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Ι- Εὐθὺς ὡς τὸ κοινωνικῶς γίγνεσθαι ὡριµάσει+ ἡ ἐπιβολὴ
τῆς ζωῆς γίνεται ἀκαταµάχητη- Σωριάζει θρόνους 'Qn,
l`mne(- Γκρεµίζει στρατοκρατίες 'Ε-Σ-∆-∆-(- Σαρώνει
δόγµατα+ ὅπως ἤδη στὴν ΚίναὉ πλαστουργὸς τῆς Ἱστορίας κυριαρχεῖ τῆς δυναµι,
κῆς- Γίνεται+ πρωτογενῶς+ φορέας ἐξουσίας- ∆ρᾶ κατὰ
προαίρεση- Καθαίρει τὰ προβλήµατα- Καθιστᾶ τοὺς ὁµο,
τέχνους του ὑποτελεῖς ἢ ἄνεργους- Χαρακτηρίζει+ ὁ ἴδιος+
τὴν ἐποχή του- ∆ισήµαντο τὸ ἀξίωµα τοῦ Πλούταρχου ὅτι
«οὐ µόνον ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσιν+ ἀλλὰ καὶ ἀρχὴν ἀνήρ»Τίθεται+ ἔτσι+ καίριο τὸ ἐρώτηµα9 Εἶναι ὁ ἡγέτης δηµι,
ουργὸς ἢ δηµιούργηµα τῶν συνθηκῶν- Ἡ ἐπιδερµικὴ ἀ,
πάντηση τῆς ἀλληλεπίδρασης εἶναι λάθος- Εὐθὺς ὡς ὁ
κορυφαῖος ὁλοκληρώσει τὴν ἀποστολή του+ γιὰ ἕνα διά,
στηµα δὲν ὑπάρχουν πρὸς ἐπίλυση µείζονα θέµατα- Ἄρα
ἐὰν τότε γεννηθεῖ –φύσει– 'καὶ( ἐξ ἴσου κορυφαῖος+ τότε+ ὁ
δεύτερος+ µένει+ πλέον+ παροπλισµένος ὡς ἐκ τῶν συν,
θηκῶνΟἱ µέγιστοι τοῦ κόσµου αὐτοῦ δὲν ἔχουν διαδόχους- Ἁ,
κόµη περισσότερο+ ἀφήνουν κενό- Αὐτὸ ἰσχύει ὄχι µόνον
γιὰ τὴν πολιτικὴ Ahrl`qbj+ cd F`tkkd+ Bgtqbghkk κλπ-+
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν τέχνη ὅπως καὶ τὴ ζωὴ γενικότερα+ φέρw
εἰπεῖν Ohb`rrn+ Bg`okhm κ-ο-κΖήτηµα τύχης+ καθαρῶς+ εἶναι νὰ γεννηθεῖ ὁ κορυ,
φαῖος ἡγέτης- Ἁκόµη νὰ βρεθεῖ ἐκεῖ ποὺ πρέπει τὴν κα,
τάλληλη στιγµή- Καὶ εἶναι ἡ δράση τοῦ Βενιζέλου 'καὶ(
κατὰ τοῦτο χαρακτηριστική—7—

α΄- Μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ συντάγµατος τοῦ 0800 'ἀνα,
θεώρηση ἐκείνου τοῦ 0753( ὁ Βενιζέλος προκήρυξε ἐκλο,
γές- Εἶχε διὰ τοῦ ἔργου του ἐπιβληθεῖ- Ὁ νέος καταστα,
τικὸς χάρτης+ ἡ ὀργάνωση τοῦ κράτους+ ἡ ἀνόρθωση τῆς
δικαστικῆς µας λειτουργίας+ εἶχαν+ τότε+ θέσει ἑδραῖες
βάσεις γιὰ τὸν ἀστικὸ ἐκσυγχρονισµὸ τῆς χώρας- Οἱ Ἕλ,
ληνες τοῦ ἦσαν εὐγνώµονες- Οἱ παλαιοὶ πολιτικοί+ οἱ δρά,
σαντες µέχρι τοῦ 080/+ εἶχαν –τότε– ἐξουθενωθεῖ- Ἡ ἀνα,
µέτρηση διεξήχθη τὴν 00η Μαρτίου 0801- Τὸ ἀποτέλεσµα
ὑπῆρξε ἀνεπανάληπτο στὴν ἱστορία τοῦ Ἔθνους- Τὸ κόµ,
µα τῶν Φιλελευθέρων κατέκτησε ἕδρες 04/ ἐπὶ συνόλου
070 ἐκείνης τῆς Ἐθνοσυνέλευσης- Καὶ ὁ Βενιζέλος εἶχε
ἡλικία µόλις 37 ἐτῶν 'γεν- 0753(- Ἡ πρώτη σκέψη οἱου,
δήποτε πολιτικοῦ θὰ ἦταν ἡ ἀνάπαυση- Ἄλλωστε ἐπὶ κε,
κτηµένων δαφνῶν –µάλιστα δὲ στὴν προκειµένη περίπτω,
ση– κεκτηµένων+ κυριολεκτικῶς+ µὲ ἱδρώτα καὶ αἷµα- Αἱ,
µατηροὶ –πράγµατι– ὑπῆρξαν οἱ ἀγῶνες κατὰ τῶν Τούρ,
κων+ κατὰ τοῦ Πρίγκηπος,Ἁρµοστοῦ+ κατὰ τὴν ἐξέγερση
τοῦ Θερίσου- Σκληρὴ καὶ πολιτικὰ ἐπικίνδυνη ὑπῆρξε ἡ
ἀπόφαση ἐκκαθάρισης τῆς ἐπανάστασης τοῦ 08/8- Ἐν
τούτοις ὅ+τι ὁ καθw ἕνας θὰ σκεπτόταν εἶναι –ἀκριβῶς–
ὅ+τι δὲν ἀπασχόλησε τὸν Βενιζέλο- Γνωρίζει ὅτι µεταξὺ
τῶν χριστιανικῶν λαῶν τῆς χερσονήσου τοῦ Αἴµου ἔχει
διαµορφωθεῖ κοινὴ βούληση ἐκδίωξης τῶν Ὀθωµανῶν ἀπὸ
τὸν Βαλκανικὸ χῶρο- ∆ιαισθάνεται πὼς ὡριµάζει ἡ στιγ,
µὴ γιὰ τὴν ἐπιδίωξη τῆς Μεγάλης Ἰδέας- Τῆς ἀποκατά,
στασης+ δηλαδή+ τῆς ἐθνικῆς µας κυριαρχίας σὲ τµήµατα
τῆς ἄλλοτε Βυζαντινῆς µας Αὐτοκρατορίας+ µάλιστα δέ+
εἰ δυνατὸν 'καὶ( ἀσιατικά- Ἁλλὰ οἱ ἤδη συνασπισµένοι
µᾶς ἀποκρούουν- Ἡ ἥττα τοῦ 0786 ἔχει δυσφηµήσει τὶς
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ἔνοπλες δυνάµεις µας- Ὁ Βενιζέλος πιστεύει στὴ διαί,
σθηση 'ἔνστικτο(- Ἁγωνίζεται προβάλλοντας τὴν ἀξία
τοῦ ναυτικοῦ µας- Ὑπογραµµίζει πὼς χωρὶς ναυτικὸ οἱ
ἐµπόλεµοι κατὰ τῆς Πύλης µαχητὲς θὰ εἶναι ἐκτεθειµένοι
σὲ θαλάσσιες ἀποστολὲς ἄφθονων ἐνισχύσεων- Κατὰ συ,
νέπεια ὅτι τὸ ἑλληνικὸ ναυτικὸ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ νὰ
ἀνακόψει τὴν προεξοφλούµενη αὐτὴ προσπάθεια- Ταυτό,
χρονα πιέζει+ διπλωµατικῶς βοηθούµενος+ ἰδιαιτέρως+ καὶ
ἀπὸ τὸν Νικόλαο Β΄+ Τσάρο τῆς Ρωσίας+ στενὰ συνδεδε,
µένο µὲ τὴν ἑλληνικὴ βασιλικὴ οἰκογένεια+ συγγενικὰ καὶ
φιλικά- Τελικῶς τὴν 18η Μαΐου 0801+ πέντε+ δηλαδή+ µῆ,
νες πρὸ τῆς ἔκρηξης τοῦ πολέµου+ πετυχαίνει περιορισµένη
ἀµυντικὴ συµφωνία µὲ τὴ Βουλγαρία- Χωρὶς πρόβλεψη –
πάντως– διανοµῆς ἐδαφῶν+ ἀρκούµενος στὸ πραγµατικὸ
γεγονὸς τῆς «εὐκταίας στρατιωτικῆς κατοχῆς»- Νεώτε,
ρη συµφωνία µὲ τὴ Βουλγαρία+ ἐλάχιστες ἡµέρες πρὸ τῆς
σύρραξης+ εἶναι ἄνευ σηµασίας- Ἤδη τὸ κρίσιµο9 Κατὰ
τὴν 0η Ὀκτωβρίου 0801+ τέσσερις ἡµέρες πρὶν τὴν ἔναρξη
τῶν ἐπιχειρήσεων+ ὁ Βενιζέλος ἐνηµερώνει τὴ Βουλὴ ἐπὶ
τῶν γενοµένων+ ὅπως καὶ ἐπὶ τῶν διαγραφοµένων προο,
πτικῶν- Ἡ συγκίνηση τῶν περισσοτέρων ἔντονη- Ἡ ἀτµό,
σφαιρα συγκλονιστική- Βουλευτὲς κατατάσσονται στὸν
στρατό- Ὁ Ἁλέξ- Παπαναστασίου στρατεύεται ὡς ἐθελον,
τής- Ὁ παλαιὸς πολιτικὸς κόσµος –ἔντονα 'καὶ τότε( ἀν,
τιβενιζελικός– δὲν µετέχει τοῦ ἐνθουσιασµοῦ- Ὁ Γεώργιος
Θεοτόκης+ ἄλλοτε πρωθυπουργός+ ἔντιµος ἄνθρωπος ἀλλὰ
καὶ κατw ἐξοχὴν ἐκπρόσωπος τῶν παλαιῶν δυνάµεων+
ἐνοῦται καὶ αὐτὸς στὴν πολεµικὴ προσπάθεια τοῦ Ἔ,
θνους+ ὄχι ὅµως µὲ θέρµη- Μετέχει µw ἐπιφυλάξεις- Εἶναι ἡ
περικοπὴ τοῦ Γ- Βεντήρη χαρακτηριστική9 «Ἤρχισε µὲ
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τὰς λέξεις9 “Εἰς ὃ σηµεῖον περιέστησαν τὰ πράγµατα…”Ἰδιαιτέρως ὁµιλῶν ὁ Θεοτόκης ὑπῆρξε σαφέστερος9 “Οὐ,
δέποτε+ εἶπε+ θὰ συνεµάχουν ἐγὼ µὲ τοὺς Βουλγάρους”Ἁργότερα συναντηθεὶς µετὰ τοῦ συµπολίτου αὐτοῦ Κ- Ζα,
βιτσιάνου+ προέδρου τῆς Βουλῆς+ συνεπλήρωσεν οὕτω τὴν
σκέψιν του9 “Ποτὲ δὲν θὰ ἔκαµνα συµµαχίαν µὲ τοὺς
Βουλγάρους χωρὶς συνθήκην διανοµῆς”- Ὁ Ζαβιτσιάνος
ἀπήντησε9 “Τὸ πιστεύω ἀπὸ σᾶς+ κύριε πρόεδρε- Ἁλλw ὁ
Βενιζέλος τὴν ἔκαμε καὶ δι᾽ αὐτὸ εἶναι Βενιζέλος”»Ἡ ἀποφασιστικότητα –ἀσφαλῶς– καὶ ἡ τύχη τοῦ Βενι,
ζέλου κατέστησαν –µόλις τότε– βιώσιµο τὸ κράτος τοῦ
Νεωτέρου Ἑλληνισµοῦ- ∆ιὰ τῆς συνθήκης τοῦ Βουκουρε,
στίου '0802(+ οἰονεὶ καταστατικοῦ χάρτη τῆς Βαλκανι,
κῆς+ ἡ Ἑλλὰς σχεδὸν διπλασιάσθηκε κατw ἔκταση καὶ
πληθυσµό- Ἐδαφικῶς τὰ 53-675 τετρ- χιλιόµετρα ἔγιναν
0/7-5//- Ὁ πληθυσµὸς ἀπὸ 1-555-/// αὐξήθηκε σὲ
3-607-110- Μέσα σὲ λίγους μῆνες ἀποκτήσαμε τὴν κρίσιμη γιὰ τὴν ὕπαρξή μας μάζα Ἡ αἴσια πολεµικὴ ἔκβαση+ ὅπως εἶναι φυσικό+ ἔφερε
'καὶ( τὸ ἄστρο τοῦ Βενιζέλου –στὸν ἑλληνικὸ οὐρανὸ– ψη,
λότερα ἀπὸ ἐκεῖνο οἱουδήποτε ἄλλου ἡγέτη+ ἀπὸ κατα,
βολῆς τοῦ κράτους τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνισµοῦβ΄- Σὲ διάστηµα λίγων µηνῶν+ τὸν Αὔγουστο τοῦ 0803+
ἀρχίζει ὁ µεγάλος εὐρωπαϊκὸς πόλεµος πού+ τελικῶς+ ἐξε,
λίχθηκε σὲ παγκόσµιο- Ἦταν μοίρα τοῦ Βενιζέλου νὰ
δρᾶ μέσα στὶς μεγάλες ἀνακατατάξεις τοῦ καιροῦ τουἩ πολιτική του+ τότε+ ἐξ ἀντικειµένου+ ἐναρµονίσθηκε
πρὸς τὴ βαθιὰ ἐσωτερικὴ µεταβολὴ πού+ ἤδη ἀπὸ τῆς ἐπα,
νάστασης τῶν Νεοτούρκων τὸ 08/7+ ἐσηµειοῦτο στὴν ὑφὴ
τοῦ ὀθωµανικοῦ κράτους+ µάλιστα δὲ ἔναντι τῶν ἐκεῖ µὴ
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Τούρκων- Ἡ µέχρι τότε πολυεθνικὴ καὶ πολυπολιτισµικὴ
Ὀθωµανικὴ Αὐτοκρατορία εἶχε ἀρχίσει νὰ µεταβάλλεται
σὲ ἐθνικὸ τουρκικὸ κράτος- Αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν µετασχη,
µατισµὸ ὁλοκλήρωσε ὁ Jdl`k- Μάλιστα ἡ νίκη του κατὰ
τῶν Ἑλλήνων+ ὁ ἐκτουρκισµὸς καὶ ἡ ἐκκοσµίκευση τοῦ
κράτους+ ὁδήγησαν στὴν πρόσκτηση τοῦ προσωνύµου @s`,
stqj+ ποὺ σηµαίνει Πατέρας τῶν ΤούρκωνΠρὶν ὁ τουρκικὸς ἐθνικισµὸς χαρακτηρίσει τὸ κράτος
τῶν Ὀθωµανῶν+ οἱ Τοῦρκοι ἀποτελοῦσαν τὴ δεσπόζουσα
δύναµη στὴν ἡγεσία τοῦ Σουλτανάτου καὶ τοῦ Χαλιφάτου+
ἀφοῦ ἔτσι ἤλεγχαν καὶ τὴ διοίκηση καὶ τὴν πίστη- Παράλ,
ληλα+ ὅµως+ στὰ πλαίσια τῆς Αὐτοκρατορίας+ εἶχαν τὴν
θέση τους 'ὡς πολίτες της( καὶ οἱ Λεβαντίνοι+ Ἁρµένιοι+
Ἕλληνες+ Ἑβραῖοι+ Κοῦρδοι κ-ἄ- Καὶ πρέπει νὰ σηµειωθεῖ
ὅτι αὐτοὶ οἱ µὴ Τοῦρκοι ὑπήκοοι κατὰ τὴ διαδροµὴ τῶν
ἐτῶν συνέβη νὰ ἀσκήσουν καὶ σπουδαῖα καθήκοντα στὴν
ἐξωτερικὴ πολιτική+ τὸν στρατό+ τὸ ἐµπόριο καὶ τὴν οἰκο,
νοµία γενικότερα- Ἤδη ὅµως+ ὁ µετασχηµατισµὸς τῆς
Αὐτοκρατορίας σὲ Τουρκικὸ (ἐθνικὸ) κράτος+ ἀνέδειξε –
πλέον– τὴν ὕπαρξη τῶν λοιπῶν 'τῶν µὴ Τούρκων( αὐτο,
θρόως σὲ µειοψηφίες+ µάλιστα δὲ καὶ ἐχθρικὲς στὰ µάτια
τῶν ἐθνικιστῶν- Ἡ ἀρχὴ ἔγινε –cd e`bsn– ὅπως ἤδη σηµει,
ώθηκε+ µὲ τὸ κίνηµα τῶν Νεοτούρκων τὸ 08/7- Ἐπιβάλ,
λεται δὲ ἐδῶ ἡ ἑξῆς διευκρίνιση9 Ἡ ἐξέγερση αὐτὴ κατὰ
τῆς ἀπολυταρχίας τοῦ Σουλτάνου Ἁβδοὺλ Χαµὶτ ὀργανώ,
θηκε ὑπὸ τὸ σύνθηµα τοῦ ἐκσυγχρονισµοῦ τῆς Αὐτοκρα,
τορίας+ µὲ τὴν καθιέρωση πολιτικῶν δικαιωµάτων καὶ
ἀτοµικῶν ἐλευθεριῶν ἰσότιµα σὲ ὅλους τοὺς ὑπηκόους+
ἀνεξαρτήτως φυλῆς καὶ θρησκείας- Ἐν ὄψει αὐτῶν τῶν
ἐξαγγελιῶν κηρύχθηκε ἡ λήξη καὶ τοῦ Μακεδονικοῦ Ἁ,
— 11 —

γώνα- Κρίθηκε+ δηλαδή+ ὅτι ἡ προεξοφλούµενη πραγµατο,
ποίηση τῶν µεταρρυθµίσεων ἀνάλωνε καὶ τὸ ἀντικείµενο
τοῦ Ἁγώνα- Ἰσότιµοι θὰ ἦσαν τοῦ λοιποῦ ὅλοι οἱ ὑπήκοοι
τῆς Αὐτοκρατορίας- Ἴσα καὶ ἀπαραβίαστα θὰ ἦταν τὰ δι,
καιώµατα τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν γειτόνων τους+ Βουλγά,
ρων κ-λπ-+ ἔναντι τῆς Πύλης+ ὅπως καὶ µεταξύ τουςὉ ἐνθουσιασµὸς ἦταν γενικός- Οἱ θιασῶτες τῆς θεω,
ρίας τῆς καθw ἡµᾶς Ἁνατολῆς πίστεψαν ὅτι ὑπὸ συνθῆκες
γενικῆς ἰσονοµίας+ οἱ Ἕλληνες θὰ ἐπιβάλλονταν ἐσωτε,
ρικῶς καὶ θὰ µετασχηµάτιζαν τὸ ὀθωµανικὸ κράτος σὲ
ἑλληνικό- Κατw ἐπανάληψη+ δηλαδή+ αὐτοῦ ποὺ συνέβη µὲ
τὴ Ρωµαϊκὴ Αὐτοκρατορία+ ἀπὸ τῆς µεταφορᾶς τῆς πρω,
τεύουσάς της στὸ Βυζάντιο+ τὸν Μάιο τοῦ 22/ µ-Χ- Ὑ,
πῆρξαν+ πάντως+ καὶ ἐπιφυλακτικοί- Εἶναι+ ἐδῶ µάλιστα+
χαρακτηριστικὲς οἱ ἐπισηµάνσεις τοῦ ὀξυνούστατου Πα,
τριάρχου Ἰωακεὶµ Γ΄- Ὁ Πατριάρχης+ ὑποδεχόµενος στὸ
Φανάρι ἐνθουσιῶντες Ἁθηναίους ποὺ σὲ ἐκδήλωση τῆς
χαρᾶς τους εἶχαν ἐκδράµει ἑορταστικῶς στὴν Πόλη+ φέρε,
ται ὑπογραµµίσας ὅτι «… Εἶναι ἀδικαιολόγητος ὁ ἐνθου,
σιασµὸς τῆς Μητρὸς Ἑλλάδος διὰ τὴν ἐπελθοῦσαν ἐν
Τουρκία πολιτικὴν µεταβολήν- Ὁ ὑπόδουλος Ἑλληνισµὸς
ἔζησε καὶ ἠνδρώθη µὲ τοὺς Παλαιοτούρκους+ ἐνῶ µὲ τοὺς
Νεοτούρκους θὰ δοκιµασθῆ σκληρῶς…»- Ὁ Πατριάρχης
εἶχε+ πράγµατι+ δίκαιο- Ἁνερχόµενοι στὴν ἐξουσία οἱ Νεό,
τουρκοι ἐπελήφθησαν τῆς ἐθνικιστικῆς πολιτικῆς τὴν ὁ,
ποία ὁλοκλήρωσε ὁ Κεµάλ- Ὁ τελευταῖος διαδοχικὰ κατέ,
λυσε τὸ Σουλτανάτο τὸ 0811 καὶ τὸ Χαλιφάτο τὸ 0813Στὴ θέση τους δὲ ἵδρυσε ἀµιγῶς ἐθνικὸ 'ἐκκοσµικευµένο(
λαϊκὸ τουρκικὸ κράτος ὡς –κατw ἐπίφαση– δηµοκρατία
'καὶ πάντως δηµοκρατία τύπου Μέσης Ἁνατολῆς(— 12 —

Ὁ ἐκτουρκισµός+ ὅπως ἤδη ἐξηγήθηκε+ εἶχε ἀφw ἑαυτοῦ
ὡς ἀποτέλεσµα τὴν ἀνάδειξη µειονοτήτων- Οἱ χριστιανικοὶ
πληθυσµοί+ ὡς ἔτι ἀποµακρυσµένοι 'καὶ( λόγῳ θρησκεύ,
µατος+ κατέστησαν ὁ ἄµεσος στόχος- Ἁρµένιοι καὶ Ἕλ,
ληνες κλήθησαν νὰ καταβάλουν+ τότε+ τὸ βαρύτερο τίµη,
µα- Ἡ βάρβαρη ἐξόντωση ἄνω τῶν 14/-/// Ἑλλήνων τοῦ
Πόντου+ ὅπως καὶ ἑνὸς ἑκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιά,
δων '0-4//-///( Ἁρµενίων+ µάλιστα δὲ καὶ µέχρι τοῦ
0807+ δὲν ἀµφισβητεῖται- Ἡ Ἑλληνικὴ Βουλὴ τὴν 10η Φε,
βρουαρίου 0883 ὁµοφώνως ἀνακήρυξε τὴν 08η Μαΐου ἑκά,
στου ἔτους ὡς ἡµέρα Μνήµης γιὰ τὴ γενοκτονία τοῦ Πον,
τιακοῦ Ἑλληνισµοῦ- Ἐνῶ ἐπίσης µὲ ὅµοια ἀπόφαση τοῦ
Κοινοβουλίου µας τῆς 14ης Ἁπριλίου 0885 ἔχει ἀναγνω,
ρισθεῖ καὶ ἡ γενοκτονία τῶν ἉρµενίωνὙπὸ τὰ ἄνω δεδοµένα καθίστατο καὶ ἐντεῦθεν ἐπιβε,
βληµένη ἡ κάθοδος τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴ µικρασια,
τικὴ γῆ- Ἡ σφαγὴ τῶν χριστιανικῶν+ µάλιστα δὲ καὶ τῶν
ἑλληνικῶν+ πληθυσµῶν εἶχε ἀρχίσει ὑπὸ τὴ δυναµικὴ τῆς
ἐπιδίωξης ἐθνικοῦ –πλέον– τουρκικοῦ κράτους- Ἡ γενί,
κευση τῆς ἐξολόθρευσης ἀποτελοῦσε ἁπτὴ προοπτική- Ἡ
σηµερινὴ πραγµατικότητα τῆς σωβινιστικῆς Τουρκίας ἀ,
ποτελεῖ ἀνάγλυφη ἐπιβεβαίωση- Ὄχι οἱ χριστιανοί+ ἀλλw
οὔτε οἱ Κοῦρδοι εἶναι+ ἤδη+ ἀνεκτοίἌρα –ἐξ ἀντικειµένου– ἡ στρατιωτική µας τότε ἐκεῖ
ἐπέµβαση+ δὲν θεράπευε µόνον στόχους ἀλυτρωτικοὺς
'µεγαλοϊδεατικούς(- Ὑπηρετοῦσε καὶ ἀνάγκη ἄµεση σω,
στικὴ τῶν ἐκεῖ ὁµοεθνῶν καὶ ὁµοθρήσκων µαςΠροβάλλεται+ συναφῶς+ κατὰ Βενιζέλου+ ὅτι ἡ Ἑλλὰς
θὰ ἦταν ἀδύνατο νὰ διατηρήσει τὴ Σµύρνη καὶ τὴ γύρω
αὐτῆς περιοχὴ µέσα σὲ συµπαγὲς ἐχθρικὸ περιβάλλον
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τουρκικοῦ πληθυσµοῦ+ µάλιστα καὶ διαρκῶς αὐξανόµενουἩ κριτικὴ αὐτή+ ἐὰν δὲν εἶναι ἀµείλικτα ἐµπαθής+ συνε,
πῶς καὶ ἄκριτη+ θεµελιώνεται –πάντως– σὲ ἐλλιπὴ γνώση
τοῦ σχεδιασµοῦ τοῦ µεγάλου Κρητικοῦ- Πράγµατι+ ὁ Βε,
νιζέλος+ µὲ τὸ περίφηµο ἀπὸ 11ας Σεπτεµβρίου 081/ τηλε,
γράφηµά του πρὸς Kknxc Fdnqfd+ θέτει ὡς ἀµέσους στό,
χους τῆς –τότε– κοινῆς ἀγγλοελληνικῆς πολιτικῆς- h(
Χωριστὸ κράτος γιὰ Κωνσταντινούπολη καὶ Στενά- hh(
Ἵδρυση κράτους τοῦ Πόντου- hhh( Συνεργασία αὐτοῦ µετw
Ἁρµενίας καὶ Γεωργίας πρὸς ἀνάδειξη φραγµοῦ «… κατὰ
τοῦ Ἰσλαµισµοῦ καὶ ἐνδεχοµένως κατὰ τοῦ ρωσικοῦ ἰµπε,
ριαλισµοῦ…» 'κείµενο τηλεγραφήµατος –µεταφρασµένο
ἀπὸ Β- Μόστρα– σὲ Σπ- Μαρκεζίνη+ Πολιτικὴ Ἱστορία
τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος- Σειρὰ Β΄9 Σύγχρονος Ἑλλάς+
τόµ- 0ος- «Παράρτηµα Κειµένων» ὑπw ἀριθµ- 1+ σ- 3/2Πάπυρος 0867(Ἑποµένως ὑπῆρχε πλήρης γεωπολιτικὸς σχεδιασµὸς
γιὰ τὴν ἀσφαλὴ –ἐκεῖ τότε– ἀνάπτυξη τοῦ ἙλληνισµοῦἈλλ᾽ ἡ μεγαλόπνοη θεώρηση ὑπέκυψε στὴ μοίρα- Οἱ ἀν,
τίπαλοι τοῦ Βενιζέλου τὴν 0η Νοεµβρίου 081/ πλειοψήφη,
σαν σὲ ἕδρες+ χωρὶς νὰ εἶναι βέβαιο ὅτι τὸ αὐτὸ συνέβη καὶ
σὲ ψήφους' (- Ἁτυχῶς δὲ οἱ ἀντίπαλοι αὐτοὶ προσπάθησαν
νw ἀσκήσουν πολιτικὴ Βενιζέλου χωρὶς –ὅµως– τὸν ἐµ,
πνευστή της- Καὶ ἔτσι ἐπῆλθαν οἱ συνέπειες τῆς γνωστῆς
καταστροφῆςγ΄- Σηµειώθηκε ἤδη ὅτι+ κατὰ τὴν κήρυξη τοῦ Α΄ Παγ,
κοσµίου Πολέµου+ ὁ Βενιζέλος+ ὡς πρωθυπουργός+ ἀπο,
λάµβανε τῆς πλήρους ἐµπιστοσύνης τῆς συντριπτικῆς
πλειοψηφίας τοῦ κοινοβουλίου- Εἶχε καὶ τὴν ὁµόθυµη ἐµ,
πιστοσύνη τοῦ ὑπουργικοῦ συµβουλίου- Ἐν τούτοις προσέ,
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κοψε+ κατὰ τὴν ἐφαρµογὴ τῆς πολιτικῆς του+ σὲ ἄκρως
ἔκθεσµη ἐπιθυµία τοῦ Κωνσταντίνου νὰ ὁρίζει τοὺς ἐξωτε,
ρικοὺς προσανατολισµοὺς τοῦ κράτους- Γρήγορα ἐπῆλθε
σύγκρουση- Ὁ Βενιζέλος ὁδηγήθηκε σὲ παραίτηση δύο φο,
ρές- Ἁντιστοίχως δύο φορὲς νίκησε σὲ βουλευτικὲς ἐκλο,
γὲς ὑπερασπιζόµενος τὴν πολιτική του καὶ –ἀσφαλῶς–
ἀντιµαχόµενος τὴν κωνσταντινικὴ αὐθαιρεσίαὉ Βασιλεὺς ἐπέµεινε στὴν ἔκθεσµη ἄσκηση πολιτικῆςἜτσι ὁ Βενιζέλος –µὴ ἔχων ἄλλη ἐπιλογή– τόλµησε- Καὶ
τὰ «χαράγµατα» τῆς 02ης Σεπτεµβρίου 0805+ ἐγκατέ,
λειψε τὴν πρωτεύουσα γιὰ νὰ ἱδρύσει δεύτερη Ἑλλάδα στὴ
Θεσσαλονίκη καὶ ἐκεῖθεν νὰ ἐπιβάλει τὴν πολιτική τουΤὸ τόλµηµα ἀποτέλεσε ἅλµα στὸ κενό- Ἁπρόοπτη+
ὅµως+ ἐξέλιξη τῶν πραγµάτων+ ὑπὸ τὴν ἐπίδραση αἰτίων
ἐξωγενῶν+ κειµένων –δηλαδὴ– ἐκτὸς σφαίρας ἐπιρροῆς
Βενιζέλου+ ἐπέφεραν τὴ δικαίωση τοῦ ἐγχειρήµατος- Ἔτσι
ἡ Ἑλλὰς –νικήτρια µεταξὺ τῶν νικητῶν– παρακάθησε
στὶς µεταπολεµικὲς διαπραγµατεύσεις τῆς εἰρήνηςΛήγοντος τοῦ 0805 τὸ κράτος τῆς Θεσσαλονίκης παρw
ὀλίγο νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ διάλυση- h( ∆ὲν ἔχει ἀκόµη ἀναγνω,
ρισθεῖ ἐκ µέρους τῶν ἐµπολέµων ὡς κράτος- hh( Ἄρα στὴν
ἐλπιζόµενη –τότε– νικητήρια διάσκεψη δὲν θὰ ἐδικαιοῦτο
νὰ µετάσχει- Θέση νοµιµοποιοῦνταν νὰ ἔχουν ἐκεῖ µόνο τὰ
κράτη- hhh( ∆ὲν νοµιµοποιοῦνταν –κατw οὐδέν – σὲ ἀναγκα,
στικὴ στρατολογία ἐπὶ τῶν ὅποιων κατεχόµενων ἐδαφῶνhu( ∆ὲν διέθετε ἐπαρκεῖς οἰκονοµικοὺς πόρους- Τὸ µέλλον
διεγράφετο ἐρεβῶδες- Καὶ ὅµως µεταβολὴ τῶν συνθηκῶν
σωστικὴ ἐπῆλθε ταχύτατα καὶ κατὰ τρόπον ἐκπληκτικόἬτοι9 Ὁ Κωνσταντῖνος+ ὡς ἀρχηγὸς τοῦ κράτους 'λόγῳ
τῆς –τυπικῆς πάντως– οὐδετερότητάς µας(+ διατηροῦσε
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ἐπικοινωνία µὲ τὶς χῶρες τῆς Dmsdmsd- Ἁκόµη+ προσπα,
θοῦσε καὶ νὰ τὶς ἐξευµενίζει γιὰ τὴ φιλογερµανικὴ ροπή
του+ ὥστε νὰ µὴ στερηθεῖ τοῦ θρόνου σὲ περίπτωση νίκης
τους- Στὸ πλαίσιο τῶν ἐπιδιώξεων αὐτῶν δέχθηκε κατw
Ὀκτώβριο 0805 τὸν Γάλλο βουλευτὴ Παῦλο Adm`yds+ ὡς
ἀπεσταλµένο τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἁριστείδη Aqh`mc+ συν,
τηρητικοῦ πολιτικοῦ µὴ ἐπιδιώκοντος τὴν ἔκπτωση τοῦ
Ἕλληνα Βασιλέα- Ἡ συνάντηση πραγµατοποιήθηκε- Οὐ,
δεὶς τὸ ἀρνεῖται- Ὅ+τι εἶναι κρίσιµο ἔγκειται ὄχι+ κυρίως+
στὸ ὅτι µεταξύ τους ἐπῆλθε διαφωνία καὶ ρήξη+ ἀλλὰ στὸ
ὅτι –ὑπὸ τὴν κατάσταση αὐτὴ– οἱ ἑλληνικὲς βασιλικὲς δυ,
νάµεις ἦλθαν σὲ αἱµατηρὴ ρήξη πρὸς ἐκεῖνες τῆς Dm,
sdmsd' (- Συγκεκριµένα ὁ Adm`yds+ κατὰ Νοέµβριο 0805+
ἔστειλε τὸν ναύαρχο Entqmds νὰ παραλάβει ἑλληνικὸ ὁπλι,
σµὸ ποὺ –κατὰ Adm`yds– ὁ Κωνσταντῖνος εἶχε ὑποσχεθεῖ
στὴν Dmsdmsd- Ὁ Κωνσταντῖνος ὄχι µόνο ἀρνήθηκε τὴν
συµφωνία ἀλλw –ἀκόµη περισσότερο– µὲ ἑλληνικὲς δυνά,
µεις προσέβαλε ἐκεῖνες τοῦ Entqmds- ∆ηλαδὴ τὶς δυνάµεις
τῶν χωρῶν+ τὶς κυβερνήσεις τῶν ὁποίων ὁ Κωνσταντῖνος
προσπαθοῦσε νὰ ἐξευµενίζει διαβουλευόµενος µὲ τὸν Ad,
m`yds' (- Τὸ ἐπεισόδιο ὑπῆρξε ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους του- Ἡ
Dmsdmsd θεώρησε τὸν Κωνσταντῖνο ἀνέντιµο καὶ ἀπροκά,
λυπτο ἐχθρό της- Ἁντιστοίχως ἀναγνώρισε διεθνῶς ὡς
κράτος ἐκεῖνο τῆς Θεσσαλονίκης- Ὁ Βενιζέλος ἄρχισε νὰ
κερδίζει τὸ παιχνίδι- Ἁµέσως –ἀπὸ Θεσσαλονίκης– κήρυξε
τὸν Κωνσταντῖνο ἔκπτωτο- Ὄχι ὅµως τὴ δυναστεία- Ἁλλw
ἀκόµη+ κατὰ Μάρτιο τοῦ 0806+ ὁ Νικόλαος Β΄ τῆς Ρω,
σίας+ ἐξάδελφος καὶ ἀταλάντευτος ὑπερασπιστὴς τοῦ
Κωνσταντίνου+ ἐξαναγκάσθηκε σὲ παραίτηση ἀπὸ τὸν
θρόνο του- Τὸν αὐτὸ µήνα ἀνετράπη καὶ ὁ συντηρητικός –
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ἀντίθετος πρὸς τὴν ἔκπτωση τοῦ Κωνσταντίνου– Aqh`mcΜάλιστα στὴ θέση του ἀνεδείχθη ὁ Ἁλέξανδρος Qhans+ ἄν,
θρωπος τῆς ἀριστερᾶς+ ἐπιδιώκων τὴ ριζικὴ καὶ ταχεία
ἐκκαθάριση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήµατος- Ἔτσι+ χωρὶς ἀ,
νάµειξη τοῦ Βενιζέλου 'κυριολεκτικῶς ἐρήµην του( ἕνα
ἕνα τὰ ἐρείσµατα τοῦ Κωνσταντίνου κατέρρευσαν- Ὅταν
λοιπὸν τὴν 18 Μαΐου 0806 ὁ Κάρολος Αὔγουστος Inmm`qs+
ὡς Ὕπατος Ἁρµοστὴς τῶν συµµάχων+ ζητοῦσε µὲ τελε,
σίγραφο ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο τὴν παραίτησή του+ οὐδὲν
πλέον ἔρεισµα τοῦ εἶχε ἀποµείνει- Καὶ ἀναγκάσθηκε –
τότε– ἀποκλειστικῶς συνεπείᾳ τῶν κατὰ συρροὴ λαθῶν
του+ νὰ ἐγκαταλείψει τὴ χώρα ἔστω καὶ χωρὶς ὑποβολὴ
τυπικῆς παραίτησης- Καὶ ἰδοὺ τὸ ἐπιµύθιον9 Ο Inmm`qs
ἔδρασε µὲ ὑπερβολικὴ σπουδὴ καὶ χωρὶς ἐξουσία+ ὅπως
φαίνεται- Ἐξουσία+ δηλαδή+ γιὰ τὴν ἐπίδοση τοῦ τελεσι,
γράφου δὲν προκύπτει ὅτι τοῦ εἶχε χορηγηθεῖ ἀπὸ τὶς παρw
αὐτοῦ ἐκπροσωπούµενες δυνάµεις- Ἦταν καὶ τοῦ Inmm`qs
ἡ σπουδὴ στοιχεῖο τῆς τύχης τοῦ Βενιζέλου' (- Ὁµοίως –
βέβαια– καὶ τῆς Ἑλλάδας ποὺ ἔτσι+ µόνον+ ἀνεδείχθη νι,
κήτρια δύναµις τοῦ Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµουδ΄- Τὸ ἐπίσηµο ἐκλογικὸ ἀποτέλεσµα τῆς 0ης Νοεµ,
βρίου 081/+ ὑπῆρξε γιὰ τὸν Βενιζέλο πανωλεθρία- Ὑποψή,
φιος βουλευτὴς σὲ πλειάδα περιφερειῶν+ ἀπέτυχε παντοῦὉ συνασπισµὸς τῶν ἀντιβενιζελικῶν εἶχε ἐπιτύχει πλει,
οψηφία ἑδρῶν χωρὶς νὰ εἶναι βέβαιον ὅτι τὸ αὐτὸ συνέβη
καὶ ὡς πρὸς τὴν πλειοψηφία τῶν ἐκλογέων – ὅπως ἤδη
σηµειώθηκε- Ἐγκατέλειψε+ τότε+ ὁ Βενιζέλος τὴν Ἑλλά,
δα- Ἔθεσε ἑαυτὸν –ἐξ ἀρχῆς– στὴν ὑπηρεσία τοῦ Ἔθνους+
κατὰ τὴν κρίση τῆς ἑκάστοτε κυβέρνησης+ ἐν τῷ µεταξὺ
δὲ ἰδιώτευε+ ἀσχολούµενος+ ἐκείνη τὴν περίοδο 'καὶ( µὲ τὸ
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ἔργο τῆς µετάφρασης τῶν «Ἱστοριῶν τοῦ Θουκυδίδου»Ἐπισήµως ὁ Βενιζέλος προσφερόταν νὰ ἐξυπηρετεῖ τὰ ἑλ,
ληνικὰ συµφέροντα κατὰ τὶς διεθνεῖς τους σχέσεις- Χω,
ρίς+ δηλαδή+ ἀνάµειξή του στὰ ἐσωτερικά µας πράγµαταΚαὶ τέτοιες ὑπηρεσίες προσέφερε σηµαντικές- Κατw ἐξο,
χὴν ἡ συµµετοχή του στὴ διάσκεψη τῆς Λωζάνης+ κατὰ
τὰ 'καὶ( ἐν συνέχειᾳ- Ἐπίσης ὅµως καὶ ἡ ἐκπροσώπηση
τῆς χώρας στὴν Κ-τ-Ε- γιὰ τὴν ἀκύρωση τοῦ πρωτοκόλ,
λου «Πολίτη,Καλφώφ»Στὴν πραγµατικότητα ὁ Βενιζέλος εἶχε διαρκὴ ἀνά,
µειξη σὲ ὅλα τὰ ζητήµατα 'ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικά(- Ἡ
πολιτικὴ εἶναι πάθος ποὺ –σπανίως– ἐγκαταλείπει τὸν
«πάσχοντα» πρὸ τοῦ τάφου- Καὶ ὁ Βενιζέλος ἦταν φύση
βαθύτατα πολιτικήΜετὰ τὴ µικρασιατικὴ καταστροφή+ κατὰ Σεπτέµβριο
τοῦ 0811+ ἐξερράγη ἐπανάσταση τῶν Ν- Πλαστήρα+ ΣΓονατᾶ καὶ ∆- Φωκᾶ- Ἡ τελευταία –τελικῶς– µετασχη,
µατίσθηκε σὲ κυβέρνηση Στ- Γονατᾶ τὴν 03η Νοεµβρίου
0812- Ἁνέλαβε δὲ τὴν πολιτικὴ εὐθύνη τῆς ἐκτέλεσης τῶν
ἕξι 'ἐκ τῶν ὀκτὼ καταδικασθέντων( ποὺ κρίθηκαν ἔνοχοι
τῆς Μικρασιατικῆς Τραγωδίας ἀπὸ στρατοδικεῖο `c gnb
συσταθὲν ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Ἁλεξ- Ὀθωναίου- Ἡ ἐξου,
σία ἐν γένει στὴ χώρα ἀσκοῦνταν ἀπὸ κοινοῦ µετὰ τοῦ ΝΠλαστήρα ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο τοῦ Ἁρχηγοῦ τῆς Ἐπανα,
στάσεως καὶ παρέµενε στὸ στράτευµα –δυναµικὸ ἔρει,
σµα– ἐκείνης τῆς Ἁρχῆς- Πρώτιστο µέληµα+ µετὰ τὴν
καταστροφή+ ἦταν ἡ ἐκκαθάριση τοῦ προσωρινοῦ κα,
θεστῶτος τῆς ἀνακωχῆς 'τῶν Μουδανιῶν(- ∆ηλαδὴ ἡ σύ,
ναψη εἰρήνης+ ἄλλως ἡ ἐξακολούθηση τοῦ πολέµου- Ἡ
διάσκεψη γιὰ τὴν ἀναζήτηση βάσης εἰρήνευσης –πλέον–
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καὶ µὲ τὸ κεµαλικὸ κράτος ἄρχισε τὴν 7η Νοεµβρίου 0811
στὴ Λωζάνη τῆς Ἐλβετίας- Τεθειµένα ἐκεῖ ζητήµατα δὲν
ἦταν µόνο τὰ ἑλληνικοῦ ἐνδιαφέροντος+ ἀλλὰ καὶ πολλὰ
ἄλλα διεθνῶς σηµαντικότερα+ µεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ ρύθ,
µιση τοῦ αὐτοκρατορικοῦ χρέους πρὸς τὴ Γαλλία+ ὅπως
καὶ ἐκεῖνο τῆς ἐκµετάλλευσης τῶν πετρελαίων τῆς Μο,
σούλης 'σηµερινὸ Ἰράκ(+ βρετανικοῦ+ τότε+ ἐνδιαφέροντοςΕἶναι ἀξιοσηµείωτο ὅτι οἱ «µεγάλοι» τῆς ἐποχῆς ἔναντι
τοῦ κεµαλικοῦ κράτους ἐπέσειαν+ ὡς φόβητρο+ 'καὶ( τὸν
ἑλληνικὸ στρατό- Ἤδη+ τότε+ ὁ στρατός µας εἶχε ἀνασυγ,
κροτηθεῖ σὲ λαµπρὴ δύναµη κρούσης καὶ ἦταν παρατε,
ταγµένος στὰ προσωρινὰ σύνορα τῆς ἀνακωχῆς- Ἡ χώρα
µας ὡς πληρεξούσιο γιὰ νὰ ὑπερασπισθεῖ τὰ συµφέροντά
της διόρισε τὸν Βενιζέλο- Ὁ τελευταῖος εὐχαρίστως ἐπε,
λήφθη τῶν καθηκόντων του+ ὡς παλαιός+ ἄλλωστε+ καὶ
ἱκανὸς δικηγόροςΟἱ ἐργασίες τῆς διάσκεψης ἦταν δυσχερεῖς- Ἡ κατά,
σταση τοῦ ἀντιπάλου µας ἦταν διφυής- Ἡ Αὐτοκρατορία
εἶχε ἡττηθεῖ- Τὸ νέο κρατικὸ µόρφωµα+ ὑπὸ τὸν Κεµάλ+
ἔχοντας πάρει τὴ σκυτάλη στὴ διεθνὴ κονίστρα+ ἐπιδίωκε
–ὡς δικαιολόγηση καὶ τῆς ὕπαρξής του– νὰ ἀποκαταστή,
σει τὴν ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια τῶν Τούρκων- Ἐπὶ πλέον τὰ
προβλήµατα ἦταν σύνθετα- Τὰ συµφέροντα τῶν συνοµι,
λητῶν τῆς ὑπὸ ἀνασυγκρότηση Τουρκίας ἀντικρουόµεναἩ πολεµικὴ Dmsdmsd Bnqch`kd 'Ἐγκάρδια Συνεννόηση(
εἶχε πλέον+ ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῶν µεταπολεµικῶν συµφε,
ρόντων+ µεταβληθεῖ σὲ «ἐγκάρδια διένεξη»- Ἔναντι τῆς
χώρας µας ἡ κεµαλικὴ ἐξουσία ἀπαιτοῦσε –ἀνενδότως–
ἰλιγγιώδη ποσὰ ἀποζηµιώσεων- Ποσὰ ποὺ+ τότε+ ἡ Ἑλλὰς
δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ καταβάλει- Ὁ Βενιζέλος+ συντονίζον,
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τας τὴ δράση του στὸν ρυθµὸ τῶν διαρκῶς ἐναλλασσόµε,
νων ἐξελίξεων+ ἔθετε ὑπὸ διαρκὴ δοκιμασία τὴν ἱκανότητα προσαρμογῆς τῶν ἐν Ἀθήναις κυβερνώντων+ καὶ
µάλιστα τοῦ ἀνδρείου Νικ- Πλαστήρα+ ἄµοιρου –ὅµως+
τότε+ πάντως– πολιτικῆς εὐλυγισίας+ µάλιστα δὲ καὶ ἐπὶ
διεθνοῦς σκηνῆςἘν πάσῃ περιπτώσει+ ἡ παράταση τῶν διαβουλεύσεων
χωρὶς ἐµφανῆ –ἐν τούτοις– ἀποτελέσµατα δηµιούργησε
δυσφορία στὴν Ἁθήνα+ κυρίως µεταξὺ τῶν ἐκπροσώπων
τῶν ἐνόπλων δυνάµεων+ µάλιστα δὲ τοῦ Θ- Παγκάλου+
ἀρχηγοῦ τῆς Στρατιᾶς Ἕβρου+ καὶ τοῦ Ἁλεξ- Χατζηκυ,
ριάκου+ ἀρχηγοῦ τοῦ Στόλου- Ἡ κυβέρνηση ἦταν ἐπανα,
στατική+ στηριγµένη+ δηλαδή+ στὶς ἔνοπλες δυνάµειςἜτσι ἡ σηµειωθεῖσα ἀντίδραση ὁδήγησε σὲ ἀνάθεση ἐν,
τολῆς στὸν ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν+ Ἁπόστολο Ἁλε,
ξανδρῆ+ ὅπως µεταβεῖ στὴ Λωζάνη πρὸς ἀντικατάσταση
τοῦ Βενιζέλου στὶς ἐργασίες τῆς διάσκεψης- Ἡ τεχνικὴ
τῆς µεταβολῆς παραµένει σκοτεινή- Ὁ Γρηγ- ∆αφνῆς 'Ἡ
Ἑλλὰς μεταξὺ δύο Πολέμων+ τόµ- Α΄+ σ- 31( ἐκθέτει ὅτι
τὸ βράδυ τῆς 6ης Μαΐου 0812 τὸ ὑπουργικὸ συµβούλιο
ἀποφάσισε τὴν ἀντικατάσταση καὶ ὅτι τὴν ἑπόµενη ἡµέρα
δηµοσιεύθηκε τὸ διάταγµα 'τῆς ἀντικατάστασης(- Ὁ ΣπΜαρκεζίνης 'ὅ.π.+ σ- 214( ἀναφέρεται σὲ ἐξιστόρηση τοῦ
ἴδιου τοῦ Ἁπ- Ἁλεξανδρῆ+ ποὺ διατείνεται πὼς τὴν 7η
Μαΐου 0812 δηµοσιεύθηκε+ πράγµατι+ διάταγµα διορισµοῦ
του ὡς πρώτου πληρεξουσίου 'τῆς Ἑλλάδας( στὴ διάσκε,
ψη τῆς Λωζάνης- Ἁλλw ὁ Μαρκεζίνης περαιτέρω ἐπιση,
µαίνει 'σ- 215+ σηµ- 48/( ὅτι ὁ Στ- Γονατᾶς στὰ Ἁποµνη,
µονευµατά του δὲν κάνει λόγο γιὰ ἀντικατάσταση τοῦ Βε,
νιζέλου- Ἐπίσης καὶ ὅτι στὸ ὑπw ἀριθµ- 007 Φ-Ε-Κ- τῆς 8ης
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'ὅµως( Μαΐου 0812 γίνεται ἁπλῶς λόγος γιὰ ἀνάθεση
τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στὸν πρωθυπουργὸ Στ- Γο,
νατᾶὍπως καὶ νὰ ἔχει τὸ ζήτηµα+ εἶναι βέβαιον ὅτι ὁ Ἁλε,
ξανδρῆς ταξίδευσε στὴ Λωζάνη- Ἐπίσης ὅτι ἡ ἐκεῖ ἔλευσή
του προκάλεσε στὸν Βενιζέλο «πικρίαν καὶ μελαγχολίαν»Ἡ ἀποδοκιµασία τοῦ µέχρι τότε ἔργου τοῦ Βενιζέλου ἀπὸ
τὴν κυβέρνησή του ἦταν σαφής- Ἡ μοίρα ὅµως δὲν εἶχε
πεῖ τὴν τελευταία της λέξη- Κατὰ τὴ γλαφυρὴ ἐξιστόρηση
τοῦ Γρ- ∆αφνῆ+ τὸ πρωὶ τῆς 15ης Μαΐου 0812+ φεύγοντας
ὁ Βενιζέλος ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο γιὰ τὴ διάσκεψη+ εἶχε πεῖ
στὸν Ἁλεξανδρῆ 'κατὰ τὴν ἐπὶ λέξει ἐξιστόρηση(9 «Τὸ ἰδι,
κόν µου καθῆκον τελειώνει ἐντὸς ὡρῶν»- Ἁκόµη χαρα,
κτηριστικότερα9 Τὴν 0/η π-µ- τῆς αὐτῆς ἡµέρας '15ης
Μαΐου 0812( ἄρχιζαν οἱ ἐργασίες τῆς διάσκεψης- Ὁ Βενι,
ζέλος ζήτησε πρῶτος τὸν λόγο' (- Παρεµβαίνει ὅµως ὁ
Ἄγγλος προεδρεύων- Ζητᾶ ἀπὸ τὸν Βενιζέλο νὰ ἀναµείνει
'ὅπως διηγεῖται ὁ ∆αφνῆς(- Ἐπὶ λέξει τοῦ λέγει9 «Μὴ βιά,
ζεσθε Z…\- Ἁφήσατε νὰ ὁµιλήσει πρῶτος ὁ Ἰσµέτ- Ἴσως
σᾶς διευκολύνει»- Ἤδη+ ὢ τοῦ θαύµατος9 στὴν οὐσία+ ὁ
Ἰσµὲτ παραιτήθηκε τῶν ἀποζηµιωτικῶν ἀπαιτήσεων- Τὸ
ζήτηµα εἶχε λήξει- Ὁ πραγµατιστὴς Βενιζέλος ἀπεδέχθη
τὴν τουρκικὴ πρόταση- Ἁναγνώρισε –γιὰ νὰ τελειώνουµε–
τὴ γενναιοφροσύνη τῆς κεµαλικῆς Τουρκίας καὶ… θριάμβευσε- Τὸ ἐπίσηµο τηλεγράφηµα τοῦ πρωθυπουργοῦ Γο,
νατᾶ εἶναι ἀποκαλυπτικό9 «Ἁποδεχθῆτε ἄπειρον εὐγνω,
µοσύνην Πατρίδος διw ἀπαράµιλλον πατριωτισµὸν καὶ ὑπε,
ρόχους διπλωµατικὰς ἀρετάς+ χάρις εἰς τὰς ὁποίας κα,
τωρθώσατε νὰ προσφέρητε εἰς δοκιµασθεῖσαν Ἑλλάδα
ἔντιµον εἰρήνην»- Ἁκόµη+ ὁ ἴδιος ὁ Ἁλεξανδρῆς+ ὁ ἀποστα,
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λεὶς ὥστε νὰ ἀντικαταστήσει τὸν Βενιζέλο+ ἀπὸ τὴ στροφὴ
ποὺ ἔλαβαν τὰ πράγµατα+ «… συγκινηµένος+ σκύβει καὶ
τοῦ φιλεῖ τὸ χέρι καὶ ἐκφράζει+ ἐν ὀνόµατι τῆς Ἑλλάδος+
τὴν ἐθνικὴν εὐγνωµοσύνην»- Αὐτὰ κατὰ τὴν αὐτολεξεὶ
διήγηση τοῦ ∆αφνῆ 'ὅ.π.+ τόµ- Α΄+ σ- 36(Τὸ τί ὁδήγησε τὴν Τουρκία σὲ στροφὴ 07/ µοιρῶν εἶναι
ἀσαφές- Ἴσως ἡ ἑλληνικὴ ἀποφασιστικότης+ σὲ συνδυα,
σµὸ µὲ τὴ ραγδαία ἀναδιοργάνωση τοῦ στρατοῦ µας στὸν
Ἕβρο- Ἴσως αὐτὸ τὸ γεγονός+ σὲ συνδυασµὸ καὶ πρὸς τὴν
ἀντίδραση τῶν Ἁγγλογάλλων+ ποὺ διὰ τοῦ ἑλληνικοῦ
στρατοῦ πίεζαν τὴν Τουρκία- Αὐτό+ ὑπὸ τὴν εἰδικότερη θε,
µελίωση ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἐπίθεση θὰ ἐξαντλοῦσε τὴν ἀπειλήΚαὶ ὅτι+ ἑποµένως+ ὅ+τι ἦταν νὰ γίνει ἔπρεπε –ἀµέσως– νὰ
γίνειΣὲ κάθε περίπτωση+ βέβαιον εἶναι ὅτι τὴν τελευταία
στιγµὴ ὁ Βενιζέλος+ στὴ Λωζάνη+ ἐξασφάλισε –ἀπὸ τὴν
φορὰ τῶν πραγµάτων– ἐξαιρετικὸ εἰσιτήριο ἐπανόδου του
ὡς πρωταγωνιστοῦ στὴ διεθνὴ σκηνή- Ἐκεῖ ἑστιάσθηκε
καὶ ἡ ψυχολογικὴ προετοιµασία γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ νίκη
τῆς 08ης Αὐγούστου 0817ε΄- Μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης
τὴν 13η Ἰουλίου 0812+ ὁ Βενιζέλος ἐπανῆλθε στὸ σπίτι του
στὸ Παρίσι- Ὁµοίως καὶ σὲ καθεστὼς προσποιητῆς ἀπο,
χῆς ἀπὸ τὰ πολιτικὰ πράγµατα- Ἐπίσηµη ἰδιότητα οὐδε,
µία εἶχε- ∆ιέθετε ὅµως τεράστιο κύρος+ καὶ µάλιστα αὐξη,
µένο ἔναντι τῶν Φιλελευθέρων στὴν Ἑλλάδα- Ἁκόµη+
ὅπως ἤδη σηµειώθηκε+ ἔντονο εἶχε –ἀνέκαθεν– ὁ Βενιζέ,
λος τὸ «πολιτικὸν δαιµόνιον»- Ἔτσι ἡ «κατοικία Βενιζέ,
λου» στὸ Παρίσι ἦταν ἀνεπίσηµο ἀλλὰ ἐπιβλητικὸ κέντρο
λήψης πολιτικῶν ἀποφάσεων –ἴσως καὶ τῶν σηµαντικότε,
— 22 —

ρων– γιὰ τὸν τόπο- Στὴν Ἁθήνα ἡ κυβέρνηση+ στὸ Παρίσι
ἡ ἰσχύς³΄- Ἐπισήµως+ ὁ Βενιζέλος ἀναλαµβάνει 'καὶ πάλι( συ,
νολικῶς τὰ ἡνία τοῦ Κράτους µὲ τὶς ἐκλογὲς τῆς 08ης
Αὐγούστου 0817- Ἡ ἐπιστροφὴ εἶναι θριαµβευτική- Οὐδεὶς
ποτὲ µέχρι καὶ σήµερα+ ἀπὸ καταβολῆς τοῦ σύγχρονου
κράτους+ πέτυχε βαθµὸ ἐµπιστοσύνης τοῦ λαοῦ ἰσοδύναµο
πρὸς τὸν τοῦ Βενιζέλου σw ἐκεῖνες τὶς ἐκλογές- Ὁ συνα,
σπισµὸς τοῦ ὁποίου ἡγήθηκε ἐξασφάλισε τὸ 50+/1$ τῶν
ψήφων καὶ 112 ἕδρες ἀπὸ τὶς 14/ τῆς τότε Ἐθνοσυνέλευ,
σης- Εἶχε ὁ ἴδιος+ προηγουµένως+ διὰ τῆς συνθήκης τῆς
Λωζάνης '13 Ἰουλίου 0812(+ θάψει µὲ τὰ χέρια του τὸ
ὄνειρο ἀνασύστασης τοῦ Βυζαντίου- Τώρα ὁ στόχος εἶναι ἡ
ἀποκατάσταση τῆς χώρας σὲ «Μικρὰ Ἁγγλία»- Σὲ κρά,
τος+ δηλαδή+ ὑψηλοῦ πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου- Ἁλλὰ τὰ προ,
βλήµατα εἶναι µεγάλα- Ἡ Ἑλλὰς πρέπει νw ἀφοµοιώσει
πληθυσµὸ προσφύγων ἴσο –περίπου– πρὸς τὸ 0.2 τοῦ ὑφι,
στάµενου 'πληθυσµοῦ(- Καὶ αὐτὸ ἐνῶ ἡ οἰκονοµία εἶναι
καθηµαγµένη ἀπὸ τὶς δαπάνες τῆς ἐκστρατείας+ ὅπως
καὶ τὸ κόστος τῆς καταστροφῆς- Εἶναι χαρακτηριστικὸ
ὅτι µεταξὺ τῶν ἐτῶν 0810,0816 ἡ ἀξία τῆς δραχµῆς ὑπο,
τιµήθηκε στὸ 0.04 ἐκείνης πρὸ τῆς µικρασιατικῆς ἐκ,
στρατείας- Ἡ κακὴ αὐτὴ κατάσταση ἐπιδεινώθηκε ραγ,
δαῖα ἀπὸ τὴ διεθνὴ οἰκονοµική+ τότε+ κρίση- Τὴν 08η Ὀ,
κτωβρίου 0818 κατέρρευσε ἡ χρηµαταγορὰ τῆς Νέας
Ὑόρκης- Ὁ κλονισµὸς ἐπεκτάθηκε στὴν ὅλη ἀµερικανικὴ
οἰκονοµία- Ἐκεῖθεν δὲ ἐξαπλώθηκε+ κατὰ τοὺς ρυθµοὺς
τῆς ἐποχῆς+ καὶ στὴν Εὐρώπη+ ἄρα καὶ στὴν ἙλλάδαἩ λεγόµενη Οἰκουµενικὴ Κυβέρνηση ποὺ ἀναδείχθηκε
ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τῆς 6ης Νοεµβρίου 0815+ µὲ Πρόεδρό της
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τὸν Ἁλέξανδρο Ζαΐµη καὶ ὑπουργὸ Οἰκονοµικῶν τὸν Γεώρ,
γιο Καφαντάρη+ εἶχε κατορθώσει+ µὲ τὴν ἐπιτυχὴ δραστη,
ριότητα τοῦ τελευταίου+ νὰ συµµαζέψει τὰ οἰκονοµικὰ τοῦ
τόπου- Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ προϋπολογισµὸς χρή,
σης 0816 ἔκλεισε –τελικῶς– µὲ περίσσευµα' (- Ἁκόµη+
µὲ τὴν ἵδρυση τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος+ ποὺ λειτούργη,
σε ἀπὸ 03ης Μαΐου 0817+ εἶχε σταθεροποιηθεῖ καὶ τὸ νόµι,
σµα- Ἡ δραχµὴ ἦταν πλέον «πληρωτέα ἐπὶ τῇ ἐµφανίσει»+
δηλαδὴ µετατρέψιµη σὲ χρυσό- Ὅµως+ τὸν ὄγκο τῶν ἀπο,
θεµάτων της διατηροῦσε σὲ χάρτινες ἀγγλικὲς λίρες+ ἤτοι
σὲ νόµισµα ποὺ κατw ἐξοχὴν κακόπαθε ἀπὸ τὴ δυσµενὴ
διεθνῶς συγκυρία καὶ ὑποτιµήθηκε ραγδαῖα- Ἔτσι+ λοι,
πόν+ µὲ τὴν καθίζηση τοῦ καλύµµατος κατέρρευσε καὶ ἡ
δραχµή- Περιῆλθε σὲ κατάσταση ἀναγκαστικῆς κυκλο,
φορίας ἀπὸ τὴν ὁποία οὐδέποτε –οὐσιαστικά– βγῆκε- Ἡ
οἰκονοµικὴ κρίση ἐπέτεινε καὶ τὴν προσφυγικὴ τραγωδίαΓενικότερα –καὶ πέρα ἀπὸ τὰ οἰκονοµικά– ἡ περίοδος
ἐκείνη '0817,21( τῆς µακρᾶς ἀλλὰ καὶ τελευταίας δια,
κυβέρνησης Βενιζέλου+ ἐπιβεβαίωσε βασικὲς διαχρονικῆς
ἀξίας παραδοχὲς τῆς πολιτικῆς πράξης- Μάλιστα δὲ ὅτι οἱ
κοινοβουλευτικὲς πλειοψηφίες δὲν ἀποτελοῦν σταθερὲς
κατακτήσεις- Συναφῶς+ ὅµως+ καὶ ὅτι ὅσο µεγαλύτερες
θάλπονται προσδοκίες στὴν κοινὴ γνώµη+ τόσο ἐντονότερη
διαγράφεται καὶ ἡ ἀπογοήτευση στὴν προοπτικὴ τοῦ χρό,
νου- Ὁ Βενιζέλος ἐπέστρεψε ἤδη στὴν ἐνεργὸ πολιτικὴ ὡς
παράκλητος καὶ ἔγινε δεκτὸς ὡς Μεσσίας- Ὅλοι 'ἢ περί,
που( προσδοκοῦσαν ὅτι θὰ εἶναι γιὰ ὅλους φορέας εὐτυ,
χίας- Ἱκανὸς –καὶ σὲ ὑπερφυσικὴ διάσταση– νὰ λύσει ὅλα
τὰ τεράστια τότε καὶ χρονίζοντα προβλήµατα τῆς χώρας+
µετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Μικρασίας- Αὐτὸ δὲ καὶ ὑπὸ
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συνθῆκες διεθνοῦς οἰκονοµικῆς κρίσης- Ἁλλw ὁ Ἁρχηγός+
περασµένος πλέον καὶ στὰ χρόνια –ὑπὸ τὰ δεδοµένα τῆς
ἐποχῆς– εἶχε πρὸς τὸ τέλος+ κυρίως+ τῆς τετραετίας ἀπο,
κάµει- Ἡ πολυκύµαντη καὶ ἰλιγγιώδης πορεία τῶν προ,
ηγουµένων ἐτῶν ἔχει ὑπονοµεύσει τὴν ἀντοχή του- Ἡ συ,
νεννόησή του µὲ τὴν ἀντιπολίτευση εἶναι δύσκολη+ συγ,
κεντρώνεται –ὅσο ἡ φθορὰ τῆς κυβέρνησής του αὐξάνει–
στὸν σκληρὸ πυρήνα τῶν ἀφοσιωµένων- Ἔρχεται σὲ σύγ,
κρουση µὲ τοὺς ἐπιτελεῖς τῶν ἐνδόξων ἡµερῶν- Μὲ τὸν
ἀντιπρόεδρό του Ἁνδρέα Μιχαλακόπουλο+ σὲ ὀξεία ἀντι,
παράθεση µὲ τὸν πρὸ ὀλίγων ἐτῶν διάδοχό του Γ- Καφαν,
τάρη+ µὲ τὸν Ἰωάν- Τσιριµῶκο+ µὲ τὸν Ἁλέξ- ∆ιοµήδηἉκόµη ἐµφανίζεται περισσότερο –παρὰ ποτὲ ἄλλοτε– ἔν,
τονη ἡ ἐπιρροὴ τοῦ λεγόµενου «στενοῦ περιβάλλοντος»Ὅσο καὶ ἂν φαίνεται δύσκολο+ ὁ Ἡγέτης δὲν εἶναι ἀδιάφο,
ρος στὶς εἰσηγήσεις τοῦ περιβάλλοντος αὐτοῦΣὲ τέτοιες συνθῆκες λήφθηκε καὶ ἡ –κακῆς ἔµπνευ,
σης– ἀπόφαση γιὰ τὸ κίνηµα τοῦ 0824- Σὲ κάθε περίπτω,
ση 'καὶ πάντως ἐξ ἀποτελέσµατος( ἐπρόκειτο περὶ λά,
θους- Ἐπέµεινε ἰδιαιτέρως στὴν ἀπόφασή του ὁ Βενιζέλος∆ὲν ἔλαβε ὑπw ὄψη του οὔτε τὴν ἄρνηση τοῦ Ἁλεξ- Ὀθω,
ναίου νὰ ἡγηθεῖ τοῦ ἐγχειρήµατος- Ἐν τούτοις ἡ ἄρνηση
αὐτὴ εἶχε σαφὴ χαρακτήρα ἀποδοκιµασίας τῶν τεκταινο,
µένων- Καὶ ἡ ἀποδοκιµασία προερχόταν ἀπὸ πρόσωπο
κατw ἐξοχὴν συνδεδεµένο µὲ τὸν Βενιζέλο- Τὸν Ὀθωναῖο –
Πρόεδρο τοῦ Στρατοδικείου ποὺ δίκασε 'καὶ( τοὺς ἕξι– ὁ
ὁποῖος εἶχε ἔτσι διχάσει τὴ βενιζελικὴ ἀπὸ τὴν ἀντιβενιζε,
λικὴ παράταξη µὲ τὸ αἷµα τῶν ἐκτελεσθέντων- Ἁλλὰ καὶ
ἡ ἀποφασιστικῆς σηµασίας χρησιµοποίηση τοῦ Στέφανου
Σαράφη γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ κινήµατος στὴ Θεσσαλο,
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νίκη 'ἐκ τοῦ πράγµατος( ἔχει ἀποδειχθεῖ κάκιστη ἐπι,
λογή- Σὲ κάθε περίπτωση δὲν εἶναι –κυρίως– ἡ ἀποτυχία
τοῦ κινήµατος καθw ἑαυτήν- Εἶναι+ κυρίως+ ὅτι διὰ τῆς
ἀποτυχίας του ἀναδείχθηκε βάση ἐγκαθίδρυσης τοῦ κρά,
τους τοῦ ἀντιβενιζελισµοῦ στὴ χώρα ἐπὶ δεκαετίες- Καὶ
τοῦ ἴδιου τοῦ Βενιζέλου τὸ φυσικὸ τέλος ἐπιτάχυνε ἡ ἀστο,
χία- Ὑπέστη τὸ πρῶτο ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο ὡς φυγὰς
πρὸς τὸ Παρίσι+ κατὰ τὴ διέλευσή του ἀπὸ τὴ Νεάπολη
τῆς Ἰταλίαςζ΄- Μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ κινήµατος+ ἀναγκάσθη,
κε νὰ φύγει- Ὡς φυγὰς ἐγκαταστάθηκε στὸ Παρίσι- Καὶ
ἐν τῷ µεταξὺ στὴν Ἑλλάδα καταδικάσθηκε σὲ θάνατοη΄- Στὴν ἄλλη ἄκρη+ ἤδη+ τοῦ πολιτικοῦ φάσµατος τὸ
κράτος τοῦ ἀντιβενιζελισµοῦ ἀνασυγκροτούµενο κάλεσε
τὸν Γεώργιο Β΄ πρὸς τελείωσή του- Ἔτσι µὲ πραξικόπηµα
ὑπὸ τὴν ἔµπνευση καὶ παρακίνηση τοῦ Γ- Κονδύλη ἀνε,
τράπη τὴν 0/η Ὀκτωβρίου 0824 ἡ νόµιµη Κυβέρνηση τοῦ
Παναγῆ Τσαλδάρη- Ὁριστικοποιήθηκε –τότε– ἡ παλινόρ,
θωση καὶ ἐπιταχύνθηκε ἡ διαδικασία ἐπιστροφῆς τοῦ Γε,
ωργίου µετὰ τὸ δηµοψήφισµα τῆς 2ης Νοεµβρίου 0824+
ὅπου ἡ ὑπὲρ αὐτοῦ πρόταση φάνηκε νὰ ὑπερψηφίζεται µὲ
ποσοστὸ 86+7/$' (- Πρόκειται+ µᾶλλον+ γιὰ τὸ περισσό,
τερο γελοῖο δηµοψήφισµα ποὺ διεξήχθη ποτὲ στὴν Ἑλλά,
δα- Ἐν ὄψει τῆς ποιότητας τοῦ ἐρείσµατος αὐτοῦ ὁ Γεώρ,
γιος εἶχε κατάδηλη τὴν ἀνάγκη τῆς οὐσιαστικῆς δηµο,
κρατικῆς «νοµιµοποίησης»- Καὶ αὐτὴν ἔκρινε+ καὶ ὀρθῶς+
ὅτι µποροῦσε νὰ ἐπιδιώξει ἀποτελεσµατικά+ κυρίως+ ἀπὸ
τὸν Βενιζέλο- Αὐτὸς ἐξακολουθοῦσε νὰ εἶναι τὸ ἀντίπαλο
δέος- Ἐκείνου ἡ παρουσία κυριολεκτικὰ µαγνήτιζε διαρ,
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κῶς τὸν φιλελεύθερο κόσµο- Ἔτσι ἐπιστρέφοντας πρὸς ἀ,
νάληψη καθηκόντων –µέσῳ Παρισίων– βολιδοσκόπησε
διὰ τοῦ βασιλόφρονος+ ἀλλὰ καὶ φίλου τοῦ Βενιζέλου+ Ἄθω
Ρωµάνου συνάντησή του µὲ τὸν µεγάλο Κρητικό- Ὁ τε,
λευταῖος ὅµως τὴν ἀπέκρουσεθ΄- Ἐπιλέγων+ ἤδη+ ὡς πρὸς τὸν Βενιζέλο+ τὸν κατw
ἐξοχὴν χαρισµατικὸ ἡγέτη τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνισµοῦ9
h- Τονίζω ὅτι αὐτὸν ἔφερε ἡ µοίρα στὴν ἡγεσία τῆς χώ,
ρας κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν µεγάλων βαλκανικῶν ἀνακατα,
τάξεων- Μὲ συνείδηση ἀποστολῆς καὶ τόλµη συµµετέσχε
στὸν πόλεµο- Καὶ ἡ τύχη δικαίωσε τὴν πρωτοβουλία τουΣτὴ Θεσσαλονίκη προηγηθήκαµε τῶν Βουλγάρων γιὰ
ἐλάχιστες –µόνον– ὧρες- Καὶ τότε+ ἐκεῖ+ τὸ πλειοψηφοῦν
στοιχεῖο δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἢ σλαβικὸ ἢ τουρκικὸ ἀλλὰ
ἑβραϊκό- Ἡ καλὴ τύχη+ λοιπόν+ τοῦ Βενιζέλου καὶ τοῦ Ἔ,
θνους προσκύρωσε σw ἐµᾶς τὸ κόσµηµα τοῦ Θερµαϊκοῦhh- Ἡ ἄρνηση ὑποταγῆς τοῦ Βασιλέως στὶς ἐπιλογὲς
τοῦ συνταγµατικοῦ του Πρωθυπουργοῦ ἀνάγκασε τὸν Βε,
νιζέλο+ πρὸς ἐπιβολὴ τῆς πολιτικῆς του+ νὰ ἱδρύσει ὡς δεύ,
τερο κράτος ἐκεῖνο τῆς Θεσσαλονίκης- Ἐγκαταλείποντας
τὴν πρωτεύουσα πρὸς ἐπιδίωξη τῶν ὁραµατισµῶν του+
οὐσιαστικὰ ἔπαιζε τὴν ὑπόστασή του «κορώνα,γράµµα,
τα»- Ἔφθασε στὰ ὅρια τῆς ἀποτυχίας ἡ ὁποία θὰ τὸν
ἐξουθένωνε πολιτικά+ 'ἴσως( καὶ βιολογικά- Ἐν τούτοις –
τὴ σκοτεινότερη ὥρα τῆς δοκιµασίας– ἡ ἀνερµάτιστη
δράση τοῦ Κωνσταντίνου κατὰ τῆς Dmsdmsd ἐπέφερε –ὡς
καταλύτη– τὴν καταφορὰ τῆς τελευταίας ἐναντίον τουἜτσι καὶ µόνον ἐπῆλθε ἡ ἔξωση τοῦ Κωνσταντίνου καὶ ἡ
δικαίωση τοῦ Βενιζέλουhhh- Κατὰ τὴν κρίσιµη φάση τῆς ἐπανόδου του στὸ πολι,
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τικὸ προσκήνιο+ διὰ τῆς διάσκεψης καὶ τῆς συνθήκης τῆς
Λωζάνης+ ὅ+τι συνέβη ὑπῆρξε κατὰ κυριολεξία παροιµιῶ,
δες- Εἰσῆλθε στὴν αἴθουσα γιὰ νὰ δηλώσει τὴν παραίτησή του ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῆς ἀποστολῆς+ µάλιστα καὶ
λόγῳ ἀποδοκιµασίας+ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς χώρας τουἘξῆλθε+ ὅµως+ τροπαιοῦχος καὶ νικητής- Καὶ τὴ νίκη τοῦ
τὴν εἶχε προσφέρει –ὅπως ἐξηγήθηκε– ἡ ἐξέλιξη τῶν διεθ,
νῶν συνθηκῶν+ χωρὶς ἄµεση+ τουλάχιστον+ καὶ ἐµφανὴ
ἐπιρροὴ τοῦ Βενιζέλουhu- Καὶ τὴν ἀναπόφευκτη –σὲ κάθε θνητό– ὥρα τῆς µε,
γάλης δοκιµασίας+ ἡ τύχη τὴν προσέφερε στὸν ἀγαπηµένο
της µὲ ἰδιαίτερη ἁβρότητα- Πρόκειται ἀσφαλῶς γιὰ τὴν
ἀβαρία τῆς 0ης Μαρτίου 0824- Ἁλλὰ ἦλθε '–εὐτυχῶς– ἡ
ἀβαρία( ἀργά+ ὅταν ἡ πίστωση τοῦ Ἔθνους πρὸς τὸν
Ἡγέτη ἦταν ἤδη ὑπερχειλής- Ἡ ὅποια βλάβη χάθηκε
στὸν ὠκεανὸ τῆς θετικῆς προσφορᾶς- Ἔτσι καὶ στὸ τέλος
στὸ Παρίσι –ὁ Βενιζέλος ἐξόριστος καὶ καταδικασµένος–
ἐξακολουθοῦσε νw ἀποτελεῖ δεσπόζουσα δύναµη- Ἐπὶ τέ,
λους ὁ Γεώργιος Β΄ ζήτησε τὴ «δηµοκρατικη νοµιµοποί,
ησή του» ἀπὸ τὸν Βενιζέλο- Ἁκόµη θέλησε καὶ νὰ τὸν ἐπι,
σκεφθεῖ- ∆ὲν συνέβη τὸ ἀντίθετο- Ὁ «κατάδικος» εἶναι ποὺ
ἀρνήθηκε νὰ δεχθεῖ τὸν «Βασιλέα»' (Ὅµως ἂν ὅ,τι συνέβη τὸ 1935 εἶχε συμβεῖ τὸ 1910+
στὴν ἀφετηρία δηλαδὴ τῆς ἐποποιΐας+ κατὰ πάσα βεβαι,
ότητα ὁ βενιζελικὸς θρύλος θὰ εἶχε σβήσει ἐν τῇ γενέσει
τουι΄- Ὁ βίος τοῦ κορυφαίου πολιτικοῦ προσφέρεται καὶ γιὰ
παραδειγματικὴ σύγκριση- Ὁ Ἐλευθέριος δὲν ἦταν τὸ µό,
νο ἀγόρι στὴν οἰκογένεια- ∆ύο χρόνια πρωτύτερα εἶχε γεν,
νηθεῖ ὁ Ἁγαθοκλῆς- Παιδὶ ἐκ γενετῆς 'ἢ συνεπείᾳ νη,
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πιακῆς βαριᾶς ἀσθένειας( πνευµατικὰ ἀνάπηρο- Ὁ µεγα,
λύτερος αὐτὸς ἀδελφὸς οὐδέποτε ἀπέκτησε ἱκανότητα
στοιχειώδους αὐτοσυντήρησης- Πέθανε τὴν ἴδια µέρα µὲ
τὴ µητέρα του στὴ Μῆλο τὸ 0785- Τάφηκαν στὸ ἴδιο µνῆ,
µα- Καὶ τοῦ µνήµατος τὰ ἴχνη εἶχαν χαθεῖ µέχρι τὸ 0880Ἡ ἐπιτύµβια πλάκα διαλαµβάνει9 «Στυλιανὴ Κυρ- Βενιζέ,
λου 072/,0785+ ἐγγονὴ τοῦ πολεµάρχου Βασιλείου ΧάληΜητέρα τοῦ Ἐθνάρχου Ἐλευθερίου Κ- Βενιζέλου»- Ἐπί,
σης+ ἁπλῶς9 «Ἁγαθοκλῆς Κυρ- Βενιζέλος 0750,0785»Τὸ ποιὸς ὑπῆρξε ὁ τυχερὸς εἶναι αὐτονόητο- Μόνο στοι,
χειώδης –ἀπw ἐκεῖ καὶ πέρα– σκέψη ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ συ,
νειδητοποιήσει κανεὶς τὴν ἀνυπέρβλητη δύναµη τῆς Τύχης+ ποὺ ἀναδεικνύει ὅ+τι ἀποκαλεῖται Χαρισματικὸς ἨγέτηςΙΙ- Ἡ ὁµαδοποίηση στὴν ἐπιδίωξη κοινῶν στόχων συ,
νιστᾶ τὴν οὐσία τῆς πολιτικῆς- Καὶ προηγεῖται τοῦ νόµουΣτοιχεῖο τῆς δράσης αὐτῆς εἶναι καὶ ὁ πόλεµος- Ἡ ἐπι,
δίωξη+ δηλαδή+ πολιτικῶν στόχων µὲ βίαια 'καταστρο,
φικὰ( µέσαἩ πολιτική+ ἤδη+ ὡς ἐξουσία θέτει τοὺς ὅρους συντήρη,
σης καὶ προαγωγῆς τῆς κοινωνίας- ∆ικαιώµατα ὑπάρ,
χουν στὸ µέτρο ποὺ ἡ πολιτικὴ ἐπιτρέπει- Ἡ ἐπιβολὴ τῶν
«Σοβιὲτ» ἐξουθένωσε ἀτοµικὰ καὶ περιουσιακὰ δικαιώ,
µατα- Ἡ κατάρρευση τῆς ἐξουσίας αὐτῆς ὁδήγησε στὴν
ἄµεση ἀναγέννησή τους- Γιὰ τὴ νέα ἐξουσία πάντως –θε,
ωρητικῶς– ἦταν αὐτονόητα- Ὁ βαθµὸς ἀπόλαυσής τους+
ἐξ ἄλλου+ ἀποτελεῖ εἰδικότερο περιεχόµενο τῆς καλῆς ἢ µὴ
λειτουργίας τῆς νέας ἐξουσίαςΚατὰ συµπέρασµα9 Κάθε κοινωνικὸ πρόβληµα εἶναι
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στὴ βάση του πολιτικό- Ἡ πολιτικὴ ὑποδομὴ ἀποτελεῖ τὴν
προϋπόθεση τῆς ἀπόλαυσης τῆς ζωῆςΙΙΙ- Τὸ δίκαιο εἶναι ἐγγενῶς συντηρητικό- Ἁπὸ τὴ φύση
του καταλαµβάνει ὅ+τι ὑφίσταται- Ἕπεται+ δηλαδή+ τοῦ
γεγονότος ποὺ ρυθµίζει- Ὁ πρωτόγονος ἐξουσίασε ὅ+τι
χρειαζόταν- Ἔτσι ἄρχισε ἡ διάπλαση τῶν νοµικῶν ἐννοιῶν
τῆς κατοχῆς+ νοµῆς+ κυριότητας+ µεταβίβασης κ-ο-κΟἱ βιοτικές+ ἤδη+ σχέσεις+ ποὺ ρυθµιζόµενες ἀπὸ τὸ δί,
καιο ἀναβαθµίζονται σὲ ἔννοµες+ γιὰ νὰ εἶναι πρόσφορες
στὴν ἐξυπηρέτηση τῆς κοινωνικῆς εὐρυθµίας ἀπαιτεῖται
νὰ ἔχουν διάρκεια- Ἁλλὰ ἡ τελευταία αὐτὴ 'διάρκεια( συ,
νιστᾶ αὐτοµάτως 'καὶ( συντήρηση- Ἔτσι ἀναδεικνύεται ἡ
στατικότητα τοῦ δικαίου9 Γιὰ νὰ εἶναι ὠφέλιµο πρέπει νὰ
διαρκεῖ- Ἁλλw ἀφοῦ διαρκεῖ συντηρεῖ- Εἶναι+ ἄρα+ ἐξ ὁρισµοῦ
συντηρητικόὍταν ἐπιστεῖ ἡ κρίσιµη στιγµὴ τῆς κοινωνικῆς µετα,
βολῆς ἀνατρέπεται+ κατw ἀνάγκην+ ἡ µέχρι τότε νοµιµό,
τητα- Τὰ ἅλµατα στὴν ἱστορία πραγµατοποιοῦνται µὲ ρή,
ξεις πρὸς προϋφιστάµενο rs`str ptn- Ἡ ριζοσπαστικὴ πο,
ρεία εἶναι –φύσει– συγκρουσιακή- Ἡ ἐπανάσταση τοῦ
0710 ὑπῆρξε ἀναµέτρηση πρὸς τὴν ὀθωµανικὴ νοµιµό,
τητα+ ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τάξη πραγµάτων ποὺ ἀπέρρευσε
µετὰ τὸ τέλος τῶν ναπολεοντείων πολέµων- Ὁ τρομοκράτης, τοῦ ὁποίου ἡ ἐπανάσταση ἐπιβλήθηκε, ἀναβαθμίζεται σὲ ἐθνικὸ ἡγέτη- Γίνεται ἀρχηγὸς κράτους 'φερw εἰ,

πεῖν+ Φ- Κάστρο(-

HU- Ἡ ἔννοια τοῦ χαρισµατικοῦ ἡγέτη+ ὡς εἰδικότερη
ἔκφανση τῆς τύχης+ ἀναµετρήθηκε πρὸς τὸ δόγµα τοῦ
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κοµµουνισµοῦ- Τὸ δόγµα ὑπέκυψε- Κατw αὐτὸ ἡ ἐξέλιξη
τῆς κοινωνίας ὁδηγεῖ ἀνυπερθέτως σὲ ἀταξικὴ ὀργάνωσηἘκεῖ λύνονται –ἀμετακλήτως– οἱ ἀτοµικὲς ἀντιθέσειςΚαθιδρύεται ἡ ἐπὶ τῆς γῆς ἁρµονία- Λογικῶς ἐνώπιον τέ,
τοιας ἐξέλιξης τῶν ἀνθρωπίνων+ ἡ συµβολὴ οἱασδήποτε
χαρισµατικῆς µορφῆς εἶναι ἀντιφατικὴ πρὸς τὸ προκαθο,
ρισµένο ἀποτέλεσµα- Αὐτὸ ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως θὰ γίνει
δὲν ἔχει ἀνάγκη οἱουδήποτε ἡγέτη 'χαρισµατικοῦ ἢ µή(Ἡ ἐµπειρία ὅµως ἄλλο ἀποδεικνύει- Ὁ Λένιν λατρεύθηκε
ὡς Θεός- Τὸ σκήνωµά του στὸ Κρεµλίνο ὑπῆρξε τόπος
προσκυνήµατος γιὰ δεκαετίες- Ἰσότιµα λατρεύθηκε καὶ ὁ
Στάλιν- Ἤδη τὸ ὄνοµά του µαρτυρεῖ θαυµασµό- Γεννή,
θηκε ὡς Ἰωσὴφ Τζουγκασβίλι- Ἁναγορεύτηκε ὡς ἀτσάλι,
νος+ δηλαδὴ Στάλιν καὶ πατερούλης τῶν λαῶνὉ χαρισµατικὸς ἡγέτης ἐνσαρκώνει προσδοκίες- Ἔχει
καὶ συναισθηµατικὴ ἀκτινοβολία- Ὡς στοιχεῖο ἀνθρώπινο
ἐπέφερε ρῆγµα καὶ στὴ µηχανιστικὴ ἀντίληψη τοῦ κοµ,
µουνισµοῦ-
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