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Ο απόκρυφος έρωτας του ελευθέριου Βενιζελου: Ιστορικό µυθιστόρηµα Αργύρη Ντινόπουλου εκδόσεις Καστανιώτη σελ 381 

To βιβλίο βρέθηκε εντελώς τυχαία στα χέρια µου. Μέσα στα τόσα ροµάντζα που αυτή την εποχή κυκλοφορούν και γεµίζουν τους πάγκους των βιβλιοπωλείων, το βιβλίο του Ντινόπουλου ήρθε στην κατάλληλη ώρα σαν διαφορετική πρόταση. ∆εν το άφησα λεπτό από τα χέρια µου, παρά µόνο όταν έφθασα στο τέλος... και µετά ένιωσα την πληρότητα όσο σε λίγα βιβλία µπορώ να νιώσω... και για πολλές µέρες µε "βασάνιζε" γλυκά... Ταξίδεψα µαζί µε τον συγγραφέα και τους πρωταγωνιστές του µέσα στον τόπο και στον χρόνο, µια µεταδοτικότητα που πολύ λίγοι µπορούν να αποκοµίσουν στο χαρτί και να καταφέρουν να την προσφέρουν στον αναγνώστη, και ο Ντινσπουλσς τα κατάφερε, µέσα από πλούσια ιστορικά στοιχεία, άγνωστα περιστατικά µιας άλλης Ελλάδας, αυτής του περασµένου αιώνα, που δεν "βαραίνουν" καθόλου την αφήγηση, ίσα-ίσα που την καθιστούν συναρπαστική. Πριν µερικές µέρες, ο Αργύρης Ντινόπουλσς µε πήρε στο τηλέφωνο... απροετοίµαστη µπορώ να πω... ήθελα να τον ρωτήσω χίλια δυο πράγµατα για το βιβλίο του και ταυτόχρονα βάλθηκα να γράφω ό,τι µου έλεγε. Μου έκανε εντύπωση το άνετο της φωνής του, αλλά πιο πολύ εκτίµησα ότι µιλούσαµε στον ενικό από την πρώτη στιγµή σαν δύο φίλοι απ' τα παλιά. Η αγάπη του για την Κύπρο έκδηλη... στο µπλογκ του υπάρχει αρκετό οπτικό υλικό που συνέλεξε όταν ενεργός στη δηµοσιογραφία είχε επισκεφθεί πολλές φορές το νησί µας, µε το οποίο τον δένουν δεσµοί φιλίας... Τώρα ασχολείται µε την πολιτική [βουλευτής], αγαπά την ιστορία και είναι άριστος µελετητής της, έτσι µέσα από διά- 
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φορές πηγές και σκληρή δουλειά εξέδωσε το βιβλίο του "To άδειο νυφικό", ένα ιστορικό µυθιστόρηµα, µια αληθινή ιστορία, που κάλλιστα θα µπορούσε να γίνει σενάριο για κινηµατογραφική ταινία. Μια ιστορία που δεν θα περνούσε απαρατήρητη, όταν το "σενάριο" θέλει πρωταγωνιστή µια µεγάλη µορφή της Ελλάδας και ένα ανεκπλήρωτο έρωτα. "Χρειάστηκε έρευνα δύο ετών για να εντοπίσω όλα τα στοιχεία που αποκαλύπτουν αυτόν τον µοναδικό και απόκρυφο έρωτα", λέει ο Αργύρης Ντινόπσυλος. Καταφέρνει να φέρει στην επιφάνεια ένα µυστικό καλά κρυµµένο για έναν ολόκληρο αιώνα και να ξαναζωντανέψει µέσα από τις σελίδες τον άγνωστο έρωτα της Παρασκευούλας Βλσυµ, της οµορφότερης γυναίκας της Κρήτης, και του επαναστάτη που στη συνέχεια έγινε ο σηµαντικότερος ίσως Έλληνας πολιτικός, Ελευθέριου Βενιζέλου, ρίχνοντας φως στην άγνωστη προσωπική ζωή του, τονίζοντας τη σχέση του µε τον έρωτα και τον πόλεµο. Σε µια ταραγµένη περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας ανθίζει ο παράνοµος έρωτάς τους, που έµελλε να µείνει στην αθέατη πλευρά της ιστορίας, αγνοήθηκε από ιστορικούς και µελετητές, ίσως όχι σκόπιµα, αφήνοντας έξω την Παρασκευούλα, η οποία διάλεξε τον ρόλο του αφανή ήρωα, και της γυναίκας που µπορεί να µην φόρεσε ποτέ το νυφικό, αλλά πάντα µέσα του κουβαλούσε τον Βενιζέλο και "απόλαυσε τον έρωτα δίπλα στον 'δικσ της Αευτέρη' αδιαφορώντας για την όποια θέση της στην Ιστορία". Με κινηµατογραφική γραφή και ένα πέρα¬ 

σµα µέσα στην ιστορία της Ελλάδας του 1900, ο συγγραφέας ξεκλειδώνει τα παλιά σεντούκια, κλεισµένα έναν ολόκληρο αιώνα, και ξεθάβει από µέσα την Παρασκευούλα... αγνοώντας τη δική της θέληση να µείνει στην αφάνεια. Της δίνει υπόσταση και θέση στην κοινωνία για να ξαναζωντανέψει µαζί µας για άλλη µια φορά ένα προδοµένο ανεκπλήρωτο έρωτα, µια "βενιζελική προδοσία" που την πλήρωσε, όχι µόνο η ίδια αλλά και ο ίδιος ο Βενιζέλος, ζώντας µε µια άλλη γυναίκα, που τίποτα δεν είχε να του προσφέρει εκτός από χρήµα, να δώσει φως στον κρυφό, βασανισµένο έρωτά τους. Κι όταν πλέον κατάλαβε ότι δεν θα την παντρευόταν, έλεγε: "Εµένα µου έταξε γάµο ο δικηγόρος Βενιζέλος και όχι ο πρωθυπουργός Βενιζέλος". 
Τι και αν προδόθηκε, δεν έπαψε ποτέ να τον αγαπά, να τον στηρίζει και να τον περιµένει. Και τότε ακόµη που παντρεύεται την εύπορη Έλενα Σκυλίτση, για να βγει από την οικονοµική µιζέρια, αυτή µένει στο περιθώριο της ζωής του, αλλά πάντα έτοιµη να του συµπαρασταθεί. Μπορεί το νυφικό να έµεινε για πάντα στη ντουλάπα της Παρασκευσύλας, αλλά αυτή τον "κουβαλούσε" πάντα µαζί της, µέσα από τη µαυρσασπρη φωτογραφία του που της χάρισε το 1916 και που την συντρόφευε µέχρι τον θάνατο της το 1961, ως µοναδικό ντοκουµέντο του έρωτά τους, που έµεινε πάντα αναµµένος, αν και εκτυλίχτηκε στα πιο δραµατικά χρόνια της ελληνικής Ιστορίας, επιβεβαιώνοντας ότι τελικά ίσως σι µεγάλοι έρωτες δεν φοράνε ποτέ νυφικό! 

C Αργύρης Ντινύπονλος γράφει για τους αναγνώστες του «Π»: To άδειο νυφικό είναι ιστορικό µυθιστόρηµα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του έρωτα του Ελευθερίου Βενιζέλου µε τη Χανιώτισσα Παρασκευούλα Βλσυµ. Η γυναίκα αυτή παρέµεινε άγνωστη σε ιστορικούς και βιογράφους του Βενιζέλου, αλλά µαρτυρίες, στοιχεία και φωτογραφικό υλικό, βεβαιώνουν την ύπαρξη αυτού του µεγάλου έρωτα. Φαίνεται [χωρίς να είναι επιβεβαιωµένο] ότι υπήρχαν ερωτικές σχέσεις Βενιζέλου-Παρασκευούλας από την εποχή που αυτή ήταν παντρεµένη, αλλά σε κάθε περίπτωση το ειδύλλιο επισηµοποιήθηκε µετά το 1906, όταν ο άνδρας της Παρασκευούλας Βλουµ πέθανε. Από τότε µέχρι το 1910 που ο Βενιζέλος έγινε πρωθυπουργός, το ζευγάρι έζησε ελεύθερα και ανοικτά τον έρωτά του στην Κρήτη. Μετά το 1919, στη ζωή του Βενιζέλου µπήκε δυναµικά και η πάµπλουτη Έλενα Σκυλίτση [γνωστή ως βασίλισσα της στερλίνας] που ο Βενιζέλος την παντρεύτηκε µετά την ήττα του στις εκλογές του 1920, όταν 

έπρεπε να ζήσει εξόριστος και επειδή όπως οµολογούσε σε στενούς συνεργάτες του: "Έχω βαρεθεί να ζητιανεύω". Ήταν τότε που η Παρασκευούλα Βλσυµ είπε: "Ο Βενιζέλος, τώρα, πρόσκειται τοιςπλουσίοις!". Η Παρασκευούλα Βλσυµ κατέστρεψε τα ερωτικά γράµµατα του Βενιζέλου επειδή ακριβώς είχε επιλέξει η ίδια να µείνει στην αθέατη πλευρά της Ιστορίας και µάλιστα συνήθιζε να λέει ότι "έπαιρνε τη ζωή όπως ερχόταν". Είναι [κατά µια έννοια] η "αντί-ηρωίδα" που απόλαυσε τον έρωτα δίπλα στον "δικό της Λευτέρη", αδιαφορώντας για την όποια θέση της στην Ιστορία. Λέγεται, πάντως, ότι κάποια από αυτά τα ερωτικά γράµµατα του Βενιζέλου προς την Παρασκευούλα Βλουµ, που είχαν περισωθεί, κατάφερε να τα βρει [άγνωστο αν τα αγόρασε] µετά τον θάνατο του Βενιζέλου ο εκδότης του "Ελευθέρου Βήµατος" ∆ηµήτρης Λαµπράκης, προκειµένου να µην υπάρχουν ως πειστήρια µιας "ανεπίσηµης" ερωτικής σχέσης του Βενιζέλου. Στη διήγηση επανέρχεται 

συχνά η ασπρόµαυρη φωτογραφία του [µε ιδιόχειρη αφιέρωση] που άφησε ο Βενιζέλος στην Παρασκευούλα [το 1916] ξεκινώντας από την Κρήτη για το κίνηµα της εθνικής άµυνας στη Θεσσαλονίκη. ∆εν θέλησε να επισηµοποιήσει [µε γάµο] τη σχέση του µε την Παρασκευούλα. Παρά τον γάµο του µε την Έλενα Σκυλίτση, η σχέση του Βενιζέλου µε την Παρασκευούλα Βλουµ συνεχίστηκε, ενώ ένας βιαστικός γάµος [το 1921] της Παρασκευούλας µε τον βουλευτή Φαίδρο Βάµβα, διαλύθηκε πολύ γρήγορα. Παράλληλα µε την εξέλιξη του ειδυλλίου Βενιζέλου-Παρασκευούλας, περιγράφονται ιστορικά αλλά και ανεκδοτολογικά στοιχεία [οι δολοφονικές απόπειρες κατά του Βενιζέλου, σι συγκρούσεις του Βενιζέλου µε τον Κωνσταντίνο και το παλάτι, µε τους πολιτικούς αντιπάλους του, µε τους ισχυρούς του τότε κόσµου, τον Αγγλο πρωθυπουργό ΛόυδΤζορτζ, τον Γάλλο πρωθυπουργό Τζορτζ Κλεµανσώ, τον Αµερικανό Πρόεδρο Ουίλσον]. 
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