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ΟΧαρίλαος Τρικούπης ἦταν ἄραγε ἕνας χαρισµατικὸς
ἢ ἕνας µὴ χαρισµατικὸς ἡγέτης: Ἂν ἡ ἐρώτηση ἀφο,

ροῦσε στὸν Βενιζέλο+ δὲν θὰ ἐτίθετο θέµα- ∆ὲν ὑπάρχει
καµµία ἀµφιβολία ὅτι ὁ Βενιζέλος ὑπῆρξε χαρισµατικὸς
ἡγέτης- Ὁ Τρικούπης ὅµως: Ἁπὸ συζητήσεις διαπίστωσα
ὅτι ἄλλοι τὸν θεωροῦν χαρισµατικὸ καὶ ἄλλοι τὸ κατεξο,
χὴν παράδειγµα τοῦ µὴ χαρισµατικοῦ- Οἱ µὲν ἀναφέρον,
ται στὸν χαρακτήρα του+ γεµάτο θέληση καὶ ἀποφασιστι,
κότητα+ στὴν πρωτοφανὴ γιὰ τὴν ἐποχὴ µακροχρόνια πα,
ραµονή του στὴν ἐξουσία καὶ στὰ ἐπιτεύγµατά του- Οἱ δὲ
ἐπικεντρώνουν ἐπίσης στὸν χαρακτήρα του+ τονίζοντας+
ὅµως+ τὴν ψυχρότητα καὶ τὴν αὐτοσυγκράτησή του καὶ
ἐπισηµαίνοντας τὴν ἔλλειψη πάθους στὴ σχέση του µὲ
τὸν λαό9 δὲν τὸν ὁδήγησε σὲ διχασµό+ σὲ ἀναθέµατα+ σὲ
ἀπόπειρες δολοφονίας…

Τὸ ὅτι ὑπάρχουν δύο ἐκ διαµέτρου ἀντίθετες ἀπόψεις+
δὲν εἶναι πρωτόγνωρο οὔτε σήµερα+ οὔτε στὸ παρελθόν+
οὔτε γενικά+ οὔτε γιὰ τὸν Τρικούπη εἰδικότερα- ∆ιαβάζον,
τας µάλιστα περιγραφὲς τοῦ Τρικούπη στὸν τύπο τῆς
ἐποχῆς+ διερωτᾶται κανεὶς ἂν ἀναφέρονται στὸ ἴδιο πρό,
σωπο9 Ὁ ἄθλιος+ ὁ ἐλεεινός+ ὁ αὐθάδης ἀπατεών+ ὁ ἀνόη,
τος κεφάλας+ ὁ ἀναίσχυντος συκοφάντης+ ὁ λαθρέµπορος+
κατάσκοπος καὶ πλαστογράφος+ µπορεῖ νὰ εἶναι συγχρό,
νως ὑπόδειγµα ἐντιµότητας καὶ ἠθικῆς+ τέρας µορφώ,
σεως+ προσηνής+ σοβαρός+ ἀγέρωχος+ νὰ θαυµάζεται σὲ
Ἁνατολὴ καὶ ∆ύση+ νὰ ἔχει χαλύβδινο χαρακτήρα+ ἀπέ,

— 7 —



ραντη καλοσύνη+ ἀδάµαστη θέληση καὶ ἕνα µεγαλοφυὲς
πνεῦµα:0

Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς χαρακτηρισµοὺς αὐτούς+ ποὺ ὀφεί,
λονται βέβαια σὲ ὀπαδοὺς ἢ ἀντιπάλους του+ θὰ ἔλεγα ὅτι
ἡ Ἱστορία ἔχει πλέον δώσει τὶς ἀπαντήσεις της+ σβήνον,
τας τὶς κακεντρέχειες καὶ ἁπαλύνοντας τὶς ὑπερβολές-
Ὅσον ἀφορᾶ ὅµως τὸν σηµερινὸ προβληµατισµό µας+ ἂν
ἦταν χαρισµατικὸς ἡγέτης ἢ ὄχι+ ἡ ἀπάντηση δὲν εἶναι
οὔτε προφανὴς οὔτε ἀναµφισβήτητη- Προσωπικά+ ὅταν
µοῦ πρωτοτέθηκε τὸ ἐρώτηµα+ ὁµολογῶ ὅτι ἔφερα τὴν
εἰκόνα του στὸ µυαλό µου καὶ χωρὶς νὰ πολυδιστάσω εἶπα
ὅτι ὄχι+ δὲν νοµίζω ὅτι µπορεῖ κανεὶς νὰ τὸν χαρακτηρίσει
χαρισµατικὸ ἡγέτη- Καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀρχικὰ κλήθηκα
νὰ σᾶς παρουσιάσω σήµερα ἕναν πολὺ σηµαντικὸ πολι,
τικό+ ποὺ ὡστόσο+ σὲ ἀντιδιαστολὴ µὲ τὸν Ἐλευθέριο Βε,
νιζέλο+ θεωρεῖται µὴ χαρισµατικὸς ἡγέτης- Ὅταν ὅµως
ἄρχισα νὰ δουλεύω τὴν ὁµιλία µου καὶ διέτρεξα νοερὰ ὅλη
τὴν ἱστορία τῆς ζωῆς του+ στάθηκα σὲ ὁρισµένα γεγο,
νότα+ ποὺ µὲ ἔκαναν νὰ ἀναθεωρήσω τὴν ἄποψή µου καὶ
νὰ καταλήξω ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι ἄλλη9 Ὑπῆρξε χαρισµα,
τικὸς ἡγέτης-

Κατ’ ἀρχὰς βέβαια+ γιὰ νὰ θεωρήσουµε κάποιον ὡς
χαρισµατικὸ ἢ µὴ χαρισµατικὸ ἡγέτη+ θὰ πρέπει νὰ ἀπο,
σαφηνίσουµε τί ἀκριβῶς σηµαίνει ὁ ὅρος-

Ἂν κοιτάξει κανεὶς στὸ διαδύκτιο στὸ λῆµµα «χαρι,
σµατικὸς ἡγέτης»+ τόσο στὰ ἑλληνικὰ ὅσο καὶ στὰ ἀγ,
γλικά+ θὰ διαπιστώσει ὅτι ὑπάρχουν ἄπειροι+ Ἕλληνες καὶ
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ξένοι- Αὐτὸ αὐτόµατα δηµιουργεῖ µία ἀµφιβολία- Εἶναι
δυνατὸν νὰ εἶναι ὁ κόσµος γεµάτος µὲ χαρισµατικοὺς
ἡγέτες: Ἡ ἰδιότης αὐτὴ δὲν εἶναι κάτι τὸ ἐξέχον+ καὶ συ,
νεπῶς σχετικὰ σπάνιο: Μία συστηµατικότερη ἀνάγνωση
τῶν ἐγγραφῶν ὁδηγεῖ στὸ συµπέρασµα ὅτι ὁ ὅρος σήµερα+
στὴν εὐρεία χρήση του+ ἔχει ἀποβάλει τὴν ἀρχικὴ καὶ
πραγµατική του ἔννοια καὶ χρησιµοποιεῖται ἀντὶ τοῦ ἱκα,
νοῦ ἢ τοῦ ἀποτελεσµατικοῦ ἀνθρώπου+ τοῦ σπουδαίου ἢ
καὶ ἁπλῶς τοῦ δηµοφιλοῦς- Φαίνεται δέ+ ὅτι ἡ εὐρεία χρή,
ση του στὸν τύπο ἄρχισε στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ
085/ καὶ προῆλθε ἀπὸ τὴν συχνὴ ἀναφορά του σὲ σχέση
µὲ τὸν Τζὼν Κέννεντυ- Ἁποδίδεται+ βέβαια+ διεθνῶς κυ,
ρίως σὲ πολιτικὰ πρόσωπα καὶ σὲ κληρικούς+ ἀλλὰ ὄχι
µόνο- Ἁποδίδεται σὲ τοπικοὺς ἥρωες+ σὲ προέδρους µεγά,
λων ἑταιρειῶν+ ἀλλὰ ἀκόµη καὶ σὲ ἀρχηγοὺς ποδοσφαι,
ρικῶν ὁµάδων-

Στὰ καθ’ ἡµᾶς+ ἀναφέρονται ὡς χαρισµατικοὶ ἡγέτες
ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος –κατεξοχήν–+ ἀλλὰ καὶ ὁ Χαρί,
λαος Τρικούπης+ ὁ Κωνσταντίνος Καραµανλὴς καὶ ὁ Ἁν,
δρέας Παπανδρέου+ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος καὶ ὁ ἀρ,
χιεπίσκοπος Χριστόδουλος+ ὁ Κολοκοτρώνης καὶ ὁ Πα,
παφλέσσας+ ὁ Ἄρης Βελουχιώτης καὶ ὁ Νίκος Ζαχαριά,
δης+ ὁ Περικλῆς+ ὁ Κίµων καὶ ὁ Ἐπαµεινώνδας+ καὶ βέ,
βαια ὁ Μέγας Ἁλέξανδρος- Ἁναφέρονται ὅµως+ σὲ µικρό,
τερη κλίµακα+ καὶ διάφοροι τοπικοὶ ἥρωες+ ἄγνωστοι πέρα
ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἐπαρχίας τους- Ἐπίσης ἀναφέρεται ὁ
ἱδρυτὴς τῆς γαλακτοβιοµηχανίας ∆ΕΛΤΑ ἀλλὰ καὶ ὁ
ἱδρυτὴς τῆς ΜΕΒΓΑΛ+ ὁ πρόεδρος τῆς ∆όξας ∆ράµας+
ὅπως καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΟΚ+ γιὰ νὰ σταµατήσουµε
ἐκεῖ- Παρατηρεῖτε ὑποθέτω τὴν ἀπουσία γυναικῶν- Μόνο
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ἡ κυρία Ἁγγελοπούλου ἀναφέρεται σὲ σχέση µὲ τοὺς
Ὀλυµπιακοὺς Ἁγῶνες+ ἐνῶ ἀντίθετα+ σὲ παγκόσµια κλί,
µακα+ ἔχουµε τὴν Κλεοπάτρα+ τὴν Ἰωάννα τῆς Λωραί,
νης+ τὴν Ἐβίτα Περόν+ τὴ Γκόλντα Μέϊρ+ τὴν Ἰντίρα
Γκάντι+ τὴ Μάργκαρετ Θάτσερ+ τὴ Χίλαρυ Κλίντον ἀλλὰ
καὶ τὴν Κοκὸ Σανέλ-

Οὐσιαστικὰ ὁ ὅρος σήµερα συγχέεται µὲ τὴ χαρισµα,
τικὴ προσωπικότητα- Ὑπὸ αὐτὴ τὴν ἔννοια βέβαια δὲν τί,
θεται κανένα θέµα ἀµφιβολίας- Ὁ Τρικούπης+ ποὺ ἦταν
καὶ ἱκανὸς καὶ ἀποτελεσµατικὸς καὶ σηµαντικὸς πολιτι,
κός+ θὰ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὑπὲρ,χαρισµατικὸς ἡγέτης-

∆ὲν εἶναι ὅµως αὐτὴ ἡ πραγµατικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου-
Βέβαια+ ἕνας χαρισµατικὸς ἡγέτης ἔχει χαρισµατικὴ
προσωπικότητα+ ἀλλὰ κάθε χαρισµατικὴ προσωπικότητα
δὲν γίνεται καὶ χαρισµατικὸς ἡγέτης- Ὁ Μὰξ Βέµπερ+
στὸν ὁποῖο ἀποδίδεται ἡ πατρότητα τοῦ ὁρισµοῦ+ στὸ κλα,
σικὸ σύγγραµµά του Οἰκονοµία καὶ Κοινωνία+ ἀναφέρε,
ται ἐκτενῶς στὸ «χάρισµα» καὶ ὁρίζει τὸν χαρισµατικὸ
ἡγέτη ὡς ἐκεῖνον+ τὸν ὁποῖο οἱ ὀπαδοί του ἀκολουθοῦν τυ,
φλά+ σὰν σὲ ὕπνωση σχεδόν+ πιστεύουν ὅτι διαθέτει ὑπε,
ράνθρωπες ἱκανότητες+ τὸν βλέπουν δηλαδὴ ὡς µεσσία+
καὶ ἐναποθέτουν σὲ αὐτὸν τὶς ἐλπίδες καὶ τὶς τύχες τους+
γιὰ νὰ τοὺς βγάλει ἀπὸ µία ἐξαιρετικὰ δύσκολη κατά,
σταση+ ἀπὸ ἕναν πόλεµο+ ἀπὸ µία πολιτική+ οἰκονοµικὴ ἢ
θρησκευτικὴ κρίση1-
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Ἡ συνειδητοποίηση τῆς κρίσης καὶ τῆς ἀδυναµίας νὰ
ἀντιµετωπισθεῖ χωρὶς τὴν ἐµφάνιση ἑνὸς µεγάλου ἡγέτη+
ὁδηγεῖ στὴν προσδοκία τῆς ἐµφάνισης αὐτοῦ τοῦ σωτήρα+
πού+ ὅταν ἐµφανισθεῖ+ κινητοποιεῖ µεγάλες µάζες λαοῦ+
ἕτοιµες νὰ ὑπηρετήσουν τὸ ὅραµά του- Οἱ ὀπαδοί του ἀνα,
γνωρίζουν τὶς χαρισµατικές του ἰδιότητες καὶ αὐτὴ ἡ
ἀναγνώριση µετουσιώνεται σὲ µία ὁλικὴ προσωπικὴ ἀφο,
σίωση στὸν ἡγέτη+ ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἐνθουσιασµό+
ἀπελπισία ἢ ἐλπίδα- Ἡ χαρισµατικὴ ἡγεσία εἶναι δηλαδὴ
προϊὸν κρίσης καὶ ἐνθουσιασµοῦ2-

Ἡ δύναµη τοῦ χαρισµατικοῦ ἡγέτη πηγάζει ἀποκλει,
στικὰ ἀπὸ τὴν προσωπικότητά του καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν κοινω,
νικὴ ἢ τὴ νοµική του θέση3- Ὁ ἡγέτης αὐτὸς εἶναι κατὰ
κανόνα ριζοσπάστης καί+ χωρὶς νὰ εἶναι πάντα ἐπανα,
στάτης+ ὑπερκεράζει συχνὰ τὰ ἔθιµα+ τὸν νόµο καὶ τὴν
παράδοση4- Ἔχει µεγάλη αὐτοπεποίθηση καὶ πιστεύει
βαθύτατα στὴν ὀρθότητα τῶν ἀπόψεών του- Εἶναι ἰδιαί,
τερα ἐπίµονος στὴν ἀντιµετώπιση ἐµποδίων+ ἐπιθυµεῖ τὴν
ἀλλαγὴ καὶ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση µὲ ὅσους ὑπερασπίζονται
τὸ rs`str ptn+ ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν κριτική+ ποὺ τυχὸν
ἀσκεῖται ἐναντίον του-

Καθὼς οἱ ὀπαδοί του θεωροῦν ὅτι ἔχει ὑπεράνθρωπες
ἰδιότητες+ µὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἔχει ἰδιότητες ποὺ σπάνια
ἔχουν ἄλλοι ἄνθρωποι5+ συχνὰ κινδυνεύει νὰ φθάσει νὰ πι,
στέψει καὶ ὁ ἴδιος στὴν ἰδιαίτερη φύση του καί+ ὡς ἐκ τού,
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του+ νὰ ὑπερβεῖ τὰ ἠθικὰ ὅρια- Μερικὲς φορὲς µάλιστα
ἐνυπάρχει σ’αὐτὸν καὶ τὸ στοιχεῖο τοῦ ναρκισσισµοῦ+ ποὺ
τὸν ἐµποδίζει νὰ δεῖ τὶς πραγµατικὲς ἀνάγκες τῶν ὀπα,
δῶν του καὶ νὰ κατανοήσει τὶς ἀντιλήψεις καὶ τὶς προσδο,
κίες τους6-

Γιατὶ ὁ χαρισµατικὸς ἡγέτης δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως
καλὸς ἢ ἠθικός+ οὔτε τὸ ἀποτέλεσµα τῶν ἐνεργειῶν του
εἶναι ἀπαραιτήτως καλὸ γιὰ τοὺς ὀπαδούς του+ πού+ φθά,
νοντας στὰ ὅρια τῆς ὕπνωσης+ τὸν ἀκολουθοῦν τυφλὰ χω,
ρὶς νὰ σκέπτονται τὰ συµφέροντά τους- Ἁντίθετα+ µπορεῖ
νὰ προκαλέσει τὴν κακουχία+ τὴν καταστροφὴ ἢ ἀκόµη
καὶ τὸν θάνατο αὐτῶν ποὺ κυβερνᾶ- Χαρακτηριστικὴ πε,
ρίπτωση ὁ Ἁδόλφος Χίτλερ7-

Καὶ ὁ χαρισµατικὸς ἡγέτης συνήθως δὲν εἶναι ἰσόβιος-
Ἁντιθέτως+ τὸ πραγµατικὸ χάρισµα+ κατὰ τὸν Βέµπερ+
τείνει νὰ εἶναι βραχύβιο+ καθὼς εἶναι ἕνας ἰδιαίτερος δε,
σµὸς µεταξὺ ἡγέτη καὶ ὀπαδῶν ποὺ δυσκολεύει τὴ δηµι,
ουργία ἑνὸς µόνιµου θεσµοῦ8- Ἕνας ἡγέτης µπορεῖ νὰ
εἶναι χαρισµατικὸς γιὰ ἕνα διάστηµα καὶ κατόπιν+ ὅταν
καταφέρει νὰ ἐξοµαλύνει τὰ πράγµατα+ ὅταν ξεπεραστεῖ
ἡ δύσκολη κατάσταση+ ὅταν ἀποφευχθεῖ ἡ σύρραξη ἢ τε,
λειώσει ὁ πόλεµος+ νὰ πάψει νὰ εἶναι- Χαρακτηριστικὸ

6 Dcvhm Gnkk`mcdq+ «Dsghb`k Bg`kkdmfdr hm sgd Kd`cdq,Enkknvdq Qdk`,
shnmrgho»+ στὸ Dsghbr+ sgd Gd`qsg ne Kd`cdqrgho+ ἐπιµ- In`mmd
Bhtkk`+ Vdrsonqs 1//3+ σ- 41-

7 I`ldr Gdmrkhm+ Rnbhnknfx9 Α Cnvm,sn,D`qsg @ooqn`bg+ Aοστώνη
0882+ σ- 3/7-

8 L- Vdadq+ ὅ-π+ σ- 0003-
0/ Qnadqs Stbjdq+ Onkhshbr `r kd`cdqrgho+ Tmhudqrhsx ne Lhrrntqh Oqdrr+

Bnktlah` Lhrrntqh 0884+ σ- 85-
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παράδειγµα ὁ Οὐίνστον Τσώρτσιλ+ µετὰ τὴ λήξη τοῦ δεύ,
τερου παγκοσµίου πολέµου0/-

Τέλος+ κατὰ τὸν Βέµπερ τὸ µόνο ἀποφασιστικὸ στοι,
χεῖο γιὰ τὸν χαρακτηρισµὸ ἑνὸς ἡγέτη ὡς χαρισµατικοῦ
ἢ µή+ εἶναι τὸ πῶς τὸν βλέπουν οἱ ὀπαδοί του00-

Ἂς δοῦµε τώρα τὸν Τρικούπη βάσει αὐτῶν τῶν δεδοµέ,
νων-

Ὁ χαρακτήρας του ταιριάζει σὲ πολλὰ σηµεῖα µὲ ὅσα
ἀναφέρθηκαν- Εἶναι ἕνας πολιτικὸς αἰσιόδοξος+ µὲ µε,
γάλα ὁράµατα γιὰ τὴ χώρα του+ µὲ ἀτσαλένια θέληση νὰ
τὰ πραγµατοποιήσει+ µὲ µεγάλη αὐτοπεποίθηση καὶ µὲ
ἀκράδαντη πίστη στὴν ὀρθότητα τῶν ἀπόψεών του- Πεί,
σµων+ δὲν θέλει νὰ τοῦ ὑποδεικνύουν τὰ λάθη του καὶ δὲν
τὰ ἀναγνωρίζει εὔκολα- Φιλελεύθερο πνεῦµα+ δὲν εἶναι
ἐπαναστάτης+ µὲ τὴν ἔννοια ὅτι δὲν θέλει τὴν ἀνατροπὴ
τῆς ἔννοµης τάξης+ παίρνει ὅµως ριζοσπαστικὰ γιὰ τὴν
ἐποχὴ µέτρα- ∆ὲν πτοεῖται ἀπὸ καµµία δυσκολία καὶ ἡ
ἀλλαγὴ –ἡ ἀλλαγὴ τῆς νοοτροπίας καὶ ἡ ἀναδιοργάνωση
κράτους καὶ στρατοῦ– εἶναι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὠµέγα τοῦ
προγράµµατός του+ τὸ ὁποῖο ἐπιµένει νὰ ἐφαρµόσει ἀδια,
φορώντας γιὰ τὶς ἀντιδράσεις- Θεωρεῖ ὅτι ὁ ἑλληνικὸς
λαὸς πρέπει νὰ ὑποστεῖ ἀγόγγυστα τὶς θυσίες ποὺ κα,
λεῖται νὰ κάνει+ γιὰ ἕνα καλύτερο µέλλον- Τὸ ὅραµά του
εἶναι µία Ἑλλάδα εὔρωστη οἰκονοµικά+ µὲ καλὰ ὀργανω,
µένη διοίκηση καὶ µὲ ἰσχυρὸ στρατό- Ἕνα κράτος εὐρω,
παϊκοῦ ἐπιπέδου-

Σὲ ἡλικία σαράντα ἐτῶν γίνεται ἀρχηγὸς ἑνὸς µικροῦ

00 M`rrdq Adgmdf`q+ Kdn Rsq`trr+ L`w Vdadq `mc sgd Rbhdmshehb Rstcx
ne Onkhshbr+ Tmhudqrhsx ne Bghb`fn Oqdrr+ Σικάγο 1//4+ σ- 0/0-
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κόµµατος+ ποὺ θὰ ἐξελιχθεῖ στὸ γνωστὸ τρικουπικὸ κόµ,
µα- ∆ύο χρόνια ἀργότερα δηµοσιεύει τὸ περίφηµο ἄρθρο
του «Τὶς πταίει:»+ ὅπου στηλιτεύει τὴν πολιτικὴ φαυλό,
τητα καὶ µέµφεται τὸν βασιλιά+ ποὺ ἀλλάζει τὶς κυβερνή,
σεις ἀγνοώντας τὴ Βουλή- Ἡ δηµοσίευση τοῦ ἄρθρου αὐ,
τοῦ ἀρχικὰ ὁδηγεῖ στὴ δίωξή του+ στὴ συνέχεια ὅµως τοῦ
ἀνοίγει τὸν δρόµο γιὰ τὴν πρωθυπουργία- Τὸν ἑπόµενο
χρόνο+ τὸ 0764+ στὴ δίνη µιᾶς µεγάλης πολιτικῆς κρίσης+
καλεῖται γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἐξουσία ἀπὸ τὸν Γεώργιο
Α΄+ ἐνῶ δὲν εἶναι κἂν βουλευτής- Στὶς ἐκλογές+ ποὺ διε,
νεργεῖ+ αὐξάνει µὲν τὴ δύναµη τοῦ κόµµατός του+ δὲν ἔχει
ὅµως τὴν πλειοψηφία τῆς Βουλῆς+ καὶ πιστὸς στὴν ἀρχὴ
τῆς δεδηλωµένης+ ποὺ µόλις ἔχει καθιερώσει+ παραι,
τεῖται- Βάσει τῆς ἀρχῆς τῆς δεδηλωµένης+ ποὺ εἶναι βα,
σικὴ ἀρχὴ τοῦ κοινοβουλευτικοῦ µας συστήµατος+ ὁ διο,
ρισµὸς καὶ ἡ παραµονὴ τῆς κυβέρνησης στὴν ἐξουσία
ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴ δεδηλωµένη πρὸς αὐτὴν ἐµπιστοσύνη
τῆς Βουλῆς-

Στὰ ἑπόµενα χρόνια ὁ Τρικούπης αὐξάνει συνεχῶς τὴ
δύναµή του καὶ γίνεται ἄλλες δύο φορὲς πρωθυπουργός+
τὴ µία φορὰ γιὰ µία ἑβδοµάδα καὶ τὴν ἄλλη γιὰ ἕνα περί,
που χρόνο- Μετὰ τὸν θάνατο τῶν τριῶν παλαιοτέρων πο,
λιτικῶν ἀρχηγῶν+ τοῦ ∆ηµητρίου Βούλγαρη+ τοῦ Ἐπα,
µεινώνδα ∆εληγιώργη καὶ τοῦ Θρασύβουλου Ζαΐµη+ ἐκ
τῶν πραγµάτων καθιερώνεται ὁ δικοµµατισµός- Τότε+ µὲ
ἀντίπαλο τὸν Ἁλέξανδρο Κουµουνδοῦρο+ φθάνει νὰ εἶναι ὁ
ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο+ ποὺ διεκδικοῦν τὴν ἐξουσία+ χωρὶς κα,
νένα ἴχνος χαρισµατικοῦ ἡγέτη µέχρι στιγµῆς-

Τὸ 0771 εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ διαθέτει µία µεγάλη
πλειοψηφία στὴ Βουλή+ ἡ ὁποία θὰ τοῦ ἐπιτρέψει νὰ παρα,
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µείνει τρία χρόνια στὴν πρωθυπουργία- Πρόκειται γιὰ
χρονικὸ διάστηµα ἐξαιρετικὰ µεγάλο γιὰ τὴν ἐποχή+ ἂν
σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι ἀπὸ τὸ 0753+ ποὺ ἀρχίζει ἡ βασιλεία
τοῦ Γεώργιου Α΄+ µέχρι τότε+ σὲ 07 δηλαδὴ χρόνια+ εἶχαν
σχηµατισθεῖ 21 κυβερνήσεις-

Τὴν πλειοψηφία του ὅµως αὐτή+ ὁ Τρικούπης δὲν τὴν
ὀφείλει σὲ µία αἰφνίδια ἀνάδειξή του σὲ χαρισµατικὸ ἡγέ,
τη+ οὔτε κἂν σὲ πανηγυρικὴ νίκη στὶς ἐκλογές- Ἁντιθέ,
τως+ ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ σήµερα µᾶς φαίνεται περίεργο+
λόγῳ τοῦ ἐκλογικοῦ συστήµατος ποὺ ἴσχυε+ ἐπὶ τρεῖς
ὁλόκληρους µῆνες δὲν ἤξεραν ποιὸς εἶχε κερδίσει τὴν
πρωθυπουργία-

Γιὰ νὰ γίνω πιὸ σαφής- Σύµφωνα µὲ τὸ τότε ἰσχῦον
σύστηµα+ οἱ βουλευτὲς ἐκλέγονταν ὡς ἄτοµα+ ὄχι ὡς
µέλη κόµµατος- Ὁρισµένοι ὑποψήφιοι δεσµεύονταν ἀπὸ
πρὶν ποιὸν πολιτικὸ ἀρχηγὸ σκόπευαν νὰ ὑποστηρίξουν
στὴ Βουλή+ ἐνῶ ἄλλοι ἐκλέγονταν δηλώνοντας ἁπλῶς+
ὅτι θὰ φροντίσουν τὰ συµφέροντα τῶν ἐκλογέων τους+
ὑποστηρίζοντας τὸν καλύτερο κάθε φορά- Ἁρχικὰ µάλι,
στα ἡ στάση αὐτὴ θεωρεῖτο καὶ ἡ ὀρθότερη- Εἶναι χαρα,
κτηριστικὸ ὅτι στὶς πρῶτες ἐκλογές+ τὸ 0754+ θεωρήθηκε
ἀπαράδεκτη ἀκόµη καὶ ἡ ὑπόσχεση ὅτι ὁ βουλευτὴς
ἐκλεγόµενος θὰ τηρήσει πιστὰ τὸ πρόγραµµά του+ γιατὶ
αὐτὸ σήµαινε ὅτι δὲν θὰ µποροῦσε νὰ ἀλλάξει γνώµη καὶ
δέσµευε ἔτσι τὴν ἐλευθερία τῆς ψήφου του στὴ Βουλή 01

Ἡ χαλαρὴ αὐτὴ σχέση µεταξὺ βουλευτοῦ καὶ κόµµατος
εἶναι προφανὲς ὅτι εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα+ ἀφ’ ἑνὸς µὲν τὴν
κινητικότητα τῶν βουλευτῶν+ ἀφ’ ἑτέρου δὲ µία ρευστό,
01 Ἐφηµερὶς Συζητήσεων τῆς Βουλῆς+ Α΄-Α΄- 03.15-5-0754+ σ- 08/,

080-
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τητα στὴ σύνθεση τῶν κοµµάτων+ οὕτως ὥστε ἡ πραγ,
µατικὴ δύναµή τους στὴ Βουλὴ νὰ φαίνεται οὐσιαστικὰ
µόνο στὶς ψηφοφορίες- Ἡ πρώτη ψηφοφορία µετὰ τὶς
ἐκλογὲς –καθοριστικὴ µέτρηση τῆς δύναµης τῶν κοµµά,
των– ἦταν ἡ ἐκλογὴ τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς- Καθὼς
ὅµως ἡ Βουλὴ ἄρχιζε τὶς ἐργασίες της µὲ τὴν ἐξέλεγξη
τῶν ἐκλογῶν+ ποὺ γινόταν τότε ἀπὸ τὴν ἴδια+ ἡ πρώτη
αὐτὴ ψηφοφορία τὸ 0771 ἔγινε τρεῖς µῆνες ἀργότερα-

Ἡ συγκεκριµένη Βουλὴ παρουσίαζε µιὰ ἰδιοτυπία σὲ
σχέση µὲ τὸ παρελθόν+ γιατὶ σὲ αὐτὴ µετεῖχαν γιὰ πρώτη
φορὰ οἱ βουλευτὲς τῶν «νέων χωρῶν»+ ὅπως ὀνόµαζαν τὴ
Θεσσαλία καὶ τὴν Ἄρτα+ ποὺ µόλις εἶχαν προσαρτηθεῖ
στὴν Ἑλλάδα- Οἱ βουλευτὲς αὐτοί+ ποὺ κατεῖχαν τὸ 03 $
τῶν ἑδρῶν+ ἀποτέλεσαν ἀρχικὰ µία συµπαγὴ ὁµάδα+ καὶ
ἡ ψῆφος τους θὰ ἦταν ἀποφασιστικὴ γιὰ τὸν σχηµατισµὸ
τῆς κυβέρνησης- Ὁ πρωθυπουργὸς Ἁλέξανδρος Κουµουν,
δοῦρος+ ποὺ εἶχε ὑπογράψει τὴ συνθήκη τῆς προσάρτησης+
εὐλόγως ἦταν σίγουρος ὅτι θὰ τάσσονταν µὲ τὸ µέρος του
καὶ θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του νικητῆ- Ἐκεῖνοι ὅµως+ µετὰ
ἀπὸ κάποιες διαπραγµατεύσεις+ ὡς πρὸς τὴ νοµιµότητα
τῆς ἐκλογῆς τους+ ὑποστήριξαν τελικὰ τὸν Τρικούπη+ δί,
νοντάς του µία ἄνετη πλειοψηφία-

Συνεπῶς δὲν ἦταν ὁ ἐνθουσιασµὸς ὑπνωτισµένων ὀπα,
δῶν ποὺ ἔφερε τὸν Τρικούπη στὴν ἐξουσία- Ἐξ ἄλλου δὲν
ὑπῆρχε καὶ ἔκτακτη δύσκολη κατάσταση- Μόλις εἶχαν
προσαρτηθεῖ οἱ νέες ἐπαρχίες+ ἔστω καὶ λιγότερες ἀπὸ
ὅσες ἀναµένονταν+ πολιτικὴ κρίση τόσο ἔντονη ποὺ νὰ
ἀναζητεῖται µεσσίας δὲν ὑπῆρχε+ καὶ τὰ οἰκονοµικὰ δὲν
ἦσαν βέβαια λαµπρά+ ἀλλὰ ποτὲ τὰ οἰκονοµικά της Ἑλ,
λάδας δὲν ἦσαν τέλεια- Κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς πρω,
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θυπουργίας του ὁ Τρικούπης ἔβαλε τὶς βάσεις τῆς ἀνα,
διοργάνωσης τοῦ κράτους καὶ τοῦ στρατοῦ- Γιὰ νὰ µπορέ,
σει ὅµως νὰ ἐφαρµόσει τὸ ἐκσυγχρονιστικό του πρό,
γραµµα+ ποὺ προέβλεπε τὴν ἀγορὰ θωρηκτῶν+ τὴν κατα,
σκευὴ δηµοσίων ἔργων καὶ τὴν αὔξηση τοῦ ἀριθµοῦ ἀλλὰ
καὶ τῶν προσόντων τῶν δηµοσίων ὑπαλλήλων+ χρειαζό,
ταν ἄφθονα χρήµατα- Ἔτσι κατέφυγε κυρίως στὸν δανει,
σµό+ ἀλλὰ καὶ στὸ ἀντιλαϊκὸ µέτρο τῆς αὔξησης τῆς φο,
ρολογίας+ θεσπίζοντας νέους φόρους στὸ πετρέλαιο+ στὸν
καπνὸ καὶ στὸ οἰνόπνευµα-

Τρία χρόνια ἀργότερα+ τὸ 0774+ θὰ χάσει τὶς ἐκλογὲς
καὶ θὰ φύγει γιὰ ἕνα µεγάλο ταξίδι στὸ ἐξωτερικό- Στὸ
Λονδίνο θὰ πληροφορηθεῖ τὴν ἕνωση τῆς αὐτόνοµης Ἁνα,
τολικῆς Ρωµυλίας µὲ τὴ Βουλγαρία καὶ τὴν κήρυξη ἐπι,
στράτευσης στὴν Ἁθήνα- Γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση τῆς
ἐθνικῆς κρίσης θὰ ταχθεῖ στὸ πλευρὸ τοῦ πολιτικοῦ του
ἀντιπάλου+ τοῦ Θεόδωρου ∆ηλιγιάννη+ ποὺ εἶχε διαδεχθεῖ
τὸν Κουµουνδοῦρο- Ὁ ∆ηλιγιάννης+ ὡς πρωθυπουργός+
µετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἕνωσης τῆς Ἁνατολικῆς Ρω,
µυλίας+ ζήτησε τὴν προσάρτηση τῶν ἐδαφῶν+ ποὺ ἐνῶ
εἶχαν παραχωρηθεῖ στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ Συνέδριο τοῦ
Βερολίνου+ δὲν προσαρτήθηκαν τὸ 0770- Καὶ κήρυξε ἐπι,
στράτευση- Χωρὶς νὰ τολµήσει νὰ διακινδυνεύσει πόλεµο
µὲ τὴν Τουρκία+ θὰ διατηρήσει τὴν πολυδάπανη ἐπιστρά,
τευση ἐπὶ ἕνα χρόνο- Ὁ Τρικούπης σύντοµα θὰ πάψει νὰ
τὸν ὑποστηρίζει+ ἐνῶ οἱ Μεγάλες ∆υνάµεις+ ποὺ ἦταν
ἀντίθετες µὲ ὁ+τιδήποτε ἔθετε σὲ κίνδυνο τὴν εἰρήνη στὴν
Ἁνατολή+ στὸ τέλος θὰ ἀποκλείσουν τὸ λιµάνι τοῦ Πει,
ραιᾶ προκαλώντας τὴν παραίτηση τοῦ ∆ηλιγιάννη- Καὶ
ἐπανέρχεται ὁ Τρικούπης στὴν ἐξουσία-
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Τότε+ τὸ 0775+ θεωρῶ ὅτι µπορεῖ κανεὶς νὰ δεῖ τὸν Τρι,
κούπη ὡς χαρισµατικὸ ἡγέτη- Ὅπως εἴδαµε+ ὑπῆρχε
πάντα µιὰ κινητικότητα τῶν βουλευτῶν κατὰ τὴ διάρ,
κεια τῶν βουλευτικῶν συνόδων+ τὸν Μάϊο ὅµως τοῦ 0775
συµβαίνει κάτι τὸ πρωτοφανὲς στὴν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ
κοινοβουλίου+ λόγῳ τοῦ µεγέθους καὶ τῶν συνεπειῶν του9
Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς βουλευτὲς ποὺ µέχρι τότε ὑπο,
στήριζαν τὸν ∆ηλιγιάννη+ τὸν ἐγκαταλείπουν αἰφνιδίως
στὴ µέση της βουλευτικῆς συνόδου καὶ στρέφονται µα,
ζικῶς πρὸς τὸν Τρικούπη+ πού+ ἔχοντας ἔτσι τὴν πλειοψη,
φία τῆς Βουλῆς+ σχηµατίζει κυβέρνηση- Βουλευτὲς καὶ
ψηφοφόροι τὸν καλοῦν νὰ τοὺς σώσει ἀπὸ τὸν ναυτικό+ κυ,
ρίως+ ἀποκλεισµό+ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν οἰκονοµικὴ κρίση
ποὺ ἀπειλεῖται-

«Οὐδέποτε ὁ ἑλληνικὸς λαὸς µετὰ τοιαύτην ὑλικὴν καὶ
ἠθικὴν καταστροφὴν τῶν πόθων του ἀπέβλεψε µετὰ τό,
σων ἐλπίδων πρὸς ἕναν ἄνδρα»+ γράφει µία ἐφηµερίδα καὶ
τὸν παροµοιάζει µὲ «σωστικὴ πυξίδα»+ ποὺ θὰ ὁδηγήσει
σὲ ἀσφαλὲς λιµάνι τὸ κινδυνεῦον σκάφος τῆς πατρίδας02-
Ἄλλη τὸν χαρακτηρίζει ὡς «τὸν ἄνδρα ἐκεῖνον µεθ’ οὗ
ἠδυνάµεθα νὰ πορευθῶµεν ἀφόβως καὶ κατὰ αὐτοῦ ἔτι
τοῦ διαβόλου»03- «∆ία τῆς ἰδιασµένης αὐτοῦ ἱκανότητος
δύναται µόνον οὗτος νὰ ἐξαγάγῃ τὸ ἔθνος ἐκ τοῦ βορβό,
ρου»+ συµπληρώνει µία τρίτη04- «Ὁ µόνος ἀνὴρ ὅστις δύ,
ναται νὰ σώσῃ τὴν Ἑλλάδα εἶναι ὁ κ- Τρικούπης»+ συνο,
ψίζει ἄλλη05-

02 Ἐφ- Ἁµάλθεια Σµύρνης+ ὅπως στὴν ἐφ- Παλιγγενεσία+ 02-4-0775-
03 Ἐφ- Ἁκρόπολις+ 8-4-0775-
04 Ἐφ- Ἐλευθερία+ 8-4-0775-
05 Ἐφ- Ἄνδρος+ 02-5-0775-
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Στὰ συγχαρητήρια τηλεγραφήµατα µὲ τὰ ὁποῖα κα,
τακλύζεται+ οἱ ὀπαδοί του χαρακτηρίζουν «ἐθνοσωτήριο»
τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ αὐτόν+ τὸν ἀποκαλοῦν
«Σωτήρα τοῦ ἔθνους»+ καὶ περιµένουν ἀπὸ αὐτὸν τὴν
«σωτηρίαν τοῦ ἐθνικοῦ µέλλοντος»+ τὴν «σωτηρίαν τῆς
πατρίδος» καὶ τὴν «αἰσίαν λύσιν τῶν ὑφισταµένων κρισί,
µων περιστάσεων ὑπὲρ τῶν πόθων τοῦ ἔθνους»-

«Μαζί σου εἶναι ἡ Ἑλλάς+
ὁλόκληρον τὸ γένος+
καὶ εἶσαι ἀπὸ τὸν Θεόν+
Σωτὴρ προωρισµένος»+ τοῦ τραγουδοῦν06-

Οἱ βουλευτὲς ψηφίζουν ὁ+τιδήποτε τοὺς προτείνει+ ἀκό,
µη καὶ τὴ µείωση τοῦ ἀριθµοῦ τους σχεδὸν στὸ µισό+ δε,
χόµενοι ὅτι πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς δὲν θὰ ἐπανεκλεγοῦν-
«Μοῦ φαίνεται ὅτι αὐτοκτονῶ+ ἀλλὰ θὰ ψηφίσω µὲ τὸν
Τρικούπη»+ λέει ἕνας βουλευτής- «Πολλοὶ γνώριζαν ὅτι
ὑπέγραφαν τὴ θανατική τους καταδίκη+ ἀλλὰ ἦσαν τόσο
πεπεισµένοι ὅτι τὰ προταθέντα µέτρα θὰ ἀποβοῦν σωτή,
ρια γιὰ τὴν πατρίδα+ ὥστε κάθε προσωπικὸ συµφέρον ἐσί,
γησε»+ παρατηρεῖ ἀγγλικὴ ἐφηµερίδα07-

Οἱ ψηφοφόροι δέχονται τὶς οἰκονοµικὲς θυσίες ποὺ κα,
λοῦνται νὰ ὑποστοῦν γιὰ νὰ ἐφαρµοσθεῖ τὸ πρόγραµµά του+
νὰ γίνει ἡ Ἑλλάδα µιὰ ὑπολογίσηµη δύναµη καὶ νὰ ἀπο,
φευχθοῦν στὸ µέλλον ἐµπειρίες παρόµοιες µὲ τὸν ναυτικὸ
ἀποκλεισµό- Ἐργάτες+ βιοτέχνες+ ἔµποροι καὶ κτηµατίες

06 Περὶ Χαριλάου Τρικούπη ἐκ δηµοσιευµάτων ἀπὸ τοῦ Μαΐου 0773+
Αθήνα 08/6+ τ- Α΄+ σ- 754,8/2 καὶ 830-

07 Ἐφ- Ραµπαγᾶς+ 7-5-0775+ καὶ Περὶ Χαριλάου Τρικούπη…+ ὅ-π-+ σ-
0/47-
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γνωρίζουν ὅτι θὰ φορολογηθοῦν –τοὺς τὸ δηλώνει µὲ κάθε
εἰλικρίνεια ὁ ἴδιος προεκλογικά– ἀλλὰ στὶς ἐκλογὲς ποὺ
ἀκολουθοῦν τὸν ψηφίζουν+ κατὰ µεγάλη πλειοψηφία-

«Ὁ κ- Τρικούπης ἀληθῶς δύναται νὰ καυχᾶται ὅτι εἴς
τινας τῶν ὀπαδῶν του ἔχει ἐµπνεύσει τοσαύτην πεποίθη,
σιν+ ὥστε ἡ πρὸς αὐτὸν ἀφοσίωσίς των ἐξικνεῖται µέχρι
θρησκευτικῆς οὕτως εἰπεῖν λατρείας»+ γράφει µετὰ τὶς
ἐκλογὲς µία ἐφηµερίδα+ ποὺ λίγο ἀργότερα θὰ τὸν ὀνοµά,
σει «µέγα ὑπνωτιστὴ τοῦ ἔθνους»+ ἐνῶ ἄλλη µιλάει γιὰ
«τυφλὴ εἰδωλολατρεία» τῶν ὀπαδῶν του08-

Ἔχουµε συνεπῶς τὴ συγκεκριµένη στιγµὴ ὅλα τὰ
στοιχεῖα τοῦ χαρισµατικοῦ ἡγέτη9 τοὺς ὀπαδούς+ ποὺ τὸν
ἀκολουθοῦν τυφλά+ τὴν πίστη τους ὅτι µόνο ὁ Τρικούπης
θὰ µπορέσει νὰ τοὺς σώσει+ ὡς µεσσίας+ καὶ τὴν ἐθνικὴ
κρίση+ ποὺ προκάλεσε ὁ ναυτικὸς ἀποκλεισµός- Ὡς µεσ,
σίας παρουσιάζεται ἤδη σὲ παλαιότερη γελοιογραφία+ εἰ,
ρωνικὰ ὅµως+ µὲ στεφάνι στὸ κεφάλι+ καβάλα σὲ ἕναν
γάϊδαρο καὶ µὲ τὸ σχόλιο «Ζήτω ζήτω τοῦ Τρικούπη καὶ
τοῦ γάϊδαρου µαζί»1/-

Σὲ χαρισµατικὸ ἡγέτη µπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ ὅτι παρα,
πέµπει καὶ ἡ παροµοίωση ποὺ ἔκαναν σύγχρονοί του+ λέ,
γοντας+ ὅτι ὁ λαὸς ἀντιµετωπίζει τὸν Τρικούπη ὅπως τὸ
παιδὶ τὸν γιατρό του- Στρέφεται πρὸς αὐτὸν ὅσο εἶναι ἄρ,
ρωστο καὶ τὸν ἀποστρέφεται µόλις γίνει καλά10- Πολὺ πε,
τυχηµένη παροµοίωση+ ἂν σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι στὶς ἐκλογὲς

08 Ἐφ- Ἁκρόπολις+ 1/-0-0776 καὶ 04-2-0776 καὶ ἐφ- Νέα Ἡµέρα Τερ,
γέστης+ 6.08-2-0776-

1/ Ἐφ- Ἁριστοφάνης+ 05-4-0773-
10 Ἁχρονολόγητες σηµειώσεις Σοφίας Τρικούπη+ Συλλογὴ Κ- Σ- Τρι,

κούπη-
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αὐτὲς τοῦ 0776+ ὁ Τρικούπης κέρδισε 8/ ἀπὸ τὶς 04/ ἕδρες
τῆς Βουλῆς καὶ στὶς ἑπόµενες+ τὸ 078/+ µόλις 04-

Ἡ κατακρήµνισή του ἀπὸ τὸ βάθρο τοῦ χαρισµατικοῦ
ἡγέτη θὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ 0780 µὲ τὴν παραποµπή του
στὸ Εἰδικὸ ∆ικαστήριο τῆς Βουλῆς- Μὲ ἕνα µακροσκελὲς
κατηγορητήριο+ ὁ ἄλλοτε πανίσχυρος ἄνδρας βρέθηκε κα,
τηγορούµενος γιὰ οἰκονοµικὲς ἀτασθαλίες- Ἁπὸ τὶς δέκα
κατηγορίες τοῦ κατηγορητηρίου ἡ µόνη οὐσιαστικὴ εἶναι
ἡ παράνοµη διάθεση µέρους ἑνὸς δανείου+ ποὺ διατέθηκε
γιὰ ἄλλους σκοποὺς ἀπὸ ἐκείνους γιὰ τοὺς ὁποίους εἶχε
συναφθεῖ- Ἡ Βουλή+ ἐνῶ ἀρχικὰ θὰ ἀποφασίσει τὴν παρα,
ποµπή του µὲ µεγάλη πλειοψηφία+ ὅταν θὰ κληθεῖ νὰ ἐξε,
τάσει τὴν ὑπόθεση καὶ νὰ ἀποφασίσει+ τὸν Φεβρουάριο τοῦ
0781+ θὰ τὸν ἀπαλλάξει ἀπὸ ὅλες τὶς κατηγορίες-

Μία ἑβδοµάδα ἀργότερα ὁ Γεώργιος+ δυσαρεστηµένος
ἀπὸ τὴν ἀδυναµία τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς τοῦ ∆ηλι,
γιάννη+ τόσο στὸν οἰκονοµικὸ τοµέα ὅσο καὶ στὴν ἐξωτε,
ρικὴ πολιτική+ ἀποφασίζει νὰ καταστρατηγήσει τὴν ἀρχὴ
τῆς δεδηλωµένης καὶ νὰ τὸν παύσει ἀπὸ πρωθυπουργό+
παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐξακολουθοῦσε νὰ διαθέτει τὴν ἐµπι,
στοσύνη τῆς πλειοψηφίας τῆς Βουλῆς- Οἱ ἐκλογὲς ποὺ
ἀκολούθησαν ἀνέδειξαν τὸν Τρικούπη πανηγυρικὰ νικητή+
προσφέροντάς του 05/ ἀπὸ τὶς 1/6 ἕδρες τῆς Βουλῆς-

Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ξαναθυµήθηκε τὸν χαρισµατικό του
ἡγέτη καὶ τὸν καλεῖ νὰ τὸν σώσει ἀπὸ τὴν οἰκονοµική+
τώρα+ κρίση- Ἂν τὴν προηγούµενη φορὰ ἔδωσε πράγµατι
λύση στὴν ἐθνικὴ κρίση+ τώρα παρὰ τὶς προσπάθειες δὲν
θὰ καταφέρει νὰ ὠθήσει τὴν οἰκονοµία στὴν ἀνάκαµψη-
Παρὰ τὸ ὅτι προσωπικὰ πιστεύω ὅτι δὲν ἦταν οὔτε ὁ µό,
νος+ οὔτε ὁ κύριος ὑπεύθυνος τῆς οἰκονοµικῆς καταστρο,



φῆς ποὺ ἀκολούθησε+ στὸν Τρικούπη χρεώθηκε τὸ περί,
φηµο «∆υστυχῶς ἐπτωχεύσαµεν»- Καὶ στὶς ἑπόµενες
ἐκλογὲς δὲν ἐκλέχθηκε κἂν βουλευτής- Αὐτὸ ὑπῆρξε καὶ
τὸ τέλος τῆς πολιτικῆς του σταδιοδροµίας-

Τελειώνοντας+ ἂς ξαναγυρίσουµε στὴν ἀρχή+ γιὰ νὰ
ἀπαντήσουµε στὸ ἐρώτηµα τοῦ τίτλου9 Ἦταν τελικὰ χα,
ρισµατικὸς ἡγέτης ὁ Τρικούπης:

Ἡ ἐντύπωση ὅτι ἀντιπροσωπεύει τὸν κατεξοχὴν µὴ
χαρισµατικὸ ἡγέτη+ νοµίζω ὅτι ὀφείλεται στὴ συνολικὴ
εἰκόνα ποὺ ἔχουµε γιὰ τὸν Τρικούπη- Τὴν εἰκόνα ἑνὸς ἐκ,
συγχρονιστῆ+ ποὺ προηγεῖται τῆς ἐποχῆς του- Ἑνὸς ἀπό,
µακρου πολιτικοῦ+ πού+ λόγῳ τῆς ἀδιαφορίας του γιὰ τὴν
ἄµεση ἐπαφή του µὲ τὸν λαό+ δύσκολα µποροῦµε νὰ τὸν
φαντασθοῦµε νὰ ἐµπνέει πάθος- Ἡ αὐστηρότητα τῆς µορ,
φῆς του+ ἡ ὀρθολογική του σκέψη καὶ ἡ σχετικὴ ψυχρό,
τητα τοῦ χαρακτήρα του+ ποὺ ταυτιζόταν περισσότερο µὲ
τὸ βρετανικὸ φλέγµα παρὰ µὲ τὸ µεσογειακὸ ταµπερα,
µέντο+ παραπέµπουν σὲ µία τεχνοκρατικὴ ἐµπλοκή του
µὲ τὴν πολιτικὴ καὶ τὴν ἱστορικὴ συγκυρία+ ποὺ δὲν συνά,
δει µὲ τὸ ἐπίκεντρο ἑνὸς λαϊκοῦ παραληρήµατος- Ἡ ἐντύ,
πωση αὐτή+ σὲ συνδυασµὸ µὲ τὰ ἀντιλαϊκὰ µέτρα ποὺ
ἀναγκάσθηκε νὰ πάρει γιὰ νὰ ἐφαρµόσει τὸ πολυδάπανο
ἐκσυγχρονιστικό του πρόγραµµα καὶ τὰ δάνεια ποὺ µᾶς
κληροδότησε+ ἔχουν συντελέσει ὥστε νὰ τὸν σκεπτόµασθε
ὡς ἕναν σηµαντικὸ καὶ ὁραµατιστὴ πρωθυπουργό+ ποὺ
ἐνεργοῦσε ὅµως ἐρήµην τοῦ λαοῦ του- Ἔχουν συντελέσει
ὥστε νὰ ξεχασθοῦν οἱ στιγµὲς τῆς ἀποθέωσης καὶ νὰ πα,
ραµείνει στὴ µνήµη πολλῶν ὡς ὁ πρωθυπουργὸς τῶν φό,
ρων+ τῶν δανείων καὶ τῆς πτώχευσης- Τὰ οἰκονοµικὰ
αὐτὰ θέµατα+ ποὺ εἶναι πάντα ἐπίκαιρα+ καλύπτουν τὴν
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ἀνάµνηση τῆς λύσης τοῦ ναυτικοῦ ἀποκλεισµοῦ+ ποὺ εἶ,
ναι σχεδὸν –ἂν ὄχι πλήρως– ξεχασµένος- Ἁντιθέτως+ τὸ
«∆υστυχῶς ἐπτωχεύσαµεν» δὲν τὸ ξεχνάει κανείς-

Ἁνεξάρτητα ὅµως ἀπὸ τὸ πῶς πέρασε στὴ σηµερινὴ
συλλογικὴ µνήµη+ ἀπὸ τὴν ἀνάλυση ποὺ κάναµε προκύ,
πτει ὅτι οἱ σύγχρονοί του τὸ 0775 τὸν ἀντιµετώπισαν σα,
φῶς ὡς χαρισµατικὸ ἡγέτη- Πέρα ἀπὸ τὴ χαρισµατικὴ
προσωπικότητα τοῦ Τρικούπη+ τὴ συγκεκριµένη στιγµὴ
ἔχουµε ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀπαιτοῦνται+ σύµφωνα µὲ τὸν
ὁρισµὸ τοῦ Βέµπερ+ γιὰ τὸν χαρακτηρισµὸ ἑνὸς ἀρχηγοῦ
ὡς χαρισµατικοῦ ἡγέτη9 τὴν ἐθνικὴ κρίση+ ποὺ προκά,
λεσε ὁ ναυτικὸς ἀποκλεισµός+ καὶ τὸ ἀποφασιστικὸ στοι,
χεῖο+ τὸ πῶς τὸν βλέπουν οἱ ὀπαδοί του+ ποὺ τὸν ἀκολου,
θοῦν τυφλά+ µὲ θρησκευτικὴ λατρεία καὶ µὲ τὴν πίστη ὅτι
µόνο αὐτὸς θὰ µπορέσει νὰ τοὺς σώσει+ ὡς µεσσίας-

Συνεπῶς µποροῦµε νὰ καταλήξουµε στὸ συµπέρασµα
ὅτι ὁ Τρικούπης τελικὰ ὑπῆρξε πραγµατικὸς χαρισµατι,
κὸς ἡγέτης- Ἡ γνώµη αὐτὴ δὲν γνωρίζω νὰ ἔχει διατυ,
πωθεῖ ἔτσι σαφῶς µέχρι σήµερα+ µποροῦµε ὅµως νὰ τὴν
διατυπώσουµε τώρα- Καὶ ὡς πρὸς τὴ γενικὴ ἀποτίµηση
τοῦ ἔργου του+ θὰ πρέπει νὰ σηµειώσουµε ὅτι προφανῶς
δὲν εἶναι µόνο ὁ ἥρωας τοῦ ἀποκλεισµοῦ- Εἶναι ὁ πατέρας
τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλευτισµοῦ+ ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ
ἐκσυγχρονισµοῦ καὶ τῶν νοµοθετικῶν ἀλλαγῶν+ τῶν µε,
γάλων δηµοσίων ἔργων καὶ τῶν σιδηροδρόµων- Τελειώ,
νοντας προτείνω νὰ παραµείνει στὴ µνήµη µας+ ἰδιαίτερα
στὴ σηµερινὴ συγκυρία+ ὄχι ὡς ὁ ἡγέτης τοῦ «ἀνθ’ ἡµῶν
ὁ κύριος Γουλιµὴς» ἢ τοῦ «∆υστυχῶς ἐπτωχεύσαµεν»+
ἀλλὰ ὡς ὁ αἰσιόδοξος ἡγέτης τοῦ «ἡ Ἑλλὰς προώρισται
νὰ ζήσῃ καὶ θὰ ζήσῃ» 
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