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Εξόριστος στη Γαλλική Πρωτεύουσα και μακριά απ την αγαπημένη του
Πατρίδα  παρέδωσε  το  υψιπετές  του  πνεύμα  άξαφνα  κι  αναπάντεχα  ο
ξακουσμένος της Χαλέπας Σταυραητός, σκορπίζοντας ρίγη απεριγράπτου
συγκινήσεως  ανά  τα  πέρατα  της  ανθρωπότητος  και  βυθίζοντας  σε
μακροχρόνιο  πένθος  τα  εκατομύρια  των  αφοσιωμένων  του  φίλων  και
οπαδών.....
Σύσσωμη  σχεδόν  η  Ελλάδα  θα  συνοδεύση  νοερώς  σε  λίγες  μέρες  τη
νεκρική του παρέλασι για να του απευθύνη το ύστατο χαίρε σαν ελάχιστο
ευγνωμοσύνης δείγμα απέναντι των όσων του οφείλει.
Η πολυσχιδής του δράσις, ο πολυτάραχος και πολυκύμαντος βίος του, οι
ασύλληπτοι  οραματισμοί  του  και  η  αδάμαστη  θεληματικότης  του,  τον
ανύψωσαν  στη  συνείδηση  της  ανθρωπότητος  τόσο  ψηλά  ώστε  η  λέξι
θρύλλος να μην αποδίδη τέλεια την προσωπικότητά του.
Άρχισε  στα  1909  την  αστικοδημοκρατική  του  επανάστασι  κατά  των
υπολειμάτων  του  Φεουδαρχικού  Κοτσαμπασιμού  έχοντας  για  θρησκεία
του της Γαλλικής επαναστάσεως τα υπέροχα και ενθουσιώδη συνθήματα
και  του  Μονρος  το  Παγκόσμιο  δόγμα.  Τράβηξε  μπροστά  για  την
απελευθέρωσι  του  Τουρκοκρατουμένου  Ελληνισμού  γαλβανίζοντας  τα
πλήθη  με  την  απαράμιλη  ενεργητικότητά  του,  έθεσε  τας  βάσεις  του
Νεοελληνικού Αστικού Πολιτισμού και έδωσε καινούργιο τόνο και ρυθμό
στη  Δημόσια  ζωή  της  Χώρας.  Στο  ξεκίνημά  του  τον  ηκολούθησαν  το
μεγαλύτερο  τμήμα  της  Αστικής  τάξεως  και  σύσσωμο  σχεδόν  το
σπαργανιάρικο τότε Προλεταριάτο γιατί σ’αυτό έβλεπαν έναν ακούραστο
και δυνατό προστάτη πρόθυμο για την ικανοποίηση των κοινωνικών τους
επιδιώξεων. Η μεν Αστική τάξι ανδρώθηκε και γιγαντώθηκε χτυπώντας
κατακέφαλα  τα  σάπια  υποκείμενα  του  κοτσαμπασηδισμού,  το  δε
προλεταριάτο βρήκε τις δυνατότητες να προσανατολισθή σιγά σιγά προς
τη  μεγάλη  λεωφόρο   της  ταξικής  του  γραμμής  και  των  ταξικών  του
κοινωνικών επιδιώξεων. Ο βενιζέλος αγκάλιασε σφιχτά την αστική τάξι
και  την  αγάπησε  παράλογα,  περισσότερο  ίσως  από  κάθε  άλλον
εκπρόσωπο του Αστικού Πολιτισμού κι αν δεν είχαν μεσολαβήση διάφορα
εμπόδια  μπροστά  του  η  ολοκλήρωσι  της  Αστικής  δημοκρατικής
επαναστάσεως του 1909 θα είτανε πια γεγονός. Δεν φταίει αυτός αν δεν το
κατώρθωσε τότε που έπρεπε να γίνη.  Αργότερα ήταν αδύνατο.  Από το



φυτώριο τού νεοπαγούς κόμματος των Φιλελευθέρων όπου μαζεύτηκε ότι
εκλεκτώτερο είχε να επιδείξη τότε η Ελλάδα, άρχισαν να ξεπροβάλουν
σιγά  σιγά  καινούργιες   κοινωνικές  δυνάμεις  με  καινούργια  ιδανικά,
αλοιώτικους πόθους, διάφορες επιδιώξεις, επικίνδυνες για την κυριαρχία
της  Αστικής  τάξεως.  Οι  κοινωνικοί  αγώνες  που  άρχισαν  σιγά  σιγά
ξεκαθάρισαν  τέλεια  την ιδεολογική γραμμή του  Βενιζέλου.  Γεννήθηκε,
έζησε και πέθανε Αστός, χτυπώντας αμείλικτα την προγουδιακή αντίδρασι
και συνμπαθώντας απλώς την κοινωνική πρωτοπορία των εργαζομένων. Ο
Βενιζέλος  σαν  κοινωνικός  μεταρυθμιστής  έβαλε  τη  σφραγίδα  της
προσωπικότητος σ’ όλη γενικά τη δημόσια και ιδιωτική ζωή της χώρας και
,  πράγμα  παράξενο  και  πρωτοφανές  στην  ανθρωπότητα  δεν  υπάρχει
Ρωμιός  αδιάφορος απέναντί  του.  Οι  μισοί  Έλληνες  τον λατρεύουν σαν
Θεό, άλλοι τον κατακρίνουν γιατί δεν τράβηξε πιο μπρος στο δρόμο των
κοινωνικών  μεταρρυθμιστών,  άλλοι  αποκαλύπτονται  με  σεβασμό  στη
νεκρική του  παρέλαση,  κι  άλλοι...  σ’ αυτούς  δεν  έφθασε   το  άσπονδο
μίσος που έτρεφαν γι΄αυτόν σε μια ζωή ολόκληρη αλλά προσθέτουν τώρα
και  την  αηδή  τυμβωρυχίαν  που  κάνουν  κορυβαντώντες  πάνω  στο
ανθοστόλιστο φέρετρό του για να φανερώσουν ξεκάθαρα την ηθική τους
κατάντια  και  τη  στενωτάτη  συγγένειά  τους  με  τους  τροφίμους  της
αφρικανικής Ζούγκλας.....
Ο Βενιζέλος δεν υπάρχει πια. Ο αστικός πολιτισμός έχασε όχι μόνο τον
εμψυχωτή  του  αλλά  και  τον  ισχυρότερο  προστάτη  του.  Ολόκληρη  η
αστική τάξι  θρηνεί  με σπαραγμό και με ανέκφραστο πόνο τον πρόωρο
χαμό  του  ραίνοντας  με  δάφνινο  στεφάνι  το  κολοσιαίο  του  μνήμα  κι’
ολόκληρη η Ελλάδα αποκαλύπτεται με σεβασμό μπροστά στο ανέκφραστο
μεγαλείο του διάτοντος αυτού αστέρος που συνεκλόνισε με τη λάμψη του
αυτήν την ολότητα σχεδόν της ανθρωπότητος
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