία κομματι-

κών οργανώσεων, μιας καινοτομίας για τα

κομματικά ήθη της Ελλάδας.

Ο εκσυγχρονισμός που επιχείρησε ο Βε-

νιζέλος δεν θεωρήθηκε ως αυτονόητη πο-

λιτική εξέλιξη, παρόλο που σε πολλές ευ-

ρωπαϊκές χώρες οι κομματικές οργανώ-

σεις και οι λέσχες αποτελούσαν ήδη μια

δημοκρατική παράδοση. Στην Ελλάδα η

εισαγωγή του νέου θεσμού καταγγέλθη-

κε από την αντιπολίτευση και μερίδα του

Τύπου ως σκάνδαλο, που επέβαλε την

επέμβαση του εισαγγελέα. Η εφημερίδα

Χρόνος, που είχε πρωταγωνιστήσει στην

είσοδο του Βενιζέλου στην πολιτική σκη-

νή της χώρας, αλλά πλέον ασκούσε σκλη-

ρή αντιπολίτευση, έγραφε τον Απρίλιο του

1911 ότι πίσω από το σκάνδαλο κρύβονταν 

«Ὑπουργοί, Πρωθυπουργοὶ καὶ βουλευταὶ
τῆς λεγομένης ἀνορθώσεως» και διαπίστω-

νε ότι 

«ἡ ἵδρυσις παρομοίας Λέσχης ἀποτελεῖ
ὄνειδος διὰ τὰ πολιτικὰ ἤθη τῆς χώρας». 

Ο Δημήτριος Ράλλης, σε μια έξαρση

«κομματικού πατριωτισμού», έκρινε ως

απαράδεκτους τους νέους θεσμούς, συ-

κοφαντούσε τη Λέσχη της Αθήνας, απο-

καλώντας την «καζίνο», τη στηλίτευε ως

εκκολαπτήριο στελεχών που θα κατα-

λάμβαναν τον κρατικό μηχανισμό και

απαιτούσε την επέμβαση του εισαγγελέα.

Φαινομενικά οι αντιδράσεις είχαν προ-

κληθεί διότι οι λέσχες με τις εισφορές των

μελών τους είχαν αποκτήσει έσοδα, τα

οποία διαχειρίζονταν οι ίδιες. Στην πραγ-

ματικότητα οι αντιδράσεις φανέρωναν τη

στάση του συντηρητικού πολιτικού κό-

σμου, που απέρριπτε την ανανέωση των

O Πρωθυπουργός της Γαλλίας Aristide Briand και ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την επίσκεψη του τελευταίου στο Παρίσι, Οκτώβριος 1928.
Ο Βενιζέλος υποστήριξε ένθερμα τις πρωτοβουλίες του Γάλλου ομολόγου του για Ενωση της Ευρώπης.

Άρθρο του Ελευθερίου Βενιζέλου για την Κοινωνία των Εθνών (Εφημ. The New York Times, 1919), το
1924 κλήθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα αποδεικνύοντας την πεποίθησή του για την αναγκαιότητα

ύπαρξης του Οργανισμού.
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πολιτικών ηθών, αρνιόταν οποιονδήποτε

κομματικό εκσυγχρονισμό και αισθανόταν

απέχθεια απέναντι στα κόμματα αρχών,

που θα δημιουργούσαν οργανώσεις και θα

άνοιγαν τις πόρτες τους στον λαό. Τις

πραγματικές τους προθέσεις θα τις εκ-

δήλωναν στη διάρκεια του Εθνικού Δι-

χασμού, όταν απροκάλυπτα θα προτι-

μούσαν το μοναρχικό αντί του λαϊκού

στοιχείου, και θα έθεταν τον βασιλέα

επικεφαλής της παράταξής τους.

Το Κόμμα των Φιλελευθέρων κατάφερε

τελικά να διαβεί μόνο του την πολιτική

έρημο. Υπό εξαιρετικά δυσμενείς εσωτε-

ρικές και εξωτερικές συνθήκες, εξελίχθη-

κε σε έναν πολιτικό οργανισμό, που ανα-

μόρφωσε εκ βάθρων το πολιτικό σύστη-

μα και, όπως σημειώνει ο Ευάνθης Χα-

τζηβασιλείου, αποτέλεσε ένα «μείζον ερ-

γαλείο» για το πολιτικό έργο του Βενιζέ-

λου. Ο ίδιος όμως ο αρχηγός του, σε με-

ταγενέστερο χρόνο, με ειλικρίνεια και

απογοήτευση, θα ομολογήσει ότι οι αλ-

λεπάλληλοι πόλεμοι και τα ταραγμένα χρό-

νια που ακολούθησαν, στάθηκαν ανυ-

πέρβλητο εμπόδιο για τη δημιουργία

ενός σύγχρονου και δημοκρατικά οργα-

νωμένου κόμματος, όπως το είχε οραμα-

τιστεί το 1910. Παρά ταύτα, με υπερηφά-

νεια διαπίστωνε ότι το Κόμμα των Φιλε-

λευθέρων, με τη δράση του και τις αρχές

που το ενέπνευσαν, θεμελίωσε μια μονα-

δική πολιτική παράδοση για τη δημόσια

ζωή της χώρας.

Σε ένα παραστατικό γράφημα ο Λεωνί-

δας Καλλιβρετάκης ξεδιπλώνει τη συ-

ναρπαστική πορεία της βενιζελικής πα-

ράταξης σε ολόκληρο τον 20ό αιώνα: 

Το εύρος, το βάθος και το βάρος της βενι-

ζελικής “κληρονομιάς”, αποτυπώνεται ανά-

γλυφα στη γενεαλογία των βενιζελικών κομ-

ματικών σχηματισμών, που διαμόρφωσαν σε

μεγάλο βαθμό το ελληνικό πολιτικό τοπίο σε

όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα.

Μετά τη φυσική έκλειψη του Βενιζέλου,

το Κόμμα των Φιλελευθέρων και διάφο-

ρα σχήματα, που κινήθηκαν στον κεντρώο

χώρο και εκφράστηκαν από προσωπικό-

τητες που είχαν άμεση ή έμμεση σχέση

με τον ίδιο, είχαν έντονη παρουσία ακό-

μα και στη διάρκεια της μεταπολιτευτικής

περιόδου. Είναι εντυπωσιακή η διείσδυ-

ση του βενιζελισμού σε όλο το φάσμα των

πολιτικών δυνάμεων, από τα συντηρητι-

κά κομματικά σχήματα, με τις διαδοχικές

μεταπολεμικές διευρύνσεις τους, μέχρι τα

κινήματα της αριστεράς. Ακόμα και στις

παρυφές των κομμουνιστικών οργανώ-

σεων, που ιδρύθηκαν κατά τη γερμανική

κατοχή και άντλησαν ιδέες και πληθώρα

Αναμνηστική φωτογραφία μετά την αναγόρευση του Βενιζέλου ως επίτιμου διδάκτορα της Νομικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Ιούνιος 1920).

Προεκλογική περιοδεία με τρένο στην Μακεδονία (1928).
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στελεχών από τον βενιζελικό χώρο. Στα

πρόσφατα χρόνια, όσοι σχηματισμοί, με

ρίζες στην ευρύτερη φιλελεύθερη παρά-

ταξη, επιχείρησαν να αποστασιοποιη-

θούν από τη βενιζελική παράδοση, σύ-

ντομα επέστρεψαν σε αυτή. Αν αυτή η επι-

στροφή στις ρίζες έγινε εγκαίρως ή όχι εί-

ναι ένα άλλο ζήτημα.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σήμερα,

εξακολουθεί να δοκιμάζεται σκληρά το ρι-

ζοσπαστικό όραμα του Βενιζέλου για την

απελευθέρωση του ελληνικού λαού από

τον πολιτικό πρωτογονισμό, τον λαϊκισμό,

την προγονοπληξία, τον πνευματικό μα-

ρασμό και την οπισθοδρόμηση. Δεκαετίες

αργότερα οι παρακαταθήκες του μεγάλου

πολιτικού εξακολουθούν να είναι εντυ-

πωσιακά επίκαιρες.

Η ευρωπαϊκή ιδέα

Ο Εθνικός Διχασμός δεν διαίρεσε απλώς

τον ελληνικό λαό σε δύο αλληλομισούμε-

νες μερίδες, αλλά ανέδειξε και τις ιδεο-

λογικές διαφορές μεταξύ των δύο αντί-

παλων παρατάξεων. Στα μάτια των αντι-

βενιζελικών ο Βενιζέλος ήταν ο εκφραστής

του φραγκολεβαντινισμού και αυτός που

υποδούλωσε την Ελλάδα στους Δυτικο-

ευρωπαίους. Ο Σπύρος Μελάς, αντιβενι-

ζελικός τότε, έγραφε στο Νέον Άστυ τον Δε-

κέμβριο του 1916 ότι 

«ὁ Βενιζελισμὸς δὲν ἦταν παρὰ ὁ φραγκι-
σμὸς στὴν πολιτική».

Δύο χρόνια αργότερα, ο Φίλιππος Στεφ.

Δραγούμης σχολιάζοντας στο ημερολόγιό

του ένα υπόμνημα, του αδερφού του

Ίωνα προς τους Κλεμανσώ, Λόυντ Τζωρ-

τζ και Ουίλσον διαπίστωνε ότι 

«μιλεῖ σὰν δηλωμένος ἀντίπαλος τῶν ξένων
της Δύσης». Την ίδια εποχή (1918), σε άλλη

εγγραφή στο ημερολόγιό του, σημείωνε:

Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ [βασιλιά] Κωνσταντίνου [από
την εξορία], ἔστω καὶ μειωμένου, νὰ ἔχει πρα-
κτικότερα ἀποτελέσματα σχετικὰ μὲ τὸν
ἀγῶνα μας ἐναντίο στὴ δυτικὴν ἐπιβολή.

Στα κείμενα αυτά αποτυπώνεται η οργή

για τις επεμβάσεις των Αγγλογάλλων στα

εσωτερικά της χώρας· ταυτόχρονα όμως

εκδηλώνεται ο αντιευρωπαϊσμός που

διακρίνει τους διανοούμενους της αντι-

βενιζελικής παράταξης. Οι θέσεις αυτές

που διαπερνούσαν την πλειοψηφία του

ηγετικού πυρήνα της βασιλικής παράτα-

ξης, συνδυάζονται με την προηγηθείσα

απόπειρα εγκαθίδρυσης απόλυτης μο-

ναρχίας στην Ελλάδα με κύριους πρωτα-

γωνιστές τους Γεώργιο Στρέιτ και Ιωάν-

νη Μεταξά, που αποτελούσαν τους ιδεο-

λογικούς εκφραστές του πρωσικού μιλι-

ταρισμού στη χώρα μας.

Με πρωτεργάτη τον Μεταξά διοχέτευσαν

τα αντιευρωπαϊκά κηρύγματά τους στις

μάζες που εκδηλώθηκαν δυναμικά με την

τρομοκρατία των επιστράτων κατά των

οπαδών των φιλελευθέρων για τους οποί-

ους ο Γεώργιος Βεντήρης έγραφε ότι πα-

ρουσίαζαν αναλογίες με τον ιταλικό φα-

σισμό, από τον οποίο απλώς προπορεύ-

θηκαν. Οι παρακρατικές αυτές οργανώσεις,

καθοδηγούμενες από το επιτελείο και

την «ὑπερκυβέρνηση» που είχε εγκατα-

σταθεί στα Ανάκτορα, είχαν ως σημείο

αναφοράς τον ίδιο τον βασιλέα, στον

οποίο αναγνώριζαν ιδιότητες ελέω Θεού

μονάρχη· άλλωστε, ο ίδιος ο Κωνσταντί-

νος πίστευε ότι η θεία πρόνοια ήταν εκεί-

νη που τον είχε τάξει αρχηγό του ελληνι-

κού λαού. Οι ιδεολογικές εμπνεύσεις και

το πρότυπο ήταν βέβαια ο γερμανικός μι-

λιταρισμός και προσωπικά ο Κάιζερ Γου-

λιέλμος, προς τον οποίο η ελληνική βα-

σιλική οικογένεια έτρεφε απεριόριστο

θαυμασμό. Εξάλλου και ο ίδιος ο Γερμα-

νός αυτοκράτορας είχε καλλιεργήσει το

ίδιο μεσσιανικό πνεύμα για τον εαυτό του

και τη Γερμανία. Λίγα χρόνια πριν από τον

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ισχυριζόταν ότι: 

Ὁ καλὸς Θεὸς δὲν θὰ ἐκοπίαζε τόσον διὰ τὴν
Γερμανική μας Πατρίδα, ἐὰν δὲν μᾶς προώ-
ριζε διὰ μεγάλα πεπρωμένα. Εἴμεθα τὸ ἅλας
τῆς Γῆς. Ὁ Θεὸς μᾶς ἐκάλεσε διὰ νὰ ἐκπολι-
τίσουμε τὸν κόσμον.

Απέναντι σε αυτό το ρεύμα του μοναρ-

χισμού, της οπισθοδρόμησης, της ομα-

δικής ψύχωσης και του πρωτογονισμού

που είχε κυριεύσει ένα μεγάλο κομμάτι της

ελληνικής κοινωνίας, παρέμενε ανοιχτό

ζήτημα αν η Ελλάδα θα συνέχιζε 

«ν’ ἀκολουθεῖ τὴν πορεία τῆς Δυτικοποίη-
σης, στὴν ὁποία τὴν ὁδηγοῦσαν οἱ Φιλελεύ-
θεροι;».

Η παλινόρθωση του φαύλου παρελθό-

ντος, που επιχειρήθηκε από τη βασιλική

παράταξη την περίοδο 1915-1920, σε

συνδυασμό με έναν έξαλλο λαϊκισμό,

που θελγόταν από μεσαιωνικά πρότυπα

εξουσίας, απειλούσε τις μεγάλες μεταρ-

ρυθμίσεις της διακυβέρνησης Βενιζέλου

της περιόδου 1910-1915. Επιπλέον, επι-

χειρούσε να κατεδαφίσει την ίδια τη θε-

σμική συγκρότηση του κράτους, στο πρό-

τυπο των δυτικών κοινοβουλευτικών δη-

μοκρατιών και τελικά τον ίδιο τον ευρω-

παϊκό προσανατολισμό της χώρας. Ο Βε-

νιζέλος κέρδισε τη μάχη αυτή, αλλά έχα-

σε τις εκλογές του 1920 με ολέθριες συ-

νέπειες για το μέλλον του έθνους. Τον δια-

δέχθηκαν οι αντίπαλοί του, που κατά την

οδυνηρή διετία που ακολούθησε δεν

ήταν σε θέση να αμφισβητήσουν την ευ-

Το 1929 ο Ελευθέριος Βενιζέλος ίδρυσε το Υπουργείο Αεροπορίας και ανέλαβε ο ίδιος Υπουργός με
υφυπουργό τον Αλέξανδρο Ζάννα. Το 1930 ιδρύθηκε η πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρεία και το 1931
αγοράστηκαν τα πρώτα αεροπλάνα της εταιρείας, τέσσερα Junkers-24, 12 θέσεων. Τον Ιούλιο του ίδιου

έτους, με πρώτο επιβάτη τον Πρωθυπουργό εγκαινιάζεται η γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα.
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ρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Αντίθετα,

με το στίγμα του γερμανόφιλου, κατέφυ-

γαν ως ικέτες στους Ευρωπαίους για να

σώσουν τους εαυτούς τους και τη χώρα.

Ήταν όμως πολύ αργά.

Όταν το 1928 ο Βενιζέλος επέστρεψε στην

εξουσία, ύψωσε τη φωνή του και στάθηκε

συνήγορος του ειρηνικού και δημοκρατι-

κού μέλλοντος της Ευρώπης. Τον συγκι-

νούσε ιδιαίτερα η ιδέα της ενωμένης Ευ-

ρώπης και υποστήριξε με πάθος τις πρω-

τοβουλίες του Γάλλου πρωθυπουργού

Μπριάν (Aristide Briand) για τη δημιουργία

της νέας Ευρώπης. Το 1929 τόνιζε: 

Ὁ πόλεμος ἀπέδειξεν ὅτι οἱ νικηταὶ εἶναι τό-
σον πτωχοί, ὅσον καὶ οἱ ἡττημένοι. Νομίζω
ὅτι αἱ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι τῆς Εὐρώπης θὰ
ἀντιπροσωπεύουν, ἔστω καὶ ἄνευ τῆς Ρωσ-
σίας, μίαν δύναμιν ἀρκετὰ ἰσχυρὰν νὰ προ-
αγάγῃ εἰς εὐχάριστον σημεῖον τὴν εὐημερίαν
καὶ τῶν ἄλλων ἠπείρων.

Όπως παρατηρεί ο Kωνσταντίνος Σβο-

λόπουλος: 

Η υιοθέτηση της ιδέας της ευρωπαϊκής ενο-
ποίησης ήταν συνυφασμένη με την εξοικεί-
ωση του Βενιζέλου με αρχές και επιδιώξεις
που είχαν βιωθεί και καταξιωθεί στους κόλ-
πους μιας συγκεκριμένης “Ευρώπης”, την
οποία και είχε νωρίς ενσυνείδητα επιλέξει.
Ήταν, η Ευρώπη αυτή, θεματοφύλακας των
αξιών της Γαλλικής Επανάστασης, η Ευρώ-

Σχεδιασμός εγγειοβελτιωτικών έργων στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, κατά την τελευταία κυβέρνηση του Βενιζέλου.

Έκδοση του 1929 του Γραφείου Ελληνικού Τουρισμού, με φωτογραφία του Παρθενώνα από τη Nelly's. 
Ο ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) ιδρύθηκε από την τελευταία κυβέρνηση του Βενιζέλου.
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πη των ελευθεριών και των δικαιωμάτων του
ανθρώπου, πεδίο εφαρμογής της “δημοκρα-
τικής αρχής”.

Ο Βενιζέλος στο τέλος της πολυκύμαντης

σταδιοδρομίας του διακατεχόταν από το

πάθος της επικράτησης της ειρήνης στον

ευαίσθητο χώρο της ανατολικής Μεσο-

γείου και ευρύτερα στην Ευρώπη. Προς

τον σκοπό αυτό ξεπέρασε ψυχώσεις και

εθνικιστικές αντιθέσεις που διαιρούσαν

τους λαούς της περιοχής για αιώνες. Οι

επιτυχημένες πρωτοβουλίες του για συ-

νεννόηση και ειρηνική επίλυση των δια-

φορών στα Βαλκάνια αποτελούν γεγονό-

τα μεγάλης ιστορικής σημασίας. Την πε-

ρίοδο αυτή υπερέβη για μία ακόμη φορά

τα στενά εθνικά πλαίσια και οι ορίζοντές

του αγκάλιασαν ολόκληρη της ευρωπαϊ-

κή ήπειρο.

Σε μνημειώδη λόγο του στην Κοινωνία

των Εθνών, τον Σεπτέμβριο του 1929, ενώ-

πιον της διεθνούς ηγεσίας, με ανεπιφύ-

λακτη πίστη διακήρυξε: 

Ποῖος μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήσῃ σήμερα ὅτι
ἀπὸ ἐδῶ κι ἐμπρὸς ὁ πόλεμος εἶναι γιὰ ὅλο τὸν
κόσμο μία πολὺ κακὴ ὑπόθεση; Θίγει τοὺς
ἡλικιωμένους, τὶς γυναῖκες, τὰ παιδιὰ τόσο ὅσο
καὶ τοὺς ἐμπολέμους. Καὶ ὅτι ἀνάμεσα σὲ
αὐτοὺς τοὺς τελευταίους δὲν εἶναι τώρα πιὰ
δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν νικηταὶ καὶ ἡττημένοι
γιατί τελικὰ ὅλοι θὰ εἶναι νικημένοι. Ποῖος
εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ ἔχει ἀμφιβολίες μπροστὰ
στὶς τελειοποιήσεις τῶν μέσων καταστροφῆς,
ἰδίως στὸν χημικὸ τομέα, ὅτι κάθε περίπτω-
ση νέου πολέμου δὲν θὰ εἶναι πράξη φρικτῆς
καὶ ἐγκληματικῆς παραφροσύνης;

Από τη θεωρία 
στην πράξη

Ο Βενιζέλος έλεγε ότι: 

«Οι ιδέες είναι για εμένα σεβαστές εφ’ όσον
συμβιβάζονται με την ζωήν». Αυτό πράγματι

ήταν το καθοριστικό στοιχείο της πολιτι-

κής του, που του επέτρεψε να συνδυάσει

τις ιδέες με το ρεαλισμό, τη θεωρία με την

πράξη. Ο ίδιος μισούσε τον λαϊκισμό και

αποστρεφόταν τις δημαγωγικές υποσχέ-

σεις από τα μπαλκόνια. Αντί για μεγάλα

λόγια και ανεφάρμοστες θεωρίες προτι-

μούσε τα μεγάλα έργα. Δικαίως ο Γεώργιος

Παπανδρέου τον χαρακτήρισε ιδεολόγο

και πραγματοποιό.       

Στην Ελλάδα ο Βενιζέλος ταυτίζεται

πρωτίστως με το μεγάλο του έργο της εθνι-

κής αποκαταστάσεως. Αποτέλεσμα, αυτού,

είναι να επισκιάζεται το λαμπρό του έργο

της εσωτερικής ανόρθωσης και του εκ-

συγχρονισμού της χώρας. Και όμως, το

έργο του αυτό υπήρξε εξίσου σημαντικό.

Ο Βενιζέλος αναδείχθηκε σε φυσικό ηγέ-

τη των προοδευτικών στρωμάτων. Με τη

στήριξη των δυνάμεων αυτών, εξέφρασε

την αντίθεση προς τα παλαιοκομματικά

ήθη και τον ολιγαρχικό κοινοβουλευτισμό,

που εμπόδιζαν την ανάπτυξη των κοι-

νωνικών θεσμών και της Δημοκρατίας.

Έτσι, ο σύγχρονος κοινοβουλευτισμός

του 20ού αιώνα ξεκινά ουσιαστικά με τη

ριζική ανανέωση που επέφερε ο Βενιζέ-

λος. Επρόκειτο για μία αληθινή εθνική

αναγέννηση με παράλληλη οικοδόμηση

κοινωνικών και κρατικών θεσμών.

Το οκτάωρο, η αργία της Κυριακής, η

προστασία της γυναικείας και της παιδι-

κής εργασίας. Ακόμα η υποχρεωτική

στοιχειώδης εκπαίδευση, η μονιμότητα

των δημοσίων υπαλλήλων, η κατοχύρω-

ση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η

οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, οι νό-

μοι για τα σωματεία και τους συνεταιρι-

σμούς, η συνδικαλιστική οργάνωση των

εργαζομένων, η δημιουργία ασφαλιστικών

ταμείων, υπήρξαν μερικές από τις μεγά-

λες μεταρρυθμίσεις που καθιέρωσαν το

κράτος δικαίου και πρόνοιας στην Ελλά-

δα και ανακούφισαν τις παραμελημένες

λαϊκές τάξεις.

Ένα από τα μοντέρνα σχολεία της εποχής είναι και το δημοτικό της Γούβας στην Αθήνα, 1933. Κατά την διακυβέρνηση της χώρας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο χτίστηκαν περισσότερα από 3.000 σχολικά κτίρια.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου  (μετέπειτα πρωθυπουργός) στην Ακρόπολη, κατά τη διάρκεια έργων αναστήλωσης
του Παρθενώνα, 1930. 
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Πολλές από τις μεταρρυθμίσεις της επο-

χής του Βενιζέλου εξακολουθούν ν’ απο-

τελούν τον κορμό του ισχύοντος σήμερα

θεσμικού πλαισίου, το οποίο ρυθμίζει ση-

μαντικούς τομείς του δημόσιου και του

ιδιωτικού τομέα και προδίδουν ιδιαίτερη

κοινωνική ευαισθησία. Για την πολιτική

αυτή του Βενιζέλου ο Αλέξανδρος Σβώλος

θα γράψει το 1930 στο «Ελεύθερον Βήμα»

ότι «επρόκειτο περί εργατικής πολιτικής την

οποίαν εχάραξε μία αστική κυβέρνησις προ-

λαμβάνουσα κατά το πλείστον, και όχι απα-

ντώσα εις τας αξιώσεις του εργατικού κόσμου». 

Στον αγροτικό τομέα το έργο του υπήρ-

ξε εξίσου σημαντικό. Έργο των βενιζελι-

κών κυβερνήσεων είναι οι γεωργικοί συ-

νεταιρισμοί, τα επιμελητήρια, η οργάνω-

ση της γεωργικής εκπαίδευσης, η εφαρ-

μογή της μηχανικής καλλιέργειας και η ει-

σαγωγή υψηλής επιστημονικής στάθμης

καλλιεργητικών μεθόδων. Η αξιοποίηση

των γεωργικών γαιών και ειδικότερα τα

αρδευτικά, αποξηραντικά, αντιπλημμυρικά

έργα και η αγροτική οδοποιία. Ακόμη η ορ-

γάνωση των γεωργικών υπηρεσιών και η

αποκέντρωσή τους, η αύξηση της σιτο-

παραγωγής, η πολιτική του ελαιολάδου, η

ανάπτυξη της βαμβακοπαραγωγής, η

ασφάλεια της υπαίθρου, η οργάνωση της

αγροτικής πίστης, που έσωσε τον Έλληνα

αγρότη από την τοκογλυφία και έδωσε

ώθηση στην αγροτική ανάπτυξη της χώ-

ρας. Και βέβαια η εισαγωγή των διατάξε-

ων για την αναγκαστική απαλλοτρίωση

των μεγάλων αγροτικών ιδιοκτησιών και

η παραχώρηση κτημάτων του κράτους

στους καλλιεργητές.

Ξεχωριστής σημασίας υπήρξε και η

ανορθωτική πολιτική των κυβερνήσεων

του Ελευθερίου Βενιζέλου στην οργάνω-

ση του αστικού και του αγροτικού χώρου.

Το θέμα ανέκυψε μετά τους Βαλκανικούς

πολέμους 1912-13 και με αφετηρία το έτος

1914 έχουμε μια πραγματική επανάστα-

ση στον εκσυγχρονισμό των πολεοδομι-

κών εφαρμογών, στη συγκρότηση της

νέας ελληνική πόλης στη δημιουργία

νέων οικισμών, καθώς και στην οργάνω-

ση της τεχνικής εκπαίδευσης. Στο πλαί-

σιο αυτό:

•Δημιουργείται το υπουργείο Συγκοι-

νωνιών, στο οποίο υπάγονται πλέον τα δη-

μόσια έργα, οι δρόμοι, τα λιμάνια, η

ενέργεια, η πολεοδομία, η τεχνική εκ-

παίδευση και γενικότερα η υποδομή. 

•Εκσυγχρονίζεται εκ βάθρων και κωδι-

κοποιείται η πολεοδομική και οικοδομι-

κή νομοθεσία. Αναδιαρθρώνονται οι τε-

χνικές υπηρεσίες του κράτους και δημι-

ουργούνται μηχανισμοί ελέγχου και επο-

πτείας των πολεοδομικών θεμάτων. 

•Συνδέεται το Κράτος με τους τεχνικούς

και το Τεχνικό Επιμελητήριο καθιερώνε-

ται ως τεχνικός σύμβουλος του Κράτους. 

•Θεσμοθετείται η επαγγελματική οργά-

νωση των τεχνικών (Σύνδεσμος Ελλήνων

Μηχανικών, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

κ.λπ.).

•Ανασυγκροτούνται εκ βάθρων οι τε-

χνικές σπουδές.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από

ανώτερη σχολή μικτής παιδείας, αποκτά

το σημερινό του όνομα και γίνεται ισότι-

μο με το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1914),

ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1917, ιδρύο-

νται οι σχολές Αρχιτεκτόνων, Χημικών

Μηχανικών και Τοπογράφων, καθορίζε-

ται η διάρκεια φοίτησης και καθιερώνο-

νται οι εισαγωγικές εξετάσεις.

•Κατά την περίοδο των βενιζελικών κυ-

βερνήσεων συγκροτείται όλο το νομοθε-

τικό πλαίσιο της πολεοδομικής πολιτικής

του Κράτους, το οποίο ισχύει μέχρι σή-

μερα, ήτοι:

- το Ν.Δ. 177/23 «Περί σχεδίου πόλεων,

κωμών και συνοικισμών του Κράτους και

οικοδομής αυτών».

- το Ν.Δ. του 1929 «Γενικός οικοδομικός

κανονισμός του Κράτους» και

-  Ο Ν. 3741/1929 «Περί ιδιοκτησίας κατ’

ορόφους».

Η απελευθέρωση της βορείου Ελλάδος

και η επακολουθήσασα Μικρασιατική

Καταστροφή αλλά και ο προοδευτικός χα-

ρακτήρας των βενιζελικών κυβερνήσεων

οδηγεί το Κράτος να λάβει επαναστατικές

αποφάσεις, που φέρνουν νέα πολεοδομι-

κή σκέψη και πολιτική στην οργάνωση και

διαμόρφωση των οικισμών και των πό-

λεων. Έτσι, την περίοδο αυτή έχουμε: 

•Ολοκληρωμένα ρυμοτομικά σχέδια για

την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων

οικισμών, τη διαρρύθμιση και τον επα-

νασχεδιασμό των πόλεων, με κυριότερα

παραδείγματα τη Θεσσαλονίκη, όπου

πραγματοποιείται ένα αληθινά τεράστιο

έργο, τις Σέρρες κ.λπ.

•Ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομών για

την εγκατάσταση των προσφύγων.

•Μεγάλα δημόσια έργα, όπως για πα-

ράδειγμα η υδραυλική διευθέτηση των πε-

διάδων, που άλλαξαν το αγροτικό και γε-

ωγραφικό τοπίο.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Βελιγράδι, δίνοντας συνέντευξη.

Ελευθέριος Βενιζέλος και  Ισμέτ Ινονού στη συνάντηση για το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας. Άγκυρα, 30 Οκτωβρίου 1930.
Η πολιτική του Ελληνα Πρωθυπουργού στερέωσε την ειρήνη στα Βαλκάνια.
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Εγκαίνια Μπενάκειου Διδακτηρίου στο Κολλέγιο Αθηνών, 1929

•Την οικοδόμηση 3.000 σχολείων και εκ-

παιδευτικές μεταρρυθμίσεις που έφεραν

πραγματική επανάσταση στο χώρο της εκ-

παίδευσης. 

Το μεγάλο του έργο της εσωτερικής ανά-

πλασης του τόπου δεν είναι δυνατόν να πε-

ριγραφεί στο πλαίσιο ενός άρθρου (Συμβού-

λιο Επικρατείας, Τράπεζα Ελλάδος κ.λπ.).

Διότι βέβαια, η προσωπικότητα αυτή, που

διαμορφώθηκε μέσα από αγώνες, είναι βέβαιο

ότι φέρει και τη σφραγίδα του νομομαθούς

κοινωνικού αναλυτή και οραματιστή, ο οποί-

ος συνδύαζε το όραμα με τον πραγματισμό.

Οι μεταρρυθμίσεις του, μέσα στο πλαίσιο των

μείζονος σημασίας πολιτικών του επιλο-

γών, διαμόρφωσαν και το δίκαιο του σύγ-

χρονου ελληνισμού θέτοντας τις βάσεις

στους χώρους του δημόσιου και του ιδιωτι-

κού δικαίου.

Στη μνήμη των μεταγενέστερων η κυρίαρ-

χη εικόνα του Ελευθερίου Βενιζέλου είναι

αυτή του πολιτικού του προικισμένου με απα-

ράμιλλη ικανότητα προάσπισης των δικαίων

του έθνους και του λαού, αλλά και του Ευ-

ρωπαίου ηγέτη, ο οποίος είχε βαρύνοντα ρόλο

στην ιστορική εξέλιξη της γηραιάς Ηπείρου.

Το έργο του, οι λόγοι του, το όραμα του εξα-

κολουθούν να είναι πάντα επίκαιρα. Ο κο-

ρυφαίος αρθρογράφος Γιάννης Μαρίνος

έγραφε τον Δεκέμβριο του 2004 από τις στή-

λες του Βήματος: 

«Αυτές τις δύσκολες και πάλι ώρες, κατά τις οποί-

ες θα πρέπει - και μάλιστα επειγόντως - να δια-

μορφωθεί, με σαφήνεια και ρεαλισμό μια ενδε-

χομένως νέα και πάντως σε βάθος χρόνου εθνι-

κή στρατηγική, καλούνται οι Έλληνες πολιτικοί να

ανατρέξουν στα διδάγματα του μεγάλου πολιτι-

κού. Ποιες σκέψεις και ποια μεθόδευση διείπαν

την εξωτερική πολιτική του Βενιζέλου και πώς επι-

τύγχανε όσα ουδείς άλλος προγενέστερος ή επό-

μενος πολιτικός της νεότερης Ελλάδας πέτυχε». 

Θα συμφωνήσουμε ανεπιφυλάκτως. 

Η συστηματική έρευνα και μελέτη της

προσωπικότητας, της ζωής, του έργου και της

εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου αποτελεί

και σήμερα μια μεγάλη πρόκληση. Το Εθνι-

κό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος

Κ. Βενιζέλος» που δημιουργήθηκε στα Χανιά

το 2000 και η έδρα του βρίσκεται στην

ιστορική οικία της Χαλέπας, όπου έζησε τα

περισσότερα χρόνια της ζωής του, αυτό το

σκοπό υπηρετεί. Το έργο είναι τεράστιο και

η βοήθεια όλων αναγκαία. 

N. Παπαδάκης
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Η υποδοχή της σορού του Ελευθερίου Βενιζέλου στο λιμάνι των Χανίων. 

Κρητικοί με χαρακτηριστικές ενδυμασίες φέρουν στους ώμους τους τη σορό του Κρητικού ηγέτη. 


