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Οδός Beaujon, Αριθμός 22, Παρίσι 
 

Δεν θα μπορούσε να έχει απήχηση η εξωτερική πολιτική ενός ηγέτη αν δεν είχε η προσωπικότητά 
του. Για τη διεθνή απήχηση της προσωπικότητας του Ελευθερίου Βενιζέλου υπάρχουν αμέτρητες 
μαρτυρίες. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές βρίσκεται στα λόγια με τα οποία έκλεισε την ομιλία 
του στο πολιτικό μνημόσυνο  των Βενιζέλων τη 18η Μαρτίου 2018 στα Χανιά, ο πρεσβευτής της 
Γαλλίας κ. Christophe Chantepy: «Αν περάσετε στο Παρίσι από τον αριθμό 22 της οδού Beaujon, θα 
διαβάσετε σε μια πινακίδα «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γεννηθείς την ενδεκάτη Αυγούστου 1864, 
έζησε έντεκα χρόνια στην οικία αυτή όπου και πέθανε τη 18η Μαρτίου του 1936». Η επιγραφή είναι 
εξαιρετικά λιτή: δεν αναφέρει καθόλου ποιος ήταν ο Βενιζέλος. Αλλά, δεν λέει τίποτα, επειδή δεν 
χρειάζεται»[3]. 

 

 

Εικόνα 1: Η επιγραφή της οδού Beuajon 

Η πολυκατοικία της οδού Beaujon βρίσκεται 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το σημερινό 
Εθνικό Μουσείο Κεραμικής στο προάστιο του Παρισιού Σέβρες, παγκόσμια γνωστού για τις 
πορσελάνες. Εκεί υπογράφτηκε την 28η Ιουλίου 19201  η Συνθήκη των Σεβρών, δικαίωση της 
εξωτερικής πολιτικής και των άοκνων προσπαθειών του Ελευθερίου Βενιζέλου αλλά και εύθραυστη 
όπως η πορσελάνη.  Σε πείσμα των υποστηρικτών της ιδέας της «μικράς, πλην εντίμου Ελλάδος», το 
όραμα της Ελλάδας των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών δείχνει να γίνεται εφικτό και η 
Μεγάλη Ιδέα, μεγαλόσχημο συνώνυμο της Ιστορικής Δικαιοσύνης, μοιάζει να γίνεται από ουτοπία 
πραγματικότητα.  Χάρη στο ξεχωριστό Έλληνα κάτοικο της οδού Beaujon. 

 

Η Συνθήκη των Σεβρών 
 

Η Συνθήκη των Σεβρών αποτελεί τον πρώτο ελληνικό σταθμό του διπλωματικού μαραθωνίου που 
ξεκίνησε με τη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης των Παρισίων, σχεδόν αμέσως μετά τη λήξη του A’ 
Παγκοσμίου Πολέμου τον Ιανουάριο του 1919. Τον Ιούλιο του 1920 «συμβολαιοποιούνται» στις 
Σέβρες τα πρώτα κέρδη της Ελλάδας από τη συμμετοχή της στο στρατόπεδο των νικητών του 

                                                           
1 Όλες οι ημερομηνίες του κειμένου είναι σύμφωνα με το νέο (Γρηγοριανό) ημερολόγιο. 
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Μεγάλου Πολέμου και της μετέπειτα πλήρους ευθυγράμμισής της με το στρατόπεδο των νικητών. 
Ο Βενιζέλος νικώντας τις μανιασμένες αντιδράσεις αυτών που μας ήθελαν ουδέτερους και απόντες 
στη διεκδικητική διαδικασία μα και τις, ακόμα, μεγαλύτερες διεθνείς αντιδράσεις κατά τη διάρκεια 
των συνεδρίων, ήταν αυτός που μας οδήγησε εκεί. 

Η Συνθήκη προέβλεπε την επέκταση των ηπειρωτικών συνόρων της Ελλάδας έως την Τσατάλτζα στα 
πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης. Επικύρωνε την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του 
Βορειοανατολικού Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων της Ίμβρου και της Τενέδου. Η Σμύρνη και η 
ενδοχώρα της παρέμεναν υπό οθωμανική κυριαρχία αλλά τα κυριαρχικά δικαιώματα θα τα 
εξασκούσε η ελληνική κυβέρνηση. Μετά την πάροδο πενταετίας προβλεπόταν η προσάρτηση της 
περιοχής στην Ελλάδα με απόφαση της Κοινωνίας των Εθνών ύστερα από πρόταση της 
πλειοψηφίας του τοπικού κοινοβουλίου και με απλά δυνητική προσφυγή σε δημοψήφισμα. Το 
άρθρο 26 της Συνθήκης όριζε ακόμα ότι αν οι οθωμανικές αρχές δεν συναινούσαν στην εφαρμογή 
της, θα εξέπιπταν από την κυριαρχία τους στην Κωνσταντινούπολη, την οποία θα μπορούσε να 
καταλάβει η Ελλάδα, κάτι το οποίο έντεχνα είχε προωθήσει ο Βενιζέλος. Η Συνθήκη συμπληρώθηκε 
με την συνομολόγηση τριών ειδικότερων διεθνών πράξεων για τη Θράκη, τα Δωδεκάνησα και τη 
προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Η πρώτη επιβεβαίωνε την προσάρτηση της Δυτικής Θράκης 
σε συνέχεια της Συνθήκης του Νεϋγύ, η δεύτερη την παραχώρηση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα 
πλην της Ρόδου2 και η τρίτη κατοχύρωνε την προστασία των εθνικών μειονοτήτων στα νέα ελληνικά 
εδάφη.  

Εκτός των παραχωρήσεων στην Ελλάδα, η Οθωμανική αυτοκρατορία υποχρεώνεται να παραιτηθεί 
οριστικά από τα εδάφη της Βόρειας Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Αραβίας και να αποδεχτεί τη 
δημιουργία ανεξάρτητου Αρμενικού κράτους, αυτόνομου αρχικά Κουρδικού και την 
αποστρατικοποίηση των Στενών. 

Από πλευράς οθωμανικής αυτοκρατορίας η συνθήκη υπογράφτηκε από τον εκπρόσωπο του 
σουλτάνου Μωάμεθ ΣΤ’ και ουδέποτε αναγνωρίστηκε από το ανερχόμενο κεμαλικό κίνημα. 
Λειτούργησε ως ξύπνημα της εθνικής συνείδησης των απειλούμενων για την ύπαρξή τους Τούρκων 
και το πιο δυνατό μέσο στρατολογίας για το στρατό του Μουσταφά Κεμάλ[4]. Ο Βενιζέλος όμως δεν 
ανησυχούσε γιατί ήξερε πως θα μπορούσε να επιβάλλει τους όρους της Συνθήκης στηριζόμενος 
στις ελληνικές και συμμαχικές δυνάμεις. Το απρόσμενο αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου 
του 1920 και η επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου, θα στερήσει το δεύτερο απαραίτητο 
παράγοντα για την υλοποίησή της και θα στρώσει το δρόμο για να τη ντε φάκτο κατάργησή της. 

Έναν αιώνα μετά από την υπογραφή της, η Συνθήκη των Σεβρών παραμένει πιο επίκαιρη από  ποτέ. 
Πολλά από τα γεγονότα που συμβαίνουν στις ημέρες μας,  στη γεωγραφική περιοχή στην οποία 
αναφέρθηκε η Συνθήκη, έχουν τη ρίζα τους στις Σέβρες. Σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις από την ίδρυση 
του σύγχρονου τουρκικού κράτους το 1923 υποφέρουν από τον εφιάλτη του διαμελισμού της 
Τουρκίας, το «Σύνδρομο της Συνθήκης των  Σεβρών»,  το οποίο εξηγεί πολλές από τις σημερινές 
συμπεριφορές τους[1].  

 

                                                           
2 Η Ρόδος εξασφάλιζε καθεστώς αυτονομίας και αν η Μ. Βρετανία παραχωρούσε την Κύπρο στην Ελλάδα θα δινόταν από 
την Ιταλία το δικαίωμα να αποφασίσουν οι κάτοικοί της για την ένωση με την Ελλάδα μετά τη πάροδο δεκαπέντε χρόνων 
από την υπογραφή της συμφωνίας. 
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Εικόνα 2: Καρτ ποστάλ της εποχής που απεικονίζει την Ελλάδα των 2 Ηπείρων και των 5 Θαλασσών. 

 

 Η Εξωτερική Πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου 
 

Η εξωτερική πολιτική του Βενιζέλου στόχευε στη δημιουργία ισχυρών δεσμών με τα κυρίαρχα έθνη 
της εποχής που πίστευαν στις ίδιες φιλελεύθερες αξίες. Οι δεσμοί αυτοί θα ενεργούσαν ως 
πολλαπλασιαστές της δύναμης της χώρας δίνοντάς της δυσανάλογα του μεγέθους της 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη διεθνή διπλωματική σκακιέρα3.  

Από τα πρώτα του πολιτικά βήματα είχε υιοθετήσει τις αρχές της ελευθερίας των ατόμων και των 
λαών, ηθικό έρεισμα στον αγώνα των δυτικών συμμάχων και ιδίως της Αγγλίας και της Γαλλίας με 
τις οποίες επεδίωκε με επιμονή τη στενή συνεργασία. Για να στηρίξει αποτελεσματικά τις εδαφικές 
διεκδικήσεις της Ελλάδας, επικαλούνταν την αρχή της αυτοδιάθεσης που είχε επανειλημμένα 
διακηρυχτεί στη διάρκεια  του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου[12]. Από την υποβολή του υπομνήματος των 
ελληνικών διεκδικήσεων προς τη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης το Δεκέμβριο του 1918 έως την 
υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών, θα επιδιώξει να πετύχει τα μέγιστα οφέλη για την Ελλάδα 
σταθερά προσηλωμένος σε αυτή τη στρατηγική αλλά  και τακτικά ευέλικτος.  

Μέχρι τη Συνθήκη της Λοζάνης, με αποκορύφωμα τη Συνθήκη των Σεβρών, η εξωτερική πολιτική 
του Βενιζέλου καθοδηγείται από τις αλυτρωτικές διεκδικήσεις και έχει στρατηγικό στόχο  τη 

                                                           
3 «Εγώ δεν υπολόγισα ποτέ στις δυνάμεις του στρατού για να κρατήσουμε τα σύνορά μας, αλλά στις συμμαχίες και στα 
γενικά Ευρωπαϊκά συμφέροντα […]», είχε εξομολογηθεί στην Πηνελόπη Δέλτα[10]. 
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μέγιστη εκπλήρωση των εθνικών συμφερόντων μέσα στα μέγιστα δυνατά γεωγραφικά όρια. Μετά 
τη Λοζάνη - όπου ζητήθηκε από το Βενιζέλο να αναλάβει την εκπροσώπηση της χώρας στις 
δύσκολες διαπραγματεύσεις και μόνο χάρη σε αυτόν διαπραγματευτήκαμε όχι ως ηττημένοι, αλλά 
ως εμπόλεμοι - υιοθετήθηκε το δόγμα της προάσπισης μέχρι κεραίας του εθνικού χώρου4.  

Ο Βενιζέλος υπήρξε από τους πρώτους που συνέλαβε την ιδέα της ενωμένης Ευρώπης και των 
πλεονεκτημάτων της συμμετοχής της Ελλάδας στους κόλπους μίας ελεύθερης και δημοκρατικής 
Ευρώπης. Από το 1929 συντάχτηκε στο πλευρό του Αριστείδη Μπριάν όταν αυτός εξέφρασε για 
πρώτη φορά την ιδέα της σύστασης μίας «ευρωπαϊκής ομοσπονδίας»[12]. 

Για τους σκοπούς του παρόντος, θα επικεντρωθούμε στην απήχηση της εξωτερικής πολιτικής του 
Βενιζέλου που οδήγησε στη Συνθήκη των Σεβρών.  

 

Ο Διεθνής Αντίκτυπος  
 

O Βενιζέλος σχεδίαζε και εκτελούσε την εξωτερική του πολιτική στοχεύοντας στη δημιουργία 
θετικών για τα ελληνικά συμφέροντα αντίλαλων από τους ξένους ηγέτες και τους λαούς τους. Δεν 
επικεντρωνόταν μόνο σε αυτούς που έπαιρναν τις αποφάσεις αλλά και σε αυτούς που τις 
επηρέαζαν, ανάγοντας τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σε κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας.  

Οι ηγέτες των τριών μεγάλων νικητών του Α’ Παγκοσμίου πολέμου5 αποτελούν το πρώτο στόχο του. 
Ο Βενιζέλος φτάνει να επηρεάζει την ίδια τους τη σκέψη. Όπως παρατηρεί o Χένρυ Ουίλσον6 στις 
συναντήσεις που απέφεραν την απόφαση για την απόβαση στη Σμύρνη, «ο Βενιζέλος χρησιμοποιεί 
τους τρεις «καλαμαράδες» (Λόυντ Τζορτζ, Ζωρζ Κλεμανσώ και Γούντροου Ουίλσον) για τους 
σκοπούς του»[4][12]. Ο μόνος τρόπος για να αποφύγει κάποιος την επιρροή του ήταν να μη 
συναντηθεί μαζί του7.  

Γνωρίζει καλά τις προτεραιότητες του κάθε ηγέτη και εκεί βρίσκει το κλειδί για να κερδίσει τη 
θετική του αντίδραση. Ανοίγει την κλειστή πόρτα του προέδρου Ουίλσον μιλώντας του για την 
Κοινωνία των Εθνών8. Ο ήδη θαυμαστής του Κλεμανσώ9, αποσύρει τις επιφυλάξεις του όταν ο 

                                                           
4 Υπό την άμεση επίδραση του Βενιζέλου εγκαταλείφθηκε, κατά βάση μετά την Μικρασιατική καταστροφή, η Μεγάλη 
Ιδέα την οποία ο ίδιος είχε οδηγήσει στο απόγειο[10]. 
5 Τόμας Γούντροου Ουίλσον (Thomas Woodrow Wilson) πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ζωρζ Μπενζαμέν Κλεμανσώ 
(Georges Benjamin Clemenceau) πρωθυπουργός της Γαλλίας και Ντέιβιντ Λόυντ Τζορτζ (David Lloyd George) 
πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. 
 
6 Ο Sir Henry Wilson ήταν επικεφαλής του Επιτελείου της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και σύμβουλος του Λόυντ Τζορτζ στα 
τελευταία χρόνια του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου και στη Διάσκεψη της Ειρήνης στο Παρίσι. Ήταν αντίθετος με την 
απόβαση των Ελληνικών δυνάμεων στη Σμύρνη τον Μάιο του 1919 πιστεύοντας ότι η απόφαση αυτή ξεκινά ένα νέο 
πόλεμο. Στο ημερολόγιό του υπάρχουν πολλές αναφορές στον Ελευθέριο Βενιζέλο[2]. 

7 Χαρακτηριστικό παράδειγμα η προσπάθεια του υπουργού εξωτερικών της Ιταλίας Σίντνεϊ Σονίνο να αποφύγει να το 
συναντήσει όταν ο Βενιζέλος ταξίδευσε στη Ρώμη στις αρχές του 1919, αποφασισμένος για μία ριζική επίλυση των 
ελληνοϊταλικών διαφορών[8]. Αλλά ακόμα και την ορκισμένα ανθελληνική στάση των Ιταλών μπόρεσε λίγο αργότερα να 
αλλάξει με τη συμφωνία του με τον επόμενο υπουργό εξωτερικών Θωμά Τιττόνι.  

8 Ο Ουίλσον θα πει για τον Βενιζέλο ότι ήταν ο σπουδαιότερο άνθρωπος που συνάντησε στο Παρίσι[8]. 

9 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε ενθουσιάσει τον Ζωρζ Κλεμανσώ. Το 1896, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στην Ελλάδα, ο 
μετέπειτα πρωθυπουργός της Γαλλίας είχε πει σε μία συγκέντρωση στο Παρίσι: «Δεν θα σας κουράσω λέγοντάς σας για το 
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Βενιζέλος του προτείνει την ελληνική εμπλοκή στην Ουκρανία. Με τον τρίτο απαιτούμενο 
υποστηρικτή των ελληνικών θέσεων, τον πρωθυπουργό της Μ. Βρετανίας Λόυντ Τζωρτζ, τα 
πράγματα ήταν πιο εύκολα. Ήδη από τη πρώτη τους συνάντηση στο Λονδίνο, μετά το τέλος του Α’ 
Βαλκανικού Πολέμου τον Νοέμβριο του 1912, είχε αναπτυχθεί μία ισχυρή φιλία[5]. Η συμμαχία με 
τη Μ. Βρετανία και η σύμπλευση των συμφερόντων των δύο χωρών στην Εγγύς Ανατολή, ήταν 
ανέκαθεν για το Βενιζέλο πρώτιστη στρατηγική επιλογή.  Ο Τσώρτσιλ παρατηρεί την επιρροή του 
στους μεγάλους ηγέτες και σημειώνει ότι «μαζί με αυτόν η Ελλάδα υψώθηκε σε μεθυστικά ύψη 
από όπου επιθεωρούσε εκθαμβωτικούς ορίζοντες»[8]. 

Για την πλατιά και επιτήδεια προβολή των εθνικών θέσεων με σκοπό τον επηρεασμό της κοινής 
γνώμης χειρίζεται αριστοτεχνικά τα βιβλία, τα περιοδικά, τις εφημερίδες και τις ενημερωτικές 
ενέργειες. Έχει συγκροτήσει μία εκπληκτικής δυναμικής και αποτελεσματικότητας ομάδα για αυτό 
το σκοπό. Διπλωμάτες, πολιτικές προσωπικότητες, δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες - 
χαρακτηριστική περίπτωση του Β. Ζαχάρωφ - Έλληνες και ξένοι, εργάζονται ακούραστα για αυτό το 
σκοπό[12]. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο καθηγητής Ronald Burrows που μέσα από τις σελίδες των 
Times αγγίζει το θυμικό των Αμερικανών ζητώντας τους να μην καταδικάσουν σε αιώνια σκλαβιά 
δύο εκατομμύρια χριστιανούς στη Μικρά Ασία εμποδίζοντας την ελληνική παρέμβαση. Τα 
εγκλήματα των Οθωμανών προβάλλονται και δημιουργούν το αίτημα για την απελευθέρωση των 
λαών που υφίστανται την αιματηρή τυραννία των Τούρκων και την εκδίωξη από την Ευρώπη της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, απόλυτα ξένης προς το δυτικό πολιτισμό.  Βιβλία κυκλοφορούν στο 
εξωτερικό την κατάλληλη στιγμή, προκαταβάλοντας την κοινή γνώμη και επηρεάζοντας τις 
αποφάσεις των επιτροπών των συνεδρίων10.  Επιτροπές συστήνονται σε όλη την Ευρώπη, ακόμη και 
στην Κωνσταντινούπολη11, για να ενημερώνουν τους πολίτες των χωρών αυτών και να δημιουργούν 
φιλελληνικά αισθήματα. Αν χρειαζόταν επιστράτευε και το Μακιαβελικό δόγμα «ο σκοπός 
δικαιολογεί τα μέσα». Ποτέ άλλοτε η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν είχε ισχυρότερο θετικό 
αντίκτυπο. 

Η θετική απήχηση της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής του Βενιζέλου βοήθησε να 
συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούμενα ερείσματα για φτάσει μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης των 
Σεβρών. Δυστυχώς, όμως, είχε διαφορετική απήχηση σε όλους αυτούς στο εσωτερικό που οι 
επιτυχίες της Ελλάδας του Βενιζέλου κρατούσαν ξύπνιους και κάνανε ότι μπορούσαν για να 
μετατρέψουνε το όνειρο σε εφιάλτη. 

 

                                                                                                                                                                                     
μεγαλείο της Ακρόπολης, ούτε θα σας βασανίσω με αρχαιοελληνική διάλεξη. Είδα τόπους θαυμαστούς και μεταξύ άλλων 
την Κρήτη. Και δεν μπορείτε να μαντέψετε ποια είναι η πιο ενδιαφέρουσα ανακάλυψή μου, πιο ενδιαφέρουσα κι από τις 
ανασκαφές. Είναι ένας δικηγόρος Βενιζέλος ή Βενιζουέλος. Ειλικρινά δεν μπορώ να προφέρω επακριβώς το όνομά του, 
αλλά σε μερικά χρόνια ολόκληρη η Ευρώπη θα μιλάει γι' αυτόν». 

10 Το μικρό βιβλίο με τον τίτλο «Greece before the Conference,  by Polybius» (Η Ελλάδα πριν από το Συνέδριο, από τον 
Πολύβιο) που κυκλοφόρησε στο Λονδίνο το Μάρτιο το 1919 επηρέασε όσο λίγα άλλα έντυπα την κοινή γνώμη στη Μ. 
Βρετανία. Πίσω από το ψευδώνυμο Πολύβιος κρυβόταν ο δημοσιογράφος της Morning Post Δημήτριος Καλαποθάκης τον 
οποίο ο Βενιζέλος έκανε διευθυντή του Γραφείου Τύπου στην Αθήνα.  
 
11 Πρόκειται για την Επταμελή Επιτροπή της Ανατολίας που αντιπροσώπευε Έλληνες που ζούσαν εκτός των εδαφών που 
διεκδικούσε η Ελλάδα και δρούσε κάτω από την άμεση καθοδήγηση του Βενιζέλου[4]. 
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Εικόνα 3: Εξώφυλλο του  περιοδικού Time ακόμη και την περίοδο που δεν συμμετείχε στην πολιτική ζωή 

 

Η Μεγαλύτερη Χαμένη Ευκαιρία 
 

Λίγοι, είτε από ιστορικό αναλφαβητισμό είτε λόγω της απορρέουσας του φανατισμού τους 
τύφλωσης, θα διαφωνήσουν στο ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανήκει στις μεγαλύτερες μορφές της 
ιστορίας της διεθνούς διπλωματίας. Οι διπλωματικές του ικανότητες, σε συνδυασμό με την 
πολιτική του ευφυία και διορατικότητα, την καθηλωτικά γοητευτική του προσωπικότητα, την 
ικανότητά του να πείθει, την ακούραστη επιμονή και τη φλογερή αγάπη του για την πατρίδα, τον 
καθιστούν μοναδικό.  

Ποτέ άλλοτε δεν επηρεάσαμε πιο πολύ, πιο πολλούς και πιο δυνατούς. Ο Βενιζέλος εξέπεμπε 
κύματα που μέσω των κατάλληλων υποδομών, που είχε εκείνος δημιουργήσει, έφταναν στα 
κύτταρα των αποδεκτών και μετέφεραν τα μηνύματα της Ελλάδας. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η 
εκτέλεση της εξωτερικής του πολιτικής που οδήγησε στις Σέβρες αποτελούν εθνική παρακαταθήκη. 
Αν τα διδασκόμασταν, τα καταλαβαίναμε και τα εφαρμόζαμε, θα μπορούσαμε σίγουρα να 
ατενίζουμε με τεράστια αισιοδοξία το μέλλον. 
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Οι Σέβρες ήταν μία μεγάλη δικαίωση αλλά όχι ο τερματικός σταθμός της εξωτερικής του πολιτικής. 
Η συνθήκη που έφερε την Ελλάδα σε μόλις έναν αιώνα εκεί που οι πιο αισιόδοξοι αγωνιστές του 
’21 δεν θα μπορούσαν να φανταστούν, πιστεύουμε ότι αποτελούσε για το Βενιζέλο απλά το στέρεο 
σκαλοπάτι για τα επόμενα βήματα που θα ολοκλήρωναν το όνειρο. Σειρά είχαν η Κύπρος, η Βόρειος 
Ήπειρος, η Ρόδος, ολόκληρη η δυτική Μικρά Ασία και το απόλυτο όνειρο: ο Μαρμαρωμένος 
Βασιλιάς που περίμενε το άγγιγμα του Επαναστάτη του Θερίσου για να ξυπνήσει. Ο Βενιζέλος 
τοποθετούσε το γεωγραφικό κέντρο του ελληνισμού στο Αιγαίο και πίστευε πως η Ελλάδα θα 
μπορούσε να βρει το πραγματικό της μέλλον μόνο όταν πατάει και στις δύο πλευρές του Αιγαίου12. 
Πόσο πιο επίκαιρος θα μπορούσε να ήταν σήμερα; 

Σχεδόν 60 χρόνια από το θάνατό του, δώσαμε το όνομά του στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας.  
Άλλου είδους διαδρόμους του δώσαμε και όχι αυτούς που μας ζήταγε πριν έναν αιώνα στις Σέβρες 
για να απογειώσει την Ελλάδα. Και εμείς του δώσαμε τότε, μόλις δύο μέρες μετά την υπογραφή της 
Συνθήκης,  τις σφαίρες των Τσερέπη και Κυριάκη στο σταθμό της Λυών και λίγους μήνες μετά το 
οδυνηρό, όπως αποδείχτηκε, αποτέλεσμα των εκλογών13. Πιστεύουμε ότι τότε χάθηκε η 
μεγαλύτερη ευκαιρία της πατρίδας μας να αναδειχτεί σε μία σημαντική ευρωπαϊκή δύναμη. Και αν 
σπάνια δίνονται στα έθνη τέτοιες ευκαιρίες, ακόμη πιο σπάνια γεννιούνται Ελευθέριοι Βενιζέλοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 «Greece can only find her real future from the moment when she is astride the Aegean». Λόγια του Βενιζέλου στον 
Harold Nicholson της διπλωματικής αποστολής της Μ. Βρετανίας στο Παρίσι  μετά την απόφαση για την απόβαση στη 
Σμύρνη[4]. 
 
13

 Στις εθνικές εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 παρά το γεγονός ότι το κόμμα των Φιλελευθέρων του Ελευθερίου 
Βενιζέλου συγκέντρωσε περισσότερους ψήφους, χάρη στον εκλογικό νόμο έχασε τις εκλογές και ο Βενιζέλος δεν 
εκλέχτηκε ούτε βουλευτής.  
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