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     Βρισκόµαστε στο έτος 1918. Η Ευρώπη έχει µόλις εξέλθει από τον 
καταστροφικό κυκλώνα του Α’ Παγκοσµίου πολέµου και πασχίζει να 
ανασυσταθεί και να αναδιοργανωθεί, συγκεντρώνοντας τα σπασµένα 
της κοµµάτια. Νικητές και ηττηµένοι καλούνται να ορθοποδήσουν και 
πάλι, ερχόµενοι αντιµέτωποι µε αναρίθµητες απώλειες, αντίξοες 
συνθήκες επιβίωσης και µια ανυπολόγιστη οικονοµική, αλλά και ηθική 
κατάπτωση. Η επείγουσα ανάγκη για την υπερκέραση µιας γενικότερης 
διεθνούς κρίσης που κυριαρχούσε, εντόνως διακριτή κυρίως στον 
ευρωπαϊκό χώρο, σε συνάρτηση µε το ενδεχόµενο για ένα επικείµενο 
εφιαλτικό µέλλον που επιφυλασσόταν για τους λαούς και τα κράτη από 
τα οποία απαρτίζεται η Γηραιά Ήπειρος, οδήγησαν κορυφαίες ηγετικές 
και πνευµατικές µορφές της εποχής στη σύλληψη της ιδέας µιας 
οµοσπονδιακής ένωσης της Ευρώπης.  
     
     Βέβαια, αξίζει να αναλογιστούµε το γεγονός ότι  η ιδεολογία µιας 
ενωµένης γεωπολιτικά Ευρώπης αποτελούσε αντικείµενο θεωρητικής 
πολιτικής, εκφρασµένο πολλάκις στο παρελθόν της ευρωπαϊκής 
ιστορίας, µε ορισµένες σηµαντικές διαφοροποιήσεις, ανάλογες µε τις 
επιρροές και τις σταθερές των διαφόρων εποχών. Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα που στηρίζουν την παραπάνω θέση αποτελούν η 
Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία εκτεινόταν σε µεγάλο µέρος του 
ευρωπαϊκού εδάφους, καθώς και οι επιδιώξεις του Ναπολέοντος 
Βοναπάρτη. Η διακαής επιθυµία αναγνώρισης µιας εξουσιοδοτηµένης 
ανώτατης αρχής, ηθικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα, µε κυριότερο 
εκπρόσωπο τον Πάπα, εξέφραζε την ιδέα της ενοποίησης σε 
παλαιότερους καιρούς, αν και η επιβολή της γινόταν συνήθως µε 
βάναυσα και αθέµιτα µέσα, όπως η εκδήλωση βίας. Ωστόσο, η 
διατύπωση της επιθυµίας εθνών και κυβερνήσεων να συνενωθούν 
συγκροτώντας ενιαίο Ευρωπαϊκό γεωπολιτικό συνασπισµό, εντοπίζεται 
µετά τη λήξη του Ά Παγκοσµίου πολέµου και τη διάλυση των 
πολυεθνικών αυτοκρατοριών, καθώς οι προσπάθειες της Κοινωνίας 
των Εθνών για την αποκατάσταση των καλών σχέσεων και την 
καταπολέµηση των ανταγωνισµών µεταξύ των κρατών αποδεικνύονται 
αναποτελεσµατικές. 
 
       Στο βήµα της συνδιάσκεψης της Κοινωνίας των Εθνών το Σεπτέµβριο 
του 1928, ο τέως πρωθυπουργός και τότε Υπουργός Εξωτερικών της 
Γαλλίας, Αριστείδης Μπριάν παρουσιάζει το τολµηρό και καινοτόµο 
όραµά του, την ίδρυση της Οµοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Κρατών. 
Στόχος αυτού του ριζοσπαστικού σχεδίου ήταν η ευηµερία, η ειρηνική 
συνύπαρξη και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών λαών καθώς και η 
διασφάλιση της εδαφικής τους κυριαρχίας. Η πρωτοπορία του 
Γκούντενοβ Καλλέργι, που αποτελούσε το προοίµιο της πολιτικής 
δράσης µε βάση την ιδέα για την πραγµάτωση  αυτού του θεσµού, δεν 
είχε αποσπάσει άµεση θετική αντιµετώπιση στην πολιτική σκηνή. Την 1η 
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Μαΐου του έτους 1930, ο Μπριάν προβάλλει την εισήγηση του σε 
αναλυτικό υπόµνηµα -επηρεασµένη προφανώς από το ενοποιητικό 
πρότυπο της Κοινωνίας των Εθνών- στα 27 ευρωπαϊκά κράτη που 
αποτελούν µέλη αυτής. Απότοκη των αλληλοσυγκρουόµενων 
επιδιώξεων και των σφοδρών ανταγωνισµών ανάµεσα στα κράτη της 
ευρωπαϊκής ηπείρου ήταν η αρνητική και επιφυλακτική στάση από την 
πλειοψηφία των 27 χωρών. Η ανέλπιστη θετική, χωρίς ιδιαίτερους 
ενδοιασµούς απάντηση τεσσάρων ή πέντε κρατών αποτέλεσε την 
εξαίρεση· µεταξύ αυτών και η ανταπόκριση του ελληνικού κράτους, υπό 
την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 
 
      Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο σηµαντικότερος πολιτικός άνδρας που 
ανέδειξε η πατρίδα µας στα νεότερα χρόνια, χάραξε µε το πολιτικό του 
πρόγραµµα την ιστορική πορεία ολόκληρου του ελληνισµού. 
∆ιορατικός, ευφυής, πληρώντας όλες τις απαιτούµενες προϋποθέσεις 
και διαθέτοντας κάθε απαραίτητο χάρισµα  ούτως ώστε να αναλάβει το 
µεγαλεπήβολο έργο της ανασύστασης, καθοδήγησης αλλά και του 
εκσυγχρονισµού µιας καταπονηµένης χώρας, σε συνδυασµό µε την 
άσβεστη στοργή για το λαό του, εξύψωσε στην ευρωπαϊκή και διεθνή 
σκηνή την αγαπηµένη του Ελλάδα, καθιστώντας την υπολογίσιµη 
δύναµη, ισχυρό, αναβαθµισµένο και οργανωµένο κράτος. Για να 
κατορθώσουµε να κατανοήσουµε σε βάθος την τεράστια σηµασία της 
υποστήριξης που έδειξε ο µεγάλος αυτός ηγέτης στο Μνηµόνιο του 
Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και την θετική αµυδρή 
επιφυλακτικότητα και υποστηρικτική του προδιάθεση απέναντι στην 
πρωτοβουλία του Καλλέργι, αξίζει να κάνουµε µια αναφορά στα 
βασικότερα γνωρίσµατα του χαρακτήρα του Ελευθερίου Βενιζέλου.  
 
       Από τη νεαρή ηλικία των δεκατεσσάρων ετών, ο Βενιζέλος έδειχνε 
ασυνήθιστο ενδιαφέρον για τις συζητήσεις των µεγάλων που 
περιστρέφονταν γύρω από τα πολιτικά ζητήµατα της εποχής. Επρόκειτο 
για άτοµο µε απίστευτη διορατικότητα, θάρρος και ατσάλινη θέληση. 
Πάλευε για τις πεποιθήσεις του µε πύρινη δύναµη και τίποτα δεν ήταν 
ικανό να τον αναγκάσει να τραπεί σε άτακτη φυγή. Οπισθοχωρούσε 
µονάχα για να αυξήσει τη φόρα του ή να ελιχθεί. Συµµετέχοντας ενεργά 
στους σκληρούς αγώνες των Κρητών συµπατριωτών του, διδάχθηκε 
από πρώτο χέρι ότι η ελευθερία και η αξιοπρέπεια κερδίζονται µε τίµηµα 
το αίµα. Όντας τίµιος και σωστός απέναντι στις υποχρεώσεις του, 
συγκρούστηκε πολλάκις µε τον βασιλιά Κωνσταντίνο ο οποίος συχνά 
παρεµπόδιζε την υλοποίηση των οραµάτων του πρωθυπουργού. 
Γνήσιος Έλληνας, ανεξίκακος, ουδέποτε έπαψε να υπηρετεί το λαό του, 
ουδέποτε τον εγκατέλειψε, ουδέποτε αποκήρυξε την Ελλάδα του, ακόµη κι 
όταν αυτή τον πρόδωσε. Ρεαλιστής και ταπεινός, δηµοκράτης και 
ειρηνόφιλος, ενέπνεε σε όσους τον γνώριζαν απόλυτη εµπιστοσύνη και 
άµετρη εκτίµηση. 
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      Λαµβάνοντας υπόψη την εξέχουσα προσωπικότητα και την 
ικανότητα του λαµπρού πολιτικού να διακρίνει και να αποκρυσταλλώνει 
τις ανάγκες των καιρών, συνειδητοποιεί κανείς χωρίς ιδιαίτερη 
πνευµατική κόπωση πως η θερµή υποστήριξη και η υιοθέτηση του 
Ελευθερίου Βενιζέλου απέναντι στην καινοτοµία των Μπριάν και 
Καλλέργι, καθώς και το πάθος µε το οποίο πάσχισε να πείσει και τους 
κυβερνήτες των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών για την ορθότητα των 
θέσεών της δεν αποτελούν διόλου επιπόλαιη και µεµονωµένη ενέργεια. 
Ο ίδιος ήταν πεπεισµένος ότι η δηµιουργία δεσµών ως βάση µιας 
διακυβερνητικής αλληλοβοήθειας και ευνοϊκής γειτνίασης µεταξύ των 
ευρωπαϊκών κρατών θα επέφερε την ευηµερία και θα κάλυπτε την 
επείγουσα ανάγκη της ανασυγκρότησης των ερειπίων που άφησε στο 
πέρασµά του ο πόλεµος, αλλά και πως αυτοί οι δεσµοί θα είχαν ως 
αποτέλεσµα γενικευµένο αντίκτυπο για τη διεθνή κοινωνία. Όπως 
δηλώνει και ο ίδιος τον Οκτώβριο του 1929: «…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.».  
 
       Τον Οκτώβριο του 1926, πραγµατοποιείται στη Βιέννη το πρώτο 
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο, όπου ο Ελευθέριος Βενιζέλος υποστηρίζει τους 
πιο εξέχοντες Ευρωπαϊστές, όπως τους Ερριώ, Σάιπελ και Νταλαντιέ. Σε 
δήλωσή του τον ∆εκέµβριο του 1929, εγκωµιάζει την ιδέα της 
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας και συγχαίρει τον Μπριάν, εκφράζοντας «τας 
εγκαρδιωτέρας [του] ευχάς διά την ταχείαν επικράτησίν της.». Ο Έλληνας 
πρωθυπουργός απολαµβάνει τεράστια αποδοχή και αναγνώριση από 
όλους τους ασπαζόµενους το σχέδιο της Πανευρωπαϊκής Ένωσης. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα της ευνοϊκής διάθεσης στο πρόσωπο του 
Βενιζέλου αποτελεί η υπογράµµιση του Γκούντενοβ Καλλέργι τόσο στα 
αποµνηµονεύµατά του, όσο και στον τύπο, όπου και του αποδίδει τον 
χαρακτηρισµό «Ο µεγάλος Ευρωπαίος και µεγάλος Ευρωπαϊστής 
Βενιζέλος». Ο ενθουσιασµός του και η δίχως φραγµούς πίστη και ελπίδα 
στο µέλλον µιας ανεπτυγµένης, προοδευµένης Πανευρώπης, τον 
καθιστά έναν από τους θερµότερους υπερασπιστές του Ευρωπαϊκού 
Οράµατος.  
 
       Ωστόσο, ποιο ήταν το απώτερο κίνητρο της ελληνικής κυβέρνησης 
που την ώθησε στην διεκδίκηση µίας θέσης στην Ευρωπαϊκή 
Οµοσπονδία; Η ερµηνεία της πολιτικής στάσης του Ελευθερίου Βενιζέλου 
τοποθετείται στις γενικότερες ιδεολογικές του κατευθύνσεις, αλλά και στη 
συνειδητοποίηση των ζωτικών συµφερόντων της χώρας που θα 
εξυπηρετούνταν µε τη θεσµοποίηση των Ηνωµένων Πολιτειών της 
Ευρώπης υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών. Τα συµφέροντα 
αυτά αφορούσαν κυρίως τους τοµείς της οικονοµικής προόδου, της 
σταθερότητας του πολιτεύµατος, καθώς και της εδαφικής ακεραιότητας 
του ελληνικού κράτους. Ας αναλογιστούµε τη σηµασία της ίδρυσης της 
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Ευρώπης των λαών, ενώ οι σχέσεις µεταξύ των γειτόνων Ελλάδας-
Τουρκίας ήταν σε πλήρη οξύτητα. Για την επίτευξη της αποκατάστασης 
των κοινωνικών και εδαφικών συσχετισµών ανάµεσα στις δύο χώρες, ο 
Βενιζέλος δε διστάζει να εκφράσει την συµπάθειά του για µια ενδεχόµενη 
συµµετοχή της Τουρκίας, ως ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
ελληνικές θέσεις παρουσιάζονται και από τον Έλληνα εκπρόσωπο, 
Νικόλαο Πολίτη στις αρχές Σεπτεµβρίου του έτους 1930, σε έκτακτη 
συνέλευση που συγκαλείται από τον Μπριάν: «…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 δε θα 
οδηγήσει στην εξασθένιση αλλά θα συµβάλλει στην ενίσχυση «Της 
Ευρώπης των πατρίδων»…».  
 
       Η δίχως επιφυλάξεις και ενδοιασµούς καταφατική ανταπόκριση του 
Βενιζέλου στην πρόταση του Αριστείδη Μπριάν, ουδόλως αντανακλά 
την άποψη πως ο κυβερνήτης ήταν ανίκανος να συνειδητοποιήσει τις 
αποτρεπτικές συγκυρίες µε τις οποίες θα ερχόταν αντιµέτωπη η τολµηρή 
ιδεολογία του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών. Εξαρχής, η πλειονότητα 
των Μεγάλων ∆υνάµεων, αλλά και λιγότερο ισχυρών κρατών, είχε 
εκδηλώσει την αποστροφή της. Αίτια παρεξηγήσεως και 
προβληµατισµού αποτελούσαν η αµφιβολία σε ότι αφορά τη 
συµβατότητα του σχεδίου µε τους νόµους της Κοινωνίας των Εθνών, τα 
κριτήρια από τα οποία θα καθοριζόταν η στρατηγική της Οµοσπονδίας 
καθώς και η τροπολογία µε την οποία θα σηµατοδοτούνταν η πρόοδος 
των χωρών που τα συµφέροντά τους αφορούσαν κυρίως 
εξωευρωπαϊκούς χώρους (Οθωµανική Αυτοκρατορία). Όµως, την 
κυριότερη ανησυχία του Βενιζέλου αντιπροσώπευε ένα έµµεσα 
αναφερόµενο ζήτηµα. Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Συµφώνου της 
Κ.Τ.Ε., εφόσον οι ενδιαφερόµενες χώρες εξέφραζαν κοινή συγκατάθεση 
για διαφοροποίηση των νόµων της Ειρήνης των Βερσαλλιών, η επίτευξη 
αυτής θα ήταν πραγµατοποιήσιµη. Με ποιον τρόπο οι ταπεινωµένοι και 
ηττηµένοι λαοί του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου θα προθυµοποιούνταν να 
συνεργαστούν µε τους άσπονδους εχθρούς τους; Ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος προβάλλει την ζοφερή αγωνία του, σε συνοµιλία του µε τον 
Άγγλο εκπρόσωπο στην Κοινωνία των Εθνών, Ρόµπερτ Σέσιλ. Ρεαλιστής 
καθώς ήταν, ο Έλληνας πρωθυπουργός ήταν σε θέση να κατανοήσει 
πως η παραγκώνιση του ιµπεριαλισµού και των εγωιστικών θέσεων 
µεταξύ των λαών, υπερέβαινε κατά πολύ τα όρια του εφικτού.  
 

         Πράγµατι, όσο ευφυής κι αν αποδεικνυόταν η προοπτική της 
κυριαρχίας του αισθήµατος της αλληλεγγύης µέσα στον 
ενδοευρωπαϊκό χώρο και της κοινωνικοπολιτικής διεθνούς 
συνεργασίας, η υπερκέραση των αντιξοοτήτων που µάστιζαν και 
σπάραζαν τη γεωγραφική επικράτεια της Ευρώπης στάθηκε αδύνατο να 
πραγµατοποιηθεί. Όπως επιφυλασσόταν για τους Ευρωπαϊκούς λαούς, 
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σύντοµα τα φασιστικά, δικτατορικά καθεστώτα θα ανέρχονταν στην 
εξουσία, λαµβάνοντας την ευθύνη για τα επακόλουθα. Οι εθνικιστικές 
τάσεις αντί της άµβλυνσης θα επέφεραν την πλήρη όξυνση, καθώς 
κάθε φιλελεύθερη και ενωτική ιδεολογία θα υφίστατο αβάστακτη πίεση. 
Μια δεύτερη ένοπλη σύρραξη θα απέβαινε αναπόφευκτη. Ωστόσο, ο Β’ 
Παγκόσµιος πόλεµος, γεγονός που αποτελούσε τον βαθύτερο, τον πιο 
επίφοβο εφιάλτη του Βενιζέλου αλλά και των λοιπών Ευρωπαϊστών, θα 
στεκόταν ως αφορµή στο πέρασµα των αιώνων για την αναθεώρηση 
των ιδεών των οραµατιστών της Ευρωπαϊκής ένωσης από τις πολιτικές 
µορφές που αρχικά την αντιµετώπιζαν αρνητικά. Στη ∆ιάσκεψη της 
Ρώµης, το 1958, θεσµοθετείται εν τέλει η Ευρωπαϊκή Οικονοµική 
Κοινότητα.  
   
            Το 1981, απότοκη τεραστίας προσπάθειας και προσµονής από 
τον Ελληνικό λαό αλλά και από τον τότε πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο 
Καραµανλή, πραγµατοποιείται η προσχώρηση της Ελλάδος, η οποία  
προσφάτως είχε εξέλθει από τη θύελλα ενός δικτατορικού καθεστώτος,   
στην  Ευρωπαϊκή Οικονοµική  Κοινότητα  που αργότερα     
µετονοµάζεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Το µεγάλο ιδεώδες, το όραµα µιας 
ενωµένης, αήττητης και ισχυρής οµοσπονδίας ανάµεσα στα κράτη της 
Γηραιάς Ηπείρου, το όνειρο του Ελευθερίου Βενιζέλου σε ό,τι αφορά την 
ευρωπαϊκή υπόθεση έχει φαινοµενικά λάβει σάρκα και οστά. 
Φαινοµενικά; Αλήθεια, αναρωτιέµαι, αν η κορυφαία αυτή ηγετική µορφή 
βρισκόταν εν ζωή στους καιρούς µας θα αισθανόταν ικανοποίηση από 
την εξέλιξη της υλοποίησης του οράµατος του; Αδιαµφισβήτητα, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συµβάλει σε εξαιρετικό βαθµό στην ανάπτυξη 
των κρατών-µελών της. Οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κρατών-
µελών, η κατασκευή έργων υποδοµής καθώς και η επικοινωνία ανάµεσα 
στους Ευρωπαίους πολίτες έχουν αναπτυχθεί σηµαντικά, ενώ ο 
κίνδυνος πολέµου φαίνεται να απέχει από τους λαούς που την 
αποτελούν, σε απόσταση ασφαλείας. Όµως, κατά πόσο έχουν στ’ 
αλήθεια εκλείψει τα εξουσιαστικά κίνητρα από τις διάφορες ενέργειες και 
πρωτοβουλίες των ευρωπαϊκών κρατών; Οι αποφάσεις των ισχυρών 
κυβερνήσεων αποσκοπούν στην πραγµάτωση και την ικανοποίηση του 
κοινού συµφέροντος; Μήπως, εν τέλει, ο ιµπεριαλισµός κρατάει τα ηνία 
της ιστορικής πορείας της ηπείρου µας έστω και σχεδόν έναν αιώνα 
µετά την έµπνευση της Ευρωπαϊκής ενότητας; Πιστεύω πως η  ενωµένη 
Ευρώπη καλείται να καταβάλει µεγαλύτερες προσπάθειες, τόσο εκ 
µέρους των ισχυρών κρατών, όσο και των πιο αδύναµων λαών, ούτως 
ώστε να υλοποιηθεί µια µέρα σε όλη της την έκταση η µεγάλη ιδέα του 
Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και των άλλων Ευρωπαϊστών που τη 
συνέλαβαν. 
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