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Βενιζελισμός: Αστικός Εθνικισμός Αστικός Εκσυγχρονισμός  
Πέρα και πίσω από το χάρισμα του ηγέτη του, η ανεπανάληπτη 

δυναμική του Βενιζελισμού πηγάζει από έναν εξίσου ανεπανάληπτο 
συνδυασμό αστικού εθνικισμού και αστικού εκσυγχρονισμού, σε 
αδιάσπαστη και διαλεκτική ενότητα. Από την πρώτη στιγμή, το 1910, ο 
εκσυγχρονισμός τέθηκε στην υπηρεσία της εθνικής ολοκλήρωσης. Με τη 
σειρά της, η εθνική ολοκλήρωση υπηρέτησε τον εκσυγχρονισμό μέχρι το 
τέλος, προσφέροντας την αναντικατάστατη πολιτική και ιδεολογική του 
νομιμοποίηση. Στο γενικό αυτό επίπεδο, γίνεται φανερή η άρρηκτη 
συνέχεια και συνέπεια του Βενιζελισμού (και του Βενιζέλου προσωπικά). 
Αν πρέπει κανείς να διακρίνει δύο φάσεις, ίσης περίπου διάρκειας, είναι 
επειδή το περιεχόμενο της εθνικής ολοκλήρωσης άλλαξε αναγκαστικά και 
ριζικά μετά την Καταστροφή του 1922. Πριν, σήμαινε πρωταρχικά την 
απελευθέρωση των αλυτρώτων με την αντίστοιχη εδαφική επέκταση του 
εθνικού κράτους. Μετά, σήμαινε αποκλειστικά την αφομοίωση των πρώην 
αλυτρώτων ως Νέων Χωρών ή ως προσφύγων πια και την επίτευξη 
εθνικής ομοιογένειας και μιας νέας εθνικής ταυτότητας μέσα στα οριστικά 
πλέον κρατικά σύνορα. Έτσι, κατά την πρώτη ηρωική περίοδο του 
Βενιζελισμού (1910-1920), ο αστικός εκσυγχρονισμός συναρθρώθηκε με 
τον αλυτρωτισμό, με ιδεολογικό επιστέγασμα τη Μεγάλη Ιδέα. Κατά τη 
δεύτερη περίοδο (1922-1932), ο αστικός εκσυγχρονισμό συναρθρώθηκε με 
την οικοδόμηση ενιαίου εθνικού κράτους, με ιδεολογικό επιστέγασμα την 
Αβασίλευτη Δημοκρατία στην οποία ο Βενιζελισμός επιχείρησε να 
προσδώσει ευρύτερο ιδεολογικό και κοινωνικό περιεχόμενο.  

Ως ανεπανάληπτος συνδυασμός αστικού εκσυγχρονισμού και αστικού 
εθνικισμού, ο Βενιζελισμός στηρίχθηκε σε εξίσου ανεπανάληπτες 
ιστορικές προϋποθέσεις (που έλειπαν από τα προγενέστερα εγχειρήματα 
του Μαυρο-κορδάτου και του Τρικούπη). Εκμεταλλεύτηκε αδίστακτα και 
δημιουργικά μία σειρά από διεθνείς συγκυρίες κατά την περίοδο 1910-1920, 
που πρόσφεραν τις καλύτερες αλλά και τελευταίες ευκαιρίες 
πραγμάτωσης της Μεγάλης Ιδέας, ως συνεπούς και ρεαλιστικού 
αλυτρωτισμού. Για πρώτη και τελευταία φορά, άλλωστε, τα συμφέροντα 
του βρετανικού ιμπεριαλισμού συνέπεσαν και συμπορεύτηκαν με τις 
ελληνικές εθνικές επιδιώξεις ...  
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