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Παρείσακτη στο νησί του
Έχοντας αποφασίσει προφανώς να επανακάμψει δριμύτερος στην
ελληνική πολιτική σκηνή και θέλοντας να ξεφύγει από τη στενή
συμβίωση με την Έλενα στο Παρίσι, που τον ζόριζε, την άνοιξη
του 1927 ο Βενιζέλος αποφασίζει να εγκατασταθεί ξανά στην Κρήτη, στο σπίτι της Χαλέπας. Η μετάφραση –παράφραση θα λέγαμε, μιας και ο Λευτέρης αναζητούσε στο παρελθόν τη λύση για
το αίνιγμα του παρόντος που ζούσε– του Θουκυδίδη, με την οποία
καταπιανόταν καθημερινά στην εξορία, δεν του έφτανε φυσικά,
ήθελε δράση. Το συζυγικό κλίμα βελτιώνεται κάπως γιατί βελτιώνεται και το κέφι του. Η πολιτική έχει πάρει το πάνω χέρι, δεν
υπάρχει χρόνος και διάθεση για ενδοοικογενειακούς καβγάδες.
Στη Χαλέπα ο Βενιζέλος κατέβηκε με το πρόσχημα μιας μεγάλης ανακαίνισης του σπιτιού του, ώστε να εγκατασταθεί μελλοντικά εκεί με την Έλενα. Εκείνη τον έστειλε ευχαρίστως στο
νησί του μαζί με πλούσια δώρα για τους πάντες. Του έδωσε επίσης τα χρήματα για να πληρώσει την ανακαίνιση τονίζοντάς του
να μην κάνει τσιγκουνιές. Το σχέδιο ήταν βολικό και για τους δύο:
εκείνη θα έβρισκε για λίγο την ησυχία της κι εκείνος θα ξαναζούσε στο αγαπημένο του νησί. Πραγματικά, ο Λευτέρης επέβλεψε
με όρεξη την ανακαίνιση. Ήταν επιτέλους ξανά στο σπίτι του, στη
γη που τον γέννησε και τον λάτρευε. Ηρέμησε και ξανάνιωσε –
φυσικά δεν παρέλειψε να κάνει και μια παρατεταμένη βίζιτα στην
Παρασκευούλα του.
Όταν τελικά ετοιμάστηκε το σπίτι, τότε και μόνο τότε αποφάσισε να πάει η Έλενα στο νησί για να γνωρίσει τον τόπο και την
οικογένεια του άντρα της. Τα πράγματα όμως δεν πήγαν κατ’
ευχήν. Οι ντόπιοι φίλοι και οι οπαδοί του δεν την πολυσυμπάθησαν αυτήν την «ιδιότροπη» ξένη, που τους έκλεψε τον θεό τους.
Λίγοι ήξεραν ότι είχε δώσει τόσα χρήματα και είχε κάνει τόσα
πολλά για τον ηγέτη και την Ελλάδα. Και ακόμα λιγότεροι, ότι
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είχε πληρώσει ολόκληρο πρακτορείο ειδήσεων για να καλύπτει ευνοϊκά την προσπάθεια του Βενιζέλου και όλα τα ελληνικά ζητήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η Έλενα, από την άλλη μεριά, σιχαινόταν την παντελή έλλειψη τακτ και καλών τρόπων με
την οποία την αντιμετώπιζαν. Άρχισε από αντίδραση να συμπεριφέρεται αυταρχικά, νευρικά. Έδιωξε μέχρι και την αδερφή του
άντρα της, την κτητική Ευανθία, από το σπίτι. Το μόνο πρόσωπο
που συνάντησε και αγάπησε στα Χανιά ήταν η Φλωρεντίνη Καλούτση, μια καλλιεργημένη, αγγλοσπουδαγμένη αστή ζωγράφο,
που επανέφερε τη μόδα του χειροποίητου υφαντού στην Κρήτη
και έγινε η πιο στενή της σχέση μετά τον θάνατο της Μαρίκας
Ηλιάδη. Η επίσκεψή της στην Κρήτη δεν κράτησε πολύ, εννοείται. Σύντομα η Έλενα αποχαιρέτησε τον Λευτέρη και τη Φλο
–όπως αποκαλούσε τη Φλωρεντίνη– και γύρισε στο Παρίσι, στο
φυσικό της περιβάλλον. Αποκεί ο συζυγικός βίος συνεχίστηκε βολικότατα διά αλληλογραφίας. Ο Βενιζέλος απόλαυσε την πατρίδα του για περίπου έναν χρόνο και ύστερα επανήλθε θριαμβευτικά στην ηγεσία του ελληνικού κράτους.

Ο Λευτέρης πρωθυπουργός και η Έλενα πρώτη κυρία
Το 1928 ο Βενιζέλος ξαναβγαίνει στο προσκήνιο. Παίρνει στις
εκλογές του Αυγούστου πρωτοφανή πλειοψηφία και ξεκινάει,
θριαμβευτής ξανά, την τελευταία του θητεία. Φυσικά η Έλενα είναι ολόψυχα στο πλευρό του, ανυπόμονη να παίξει επιτέλους τον
ρόλο της πρώτης κυρίας: «Αν η δύστυχη χώρα μας ξαναβρή, χάρις σε σένα, το γόητρο που της προσέδωσες πριν δώδεκα χρόνια
και την εξέχουσα θέση μεταξύ των βαλκανικών κρατών, θα ήμουν
η ευτυχέστερη των γυναικών, έστω και αν όχι η λιγότερο απασχολημένη με όσα θα βαρύνουν την σύντροφο του αρχηγού ενός
κράτους» του έγραψε. Εν ολίγοις, έχει έρθει η ώρα της αποπληρωμής των εξόδων και της υπομονής της. Θα γινόταν η πρώτη κυρία
256
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της Ελλάδας! Φυσικά είχε συμβάλει στα έξοδα της επανεκλογής
του, έστω κι αν τα χρήματα που ξοδεύονταν στο υπό κατασκευήν
νοσοκομείο ήταν πάρα πολλά. Όλα αυτά βέβαια τα έκανε από το
Παρίσι, δε συμμετείχε προσωπικά στην προεκλογική εκστρατεία
του άντρα της. Μετά τον εκλογικό του θρίαμβο όμως, αποφασίζει να εγκατασταθεί στην Αθήνα και να αγοράσει μια ωραιότατη έπαυλη για να στεγαστεί εκείνη και ο πρόεδρος. Πρόκειται
για τη σημερινή βρετανική πρεσβευτική κατοικία επί της οδού
Βασιλίσσης Σοφίας. Παράλληλα, αποφασίζει να χτίσει και ένα
ωραιότατο σχολείο για τα προσφυγόπουλα στην Καισαριανή.
Ο Βενιζέλος όμως δεν ενδιαφερόταν για καινούρια σπίτια, είχε άλλες ασχολίες. Ήταν αποφασισμένος να κάνει την Ελλάδα
αγνώριστη αυτή τη χρυσή τετραετία, όσο η Έλενα επέβλεπε την
ανακαίνιση του μεγάρου τους συνοδεύοντάς τον ευχαρίστως όπου
χρειαζόταν παρουσία συζύγου. Γεμάτος ξανά με ελπίδα και νεανική ενεργητικότητα, ο Βενιζέλος σχεδίαζε να μετατρέψει τη χώρα σε μια αυτάρκη βαλκανική δύναμη, σε απόλυτη συνεργασία
με τον νέο διεθνή οργανισμό, την Κοινωνία των Εθνών. Η ΚτΕ έδινε δάνεια για την αποκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων, επίσης παρείχε την τεχνογνωσία για τον συνολικό εκσυγχρονισμό
του κράτους. Ο Βενιζέλος την καλωσόριζε, αλλά δυστυχώς το ελληνικό κατεστημένο απωθούσε με νύχια και με δόντια τις νέες
προτάσεις, γιατί φοβόταν ότι θα έχανε τα παραδοσιακά προνόμιά του.
Ο Βενιζέλος έκανε επίσης τολμηρά βήματα και στην εξωτερική πολιτική. Πίστευε ότι, αφού η Μεγάλη Ιδέα είχε ολοκληρώσει
τον κύκλο της, τώρα έπρεπε να τα βρούμε με τους γειτονικούς
λαούς και να εκμεταλλευτούμε σωστά τα νέα εδάφη που προσαρτήσαμε, ώστε ανενόχλητοι να φροντίσουμε να εξελιχθεί η δημοκρατία και η οικονομία της χώρας με δραστικές αλλαγές και
επενδύσεις σε καίριους τομείς. Η αλήθεια είναι ότι το πάλεψε
πολύ σε όλα τα επίπεδα να μεταμορφώσει την Ελλάδα σε μια
σύγχρονη χώρα. Ενθάρρυνε μεγάλες επενδύσεις για να δημιουρ257
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γηθούν οι αναγκαίες υποδομές – οι Αμερικανοί ανέλαβαν την
υδροδότηση της Αθήνας διά της εταιρείας Ούλεν (ULEN), η γερμανική Ζίμενς (SIEMENS) τις τηλεπικοινωνίες, η αγγλική Πάουερ
την ηλεκτρική ενέργεια. Ίδρυσε την Αγροτική Τράπεζα για να δανείζονται οι αγρότες, αλλά και το Ινστιτούτο Καπνού για να συντονίζει την καλλιέργεια και τις εξαγωγές του πολύτιμου προϊόντος. Παράλληλα εγκαινίασε τη λειτουργία λαϊκών αγορών για να
μπορεί ο λαός να αγοράζει φτηνά φρούτα και λαχανικά, και να
κερδίζει περισσότερα ο μικρός παραγωγός. Έστησε ακόμα τον
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για να δώσει προοπτική σ’ αυτό
τον ελπιδοφόρο τομέα, έκανε τεράστια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ενθάρρυνε την ίδρυση του Κολλεγίου στο Ψυχικό κ.λπ. κ.λπ.
Όμως δεν ήταν τυχερός. Το μέγα ανορθωτικό του πρόγραμμα
σκόνταψε σε πολλά, αλλά κυρίως στο παγκόσμιο οικονομικό κραχ
του 1929, που ματαίωσε τις ελπίδες του για εθνική αναγέννηση.
Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν δύσκολα και σκοτεινά. Παρακολουθεί περίφροντις τη δημοκρατία να παραπαίει και τους αντιπάλους του να μεθοδεύουν, με τη συνεργασία της Μεγάλης Βρετανίας, την επιστροφή του έκπτωτου βασιλιά Γεωργίου Β΄.

Δύο μεγάλα λάθη
Το 1932 η προεδρική κατοικία της Βασιλίσσης Σοφίας ήταν έτοιμη, αλλά δυστυχώς δεν έφερε γούρι. Δεν ήταν γραφτό να μείνουν
εκεί πάνω από ενάμιση χρόνο. Από την αρχή μάλιστα δεν τους
άρεσε. Ο Λευτέρης ήταν συνεχώς ενοχλημένος από τη ζέστη και
τον θόρυβο της λεωφόρου, αλλά και η Έλενα έβρισκε κάπως άψυχο και άβολο αυτό το σπίτι: «Τα δωμάτια ήταν πολύ μεγάλα και
ήταν δύσκολο να επιπλωθούν […] δεν είχαν τίποτα από την οικεία ατμόσφαιρα ενός σπιτιού».
Τα σύννεφα μαζεύονταν και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Τον Ιούνιο του 1933, λίγο μετά τη λήξη της τελευταίας του κυβέρ258
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νησης και της οριστικής ήττας του Κόμματος Φιλελευθέρων, έγινε μια δεύτερη απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου. Ένα φρικτό
χαλάζι από σφαίρες έκανε κόσκινο την Πακάρ του ζεύγους, τη
στιγμή που επέστρεφε από δείπνο στο σπίτι της Πηνελόπης και
του Στέφανου Δέλτα. Η Έλενα τραυματίστηκε στον αριστερό γοφό και κάτω από την καρδιά. Έχανε αίμα όταν μεταφέρθηκε στον
Ευαγγελισμό σε κακή κατάσταση. Ο υψηλός σύζυγός της ευτυχώς γλίτωσε, αλλά σοκαρίστηκε τόσο, που το επόμενο φθινόπωρο κατέφυγε στη Χαλέπα για να ηρεμήσει. Η ζεστασιά των Κρητικών του, οι οποίοι τον υποδέχονταν πάντα σαν αδερφό και σαν
ήρωα, του ήταν απαραίτητη και ιαματική. Επειδή μάλιστα ο χειμώνας ήταν κρύος και το πατρικό δεν είχε κεντρική θέρμανση, η
πανταχού παρούσα Έλενα φρόντισε να τοποθετηθεί αμέσως.
Το οριστικό πολιτικό τέλος του Λευτέρη ήρθε με δύο στρατιωτικά κινήματα που ακολούθησαν την εκλογική επικράτηση των
αντιπάλων του το 1933. Το ένα το έκανε την επομένη των εκλογών ο Νικόλαος Πλαστήρας και γνώρισε παταγώδη αποτυχία. Ο
Βενιζέλος δεν το ενέκρινε. Του είπε μάλιστα περιπαικτικά: «Νομίζω, αγαπητέ φίλε στρατηγέ Πλαστήρα, ότι δεν είσαι ικανός να
κάνεις τον δικτάτορα, μετά δύο τρεις μήνες θα καταπέσης οικτρώς. Να μεταβήτε εις Ιταλίαν και να πείσετε τον Μουσσολίνι
να έλθει εδώ να γίνει δικτάτωρ. Τότε ίσως αποφασίσω… να γίνει
δικτατορία». Η βενιζελική παράταξη όμως επλήγη στην καρδιά
της τότε, άσε που ακολούθησαν διώξεις κατά των βενιζελικών
αξιωματικών. Το δεύτερο και μοιραίο κίνημα έγινε το 1935, με αιτία τον παραγκωνισμό των βενιζελικών αξιωματικών μετά το κίνημα του ’33 και πρόσχημα την απειλή της βασιλικής παράταξης
να αντεπιτεθεί και να αλλάξει το πολίτευμα.
Ο Βενιζέλος βρίσκεται στα Χανιά. Στην Αθήνα όμως οργανώνεται κίνημα από τους δικούς του για να μη γυρίσει ο βασιλιάς.
Ο ίδιος είναι βαθιά ανήσυχος, αλλά δεν το αποθαρρύνει. Η δεύτερη δολοφονική απόπειρα εναντίον του τον έχει στοιχειώσει, η
ηλικία, η κούραση και τα πολιτικά πάθη έχουν προφανώς εξα259
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σθενίσει την κρίση του. Φοβάται ότι οι αντίπαλοί του θα ξηλώσουν κάθε βενιζελικό ίχνος από τον στρατό και τη δημόσια διοίκηση. Υποκύπτει, λοιπόν, αλλά ταυτόχρονα αμφιβάλλει για την
έκβαση του κινήματος. Έχει δίκιο. Το κίνημα αποτυγχάνει και
αυτός, μαζί με τους επιφανείς οπαδούς του, διώκεται. Οι επιφανέστεροι καταδικάζονται σε θάνατο και εκτελούνται.
Η ζωή του βρίσκεται πια σε κίνδυνο. Όσο ταπεινωτικό κι αν
ακούγεται, πρέπει να το σκάσει απ’ την Ελλάδα ως καταζητούμενος κινηματίας, αυτός που τη δόξασε. Είναι αστείο, αλλά ο άνθρωπος που του προσφέρει οδό διαφυγής τη νύχτα της 12ης Μαρτίου ήταν παραδόξως ένας εχθρός της δημοκρατίας, ο Μπενίτο
Μουσσολίνι. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί στην τελευταία θητεία
του Λευτέρη, τότε που εκείνος αποφάσισε να βελτιώσει τις κακές σχέσεις της Ελλάδας με τη γειτονική Ιταλία.

Ένα πολύ άδοξο τέλος
Μετά την αποτυχία του στρατιωτικού κινήματος του 1935, ο Βενιζέλος δραπετεύει από το λιμάνι της Σούδας με το περίφημο
θωρηκτό Αβέρωφ, το πλοίο της θαλάσσιας δόξας του 1912-13.
Τραγική ειρωνεία… Πριν φύγει, περνάει από το σπίτι της Παρασκευούλας, η οποία είναι πια εξήντα πέντε χρονών. Μιλάνε πολύ,
τρώει ξανά το πεντανόστιμο φαγητό της και την αποχαιρετάει
με μεγάλη τρυφερότητα και ευγνωμοσύνη. Αποχαιρετάει και τη
νιότη του στην Κρήτη μαζί. Η Παρασκευούλα δε θα τον ξαναδεί
ποτέ πια, αλλά θα τον αγαπάει μέχρι να πεθάνει το 1961, πολύ
γριά, τυφλή και μόνη παρά τους τρεις γάμους και τους άπειρους
θαυμαστές.
Ο Λευτέρης μπαίνει στο θωρηκτό Αβέρωφ όπως θα έμπαινε
σε φέρετρο. Αποβιβάζεται στην Κάσο, πηγαίνει στη Ρόδο κι αποκεί παίρνει το ιταλικό πλοίο που του διέθεσε ο Μουσσολίνι για
να πάει στη Νάπολη. Λίγο πριν φύγει, είχε βγει στο μπαλκόνι του
260
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σπιτιού του και αποχαιρέτησε τα Λευκά Όρη και το Θέρισο δακρυσμένος. Ο θρύλος λέει ότι αυτό που αντίκρισε ήταν βαθιά συγκινητικό: βοσκοί και αστοί, άνθρωποι του λαού χαιρετούσαν τον
ήρωά τους ανάβοντας φωτιές στο βουνό. Δεν επρόκειτο να τους
ξαναδεί ούτε αυτούς ούτε τη γη που τον γέννησε, κι ας έλεγε ότι
μόλις ηρεμούσαν τα πράγματα θα γύριζε σπίτι του και θα έφτιαχνε έναν μεγάλο κήπο ως νέος Κιγκινάτος. Μέχρι εδώ ήταν. Ό,τι
είχε να δώσει το έδωσε. Δεν έχει πια λόγο για να ζει. Στη Νάπολη παθαίνει εγκεφαλικό.
Μετά την πρώτη ανάρρωση μεταφέρεται στο Παρίσι, εξόριστος
για δεύτερη φορά, πικραμένος και αγνώριστος από το εγκεφαλικό. Εγκαθίσταται με την Έλενα ξανά στην οδό Μποζόν 22, αποκομμένος και μελαγχολικός. Η γυναίκα του είναι πάντα στο πλευρό του άγρυπνη, αλλά όσοι τον τριγύριζαν κάποτε, όπως οι μέλισσες το μέλι, τώρα τον αποφεύγουν. Ο Βενιζέλος, Λευτέρης ξανά,
σιγά σιγά αποτραβιέται στη σιωπή. Κλείνεται στο γραφείο του
φορώντας πάντα την ειδική καφέ ριγωτή στολή εργασίας που είχε καθιερώσει. Διαβάζει και γράφει. Κυρίως αναμασάει όλα αυτά
που γίνανε με μαύρη καρδιά, μεταφράζει Θουκυδίδη και απαντάει
στις επιστολές που του έρχονται από την Ελλάδα γράφοντας σελίδες επί σελίδων. Γίνεται νευρικός και αντιδρά υπερβολικά στις
φροντίδες της Έλενας, που συμβουλεύεται συνεχώς γιατρούς και
τον επιτηρεί. Πάντα είχαν μικροεπεισόδια μεταξύ τους, πάντα
υπήρχαν εντάσεις και φωνές, αλλά η Έλενα συνήθως υποχωρούσε. Τώρα όμως, έχει στυλώσει τα πόδια. Φοβάται μην τον ξαναβρούν τα ίδια, οι γιατροί είπαν ότι είναι πιθανό άλλο ένα εγκεφαλικό αν πιεστεί. Φοβάται επίσης για τη ζωή του, στην ουσία η μοναδική προστασία που του είχε μείνει ήταν ο αιώνιος Παύλος Γύπαρης, ο πιστός ένοπλος φρουρός, ο σωματοφύλακας της ζωής του,
αυτός που ευθυνόταν και για τη δολοφονία του Δραγούμη.
Το κέφι του φτιάχνει λίγο όταν καταφέρνει να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες του βενιζελικού στρατιωτικού πραξικοπήματος
του 1935 και αποφυλακίζονται οι δικοί του, που είχαν καταδικαστεί
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για ανταρσία. Αλλά η κατάθλιψή του για το άδοξο τέλος ήταν
πολύ μεγάλη, δεν υποφερόταν. Η συγγραφέας και φίλη του Λιλίκα Νάκου, η οποία τον είδε στο Παρίσι εκείνη την εποχή, μαρτυρά τις τρομακτικές αλλαγές που είχαν συμβεί στον άνθρωπο
αυτό. Πάει η κορμοστασιά και η λεβεντιά του, ήταν σαν λαβωμένος αετός στο κλουβί. Το φως είχε σβήσει στα αστραφτερά του
μάτια – ακόμα και τα γυαλιά του έμοιαζαν θαμπά.
Στις 18 Μαρτίου του 1936, το ηλιόλουστο παρισινό πρωινό που
ξημέρωσε ήταν το τελευταίο για τον Λευτέρη. Μόλις την προηγούμενη μέρα είχε λάβει μια επιστολή από τον Αλέκο Ζάννα, που
ανησυχούσε για το εκρηκτικό κλίμα στα Βαλκάνια. Ξεκίνησε να
του απαντήσει. Υπάρχουν μαρτυρίες του προσωπικού ότι ένας
ακόμα καβγάς ξέσπασε τότε μεταξύ του ζεύγους, αυτή τη φορά
πολύ σφοδρός. Είναι πιθανόν η επιστολή Ζάννα να έριξε λάδι στη
φωτιά, γιατί «μύριζε» νέο ανακάτεμά του στην πολιτική. Η Έλενα δεν το ήθελε αυτό επ’ ουδενί, τον κατηγορούσε ότι έκανε λάθος κινήσεις και σπαταλούσε άσκοπα την περιουσία της. Ο Βενιζέλος έγινε αμέσως έξαλλος – δε δεχόταν ποτέ κανένας να τον
κριτικάρει και να τον λογοκρίνει. Έπεσε στο κρεβάτι σε μεγάλη
ταραχή και δεν ξύπνησε ποτέ. Ένα νέο μοιραίο εγκεφαλικό έδωσε τέλος στην πιο περιπετειώδη ζωή ηγέτη που είδε ποτέ η Ελλάδα. Ήταν εβδομήντα δύο χρονών και ήταν μήνας Μάρτιος. Ο
μήνας που τον «γέννησε» ως ηγέτη στο Θέρισο, αυτός τον σκότωσε κιόλας.
Η σορός του έφυγε από το Παρίσι με τιμές. Οι παλιοί του σύμμαχοι και οι απλοί Παριζιάνοι τον αποχαιρετούν δακρυσμένοι.
Με απόφαση της Έλενας, τον πηγαίνουν κατευθείαν στα Χανιά
που τόσο αγάπησε ο Βενιζέλος. Την Αθήνα την απέφυγαν για να
μην ξεσπάσουν ταραχές. Πλήθος δακρυσμένο υποδέχτηκε νεκρό
τον μεγαλύτερο Κρητικό ήρωα στο νησί. Όλα τα λουλούδια της
Χαλέπας κόπηκαν για χάρη του.
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Η επίσημη και η ανεπίσημη χήρα
Όταν η χήρα του εθνάρχη έφτασε στο σπίτι της Αθήνας μετά την
κηδεία, το βρήκε πλημμυρισμένο από λουλούδια. Ο λαός έδειχνε
για τελευταία φορά την ευγνωμοσύνη του στον ηγέτη. H Έλενα
πούλησε την έπαυλη αμέσως στο βρετανικό δημόσιο, γιατί δεν τη
χωρούσε πια. Γύρισε στο Παρίσι κι έριξε μαύρη πέτρα στη χώρα,
που δεν την αγάπησε ποτέ. Δίνοντας εντολές μακρόθεν, έφτιαξε
τον τάφο του ένδοξου συζύγου της όπως ήθελε, αλλά στο μνημόσυνό του παραδόξως δεν πήγε – μάλλον φοβήθηκε μια επιδημία
γρίπης που σερνόταν εκείνη την εποχή. Ήταν πρακτικός άνθρωπος και τα ταξίδια ήταν δύσκολη υπόθεση τότε. Ωστόσο παρήγγειλε ένα άγαλμα του νεκρού προέδρου και διέθεσε ένα μεγάλο
ποσό στη μνήμη του για τα φτωχά παιδιά της γενέτειράς του· πάντα την ενδιέφεραν τα παιδιά. Με τα χρήματα αυτά χτίστηκαν οι
παιδικές εξοχές στους Αγίους Αποστόλους Χανίων. Η προσφορά
της δε σταμάτησε εδώ. Έδωσε πολλά στους Έλληνες, και δη στους
Χανιώτες, μέσω του Ιδρύματος Μαρίκα Ηλιάδη και του Ιδρύματος Σκυλίτση. Φρόντισε, τέλος, να εκδοθεί η μετάφραση του Θουκυδίδη, η τελευταία προσφορά του ιδιοφυούς συζύγου της.
Έζησε άλλα είκοσι τρία χρόνια πολύ ηρεμότερη. Με τα αγόρια του Λευτέρη οι σχέσεις της φτιάξανε – και ειδικά με τον Σοφοκλή που εκ γενετής διεκδικούσε με μανία την αγάπη του πατέρα του και δεν ήρθε κοντά της παρά μόνο μετά τον θάνατο του
Βενιζέλου, όταν εξέλιπε δηλαδή το μήλον της έριδος. Τότε οι δυο
τους γίνονται σχεδόν φίλοι και συνεργάτες, αφού ο ένας αναγνωρίζει στον άλλον την αγάπη του για τον μεγάλο εκλιπόντα. Στον
Σοφοκλή ανέθεσε μάλιστα τη διαχείριση του μαιευτηρίου Μαρίκα Ηλιάδη.
Γερνώντας, δεν μπορούσε πια να ταξιδεύει. Συνέχισε βέβαια
την κοσμική ζωή και την καλλιτεχνική ενημέρωση, αλλά όλο και
πιο συγκρατημένα πια. Στο τέλος έστελνε μόνο κάρτες και γράμ263
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ματα. Αφού είχε χρόνο, αποφάσισε να γράψει την αυτοβιογραφία της, που εκδόθηκε με τον εύγλωττο τίτλο Στη σκιά του Βενιζέλου – ομολογουμένως, κάπως παραπλανητικός τίτλος. Η Έλενα έζησε πράγματι στη σκιά του, αλλά όχι γι’ αυτόν, όπως υπαινίσσεται. Χρηματοδότησε απλώς το εθνικό όραμά του και κέρδισε έτσι κι εκείνη μια θέση στην ιστορία της Ελλάδας.
Η Παρασκευούλα, μόλις έχασε οριστικά τον μεγάλο έρωτά της,
αποφασίζει να περάσει όσα χρόνια της έμειναν με τον αιώνιο θαυμαστή της και παλιό βοηθό του άντρα της Γεώργιο Ξενάκη, που
ήταν πιασμένος στα δίχτυα της γοητείας της από νέος. Ο καλός
αυτός άνθρωπος την περίμενε πολύ, αλλά δεν τη χάρηκε σχεδόν
καθόλου: πέθανε το 1944 από κίρρωση του ήπατος και την άφησε για τρίτη φορά χήρα. Η ίδια συνέχισε ορθή, όμορφη και χαμογελαστή μέχρι τα βαθιά γηρατειά. Αν η Έλενα έζησε στη σκιά
του Βενιζέλου για να προωθεί την πολιτική του καριέρα, η Παρασκευούλα έζησε για να ζεσταίνει την ψυχή του.

Το καλύτερο μνημόσυνο
Ο Βενιζέλος πέθανε, αλλά κανείς δεν τον ξέχασε. Τον μνημονεύουμε όλοι με κάθε ευκαιρία – και έχουμε πολλές, όσο πολλές είναι
οι περιπέτειες της χώρας μας. Το πιο συγκινητικό μνημόσυνο
όμως το έκαναν στα σαράντα οι κάτοικοι της Σπιναλόγκα, οι λεπροί, οι απόβλητοι της κοινωνίας. Τον τίμησαν γιατί ποτέ δεν τους
λησμόνησε όπως οι πολλοί. Είχε φροντίσει να έχουν βιβλιοθήκη,
μηχανή κινηματογραφική, για να βλέπουν ταινίες, και σχολείο
– τον δάσκαλο τον πλήρωνε ο ίδιος από τα δικά του χρήματα.
Αυτό οφείλει να κάνει ο πολιτικός, να μη θεωρεί κανέναν αμελητέο, να στέλνει ένα διαρκές μήνυμα στους αδύναμους ότι μόνο
όλοι μαζί είμαστε δυνατοί.
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