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Ζούµε σ’ ένα περιβάλλον θεωρώντας δεδοµένες την ελευθερία, την ειρήνη, την 

ασφάλεια, την κοινωνική και προσωπική πρόοδο. Η γενιά µας µεγαλώνει στην Ελλάδα 

του 21ου αιώνα, όπου την αίσθηση της ευηµερίας και της άνεσης τη διαδέχθηκε η 

ανησυχία και η αµφισβήτηση εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης των τελευταίων ετών.  

Ωστόσο και σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή έχουµε το δικαίωµα της επιλογής, κάτι που 

απορρέει από  τη λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών. Και η σταθερότητα του 

δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος διασφαλίζεται µε τη συµµετοχή της χώρας µας στο 

ευρύτερο υπερεθνικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη µορφή που έχει σήµερα θεµελιώθηκε µετά το Β΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο µε κοινό ιδανικό των οραµατιστών της µια ειρηνική, ενωµένη και 

ευηµερούσα Ευρώπη1. Το εγχείρηµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει µπροστά πολύ 

δρόµο ακόµα για να επιτευχθεί προς όφελος των πολιτών. Η κοινή συνεργασία έχει 

αποδώσει καρπούς κυρίως στον οικονοµικό τοµέα µε τη δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς, 

όπου αγαθά, υπηρεσίες, πρόσωπα και κεφάλαια κυκλοφορούν ελεύθερα. Η καθιέρωση 

του ευρώ έχει αλλάξει την καθηµερινότητα πολλών Ευρωπαίων, ανάµεσά τους και τη 

δική µας. Ανήκουµε στη γενιά που δε χρησιµοποίησε τις δραχµές, αλλά το χαρτζιλίκι της 

είναι σε νοµίσµατα του ευρώ. Κι ανάµεσα σ’ αυτά, στην εθνική όψη του κέρµατος των 

50 λεπτών, απεικονίζεται ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 

Η αιτιολόγηση αυτής της επιλογής, πέρα από την αναγνώριση της προσφοράς του 

Ελευθερίου Βενιζέλου στη διαµόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας, περιλαµβάνει 

οπωσδήποτε το όραµά του για την ενοποίηση της Ευρώπης. Η συµβολή του στο ειρηνικό 

µέλλον της Ευρώπης µε την εξωτερική πολιτική που ακολούθησε ειδικά τα κρίσιµα 

χρόνια του Μεσοπολέµου (πρωθυπουργία 1928-32) είναι σηµαντική. Πραγµατοποίησε 

διπλωµατικές επισκέψεις στις πρωτεύουσες των Μεγάλων ∆υνάµεων και άλλων 
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ευρωπαϊκών χωρών, υπέγραψε διµερείς συνθήκες, οικονοµικές συµφωνίες και εµπορικές 

συµβάσεις βγάζοντας την ταλαιπωρηµένη Ελλάδα από τη διεθνή αποµόνωση2. Σύναψε 

συµφωνίες για τον περιορισµό των εξοπλισµών, εργάστηκε συστηµατικά για την 

ειρηνική συνύπαρξη των λαών και τη µεταξύ τους συνεργασία αφού πίστευε ότι: «... το 

πρώτον ιδεώδες που ηµπορεί να έχει ένας λαός, αφού εξησφάλισε την πολιτικήν του 

ανεξαρτησίαν είναι πώς να εξασφαλίσει την ειρήνην. ∆ιότι µόνον µέσα εις την ειρήνην 

ηµπορούν να αναπτυχθούν όλα τα άνθη του πολιτισµού»3. 

Η ιδέα της ενοποίησης της Ευρώπης είναι παλαιότερη και πριν τη σύγχρονη 

πρακτική εφαρµογή της πήρε διάφορες µορφές έκφρασης4. Το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου έφερε στο προσκήνιο την ιδέα για ενιαία πολιτική ενοποίηση των ευρωπαϊκών 

κρατών σε µια οµοσπονδία ως θέληση των εθνικών πλέον κρατών και των κυβερνήσεών 

τους. Η ευρωπαϊκή ιδέα έγινε συγκεκριµένη πρόταση κατά τη ∆ιάσκεψη της Ειρήνης 

στις Βερσαλλίες (Ιανουάριος-Ιούνιος 1919) ως µία επιπλέον προσπάθεια άµβλυνσης των 

αντιθέσεων. Το καθεστώς που επέβαλλε η Ειρήνη των Βερσαλλιών και η διαχείριση των 

διεθνών σχέσεων µέσω της νεοσύστατης Κοινωνίας των Εθνών (Κ.τ.Ε.) δεν φαίνονταν 

ικανά να κατευνάσουν τις εντάσεις που εξακολουθούσαν να υπάρχουν ανάµεσα στα 

κράτη λόγω των εθνικιστικών, πολιτικών και οικονοµικών τους ανταγωνισµών. Σ’ αυτό 

το πλαίσιο ο Ελευθέριος Βενιζέλος έπαιξε σηµαντικό ρόλο εναρµονίζοντας τις 

διπλωµατικές του επιδιώξεις µε τους νέους διεθνείς κανόνες (π.χ. εφαρµογή της αρχής 

των εθνοτήτων) γεγονός που οδήγησε στο διπλωµατικό του θρίαµβο. Παράλληλα επειδή 

αγωνιούσε για την πορεία του συνόλου της ανθρωπότητας πρωτοστάτησε στην ίδρυση 

της Κ.τ.Ε. και αγωνίστηκε σθεναρά για να επικρατήσει η ιδέα της.  

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’20 ο προβληµατισµός για το µέλλον της 

Ευρώπης και των λαών της οδήγησε σε πρωτοβουλίες, όπως η «Πανευρώπη» του 

Κουντενχόβε-Καλέργκι 5 , που όµως δε βρήκε ανταπόκριση στο πολιτικό επίπεδο. 

Ανάµεσα στους πρωτοπόρους ευρωπαϊστές (Ερριώ, Μπένες, Μπλουµ, Νταλαντιέ κ. ά.) 

ξεχωρίζει ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Αριστείδης Μπριάν, που έφερε τις ιδέες 

της πανευρωπαϊκής ένωσης στο πεδίο της πρακτικής πολιτικής. Το Σεπτέµβρη του 1928  

ο Μπριάν πρότεινε τη συγκρότηση Οµοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Κρατών, σε λόγο του 

από το βήµα της Κ.τ.Ε.  Η διατύπωση της πρότασής του αναπτύχθηκε την 1η Μαΐου 
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1930 σε γραπτό υπόµνηµα για µια νέα πολιτική και οικονοµική οργάνωση της Ευρώπης 

υπό την αιγίδα της Κ.τ.Ε. µε βασική αρχή την κατοχύρωση της ισότητας και τη 

διατήρηση των κυριαρχικών δικαιωµάτων των συµβαλλόµενων κρατών. Μ’ αυτό τον 

τρόπο πίστευε πως διασφαλιζόταν η εδαφική ακεραιότητα και δυνάµωνε η ειρηνική 

συνεργασία σε όλη την Ευρώπη. Τα ισχυρά κράτη όµως δίσταζαν να συµφωνήσουν λόγω 

των αλληλοσυγκρουόµενων συµφερόντων τους µε αποτέλεσµα το υπόµνηµά του να 

δεχθεί θετικές απαντήσεις µόνο από λίγες χώρες. Μία από αυτές ήταν και η ελληνική 

απάντηση, από τον τότε Έλληνα πρωθυπουργό, Ελευθέριο Βενιζέλο. 

Η θετική απάντηση του Βενιζέλου δεν ήταν τυχαία. Ο Βενιζέλος πριν γίνει 

πρωθυπουργός είχε διαχειριστεί µε εντιµότητα τη συνθήκη της Λωζάννης θέτοντας τις 

βάσεις για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών. Για άλλη µια φορά 

αντιλαµβανόµενος τις ενδείξεις των καιρών προσάρµοζε κατάλληλα την πολιτική του 

πράξη. Σ’ αυτό το πνεύµα όταν τον Οκτώβρη του 1926 πραγµατοποιήθηκε το πρώτο 

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο στη Βιέννη (µε µεγάλη απήχηση στην κοινή γνώµη), ο 

Βενιζέλος στάθηκε στο πλευρό των πρώτων Ευρωπαϊστών. Το 1929, ο 

εξηνταπεντάχρονος πολιτικός, µε θέρµη και µε το διεθνές του κύρος υποστήριξε τη 

δηµιουργία της νέας Ευρώπης, πιστεύοντας στον ιστορικό της ρόλο. Η συνέντευξη του 

τον Οκτώβριο του 1929 ήταν αποκαλυπτική: «... ο πόλεµος απέδειξεν ότι οι νικηταί είναι 

τόσον πτωχοί, όσον και οι ηττηµένοι. Νοµίζω ότι αι Ηνωµέναι Πολιτείαι της Ευρώπης θα 

αντιπροσωπεύουν, έστω και άνευ της Ρωσίας, µίαν δύναµιν αρκετά ισχυράν να προαγάγη 

εις ευχάριστον σηµείον την ευηµερίαν και των άλλων ηπείρων»6. Από τη δήλωσή του αυτή 

φαίνεται ποια «Ευρώπη» είχε επιλέξει ενσυνείδητα από νωρίς ο Έλληνας πολιτικός. 

Ήταν η Ευρώπη «θεµατοφύλακας των αξιών της Γαλλικής Επανάστασης, η Ευρώπη των 

ελευθεριών και των δικαιωµάτων του ανθρώπου, πεδίο εφαρµογής της «δηµοκρατικής 

αρχής»7.  

Στο διάστηµα αυτό ο Βενιζέλος επιβεβαίωνε την υποστήριξή του στο υπόµνηµα 

Μπριάν για τη συνένωση των ευρωπαϊκών κρατών σε µια πολιτικοοικονοµική 

οµοσπονδία, βασισµένη στην ισότητα και την ειρηνική συνεργασία υπό την αιγίδα της 

Κ.τ.Ε. σε πολλές ευκαιρίες διπλωµατικών επαφών και συνδιασκέψεων. ∆ε δίστασε να 

επισηµάνει, σύµφωνα µε το πνεύµα της εποχής, ότι: «Η Ελλάς θα αντιµετώπιζε µετά 



4 

συµπαθείας το ενδεχόµενον µιας συµµετοχής της Τουρκίας, δυνάµεως επίσης βαλκανικής 

και µεσογειακής, ως είναι η ιδία, εις την Ευρωπαϊκήν Οµοσπονδιακήν Ένωσιν»8.  

Παρά την χωρίς ενδοιασµούς αποδοχή της πρότασης Μπριάν, ο Βενιζέλος 

γνώριζε καλά τις δυσκολίες που είχε να αντιµετωπίσει η προσπάθεια του Γάλλου 

πολιτικού. Από νωρίς οι περισσότερες απαντήσεις των υπόλοιπων ευρωπαϊκών 

κυβερνήσεων έδιναν έµφαση σε θέµατα που άλλοτε έδειχναν κάποιον προβληµατισµό 

και άλλοτε περιείχαν µια συγκαλυµµένη αλλά έντονη δυσπιστία ή αντίδραση. Τα θέµατα 

αυτά αφορούσαν ερωτήµατα (που ακόµα και σήµερα δεν έχουν απαντηθεί 

ικανοποιητικά) όπως: ∆ιατήρηση της εθνικής κυριαρχίας ή εκχώρηση κυριαρχικών 

δικαιωµάτων σε συλλογικά όργανα; Ο νέος οργανισµός θα εναρµονιζόταν ή όχι µε το 

πνεύµα και τους κανόνες της Κ.τ.Ε.; Η συνεργασία των ευρωπαϊκών κρατών θα 

περιοριζόταν στον οικονοµικό ή θα επεκτεινόταν και στον πολιτικό τοµέα; Η Μεγάλη 

Βρετανία, ως αυτοκρατορία που εκτεινόταν έξω απ’ την ευρωπαϊκή ήπειρο, πώς θα 

διασφάλιζε τα συµφέροντά της;  

Παρά τις δυσκολίες ο Βενιζέλος επιθυµούσε να δοθεί συνέχεια στις γαλλικές 

προτάσεις. Αυτό αποκαλύπτουν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης όπως τις ανέπτυξε 

στη συνδιάσκεψη των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών κρατών και τη συζήτηση πάνω στο 

υπόµνηµα του Μπριάν το Σεπτέµβριο του 1930 ο Νικόλαος Πολίτης: «... Η ελληνική 

κυβέρνηση χαιρετίζει µε τη µεγαλύτερη ικανοποίηση την ιδέα της ενότητας των λαών της 

Ευρώπης [...], το εγχείρηµα οφείλει να αναληφθεί στα πλαίσια της διεθνούς οργάνωσης και 

να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία των κρατών˙ η ευρωπαϊκή ένωση, κάτω από ανάλογες 

συνθήκες, όχι µόνο δεν θα οδηγήσει στην εξασθένιση αλλά και θα συµβάλλει στην ενίσχυση 

«της Ευρώπης των πατρίδων»...»9 Η θετική στάση της Ελλάδος, χωρίς να παραλείπει τα 

αµφιλεγόµενα σηµεία του υποµνήµατος, συνοδευόταν από την επισήµανση της 

συνεργασίας όχι µόνο στον οικονοµικό αλλά και στον πολιτικό τοµέα. Για την επιτυχία 

του εγχειρήµατος χρειαζόταν µεγάλη προσοχή, πίστωση χρόνου και η µεγαλύτερη 

δυνατή  συµµετοχή των κρατών ακόµα κι αυτών µε ζωτικά συµφέροντα εκτός της 

ευρωπαϊκής ηπείρου (δηλ. της Μεγάλης Βρετανίας). Οι θέσεις του Βενιζέλου-ελληνικής 

κυβέρνησης αποκαλύπτουν ότι όσο σηµαντικό κι αν ήταν ένα µικρό κράτος να 
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πρωτοπορεί στο σχέδιο για την ειρήνη και την αλληλεγγύη στην Ευρώπη αυτό δεν ήταν 

αρκετό. Έπρεπε να συµπράξουν απαραιτήτως και τα µεγαλύτερα κράτη.  

Από πού όµως πήγαζε το ευρωπαϊκό όραµα του Βενιζέλου; Ήταν απόρροια της 

προσωπικής του ιδεολογίας και αντίληψης ή εξυπηρετούσε και τα ζωτικά συµφέροντα 

της Ελλάδας εκείνη την εποχή;  

Ο Βενιζέλος ήταν αυτός που εφάρµοσε το φιλελευθερισµό στην Ελλάδα10. Μετά 

τις σκληρές εµπειρίες των πολέµων (Βαλκανικοί, Α΄ Παγκόσµιος, Μικρασιατική 

εκστρατεία και καταστροφή) στο πλαίσιο του φιλελευθερισµού η ιδέα της 

ενδοευρωπαϊκής αλληλεγγύης βρήκε γόνιµο έδαφος ανάπτυξης. Η πρόταση της 

οµοσπονδιοποίησης είχε λογικές βάσεις και ήταν σηµαντική εξαιτίας των γεγονότων που 

είχε ζήσει ο ίδιος. Γι’ αυτόν σήµαινε την κατανόηση των κοινών πολιτιστικών αξιών, την 

καταδίκη της καταφυγής σε εκβιαστικούς και βίαους τρόπους επίλυσης των διαφορών, 

το ξεπέρασµα των εθνικών και κοινωνικών ανταγωνισµών, τη δηµιουργία διεθνούς 

συνεργασίας και κοινωνικής ισορροπίας. Πολλοί ήταν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί που 

συµµερίζονταν το ίδιο φιλελεύθερο πνεύµα της εποχής. Προϋπόθεση όµως για την 

αποδοχή των αρχών του φιλελευθερισµού στην εσωτερική διακυβέρνηση και τις 

διακρατικές σχέσεις ήταν η αποτελεσµατική αντιµετώπιση της γενικότερης κρίσης την 

περίοδο του Μεσοπολέµου στην Ευρώπη. Η εγκαθίδρυση φασιστικών καθεστώτων σε 

πολλά ευρωπαϊκά κράτη τα οδήγησε στην αποµόνωση και τον ανταγωνισµό µε τους 

γείτονές τους. Έτσι οι φιλελεύθερες ιδέες περιορίστηκαν, µε συνέπεια το όραµα της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης να σβήνει µαζί µε την εξασθένιση των φιλελεύθερων 

δηµοκρατικών θεσµών και την ενίσχυση φιλοπολεµικών τάσεων και ανταγωνισµών. Ο 

Βενιζέλος και οι άλλοι οµοϊδεάτες πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι είχαν ζήσει τη σκληρότητα 

του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, φοβούνταν την πιθανότητα νέας ένοπλης αναµέτρησης. 

Για αυτόν το λόγο πίστευαν σε µια φιλειρηνική Ευρώπη και το σχέδιο Μπριάν έδινε µια 

τέτοια ευκαιρία.  

Ένας ακόµα παράγοντας που συνετέλεσε στη διαµόρφωση του ευρωπαϊκού 

οράµατος του Βενιζέλου, ήταν και η αντίληψή του για την πολιτική ως πηγή δράσης και 

αισιοδοξίας. Σε µια εποχή που η πνευµατική ηγεσία αδυνατούσε να προσφέρει διεξόδους, 

οι εφικτές κι ελπιδοφόρες λύσεις έπρεπε να δοθούν απ’ τους πολιτικούς. Όπως ο Μπριάν, 
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έτσι και ο Βενιζέλος ανταποκρίθηκε θετικά. Ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν είχε 

αδιαφορήσει για τα οφέλη που θα αποκοµούσε η Ελλάδα από την αισιόδοξη ιδέα της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αντιθέτως αντιλήφθηκε πως το σχέδιο Μπριάν εξυπηρετούσε 

ζωτικά συµφέρντα όπως τη βελτίωση της πολιτικής ζωής (παγίωση δηµοκρατικών 

θεσµών), την οικονοµική ανάπτυξη και κυρίως την εδαφική ακεραιότητα και ασφάλεια 

της χώρας. 

Τον ενδιέφερε να µη χαθεί ό,τι µε τόσες θυσίες είχαν κερδίσει οι Έλληνες. Γι’ 

αυτό πίστευε ότι οι Συνθήκες που είχαν υπογραφεί, έπρεπε να τηρηθούν στο πλαίσιο της 

διεθνούς νοµιµότητας. Όµως θα µπορούσε η Κ.τ.Ε. να εξασφαλίσει πλήρη ασφάλεια για 

τα ελληνικά συµφέροντα; Η Ελλάδα είχε γνωρίσει την αδυναµία της Κ.τ.Ε. να εµποδίσει 

την επιθετικότητα των ισχυρών κρατών προς τα ασθενέστερα (επεισόδιο της Κέρκυρας). 

Εξακολουθούσε λοιπόν να είναι αναγκαία η ένταξη της χώρας σ’ ένα συνασπισµό 

ισχυρών κρατών, ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η αµυντική της ικανότητα (όπως 

και παλαιότερα). Σ’ αυτή την αντίληψη ταίριαζε και το σχέδιο για την οµοσπονδιακή 

ένωση της Ευρώπης στη βάση της ειρηνικής συνεργασίας και γι’ αυτό έγινε πρόθυµα 

αποδεκτό.   

Επιπλέον η Ελλάδα θα µπορούσε να ενταχθεί στη νέα οικονοµική οργάνωση της 

Ευρώπης αποκοµίζοντας τα ανάλογα οφέλη από τη δηµιουργία µιας «Κοινής Αγοράς». 

Οι ανατροπές στην οικονοµία, τη δηµοσιονοµία, το εµπόριο και τη βιοµηχανία µετά τον 

Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο που θα επέφερε η οµοσπονδιοποίηση (και παρά την κυριαρχία 

των ισχυρών βιοµηχανικών δυνάµεων) έδιναν την ευκαιρία προς την οργάνωση µιας 

επιστηµονικής και όχι τόσο δαπανηρής παραγωγής. Κι ο Βενιζέλος θεωρούσε (παρά τις 

αντίθετες απόψεις) ότι σ’ αυτό το πλαίσιο µπορούσε να ωφεληθεί η χώρα και ν’ 

αναπτυχθεί. 

Συνοψίζοντας, ο Βενιζέλος έπειτα από τους πολέµους, τις επαναστάσεις και όλες 

της δύσκολες εµπειρίες που είχε ο ίδιος ζήσει, πίστευε στη σηµασία της ένωσης για 

ειρήνη, νοµιµότητα, εθνική ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα στη γηραιά ήπειρο. 

Έτσι θα υπήρχαν σηµαντικά οφέλη, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για όλη την Ευρώπη. 

Οι απόψεις του Μπριάν για την εφαρµογή σχεδίου που θα αποσκοπούσε στη συλλογική 

ασφάλεια στην Ευρώπη, εναρµονίζονταν µε τις επιδιώξεις του Βενιζέλου. Η επιµονή του 



7 

για τη σταθεροποίηση των κοινοβουλευτικών θεσµών, του δηµοκρατικού πολιτεύµατος 

και της οικονοµικής ανάπτυξης, έκαναν τον Έλληνα ηγέτη να ταχθεί υπέρ του σχεδίου 

για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κρατών. Το ευρωπαϊκό του όραµα προσέκρουσε σε 

ανυπέρβλητα εµπόδια χωρίς βέβαια η ευθύνη να βαρύνει τον ίδιο. Τα ολοκληρωτικά 

καθεστώτα της Γερµανίας και της Ιταλίας µε τις απάνθρωπες σκοπιµότητές τους 

οδήγησαν στη µαταίωση αυτού του σκοπού και σε µια νέα επώδυνη καταστροφή.  

Η κατεστραµµένη Ευρώπη φάνηκε τελικά σοφότερη και οδηγήθηκε πιο 

αποτελεσµατικά στην ενοποίησή της µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ανάµεσα στις 

παρακαταθήκες του Βενιζέλου είναι και το ευρωπαϊκό του όραµα. Μελετώντας τη 

διατύπωσή του και τους παράγοντες που το διαµόρφωσαν, αντιληφθήκαµε ότι τίποτα δεν 

ήταν τυχαίο. Ο Βενιζέλος γι’ άλλη µια φορά µάς δείχνει το δρόµο: Με βάση τη διεθνή 

νοµιµότητα και τις συνθήκες µπορούµε να εξασφαλίζουµε τα ζωτικά µας συµφέροντα, 

επιλέγοντας εφικτούς στόχους κι εργαζόµενοι µε αποφασιστικότητα και 

αποτελεσµατικότητα για την υλοποίησή τους. Κι αυτό είναι ένα πολύ χρήσιµο στοιχείο 

για να αντιµετωπίσουµε µε σύνεση τη σηµερινή δύσκολη κατάσταση και να δώσουµε 

διεξόδους για ένα βιώσιµο µέλλον στην Ευρωπαϊκή µας Ένωση.   
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