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εισαγωγη βιβλιου
του ΘΑΝΟΥ ΒΕΡΕΜΗ

ο

Βενιζέλος, όπως όλα τα πολύπλοκα φαινόμενα,

αντιστέκεται σε κάθε εύκολο προσδιορισμό. Είναι αδύνατο να τον
συγκρίνει κανείς με κάποιο πρότυπο, γιατί είναι μοναδικός. Αριστοκρατικός και λαϊκός, ευσυγκίνητος και απρόσιτος, δημοκρατικός και αυταρχικός – τα στοιχεία ήταν έτσι ταιριασμένα μέσα του,
ώστε να ξαφνιάζει εχθρούς και φίλους. Ήταν επίσης ακαριαίος
στις επιλογές και τις ενέργειές του. Στην πολιτική αυτό που μετρά

είναι η έγκαιρη παρέμβαση, ακόμα και όταν κάποιες ομάδες προηγούνται της εποχής τους ή μεγάλοι αριθμοί πολιτών υπολείπονται. Οι μελετητές του Ελευθέριου Βενιζέλου θα συμφωνήσουν
ότι υπήρξε αριστοτέχνης της έγκαιρης ενέργειας και της υλοποίησης του εφικτού. Απόδειξη του ρεαλισμού και της ευελιξίας που
διέθετε υπήρξε το γεγονός ότι, ενώ ως επαναστάτης του Θερίσου
αγωνιζόταν για την ταχεία ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, λίγα
χρόνια αργότερα, ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, αντιτάχθηκε
στην πραξικοπηματική είσοδο των Κρητών αντιπροσώπων στη
Βουλή των Ελλήνων. Ο Βενιζέλος προσπαθούσε πάντοτε να μην
θυσιάζει το εφικτό για το ιδεώδες και γι’ αυτό η πολιτική του φιλοσοφία παρακολουθούσε εκείνη του Αριστοτέλη. Έδινε δηλαδή
μεγαλύτερη σημασία στα άτομα που στελεχώνουν το κράτος απ'
ότι στο ίδιο το θεσμικό πλαίσιο. Θεωρούσε συνεπώς ότι υπήρχαν
ορθές και εκφυλισμένες μορφές του ίδιου πολιτεύματος: το αριΜεγάλοι Ελληνες δεκάτομο ιστορικό έργο Η' τόμος

στοκρατικό ή το ολιγαρχικό, το δημοκρατικό ή το οχλοκρατικό.
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Ε ΛΕ ΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ ΛΟΣ

κ

ληρονόμος της πολιτικής πελατείας του Θεόδωρου Δηλιγιάν-

ουν ακόμα. Πρόκειται για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλή-

νη το 1910, που μετά τη δολοφονία του αρχηγού της περιπλανή-

λων, την υποχρεωτική και δωρεάν στοιχειώδη εκπαίδευση, τη

θηκε χωρίς άξιο ποιμένα για πέντε χρόνια, ο Βενιζέλος φρόντισε

δημιουργία του Συμβουλίου Επικρατείας και του Εκλογοδικείου,

να προετοιμάσει κατά την τρικουπική παράδοση τη χώρα προτού

τις εγγυήσεις για την ανεξαρτησία των δικαστών και τη δυνατό-

την εκθέσει στην επόμενη εθνική της περιπέτεια. Ο προσεται-

τητα κήρυξης κατάστασης πολιορκίας σε περίπτωση εξωτερικού

ρισμός του στέμματος το 1910 εξασφάλισε την ενότητα που είχε

κινδύνου. Το κράτος δικαίου που θεσπίζεται από τις κυβερνήσεις

διασαλευτεί από το κίνημα του Γουδή το 1909, ώστε ο ευγνώμων

του Βενιζέλου εγγυήθηκε για την εφαρμογή των νόμων. Η ύπαι-

μονάρχης να αναθέσει στον Βενιζέλο εντολή σχηματισμού κυ-

θρος ανακουφίστηκε από την παρανομία που ίσχυε με την ανοχή

βέρνησης.

των αρχών και οι δημόσιοι υπάλληλοι έπαψαν να είναι ανδρείκελα

Α

πολιτικών προστατών.
ν και έφερε τη φήμη ριζοσπάστη στο Κρητικό ζήτημα, προέ-

κρινε την αναθεώρηση του συντάγματος κατά τα δευτερεύοντα

ο

άρθρα του, αποφεύγοντας τη Συντακτική Εθνοσυνέλευση που θα

νισμό των θεσμών και την προσαρμογή της χώρας στα ευρωπαϊκά

μπορούσε να προκαλέσει εθνικό διχασμό το 1910. Στον περίφημο

πρότυπα. Παράλληλα, με τους Βαλκανικούς πολέμους και τις αρι-

λόγο του στην πλατεία Συντάγματος (5 Σεπτεμβρίου 1910) απέδει-

στοτεχνικές του διαπραγματεύσεις, ο Βενιζέλος ολοκλήρωσε τις

ξε μαζί με τον ρεαλισμό και την πολιτική του παρρησία. Όταν το

εδαφικές βλέψεις των Ελλήνων. Η πανελλήνια γοητεία του μεγά-

συγκεντρωμένο πλήθος αντιτάχθηκε στην αναθεωρητική Βουλή

λου πολιτικού κράτησε έως τον μεγάλο διχασμό. Η αρχική συναί-

που επαγγελόταν: «Συντακτική θέλουμε, Συντακτική», ο Βενιζέλος

νεση ανάμεσα στον αρχηγό της κυβέρνησης και τον αρχηγό του

τους αποστόμωσε: «Είπα! Αναθεωρητική». Έδωσε έτσι το στίγμα

κράτους – τον μονάρχη, άρχισε να φυλλορροεί αμέσως μετά τη

του γενναίου που δεν θυσιάζει την ουσία του προγράμματός του

δολοφονία του Γεώργιου Α΄ στη Θεσσαλονίκη.

για μια δημαγωγική αποστροφή. Όπως σημείωσε ο ιστορικός Γεώργιος Βεντήρης στο έργο του Η Ελλάς του 1910-20 (σ. 69-70): «Από

ο

της ώρας εκείνης η Ελλάς είχε κυβέρνηση. Δεν τον ανεκήρυξεν η

φαντάζει σήμερα αναχρονιστικός. Ο «κουμπάρος» με τις λαϊκές

φωνή, αλλά η σιωπή του λαού».

συνήθειες και τον πληθωρικό χαρακτήρα υπήρξε πρότυπο ανδρι-

Α

σμού με απήχηση στους απλούς ανθρώπους. Ο αλυτρωτισμός

βενιζελισμός ως πολιτικό κίνημα ταυτίζεται με τον εκσυγχρο-

αντίρροπος μαγνητισμός του στρατηλάτη Κωνσταντίνου

ναλαμβάνοντας την πρωθυπουργία, ο Βενιζέλος βρήκε τους

του Βενιζέλου και η σχέση με τις μεγάλες δυνάμεις που η πραγ-

Έλληνες εμβολιασμένους κατά της γοητείας των πολιτικών της

ματοποίησή του επέβαλλε, τον κατέστησαν στόχο όλων όσων,

αιώνα. Όμως ο ελληνικός λαός δεν

για διάφορους λόγους, εναντιώνονταν στην πολεμική εμπλοκή

ήταν προετοιμασμένος για τον ασυνήθιστο βενιζελικό μαγνητι-

της χώρας. Αν εξαιρεθούν οι εκ πεποιθήσεως ειρηνόφιλοι, η ου-

σμό που σάρωσε τις αντιστάσεις του. Η αριστοκρατική παρουσία

δετερότητα των βασιλικών δεν είχε καμία προοπτική επιτυχίας.

του, σε συνδυασμό με την ακαταπόνητη βουλητικότητα του αυτο-

Στην αναμέτρηση του Α' Παγκοσμίου πολέμου κάποιος θα έβγαινε

πρώτης δεκαετίας του 20

ού

δημιούργητου πολιτευτή, ξάφνιαζε πάντοτε εχθρούς και φίλους.

νικητής. Αν κέρδιζε η Τριπλή Συνεννόηση (όπως και έγινε), η Μακε-

τ

δονία, το ελληνικό γέρας του α΄ Βαλκανικού, θα δινόταν από τους

ο μεταρρυθμιστικό του έργο κατά την πρώτη θητεία του συ-

Αγγλογάλλους στη Σερβία. Αν πάλι κέρδιζε η Γερμανία με την Αυ-

νοψίζεται στην αναθεώρηση του συντάγματος του 1864, από την

στροουγγαρία, η Μακεδονία θα ήταν η πληρωμή για τη βουλγαρι-

οποία προήλθαν βασικοί θεσμοί του δημοσίου δικαίου που ισχύ-

κή συμμετοχή στο πλευρό τους. Είναι δύσκολο να αντιληφθούμε,
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