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Ο Βασίλης Φίλιας, ο πεφιλημένος του λόγιου Ερμή μα και του Άρη, υπήρ-
ξε – μέχρι τελευταίας ρανίδας της ζωής του – εμβληματική φυσιογνωμία, 
γενναίος, αγέρωχος, ασυμβίβαστος, ανυπότακτος σε αρχές, αξίες, ιδεώδη 
και «πιστεύω», ένας αληθινός επαναστάτης τόσο στο Ακαδημαϊκό όσο και 
το Κοινωνικο-πολιτικό Μέτωπο, καθώς και πρότυπο βιωματικού Δασκά-
λου, με την έννοια της συμβατότητας μεταξύ διδασκαλίας, στάσης ζωής και 
κώδικα αξιών του. 

Έγραψε περσότερα από 36 βιβλία, καθώς και αλογάριαστες σπουδαί-
ες μελέτες και άρθρα. Το ανά χείρας βιβλίο: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΝΟΘΑ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1800 - 1864» – που γράφτη-
κε στα χρόνια της δικτατορίας στις φυλακές της Κέρκυρας (1971-1973) και 
με παντελή έλλειψη συνέργων έρευνας – αποτελεί ένα από τα σπουδαιό-
τερα του είδους του, καθώς και του βαρυσήμαντου έργου του συγγραφέα. 

Το αντικείμενο αυτού του βιβλίου αναφέρεται στο πρόβλημα της συ-
σχέτισης και αλληλεξάρτησης κοινωνίας και εξουσίας στην Ελλάδα, όπως 
διαμορφώθηκε σε μια μακρά διαδρομή, που ξεκινάει απ’ τα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας και φτάνει στις μέρες μας. Κοντολογίς, κανένας δε θα μπο-
ρέσει να εγκύψει με εμβρίθεια στη μελέτη της εν λόγω ιστορικής περιό-
δου – παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης μέχρι σχεδόν την ενθρό-
νιση του Γεωργίου του Α΄ – και κανένας δε θα μπορέσει να κατανοήσει το 
πρόβλημα της υφής των δυνάμεων, που οδήγησαν στην Επανάσταση του 
1821, καθώς και το πόσο αποφασιστικά προσδιορίστηκε και στιγματίστη-
κε η μετεπαναστατική μορφή της εξουσίας, από το χαρακτήρα των εν λόγω 
δυνάμεων… Και ακόμα, πιο απλά, κανείς δε θα μπορέσει να γνωρίσει τα 
κοινωνικο-ιστορικά «πώς» και «γιατί» τούτης της πολυδιάστατης Επανά-
στασης, καθώς και τα επακόλουθά της – που εγγίζουν και σταθμίζουν το 
σήμερα – χωρίς τη συμβολή του παρόντος πονήματος…

Χρίστος Στεργ. Μπελλές

Βασίλης Ι. Φίλιας
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… στο Γιάννη, στη νεολαία της Ελλάδας
συμβολή στην κατανόηση της μοίρας και της πορείας του λαού μας …
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το αντικείμενο αυτού του βιβλίου αναφέρεται στο πρόβλημα της συσχέτισης 
και αλληλεξάρτησης κοινωνίας και εξουσίας στην Ελλάδα, όπως διαμορφώθη-
κε σε μια μακρά διαδρομή, που ξεκινάει απ’ τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και 
φτάνει στις μέρες μας. 

Φυσικά δεν πρόκειται για μια έρευνα ιστορική, αλλά για μια προσπάθεια 
κοινωνιολογικής ανάλυσης, που εκτείνεται σε όλους τους συντελεστές του κοι-
νωνικού γίγνεσθαι, επομένως και στο υπόβαθρο και το εποικοδόμημα των δια-
δοχικών κοινωνικο-πολιτικών διαρθρώσεων στη χώρα μας. 

Ο συγγραφέας στηρίζεται για την ανάλυσή του στα πιο πρόσφατα πορίσματα 
της ιστορικής έρευνας δεν κάνει έρευνα πηγών. Οπωσδήποτε, από την άποψη 
του αντικειμένου της παρούσας εργασίας φαίνεται πολύ απίθανο να προκύψουν 
νέα στοιχεία τόσο ριζικά διαφορετικά, ώστε να ανατραπεί το φάσμα των δεδο-
μένων, που στήριξαν την αναλυτική προσέγγιση και τους συλλογισμούς, που 
διατυπώνονται σ’ αυτό το βιβλίο. Δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνική ιστορικο-κοι-
νωνική έρευνα ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το πρόβλημα της υφής των δυνάμε-
ων, που οδήγησαν στην Επανάσταση του 1821. Και τούτο, γιατί η μορφή της 
εξουσίας, που προέκυψε μετά την Επανάσταση προσδιορίζεται αποφασιστικά 
από το χαρακτήρα των δυνάμεων αυτών. 

Ο αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι ο συγγραφέας βρίσκεται σε αντίθεση με τη 
θέση κοινής σχεδόν παραδοχής, που θεωρεί την Ελληνική Επανάσταση αστι-
κή και καταλήγει σε τελείως ως διαφορετικά συμπεράσματα, τα οποία, κατά τη 
γνώμη του, ερμηνεύουν ενδημικά φαινόμενα της ελληνικής κοινωνικο-πολιτι-
κής πραγματικότητας, που αλλιώς θα έπρεπε να απωθηθούν στην περιοχή του 
ιστορικά «τυχαίου». Η προσφυγή, όμως, στο «τυχαίο» αφήνει μεγάλα περιθώ-
ρια για ερμηνείες, που οδηγούν σε προσωποποιήσεις των ιστορικών διαδικα-
σιών σε κλίμακα θεωρητικά απαράδεκτη και πρακτικά μη υποστηρίξιμη, κατά 
συνέπεια επιστημονικά ανεπίτρεπτη. 

Το βιβλίο αυτό, που καλύπτει την περίοδο από τις παραμονές της Ελληνικής 
Επανάστασης μέχρι σχεδόν την ενθρόνιση του Γεωργίου του Α’, αποτελεί τμή-
μα μιας ευρύτερης διερεύνησης του προβλήματος Κοινωνία και Εξουσία στην 
Ελλάδα, που ο συγγραφέας προτίθεται να συνεχίσει μέχρι τις μέρες μας. Σε 
κάθε περίπτωση, όμως, όσον αφορά στην Επανάσταση και την περίοδο μέχρι 
την έκπτωση του Όθωνα, το βιβλίο αυτό αποτελεί μια αυτοτελή μελέτη. 

Αθήνα, Νοέμβρης 1974 
Βασίλης Φίλιας
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ 5η ΕΚΔΟΣΗ 

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στα χρόνια της δικτατορίας στις φυλακές της 
Κέρκυρας (1971-1973) και τα χειρόγραφα βγήκαν κρυφά γραμμένα σε πολύ 
ψιλό χαρτί με ραπιδογράφο. Ο συγγραφέας είχε τότε ορισμένες αβεβαιότητες 
όσον αφορά σε επιμέρους στοιχεία της ανάλυσής του, γιατί, όπως ήταν φυ-
σικό, όταν έγραφε το βιβλίο η πρόσβασή του στις πηγές ήταν περιορισμένη. 
Η πρώτη έκδοση έγινε το 1975 και προκάλεσε δίνη, γιατί ήρθε να αμφισβη-
τήσει την πάγια θέση για το δήθεν αστικό χαρακτήρα της Ελληνικής Επα-
νάστασης, το μύθο για την δημοκρατικά αυτοδιοικούμενη κοινότητα στην 
Τουρκοκρατία, το στερεότυπο για την αυταρχικότητα του Καποδίστρια και 
άλλα πολλά. Διατυπώθηκαν πάμπολλες επικρίσεις, οι οποίες, όμως, όλες 
ανεξαίρετα, είχαν το χαρακτήρα αφηρημένων και γενικών αιτιάσεων, χω-
ρίς ανάπτυξη συγκεκριμένης επιχειρηματολογίας. Αποκορύφωμα, αλλά και 
δείγμα χαρακτηριστικό της επιδερμικότητας των αιτιάσεων αυτών, αποτελεί 
η ταύτιση των θέσεων του βιβλίου αυτού με εκείνες, τις αντιδραστικές και 
ανεπιστημονικές, του Π. Πιπινέλλη!! Η βασική αιτία της σύγχυσης έγκειται 
στο γεγονός ότι μεγάλη μερίδα των ιστορικών είναι εντελώς άγευστη κοινω-
νιολογίας, χωρίς τη βοήθεια της οποίας, όμως, κανένα ιστορικό φαινόμενο 
δεν μπορεί να ερμηνευτεί σωστά. Έτσι π.χ., η καίριας σημασίας διάκριση 
ανάμεσα στον αστό-μεταπράτη και τον αστό- επενδυτή σε μέσα παραγωγής, 
η διάκριση, επίσης, ανάμεσα σε τάξη σε πορεία διαμόρφωσης – τάξη ηγε-
μονική – τάξη κυρίαρχη, όπως και για σειρά από άλλες διαφοροποιητικές 
εννοιολογήσεις δε γίνονται κατανοητές με αποτέλεσμα αναλυτική αδυναμία 
και χονδροειδείς ταυτοποιήσεις. 

Ανάφερα στην αρχή ότι είχα ορισμένες αβεβαιότητες, όταν πρωτοδημο-
σιεύτηκε το βιβλίο, σήμερα δεν έχω καμιά. Μια σειρά από έρευνες ήρθαν να 
επιβεβαιώσουν τις υποθέσεις της εργασίας που είχα κάνει, ενώ ιστορικοί και 
βαλκανιολόγοι περιωπής αποδέχτηκαν, χωρίς επιφυλάξεις τα συμπεράσμα-
τά της. Συγκεκριμένα, ο διεθνούς κύρους ιστορικός Γιάννης Α. Πετρόπουλος 
είπε: «Θα προσυπέγραφα κάθε σελίδα της ανάλυσής σας», ενώ ο Βούλγαρος 
ακαδημαϊκός, Νικολάι Τοντόροφ, πρώην πρεσβευτής της χώρας του στην Ελ-
λάδα, από τους διασημότερους βαλκανιολόγους στον κόσμο, δέχτηκε σ’ όλη 
τη γραμμή την ορθότητα των θέσεων, που διατυπώνονται σ’ αυτό το βιβλίο. 
Ασφαλώς, υπήρχε κοινωνική διάσταση, οξύτατη εσωτερική αντιπαράθεση 
συμφερόντων στην Επανάσταση του ’21, όχι όμως, αστικού χαρακτήρα. 

Μια σειρά από ειδικότερες εργασίες και έρευνες προσκόμισαν νέο απο-
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δεικτικό υλικό προς την κατεύθυνση αυτή. Αναφέρω τις πιο σημαντικές και 
χαρακτηριστικές, όπως: 

- του Γ. Φράγκου για τη Φιλική Εταιρεία, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 
τόμος ΙΑ, (Εκδοτική Αθηνών σελ. 424-452). 

- του Ε. Τσοτσορού, «Οικονομικοί και Κοινωνικοί μηχανισμοί στον ορει-
νό χώρο της Γορτυνίας, 1815-1820 (Διδακτορική Διατριβή, 1982) 

- του I. Α. Πετρόπουλου-Αικατερίνης Κουμαριανού, «Περίοδος του Όθω-
νος, 1833-1862 (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος IΓ, (Εκδοτική Αθη-
νών, σελ. 8-105) 

- του Κ. Παπαθανασόπουλου, «Η ελληνική Ναυτιλία 1853- 1856, εξέλιξη 
και αναπροσαρμογή (Αθήνα 1983) 

- την υπό έκδοση τετράτομη «Οικονομική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας» 
των Γ. Κατσούλη, Μ. Νικολινάκου και Β. Φίλια. 

Αθήνα, Σεπτέμβρης 1985 
Βασίλης Φίλιας
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 
από τον Πρόεδρο 

του Διεθνούς Κέντρου Παιδείας και Πολιτισμού «ΙΩΝΙΑ»
Χρίστο Στεργ. Μπελλέ 

Στις 12 Φεβρουαρίου του 2018, άνοιξε πανιά για το στερνό ταξίδι, το 
αμετάκλητο, στη γειτονιά των Αγγέλων, στο δικό του αστέρι, ο Καθηγητής 
Βασίλης Φίλιας. Άφατη η απώλεια, τα λόγια φτωχά να συμπυκνώσουν το 
μέγεθος της επιστημονικής, πνευματικής και αγωνιστικής του εμβέλειας και 
προσφοράς. Η επανέκδοση τούτου του βιβλίου – από το Διεθνές Κέντρο Παι-
δείας και Πολιτισμού «ΙΩΝΙΑ» – του οποίου υπήρξε ακρογωνιαίος λίθος και 
Αντιπρόεδρος, ας εκληφθεί κερί τιμής, μνήμης, συλλογικής ευγνωμοσύνης, 
για τούτο τον πνευματικό γίγαντα, τον παμμέγιστο Δάσκαλο, τον ανυπόταχτο 
επαναστάτη, τον υπέροχο άνθρωπο. 

Ο Βασίλης Φίλιας, ο πεφιλημένος του λόγιου Ερμή μα και του Άρη, 
υπήρξε – μέχρι τελευταίας ρανίδας της ζωής του – εμβληματική φυσιογνω-
μία, γενναίος, αγέρωχος, ασυμβίβαστος, ανυπότακτος σε αρχές, αξίες, ιδεώ-
δη και «πιστεύω», ένας αληθινός επαναστάτης τόσο στο Ακαδημαϊκό όσο και 
το Κοινωνικο-πολιτικό Μέτωπο, καθώς και πρότυπο βιωματικού Δασκάλου, 
με την έννοια της συμβατότητας μεταξύ διδασκαλίας, στάσης ζωής και κώδικα 
αξιών του. 

Έγραψε περσότερα από 36 βιβλία, καθώς και αλογάριαστες σπουδαίες 
μελέτες και άρθρα. Το ανά χείρας βιβλίο: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ, Η ΝΟΘΑ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1800 - 1864» – που γράφτηκε στα 
χρόνια της δικτατορίας στις φυλακές της Κέρκυρας (1971-1973) και με πα-
ντελή έλλειψη συνέργων έρευνας – αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα του 
είδους του, καθώς και του βαρυσήμαντου έργου του συγγραφέα. 

Το αντικείμενο αυτού του βιβλίου αναφέρεται στο πρόβλημα της συσχέ-
τισης και αλληλεξάρτησης κοινωνίας και εξουσίας στην Ελλάδα, όπως δια-
μορφώθηκε σε μια μακρά διαδρομή, που ξεκινάει απ’ τα χρόνια της Τουρ-
κοκρατίας και φτάνει στις μέρες μας. Κοντολογίς, κανένας δε θα μπορέσει να 
εγκύψει με εμβρίθεια στη μελέτη της εν λόγω ιστορικής περιόδου – παραμο-
νές της Ελληνικής Επανάστασης μέχρι σχεδόν την ενθρόνιση του Γεωργίου 
του Α΄ – και κανένας δε θα μπορέσει να κατανοήσει το πρόβλημα της υφής 
των δυνάμεων, που οδήγησαν στην Επανάσταση του 1821, καθώς και το 
πόσο αποφασιστικά προσδιορίστηκε και στιγματίστηκε η μετεπαναστατική 
μορφή της εξουσίας, από το χαρακτήρα των εν λόγω δυνάμεων… Και ακόμα, 



πιο απλά, κανείς δε θα μπορέσει να γνωρίσει τα κοινωνικο-ιστορικά «πώς» 
και «γιατί» τούτης της πολυδιάστατης Επανάστασης, καθώς και τα επακόλου-
θά της – που εγγίζουν και σταθμίζουν το σήμερα – χωρίς τη συμβολή του 
παρόντος πονήματος… 

Αθήνα, Απρίλιος 2022
Χρίστος Στεργ. Μπελλές



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821



Χαρακτικό του Α. Τάσσου (Αναστ. Αλεβίζος, 1914-1985).



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ 1821



Εικόνα κεφαλαίου: Ο Ιωάννης Λογοθέτης, πρόκριτος της Λιβαδειάς. Πίνακας του Λουί Ντυ-
πρέ, 1825.

Ο Κοτζάμπασης έχει ένα δισυπόστατο ρόλο. Λειτουργεί σαν «ενδιάμεσος» μεταξύ κατα-
κτητή και κατακτημένου. Επιβάλλεται με τις πλάτες του κυρίαρχου και είναι τοποτηρητής 
των συμφερόντων και της εξουσίας του. Παράλληλα, όμως, είναι και χριστιανός άρχοντας, 
μεσολαβητής και εγγυητής της θρησκευτικής και εθιμικής ανεξαρτησίας και των τοπικών 
προνομίων, που έχει αναγνωρίσει η Πύλη. Σημαντικοί αιχμάλωτοι Τούρκοι στην Τρίπολη, 
όταν η πόλη καταλήφθηκε από τον Κολοκοτρώνη, έλεγαν: «Τον ραγιά δεν τον εγυμνώσαμεν 
ημείς και τον ετυραννούσαμεν, αλλά οι άρχοντές σας». Ο Καποδίστριας τούς χαρακτηρίζει 
ως «Τούρκους φέροντας όνομα χριστιανών». Η ιστορική έρευνα κι οι χρονογράφοι της επο-
χής, μας δείχνουν άπειρα στοιχεία για τη χλιδή και τον πλούτο των μεγάλων Ελλήνων γαι-
οκτημόνων και την αντίστοιχη ένδεια των χωρικών στους τελευταίους δυόμισι αιώνες της 
Τουρκοκρατίας. Κι η λαϊκή Μούσα καυτηριάζει την αδικία και την καταπίεση των φτωχών 
ανθρώπων από τους ομοεθνείς τους χριστιανούς τιμαριούχους.
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Η διερεύνηση της οικονομικο-κοινωνικής δομής του κυρίως ελλαδικού 
χώρου στα πλαίσια της τουρκικής επικράτειας είναι πρωταρχικής σημασίας, 
προκειμένου να εκτιμηθεί η υφή της Ελληνικής Επανάστασης από την άπο-
ψη αφενός των αντικειμενικών όρων, οι οποίοι επέτρεψαν την εκδήλωση 
του επαναστατικού κινήματος, αφετέρου των λαϊκών δυνάμεων που ώθησαν 
προς την Επανάσταση.

Ο σχεδόν γενικής αποδοχής ισχυρισμός ότι η Επανάσταση του 1821 ήταν  
αστική αφήνει την εντύπωση ότι: Πρώτο, υπήρχαν μαζικά οικονομικά και 
κοινωνικά συμφέροντα στην προεπαναστατική Ελλάδα αστικού χαρακτή-
ρα γεγονός που – αν υποτεθεί εξακριβωμένο – προϋποθέτει ότι η ελληνική 
κοινωνία είχε αστικοποιηθεί σε βαθμό ασυμβίβαστο προς τη φεουδαρχική 
οργάνωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεύτερο, ότι αστική και εθνική 
συνείδηση ωρίμασαν, αν όχι ταυτόχρονα, τουλάχιστον παράλληλα στην ελ-
ληνική κοινωνία. Τρίτο, ότι αστικές δυνάμεις έπαιξαν πρωτοποριακό ρόλο 
όχι μόνο στην έκρηξη της Επανάστασης, αλλά και στη διεξαγωγή του επανα-
στατικού αγώνα. Τέταρτο, ότι ο ελλαδικός χώρος παρουσίαζε σοβαρές ποιο-
τικές διαφορές κοινωνικο-οικονομικού χαρακτήρα σε σύγκριση με τις άλλες 
υπόδουλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Είναι φανερό ότι από οποιαδήποτε πλευρά κι αν επιχειρηθεί η εξέταση 
του θέματος, πρέπει υποχρεωτικά να περάσουμε από την ανάλυση των γενι-
κότερων οικονομικο-κοινωνικών συνθηκών της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας, οι οποίες διαμόρφωσαν το πλαίσιο ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας.

1.  Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αν κανείς παραβλέψει τη σχέση κυρίαρχων και κατακτημένων, δηλαδή 
το ερώτημα για τη διαμόρφωση των σχέσεων κυριαρχίας μεταξύ των  κατα-
κτητών Οθωμανών και των υποδουλωμένων εθνοτήτων και την πρόσθετη 
επιπλοκή που δημιουργεί η σύγκρουση μεταξύ ισλαμισμού και χριστιανι-
σμού, απομένει μια μορφή κοινωνικής οργάνωσης που είχε επιβληθεί στο 
σύνολο των λαών της αυτοκρατορίας. Η οργάνωση αυτή είναι φεουδαρχική, 
εμφανίζει, όμως, ιδιοτυπίες, που την κάνουν να είναι ριζικά διαφορετική 
από το φεουδαρχικό σύστημα που γνώρισε η Δύση. 

Επισημαίνουμε τις κυριότερες διαφορές:
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α) Η τουρκική φεουδαρχία αποτελεί μετεξέλιξη μιας ιδιότυπης μορφής  
«ανατολικής δεσποτείας», συγκεντρωτικού και «ολοκληρωτικού» χαρακτή-
ρα, σε αντίθεση με τη δυτική που προκύπτει μέσα από τη μακραίωνη διαδι-
κασία κατάρρευσης και αποσύνθεσης του ρωμαϊκού κράτους.

β) Η εξουσία του Τούρκου φεουδάρχη είναι δοτή, υπάρχει μόνο στο βαθ-
μό που επιτρέπει ή ανέχεται η κεντρική εξουσία και στο πλαίσιο της γενικής 
υποταγής που χαρακτηρίζει τον ανατολικό δεσποτισμό. Η εξουσία του δυτι-
κού φεουδάρχη, αντίθετα, είναι αυτοδύναμη για πολλούς αιώνες και συνι-
στά περιορισμό απόλυτο της κεντρικής εξουσίας (στο βαθμό που υπάρχει 
τέτοια).

γ) Στην Τουρκία το κράτος θεωρείται ιδιοκτήτης της γης, όχι ο φεουδάρ-
χης, έστω κι αν διαμορφώνονται τελικά θεσμοί που επιτρέπουν την κληρο-
νομική μεταβίβαση της γης και προκύπτουν νομικές σχέσεις ανάλογες προς 
την κυριότητα. Στη Δύση ο φεουδάρχης είναι χωρίς περιορισμό κύριος της 
γης.

δ) Ο Τούρκος φεουδάρχης και στην πιο εξελιγμένη μορφή δεν παύει να 
είναι φορολογικός πράκτορας του σουλτάνου. Εκπληρώνει, συνεπώς, βασι-
κή λειτουργική αποστολή για λογαριασμό της κεντρικής εξουσίας. Αντίθετα, 
ο δυτικός φεουδάρχης είναι άμεσος εκμεταλλευτής που ιδιοποιείται το προ-
ϊόν της εργασίας των δουλοπάροικων για δικό του και μόνο λογαριασμό.

ε) Το τουρκικό φεουδαρχικό σύστημα δε στηρίζεται στη δουλοπαροικία. 
Η δουλοπαροικία φαίνεται ότι εμφανίζεται σε περιοχές βίαιου εποικισμού 
και, πάντως, ελάχιστα στη βαλκανική χερσόνησο.

Ο νόμος Σερί την καταργεί και τυπικά. Αντίστοιχα και η πρόσδεση του 
καλλιεργητή στο έδαφος ποτέ δεν παίρνει τις αυστηρές μορφές που είχε πά-
ρει στα πλαίσια της δυτικής φεουδαρχίας, παρόλο που σημειώνονται δια-
τάξεις που απαγορεύουν τη μετακίνηση των αγροτών, δεδομένου ότι οι δι-
ατάξεις αυτές φαίνεται ότι από το 16ο αιώνα ατονούν. Κάτω από το πρίσμα 
αυτό ο χωρικός είναι «ελεύθερος», απευθείας υπήκοος του σουλτάνου και 
δεν ανήκει στο φεουδαρχικό κύριο. Αντίθετα συμβαίνει στη δυτική φεου-
δαρχία.

στ) Οι αγγαρείες, θεμελιώδες στοιχείο στη λειτουργία της δυτικής φεου-
δαρχίας, δεν αποτελούν θεσμό της τουρκικής φεουδαρχίας. Εφαρμόζονται 
στους πρώτους αιώνες της κατάκτησης αυθαίρετα και χωρίς καμιά συστημα-
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τοποίηση για να πάρουν τελικά τη μορφή έκτακτων «δοσιμάτων», δηλαδή, 
ενσωματώνονται στις έκτακτες φορολογίες που επιβάλλουν οι φεουδάρχες 
στους χωρικούς.

ζ) Ο στρατός ανήκει και ελέγχεται απόλυτα από την κεντρική εξουσία. Η 
στρατιωτική συμμετοχή και συνεισφορά του Τούρκου τιμαριούχου σε περί-
πτωση πολέμου είναι σαφώς καθορισμένη. Ο Τούρκος φεουδάρχης δε δια-
θέτει, εκτός από προσωπική φρουρά και ακολουθία, ιδιωτικό στρατό, όπως 
ο δυτικός συνάδελφός του.

η) Η δικαιοδοτική αρμοδιότητα του Τούρκου φεουδάρχη είναι δοτή. Δι-
καιοσύνη απονέμεται πάντοτε στο όνομα του σουλτάνου, σ’ αντίθεση με τη 
Δύση, όπου ο φεουδάρχης δικάζει «ιδίω δικαίω».

θ) Ουδέποτε οι Τούρκοι τιμαριούχοι αποκτούν πολιτική ισχύ τέτοια, 
ώστε να εκτοπίσουν ή να υποσκελίσουν τους αξιωματούχους της αυλής του 
σουλτάνου, τους φορείς, δηλαδή, της δύναμης και της κυριαρχίας της κεντρι-
κής εξουσίας, γεγονός, επίσης, τελείως ασυμβίβαστο με τη διάρθρωση της 
δυτικής φεουδαρχίας.

Η τουρκική φεουδαρχία προκύπτει βαθμιαία σαν αποτέλεσμα της χορή-
γησης τιμαρίων για προσφερθείσες υπηρεσίες – κυρίως στρατιωτικές – από 
τον σουλτάνο. Παράλληλα, υπάρχει σ’ όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας η μέθοδος της αγοράς φεουδαρχικών προνομίων γαιοκτη-
σίας από την Πύλη. Στην περίοδο της επιθετικής στρατιωτικής ακμής της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα στρατιωτικά φέουδα (σπαϊλίκια) αντιπρο-
σωπεύουν κλάσμα μόνο της καλλιεργήσιμης γης. Στη φάση αυτή οι στρατι-
ωτικοί μικροφεουδάρχες ενδιαφέρονται βασικά για την είσπραξη των φό-
ρων και μόνο δευτερευόντως για την απόδοση του τιμαρίου. Εμφανίζονται, 
δηλαδή, περισσότερο σαν υπενοικιαστές φόρων, γεγονός που έρχεται σε 
έντονη αντίθεση με τη στάση του δυτικού φεουδάρχη. Θα χρειαστεί η στρα-
τιωτική κάμψη της Αυτοκρατορίας για να χάσει η φεουδαρχική σχέση αυτό 
τον έντονα «ευκαιριακό» χαρακτήρα και να σημειωθεί μια διαδικασία δι-
εύρυνσης της μεγάλης γαιοκτησίας σε βάρος της γης mirje (δημόσιας γης 
απαλλαγμένης από τιμαριωτικές σχέσεις που καλλιεργούνταν ως τότε από 
ανεξάρτητους γεωργούς, οι οποίοι κατέβαλαν προς το δημόσιο και μόνο 
τους κανονισμένους φόρους). Τη σημασία της εξέλιξης αυτής για τη στροφή 
των ελληνικών πληθυσμών προς τον ορεινό χώρο, που εξετάζει εμπεριστα-
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τωμένα ο Μοσκώφ1, θα αναλύσουμε στα επόμενα.
Ενδιαφέρον από την άποψη του εξεταζόμενου θέματος εμφανίζει και η 

ιδιοτυπία της τουρκικής εξέλιξης προς τη φεουδαρχία έναντι των άλλων 
μορφών «ανατολικής δεσποτείας». Η βασική διαφορά έχει, κατά τη γνώ-
μη  μας, τις ρίζες της στο ρόλο και την αποστολή της κεντρικής εξουσίας. 
Στις άλλες μορφές «ανατολικής δεσποτείας» ο κρατικός συγκεντρωτισμός 
επιτρέπει την ανάληψη, την εκτέλεση και τη συντήρηση μεγάλης κλίμακας 
δημόσιων υδρο-αρδευτικών έργων σε τρόπο, ώστε συγγραφείς, όπως ο 
Wittvogel να χρησιμοποιούν τον όρο «υδραυλικές κοινωνίες» για τις κοι-
νωνίες, στις οποίες η ρύθμιση των ροών βρίσκεται στο επίκεντρο της κρατι-
κής δραστηριότητας. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όμως, η «ανατολική 
δεσποτεία» έχει τις ρίζες της στις ανάγκες μιας επεκτατικής στρατιωτικής 
μηχανής που στηρίζει μια κοινωνία βασισμένη στον επιθετικό πόλεμο και 
στην κατάκτηση και, φυσικά, στη διατήρηση των κατακτημένων. Η διάκρι-
ση αυτή ερμηνεύει τη διαφορετική εξέλιξη της φεουδαρχικής οργάνωσης 
στις αντίστοιχες φεουδαρχικές κοινωνίες ανατολικού τύπου, καθώς και τις 
διαφορές στις επιβιώσεις και τα «κατάλοιπα» του ανατολικού δεσποτισμού 
στη φεουδαρχική οργάνωση.

Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η φεουδαρχική τάξη δε γίνεται ηγεμο-
νική (με την έννοια ότι δεν αποτελεί την κύρια και προσδιοριστική δύναμη 
του συστήματος κυριαρχίας) παρά μόνο, όταν οριστικοποιηθεί η κάμψη της 
επιθετικής στρατιωτικής ισχύος της Τουρκίας. Παράλληλα, τα συστατικά 
στοιχεία της «ανατολικής δεσποτείας» επιβιώνουν και στη φεουδαρχική 
φάση λόγω της επιτακτικής ανάγκης διασφάλισης της στρατιωτικο-πολιτι-
κής συνοχής μιας κυρίαρχης μειοψηφίας ανάμεσα σε κατακτημένους εχθρι-
κούς πληθυσμούς. Σε άλλους χώρους η «ανατολική δεσποτεία» δεν εξαφα-
νίζεται με το πέρασμα σε φεουδαρχική μορφή κοινωνικής οργάνωσης, ο 
κρατικός συγκεντρωτισμός επιβιώνει για σκοπούς, όμως, άμεσα οικονομι-
κο-οργανωτικούς κι όχι στρατιωτικο-πολιτικούς, όπως στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Και στις δυο περιπτώσεις, οι συνέπειες από την άποψη της 
οργάνωσης των παραγωγικών δυνάμεων, τη διαμόρφωση των παραγωγι-
κών σχέσεων και τα περιθώρια μιας γνήσιας αστικού τύπου εξέλιξης, δεν 
είναι ουσιαστικά διαφορετικές.

1 Βλ. Κωστή Μοσκώφ: Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα (1830-1909). Η 
ιδεολογία του μεταπρατικού χώρου, Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 60 επόμ., σελ. 75 επόμ.
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2.  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Το σημείο στήριξης και η βάση της τουρκικής οικονομίας ήταν η αγρο-
τική παραγωγή. Το γεωργικό και κτηνοτροφικό προϊόν είναι η κύρια πηγή 
πλούτου και ευμάρειας, το έδρανο του τουρκικού κοινωνικού οικοδομή-
ματος. Θεμελιώδης παραγωγικός συντελεστής είναι η εργασία του «ελεύ-
θερου» χωρικού και ποιμένα. Η αγροτική κοινότητα μέσα στο πλαίσιο της 
φεουδαρχικής κοινωνικής οργάνωσης ανατολικού τύπου έχει σημαντικό-
τατη λειτουργική αποστολή. Ιδιαίτερα για τον κοινοτικό θεσμό και τα όρια 
αυτονομίας και αυτοδιοίκησης στην υπόδουλη Ελλάδα υπάρχει εκτεταμένη 
βιβλιογραφία.2 Τονίζεται η ελληνικότητα του θεσμού και, κατά επικρατέ-
στερη άποψη, οι ρίζες του τοποθετούνται στη βυζαντινή εποχή. Ανεξάρτητα, 
όμως, από το πρόβλημα της καταγωγής του θεσμού, όπου οι γνώμες διχά-
ζονται, σημασία έχει ο λειτουργικός ρόλος της κοινότητας στο πλαίσιο ενός 
ορισμένου τύπου οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης. Νομίζουμε ότι 
η στενά ιστορική έρευνα, περιορισμένη χωροχρονικά, απλώς περιγράφει 
την εμφάνιση του φαινομένου στην Ελλάδα, δεν το ερμηνεύει.

Καταρχήν, δεν πρόκειται για μια ιδιομορφία του βυζαντινού ή του τουρ-
κοκρατούμενου Ελληνισμού, αλλά για ένα κοινωνικό φαινόμενο που 
παρουσιάζει μια παγκοσμιότητα και συνδέεται μ’ έναν ορισμένο τύπο πα-
ραγωγής. Τον λεγόμενο «ασιατικό τρόπο παραγωγής» (Karl Marx) που 
εμφανίζεται με παραλλαγές και στην Κίνα και στις Ινδίες και στην τσαρική 
Ρωσία. Η ιστορική έρευνα – τουλάχιστον στη χώρα μας – τονίζει τις πλευρές 
εκείνες του κοινωνικού θεσμού που αναφέρονται στα στοιχεία αυτοδιοίκη-
σης και τα περιθώρια τοπικής αυτονομίας έναντι της κεντρικής εξουσίας. 
Όμως, τα περιθώρια αυτά δεν είναι ανεξάρτητα από τη λειτουργία των κοι-
νοτήτων ως απομονωμένων οικονομικο-κοινωνικών μορφωμάτων που 
ανταποκρίνονται σε μια ορισμένη οργανωτική δομή της παραγωγής, μια 
δομή που δε γνωρίζει ενοποιημένη οικονομία με πλατιά εσωτερική αγορά 
και αντίστοιχο καταμερισμό εργασίας. Η κοινότητα αποτελεί λίγο-πολύ μια 
κλειστή οικονομική ενότητα με κύρια χαρακτηριστικά: α) την αυτάρκεια β) 
την αυτοκατανάλωση γ) τον χαμηλότατο εκχρηματισμό και δ) τον πολύ χα-
μηλό βαθμό εμπορευματοποίησης του παραγόμενου προϊόντος. Το γεγονός 

2 Βλ. Απόστολου Βακαλόπουλου: Ιστορία του νέου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1964, τό-
μος Β1, σελ. 279 επόμ.
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ότι το Κράτος παραμένει έστω και τυπικά ιδιοκτήτης του εδάφους στην Οθω-
μανική Αυτοκρατορία, ακόμα και μετά την επικράτηση του φεουδαρχικού 
συστήματος, έχει σαν συνέπεια ότι οι διάφοροι περιορισμοί στην ατομική 
κατοχή του εδάφους που συνεπάγεται η ενσωμάτωση των ελεύθερων μι-
κροκληρούχων σε κοινότητες να εμφανίζεται ως εντελώς φυσιολογική.

Τούτο δε, διότι στο οθωμανικό σύστημα η γαιοπρόσοδος καταβάλλεται 
με τη μορφή φόρων και για την καταβολή είναι αμοιβαία αλληλέγγυοι όλοι 
οι κάτοικοι της κοινότητας.3 Συνεπώς, η ανεξάρτητη κοινότητα αποτελεί 
λειτουργικό στοιχείο της οικονομικο-κοινωνικής δομής, δεν επιβάλλε-
ται «εξωγενώς» ούτε γίνεται απλά αποδεκτή από το κράτος. Είναι δομικά 
δεμένη με τον «ανατολικό τρόπο παραγωγής», γενικότερα, όχι μόνο με το 
τουρκικό φεουδαρχικό πλαίσιο. Το «πρότερον» είναι, λοιπόν, η κοινωνι-
κο-οικονομική λειτουργία της κοινότητας. Η διοικητική αυτοτέλεια και τα 
συμπαρομαρτούντα (εκτελεστικές και δικαστικές αρμοδιότητες των αιρετών 
κοινοτικών αρχόντων κ.λπ.) είναι το «ύστερον» και δευτερεύον. Κι από 
αυτή, όμως, τη σκοπιά, η τουρκική διοίκηση διευκολύνεται, δεδομένου ότι 
απαλλάσσεται από την απασχόληση με τις τρέχουσες υποθέσεις και τα προ-
βλήματα των κατακτημένων πληθυσμών.

Το καθεστώς της σχετικής τοπικής αυτονομίας στη διάρκεια της Τουρκο-
κρατίας αποτελούσε – όπως ήδη αναλύθηκε – μια λειτουργική αναγκαιότη-
τα και μια λογική συνέπεια του τουρκικού διοικητικού συστήματος. Η υπό-
θεση ότι δημιουργήθηκε ενάντια στην πρόβλεψη του κατακτητή και παρά τη 
θέλησή του δεν μπορεί να ευσταθήσει. Φυσικά, η διαπίστωση αυτή δεν έχει 
την έννοια ότι στην ελλαδική περιοχή δεν προέκυψαν ιδιόμορφες συνθή-
κες αυτονομίας, δεμένες, λίγο ως πολύ, με την παράδοση ή και γεννημένες 
μέσα στο πλαίσιο που δημιούργησε η κατάκτηση. Η τελευταία, όμως, αυτή 
παρατήρηση ισχύει αντίστοιχα και για κάθε κατακτημένο λαό της τουρκικής 
αυτοκρατορίας.

Πολλές αναλύσεις του συστήματος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υπό-
δουλη Ελλάδα ξεκινάνε από την αντίληψη ότι το φάντασμα της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας καταβάλλεται από μια ορδή που είναι αναγκασμένη να αφή-
σει τη διαμόρφωση των εσωτερικών συνθηκών στις κατακτημένες περιοχές 
περίπου στην τύχη. Πρόκειται, αναμφισβήτητα, για καίριο λάθος. Οι Τούρ-

3 Βλ. Βακαλόπουλου, όπου παραπάνω, Β1 τόμος, σελ. 306. 
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κοι στην περίοδο της ακμής επιδεικνύουν μια οργανωτική και διοικητική 
ικανότητα που η Δυτική Ευρώπη δε θ’ αποκτήσει παρά μετά πάροδο δυο 
αιώνων, τουλάχιστον. Γεγονός, που αποδεικνύεται στη βαθύτατη επιρροή 
που άσκησε η τουρκική διοικητική και, κυρίως, η στρατιωτική οργάνωση 
στη Δύση.

Η τοπική αυτοδιοίκηση στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ανταποκρίνεται 
στη διοικητική αντίληψη του κατακτητή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να 
αναζητήσει ένα σύστημα ισορροπίας ικανό να εξασφαλίζει τη διατήρηση 
της κυριαρχίας ενός λαού που αριθμητικά μειοψηφεί πάνω σ’ ένα μωσαϊκό 
υποταγμένων λαών, οι οποίοι αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των υπη-
κόων της Αυτοκρατορίας.

Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η αυτόνομη κοινότητα έσωσε 
τον Ελληνισμό. Δεν μπορεί, όμως, κανείς παρά να διερωτηθεί: Και οι άλλοι 
κατακτημένοι λαοί πώς έσωσαν την εθνική τους ταυτότητα; Οι Βούλγαροι, 
οι Γιουγκοσλαύοι, οι Ρουμάνοι, οι Αρμένιοι – για να μην αναφερθούμε και 
σ’ όλους τους αραβικούς λαούς –  που ήσαν και αυτοί μωαμεθανοί, επομέ-
νως, πολύ ευκολότερα αφομοιώσιμοι;

Και ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που αποδεικνύει την υπεροχή του 
ελληνικού κοινοτισμού απέναντι π.χ. της νοτιοσλαυικής Ζαντρούγκας, 
όπου αναμφισβήτητα το αμιγές πατριαρχικό και κοινοβιακό στοιχείο ήταν 
ασύγκριτα ισχυρότερο απ’ ό,τι ποτέ υπήρξε στην ελληνική κοινότητα της 
Τουρκοκρατίας. Θα μπορούσε να αντιταχθεί ότι η ελληνική κοινότητα δη-
μιουργεί ένα γνήσιο σύστημα αυτοδιοικήσεων, δεδομένου ότι οι άρχοντες 
εκλέγονται, υπάρχει, δηλαδή, άμεση λαϊκή συμμετοχή και δημοκρατική 
εκπροσώπηση. Όμως, οι εκλογές αυτές δεν ήταν τίποτα περισσότερο από 
μια ενέργεια τελετουργική και για το θεαθήναι, τυπική επικύρωση αυτών 
που είχαν ήδη προαποφασίσει οι ισχυρές οικογένειες, οι κοτζαμπάσηδες 
της κάθε περιοχής. Αν υπήρξαν σε μια φάση εξαιρέσεις σε ορισμένα ορεινά 
κλεφτοχώρια – που και αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο – πάντως πρό-
κειται για μεμονωμένες περιπτώσεις που για μια περίοδο ξέφυγαν από το 
σύστημα, βρίσκονταν έξω από αυτό, επομένως, δεν το χαρακτήριζαν.

Αποτελεί, λοιπόν, τουλάχιστον χονδροειδή υπερβολή το να υποστηρίζε-
ται ότι η κατάργηση του συστήματος της κοινωνικής αυτοδιοίκησης από τον 
Καποδίστρια και την αντιβασιλεία, ήταν πλήγμα κατά των προϋφιστάμενων 
δημοκρατικών διαρθρώσεων της ελληνικής κοινωνίας και προσέβαλαν 
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άμεσα το δημοκρατικό αίσθημα του ελληνικού λαού.
Η προεπαναστατική ελληνική κοινωνία δεν είχε εσωτερική δημοκρα-

τική διάρθρωση. Η μορφή της αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο που επέτρεψε ο 
κατακτητής, με κριτήριο πάντοτε τα ευρύτερα ή ειδικότερα συμφέροντά του, 
ήταν πέρα για πέρα ολιγαρχική, αντιδημοκρατική και αυταρχική. Γι’ αυτό, 
άλλωστε, και η κατάργηση του κοινοτικού συστήματος τοπικής αυτοδιοίκη-
σης δεν προκαλεί λαϊκή αντίδραση ή έστω, δυσφορία. Αντίθετα, μπορούμε 
με βεβαιότητα να πούμε ότι ο λαός διαβλέπει στην κατάργηση του συστήμα-
τος αυτού τη δυνατότητα να ξεφύγει από την κυριαρχία του τοπικού κοτζα-
μπάση που είναι ταυτόχρονα οικονομική, κοινωνική και πολιτική.

Στα χρόνια της Επανάστασης η πίεση για τη συγκρότηση εθνικών συνε-
λεύσεων προέρχεται από το λαό, ο οποίος διαισθάνεται ότι η ύπαρξη εθνι-
κών νομοθετικών σωμάτων δημιουργεί προϋποθέσεις για «ισοπολιτεία», 
δηλαδή, για ανατροπή της προνομιακής θέσης των τοπικών μεγαλοτιμαρι-
ωτών. Ακριβώς, άλλωστε, οι τελευταίοι αυτοί είναι εκείνοι που προκαλούν 
τη χρεοκοπία των προσπαθειών για δημιουργία μιας σύγχρονης συγκε-
ντρωτικής εξουσίας. Όχι η δήθεν ανωριμότητα του λαού.

Αν ο λαός δεν είναι σε θέση να αποπροσωποποιήσει την εξουσία και 
να αποσχετίσει το Κράτος από τις μερικότερες, τοπικές επιδιώξεις συμφερό-
ντων είναι – όπως σημειώθηκε – θέμα διαμόρφωσης των αντικειμενικών 
όρων, της κοινωνικής πραγματικότητας. Δε σημαίνει, όμως, ότι ο λαός δεν 
είχε καμιά αντίληψη έννομης τάξης και δεν ήταν σε θέση να αυτοκυβερνη-
θεί. Όταν ένας λαός έχει την ικανότητα να συνεγείρει μέσα από τα σπλά-
χνα του τις φοβερές δυνάμεις της Επανάστασης, δεν μπορεί να μην είναι 
ικανός να αυτοκυβερνηθεί. Δεν είναι ο λαός υπεύθυνος για τη φαλκίδευση 
και υπονόμευση των εμβρυακών πολιτικών και διοικητικών μηχανισμών 
της κεντρικής εξουσίας. Οι ανταγωνιζόμενοι πόλοι πολιτικο-κοινωνικής 
ισχύος ελέγχονται από τους μεγάλους τοπικούς φεουδάρχες. Το γεγονός ότι 
η συγκεκριμένη πολιτικο-κοινωνική πραγματικότητα δεν έχει φτάσει στα 
επίπεδα διαμόρφωσης αστικής τάξης ικανής να αναλάβει ηγεμονικό επα-
ναστατικό ρόλο και να οδηγήσει στη συγκρότηση μιας ευρύτατης συλλογι-
κής πολιτικής βούλησης, αποτελεί έναν αντικειμενικό όρο της ελληνικής 
κοινωνίας της εποχής. Όπως, αντίστοιχα, και το γεγονός ότι ο λαός δεν έχει 
ξεφύγει από τις τοπικές προσδέσεις του. Ο λαός, όμως, γρήγορα θα είχε ανα-
προσαρμοσθεί, αν είχε δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση. Οι δυνατοί άρχο-
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ντες και οι φατρίες που χτυπιούνται στις συνελεύσεις και ανταγωνίζονται 
για την επικράτηση στο «Βουλευτικόν» και το «Εκτελεστικόν», αγνοούν και 
παραγκωνίζουν το λαό. Το καθεστώς της εκ των άνω ολιγαρχικής ρύθμισης 
που ίσχυε στα πλαίσια της «δημοκρατικά» αυτοδιοικούμενης κοινότητας 
μεταφέρεται – τουλάχιστον μετά το 1823 – στο επίπεδο της νεοδημιουργού-
μενης, μετά την έκρηξη της Επανάστασης, εξουσίας. Αυτές είναι οι εμπειρίες 
που κλονίζουν τις δημοκρατικές προσδοκίες του λαού και ρίχνουν άφθονο 
νερό στο μύλο του τοπικισμού. Τα λαϊκά στρώματα χρησιμοποιούνται για 
τους ιδιοτελείς σκοπούς των ανταγωνιζόμενων ηγετικών τοπικών φατριών. 
Στη διαδικασία αυτή προκαλείται η εκμαύλιση και ο ξεπεσμός του λαού που 
φτάνει στην απελευθέρωση πολιτικά εξουθενωμένος και απαθής.

Στα τελευταία χρόνια η ιστορική έρευνα ασχολήθηκε συστηματικά με 
τη στροφή των ελληνικών πληθυσμών προς τις ορεινές περιοχές της χώ-
ρας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας4 και τις επιπτώσεις που είχε η εξέλιξη 
αυτή στη διαφύλαξη ορισμένων ακραιφνών ελληνικών χαρακτηριστικών 
και στη σφυρηλάτηση ενός ανυπότακτου πνεύματος ανεξαρτησίας. Οι με-
τακινήσεις αυτές που σημειώνονται ήδη στο 15ο αιώνα (Βακαλόπουλος) 
παίρνουν τις διαστάσεις φυγής στο 16ο αιώνα και συνεχίζονται ακόμα και 
στο 17ο. Ο Μοσκώφ αποδίδει τη μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών προς τα 
ορεινά στο γεγονός ότι με την επέκταση της γης των Τούρκων τσιφλικούχων 
σε βάρος της δημόσιας γης (μιριγιέ) οι γεωργοί υποχρεώνονται να καταβά-
λουν με τη μορφή διαφόρων φόρων 20-25% της παραγωγής στους τιμα-
ριούχους επιπλέον του 28% που καταβάλουν στο δημόσιο.5  Οι νεοδημι-
ουργούμενες ορεινές κοινότητες περνάνε από μια πρώτη δύσκολη περίοδο, 
όπου αντιμετωπίζουν πρόβλημα δαμασμού αντίξοων φυσικών συνθηκών 
σε μια επόμενη φάση εξέλιξης σε αυτόνομα και αυτάρκη κέντρα. Παράλλη-
λα, η αναγκαστική αποκοπή τους από τις πεδινές περιοχές και τις αγορές 
των πόλεων και των κωμοπόλεων συντείνει στην ανάπτυξη αξιόλογης το-
πικής βιοτεχνίας. Στις ορεινές αυτές κοινότητες δημιουργούνται συνθήκες 
πραγματικής ανεξαρτησίας απέναντι στην κεντρική εξουσία που σε μεγάλο 
βαθμό οφείλεται στο δυσπρόσβατο των ορεινών χώρων από τακτικά στρα-
τεύματα. Ωστόσο, η ανεξαρτησία αυτή επιτείνει, όπως σωστά παρατηρεί ο 
Βακαλόπουλος, τον «παρτικουλαρισμό» της υπόδουλης ελληνικής κοινω-

4 Βλ. Βακαλόπουλου, όπου παραπάνω, Β1 τόμος, σελ. 80.
5 Βλ. Μοσκώφ: όπου παραπάνω, διαγράμματα σελ. 71 επόμ.
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νίας,6  γεγονός που σε τελευταία ανάλυση δρα ανασταλτικά και επιβραδυ-
ντικά από την άποψη της δημιουργίας μιας ευρύτερης αγοράς που θα περιε-
λάμβανε το σύνολο του ελλαδικού γεωπολιτικού χώρου.7 Μια εξέλιξη προς 
την τελευταία αυτή κατεύθυνση θα ήταν πολύ πιθανότερο να ξεκινήσει από 
μια διεύρυνση των πεδινών και αστικών κέντρων που, θεωρητικά τουλάχι-
στον, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει σε ευρύτερο αστικό μετασχηματισμό της 
ελληνικής κοινωνίας. Από την άποψη αυτή η στροφή του πληθυσμού προς 
τα ορεινά, που βεβαίως ήταν αναπόφευκτη, επιφέρει μια εσωτερική κοινω-
νική στασιμότητα οσοδήποτε κι αν η στροφή αυτή από εθνική, πνευματική 
και φυλετική ακόμα άποψη στάθηκε σωτήρια για τον υπόδουλο Ελληνισμό. 
Το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι στις ορεινές κοινότητες δημιουργούνται και 
αξιόλογες βιοτεχνικές εστίες (π.χ. Αμπελάκια, Τσαγέζι, Αγιά κ.λπ.) δεν απο-
τελεί φαινόμενο αστικού μετασχηματισμού, έστω κι αν η παραγωγή παίρνει 
πολύ σημαντικές διαστάσεις. Ανάλογες βιοτεχνικές εστίες με εξειδικευμέ-
νη παραγωγή και μάλιστα σε κλίμακα ολόκληρων επαρχιών και όχι μόνο 
μεμονωμένων συνοικισμών ή κοινοτήτων υπάρχουν διάσπαρτες σ’ όλη τη 
Δυτική Ευρώπη από το Μεσαίωνα (π.χ. στη Σιλεσία, στους ορεινούς όγκους 
της Μοραβίας κ.λπ.).

Ο χωρικός-χειροτέχνης που παράγει με ιδιόκτητα μέσα παραγωγής ένα 
βιοτεχνικό προϊόν και μάλιστα πολύ συχνά μόνο σ’ ένα πρώτο στάδιο επε-
ξεργασίας και αντίστοιχα χαμηλό βαθμό επαγγελματικής επιτηδειότητας 
και τεχνικής εκπαίδευσης, δεν είναι αστός και από άποψη κοινωνικο-οικο-
νομική, δε σπάει το φεουδαρχικό-γαιοκτητικό πλαίσιο, αλλά εναρμονίζεται 
μαζί του. Τα δευτερογενή επαγγέλματα της υπαίθρου είναι τόσο αρχαία όσο 
κι ο κόσμος, δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις φεουδαρχικές παραγωγι-
κές σχέσεις, έστω κι αν ολόκληρες κοινότητες εξειδικεύονται σε ορισμένη 
βιοτεχνική παραγωγή, έστω κι αν, όπως υποστήριζε ο Δανιηλίδης σχετι-
κά με τον χαρακτήρα της ελληνικής κοινότητας, οι κοινότητες αποτελούν 
αγροτο-αστικούς συνεταιρισμούς εργασίας ή παραγωγής.8  Και τούτο, διότι 
δε σημειώνεται ξεπέρασμα του σταδίου της εξατομικευμένης παραγωγής, 
δεν παρατηρείται πουθενά μετάβαση σε μανιφακτούρες, που εκφράζουν τις 
πρώτες τυπικές καπιταλιστικές σχέσεις μέσα στους ίδιους τους κόλπους της 

6 Βλ. Βακαλόπουλου, όπου παραπάνω, Β1 τόμος, σελ. 95.
7 Βλ. σχετικά σύμφωνη άποψη Μοσκώφ, όπου παραπάνω σελ. 87-88.
8  Δημοσθένη Δανιηλίδη: Η Ελληνική κοινωνία και οικονομία, Αθήνα 1934.
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δυτικής φεουδαρχικής κοινωνίας, όπως θα έχουμε την ευκαιρία να θίξουμε 
στα επόμενα. Αλλά κι αυτό το στοιχείο της διοικητικής αυτονομίας των ορει-
νών κοινοτήτων στον υπόδουλο Ελληνισμό, υπερεκτιμάται. Ασφαλώς, οι 
νεοδημιουργούμενες ορεινές κοινότητες έχουν αρχικά πολύ μεγαλύτερα πε-
ριθώρια ανεξαρτησίας έναντι των πεδινών και οπωσδήποτε η ανεξαρτησία 
αυτή έχει τεράστια σημασία για την καλλιέργεια του τόσο χαρακτηριστικού 
στις ορεινές περιοχές πνεύματος ελευθερίας. Πώς εξηγείται, όμως, ότι με 
την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, αν εξαιρεθούν ορισμένα κλεφτο-
χώρια και περιοχές ιδιαίτερα δύσβατες, όπως του Βάλτου και της Μάνης, το 
σύνολο του ελλαδικού χώρου είναι απόλυτα εντεταγμένο στην οικονομική 
και πολιτικο-κοινωνική δομή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;

Τι ερμηνεία μπορεί να δοθεί στο ότι η υφιστάμενη αρχικά, σχετική του-
λάχιστον ισότητα που φαίνεται να δέχεται η ιστορική έρευνα για τις οικο-
νομικές και πολιτικές σχέσεις στις νεοδημιουργούμενες κοινότητες δεν 
υπάρχει πλέον με την έκρηξη της Επανάστασης; Γιατί η ενίσχυση του πα-
τριαρχικού στοιχείου στα πλαίσια της ευρείας οικογένειας που επιβάλλεται 
από τις συνθήκες και τις σκληρές αναγκαιότητες του ορεινού εποικισμού, 
δεν οδηγεί στη σταθεροποίηση ενός συστήματος αυτοδιοίκησης καθαρά γε-
ροντοκρατικού, που θα διασφάλιζε τη διατήρηση της αρχικής αυτονομίας σε 
συνθήκες σχετικής ισότητας;

3.  Ο ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΣΜΟΣ

Ο Μοσκώφ σημειώνει9 ότι στα χρόνια της Οθωμανικής παρακμής η με-
γάλη χριστιανική περιουσία συγκεντρώνει το 30% της γης στο Μοριά, το 
20% της γης στη Ρούμελη και το 10% της γης στη Θεσσαλία και τη Μακεδο-
νία, χωρίς να συμπεριλάβουμε την εκκλησιαστική και μοναστηριακή περι-
ουσία. Τρία στοιχεία, νομίζουμε, πρέπει να εξαρθούν ιδιαίτερα στο σημείο 
αυτό: Πρώτο, οι παρατηρούμενες διαφορές στο ποσοστό μεγάλης χριστιανι-
κής περιουσίας κατά περιοχές δεν είναι άσχετες με τη διαμόρφωση του εδά-
φους. Στα ορεινά διαμερίσματα της χώρας η χριστιανική γαιοκτησία είναι 
σημαντικά υψηλότερη. Δεύτερο, τα παραπάνω ποσοστά είναι σημαντικά 

9 Μοσκώφ, όπου παραπάνω σελ. 63.
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χαμηλότερα από τα πραγματικά, αν λάβουμε υπόψη ότι κατ’ εξοχήν ορεινές 
περιοχές, όπως της Ρούμελης, ελέγχονται από χριστιανούς αρχιαρματωλούς 
που έχουν τιμαριωτικής φύσης δικαιώματα στις περιοχές που είναι κάτω 
από τον έλεγχό τους, γεγονός άλλωστε που εξηγεί πολλά για τη στάση και τις 
ενέργειες των Ρουμελιωτών οπλαρχηγών κατά την Επανάσταση. Τρίτο, η 
πλειοψηφία των ορεινών κοινοτήτων ελέγχεται από χριστιανούς, όχι οθω-
μανούς γαιοκτήμονες, ενώ, αντίθετα, τα μεγάλα τουρκικά τιμάρια εκτείνο-
νται στις πεδινές και ημιορεινές περιοχές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Pouqueville, που 
αναφέρονται από το Μοσκώφ10, τα εισοδήματα των χριστιανών γαιοκτημό-
νων στα 1800 ανέρχονται σε 1.500.000 χρυσά φράγκα έναντι 2.500.000 
των Τούρκων κι αυτό, χωρίς να καθορίζεται τι ποσοστό από το εμπορικό ει-
σόδημα (σύνολο 2.500.000 χρυσά φράγκα) αποκερδαίνεται απ’ τους ίδιους 
τους χριστιανούς γαιοκτήμονες που είναι και οι σημαντικότεροι μεσάζοντες 
στο τοπικό εμπόριο της περιοχής τους.

Αν ληφθεί υπόψη ότι κατά πάσα πιθανότητα ο σουλτάνος Σουλεϊμάν Α’ 
με την άνοδό του στο θρόνο (1520) απέσπασε από τους χριστιανούς σπαχή-
δες τα τιμάριά τους,11 η τάξη των χριστιανών γαιοκτημόνων διαμορφώνεται 
στους επόμενους αιώνες σε μια μακρόχρονη διαδικασία και είναι τάξη νεο-
παγής, σχεδόν ολοκληρωτικά άσχετη με την τάξη των παλαιών βυζαντινών 
γαιοκτημόνων.

Τα στοιχεία που προαναφέραμε νομίζουμε ότι μπορεί να στηρίξουν την 
υπόθεση ότι η τάξη των Ελλήνων γαιοκτημόνων σχηματίζεται βαθμιαία 
και εδραιώνεται στις ορεινές περιοχές, δηλαδή, στις περιοχές του νεότερου 
ελληνικού εποικισμού. Η ανάπτυξη της μεγάλης χριστιανικής γαιοκτησίας 
συμβαδίζει, κατά τη γνώμη μας, με τη διαδικασία της επανένταξης των νέων 
ορεινών κοινοτήτων στο τουρκικό τιμαριωτικό σύστημα. Η δημιουργία 
της μεγάλης, μη οθωμανικής, γαιοκτησίας σημαίνει απώλεια της αρχικής 
ανεξαρτησίας των ορεινών κοινοτήτων και επιβολή των διαρθρώσεων που 
ισχύουν στο σύνολο της Αυτοκρατορίας με τη μοναδική διαφορά ότι οι νέοι 
τιμαριωτικοί άρχοντες είναι Έλληνες χριστιανοί και όχι Τούρκοι. 

Σχετικά με το θέμα αυτό πρέπει να εξαρθούν τ’ ακόλουθα σημεία:
Πρώτο: Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες τιμαριούχοι ονομάζονται σ’ όλη την 

10 Μοσκώφ, όπου παραπάνω σελ. 67.
11 Βακαλόπουλου, όπου παραπάνω, τόμος Β1, σελ. 30.
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Ελλάδα κοτζαμπάσηδες. Η τουρκική αυτή λέξη σημαίνει κοινοτικός  άρχο-
ντας, πρόκριτος.12 Η εννοιολογική αυτή ταύτιση δεν μπορεί παρά να έχει το 
νόημα αφενός ότι ο πρόκριτος εξελίσσεται – κατά κανόνα – σε γαιοκτήμονα, 
αφετέρου ότι ο χριστιανός γαιοκτήμονας είναι – συνήθως – και πρόκριτος. 
Η παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι αποκαλύπτει τον τιμαρι-
ωτικό χαρακτήρα της κοινωνικο-πολιτικής διάρθρωσης και στις περιοχές, 
όπου δεν εκτείνεται η τουρκική φεουδαρχία.

Δεύτερο: Η οικονομική ισχύς που ενσωματώνεται στη μεγάλη γαιοκτη-
σία συνεπιφέρει τη μονοπώληση της άσκησης της κοινοτικής εξουσίας από 
τις μεγάλες χριστιανικές γαιοκτητικές οικογένειες. Το αποτέλεσμα της εκλο-
γής κοινοτικών αρχόντων είναι προδικασμένο13 και γεροντοκρατία πατρι-
αρχικού τύπου είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτη. Επομένως, οι κατα-
βολές που δημιουργούνται στη φάση της γέννησης της ορεινής κοινότητας 
βαθμιαία εξαλείφονται.

Τρίτο: Η τουρκική εξουσία δεν «υπομένει» απλώς τη βαθμιαία ανάπτυ-
ξη μεγάλων ελληνικών γαιοκτησιών, αλλά την επιδιώκει και την κατοχυ-
ρώνει νομικά και πολιτικά. Τούτο δε, διότι με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται 
ο έλεγχος και η «ένταξη» των ορεινών περιοχών στο σύστημα, ενώ, παράλ-
ληλα, εισπράττονται απρόσκοπτα οι φόροι με τη μεσολάβηση του Έλληνα 
μεγαλογαιοκτήμονα-προκρίτου.

Η ιστορική έρευνα κι οι χρονογράφοι της εποχής μάς δείχνουν άπειρα 
στοιχεία για τη χλιδή και τον πλούτο των μεγάλων Ελλήνων γαιοκτημόνων 
και την αντίστοιχη ένδεια των χωρικών στους τελευταίους δυόμισι αιώνες 
της Τουρκοκρατίας. Κι η λαϊκή Μούσα καυτηριάζει την αδικία και την κατα-
πίεση των φτωχών ανθρώπων από τους ομοεθνείς τους χριστιανούς τιμα-
ριούχους.

Ποιοτικά δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ τουρκικών και χρι-
στιανικών τιμαρίων. Η χριστιανική μεγάλη γαιοκτησία δεν αλλοιώνει από 
καμιά άποψη το ιδιότυπο τουρκικό φεουδαρχικό σύστημα. Απεναντίας, από 
διοικητική άποψη διευκολύνει τη λειτουργία του συστήματος, ενώ ταυτό-
χρονα απαλύνει το βάρος της ξένης κυριαρχίας, διότι δημιουργεί στους κα-
τακτημένους πληθυσμούς την ψευδαίσθηση ότι είναι κύριοι στα του οίκου 
τους. Ο κοτζάμπασης λειτουργεί σαν «ενδιάμεσος» μεταξύ κατακτητή και 

12 Βακαλόπουλου, όπου παραπάνω, τόμος Β1, σελ. 288.
13 Βακαλόπουλου, όπου παραπάνω, τόμος Β1, σελ. 287.
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κατακτημένου. Επιβάλλεται με τις πλάτες του κυρίαρχου και είναι τοποτη-
ρητής των συμφερόντων και της εξουσίας του. Παράλληλα, όμως, είναι και 
χριστιανός άρχοντας που έχει πρόσβαση στον κατακτητή, ο μεσολαβητής και 
ο εγγυητής της θρησκευτικής και εθιμικής ανεξαρτησίας και των τοπικών 
προνομίων που έχει αναγνωρίσει η Πύλη. Ίσως, σ’ αυτό το δισυπόστατο 
χαρακτήρα του κοτζαμπασιδισμού να οφείλεται ότι οι οξύτατες κοινωνικές 
αντιθέσεις που υποβόσκουν στον Ελληνισμό της Τουρκοκρατίας δύσκολα 
φτάνουν σε ανοιχτή σύγκρουση.

Πάντως, τα τιμαριωτικής φύσης δικαιώματα του Έλληνα γαιοκτήμονα 
δεν είναι μικρότερα από εκείνα του Τούρκου συναδέλφου του. Ιδιαίτερη 
σημασία απ’ την άποψη του εξεταζόμενου θέματος έχει το γεγονός ότι ο το-
πικός κοτζάμπασης είναι παντού και ανέκαθεν ο σημαντικότερος μεγαλέ-
μπορος των τοπικών ειδών, συνάμα κι ο κύριος δανειστής και τοκογλύφος 
της περιοχής του. Και πάλι διαπιστώνουμε μεγάλες ομοιότητες με ανάλογες 
λειτουργίες των τοπικών γαιοκτημόνων στις πανάρχαιες ανατολικές δε-
σποτείες της Άπω Ανατολής, όπου, όμως, η πρόσθετη επιπλοκή που δη-
μιουργεί η σχέση κατακτητή και κατακτημένου δεν υφίσταται, τουλάχιστον 
μόνιμα. Ίσως, σ’ αυτή την επιπλοκή να οφείλεται η διστακτικότητα που πα-
ρατηρείται για το χαρακτηριστικό του κοτζαμπασιδισμού, ως μιας ιδιαίτε-
ρης μορφής τιμαριωτισμού μέσα στη γενικότερη φεουδαρχική διάρθρωση 
της Τουρκικής Αυτοκρατορίας. Η έλλειψη – κατά κανόνα – τίτλων ευγενείας 
στην ελληνική γαιοκτητική αριστοκρατία δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στο 
φεουδαρχικό - ασιατικό χαρακτήρα των παραγωγικών σχέσεων, ο οποίος 
ενσαρκώνεται στις οικονομικές λειτουργίες που αυτή εκπληρώνει σαν ιδι-
αίτερη τάξη. Απλώς, τους τοποθετεί εκτός του πλαισίου των ιεραρχήσεων 
της οθωμανικής δεσποτείας, δεδομένου ότι πρόκειται περί χριστιανών και 
κατακτημένων. Ούτε, φυσικά, ο αποκλεισμός από οθωμανικούς τίτλους ευ-
γενείας κάνει τον Έλληνα γαιοκτήμονα περισσότερο «αστό» απ’ τον Τούρκο 
τιμαριούχο.
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4.  OΙ  ΠΟΛΕΙΣ

Οι πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εμφανίζουν ορισμένα τυπικά 
χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα από την εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού 
τους: Πρώτο, είναι διοικητικά κέντρα, σταθμοί της τουρκικής διοίκησης. 
Επομένως, ένα τμήμα του πληθυσμού τους συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με 
τις λειτουργίες του τουρκικού κρατικού μηχανισμού και το τμήμα αυτό είναι 
τόσο μεγαλύτερο όσο σημαντικότερο είναι το διοικητικό κέντρο. Δεύτερο, 
είναι παράλληλα και οχυρό σημείο της περιοχής, συνήθως έδρα φρουρίου 
και τόπος στάθμευσης ισχυρής φρουράς. Αντίστοιχα, ένα τμήμα του πληθυ-
σμού εξαρτάται από τις ανάγκες τροφοδοσίας, τεχνικού εφοδιασμού κ.λπ. 
της φρουράς αυτής. Τρίτο, είναι κέντρο του τοπικού εμπορίου, η μεγαλύτερη 
αγορά για τα προϊόντα της περιοχής και ταυτόχρονα τόπος προμήθειας ορι-
σμένων βασικών ειδών κατανάλωσης και περιορισμένου αριθμού βιοτε-
χνικών προϊόντων που δεν μπορεί να παραχθούν στο πλαίσιο της οικιακής 
οικονομίας ή της κοινότητας. Τέταρτο, είναι, συνήθως, τόπος μικρής και 
εξατομικευμένης βιοτεχνικής παραγωγής αγαθών για τις ανάγκες της περι-
οχής. Πέμπτο, είναι κέντρο αποθήκευσης και διαμετακομιστικού εμπορίου 
για τα προϊόντα της περιοχής (γεωργικά, κτηνοτροφικά και προϊόντα της γε-
ωργικής βιοτεχνίας) που προορίζονται για την ευρύτερη εσωτερική αγορά ή 
το εξωτερικό. Έκτο –προκειμένου περί μεγαλυτέρων πόλεων και επινείων– 
κέντρα εξαγωγής και εισαγωγής.

Από οικονομική άποψη οι πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λει-
τουργούν πρωταρχικά από τη μια, ως κέντρα εμπορίου και μεσολάβησης, 
από την άλλη σαν μεγάλες αγορές καταναλωτικού χαρακτήρα. Μόνο, δευτε-
ρευόντως, λειτουργούν, ως παραγωγικά κέντρα και οπωσδήποτε σε περιο-
ρισμένη κλίμακα και για περιορισμένο αριθμό βιοτεχνικών προϊόντων. Η 
βιοτεχνία, συνήθως, παράγει με βάση παραγγελίες, δηλαδή, για προκαθο-
ρισμένους πελάτες.

Υπάρχει σοβαρή διαπλοκή μεγάλης γαιοκτησίας και τοπικού εμπορίου 
–ιδιαίτερα όσον αφορά στα κύρια προϊόντα της περιοχής– σε τρόπο ώστε, 
συνήθως, να συμπίπτει ο μεγαλογαιοκτήμονας και ο έμπορος των αγροτι-
κών προϊόντων σε ένα και το αυτό πρόσωπο. Εξάλλου, πολλοί κάτοικοι των 
πόλεων –στις μικρότερες οι περισσότεροι– δεν εγκαταλείπουν τη γεωργία, 
αλλά εξασφαλίζουν ένα σοβαρό μέρος του εισοδήματός τους από αγροτικές 
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απασχολήσεις.
Η πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι πόλη-παζάρι (Bajaar), γε-

γονός, που, όπως θα δούμε, την κάνει να διαφέρει ριζικά από τη δυτικοευ-
ρωπαϊκή πόλη.

Οι ιστορικές έρευνες επισημαίνουν το ρόλο των συντεχνιών στις πόλεις 
της Τουρκικής Αυτοκρατορίας και υπογραμμίζεται η χαλάρωση του κρατι-
κού ελέγχου και των περιορισμών σε σύγκριση με τη βυζαντινή περίοδο. 
Όμως, μια εγγύτερη εξέταση αποκαλύπτει ότι ακόμα και σε εκείνες τις με-
γαλύτερες πόλεις, όπου τελικά η διαχείριση των κοινών περιέρχεται στους 
εκπροσώπους των συντεχνιών (Σέρρες, Ιωάννινα κ.λπ.), το κύριο έργο του 
συνήθως δωδεκαμελούς δημοτικού συμβουλίου συνίσταται στην κατανομή 
των οικονομικών βαρών για τα κοινά έξοδα του κάστρου και της πόλης.14 
Δηλαδή –στοιχείο αποφασιστικής σημασίας – η πόλη λειτουργεί πρακτικά 
σαν μια μεγάλη κοινότητα που δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά εντεταγμένη στο 
διοικητικό, στρατιωτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα της Αυτοκρα-
τορίας. Οι πόλεις πουθενά δεν εξελίσσονται σε αυτόνομα κέντρα, όπου ιδιαί-
τερες παραχωρήσεις εξασφαλίζουν οικονομική και πολιτική ανεξαρτησία. 
Το αντίθετο συνέβη στη Δύση με αποτέλεσμα οι πόλεις ν’ αποτελούν νησίδες 
ελευθερίας και αστικού μετασχηματισμού, «κράτος εν κράτει», μέσα σ’ ένα 
φεουδαρχικό περίγυρο. Τα «προνόμια» που παραχωρεί η Πύλη σε ορισμέ-
να αστικά κέντρα (π.χ. στον Τύρναβο), απλώς εξασφαλίζουν τη ζωή, την τιμή 
και την περιουσία των κατοίκων. Δεν οδηγούν στην απαγκίστρωση από το 
φεουδαρχικό περίγυρο ούτε, κατά μείζονα λόγο, στη δημιουργία ανεξάρτη-
των πολιτικο-διοικητικών οντοτήτων. Αυτόνομο αστικό στοιχείο ποιοτικά 
νέο σε σχέση με τις πατροπαράδοτες «αστικές» λειτουργίες των πόλεων της 
Ανατολής δε γεννιέται ούτε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία γενικότερα ούτε 
στον ελλαδικό χώρο ειδικότερα. Και σ’ αυτή την Κωνσταντινούπολη, που 
έχει διαστάσεις κοσμούπολης, δε δημιουργούνται ούτε είναι δυνατό να δη-
μιουργηθούν, κάτω από τις συνθήκες της οθωμανικής οικονομικο-πολιτι-
κής διάρθρωσης λειτουργίες καθαρά αστικού τύπου. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι το Φαναριώτικο στοιχείο είναι απόλυτα ενσωματωμένο στις δομές του 
συστήματος. Η επιδίωξη του Έλληνα Φαναριώτη που πλουτίζει, δεν είναι 
να εξασφαλίσει ατομικά ή σαν τάξη εκχωρήσεις και προνόμια άμεσα οικο-

14 Βακαλόπουλου, όπου παραπάνω, τόμος Β1, σελ. 307 επόμ.
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νομικά, αλλά να εξαγοράσει ένα αξίωμα κρατικό ή να εκμισθώσει κρατικές 
προσόδους.15 Με άλλους λόγους επιδιώκει φεουδαρχοποίηση, εκεί που 
ένας πραγματικός αστός θα επεδίωκε τη θεμελίωση ενός εμπορικού «οί-
κου» και μιας επιχειρηματικής δυναστείας. Ούτε, βεβαίως, είναι χωρίς ση-
μασία το γεγονός ότι οι τραπεζικές, μεσιτικές και τοκογλυφικές επιχειρήσεις 
μεγάλου μεγέθους βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη στα χέρια Εβραίων, 
που εγκαθίστανται εκεί μετά την κατάκτηση και όχι σε χέρια Ελλήνων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η τουρκική διοίκηση δεν αντιμετω-
πίζει τα διάφορα αστικά επαγγέλματα της Κωνσταντινούπολης, ως ξεχωρι-
στή κοινωνική κατηγορία ούτε, άλλωστε, διαπιστώνεται ιδιαίτερη ταξική 
συνείδηση. Αντίθετα, όπως σημειώνει και ο Βακαλόπουλος, η τουρκική δι-
οίκηση αναγνωρίζει στις συντεχνίες, ανάλογα με την εθνική σύνθεσή τους, 
ορισμένα δικαιώματα εκπροσώπησης των ορθόδοξων χριστιανών, κυρίως 
Ελλήνων, Βουλγάρων, Αλβανών και λοιπών στην Κωνσταντινούπολη.16

Τέλος, πρέπει να αξιολογηθεί το γεγονός ότι οι παραχωρήσεις προνομί-
ων, οι περίφημες «διομολογήσεις», στα συμφέροντα του δυτικού εμπορίου 
που στην ουσία υπάγουν το μεγαλεμπόριο της Αυτοκρατορίας στους μεγά-
λους εμπορικούς οίκους της Δύσης, δεν αντιμετωπίζει σοβαρές αντιδράσεις 
από τα εμπορικά στρώματα των λαών της Τουρκίας. Οι Έλληνες μεγαλέ-
μποροι αρκούνται στο δεύτερο επίπεδο, δεν εξασφαλίζουν ποτέ αποκλει-
στική ή προνομιούχα θέση στις εμπορικές συναλλαγές της Αυτοκρατορίας. 
Επιδίωξη, όμως, μιας τέτοιας θέσης θα προϋπόθετε μια μορφή οικονομι-
κο-κοινωνικής ανάπτυξης και αντίστοιχη διαμόρφωση των παραγωγικών 
και ευρύτερων κοινωνικών σχέσεων, εντελώς ασυμβίβαστη με το ιδιότυπο 
μίγμα ανατολικής δεσποτείας και φεουδαρχίας που συνθέτει την τουρκική 
πραγματικότητα.

5.  Η ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ

Στον πυρήνα της δημιουργίας αστικών παραγωγικών σχέσεων βρίσκε-
ται η κεφαλαιακή συσσώρευση. Η επιτάχυνση των σωρευτικών διαδικασι-
ών συνδέεται άμεσα με τη μετατροπή του χρηματικού κεφαλαίου σε υλικό 

15 Βακαλόπουλου, όπου παραπάνω, τόμος Β1, σελ. 357 επόμ.
16 Βακαλόπουλου, όπου παραπάνω, τόμος Β1, σελ. 313 επόμ.
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παραγωγικό κεφάλαιο μέσα σ’ ένα συνεχώς διευρυνόμενο κύκλωμα παρα-
γωγής, διάθεσης και ρευστοποίησης ενός διαδοχικά αυξανόμενου όγκου 
εμπορευμάτων. Η φυσική προϋπόθεση της διαδικασίας αυτής συνίσταται 
στην ένταξη και παραγωγική δέσμευση του διαθέσιμου κεφαλαίου στην 
παραγωγή, επομένως, στην παραγωγική επένδυση. Αυτονόητο είναι ότι η 
απλή επισώρευση υλικού πλούτου, νομίσματος ή πολύτιμων μετάλλων δεν 
αποτελεί κεφαλαιακή συσσώρευση ούτε φυσικά η αποθησαύριση συνιστά 
αστικής φύσης φαινόμενο. Είναι, βέβαια, αναμφισβήτητο ότι η μερκαντιλι-
στική φάση στην ανάπτυξη των δυτικών οικονομιών και η εμφάνιση μεγι-
στάνων του πλούτου που συνδέεται με την επέκταση του εμπορίου στις Νέες 
Χώρες βρίσκεται στη βάση των καπιταλιστικών σωρευτικών διαδικασιών, 
που ακολούθησαν. Όμως, μόνο το γεγονός της παραγωγικής χρησιμοποίη-
σης του σωρευμένου πλούτου μεταβάλλει τον πλουτοκράτη εμπορευόμενο 
σε καπιταλιστικό παραγωγό. Εδώ, ακριβώς, βρίσκεται μια ποιοτικής φύσης 
διαφορά στην ανάπτυξη της Δύσης. Διαφορά τεράστιας σημασίας σε σχέση με 
την οικονομική «απογείωση» που επισημαίνουν οι συγγραφείς στον ελλα-
δικό χώρο τα τελευταία 100-150 χρόνια της Τουρκοκρατίας. Πριν απ’ όλα, 
η ίδια η ιδιομορφία του τουρκικού φεουδαρχικού συστήματος παρεμποδί-
ζει την πλήρη ανάπτυξη του φεουδαρχικού τρόπου παραγωγής. Τι σημαίνει 
αυτό; Βασικά ότι το οικονομικό πλεόνασμα που αφαιρείται από τις εργαζό-
μενες τάξεις του λαού μόνο κατά ένα μέρος κατευθύνεται στα θυλάκια των 
φεουδαρχών, το άλλο και οπωσδήποτε μεγαλύτερο τμήμα, συγκεντρώνεται 
με τη μορφή φόρων από το δεσποτικό κράτος. Συνεπώς – κι αν δεχτούμε – 
όπως δέχεται ο Μοσκώφ17 ότι η ιδιοποίηση υπεραξίας από το δημόσιο και 
τους φεουδάρχες, συνολικά λαμβανόμενη, δεν είναι πολύ μεγαλύτερη από 
εκείνη που πραγματοποιείται στη Δύση, ο διαφορετικός καταμερισμός της 
έχει αποφασιστική σημασία και αυτό, διότι στο χώρο της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας, η βάση σχηματισμού ιδιωτικού κεφαλαίου και αντίστοιχων επεν-
δύσεων είναι ακριβώς για τον λόγο αυτό πολύ πιο περιορισμένη. Αρκεί να 
σημειωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του Pouqueville ότι στα 1800 το 32,3% 
από το εισόδημα της Πελοποννήσου περιέρχεται στο δημόσιο. Ούτε, άλλω-
στε, μπορεί να γίνει λόγος για δυνατότητα σοβαρών οικονομικών σωρευτι-
κών διαδικασιών στο πλαίσιο της αγροτικής ή της βιοτεχνικής κοινότητας.

17 Μοσκώφ, όπου παραπάνω, σελ. 65.
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Άλλος παράγοντας, παρεμποδιστικός της καπιταλιστικής ανάπτυξης στα 
πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πρέπει ν’ αναζητηθεί στη γεω-
γραφική και εθνολογική κατάτμηση του χώρου που εντείνεται για λόγους 
ασφάλειας των κατακτημένων πληθυσμών, οι οποίοι επιδιώκουν να βρί-
σκονται μακριά από την τουρκική εξουσία. Πρόκειται για έναν παράγοντα 
που δρα ανασχετικά στη διεύρυνση των οικονομικών σχέσεων και στη δι-
αμόρφωση μεγάλων αγορών, επομένως, αναστέλλει την κεφαλαιακή συσ-
σώρευση και την κινητοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της οικο-
νομίας. Εξάλλου, η οθωμανική πόλη δεν αποκτά ποτέ τις ιδιαίτερες εκείνες 
οικονομικο-πολιτικές προνομίες που θα της επέτρεπαν να εξελιχθεί σε 
φυτώριο ανάπτυξης της αστικής τάξης, σ’ έναν προστατευόμενο χώρο για 
τους πολίτες της, όπως συνέβη στη Δύση. Και τούτο, διότι η οθωμανική 
δεσποτεία δε βρέθηκε ποτέ στην ανάγκη να συμμαχήσει με τους αστούς 
εναντίον των μεγάλων φεουδαρχών, οι οποίοι σε τελευταία ανάλυση δεν 
είναι παρά τοποτηρητές της. Ούτε εξαρτήθηκε ποτέ από πλούσιους αστούς 
χρηματοδότες. Το Στέμμα ήταν πάντοτε και παρέμενε μέχρι τέλους ο εκτός 
συναγωνισμού ισχυρότερος πλουτοκράτης της οθωμανικής επικράτειας. 
Είναι, επομένως, φυσικό να μη σημειώνονται αυτόχθονες μορφές καπιτα-
λιστικής εξέλιξης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως και είναι εύκολα 
κατανοητό, γιατί κάθε ξεκίνημα προς αυτή την κατεύθυνση τελικά απο-
τελματώνεται, βυθίζεται σε καθαρή εμπορική κερδοσκοπία και μεταπρα-
τισμό, όπως σωστά επισημαίνει ο Μοσκώφ. Όμως, η καθαρή εμπορική 
κερδοσκοπία και ο μεταπρατισμός δεν είναι αυτοδύναμα στοιχεία αστικού 
μετασχηματισμού. Απόδειξη ότι σε όλες τις φάσεις της Ιστορίας υπάρχουν, 
χωρίς να πραγματοποιηθεί αστικός μετασχηματισμός, που να οδηγεί σε 
καπιταλιστικού τύπου συσσωρεύσεις.

Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία λείπουν και τα δυο συστατικά του ποι-
οτικά νέου που στη Δύση οδήγησαν σε αστική κοινωνική οργάνωση. Συ-
γκεκριμένα, απουσιάζουν:

α) Η εξεμπορίκευση και ο εκχρηματισμός του συνόλου του οικονομικού 
χώρου σε κλίμακα ικανή να επιφέρουν τέτοιες μεταβολές στον όγκο των 
συναλλαγών, ώστε ν’ αλλάξουν ποιοτικά οι οικονομικές διαδικασίες. Αρ-
κεί να σημειωθεί – σύμφωνα με τα στοιχεία του Pouqueville – ότι ακόμη 
στα 1800 το εμπόριο αντιπροσωπεύει μόνο το 12% του συνολικού εισοδή-
ματος της Πελοποννήσου.
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β) Η στροφή του διαθέσιμου πλούτου προς παραγωγικές επενδύσεις. Τα 
σωρευτικά και επιταχυντικά φαινόμενα που στη Δύση συνδέονται με περι-
ορισμό της κατανάλωσης των ανώτερων αστικών στρωμάτων σε βαθμό που 
ο Μ. Weber να μιλάει για «ενδοκόσμιο ασκητισμό» των αστών της Δύσης 
στην περίοδο της ανόδου του καπιταλισμού, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να 
κατευθύνονται σε παραγωγικές επενδύσεις, είναι ανύπαρκτα μεταξύ των 
«αστικών» στρωμάτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η χλιδή των κο-
τζαμπάσηδων είναι παροιμιώδης και δεν υπάρχει περιηγητής της Τουρκο-
κρατίας στην Ελλάδα που να μην εκφράζει την βαθύτατη έκπληξή του για την 
ασύλληπτη, «επιδεικτική» θα λέγαμε με ένα σύγχρονο όρο, κατανάλωση 
των πλούσιων Ελλήνων γαιοκτημόνων, πράγμα που φυσικά αποδεικνύει 
ότι δεν έχουμε ξεφύγει από τους πατροπαράδοτους τρόπους χρησιμοποίη-
σης του ιδιοποιούμενου πλεονάσματος της οικονομίας. Αν αυτό συνδυαστεί 
με «τοποθετήσεις» σε πολύτιμους λίθους, πανάκριβα κοσμήματα, χρυσά κι 
αργυρά νομίσματα –πανάρχαια μέσα αποθησαύρισης– έχουμε πλήρη την 
εικόνα που παραμένει αναλλοίωτη ως τις μέρες του 1821.

Τέλος, πρέπει να εξαρθεί και μια ακόμα πλευρά του προβλήματος: η 
διαφορά επιπέδου ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων μεταξύ των 
οικονομιών της Δύσης και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η προϊούσα 
εκβιομηχάνιση και η γιγάντια αύξηση της παραγωγικότητας στη Δύση δη-
μιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού συντριπτικές σε βάρος των βιοτεχνικών 
προϊόντων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι γεωργικές βιοτεχνίες της 
Τουρκίας εξοντώνονται, οι πυρήνες ανάπτυξης της βιοτεχνικής παραγωγής 
σε υπολογίσιμη κλίμακα (Αμπελάκια κ.λπ.), πνίγονται, όταν αντιμετωπί-
ζουν ολόκληρο το βάρος του αγγλικού ανταγωνισμού, μετά το τέλος των 
ναπολεόντειων πολέμων και την άρση του διπλού αποκλεισμού, που δη-
μιουργούσε συνθήκες τεχνητής προστασίας για τα προϊόντα των καθυστε-
ρημένων περιοχών της Ευρώπης και της Πρόσω Ανατολής. Η βιοτεχνική 
ανάπτυξη που σημειώνεται στον ελλαδικό χώρο ακριβώς στην ανώμαλη 
περίοδο των πολέμων και ο ακόλουθος μαρασμός, έρχονται να επιβεβαι-
ώσουν την υπόθεση του Andre Gunther Frank, σχετικά με τον καθοριστι-
κό ρόλο των καπιταλιστικών κέντρων («οικονομικών μητροπόλεων») στις 
οικονομικές διαμορφώσεις των οικονομικά εξαρτημένων περιφερειακών 
χωρών. Μολονότι η υπανάπτυξη του τουρκοκρατούμενου χώρου οφείλεται 
σε μια σειρά από ιδιοτυπίες της οθωμανικής εξέλιξης, ωστόσο, στη φάση 



39

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ 1821

που ακολουθεί την οθωμανική επιθετική προώθηση και το πέρασμα σε 
αμυντική πολιτική, οπωσδήποτε γίνεται υπολογίσιμο το στοιχείο της ξέ-
νης εμπορικής διείσδυσης και του ξένου ανταγωνισμού από την άποψη της 
προσθήκης ενός επιπλέον παράγοντα παρακωλυτικού της ανάπτυξης των 
παραγωγικών δυνάμεων.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΤΗΣ «ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ 1821



Εικόνα κεφαλαίου: Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος (ο εξ απορρήτων) (1641-1709).

Οι Φαναριώτες υπήρξαν απόλυτα ενσωματωμένοι στις δομές του Οθωμανικού συστήμα-
τος. Ο παρασιτικός και υποβοηθητικός και εξαρτηματικός ρόλος του στρώματος αυτού δε με-
ταβάλλεται από τους πρώτους αιώνες της Οθωμανικής κατάκτησης. Η επιδίωξη αξιωμάτων 
από την Πύλη και η στενή σχέση με τις πολιτικές και διοικητικές λειτουργίες του τουρκι-
κού κράτους παραμένουν το κύριο χαρακτηριστικό τους. Τίτλος τιμής και διάκριση για το 
στρώμα αυτό αποτελεί το αξίωμα στην τουρκική ιεραρχία. Ο πλούτος, που προέρχεται από 
εμπορικές και κερδοσκοπικές δραστηριότητές τους είναι ένα μέσο, το πρώτο σκαλοπάτι, για 
την απόκτηση του κρατικού αξιώματος, το οποίο υποστασιοποιείται σε σοβαρά οικονομικής 
φύσης ωφελήματα.
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Ο Γ. Σκληρός18 φαίνεται να ορίζει τον αστικό χαρακτήρα του ελληνικού 
λαού στις παραμονές της Επανάστασης αρνητικά. Δέχεται, δηλαδή, ότι η 
ανυπαρξία κληρονομικής αριστοκρατίας, συνακόλουθο της καταστροφής 
των βυζαντινών κοινωνικών δομών από τον κατακτητή επέφερε ένα είδος 
εξίσωσης μεταξύ των υπόδουλων Ελλήνων19, μια θεμελιώδη αταξικότη-
τα. Είναι αληθινά περίεργο πως ο Σκληρός, γράφοντας το βιβλίο του στα 
1919, κατέληγε σε τέτοια συμπεράσματα. Το τυπικό στοιχείο της κατάρ-
γησης της κληρονομικής αριστοκρατίας δεν είναι προσδιοριστικής σημα-
σίας για τον πραγματικό οικονομικο-κοινωνικό ρόλο των «ισχυρών» της 
υπόδουλης ελληνικής κοινωνίας, όπως είχαμε ήδη την ευκαιρία να επι-
σημάνουμε. Η ουσιαστική άρνηση της ύπαρξης αντιτιθέμενων μαζικών 
συμφερόντων στην υπόδουλη ελληνική κοινωνία ήταν αναπόφευκτο να 
οδηγήσει το Σκληρό από τη μια, σε μια εντελώς φορμαλιστική τυπολο-
γία των κοινωνικών κατηγοριών και, ιδιαίτερα, των πολιτικών ομάδων 
και παρατάξεων που διαμορφώνονται στη διάρκεια της Επανάστασης και 
μετά την απελευθέρωση, από την άλλη σ’ έναν καθαρά αντιδιαλεκτικό ψυ-
χολογισμό στην ανάλυση του λεγόμενου «χαρακτήρα του Έλληνα». Κατά 
τη γνώμη μας, ο Σκληρός οδηγείται σ’ ένα διπλό αδιέξοδο, ακριβώς, διότι 
αποτυγχάνει να συλλάβει τα συστατικά στοιχεία της προεπαναστατικής ελ-
ληνικής κοινωνίας στη βάση τους. Ειδικότερα, νομίζουμε ότι το λάθος του 
ξεκινάει από την αποκοπή της ελληνικής εθνολογικής ενότητας από την 
περιέχουσα δομή, την οθωμανική και τις λειτουργικές επιπτώσεις που η 
εξάρτηση αυτή συνεπάγεται από άποψη οικονομική και κοινωνική. Πρό-
κειται για αναλυτικής φύσης αδυναμία, ανάλογη με εκείνη που εμφανίζει 
η σύγχρονη στρουκτουραλιστική και φονκτιοναλιστική μεθοδολογία. Θε-
ωρούμε ότι αυτού του είδους η αποκοπή από την ευρύτερη ενότητα έχει 
σοβαρά στοιχεία αυθαιρεσίας. Γι’ αυτό και τις πλευρές της ενότητας «Ελλη-
νισμός» εξετάσαμε πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας. Το επόμενο βήμα θα είναι μια εγγύτερη αναλυτική προσέγγιση του 
προβλήματος του βαθμού αστικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας στις 
παραμονές του ’21 κατά κοινωνικές κατηγορίες και στρώματα. 

 

18 Γ. Σκληρού: Τα σύγχρονα προβλήματα του Ελληνισμού, Αθήνα 1970 ιδιαίτερα σελ. 
79 επ.

19 Γ. Σκληρός, όπου παραπάνω σελ. 108.
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1.  ΟΙ  ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ 

Ουσιαστικές εξελίξεις στην κοινωνική κατηγορία των Φαναριωτών 
απ’ τους πρώτους αιώνες της κατάκτησης δεν έχουμε. Ο παρασιτικός και 
υποβοηθητικός και εξαρτηματικός ρόλος του στρώματος αυτού δε μετα-
βάλλεται. Η επιδίωξη αξιωμάτων από την Πύλη και η στενή σχέση με τις 
πολιτικές και διοικητικές λειτουργίες του τουρκικού κράτους παραμένουν 
το κύριο χαρακτηριστικό τους. Οι εμπορικές και κερδοσκοπικές απασχο-
λήσεις των μελών της ομάδας αυτής είναι λίγο ως πολύ ευκαιριακές, πα-
ραπληρωματικές και συνήθως συνδέονται άμεσα με κρατικές «παραχω-
ρήσεις» που μετέχουν, διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα. Τίτλος 
τιμής και διάκριση για το στρώμα αυτό αποτελεί το αξίωμα στην τουρκική 
ιεραρχία. Ο πλούτος που προέρχεται από εμπορική κερδοσκοπία είναι 
ένα μέσο, το πρώτο σκαλοπάτι για την απόκτηση του κρατικού αξιώματος, 
το οποίο υποστασιοποιείται σε σοβαρά οικονομικής φύσης ωφελήματα. 
Πρόκειται για έναν τυπικό για την Ανατολή προαστικό και παραδοσιακό 
προσανατολισμό που είναι διαμετρικά αντίθετος προς την ουσία του αστι-
σμού στη Δύση. 

2.  ΟΙ  ΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο χαρακτήρας του ηγετικού αυτού στρώματος του υπόδουλου Ελληνι-
σμού μάς απασχόλησε ήδη. Οι κοτζαμπάσηδες στην ηπειρωτική Ελλά-
δα δε μεταβάλλονται βαθμιαία σ’ ένα είδος gentry αγγλικού τύπου. Δεν 
αστικοποιούνται ούτε παρατηρείται στις παραμονές του ’21 μετατόπιση 
του κέντρου βάρους της οικονομικής τους δραστηριότητας προς εμπορι-
κές, έστω, επιχειρήσεις. Βάση της ευμάρειας και οικονομικής ισχύος τους 
παραμένει μέχρι τέλους ο έλεγχος πάνω στη γη και τα τιμαριωτικής φύ-
σης «δοσίματα», η σκληρή φορολογία του χωρικού. Η μορφή εμπορίας 
που ασκούν είναι επιβοηθητική και βρίσκεται σχεδόν πάντοτε σε άμεση 
συνάρτηση με τα προϊόντα που παράγονται στα τιμάριά τους, σπάνια προ-
χωρούν σε ανεξάρτητες μορφές εμπορίας. Οι μεσιτικές και τοκογλυφικές 
επιχειρήσεις του στρώματος αυτού που αναφέρονται στην εκμετάλλευση 
των πληθυσμών της περιοχής τους, δεν οδηγούν βεβαίως στη δημιουργία 
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σοβαρών τραπεζικών μηχανισμών. Συνεπώς, δεν υπάρχει θέμα «αστικο-
ποίησης» του στρώματος αυτού στις παραμονές της Ελληνικής Επανάστα-
σης. Δεν παρατηρείται καμιά ουσιώδης μεταβολή στην εξέλιξη των παρα-
γωγικών δυνάμεων και των παραγωγικών σχέσεων που θα μπορούσε να 
στηρίξει μια τέτοια εκδοχή για την ηπειρωτική Ελλάδα. 

Ούτε σημειώνεται εγκατάλειψη της ιδιοποίησης της γεωργικής υπε-
ραξίας από τα γαιοκτητικά στρώματα με σκοπό την αναζήτηση νέων επι-
κερδέστερων, αστικού χαρακτήρα, μορφών πλουτισμού. Από την πλευρά 
των στρωμάτων αυτών η γεωργική πρόσοδος παραμένει η πρωταρχική 
πηγή πλούτου, τα συμφέροντα καθαρά γαιοκτητικά. Δεν υπάρχουν ποιο-
τικής φύσης μεταβολές σε σχέση με το στρώμα αυτό που θα ήταν δυνατό 
να προκαλέσουν εντάσεις σε βαθμό ρήξης προς το υπάρχον και παραδε-
δομένο πλαίσιο των οθωμανικών δομών ούτε καν να συντελέσουν στη 
δημιουργία ανάλογων εντάσεων μέσα στην ίδια την υπόδουλη ελληνική 
κοινωνία. 

3.  ΟΙ  ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΕΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ 

Η εξέλιξη στα νησιά του Αιγαίου εμφανίζει πολλές ιδιοτυπίες, σε σχέση 
με την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι ιδιοτυπίες αυτές οφείλονται σε μία σειρά 
από παράγοντες που αναφέρονται, αφενός στην καθυστέρηση της κατάκτη-
σής τους από τους Τούρκους και τη Φράγκικη «μεσοβασιλεία», αφετέρου 
στις γεωγραφικές συνθήκες της θαλάσσιας αυτής περιοχής. Ειδικότερα: 

α) Η μακρόχρονη φραγκική εγκατάσταση μέχρι την τελική τουρκική 
επικράτηση στο Αιγαίο επέτρεψε την εγκαθίδρυση δυτικής μορφής φεου-
δαρχικών σχέσεων, τις οποίες υποκατέστησε η τουρκική κοινωνικοπολι-
τική δομή, αλλά βαθμιαία και όχι ολοκληρωτικά. 

β) Η μεγάλη περίοδος της αναρχίας, απότοκος της ναυτικής διαπάλης 
μεταξύ Τουρκίας και Βενετίας στο Αιγαίο και η συνακόλουθη εκτεταμέ-
νη πειρατεία επιφέρει σοβαρή μείωση του πληθυσμού σε πολλά νησιά, 
πλήρη ερήμωση σε άλλα, σε βαθμό που γίνεται αναγκαίος ο συστηματικός 
ανασυνοικισμός τους μετά το 1570. 

γ) Ο μεγάλος αριθμός των νησιών και οι κίνδυνοι που συνδέονται με 
την απομόνωση και την πειρατεία, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα 
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στην εγκατάσταση Τούρκων τιμαριούχων, ιδιαίτερα, στα μικρότερα νησιά, 
καθώς και Τούρκων διοικητικών υπαλλήλων. 

Αποτέλεσμα του συνδυασμού των παραγόντων αυτών είναι: Πρώτο, 
η γέννηση μιας ανώτερης τάξης γαιοκτημόνων, σχεδόν αποκλειστικά 
χριστιανικής, στην οποία βαθμιαία συγχωνεύονται οι εξελληνισθέντες 
Φράγκοι φεουδαρχικοί κύριοι και οι νέοι χριστιανοί άρχοντες, που δημι-
ουργούνται, κυρίως, σε συνάρτηση με την ανάληψη φοροεισπρακτορικών 
και γενικότερων διοικητικών αρμοδιοτήτων για λογαριασμό της Πύλης. 
Δεύτερο, ο αυστηρότερος, «δυτικότερος» χαρακτήρας του γαιοκτητικού 
συστήματος στα νησιά, ο οποίος ενσωματώνεται σε υποχρεώσεις, έστω κι 
αν οι υποχρεώσεις αυτές θεωρούνται «εθιμικού» χαρακτήρα, δουλοπα-
ροικιακής μορφής. Τρίτο, η διατήρηση διοικητικών μηχανισμών δυτι-
κοευρωπαϊκού τύπου (θεσμός των επιτροπών, κατζιλιέρηδων κ.λπ.), που 
εδρεύουν στις πρωτεύουσες των νησιών και εξασφαλίζουν συγκεντρωτι-
κής υφής διοίκηση, δίνοντας ταυτόχρονα και τη βάση για τον ολιγαρχικό 
έλεγχο της τοπικής εξουσίας. Τέταρτο, η απρόσκοπτη ανάπτυξη του κοι-
νοτικού θεσμού σε κλίμακα ανάλογη με εκείνη των ορεινών περιοχών της 
ηπειρωτικής Ελλάδας. Και πάλι, όμως, η εξουσία του τοπικού μεγαλοκτη-
ματία διαμορφώνεται δικτατορικά, ενώ τα κοινά του νησιού διαχειρίζο-
νται πάντοτε οι πλούσιοι κάτοικοι, που «εκλέγονται» από το λαό, αφού 
προηγηθεί προσυνεννόηση των δυο πρώτων τάξεων (προκρίτων και 
ανώτερων κληρικών) για την ανάδειξη των κατάλληλων προσώπων20. 
Πέμπτο, τα πάσης μορφής προνόμια που αναγνωρίζει η Πύλη για λόγους 
πολιτικούς στην περίοδο της διαμάχης για την κυριαρχία στο Αιγαίο ή για 
να προωθήσει τον ανασυνοικισμό των νησιών ή τέλος για λόγους καθα-
ρά εμπορικούς αποβαίνουν, κατά κύριο λόγο, σε όφελος των κυρίαρχων 
τάξεων των νησιών, τα κατώτερα στρώματα δεν ωφελούνται παρά μόνο 
περιθωριακά. 

Η συνήθης απουσία τουρκικού διοικητικού μηχανισμού στα νησιά 
τοποθετεί ακέραιο το βάρος της ευθύνης για τη συλλογή των φόρων του 
δημοσίου στους άρχοντες των νησιών, που είναι απευθείας υπόλογοι απέ-
ναντι στον Τούρκο αρχιναύαρχο (Καπουτάν-Πασά), γεγονός που τους κά-
νει κατά αμεσότερο τρόπο απ’ ό,τι στην ηπειρωτική Ελλάδα εκπροσώπους 

20 Βακαλόπουλου: όπου παραπάνω, τόμ. Β1, σελ. 300.
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της τουρκικής εξουσίας. Με βάση αυτά τα δεδομένα πρέπει να εξετασθεί η 
υπόθεση μιας ενδεχόμενης αστικοποίησης του ανώτερου στρώματος στα 
νησιά του Αιγαίου. 

Βέβαια, οι θαλάσσιες επικοινωνίες δημιουργούν μια εμπορευματοποίη-
ση σε κλίμακα άγνωστη στην ηπειρωτική Ελλάδα. Από τις διαθέσιμες πηγές 
φαίνεται ότι διαμορφώνεται σχετικά νωρίς ζωηρή εμπορική κίνηση προς 
την κατεύθυνση της Κωνσταντινούπολης, των Μικρασιατικών παραλίων, 
της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Αιγύπτου. Αρχικά, πρόκειται για εμπόριο 
που περιστρέφεται γύρω από τα τοπικά προϊόντα, όπου, όμως, η δυνατότητα 
αναζήτησης αγορών χωρίς ενδιαμέσους και με ιδιόκτητα σκάφη αποτελεί 
ποιοτικής φύσης διαφορά σε σχέση με τη διαμόρφωση του εμπορίου στις 
ηπειρωτικές περιοχές. Στο 18ο αιώνα σημειώνεται μια ραγδαία επιτάχυνση 
των ρυθμών ανάπτυξης και του εμπορίου και της ναυτιλίας με αποτέλεσμα 
σκάφη ελληνικής πλοιοκτησίας να διακινούν ένα σημαντικότατο, πολλές 
φορές το μεγαλύτερο όγκο εμπορευμάτων στους λιμένες της Αυτοκρατορίας, 
καθώς και τα ρωσικά σιτηρά, προς όλους τους λιμένες της Μεσογείου. Φυσι-
κό ήταν οι μεγάλες οικογένειες των προκρίτων των νησιών να μη μείνουν 
αδιάφορες στις ευκαιρίες πλουτισμού που παρουσιάζονται. Πράγματι, στην 
περίοδο αυτή οι κοτζαμπάσηδες των νησιών μετατρέπονται σε χρηματοδό-
τες ναυτικών επιχειρήσεων και εφοπλιστές. Τρία στοιχεία πρέπει να συνε-
κτιμηθούν σχετικά μ’ αυτό το θέμα: 

Πρώτο, το γεγονός ότι οι νησιωτικοί μεγαλοκοτζαμπάσηδες με λίγες 
εξαιρέσεις περιορίζονται, τουλάχιστον μέχρι την Γαλλική Επανάσταση, στην 
πλοιοκτησία και στις μεταφορές για λογαριασμό διαφόρων μεγαλεμπόρων, 
ξένων ή Ελλήνων, των μεγάλων παροικιακών κέντρων. Δεύτερο, η ιδιότυ-
πη κατάσταση που δημιουργούν οι πόλεμοι της Γαλλικής Επανάστασης και 
του Ναπολέοντα. Στην κατάσταση αυτή το ευκαιριακό και πειρατικό στοιχείο 
που σχετίζεται με τη διάσπαση του αγγλικού αποκλεισμού και την τροφο-
δοσία της Γαλλίας είναι έξω από κάθε αντίληψη αστισμού, όπως αυτή δια-
μορφώνεται με την κοινωνικο- οικονομική και τελικά πολιτική άνοδο των 
αστικών στρωμάτων στη Δύση. Με τη μορφή αυτή «ναυτεμπορικές» επιχει-
ρήσεις σημειώνονται σ’ όλες τις φάσεις της Ιστορίας και εμπορο-πειρατές, 
Κινέζοι, Ινδοί και Άραβες μέχρι τον Drake και τον Blake, οργώνουν και 
λυμαίνονται τις θάλασσες, χωρίς εντούτοις, η κερδοσκοπία τους να οδηγεί 
από μόνη της σε αστικό μετασχηματισμό των κοινωνιών, στις οποίες τελικά 



48

ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΦΙΛΙΑΣ

τα κέρδη συσσωρεύονται. Τρίτο, το στοιχείο ότι τα πράγματι τεράστια κέρ-
δη που πραγματοποιούν οι μεγαλονοικοκυραίοι των νησιών στο τέλος του 
18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου αποθησαυρίζονται με τη μορφή χρυσών 
και ασημένιων νομισμάτων, πολύτιμων λίθων, κοσμημάτων, σκευών και 
μετάλλων κ.ο.κ., ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται ένα όργιο πολυτέλειας και 
επίδειξης. Καμιά διάθεση για να στερεωθούν εμποροναυτιλιακές επιχειρή-
σεις με τη γνωστή την εποχή εκείνη πρακτική της Δυτικής Ευρώπης, κα-
μιά επενδυτική δραστηριότητα, καμιά άνθηση της βιοτεχνικής παραγωγής 
στα νησιά ή αλλού με εισροή κεφαλαίων, που αποκτήθηκαν στη θάλασσα 
σε μια τριακονταετία πολέμων και ευρωπαϊκής πολιτικής αναταραχής, κα-
μιά προσπάθεια να εκτοπισθούν οι «χερσαίες» ανταγωνιστικές εμπορικές 
εθνότητες, Αρμένιοι και Εβραίοι, από τις δεσπόζουσες θέσεις που κατέχουν 
στο εμπόριο της Ανατολής. Όταν μετά το 1815 η ευρωπαϊκή συγκυρία που 
επέτρεψε τη μεγάλη ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, δηλαδή, 
οι ναπολεόντειοι πόλεμοι που είχαν φέρει αντιμέτωπες τις δυο κυρίαρχες 
ναυτικές δυνάμεις, την Αγγλία και τη Γαλλία στη Μεσόγειο, μεταβάλλεται, 
τότε φαίνεται καθαρά πόσο επιφανειακή είναι η αστικοποίηση των νησιω-
τών εφοπλιστο-κοτζαμπάσηδων. Όχι μόνο δε στρέφονται σε άλλες αστικές 
δραστηριότητες για ν’ αντιμετωπίσουν την κρίση, αλλά και ρίχνουν το βάρος 
τους στη σταθεροποίηση της θέσης τους σαν γαιοκτήμονες. Ζηλότυποι υπε-
ρασπιστές της παραδοσιακής τάξης πραγμάτων, αντίπαλοι και διώκτες των 
άνεργων ναυτικών και καπεταναίων. Έτσι, όταν ξεσπάει η Επανάσταση, οι 
νησιωτικοί κοτζαμπάσηδες εμφανίζονται, όσο ποτέ, προσκολλημένοι στα 
γαιοκτητικά τους συμφέροντα και σύρονται στην Επανάσταση σε μια σειρά 
από τοπικές εξεγέρσεις των ναυτικών, των καπεταναίων και των μικρών 
καραβοκύρηδων, που είναι από αστική άποψη τα πιο προωθημένα, ίσως, 
στρώματα της προεπαναστατικής ελληνικής κοινωνίας. 

4.  ΟΙ  ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ  ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση – και πολλοί συγγραφείς το υποστηρίζουν 
– ότι η ελληνική αστική τάξη ήταν, προς το τέλος του 18ου αιώνα, οργανώ-
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τρια της αγοράς σ’ όλο το βαλκανικό και μικρασιατικό χώρο.21  Η άποψη 
αυτή νομίζουμε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή, παρά με πολύ έντονες επι-
φυλάξεις. Καταρχήν, το καθεστώς των διομολογήσεων (capitulations) με 
την απαλλαγή από φόρους, τη διαφύλαξη της περιουσίας των αλλοδαπών 
εμπόρων και τη γενικότερη προνομιακή μεταχείριση των ξένων διαμορ-
φώνει «επαχθές προνόμιο» σε βάρος των εμπόρων - υπηκόων της Αυτο-
κρατορίας, ιδιαίτερα απ’ το 16ο αιώνα, που οι Βενετοί και οι Γενουάτες 
χάνουν το μονοπώλιο του εμπορίου στη Μεσόγειο προς όφελος των νέων 
μεγάλων εμπορικών εθνών της Δύσης, των Γάλλων, των Άγγλων και των 
Ολλανδών. Η εμφάνιση των νέων αυτών δυνάμεων συμπίπτει με την 
κάμψη της φεουδαρχίας, την επικράτηση του Βασιλέως και την ανάληψη 
προεξάρχοντος ρόλου από τις εθνικές αστικές τάξεις στη Δυτική Ευρώ-
πη. Την εποχή αυτή, που στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εδραιώνονται 
φεουδαρχικές σχέσεις του τύπου που εκθέσαμε, οι κυρίαρχες δυνάμεις 
του δυτικού ευρωπαϊκού χώρου διατρέχουν τη μερκαντιλιστική φάση, η 
οποία συμπίπτει με τη γιγάντια ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και τη 
δημιουργία των βάσεων εξάρτησης του υπόλοιπου κόσμου από τα δυτι-
κοευρωπαϊκά οικονομικά κέντρα. Η θέση υπεροχής και το καθεστώς εκ-
μετάλλευσης, που εξασφαλίζουν στην περίοδο αυτή οι δυτικοευρωπαϊκές 
χώρες δεν κλονίζεται στις επόμενες εκατονταετίες, αντίθετα γίνεται με την 
ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής ισχυρότερη. Οι Δυτικοευρωπαί-
οι έμποροι κυριαρχούν, όχι μόνο στο διαμετακομιστικό εμπόριο μεταξύ 
Ασίας, Αφρικής και Ευρώπης, αλλά και στο εξαγωγικό εμπόριο των προ-
ϊόντων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ παράλληλα ελέγχουν και το 
χονδρικό εισαγωγικό εμπόριο των βιομηχανικών προϊόντων της Δύσης 
στις αγορές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Προς την κατεύθυνση αυτή 
ωθεί και η κάμψη της στρατιωτικής δύναμης των Οθωμανών και οι συ-
νέπειες στο πεδίο των δυτικοευρωπαϊκών πολιτικών συσχετισμών, που 
αυτή είχε σαν αποτέλεσμα. Οι επεκτατικές κι επιθετικές μορφές εμπορίας 
που αναπτύσσουν οι ξένοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οπωσδήποτε 
μερικά οφείλεται και στον παράγοντα αυτό. 

Ποιες είναι οι ανταγωνιστικές δυνατότητες του Έλληνα μεγαλέμπο-
ρου απέναντι στο διεθνοποιημένο και πολυκλαδικό εμπόριο; Πολύ πε-

21 Μοσκώφ, όπου παραπάνω σελ. 101.
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ριορισμένες. Διότι: Πρώτο, δε χωράει καμιά σύγκρισή του από άποψη 
διαθέσιμων κεφαλαίων κίνησης. Δεύτερο, ως υπήκοος της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας υπόκειται στους περιορισμούς, τις αυθαιρεσίες και, πριν 
απ’ όλα, σε φορολογικές επιβαρύνσεις από τις οποίες είναι απαλλαγμέ-
νος ο δυτικοευρωπαίος ανταγωνιστής του. Τρίτο, διότι η «διαφάνεια» της 
αγοράς είναι ασύλληπτα πιο περιορισμένη για τον Έλληνα έμπορο που 
υποχρεωτικά κινείται στα δεδομένα και το πλαίσιο της οθωμανικής επι-
κράτειας σε σύγκριση με εκείνη του δυτικού εμπορικού «Οίκου» με τις 
παγκόσμιες διασυνδέσεις του. 

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ή συμπτωματικό ότι οι Έλληνες έμποροι κι-
νούνται συχνά, όχι απλώς υπό τη σκέπη και κάτω από την προστασία ξέ-
νων εμπορικών συμφερόντων (ως protégé π.χ. της γαλλικής22 ή της ρωσι-
κής κ.λπ. σημαίας), αλλά και φυσικά μέσα στους ειδικότερους όρους που 
τα συμφέροντα αυτά διαμορφώνουν. 

Αυτή είναι, όμως, μόνο η μια άποψη του εξεταζόμενου θέματος, η άλλη 
αναφέρεται στην ύπαρξη ανταγωνιστικών εθνοτήτων μέσα στην ίδια την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η προεξάρχουσα π.χ. θέση των Εβραίων στις 
εμπορικές, τραπεζικές και μεσιτικές επιχειρήσεις είναι αναμφισβήτητη. 
Οι Εβραίοι δεν υπόκεινται στον ίδιο βαθμό με τους χριστιανούς στις κατα-
πιέσεις και στις οικονομικές επιβαρύνσεις. Θεωρούνται και είναι φιλικό, 
όχι εχθρικό στοιχείο για την οθωμανική εξουσία. Παράλληλα, οι εβραϊκές 
κοινότητες της διασποράς σε όλη τη Μέση Ανατολή και σε όλες τις ευρω-
παϊκές χώρες δημιουργούν δυνατότητες διασυνδέσεων και εξασφαλίζουν 
εμπορικά πλεονεκτήματα τεράστιας σημασίας. Το ιουδαϊκό στοιχείο που 
δεν έχει τη στενότητα και τους περιορισμούς του ελληνικού, στη Δυτική 
Ευρώπη, ακολουθεί, αν δε δεχτούμε ότι πρωτοστατεί (Werner Sombart) 
τη διαδικασία του καπιταλιστικού και βιομηχανικού μετασχηματισμού 
και γίνεται σ’ όλες τις χώρες ένας απ’ τους σοβαρότερους συντελεστές του. 
Φυσικό είναι το δυνάμωμα και η μετεξέλιξη αυτή να έχουν αντίκτυπους 
και στους Εβραίους υπηκόους του σουλτάνου με την έννοια ότι εξασφα-
λίζουν ένα προβάδισμα και από την άποψη των συγκεντρωμένων οικο-
νομικών μέσων και από την άποψη των συγχρονοτέρων εμπορικών με-
θόδων. Για όλους αυτούς τους λόγους – κατά τη γνώμη μας – το εβραϊκό 

22 Βακαλόπουλου, όπου παραπάνω τόμος Β1, σελ. 431.
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στοιχείο είναι αποφασιστικότερης σημασίας για την οργάνωση της αγοράς 
στα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία, απ’ ό,τι το ελληνικό. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ο ρόλος των Αρμενίων στη διαμόρφωση 
των αγορών του οθωμανικού κράτους, αλλά και στο χονδρικό εμπόριο με-
ταξύ Ανατολής και Δύσης. Τα στοιχεία, που παραθέτει ο Βακαλόπουλος, 
δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για τη σημασία των Αρμενίων στα εμπορι-
κά πράγματα της Ανατολής.23  Είναι, συνεπώς, μονομερές το επιχείρημα 
που αποδίδει στους Έλληνες τον πρωταρχικό ρόλο στις αγορές της Τουρ-
κίας. Το επιχείρημα αυτό διευκολύνει εκείνους που χωρίς επαρκή θεμε-
λίωση υποστηρίζουν ότι στις αγορές της Αυτοκρατορίας έχει γεννηθεί μια 
πολυάριθμη τάξη Ελλήνων, οι οποίοι όχι μόνο αποζούν απ’ το εμπόριο, 
αλλά και έχουν αποκτήσει τέτοια αποφασιστική σημασία, ως κοινωνική 
ομάδα, ώστε η πιο πέρα ανάπτυξή της να είναι αδύνατη χωρίς την ανατρο-
πή των υφιστάμενων δομών. Τέτοιας έκτασης μετατοπίσεις που αναφέρο-
νται αποκλειστικά στη διάρθρωση της υπόδουλης ελληνικής κοινωνίας 
δε νομίζουμε ότι μπορεί ιστορικά να βεβαιωθούν, χωρίς αυτό να σημαί-
νει ότι υποβιβάζουμε τη σημασία του αστικού Ελληνισμού, ως στοιχείου 
προοδευτικών μετεξελίξεων. Εκείνο, που βασικά αμφισβητούμε είναι η 
διαμόρφωση ελληνικής αστικής τάξης κάτω από τα δεδομένα και το ιδιό-
μορφο κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Τρεις ομάδες Ελλήνων στο βαθμό που απασχολούνται με εμπόριο, τους 
Φαναριώτες και τους προεστούς του ηπειρωτικού χώρου και των νησιών 
εξετάσαμε ήδη και αναλύθηκαν οι λόγοι, για τους οποίους, ανεξάρτητα 
από την αστική προέλευση τμήματος – μικρού ή μεγάλου ανάλογα με τις 
περιπτώσεις – του εισοδήματός τους, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν 
στην αστική «τάξη» του υπόδουλου Ελληνισμού. 

Μια τέταρτη κατηγορία αποτελούν οι μικροί εμπορευόμενοι των το-
πικών αγορών, στο βαθμό, φυσικά, που έχουν απαγκιστρωθεί εντελώς 
από τη γεωργία. Η κατηγορία αυτή, καθαρά μικροαστικού χαρακτήρα, 
δεν ξεφεύγει από παραδοσιακές μορφές μεσολάβησης. Επιδίωξη των 
στοιχείων της κατηγορίας αυτής είναι η πραγματοποίηση ενός ικανοποι-
ητικού εισοδήματος για την κάλυψη βιοτικών αναγκών (W. Sombart: 
Bedarfesdeckungsprinzip) δεν περνάνε στη φάση μιας επιδίωξης του 

23 Βακαλόπουλου, όπου παραπάνω τόμος Β1, σελ. 431 επόμ.
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κέρδους, ως κέρδους για επένδυση. (W. Sombart: Erwerbsprinzip). 
Αλλά, ακριβώς, στο σημείο αυτό βρίσκεται η διαφορά μεταξύ αστικού και 
προαστικού προσανατολισμού και της αντίστοιχης κοινωνικής συμπερι-
φοράς. Η αστικής υφής απασχόληση και ο αστικός πορισμός εισοδήματος 
είναι, ασφαλώς, προϋπόθεση για τη γέννηση αστικής κοινωνικής συνεί-
δησης. Δεν οδηγεί, όμως, αναγκαστικά προς τα εκεί, εάν και εφόσον οι 
βασικές δομές της οικονομίας, δηλαδή, ο ευρύτερος οικονομικός περίγυ-
ρος παραμένει φεουδαρχικο-αγροτικός, δηλαδή, προαστικός. Απόδειξη 
οι μόνιμα προαστικές διαρθρώσεις της Ασίας παρ’ όλη την ύπαρξη εκτε-
ταμένων αστικών στρωμάτων και μεγαλουπόλεων. Η ιστορική έρευνα 
δεν έχει προσκομίσει στοιχεία θεμελιώδους μεταστροφής νοοτροπίας και 
ανόδου του επιπέδου αστικής συνειδητοποίησης των στρωμάτων αυτών 
στο σύνολό τους για την προηγούμενη της Ελληνικής Επανάστασης περί-
οδο. Αντίθετα, σε όλες τις πηγές προβάλλεται ο προσδιοριστικός οικονο-
μικο-κοινωνικός ρόλος των κοτζαμπάσηδων. 

Μια υπολογίσιμη κοινωνική ομάδα αστικού χαρακτήρα αποτελούν 
οι καπεταναίοι και συντροφοναύτες των νησιών και των παραλίων της 
ηπειρωτικής Ελλάδας. Η κατηγορία αυτή είναι μια από τις πιο αστικοποι-
ημένες του κυρίως ελλαδικού χώρου και τούτο διότι: α) είναι ένα στρώ-
μα σχετικά νεότερο β) εξελίσσεται αυτοδύναμα με αποταμίευση, ανάληψη 
επιχειρηματικού κινδύνου και κάτω από συνθήκες ενός ευρύτερου αντα-
γωνισμού γ) είναι κινητικότερο, δυναμικότερο και πιο ριψοκίνδυνο από 
τις άλλες κατηγορίες δ) βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα μεγάλα εμπορικά 
κέντρα της Δύσης. 

Το στρώμα αυτό φυσικό ήταν να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στους ανέ-
μους που έπνεαν στη Δύση και αναμφισβήτητα έδωσε για τους λόγους που 
προαναφέραμε ένα από τα συστατικά στοιχεία του ελληνικού ιακωβινι-
σμού, μια απ’ τις δυνάμεις που είχαν μεγαλύτερη δεκτικότητα στο κάλεσμα 
της Φιλικής Εταιρείας και συνέτειναν στην επιτάχυνση της επαναστατικής 
έκρηξης, ιδιαίτερα, μετά τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774). Η 
άμεση ρωσική προστασία που εξασφάλισε στα ελληνικά σκάφη η συνθή-
κη αυτή σε συνάρτηση με την έκτακτη κατάσταση που δημιουργούν οι πό-
λεμοι της Γαλλικής Επανάστασης, επιτρέπουν στο νησιωτικό αυτό στρώ-
μα να διαμορφωθεί σαν εύπορο μεσαίο στρώμα αστικού, οπωσδήποτε, 
χαρακτήρα. Ωστόσο, η «θητεία» του στρώματος αυτού στον αστισμό είναι 
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χρονικά περιορισμένη και υπόκειται στις σοβαρές διακυμάνσεις της ιστο-
ρικής συγκυρίας. Την ανάπτυξή του μπορούμε να τοποθετήσουμε περίπου 
στην περίοδο μετά το 1750 και μέχρι το 1815. Μετά το τέλος των ναπο-
λεόντειων πολέμων εμφανίζεται σοβαρότατη κρίση στην ελληνική ναυτι-
λία και τα στρώματα αυτά πέφτουν σε τέτοια ένδεια, ώστε αναγκάζονται να 
στραφούν μαζικά προς την πειρατεία, γεγονός που δείχνει πόσο ακόμα και 
γι’ αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες η αστικοποίηση δεν ανταποκρίνεται 
σε μια ριζωμένη κοινωνική πραγματικότητα. Άλλωστε και μετά το 1824 
εμφανίζεται μια αναζωπύρωση της πειρατείας από Έλληνες καπεταναίους 
και ναυτικούς σε κλίμακα μάλιστα τέτοια, ώστε απειλείται η διάλυση της 
οργανωμένης ναυτικής δύναμης της Επανάστασης. Και πάλι, ανεξάρτη-
τα απ’ τους ιδιαίτερους λόγους που την προκαλούν, αποδεικνύεται ότι οι 
Έλληνες ναυτιλλόμενοι δεν έχουν ακόμα πλήρη τα χαρακτηριστικά του 
αστού με τη σύγχρονη κοινωνικο-οικονομική έννοια του όρου. Βρίσκο-
νται ακόμα στο μεταίχμιο, γι’ αυτό και με τόση ευκολία μεταπίπτουν σε 
προ-αστικές έκνομες και τυχοδιωκτικές μορφές βιοπορισμού, κατάσταση 
εξάλλου, που διευκολύνεται απ’ το γεγονός ότι η κοινωνία στο σύνολό της 
βρίσκεται ακόμα βαθιά σε προαστικές διαρθρώσεις. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία των εμπορευόμενων 
των μεγάλων πόλεων, των κυρίως αστικών κέντρων της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας. Εδώ, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της Κωνσταντινούπο-
λης και των άλλων μεγάλων πόλεων στον κυρίως Ελλαδικό χώρο και στις 
άλλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Η προεπαναστατική Τουρκία χαρακτηρίζεται από έναν υδροκεφαλισμό 
της Κωνσταντινούπολης που συγκεντρώνει έναν πληθυσμό ασύγκριτα με-
γαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο αστικό κέντρο και φυσικά το σημαντικό-
τερο μέρος των εμπορικών δραστηριοτήτων της Αυτοκρατορίας. 

Σημασία, επίσης, έχει η συνύπαρξη πολλών οθωμανικών εθνικών 
ομάδων εμπόρων, υπηκόων του σουλτάνου σε κάθε μεγαλύτερο εμπορικό 
κέντρο. Καθαρά ελληνικά αστικά κέντρα είναι μόνο ορισμένες μικρότερες 
πόλεις με πληθυσμό 10-12.000 κατοίκους και οι πρωτεύουσες των νη-
σιών. Άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι η τάση των 
οικονομικά ρωμαλεοτέρων εμπόρων να εγκαταλείπουν την Τουρκία για 
να εγκατασταθούν σε παροικιακά κέντρα, ιδιαίτερα, σε περιόδους αύξησης 
της τουρκικής καταπίεσης ή περιόδους ανωμαλιών και αναταραχής. 
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Η γενική αυτή εικόνα διατηρείται σ’ όλη τη διάρκεια της τουρκικής κυ-
ριαρχίας. Ο γιγαντισμός της Κωνσταντινούπολης έχει μια πολύ σημαντική 
συνέπεια όσον αφορά κυρίως στους μεγαλέμπορους κατοίκους, Έλληνες 
και μη: Τη σύνδεση των οικονομικών επιδιώξεών τους με τον ευρύτερο 
οθωμανικό χώρο και την απομάκρυνσή τους από το καθαρά εθνικό-ελλα-
δικό – στην περίπτωσή μας – πλαίσιο. Από στενά οικονομική άποψη η 
κατάτμηση και διάσπαση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε μικρές εθνι-
κές ενότητες θα σήμαινε περιορισμό του χώρου οικονομικής δράσης για 
τα στρώματα αυτά της πρωτεύουσας, γεγονός που δεν πρέπει να λησμο-
νούμε στην εκτίμηση της στάσης των Ελλήνων μεγαλεμπόρων απέναντι 
στο εθνικό ζήτημα. 

Από την άποψη των άλλων πόλεων η συνύπαρξη πολλών ανταγωνι-
ζομένων εθνικών ομάδων για τον έλεγχο της αγοράς, ασφαλώς, δεν ήταν 
ιδιαίτερα ενισχυτική προς την κατεύθυνση μιας αστικής ταξικής συνει-
δητοποίησης. Για τις πόλεις αυτές, η αφαίρεση οικονομικής ικμάδας και 
δυναμικότητας με τη μορφή των αδιάκοπων εκπατρισμών προς τις παροι-
κίες του εξωτερικού, αποτελεί υπολογίσιμο ανασταλτικό παράγοντα που 
εμποδίζει και την αστικοποίηση του ευρύτερου ελλαδικού χώρου, ενώ 
ταυτόχρονα εκτονώνει τις εθνικο-αστικές πιέσεις που θα ήταν δυνατό να 
προέλθουν από μια σοβαρή διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας στα αστικά κέντρα του ελλαδικού χώρου. Στα αστικά κέντρα του Ελλη-
νισμού δεν αναπτύσσονται νέες αστικές δυνάμεις, δεν υπάρχουν αστικές 
μετεξελίξεις ούτε διεύρυνση της λειτουργικής αρμοδιότητας της πόλης. 
Παραδοσιακοί μικρέμποροι, μικροεπαγγελματίες, βιοτέχνες και πραμα-
τευτάδες αγκαλιάζουν στις πόλεις το επαναστατικό κήρυγμα της Φιλικής 
Εταιρείας. Πρόκειται για διάσπαρτα μικροαστικά στοιχεία που εκφράζουν 
τον γιακωβινισμό του επαναστατημένου Ελληνισμού, όχι, όμως, για μια 
συγκροτημένη τάξη που βρίσκεται «εν τω γίγνεσθαι», μπλεγμένη έστω 
στις αντιφάσεις της νηπιακής της ηλικίας, όπως πολλοί ερευνητές έχουν 
υποθέσει. 
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5.  ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

Ο χαρακτήρας των στρωμάτων των βιοτεχνών, τεχνιτών και επαγγελ-
ματιών δε μεταβάλλεται ουσιαστικά με την πάροδο των αιώνων. Ορισμέ-
νες παρατηρήσεις έγιναν παραπάνω σχετικά με τη μοίρα των αγροτικών 
βιοτεχνιών. Η διασπορά που ακολουθεί την εισβολή των βρετανικών 
βιομηχανικών προϊόντων μετά το τέλος των ναπολεόντειων πολέμων, 
καταστρέφει αυτά τα φυτώρια δευτερογενούς ανάπτυξης της ελληνικής οι-
κονομίας και αποκόπτει τη δυνατότητα μετεξελίξεων αστικού τύπου του-
λάχιστον απ’ την πλευρά αυτή. Ο Μοσκώφ24 επισημαίνει τη σημασία της 
απώλειας και τονίζει την προσφορά των Ελλήνων αυτών στους τόπους της 
εγκατάστασής τους, εκτός ελλαδικού χώρου. 

Τα βιοτεχνικά στρώματα των πόλεων δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη οι-
κονομική άνθηση στις παραμονές της Επανάστασης που να επιτρέπει τη 
συναγωγή θετικών συμπερασμάτων προς την κατεύθυνση μιας διεργασίας 
εμβάθυνσης της «αστικοποίησης». Ούτε, φυσικά, για τους επαγγελματίες 
μπορεί να υποστηριχτεί κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση η κοινωνικο-ορ-
γανωτική παρουσία των στρωμάτων αυτών δεν εμφανίζει καμιά ομοιότητα 
με την οικονομική, διοικητική και πολιτική οργάνωση των αντίστοιχων 
στρωμάτων των πόλεων της Δυτικής Ευρώπης στην περίοδο της ανόδου 
του αστισμού. Κατά βάθος, οι δήμοι στον υπόδουλο Ελληνισμό είναι με-
γάλες κοινότητες, όπου υπερτερούν, συνήθως, οι μη αγροτικές απασχολή-
σεις, δεν είναι πόλεις με την τυπική και σύγχρονη έννοια του όρου. Σ’ αυτό 
άλλωστε οφείλεται, μερικά τουλάχιστον, η συγκεχυμένη παρουσίαση του 
προβλήματος των θεσμών της αυτοδιοίκησης από τους ιστορικούς. Όχι 
μόνο δε δίνονται σαφή κριτήρια διαχωρισμού μεταξύ κοινότητας (χω-
ριού) και δήμου (πόλης), αλλά και υπάρχει ασάφεια, ως προς τα σημεία 
διάκρισης μιας γενικά καθιερωμένης – όπως φαίνεται – αυτονομίας και 
ειδικότερων μορφών αυτονομίας που στηρίζονται σε κάποια ιδιαίτερα 
προνόμια. Πάντως, δε σημειώνεται παράδειγμα πόλης στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, της οποίας η αυτονομία να έλαβε πολιτικό χαρακτήρα, δη-
λαδή, όπου τα συνασπισμένα εμπορο-βιοτεχνο-επαγγελματικά στρώματα 
να δημιούργησαν τις προϋποθέσεις, έστω μιας πολιτικής αποδέσμευσης 

24 Μοσκώφ, όπου παραπάνω, σελ. 88. 
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απ’ τους μεγάλους Τούρκους φεουδάρχες της περιοχής. 
Εκτός από τους μόνιμα εγκαταστημένους βιοτέχνες και εμπόρους, 

ενδιαφέρον στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες εμφανίζει κι ο τύπος του 
πλανόδιου χειροτέχνη και του πλανόδιου πραματευτή. Και τα στοιχεία 
αυτά, φυσικά, δεν μπορεί να θεωρηθούν αστικά με την ειδικότερη έννοια 
του όρου. Ιστορικά, όμως, λόγω της αυξημένης εγρήγορσης και κινητικό-
τητάς τους διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο σαν μεταφορείς ειδήσεων και το 
σπουδαιότερο, ως προπαγανδιστές ιδεών. 

Είναι γνωστό ότι ο Μ. Weber θεώρησε τον πλάνητα χειροτέχνη σαν 
έναν απ’ τους βασικούς φορείς διάδοσης του Χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία. Μολονότι δεν υπάρχει ειδική σχετική έρευνα, νομίζουμε 
ότι τον πατροπαράδοτο αυτό ρόλο των πλανόδιων αποστόλων των ιδεών 
έπαιξαν τα στοιχεία αυτά και στις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης, 
διαδίδοντας τα κηρύγματα της Φιλικής Εταιρείας. Και πάλι, όμως, όχι διό-
τι ήταν «αστοί», αλλά, γιατί ανέκαθεν τα στρώματα αυτά υπήρξαν ευπαθείς 
δέκτες και δείκτες των σημαντικών ρευμάτων της ιστορικής μεταβολής. 

Από άποψη συστηματική θα έπρεπε στην παράγραφο αυτή να εξετα-
στούν και ο κατώτερος κλήρος και τα λεγόμενα ακαδημαϊκά επαγγέλματα 
(ιντελιγκέντσια). Όμως, από άποψη αναλυτική επιβάλλεται η εξέτασή τους 
στο πλαίσιο της διερεύνησης του ιδεολογικού περιγράμματος της Επανά-
στασης του 1821. 

6.  Ο ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

Ο παροικιακός Ελληνισμός έδωσε στους αιώνες της σκλαβιάς τις γέφυ-
ρες προς τη Δύση, τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή. Συντήρησε και έσωσε 
εθνικές δυνάμεις, διευκόλυνε τη μετάδοση ιδεών και ήταν ο κύριος συντε-
λεστής επεξεργασίας και ζύμωσης, αλλά και μετασχηματισμού των νέων 
ιδεολογικών ρευμάτων της Ευρώπης, ώστε να προσαρμοστούν στα κοινω-
νικά και πνευματικά πλαίσια του υπόδουλου Ελληνισμού. 

Στις παροικίες, οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης είχαν σοβαρό αντί-
χτυπο προς την κατεύθυνση της γέννησης μιας νέας επαναστατικής και 
μαχητικής ελληνικής συνείδησης. Υπάρχουν, όμως, πολλά θέματα που 
πρέπει να συνεκτιμηθούν πριν να καταλήξει κανείς σε συμπεράσματα για 
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τον ακριβή ρόλο των παροικιών στη διαμόρφωση των συνθηκών και του 
κλίματος που οδήγησαν στην Επανάσταση. Συγκεκριμένα: 

α) Οι παροικίες βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την Ελλάδα, είναι, 
όμως, αποκομμένες από τις εξελίξεις του κυρίως Ελληνισμού. Δεν αντικα-
τοπτρίζουν σε καμιά περίπτωση την ελληνική πραγματικότητα. 

β) Το γεγονός ότι οι παροικίες είναι ελληνικές δε σημαίνει ότι σε σχέση 
με την Ελληνική Επανάσταση μπορεί ν’ αντιμετωπισθούν ενιαία. Οι οικο-
γένειες των πλούσιων μεγαλεμπόρων, που ήταν από δυο ή περισσότερες 
γενιές εγκαταστημένες στις παροικίες, είχαν, αν όχι μεγαλύτερους, πάντως 
τόσο ισχυρούς δεσμούς οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής υφής με 
τις χώρες εγκατάστασης, όσο και με την πατρίδα. Το γεγονός αυτό είχε σαν 
συνακόλουθο έναν κοσμοπολίτικο προσανατολισμό και μια «ρεαλιστική» 
εκτίμηση του προβλήματος της απελευθέρωσης της χώρας. Η κατηγορία 
αυτή, οσοδήποτε υψηλός κι αν υποτεθεί ο βαθμός αστικοποίησής της, 
δεν αποτελεί παράγοντα που ωθεί προς την Επανάσταση, αλλά συνιστά 
«περίσκεψη». Τις ίδιες παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε και για μια 
δεύτερη κατηγορία του παροικιακού Ελληνισμού, δηλαδή, εκείνους που 
ασκούν ή επιδιώκουν καριέρες στρατιωτικές, διπλωματικές ή δημοσιοϋ-
παλληλικές στις φιλοξενούσες χώρες. Αυτών οι δεσμοί με τον υπόδουλο 
Ελληνισμό είναι πολύ χαλαροί. Το παράδειγμα του Καποδίστρια και του 
Υψηλάντη αποτελούν εξαιρέσεις στον κανόνα, δεν πρέπει να οδηγούν σε 
γενικεύσεις. Στις παροικίες μόνο οι μικροί και μεσαίοι έμποροι, οι φοι-
τητές και η «ιντελιγκέντσια» παίζουν αποφασιστικό ρόλο στις ζυμώσεις 
που οδηγούν στην εκδήλωση της Επανάστασης. Με την ιντελιγκέντσια θα 
ασχοληθούμε ιδιαίτερα στα επόμενα. Οι μικροί και μεσαίοι έμποροι ήταν 
φυσικό να έχουν χαμηλό βαθμό αφομοίωσης στις χώρες υποδοχής. Πα-
ραμένουν τυπική «εμιγκράτσια» με πολύ έντονο το ψυχολογικό χαρακτη-
ριστικό της προσωρινότητας, αλλοδαποί σε σχέση με το περιβάλλον τους. 
Τα παροικιακά αυτά στρώματα ενισχυμένα από τους εκπατριζόμενους βιο-
τέχνες μετά το 1815 δεν έχουν κοσμοπολίτικο, αλλά εθνικό προσανατολι-
σμό. Για την κατηγορία αυτή η δημιουργία εθνικού χώρου εκφράζεται σαν 
αίτημα εθνικής, κοινωνικής και οικονομικής αποκατάστασης. Δεν είναι, 
λοιπόν, τυχαίο ότι ακριβώς τα παροικιακά αυτά στρώματα μαζί με τα μορ-
φωμένα στρώματα δέχονται πιο έντονα τις επιδράσεις των ιδεών της Γαλ-
λικής Επανάστασης. Σ’ αυτά τα στρώματα του παροικιακού Ελληνισμού ο 
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συνδυασμός αντικειμενικής κοινωνικής θέσης και υποκειμενικής στάσης 
συντείνει, όσο σε κανένα άλλο στρώμα του Ελληνισμού της εποχής, στη 
γέννηση αστικής συνείδησης, γεγονός, το οποίο εκφράζεται καθαρότατα 
στο ιδεολογικό υπόβαθρο της Φιλικής Εταιρείας, της οποίας, άλλωστε, εί-
ναι οι κύριοι εμπνευστές και οι δυναμικοί φορείς.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ



Εικόνα κεφαλαίου: Προσωπογραφία του Pήγα Φεραίου. Έργο Aνδρέα Kριεζή (1813-1880), 
Μουσείο Μπενάκη. 

Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Φεραίος (πραγματικό του όνομα Αντώνιος Κυριαζής) 
(1757 - 1798): Συγγραφέας, πολιτικός, στοχαστής και επαναστάτης. 
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Η έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης και οι ιδέες, που ενσαρκώνονται 
με δύναμη επιβολής από τη νικήτρια γαλλική αστική τάξη, οδηγούν σε 
μια χωρίς προηγούμενο ιδεολογική αναμέτρηση στην Ευρώπη. Οι πα-
λιές αξιολογικές ιεραρχήσεις κλονίζονται απ’ τη σεισμική δόνηση που 
προκαλούν οι γαλλικές εξελίξεις. Οι ιδέες του αστισμού που για αιώνες 
επωάζονται περνώντας μέσα από την Αναγέννηση, τη Μεταρρύθμιση και 
τον Διαφωτισμό, αποκτούν τη δύναμη κρούσης ενός πολιτικού δόγματος, 
μιας ακατανίκητης ιδεολογίας που δρα καταλυτικά σε βάρος του παλιού 
οικοδομήματος από τη μια άκρη της Ευρώπης ως την άλλη. Μέσα σ’ αυτό 
το γενικότερο ευρωπαϊκό κλίμα διαμορφώνονται και οι αντιλήψεις μιας 
νέας ελληνικής ιντελιγκέντσιας που η σημασία για την επιτάχυνση των 
επαναστατικών διαδικασιών είναι αναμφισβήτητη. Όμως, πολλά είναι 
τα στοιχεία που πρέπει να αναλυθούν και να εκτιμηθούν, πριν καταλήξει 
κανείς στο συμπέρασμα ότι το ιδεολογικό στοιχείο που φέρνει η Γαλλική 
Επανάσταση αποκτάει καθοριστική σημασία για τις ελληνικές εξελίξεις σε 
βαθμό που να μπορεί να αγνοηθούν οι πραγματικές κοινωνικο-οικονομι-
κές δομές του υπόδουλου Ελληνισμού. Το να δεχτούμε ότι η αστική ιδεο-
λογία αποτελεί τον καταλύτη για την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης 
από μόνο το λόγο ότι την προσεταιρίζονται τα στρώματα – μικρά ή μεγάλα 
– των μορφωμένων Ελλήνων, είναι κατά βάση ταυτόσημο με το να πα-
ραδεχόμαστε την ανεξαρτοποίηση του ιδεολογικού εποικοδομήματος από 
την υποκείμενη κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα. Θέση, φυσικά, 
θεωρητικά και πρακτικά μη υποστηρίξιμη. Αν πάλι δεχτούμε ότι η αφο-
μοίωση των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης επέτρεψε στα στρώματα της 
ελληνικής ιντελιγκέντσιας ν’ αναλάβουν το έργο ενός πρωτοποριακού συ-
ντελεστή αστικής συνειδητοποίησης στον υπόδουλο Ελληνισμό, πρέπει ν’ 
αποδείξουμε ότι προϋπήρχε μια ετοιμότητα αποδοχής των αστικών ιδεών 
από τον ελληνικό λαό. Αυτό, όμως, προϋποθέτει αστικούς μετασχηματι-
σμούς στην ελληνική κοινωνία σε κλίμακα που να δικαιολογείται μια 
τέτοιας μορφής δεκτικότητα. Οι ιδέες δρουν σαν εξωτερικό ερέθισμα σ’ 
ένα κοινωνικό σύνολο μόνο εφόσον έχουν προηγηθεί δομικής υφής 
αλλοιώσεις στο προϋφιστάμενο κοινωνικό πλαίσιο. Αντίθετη άποψη 
οδηγεί σε έναν αχαλίνωτο ιδεαλισμό, ξένο προς κάθε σοβαρή κοινωνιο-
λογική ανάλυση. 

Εκτός από την πλευρά αυτή του προβλήματος υπάρχουν κι άλλες, επί-
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σης, σοβαρές απόψεις του θέματος που πρέπει να συζητηθούν: Η ελληνι-
κή πνευματική πρωτοπορία των παραμονών της Επανάστασης μπορεί ν’ 
αντιμετωπιστεί, τουλάχιστον ιδεολογικά, σαν ομοιογενές στρώμα; Μέχρι 
ποιου σημείου οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης γίνονται δεκτές αυ-
τούσιες και σε ποιο βαθμό συλλαμβάνονται διαφορετικά και «προσαρ-
μόζονται» σε μια διαφορετική ιστορική και κοινωνική εμπειρία; Ποιας 
μορφής είναι η επιμειξία των παλαιών και των νέων ιδεών, προς ποια 
πλευρά κλίνει τελικά η πλάστιγγα και γιατί; Πρόκειται για μια σειρά από 
ερωτήματα, στα οποία θα προσπαθήσουμε ν’ απαντήσουμε στα επόμενα. 

1.  ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

Δεν μπορεί σοβαρά ν’ αμφισβητηθεί ο ρόλος της Εκκλησίας στον υπό-
δουλο Ελληνισμό σαν στοιχείο συνοχής κι ενότητας. Όμως, είναι εξίσου 
αληθινό ότι όσο πλησιάζουμε στην Επανάσταση διαμορφώνεται ένα στρώ-
μα μορφωμένων ανθρώπων – φιλολόγων, δασκάλων, γιατρών, νομικών 
κ.λπ. – που αναπτύσσονται ανεξάρτητα από τα δεδομένα της εκκλησια-
στικής παράδοσης. Και οι δυο κατηγορίες δεν είναι εσωτερικά απόλυτα 
ομοιογενείς. Στην Εκκλησία βαραίνει η διαφορά κοινωνικής προέλευσης 
και εισοδήματος ανάμεσα στον ανώτερο και κατώτερο κλήρο. Ο ανώτερος 
κλήρος είναι σχεδόν ολοκληρωτικά δεμένος με την ανώτερη γαιοκτητική 
τάξη του υπόδουλου Ελληνισμού, με την οποία και ταυτίζεται κοινωνι-
κά και οικονομικά. Αντίθετα, ο κατώτερος κλήρος και οι φτωχοί μοναχοί 
βρίσκονται από κοινωνική και οικονομική άποψη πολύ κοντά στα κατώ-
τερα αγροτικά στρώματα, αποτελούν ταυτόχρονα και τη βάση, στην οποία 
στηρίζεται η εκκλησιαστική ιεραρχία. Τα περιθώρια πνευματικής αυθυ-
παρξίας του κατώτερου κλήρου, εξάλλου, είναι πολύ περιορισμένα λόγω 
του χαμηλότατου μορφωτικού επιπέδου, κατά κανόνα, των κατώτερων 
κληρικών. 

Ούτε, όμως και το νέο μορφωμένο στρώμα είναι ομοιογενές: ένα τμή-
μα του προέρχεται απ’ τις μεγάλες φαναριώτικες οικογένειες, ένα δεύτερο 
απ’ τον παροικιακό Ελληνισμό, ένα τρίτο από τα μεσαία εύπορα στρώματα 
του υπόδουλου Ελληνισμού. Των πρώτων οι επαγγελματικές επιδιώξεις 
και η σταδιοδρομία εξαρτώνται απόλυτα από τις διάφορες μορφές του Κα-
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τεστημένου – οικονομικού, κοινωνικού, εκκλησιαστικού. Αντίστοιχα και 
οι πνευματικές κατευθύνσεις τους είναι – εκτός από εξαιρέσεις – παραδο-
σιακές και συντηρητικές, κλειστές, επομένως, στον ιδεολογικό κόσμο της 
Γαλλικής Επανάστασης. Η δεύτερη κι η τρίτη ομάδα δίνουν τους μορφω-
μένους εκείνους Έλληνες που δέχονται περισσότερο έντονα την επιρροή 
των γαλλικών αστικών ιδεών. Φυσικά, μιλάμε για έναν κανόνα που έχει 
πάμπολλες εξαιρέσεις. Έτσι, π.χ. ο Καποδίστριας εκφράζεται με οξύτητα 
εναντίον της Γαλλικής Επανάστασης25, μολονότι, όπως απόδειξε η πολι-
τεία του, ήταν μεγάλος αντίπαλος της παλιάς τάξης πραγμάτων του Ελλη-
νισμού και σαν κυβερνήτης έλαβε καθαρά αστικά μέτρα παραγωγής της 
οικονομίας, επιχειρώντας με μεθοδικότητα να γίνει φορέας αστικού χα-
ρακτήρα, κοινωνικών μεταβολών. 

Υπολογίσιμη μερίδα των μορφωμένων των τελευταίων αυτών στρω-
μάτων, όχι μόνο δε δέχονται την επιρροή των αστικών ιδεών, αλλά στη-
ρίζουν την υφιστάμενη τάξη πραγμάτων και πρακτικά και ιδεολογικά. 
Το πλήθος εκείνων των εγγραμμάτων «καλαμαράδων» που υπηρετούν 
τους κοτζαμπάσηδες, ως γραμματείς ή οι παρακοιμώμενοι του Αλή Πασά 
ασφαλώς δεν είχαν καταλάβει πολλά πράγματα από τις εκρηκτικές διαδι-
κασίες που συντελούνταν στην Ευρώπη. Αν κι ο ρόλος των ανθρώπων αυ-
τών είναι στατικός – με την έννοια ότι δεν προσφέρουν τίποτα στην πνευ-
ματική αναγέννηση του Ελληνισμού – και εξαρτηματικός, με την έννοια 
ότι πνευματικά απλώς εκφράζουν το παραδοσιακό οικοδόμημα ιδεών 
που έχει διαμορφώσει η Ορθοδοξία, εν τούτοις, δεν πρέπει να υποτιμά-
ται η σημασία τους σαν φορέων, προαστικών και κατά βάθος αντιαστικών 
αντιλήψεων μέσα σε ένα βασικά αναλφάβητο πληθυσμό. Μέσω, ακριβώς, 
αυτών των ατόμων η παλαιά τάξη πραγμάτων αντιστέκεται στην επέκταση 
των ποικίλων ανατρεπτικών κηρυγμάτων που φτάνουν από την Ευρώπη. 
Αντίστροφα, η νέα δυναμική «ιντελιγκέντσια», που δέχεται τους αντίκτυ-
πους των αστικών ιδεολογικών ρευμάτων, κερδίζει φωτισμένους κληρι-
κούς στις απόψεις της. Ο δρόμος της καρτερίας και της υποταγής με την 
υπόσχεση της μεταθανάτιας δικαίωσης, που με λίγες εξαιρέσεις κηρύσσει 
ο ανώτερος κλήρος, παύει να θεωρείται τόσο αυτονόητος κάτω από την 

25 Ενεπεκίδη Πολυχρόνη: Ιωάννης Καποδίστριας (176, ανέκδοτα γράμματα στον πατέ-
ρα του 1809-1820) Αθήναι, 1972, Βλ. γράμμα υπ’ αριθμ. 103 (σελ. 196) και 104 
(σελ. 197).
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επιρροή των νέων αστικών κηρυγμάτων. Πλευρές της χριστιανικής διδα-
σκαλίας που αναφέρονται στους ταπεινωμένους και καταφρονεμένους και 
προτάσσουν μια θεμελιώδη ισότητα των ανθρώπων έναντι του Θεού, δε 
φαίνονται ασυμβίβαστες με το αστικό επαναστατικό τρίπτυχο «Ελευθερία 
- Ισότητα - Αδελφοσύνη». Από την άποψη αυτή το παλιό καισαροπαπι-
κό οικοδόμημα των πνευματικών παραδόσεων της Ορθοδοξίας, που λει-
τουργεί μετά την κατάκτηση ως ιδεολογικό επιστέγασμα του ραγιαδισμού, 
δεν είναι ούτε στεγανό ούτε άτρωτο σ’ ένα καθαρά διανοητικό επίπεδο. Η 
έκβαση, όμως, ενός ανταγωνισμού για την άσκηση πνευματικής επιρροής 
και καθοδήγησης στα πλατιά λαϊκά στρώματα εξαρτάται πάντοτε από ορι-
σμένες αντικειμενικές δεδομένες συνθήκες δεκτικότητας του κοινωνικού 
σώματος που προσδιορίζεται από το σημείο εξέλιξης που βρίσκεται η κοι-
νωνία στο σύνολό της. Η έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και τα γεγο-
νότα που ακολουθούν, δημιουργούν πολλά ερωτήματα ως προς το βαθμό 
διείσδυσης των αστικών ιδεών στα ευρύτερα στρώματα του ελληνικού 
λαού και ακόμα περισσότερα ως προς το ιδιαίτερο νόημα που αποδίδεται 
απ’ τους Έλληνες στις αστικές ιδέες της εποχής. 

2.  ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΞΙΩΣΗ 

Μέχρι στιγμής, ερευνώντας τα στρώματα και την κοινωνική περιο-
χή των αντικτύπων της Γαλλικής Επανάστασης στο μητροπολιτικό και 
παροικιακό Ελληνισμό, θεωρήσαμε σιωπηρά ότι οι αντίκτυποι αυτοί 
συμπίπτουν με αστικού χαρακτήρα ιδεολογικές επιδράσεις. Ωστόσο, μι-
λώντας για αστικές ιδεολογικές επιδράσεις στον Ελληνισμό της εποχής 
εκείνης δεν κυριολεκτούμε. Βασικές ιδέες, που ενεργοποιούνται σε μια 
αστική κοινωνική πραγματικότητα στη Δυτική Ευρώπη, αποκτούν δια-
φορετικό χαρακτήρα και χρωματισμό σε μια εντελώς διαφορετική κοινω-
νική πλαισίωση, όπως είναι η ελληνική, σε τρόπο ώστε τελικά οι ίδιες 
αρχές να μην καλύπτουν το ίδιο περιεχόμενο εδώ κι εκεί. Ακόμα και για 
τα πιο αστικοποιημένα και ιδεολογικά πιο προωθημένα στρώματα, ακό-
μα και για πνευματικές κορυφές της τάξης ενός Ρήγα ή ενός Κοραή, ισχύει 
η παρατήρηση αυτή. Πολύ περισσότερο για τις μεγάλες λαϊκές μάζες του 
υπόδουλου Ελληνισμού. Στο σημείο αυτό, άλλωστε, πρέπει ν’ αναζητηθεί 
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και η ιδεολογική «σύγχυση» και ο «εκλεκτισμός» που επισημαίνουν οι 
ερευνητές και χαρακτηρίζει τα κείμενα των Φιλικών, του Ανώνυμου κ.λπ. 
Όσο κι αν με τη Γαλλική Επανάσταση γίνεται έκδηλος ένας εννοιολογικός 
συμπλησιασμός, π.χ. στην έννοια του Έθνους ή της Ελευθερίας, ωστόσο, 
παραμένει ευδιάκριτη η διαφορετική ιστορική και κοινωνική καταβολή 
στη μια και στην άλλη περίπτωση. Μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι 
η προαγωγή της εθνικής συνείδησης δεν είναι παράλληλη με εκείνη της 
αστικής συνείδησης. Στη Δυτική Ευρώπη, όπου η υποχώρηση της φεου-
δαρχικής κοινωνικής οργάνωσης συμβαδίζει με τη δημιουργία συνήθως 
ομοιογενών – από φυλετική, γλωσσική και πολιτιστική άποψη – ενοτή-
των κάτω από ενιαίο συγκεντρωτικό κρατικό φορέα, υπάρχει κατά κανόνα 
μια παράλληλη κίνηση στην εμφάνιση της αστικής και τη διαμόρφωση 
της εθνικής συνείδησης. Κι αυτό, γιατί στη Δύση οι ανερχόμενες αστικές 
δυνάμεις είναι εκείνες που ωθούν και συμβάλλουν αποφασιστικά στη δη-
μιουργία του εθνικού και συγκεντρωτικού κράτους, το οποίο αποτελεί την 
άρνηση και το ξεπέρασμα στο πολιτικό επίπεδο του φεουδαρχικού συστή-
ματος, δηλαδή του συστήματος που βασιζόταν σε σχέσεις κυριαρχίας και 
υποτέλειας καθαρά προσωποκρατικού, όχι «εθνικού» χαρακτήρα. 

Στη δημιουργία μεγάλων αδιάσπαστων εθνικών χώρων συναντιέται 
το πολιτικό συμφέρον της Απολυταρχίας με το συμφέρον των αστών για 
δημιουργία μεγάλων ενιαίων αγορών που δεν κατακερματίζονται από φε-
ουδαρχικές επικράτειες. Αυτά και μόνο αρκούν για να δείξουν ανάγλυφη 
τη μεγάλη διαφορά στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης στη Δύση 
και στον ελλαδικό χώρο. Εκεί η εθνική συνειδητοποίηση είναι συνακό-
λουθο της αστικής συνειδητοποίησης, εδώ διαμορφώνεται βασικά στο 
πλαίσιο της αντίθεσης μεταξύ κατακτητή και κατακτημένου από το ένα 
μέρος, Χριστιανισμού και Ισλαμισμού από το άλλο. Η ιδιομορφία αυτή 
μεταθέτει αποφασιστικά τον ιδεολογικό άξονα σε μια εποχή πολύ προ-
γενέστερη από εκείνη που σημειώνει την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ 
εθνών (όχι απλώς μεταξύ φεουδαρχικών αρχόντων) στη Δυτική Ευρώπη. 
Ο υπόδουλος Έλληνας συνειδητοποιεί την εθνική του ιδιαιτερότητα σαν 
κατακτημένος λαός έναντι ενός δυνάστη, κυρίαρχου λαού χωρίς την πα-
ρέμβαση αστικών μετασχηματισμών. Η αναζήτηση της ελευθερίας του δε 
σημαίνει παρά μόνο έμμεσα απελευθέρωση από φεουδαρχικά δεσμά, άμε-
σα σημαίνει αποτίναξη του ζυγού ενός ξένου κυρίαρχου λαού. Το αίτημα 
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για ελευθερία έχει πρωταρχικά εθνικοαπελευθερωτικό και σ’ ένα δεύτερο 
επίπεδο κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο για τους υπόδουλους Έλληνες. 
Στη Δύση, αντίθετα, η ελευθερία νοείται ως κοινωνικο-πολιτική και ενερ-
γοποιείται προς την κατεύθυνση της «σωτηρίας της πατρίδας» μόνο, όταν 
απειληθεί η κοινωνικο-πολιτική επανάσταση από τα έξω, από ξένα έθνη. 

Δε γεννιέται, συνεπώς, ζήτημα ότι η ιδέα του «Έθνους» και της «Ελευ-
θερίας» γίνονται στοιχεία πίστης του Ελληνισμού ανεξάρτητα από κάθε 
αστικοποίηση και με ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά πολύ διαφορετικά 
από κείνα της Δυτικής Ευρώπης. Ούτε είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι η 
Γαλλική Επανάσταση επιφέρει μια ολοκληρωτική διαφοροποίηση αστι-
κής υφής σ’ αυτά τα στοιχεία πίστης του υπόδουλου Ελληνισμού ούτε καν 
στις αστικά πιο προωθημένες κατηγορίες των εγγραμμάτων, των μικρών 
και μεσαίων εμπόρων, των καραβοκυραίων, βιοτεχνών κ.λπ. Και γι’ αυτό 
οι έννοιες Έθνος και Ελευθερία των Γάλλων αστών τοποθετούνται στο 
ειδικότερο πλαίσιο του υπόδουλου Ελληνισμού, έχουν, επομένως, άλλο 
σημασιολογικό τονισμό. Παρ’ όλα αυτά η Γαλλική Επανάσταση αποτελεί 
ένα είδος επίρρωσης των ιδανικών του Έθνους και της Ελευθερίας. Επίρ-
ρωση και δικαίωση που ενισχύει τις ελπίδες και τις προσδοκίες του Ελ-
ληνισμού για την ανάκτηση της ελευθερίας του και τη συγκρότησή του σ’ 
ένα ανεξάρτητο Έθνος. Η Γαλλική Επανάσταση και τα κηρύγματά της απο-
κτούν δύναμη καταλυτική διότι: Πρώτο, επιταχύνουν τον συνασπισμό 
των νεότερων ηγετικών ομάδων και πυρήνων του ελληνικού λαού γύρω 
από την ανάληψη πρωτοβουλιών για την απελευθέρωση του Έθνους. Δεύ-
τερο, δημιουργούν ιστορικό παράδειγμα, αποκαλύπτοντας τις τιτάνιες δυ-
νάμεις που κλείνει μέσα της μια λαϊκή εξέγερση και ενισχύεται μ’ αυτό 
τον τρόπο η αυτοπεποίθηση του ελληνικού λαού, στην ικανότητά του να 
ελευθερωθεί. Τρίτο, προσδίδεται στα ιδανικά του Έθνους και της Ελευθε-
ρίας μια παγκοσμιότητα, ένα κύρος πανανθρώπινο, που ανεξάρτητα από 
τη διαφορά της σύλληψής του, αποτελεί έναν ηθικό παράγοντα πρώτου 
μεγέθους, ο οποίος συντείνει ανυπολόγιστα στην επιτάχυνση των επανα-
στατικών διαδικασιών. Τέταρτο, διότι συμβάλλει στη δημιουργία ενός 
γενικότερου δημοκρατικού, αντιολιγαρχικού και αντιμοναρχικού κλίμα-
τος στον επαναστατημένο λαό και προκαλεί μια πρώτη συνειδητοποίηση 
των εσωτερικών κοινωνικών προβλημάτων και αντιθέσεων του Ελληνι-
σμού, που εκφράζεται στο αίτημα για «ισοπολιτεία» και κατάργηση της 
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οικονομικής και κοινωνικής δεσποτείας του κοτζαμπαδισμού. Κάτω από 
το ίδιο πρίσμα πρέπει να εξεταστούν και οι άλλες πλευρές της αστικής 
πολιτικής σκέψης σε σχέση με τον υπόδουλο Ελληνισμό. Το αίτημα για 
ισότητα ως ισότητας ευκαιρίας των Γάλλων αστών στρέφεται κατευθείαν 
εναντίον των κάθε είδους πολιτικο-νομικής κατοχύρωσης ομαδικών συμ-
φερόντων (π.χ. συντεχνιακού χαρακτήρα). Τείνει, λοιπόν, στη δημιουργία 
«ανοιχτής» κοινωνίας, στην κατάργηση όλων των κλειστών κοινωνικών 
μορφωμάτων που παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη των καπι-
ταλιστικών παραγωγικών σχέσεων. Δεν έχει, βεβαίως, το ίδιο νόημα το 
κήρυγμα της ισότητας στο στόμα των Φιλικών και των άλλων αποστόλων 
της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, διότι στο ελληνικό πλαίσιο, εκείνο που 
προέχει είναι η ισότητα έναντι του Τούρκου δυνάστη, δηλαδή η ανεξαρτη-
σία του υπόδουλου Ελληνικού Έθνους. Και πάλι ο έντονος εθνικοαπελευ-
θερωτικός χρωματισμός είναι αναπόφευκτος. 

Ανάλογα και η αδελφοσύνη νοείται βασικά σαν αδελφοσύνη των υπό-
δουλων χριστιανών ενάντια στον «άπιστο» δυνάστη, γεγονός που ερμη-
νεύει εν μέρει και την πίστη του Ρήγα στη δυνατότητα δημιουργίας Βαλ-
κανικής Ομοσπονδίας. Κι αυτό ακόμα το «όποιος ελεύθερα συλλογάται, 
συλλογάται καλά» του Βελεστινλή, που είναι καθαρό γέννημα του Διαφω-
τισμού και της αστικής πολιτικής σκέψης στο πλαίσιο του υπόδουλου Ελ-
ληνισμού, αποκτά το ιδιαίτερο νόημα της αποτίναξης του πνεύματος του 
λήθαργου και της υποταγής, του πνεύματος της μοιρολατρικής συνθηκο-
λόγησης με την πραγματικότητα της τουρκικής κυριαρχίας. 

3.  ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΑΦΕΙΑ:  ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ 

Η εννοιολογική ασάφεια των ιδεών που διατυπώνουν οι πρωτοπό-
ροι της Ελληνικής Παλιγγενεσίας ανταποκρίνεται και σε μια σοβαρότατη 
πρακτική ανάγκη. Στην ανάγκη να κερδηθούν οι ανώτερες τάξεις του Ελ-
ληνισμού στην υπόθεση της Επανάστασης. Είναι γνωστό ότι ο ανώτερος 
κλήρος που από κοινωνική άποψη αποτελεί τον ιδεολογικό φορέα του 
κοτζαμπασισμού και του φαναριωτισμού αντιμάχεται με μεγάλη σφοδρό-
τητα τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης σ’ όλη την περίοδο που μεσο-
λαβεί από την έκρηξή της και μέχρι την εκδήλωση της Ελληνικής Επα-
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νάστασης. Γιατί, άραγε; Ακριβώς, διότι το «κατεστημένο» του υπόδουλου 
Ελληνισμού δεν είναι αστικής, αλλά φεουδαρχικής υφής και στηρίζεται 
σ’ ένα πλέγμα προνομίων άμεσα εξαρτημένων από τη μεγάλη γαιοκτησία. 
Αν οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης «δεν μετουσιώνονταν» σε κατηγο-
ρίες εθνικοαπελευθερωτικές, που ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστούν με 
το παραδοσιακό ιδεολογικό οπλοστάσιο, οι κοτζαμπάσηδες και η ηγεσία 
της Εκκλησίας θα είχαν αντιδράσει κατά τρόπο οργανωμένο στην Επα-
νάσταση και τον κίνδυνο αυτό δεν μπορούσαν ν’ αναδεχτούν οι Φιλικοί. 
Το διφυές, θα μπορούσαμε να πούμε, των ιδεών που χρησιμοποιούν οι 
Φιλικοί, τους έδωσε τη δυνατότητα να καθησυχάζουν τις ανησυχίες των 
κοτζαμπάσηδων για μια ενδεχόμενη κοινωνική ανατροπή, ενώ ταυτό-
χρονα τους βάζει σ’ ένα αμείλικτο δίλημμα: να δεχτούν την Επανάσταση 
με πολλές πιθανότητες ν’ αναλάβουν την ηγεσία της ή να στραφούν ενα-
ντίον της, οπότε κινδυνεύουν να εξομοιωθούν στη συνείδηση του λαού 
– που εφέρετο πλέον κατά τρόπο αναπόδραστο προς την Επανάσταση – με 
τους Τούρκους. Για τους κοτζαμπάσηδες ήταν η τελευταία και η μεγάλη 
ευκαιρία να στρέψουν το μένος και το πάθος του λαού για τις ανυπόφορες 
οικονομικές συνθήκες, την εξαθλίωση και την καταπίεση ιδιαίτερα στην 
περίοδο που ακολούθησε την καταστροφή της κλεφτουριάς στα 1806, 
αποκλειστικά εναντίον του ξένου δυνάστη. Όταν, παρ’ όλες τις αντιδράσεις 
τους, η Επανάσταση ήταν πλέον γεγονός, προτίμησαν να ρίξουν τον κύβο, 
γνωρίζοντας πολύ καλά ευθύς εξ αρχής ότι ο βαθμός συνειδητοποίησης 
του κοινωνικού περιεχομένου των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης από 
την πλατιά λαϊκή μάζα δεν ήταν τέτοιος, ώστε να απειλούνται σοβαρά τα 
συμφέροντά τους, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν θα αποκόπτονταν 
με τη θέλησή τους από τον επαναστατημένο Ελληνισμό. 

Η ιδεολογική «ευελιξία» των Φιλικών –στο βαθμό που ήταν συνειδη-
τή– επέτρεψε ή εκβίασε το ενιαίο μέτωπο όλων των Ελλήνων, τουλάχι-
στον στις κύριες εστίες της Επανάστασης ενάντια στους Τούρκους. Η «ευ-
ελιξία» αυτή που άλλωστε ήταν αναπόφευκτη, όπως καταδείξαμε, κάτω 
από τις ιδιαίτερες ιστορικές και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες του Ελ-
ληνισμού, είναι μια απ’ τις αιτίες της νόθας –από αστική άποψη– πορείας 
της Ελληνικής Επανάστασης και του τελικού αποπροσανατολισμού της 
που οδηγεί στο μπλοκάρισμα της «εθνωτικής» (Abd El Malek) οικονομι-
κής και κοινωνικής ανάπτυξης και στην μεταπρατική κοινωνία. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥΣ



Εικόνα κεφαλαίου: «Παλικάρι σε πορεία»: έργο του Th. Leblanc, Πινακοθήκη Μουσείου 
Πύλου 
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Η ανάληψη ιστορικής πρωτοβουλίας από τους Φιλικούς για την προ-
ετοιμασία της Επανάστασης θα είχε μείνει χωρίς αποτέλεσμα, αν δεν 
συναντούσε ένα πρόσφορο έδαφος, την ωρίμανση των επαναστατικών 
συνθηκών και την αντίστοιχη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της 
Επανάστασης από τη μεγάλη μάζα του ελληνικού λαού. Όπως θα ήταν 
ανακριβές και αναλυτικά λαθεμένο να γίνει λόγος για πρόκληση της Επα-
νάστασης «εκ των άνω», από μια πρωτοποριακή και φωτισμένη αστική 
μειοψηφία, το ίδιο λαθεμένο θα ήταν να δεχτούμε μια αυθόρμητη και 
ασυντόνιστη κίνηση του λαού. Η ωρίμανση των συνθηκών επέφερε τη σύ-
μπτωση των δυο στοιχείων, όπως, άλλωστε, σε κάθε επανάσταση, με την 
έννοια ότι οι ειδικές ιστορικο-κοινωνικές περιστάσεις που ώθησαν την 
ηγεσία στην ανάληψη της επαναστατικής πρωτοβουλίας, ερμηνεύουν και 
την ετοιμότητα αποδοχής της Επανάστασης από το λαό. 

Η στοιχειώδης οργανωτική υποδομή που δημιούργησε η Φιλική Εται-
ρεία και η λαϊκή πίεση έκαναν την Επανάσταση αναπόφευκτο γεγονός που 
πολλές φορές επισκιάζεται από τον υπερβολικό τονισμό περιστασιακών 
παραγόντων, όπως ήταν η εσωτερική επιπλοκή που είχε δημιουργήσει 
για την Πύλη η ανταρσία του Αλή Πασά και το ενδεχόμενο της ρωσικής 
επέμβασης στις Ηγεμονίες εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τέ-
τοιας μορφής, όμως, περιστασιακοί παράγοντες δε δρούσαν μόνον ενι-
σχυτικά, αλλά και ανασταλτικά στην εκδήλωση της Ελληνικής Επανάστα-
σης, όπως π.χ. η Ιερή Συμμαχία, που βρισκόταν στο απόγειο της δύναμής 
της ή η απροκάλυπτη φιλοοθωμανική στάση του ισχυρότερου κράτους της 
εποχής: της Μεγάλης Βρετανίας. 

Αναμφισβήτητα, η επαναστατική ηγεσία αποτίμησε τα υπέρ και τα 
κατά από την άποψη των περιστασιακών αυτών παραγόντων στην επι-
λογή του χρόνου εκδήλωσης της Επανάστασης, όμως, σε καμιά περίπτω-
ση οι παράγοντες αυτοί δεν έκριναν το αν θα πραγματοποιηθεί ή όχι η 
Επανάσταση. Ούτε μπορεί να υποστηριχτεί, όπως φαίνεται να γίνεται από 
ορισμένες πλευρές ότι δήθεν η έξυπνη προπαγάνδα των Φιλικών γύρω 
από την ύπαρξη μιας μυστικής κι αόρατης Υπέρτατης Αρχής, που άφηνε 
την εντύπωση ότι πίσω από την Εταιρεία στεκόταν μια μεγάλη δύναμη, 
ήταν αποφασιστικό στοιχείο για την έκρηξη της Επανάστασης. Ανάλογης 
μορφής τεχνάσματα στην Ιστορία το πολύ-πολύ να οδηγήσουν σε περιορι-
σμένης κλίμακας κινήματα, ποτέ σε καθολική επανάσταση. Άλλωστε, δεν 
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πρέπει να λησμονείται ότι η κυρίως Ελληνική Επανάσταση αρχίζει, όταν 
πλέον έχει κριθεί η υπόθεση σε βάρος των επαναστατών στις Ηγεμονίες 
και οι Έλληνες ξέρουν ότι βασικά πρέπει να στηριχτούν στις δικές τους 
δυνάμεις και μόνο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποια, όμως, είναι τα 
στοιχεία των προσδοκιών που κάνουν τον απλό Έλληνα ιδιαίτερα δεκτικό 
στην ιδέα της Επανάστασης; Ποιες είναι οι ηγετικές δυνάμεις, τις οποίες 
εμπιστεύεται για ν’ αποδυθεί στο μεγάλο αγώνα; και μέχρι ποιου σημείου 
οι δυνάμεις αυτές τον εκφράζουν πραγματικά; 

1.  Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΟΙ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ 

Το γεγονός ότι η Ελληνική Επανάσταση είναι μια εθνική επανάσταση 
που γίνεται για του «Χριστού την Πίστιν την Αγίαν και της Πατρίδος την 
Ελευθερίαν» έχει οδηγήσει μια σειρά ιδεαλιστών ιστορικών και ερμηνευ-
τών στην παρουσίαση της Ελληνικής Επανάστασης κάτω από ένα πρίσμα 
αποπνευμάτωσης και εξαΰλωσης, όπου οι υλικές επιδιώξεις του λαού δε 
λαμβάνονται καθόλου ή μόνο περιθωριακά υπόψη. Έτσι, λησμονείται ότι 
για τους λαούς αρχές, πίστεις και ιδανικά γίνονται σύμβολα αγώνα, εφό-
σον συνδεθούν μ’ ένα όραμα ζωής, δηλαδή με μια αντίληψη για το τι είναι 
σωστό και δίκαιο στον κόσμο. 

Αφηρημένες ιδέες αποκτούν ιστορική δραστικότητα μόνο, όταν βρε-
θούν σε διαλεκτική σχέση με μαζικές ανθρώπινες ανάγκες. Το ερώτημα, 
λοιπόν, είναι: Ποιες ήταν οι ανάγκες της μεγάλης μάζας του υπόδουλου 
Ελληνισμού; Δηλαδή, από τι ήθελαν ν’ απαλλαγούν και τι επεδίωκαν οι 
Έλληνες επαναστατώντας; Ήθελαν, ασφαλώς, πριν απ’ όλα να πάψουν να 
είναι υπόδουλοι, άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας, έκθετοι στις αυθαιρεσίες 
του κυρίαρχου. Αυτή είναι η μια πλευρά του ζητήματος και δεν υποτιμού-
με τη σημασία της. Θα ήταν, όμως, αναλυτικό λάθος να μην παραδεχτούμε 
ότι παρ’ όλα αυτά είχε διαμορφωθεί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ένα 
modus vivendi μεταξύ κυρίαρχων και κατακτημένων. Μια εκατονταετία 
τουλάχιστον πριν από την Επανάσταση έχει σταματήσει το παιδομάζωμα, 
δε γίνονται βίαιοι εξισλαμισμοί, δε λεηλατούνται οι επαρχίες από τουρκι-
κά στρατιωτικά σώματα, η καταπίεση των χριστιανικών πληθυσμών γίνε-
ται – εκτός από εξαιρέσεις – στο βαθμό που είναι αναγκαίος για την κατα-
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Οι Αρματολοί ήταν πρώην Κλέφτες που χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι για να αποκαταστή-
σουν την ασφάλεια στην ύπαιθρο. Από την άποψη των απλών Αρματολών πρέπει να επι-
σημανθεί ότι η «δούλεψη» στους Τούρκους, καλλιεργεί μια στάση και νοοτροπία μισθοφο-
ρική, που δεν είναι απαλλαγμένη από διάθεση καταπίεσης, ακόμα και σε βάρος ομοεθνών 
κι ομοθρήσκων. Από την άποψη των καπεταναίων η διαφορά είναι ακόμη σημαντικότερη, 
διότι οι αρχηγοί των Αρματολών στην υπηρεσία των Τούρκων έχουν δικαίωμα είσπραξης 
φόρων. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι οι κύριοι του αρματολικιού έχουν αντιθέσεις και με τα 
λαϊκά στρώματα και με τους άλλους καπεταναίους, με τους οποίους άλλωστε έρχονται και 
σε συνεχείς ένοπλες προστριβές. Παρά το γεγονός πως ήταν στην υπηρεσία των Τούρκων, 
συχνά συνεργάζονταν με τους Κλέφτες, και κατά τους τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας 
πολλοί εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και έγιναν Κλέφτες. 

Carl Haag, Έλληνας αγωνιστής, 1861 (Μουσείο Μπενάκη).
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Οι Κλέφτες ήταν ένοπλοι Έλληνες, που ζούσαν στην ύπαιθρο. Είχαν τα λημέρια τους σε δύ-
σβατα μέρη και οργανώνονταν σε μικρές ομάδες. Η καθεμία είχε το δικό της καπετάνιο και 
μπαϊράκι (λάβαρο). Ήταν εχθροί των Τούρκων και έγιναν σύμβολο της αντίστασης των υπό-
δουλων Ελλήνων, ενάντια στους κατακτητές.Τη σημασία των Κλεφτών, ως την κατεξοχή λα-
ϊκή ηγεσία, αναγνωρίζει ένας άνθρωπος της ολκής του Καποδίστρια, ο οποίος στο περίφημο 
γεύμα της Λευκάδας τούς προσφωνεί ως «μέλλοντας πολεμάρχους δια την επανάστασιν του 
Ελληνικού γένους». Οι αρχηγοί των Κλεφτών, που αργότερα δίνουν τη στρατιωτική ηγεσία 
της Επανάστασης, κατά βάθος αμφισβητούν την εξουσία των κοτζαμπάσηδων στο τοπικό 
επίπεδο κι αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Και η αμφισβήτηση αυτή είναι πολύ ουσιαστι-
κή, «επικίνδυνη» και καθοριστική τόσο για την επαναστατική, όσο και τη μετεπαναστατική 
πορεία της χώρας. 

Κλέφτης, σχέδιο του Thomas Hope, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη
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στολή εστιών ανταρσίας, τέλος, υπάρχει βασικά σεβασμός και προστασία 
της χριστιανικής περιουσίας. Η πλευρά αυτή, επομένως, από μόνη της δεν 
εξηγεί την έκρηξη της Επανάστασης παρ’ όλη την ενεργοποίηση της εθνι-
κής ιδέας και της ιδέας της Ελευθερίας κάτω από τις ιδιότυπες συνθήκες 
του τέλους του 18ου αιώνα. Μαζί με τα ιδεολογικά στοιχεία χρειαζόταν και 
η σύνδεση στη συνείδηση του λαού, με την πεποίθηση ότι η απελευθέρω-
ση από τον Τούρκο δυνάστη θα είχε σαν συνέπεια τη βελτίωση των συν-
θηκών της καθημερινής ζωής του. Αν τα φορολογικά βάρη – ειδικά την τε-
λευταία πριν απ’ την Επανάσταση δεκαπενταετία – δεν ήταν κυριολεκτικά 
αβάσταχτα, η Επανάσταση δεν θάχε εκδηλωθεί το 1821, αλλά κατά πάσα 
πιθανότητα αργότερα κάτω από διαφορετικές ιστορικές και κοινωνικο-
οικονομικές συγκυρίες. Αυτή είναι η δεύτερη πλευρά που συχνά παρα-
γνωρίζεται με τη συνέπεια να οδηγούμαστε, ακόμα και στις περιπτώσεις 
που επιχειρείται μια κοινωνιολογική αναλυτική προσέγγιση, σε μια 
αποκομμένη εξέταση των στοιχείων του εποικοδομήματος από την υπο-
κείμενη κοινωνικο-οικονομική δομή. Έτσι, εξηγείται και η αβασάνιστη 
αντίληψη ότι η Επανάσταση του 1821 ήταν «αστική», η οποία, όχι μόνον 
αφήνει ανεξήγητα τα γεγονότα και την πορεία της Επανάστασης, αλλά και 
τους προσδίδει ένα χαρακτήρα επεισοδιακό και αυθαίρετο σε σημείο που 
ο υποκειμενικός παράγοντας να εμφανίζεται ως ο μόνος αποφασιστικός. 

Ακόμα κι αν δεχτούμε ότι κάτω από την επιρροή των αστικών επανα-
στάσεων παίρνουν το οριστικό τους σχήμα οι κινητήριες ιδέες της Ελλη-
νικής Επανάστασης, τελικά, το «αστικό» δεν είναι για τα πλατιά στρώματα 
του ελληνικού λαού, που είναι αγροτικά, τίποτα περισσότερο από ένα επί-
χρισμα. 

Οι οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι των αγροτο-ποιμενικών πλη-
θυσμών δεν είχαν καμιά σχέση με αστικής μορφής αιτήματα μετασχημα-
τισμού. Ήταν στόχοι καθαρά προαστικοί και αφορούσαν στην απαλλαγή 
από τα φορολογικά βάρη που ήταν συνυφασμένα με την τουρκική κοινω-
νικο-πολιτική οργάνωση, καθώς και στην απόκτηση επαρκούς κλήρου. 
Επιβάλλεται να σημειωθεί ότι οι επιδιώξεις αυτές είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένες με τις μικρότερες ή μεγαλύτερες ανταρσίες των ελληνικών αγρο-
τικών πληθυσμών σ’ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Όταν π.χ. οι 
επαναστατημένοι αγρότες της Θεσπρωτίας εισορμούν στα Ιωάννινα ακο-
λουθώντας το κάλεσμα του επισκόπου Τρίκκης Διονυσίου του Σκυλοφιλό-
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σοφου στα 1611, κραυγάζουν «Χαράτζ - Χαρατζόπουλον» και «αναζούλι - 
αναζουλόπουλον», στρέφονται, δηλαδή κατά της τουρκικής φορολογίας26. 

Από την άποψη του λαού τα διάφορα επαναστατικά κινήματα, αλλά και 
η μεγάλη Επανάσταση έχουν ορισμένα κοινά στοιχεία με τα αγροτικά επα-
ναστατικά κινήματα του 14ου αιώνα στην Αγγλία και τη Γαλλία. Όμως και 
η Jaquerie του 1358 στη Γαλλία και η αγροτική εξέγερση του 1381 στην 
Αγγλία, στρέφονται κατά μορφών εκμετάλλευσης που προσιδιάζουν στη 
δυτική φεουδαρχία (δουλοπαροικία, πρόσδεση του αγρότη στο τιμάριο, 
αγγαρείες κ.λπ.). Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι ποικίλες κατηγορίες 
φόρων, που, όπως αναφέραμε, συνδέονται με τον ανατολικό τρόπο παρα-
γωγής και την ανατολική δεσποτεία, συγκεντρώνουν την εχθρότητα των 
αγροτικών πληθυσμών που ζουν μόνιμα στο «επίπεδο συντήρησης», συ-
νήθως κάτω από αυτό. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία μετά 
το ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1770 και ιδιαίτερα μετά την καταστροφή της 
κλεφτουριάς το 1806, τα φορολογικά βάρη παίρνουν διαστάσεις τρομα-
κτικές. Οι φόροι στην Πελοπόννησο υπολογίζονται με βάση τον πληθυ-
σμό πριν απ’ τον πόλεμο του 1770 και την επιδημία της πανούκλας27 που 
κυριολεκτικά αποδεκάτισαν τον πληθυσμό, με αποτέλεσμα να αυξάνεται 
κατά πολύ το φορολογικό βάρος. Μετά την εξόντωση των Κλεφτών στα 
1806 «τα δοσίματα» δεκαπλασιάζονται και εικοσαπλασιάζονται28. 

Η πλευρά αυτή η τόση σημαντική στην προετοιμασία του λαού για τη 
μεγάλη αναμέτρηση, συνήθως παραγνωρίζεται και τούτο για δυο κυρίως 
λόγους: 

α) Διότι δε συμβιβάζεται με την εξιδανικευτική και ιδεαλιστική παρου-
σίαση της Επανάστασης και 

β) δημιουργεί σοβαρά αναλυτικά προβλήματα σε όσους τη θεωρούν 
«αστική» επανάσταση. Η παραγνώριση, όμως, της πλευράς αυτής του ζη-
τήματος αναγκάζει το μελετητή να αναζητήσει τις «φέρουσες» δυνάμεις της 
Επανάστασης του 1821 σε μια περιοχή που αφήνει έξω τη συντριπτική 
πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δηλαδή τους αγροτικούς πληθυσμούς. 
Τι απομένει αν οι αγροτο-ποιμενικοί πληθυσμοί της υπόδουλης Ελλά-

26 Βακαλόπουλος: όπου παραπάνω τόμος Γ΄ σελ. 345.
27 Τάκη Σταματόπουλου: Ο εσωτερικός αγώνας πριν και κατά την Επανάσταση του 1821, 

Αθήνα 1971-73 τόμος Α΄ σελ. 23επ.
28 Τάκη Σταματόπουλου: όπου παραπάνω τόμ. Α΄ σελ. 146, υποσ. 5
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δας θεωρηθούν ως άβουλο όργανο και «ζύμη της Ιστορίας»; Απομένουν: 
Πρώτο, τα μεσαία στρώματα με όλη την κατάτμηση, την ανομοιογένεια, 
την αντιφατικότητα και το χαμηλό βαθμό ταξικής συνείδησης που δια-
πιστώσαμε στα προηγούμενα. Δεύτερο, μια αριθμητικά περιορισμένη 
πρωτοποριακή «ελίτ» με σχετικά προηγμένο βαθμό αστικής συνειδητο-
ποίησης και αρκετά υψηλό μορφωτικό επίπεδο, οι ιδρυτικοί πυρήνες της 
Φιλικής Εταιρείας. Τρίτο, τα φεουδαρχικά και ημιφεουδαρχικά στρώμα-
τα των κοτζαμπάσηδων, των Φαναριωτών και του ανώτερου κλήρου, που 
εκτός από εξαιρέσεις, δεν πρωτοστάστησαν, αλλά κυριολεκτικά σύρθηκαν 
στην Επανάσταση. Καμιά απ’ τις δυνάμεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ως η 
κατεξοχή φέρουσα δύναμη της Ελληνικής Επανάστασης, χωρίς να περι-
πέσουμε σε αναλυτικά και ερμηνευτικά αδιέξοδα, σε αστήρικτες εννοιολο-
γικές και ιστορικές ταυτίσεις και τέλος σε μια ή περισσότερες μορφές ελι-
τισμού και ιδεαλισμού. Επιπλέον, αν ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο δεν 
υπάρχει τρόπος ερμηνείας του γιγάντιου «εκβιασμού» που έγινε σε βάρος 
των κοτζαμπάσηδων για να δεχτούν την επανάσταση. Αν, αντίθετα, δοθεί 
πρωτεύων, όχι δευτερεύων ρόλος στα συμφέροντα των μεγάλων αγροτι-
κών μαζών του υπόδουλου Ελληνισμού, τότε γίνεται εύκολα και αβίαστα 
αντιληπτό το πώς και γιατί λειτούργησε το «ιστορικό μπλοκ» μεταξύ χω-
ρικών, μικρών και μεσαίων αστικών στρωμάτων και της πρωτοποριακής 
ελίτ με δύναμη που ήταν αδύνατο ν’ ανασχεθεί. Αν ο χωρικός δεν ήταν 
έτοιμος, θα έλειπε η βάση της Επανάστασης και δε θ’ αρκούσε καμιά 
διαφώτιση εκ των άνω, κανένας πρωτοβουλιακός ρόλος μιας κοινωνι-
κής ομάδας, κανένα εξωτερικό γεγονός. Η επιλογή της στιγμής έγινε από 
τους Φιλικούς, επειδή διέβλεψαν την επαναστατική βούληση του λαού. 
Οι κοτζαμπάσηδες υπέκυψαν, διότι ακριβώς αντιλήφθηκαν ότι η θύελλα 
της λαϊκής εξέγερσης, που σ’ ένα μεγάλο βαθμό οι ίδιοι είχαν κάνει ανα-
πόφευκτη με τις ασύλληπτες οικονομικές πιέσεις της τελευταίας δεκαπε-
νταετίας, θα στρεφόταν και άμεσα εναντίον τους, αν δεν προσχωρούσαν 
έγκαιρα στην Επανάσταση, ρίχνοντας όλο το βάρος της ευθύνης για τη λα-
ϊκή κακοδαιμονία στον «άπιστο τύραννο». Έτσι, άλλωστε, εξηγείται και 
γιατί ο απλός αγρότης έδειξε την πρωτοφανή ετοιμότητα θυσίας και τον 
ηρωισμό, που γεννά το θαυμασμό ακόμα και σ’ έναν τόσο αυστηρό κριτή 
προσώπων και πραγμάτων της Επανάστασης, όπως ήταν ο Φίνλεϋ. 
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2.  Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ 

Είναι αδύνατο να κατανοηθούν οι συγκρούσεις, που σημειώνονται 
στη διάρκεια της Επανάστασης μεταξύ των Ελλήνων, αν δεν αποδοθεί η 
απαιτούμενη σημασία στα γεγονότα του 1806, δηλαδή στην εξόντωση της 
κλεφτουριάς της Πελοποννήσου. Ο Τάκης Σταματόπουλος στη μελέτη του 
για τον εσωτερικό αγώνα στην Επανάσταση του 1821 ορθότατα αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στα γεγονότα εκείνα. Διαφωνούμε μόνο ως προς το ότι 
θεωρεί ότι στα γεγονότα αυτά πρέπει να αναζητηθεί το σπέρμα του διχα-
σμού που οδηγεί στις εμφύλιες διαμάχες στη διάρκεια του αγώνα. Γενικά, 
νομίζουμε ότι ο όρος «διχασμός» είναι ψυχολογικά και συναισθηματικά 
φορτισμένος και παρεμβάλλει εμπόδιο στην εξέταση των κοινωνικών κα-
ταστάσεων με βάση λογικές αναλυτικές κατηγορίες. Βέβαια, δεν μπορεί 
να αρνηθεί κανείς ότι η εξόντωση των Κλεφτών άφησε ψυχικά τραύματα, 
πάθη και τάσεις αντεκδίκησης, που οπωσδήποτε συνέβαλαν στον προσω-
πικό τόνο που δόθηκε σε πολλές από τις εσωτερικές διαμάχες του 1821. 
Όμως, το υποκειμενικό στοιχείο δε δίνει το μοναδικό κλειδί ερμηνείας 
των γεγονότων, όπως, άλλωστε, ο ίδιος ο Τ. Σταματόπουλος με τόση ενάρ-
γεια αποκαλύπτει. Υπάρχουν σοβαροί κοινωνικής υφής λόγοι, εντάσεις 
και αντιτιθέμενα συμφέροντα, που ζυγίζουν αποφασιστικά στην εκδήλω-
ση της αναμέτρησης στα 1806 μεταξύ κοτζαμπάσηδων και Κλεφτών κι οι 
ίδιοι αυτοί λόγοι εμφανίζονται σε υπολανθάνουσα μορφή σε όλη τη διάρ-
κεια της Επανάστασης. 

Οι αρχηγοί των Κλεφτών, που αργότερα δίνουν την στρατιωτική ηγε-
σία της Επανάστασης, κατά βάθος αμφισβητούν την εξουσία των κοτζα-
μπάσηδων στο τοπικό επίπεδο κι αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Και 
η αμφισβήτηση αυτή είναι πολύ ουσιαστική και πολύ επικίνδυνη δεδο-
μένου ότι πρώτο: εμφανίζεται και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη μεγάλη 
μάζα του αγροτικού και κτηνοτροφικού πληθυσμού, αποτελούν τη δυναμι-
κότερη και ανυπότακτη έκφρασή του. Δεύτερο: δε στρέφονται απλά κατά 
της τουρκικής εξουσίας, αλλά, με το να αρνούνται γενικά τη νομιμότητα 
της είσπραξης φόρων και κάθε μορφής «δοσιμάτων», υπονομεύουν την 
ίδια την οικονομική βάση και την αντίστοιχη πολιτική υπεροχή των κο-
τζαμπάσηδων. Τρίτο: προστατεύουν τους φτωχούς και ζουν σε βάρος των 
πλουσίων, όπου κι όταν έχουν τη δύναμη. Με τον τρόπο, όμως, αυτό βά-
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ζουν ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης –με πρωτόγονο έστω τρόπο– πράγ-
μα, που έχει προεκτάσεις πολιτικού και ηθικού χαρακτήρα πολύ σημα-
ντικότερες από τις υλικές ζημιές που προκαλεί η δράση τους. Τέταρτο: 
δημιουργούν μορφές ηγεσίας και ιεραρχίας, που βασίζονται στην ικανό-
τητα, την ανδρεία και την αντοχή κι όχι στην τουρκική ανοχή και παρα-
χώρηση, στον πλούτο και την κτηματική περιουσία, στην καταγωγή και 
σε «ενδιάμεσους» (βεκίληδες) κοντά στο σουλτάνο, γεγονός που από τη 
φύση του είναι επαναστατικό και λειτουργεί σε βάρος των κατεστημένων 
ηγεσιών του υπόδουλου Ελληνισμού. 

Ο λαός, ο οποίος αναγνωρίζει τους καπεταναίους ως τους πραγματικούς 
αρχηγούς του, δεν έχει μαζί τους μια βαθύτερη συναισθηματική ταύτιση 
μόνο, επειδή είναι αρνητές της τουρκικής εξουσίας, αλλά και διότι υπάρ-
χει μια σύμπτωση κοινωνικο-πολιτικού χαρακτήρα, επειδή οι Κλέφτες 
προέρχονται από τα λαϊκά αγροτοποιμενικά στρώματα κι είναι αντίπαλοι 
των μεγάλων Ελλήνων γαιοκτητών. 

Δεν είναι, λοιπόν, ιστορικά παράδοξο, ούτε δυσερμήνευτο το ότι οι κο-
τζαμπάσηδες στα 1806 επιχειρούν την ολοκληρωτική εξόντωση της κλε-
φτουριάς της Πελοποννήσου με μαζική τουρκική στρατιωτική ενίσχυση 
και απάνθρωπα μέτρα τρομοκρατίας σε βάρος του λαού. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι από τη στιγμή που εξοβελίζονται οι Κλέφτες από την Πελοπόν-
νησο η εκμετάλλευση του πληθυσμού γίνεται αχαλίνωτη, παίρνει διαστά-
σεις –ακόμα και για τις τουρκικές συνθήκες– πρωτοφανείς. Σημαντικοί 
αιχμάλωτοι Τούρκοι στην Τρίπολη, όταν η πόλη καταλήφθηκε από τον 
Κολοκοτρώνη, έλεγαν: «Τον ραγιά δεν τον εγυμνώσαμεν ημείς και τον 
ετυραννούσαμεν, αλλά οι άρχοντές σας»29. 

Τη σημασία των Κλεφτών, ως την κατεξοχήν λαϊκή ηγεσία, αναγνω-
ρίζει ένας άνθρωπος της ολκής του Καποδίστρια, ο «ψυχρός και νοήμων 
παρατηρητής», ο οποίος στο περίφημο γεύμα της Λευκάδας τους προσφω-
νεί ως «μέλλοντας πολεμάρχους δια την επανάστασιν του Ελληνικού γέ-
νους»30. Και είναι ο ίδιος αυτός Καποδίστριας, που τόσο κατηγορήθηκε 
αργότερα, ως αντιλαϊκός, δεσποτικός και αριστοκρατικός, που χαρακτη-
ρίζει τους κοτζαμπάσηδες ως «Τούρκους φέροντας όνομα χριστιανών»31.

29 Σταματόπουλου, όπου παραπάνω, τόμος Α΄ σελ. 100.
30 Σταματόπουλου, όπου παραπάνω, τόμος Α΄ σελ. 76, υποσ. 17.
31 Σταματόπουλου, όπου παραπάνω, τόμος Α΄ σελ. 113.
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Αυτά τα λίγα μόνο αρκούν για να περιγράψουν τις διαστάσεις του με-
γάλου κοινωνικού δράματος που παίζεται ταυτόχρονα και παράλληλα 
μέσα στα πλαίσια του αγώνα για απελευθέρωση και εθνική αποκατάστα-
ση. Και το δράμα αυτό έχει ως κύριους πρωταγωνιστές του τις καταπιε-
ζόμενες αγροτικές μάζες και τα ηγετικά τους στοιχεία από τη μια και τους 
μεγαλοκτηματίες προεστούς από την άλλη. Δεν είναι το κοινωνικό δρά-
μα της Γαλλικής Επανάστασης, όπου ο ένας από τους δυο κύριους πρω-
ταγωνιστές ήταν μια ανδρωμένη και οικονομικά κυρίαρχη αστική τάξη 
με κομπάρσους και βοηθούς τους μικρούς αγρότες, αλλά ένα δράμα, όπου 
τους κύριους ρόλους υποδύονται αντίπαλες κοινωνικές δυνάμεις στενά 
δεμένες με τη γη, δηλαδή δυνάμεις προαστικές. Και επειδή είναι προαστι-
κές, συγκρούονται γύρω από τοπικά συμφέροντα. Γι’ αυτό, άλλωστε, και 
οι διαμάχες δεν έχουν το συστηματικό χαρακτήρα μιας καθολικής αμφι-
σβήτησης της εξουσίας που θα χαρακτήριζε ένα αστικό ξεσήκωμα. Αυτό, 
φυσικά, δε σημαίνει ότι οι εσωτερικοί αγώνες του 1821 εξαντλούνται σε 
προσωπικούς ανταγωνισμούς και μικροφιλοδοξίες. Εκφυλίζονται, ίσως, 
σε τέτοιους ανταγωνισμούς, δεν εξαντλούνται σ’ αυτούς. Στην αρχή της 
Επανάστασης τα αντίπαλα συμφέροντα εμφανίζονται τόσο ασυμβίβαστα, 
ώστε, όταν προεστοί ενστερνίζονται τις προσδοκίες του λαού (π.χ. Π. Κρεβ-
βατάς, Α. Φωτήλας, Μ. Μπενάς κ.λπ.), αντιμετωπίζονται απ’ τους άλλους 
κοτζαμπάσηδες με τη σκληρότητα, που αρμόζει σε «ταξικούς αποστάτες», 
ενώ πάλι, όταν ο Κολοκοτρώνης ερωτοτροπεί με τους κοτζαμπάσηδες χά-
νει κάθε λαϊκή υποστήριξη, απογυμνώνεται από κάθε δύναμη. Η εικόνα, 
εν τούτοις, θα έμενε ασυμπλήρωτη και υπεραπλουστευμένη, αν δεν εξετά-
ζαμε εγγύτερα το ειδικότερο πρόβλημα που εμφανίζουν οι Αρματωλοί της 
Ρούμελης και τ’ ανάλογα φαινόμενα στη Μάνη. Είναι γνωστό ότι οι Αρμα-
τωλοί, δεν είναι παρά πρώην Κλέφτες, που έρχονται σ’ ένα είδος συμβιβα-
σμού με τους Τούρκους, κάνουν «καπάκια» κι αναλαμβάνουν ορισμένες 
στρατιωτικές υπηρεσίες, κυρίως τη φύλαξη στενωπών και διαβάσεων στα 
ορεινά. Η κοινωνική προέλευση των Αρματωλών της Ρούμελης δεν είναι 
διαφορετική από εκείνη των Κλεφτών της Πελοποννήσου ούτε υπάρχουν 
διαφορές στον ανυπόταχτο χαρακτήρα που διακρίνει και τις δυο ομάδες. 
Όμως, δεν πρέπει να παραβλέπονται και τα στοιχεία που τους ξεχωρίζουν. 
Από την άποψη των απλών Αρματωλών πρέπει να επισημανθεί ότι η 
«δούλεψη» στους Τούρκους, οσοδήποτε χαλαρή κι αν είναι, καλλιεργεί 
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μια στάση και νοοτροπία μισθοφορική, που δεν είναι απαλλαγμένη από 
διάθεση καταπίεσης, ακόμα και σε βάρος ομοεθνών κι ομοθρήσκων. Έτσι 
και η συμπεριφορά των Ρουμελιωτών στην Πελοπόννησο στη διάρκεια 
της Επανάστασης οπωσδήποτε δεν είναι άσχετη μ’ αυτή την παράδοση. 

Από την άποψη των καπεταναίων η διαφορά είναι ακόμη σημαντι-
κότερη και τούτο, διότι οι αρχηγοί των Αρματωλών στην υπηρεσία των 
Τούρκων έχουν δικαίωμα είσπραξης φόρων. Με τον τρόπο αυτό τα 18 
αρματωλίκια της Ρούμελης είναι πηγές πλουτισμού και παίρνουν τελικά 
τιμαριωτικό χαρακτήρα. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι οι κύριοι του αρματω-
λικιού έχουν αντιθέσεις και με τα λαϊκά στρώματα και με τους άλλους κα-
πεταναίους, με τους οποίους, άλλωστε, έρχονται και σε συνεχείς ένοπλες 
προστριβές μια κι έχουν αναλάβει τη φρούρηση των στενωπών και την 
«τήρηση της τάξης» στις διάφορες περιοχές. Συνεπώς, το αντάρτικο και 
στρατιωτικό στοιχείο της Ρούμελης δεν έχει την ενότητα του πελοποννη-
σιακού και υπάρχει πλευρά του, που, τουλάχιστον περιστασιακά, ταυτί-
ζεται με τους κοτζαμπάσηδες. Εδώ, πρέπει να αναζητηθεί η ερμηνεία για 
πολλές περιπλοκές, που σημειώθηκαν στη Στερεά κατά την Επανάσταση 
και ιδιαίτερα για τη στάση των αντιπάλων του Οδυσσέα Ανδρούτσου στη 
φοβερή υπόθεση της εξόντωσής του και τον επονείδιστο ρόλο του Μαυ-
ροκορδάτου και του Κωλέττη στα πολιτικά πράγματα της περιοχής αυτής. 

Θα μπορούσε με κάποια δόση υπερβολής να υποστηριχθεί ότι οι αρχι-
αρματωλοί της Ρούμελης και της Μάνης ως ένα βαθμό έχουν πολλά κοινά 
σημεία με τους Γερμανούς Rauber-Barone (βαρόνους-ληστές), πράγμα 
που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υποστηριχθεί, όπως είδαμε, για 
τους αρχηγούς των Κλεφτών της κύριας Πελοποννήσου και των περισσό-
τερων από τις άλλες περιοχές της Ελλάδας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την άποψη του εξεταζόμενου θέματος πα-
ρουσιάζει η διαμόρφωση της λαϊκής επαναστατικής ηγεσίας σε περιοχές 
που λόγω των ιδιαίτερων γεωπολιτικών συνθηκών δεν ήταν δυνατή η 
διαμόρφωση ηγεσιών του τύπου των Κλεφτο-καπεταναίων ή των Αρμα-
τωλών, συγκεκριμένα στα νησιά. 

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της Ύδρας και της Σάμου. Στην 
Ύδρα η λαϊκή εξέγερση που υποχρεώνει τους κοτζαμπάσηδες, παρά τις 
σφοδρότατες αντιδράσεις τους, να προσχωρήσουν στην Επανάσταση γί-
νεται κάτω από την αρχηγία του πλοιάρχου Αντώνη Οικονόμου. Οι κοι-



82

ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΦΙΛΙΑΣ

νωνικές δυνάμεις που κινούνται είναι ναυτικοί, ψαράδες, μεσαία αστικά 
στοιχεία και τα πλατιά αγροτικά στρώματα. Συνεπώς και στην Ύδρα η 
επαναστατική υπόθεση δεν εμφανίζεται σαν κίνημα των αστικοποιημέ-
νων μεσαίων στρωμάτων, αλλά και πάλι το αγροτικό στοιχείο παίζει απο-
φασιστικό ρόλο. Στη Σάμο ο Λυκούργος Λογοθέτης που επιβάλλει, παρά 
την αντίθεση των προκρίτων, την Επανάσταση είναι ηγέτης του κόμματος 
των «Καρμανιόλων», που είναι κόμμα αγροτικού χαρακτήρα και ήδη στα 
1806-1807 έχει επιχειρήσει μια αποτυχημένη αγροτική επανάσταση. Τέ-
λος και το κίνημα του Δημητρίου Μπαλή στην Άνδρο στα 1824, μετά την 
καταστροφή των Ψαρών, είναι κίνημα αγροτών και αξιώνει να «παύσω-
μεν να είμεθα κολλιγάδες, όπως επαύσαμεν να είμαστε ραγιάδες». 

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι τα λαϊκά ηγετικά στοιχεία στην Επανάσταση 
–έστω κι αν έχουν αστική προέλευση, όπως στα νησιά– εκφράζουν αγρο-
τικά συμφέροντα και προσδοκίες. Δεν είναι αστοί ηγέτες που χρησιμοποι-
ούν τους αγρότες για σκοπούς και επιδιώξεις «αστικές», αλλά ηγέτες που 
μπαίνουν επικεφαλής των αγροτικών μαζών, με τις οποίες συντάσσονται 
και τα διάσπαρτα αστικά και προοδευτικά δημοκρατικά στοιχεία. Κι αν 
ακόμα δεχτούμε ότι αρχηγοί, όπως ο Οικονόμου και ο Λογοθέτης ήταν οι 
ίδιοι αστοί, η βάση του επιχειρήματος δεν ανατρέπεται. Η «ακολουθία» 
ενός μαζικού κινήματος καθορίζει τον χαρακτήρα του, όχι η τυχαία κοι-
νωνική ή ταξική προέλευση ακόμα και εκείνων, που μπορεί να θεωρη-
θούν ως «χαρισματικοί» ηγέτες, δηλαδή σαν ηγέτες που σε μια ιστορική 
συγκυρία επιβάλλονται σαν ιδιαίτερα προικισμένοι και «θεόπεμπτοι τα-
γοί της μοίρας». Και στις περιπτώσεις αυτές παρεμβάλλεται η διαδικασία 
της «καθημερινοποίησης του χαρίσματος» (Max Weber). Τα πραγματικά 
μαζικά συμφέροντα και η ιστορική αναγκαιότητα, όχι οι τυχόν επιθυμίες, 
ιδέες και θεωρητικές απόψεις του ηγέτη, δίνουν την τελική κατεύθυνση 
στο κίνημα.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΟΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ



Εικόνα κεφαλαίου: «Όρκος Φιλικού» (1849, Διονύσιος Τσόκος, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
/ Συλλογή Ζωγραφικών, Αθήνα)

Αναπαριστά την ορκωμοσία στο Ευαγγέλιο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη κατά τη μύησή του 
στη Φιλική Εταιρεία (λεπτομέρεια). 
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Όπως ήδη σημειώθηκε η κατ’ εξοχήν αστική έκφραση της Επανάστα-
σης, στο ηγετικό επίπεδο, ήταν οι Φιλικοί. Ο ρόλος τους στην επιτάχυνση 
των επαναστατικών διαδικασιών και στην έκρηξη της Επανάστασης ήταν 
αποφασιστικής σημασίας. Και, όμως, παρατηρείται μια ταχύτατη κάμψη 
της επιρροής τους που δε δικαιολογείται αν το πράγμα κριθεί με βάση το 
κριτήριο της πραγματικής τους συνεισφοράς στην επαναστατική υπόθεση. 
Σε ποιους, άραγε, λόγους οφείλεται η σχεδόν ολοκληρωτική τους απώθη-
ση από το επίπεδο – θα λέγαμε με μια σύγχρονη έκφραση – λήψης των 
αποφάσεων; Είναι ένα ερώτημα που σχετίζεται άμεσα με το εξεταζόμενο 
πρόβλημα. Ανάλογη, αν όχι μεγαλύτερη σημασία εμφανίζει το ζήτημα της 
εξασθένησης της στρατιωτικής και λαϊκής συνάμα ηγεσίας, προς όφελος 
των οικονομικο-κοινωνικά παραδοσιακών κυρίαρχων στρωμάτων και 
τούτο, παρά το γεγονός ότι πίσω από τους οπλαρχηγούς στέκονταν – όπως, 
άλλωστε, αποδείχτηκε και μετά την εισβολή του Ιμπραήμ στην Πελοπόν-
νησο – συμπαγής ο λαός. 

1.  ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ 

Αν η ελληνική κοινωνία στα 1821 ήταν αστική, με την ευρύτερη έν-
νοια που θέλει να δίνει στον όρο ο Σκληρός, όσο κι αν επενεργούσε ο υπο-
κειμενικός παράγοντας και το «φίλαρχον» του Έλληνα, θα ‘πρεπε να έχει 
τελικά βρεθεί μια φόρμουλα σύμπτωσης επιδιώξεων και συνεργασίας με-
ταξύ Φιλικών, κοτζαμπάσηδων και Φαναριωτών δεδομένου ότι τα δυο τε-
λευταία στρώματα συγκεντρώνουν, όχι μόνο τον έλεγχο της γης, αλλά και 
τα περισσότερα ρευστά «κεφάλαια», τον κυρίως πλούτο του μητροπολιτι-
κού ελλαδικού χώρου. Είναι, μήπως, τυχαίο ότι οι Φιλικοί δε βρίσκουν 
κανένα ουσιαστικό σημείο επαφής και ότι έρχονται συνεχώς σε οξύτατη 
αντίθεση με την κοτζαμπασιδικο-φαναριώτικη ολιγαρχία; Όχι, βέβαια, δε-
δομένου ότι υπάρχουν σημαντικότατες διαφορές κοινωνικής και οικονο-
μικής προέλευσης που εκφράζονται στη διαμετρικά αντίθετη σύλληψη και 
αντιμετώπιση του εθνικού θέματος. Ούτε, φυσικά, είναι τυχαίο ότι οι Φι-
λικοί στηρίζονται στις μαχόμενες δυνάμεις του επαναστατημένου έθνους, 
στους οπλαρχηγούς και στον αγροτο-ποιμενικό λαό. Τα προωθημένα αστι-
κά στοιχεία του επαναστατημένου Ελληνισμού, τα οποία σχηματίζουν και 
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τους πρώτους πυρήνες πρωτοβουλίας της Φιλικής Εταιρείας δεν έχουν 
πλατιά αυτό καθαυτό αστικά στρώματα για να στηριχτούν, επηρεάζοντας 
αποφασιστικά τη διαδρομή της Επανάστασης. Στάθηκαν ένα είδος «εναύ-
σματος», μια ώθηση για να ξεκινήσει η Επανάσταση. Η κοινωνική τους, 
όμως, αγκίστρωση, η λαϊκή τους βάση ήταν πολύ περιορισμένη, γι’ αυτό 
και ο υποσκελισμός τους από τις ίδιες δυνάμεις, που ενεργοποίησαν σαν 
μοχλός «εκ των έξω», ήταν αναπόφευκτος. Οι οπλαρχηγοί και ο λαός ανα-
γνωρίζουν στους Φιλικούς μια συμμαχική και συγγενική δύναμη, αλλά 
δεν ταυτίζονται μαζί τους κοινωνικά. Έτσι, δεν είναι εύκολο στους ηγέτες 
της Φιλικής Εταιρείας να έχουν απευθείας επαφή και καθοδηγητική επιρ-
ροή στις λαϊκές δυνάμεις. Είναι υποχρεωμένοι να κινούνται μέσω «πα-
ρενθέτων», βασικά της νεοδιαμορφούμενης στρατιωτικής ηγεσίας που σε 
μεγάλο βαθμό κρίνει και αποφασίζει κάτω από τοπικές και περιστασιακές 
αναγκαιότητες. Η καθολική εποπτεία και ο έλεγχος των επαναστατικών 
γεγονότων από τη σκοπιά των γενικότερων συμφερόντων του Ελληνισμού 
στη Βαλκανική, που ήταν στις προοπτικές των ηγετικών κύκλων της Φιλι-
κής Εταιρείας, εξαφανίζονται στον κυκεώνα των επί μέρους προβλημάτων 
και ανταγωνισμών που ανακύπτουν στις διάφορες επαναστατημένες περι-
οχές. Κι αυτά τα κατά τόπους μέλη της Φιλικής Εταιρείας απορροφούνται 
και αφομοιώνονται από τις τοπικιστικές δυνάμεις. Γιατί, όμως; Βεβαίως, 
διότι δεν υπάρχει ανδρωμένη αστική τάξη ικανή να κρατήσει τα ηνία της 
Επανάστασης και να χαράξει την πορεία της. Ασφαλώς, συντείνει και η 
αποτυχία του επαναστατικού κινήματος στις Ηγεμονίες (Μολδαβία - Βλα-
χία), που ήταν καθαρό εγχείρημα των Φιλικών, καθώς και η αποκάλυψη 
της ανυπαρξίας Ανώτατης Αρχής που οι μυημένοι είχαν συνδέσει με έναν 
ηγέτη που θα εξασφαλίζει την ενεργό ανάμειξη της Ρωσίας. Όμως, τα γεγο-
νότα αυτά δε θα στέκονταν ικανά να εξαλείψουν την επιρροή των Φιλικών, 
αν αποτελούσαν πράγματι την έκφραση ενός εκτεταμένου και ομοιογενούς 
αστικού στρώματος, που θα ήταν, αν όχι το κύριο, πάντως αποφασιστικό 
συστατικό της ελληνικής κοινωνίας της εποχής. 

Οι κοτσαμπάσηδες καταπολεμούν συστηματικά την επιρροή των Φιλι-
κών, διότι αντιλαμβάνονται ότι, αν το «Στρατιωτικόν» θα ελεγχόταν από 
τις συνασπισμένες δυνάμεις των οπλαρχηγών και της Εταιρείας, θα απει-
λούνταν σοβαρότατα τα προνόμιά τους και η γενικότερη κοινωνικοπολιτι-
κή τους πρωτοκαθεδρία. Η εκούσια υποχώρηση του Δημητρίου Υψηλάντη 
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στο ζήτημα της αρχιστρατηγίας, παρ’ όλη την αμέριστη υποστήριξη των 
οπλαρχηγών και τη συμπαράσταση του λαού, που εκδηλώθηκε με διάθε-
ση εξόντωσης των κοτζαμπάσηδων (γεγονότα Βέρβαινας και Ζαράκοβας), 
αποτελεί γεγονός καμπής για τη Φιλική Εταιρεία. Είναι δε γεγονός κα-
μπής με την έννοια ότι από την εποχή εκείνη η επιρροή των Φιλικών γί-
νεται περιφερειακή ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτει το χαρακτήρα της Εται-
ρείας από την άποψη ότι δίνει ένα σοβαρό δείγμα για το πόσο χαλαρή και 
ασχημάτιστη είναι η πολιτική βούληση των δυνάμεων που εκφράζει. Η 
στάση του Δ. Υψηλάντη στην υπόθεση αυτή δεν μπορεί να εξηγηθεί ικανο-
ποιητικά αν σταθούμε αποκλειστικά στο υποκειμενικό και περιστασιακό 
πλαίσιο. Ερμηνεύεται μόνο σε συσχετισμό με τα ευρύτερα κοινωνικά δε-
δομένα της εποχής. 

2.  ΟΙ  ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Η συρρίκνωση του ρόλου της Εταιρείας μετά την ουσιαστική επικρά-
τηση της Επανάστασης στην Πελοπόννησο έχει σημαντικά αρνητικά απο-
τελέσματα στο «ιστορικό μπλοκ» που είχε με τόση επιτυχία οδηγήσει το 
έθνος στην Επανάσταση. Μια σειρά από αδυναμίες, παλινδρομήσεις και 
αμφιταλαντεύσεις στο στρατόπεδο των λαϊκών επαναστατικών δυνάμεων 
επιτρέπουν στην παλαιά ολιγαρχία να παρεμβληθεί αποκλείοντας κάθε 
δυνατότητα επικράτησης των λαϊκών δυνάμεων στο πολιτικό επίπεδο. 
Ως θεμελιώδης αδυναμία μπορεί να επισημανθεί η έλλειψη ομοιογένειας 
– ιστορικά και τοπικά προσδιορισμένη – μεταξύ των αρχηγών της κλε-
φτουριάς της κυρίως Πελοποννήσου από τη μια μεριά και των αρχιαρμα-
τωλών και των καπεταναίων της Μάνης από την άλλη. Η διαφορά αυτή, 
της οποίας το χαρακτήρα σκιαγραφήσαμε στα προηγούμενα, αποτελεί ένα 
από τα κύρια εμπόδια για την ενοποίηση της λαϊκής ηγεσίας σ’ ένα κοινό 
μέτωπο εναντίον των κατεστημένων γαιοκτητικών συμφερόντων του Ελ-
ληνισμού. 

Έτσι, πολύ γρήγορα χρησιμοποιούνται ρουμελιώτικα στρατεύματα ως 
μισθοφορικές δυνάμεις για να καθυποτάξουν το λαϊκό στρατιωτικό- πολι-
τικό κίνημα στην Πελοπόννησο. Παράλληλα, οι έντεχνα καλλιεργούμενες 
από την ολιγαρχία τοπικές αντιθέσεις και εμπλοκές δεσμεύουν σε τέτοιο 
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βαθμό τους λαϊκούς ηγέτες, ώστε καταντάει αδύνατη η κατάστρωση ενός 
ενιαίου και μακροπρόθεσμου προγράμματος δράσης των λαϊκών δυνάμε-
ων σε πανελλήνιο επίπεδο. Χαρακτηριστικά, ο πραγματικός λαϊκός-στρα-
τιωτικός ηγέτης της Στερεάς Οδυσσέας Ανδρούτσος κι ο αντίστοιχος της 
Πελοποννήσου Θ. Κολοκοτρώνης ποτέ δεν μπόρεσαν να φτάσουν σ’ ένα 
συντονισμό των δυνάμεών τους. Αντίθετα, η κατεστημένη ολιγαρχία, παρ’ 
όλες τις εσωτερικές αντιθέσεις της, έχει απέναντι στις λαϊκές δυνάμεις από-
λυτα ξεκαθαρισμένους στόχους. Γεγονότα, όπως η ουσιαστική παρεμπό-
διση της ευόδωσης της πολιορκίας της Πάτρας ή της Χαλκίδας, αποδει-
κνύουν ότι οι κατεστημένες ομάδες συμφερόντων γνωρίζουν πολύ καλά 
τι είδους επιτυχίες και ενέργειες θα έκλιναν αποφασιστικά την πλάστιγγα 
υπέρ των λαϊκών δυνάμεων, έστω κι αν η παρέμβασή τους δημιουργούσε 
κινδύνους για την τελική ευόδωση του απελευθερωτικού αγώνα. 

Εξάλλου, σε βάρος της λαϊκής ηγεσίας δρουν οι παλινδρομήσεις και 
αμφιταλαντεύσεις της που οφείλονται σε δυο κύριους λόγους: Στην έλλει-
ψη προοπτικής, απόρροια του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου από τη μια 
και της δύναμης έλξης που ασκεί ο πλούτος, το ανώτερο επίπεδο διαβίω-
σης και το παραδοσιακό φεουδαρχικό πρότυπο ζωής της ολιγαρχίας πάνω 
στους κοινωνικά υποδεέστερους στρατιωτικούς αρχηγούς από την άλλη, 
με αποτέλεσμα να τους διαφθείρει. 

Και από αυτή την πλευρά διαπιστώνεται η απουσία του καθοδηγητικού 
παράγοντα, τον οποίο, οπωσδήποτε, θα συγκροτούσε η αστική τάξη, αν 
υπήρχε σαν ξέχωρη κοινωνική δύναμη, με ικανότητα κατεύθυνσης των 
πεπρωμένων της Επανάστασης. Όταν π.χ. ο Κολοκοτρώνης εμφανίζεται 
«συμβιβαστικός» στην υπόθεση της ανάληψης της αρχιστρατηγίας από το 
Δημήτριο Υψηλάντη, στην ουσία συνθηκολογεί με τα εχθρικά στις λαϊκές 
επιδιώξεις κατεστημένα συμφέροντα. Είναι ένα από τα πάμπολλα παρα-
δείγματα του είδους αυτού που αποδεικνύουν ότι μολονότι οι παραδο-
σιακές κυρίαρχες δυνάμεις δε χειρίζονται πάντοτε τα ζητήματα από θέση 
ισχύος, επικρατούσαν και επέβαλαν τη θέλησή τους, ακριβώς, διότι απου-
σίαζε τελείως ο ενωτικός συνειδησιακός παράγοντας στην αντίπαλη ηγε-
σία. Για τους λόγους αυτούς είναι και τόσο λαθεμένοι οι παραλληλισμοί 
με τη Γαλλική Επανάσταση. Στην τελευταία, οι συγκρούσεις στο ηγετικό 
επίπεδο εξέφραζαν αναβαθμούς επαναστατικής, αστικής πάντοτε, συνεί-
δησης. Στην ελληνική περίπτωση, αντίθετα, καμιά από τις κύριες αντίπα-
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λες δυνάμεις στον εσωτερικό χώρο δεν είχε ξεφύγει από τα πλαίσια μιας 
προαστικής κοινωνικής διαμόρφωσης. 

Μήπως, άλλωστε, και ο τοπικισμός και ο ηγετισμός, που χαρακτηρίζει 
την Επανάσταση και πολλοί θέλουν να ερμηνεύσουν με βάση μια κάποια 
ιδιαίτερη ψυχολογία του Έλληνα, δεν είναι φυσική συνέπεια των προα-
στικών κοινωνικών δομών της επαναστατημένης Ελλάδας; Είναι φανε-
ρό ότι αν θελήσουμε να δούμε τις εσωτερικές συγκρούσεις της Ελληνικής 
Επανάστασης κάτω από αστικο-δημοκρατικό πρίσμα, αποκτούν ένα χα-
ρακτήρα αλλοπρόσαλλο και χαοτικό. Αν, αντίθετα, τις δούμε σαν συνα-
κόλουθο μιας προαστικής κοινωνίας, που μέσα από ένα πυκνό πλέγμα 
έντονων τοπικών και προσωποκρατικών εξαρτήσεων παλεύει στα τυφλά 
να βρει έναν κοινό παρονομαστή, μια συνισταμένη, τότε, οι αντιφάσεις ερ-
μηνεύονται και γίνεται κατανοητό, γιατί, παρ’ όλη τη θεμελιώδη ταυτότη-
τα των επιδιώξεων της μεγάλης μάζας του λαού, η ηγεσία του παρουσίασε 
κεντρόφυγες τάσεις και τόσες απερίγραπτες ανακολουθίες και παλινδρο-
μήσεις. Ίσως, αν δεν παρεμβάλλονταν τα αγγλικά δάνεια να είχε βρεθεί η 
συνισταμένη των λαϊκών δυνάμεων στο ηγετικό επίπεδο. Όμως, παραμέ-
νει αναμφισβήτητο ότι τα προαστικά χαρακτηριστικά της ελληνικής δομής 
επιδρούσαν ανασταλτικά στη συσπείρωση της λαϊκής ηγεσίας του αγώνα 
σε τρόπο ώστε, όταν χορηγούνται τα δάνεια, να χάνεται κάθε δυνατότητα 
κατανίκησης της παραδοσιακής ολιγαρχίας, που όντας ο αποδέκτης τους, 
ανακτά βήμα προς βήμα όλο το έδαφος που είχε χάσει ή κινδυνεύσει να 
χάσει στην πρώτη φάση της Επανάστασης. 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ



Εικόνα κεφαλαίου: Βαστίλη, Έργο του Jean-Pierre Houël,1789.

Η Γαλλική Επανάσταση (Révolution française) συνιστά περίοδο μεγάλων κοινωνικών 
και πολιτικών αναταραχών στη Γαλλία, που διήρκεσε από το 1789 έως το 1799. Aνέτρεψε 
τη μοναρχία, καθιέρωσε μια μορφή δημοκρατίας, πέρασε από περιόδους βίαιων πολιτικών 
ταραχών και κατέληξε σε μια δικτατορία υπό τον Ναπολέοντα. Πολλές από τις αρχές της επα-
νάστασης μεταδόθηκαν προς τη Δυτική Ευρώπη και πέρα από αυτή. Εμπνευσμένη από φι-
λελεύθερες και ριζοσπαστικές ιδέες, η επανάσταση άλλαξε ριζικά την πορεία της σύγχρονης 
ιστορίας, προκαλώντας παγκοσμίως μείωση των απόλυτων μοναρχιών και αντικατάστασή 
τους από δημοκρατίες. (Η Άλωση της Βαστίλης 14 Ιουλίου 1789). Στις παροικίες, οι ιδέες 
της Γαλλικής Επανάστασης είχαν σοβαρό αντίχτυπο προς την κατεύθυνση της γέννησης μιας 
νέας επαναστατικής και μαχητικής ελληνικής συνείδησης. Υπάρχουν, όμως, πολλά θέματα, 
που πρέπει να συνεκτιμηθούν πριν να καταλήξει κανείς σε συμπεράσματα για τον ακριβή 
ρόλο των παροικιών στη διαμόρφωση των συνθηκών και του κλίματος που οδήγησαν στην 
Επανάσταση και τα οποία εκτενώς και εναργώς τίθενται στο παρόν πόνημα.
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Από την πλευρά εκείνων, που υποστηρίζουν ότι η Ελληνική Επανά-
σταση ήταν μια αστική επανάσταση, θα μπορούσε να αντληθεί ένα ενισχυ-
τικό επιχείρημα από το γεγονός ότι στην Επανάσταση υιοθετούνται φιλε-
λεύθερα Συντάγματα, που απηχούν τις γαλλικές αστικές ιδέες. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε μια ανάλυση των συνταγματικών 
κειμένων της Επανάστασης με βάση τον ανταγωνισμό συμφερόντων που 
εκφράζονται μέσα από αυτά. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, θα ξέφευγε από τα όρια 
της παρούσας μελέτης. Θα αρκεστούμε σε μερικές γενικές παρατηρήσεις. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κοτζαμπάσηδες, που κατάλαβαν τη ση-
μασία του θεμελιώδη καταστατικού χάρτη, φρόντισαν ευθύς εξαρχής να 
επανδρώσουν οι ίδιοι τα νομοθετικά σώματα ή τουλάχιστον να έχουν τον 
αποφασιστικό έλεγχο μέσα σ’ αυτά. Σε μια πρώτη φάση επιδιώκουν απρο-
κάλυπτα ως «ευπατρίδες της Πελοποννήσου» να έχουν το δικαίωμα «να 
εκλέγωσιν τους βουλευτάς και τους γερουσιαστάς»32. Όμως, αργότερα με 
τη βοήθεια του Μαυροκορδάτου και των άλλων Φαναριωτών διαβλέπουν 
τη δυνατότητα της εδραίωσης της κυριαρχίας του και κάτω από τις νέες 
συνθήκες, μέσω ενός τυπικά δημοκρατικού πολιτεύματος, του οποίου φυ-
σικά η εσωτερική διάρθρωση θα λειτουργούσε πολιτικά και κοινωνικά 
σε βάρος των λαϊκών τάξεων. Το πρόβλημα για την άρχουσα τάξη ήταν 
ότι ο επαναστατημένος λαός και οι φυσικοί αρχηγοί του ήταν ο ίδιος ο 
επαναστατικός στρατός και η δύναμη των όπλων και ο στρατευμένος λαός 
αξίωνε «σύστημα», δηλαδή πολίτευμα. Το ιστορικό παράδοξο της Ελλη-
νικής Επανάστασης είναι ότι τα κατεστημένα συμφέροντα κατάφεραν ν’ 
αποκλείσουν τη λαϊκή κυριαρχία μέσω ακριβώς του πολυπόθητου «δη-
μοκρατικού πολιτεύματος». Οι λόγοι, για τους οποίους μια γαιοκτητική 
ολιγαρχία, όπως ήταν η ελληνική, αποδέχτηκε μια αστική φιλελεύθερη 
διάρθρωση της πολιτείας και στην πορεία μάλιστα έγινε φανατικά «συ-
νταγματική» είναι οι ακόλουθοι: Πρώτο: Καθησύχασε τον ένοπλο λαό 
που τουλάχιστον στην πρώτη φάση της Επανάστασης ήταν πανίσχυρος και 
απέφυγε μια μοιραία γι’ αυτή δυναμική αναμέτρηση μαζί του. Δεύτερο: 
δημιούργησε έναν πολιτικό πόλο εξουσίας, που συσπείρωσε τις δυνάμεις 
της και το σπουδαιότερο αποτέλεσε αποφασιστικής σημασίας αντίβαρο 
κατά του «Στρατιωτικού», που ενσωμάτωνε τις επαναστατημένες λαϊκές 

32 Σταματόπουλου: όπου παραπάνω τ. Α΄ σελ. 249. 



94

ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΦΙΛΙΑΣ

δυνάμεις. Τρίτο: απόκλεισε το ενδεχόμενο της ανάληψης της εξουσίας από 
μια λαϊκο-στρατιωτική επαναστατική επιτροπή. Τέταρτο: τοποθέτησε το 
στοιχείο της νομιμότητας έντεχνα έξω από τον επαναστατημένο λαό, σ’ 
ένα χώρο, ο οποίος, ακριβώς, επειδή λείπει συγκροτημένη αστική τάξη, 
επιτρέπει στις κατεστημένες κοινωνικές δυνάμεις να ελίσσονται άνετα και 
από θέση ισχύος. Πέμπτο: απόκτησε τη δυνατότητα εκπροσώπησης προς 
τα έξω, αποκλείοντας τη λαϊκο-στρατιωτική ηγεσία από κάθε επίσημη 
επαφή με τις ξένες κυβερνήσεις, στοιχείο αποφασιστικής σημασίας για τις 
μετέπειτα εξελίξεις. Έκτο: μετάθεσε την περιοχή φιλοδοξιών των λαϊκών 
ηγετών από τη διεύθυνση του απελευθερωτικού αγώνα στο χώρο της «πο-
λιτικής» και μ’ αυτό τον τρόπο διευκολύνθηκε η διάσπασή του. 

Αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι της αποδοχής δημοκρατικών πολιτευμά-
των από τις κυρίαρχες κοινωνικές δυνάμεις και όχι ο δήθεν αστικός χα-
ρακτήρας της κοινωνικής τους προέλευσης. Στόχοι των δυνάμεων αυτών 
είναι να διατηρήσουν την κυριαρχία τους μέσα από μια επίφαση δημο-
κρατικού νεωτερισμού και δέχονται τις αστικές αρχές της ισότητας, της 
ελευθερίας και της αδελφοσύνης μόνο σ’ ένα αφηρημένο διακηρυκτικό 
επίπεδο. Το πρόβλημά τους είναι πώς θα «περάσουν» συνταγματικές ρυθ-
μίσεις που θα αποτρέψουν την πραγματική εξουσία του «Δήμου», δηλαδή 
του επαναστατημένου λαού. Όλοι οι συνταγματικοί αγώνες στην Επανά-
σταση περιστρέφονται γύρω από αυτό το θέμα. Οι λαϊκές δυνάμεις δίνουν 
τη μάχη κάτω από τους πιο δυσμενείς γι’ αυτές όρους. Ο συνασπισμός των 
κοτζαμπάσηδων, των Φαναριωτών, του ανώτερου κλήρου και των «γραμ-
ματιζούμενων» της εποχής είναι πολύ δύσκολο να κατανικηθεί από τη 
στιγμή που η έλλειψη αστικής καθοδήγησης επιτρέπει το πέρασμα της 
σφραγίδας της νομιμότητας στα χέρια τους. Η πάλη γύρω από τα πρόσωπα 
των αντιπροσώπων και τη συγκρότηση των εθνικών συνελεύσεων κρίνε-
ται πάντα σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων, γιατί επιρροή, χρήμα και 
δύναμη διάβρωσης – παραδοσιακά όπλα της ολιγαρχίας – αποφασίζουν 
σε τοπικό και, τελικά, σε πανελλαδικό επίπεδο. Στη διαμάχη αυτή, όπου 
το πρόβλημα της διανομής των εθνικών γαιών, δηλαδή των κτημάτων, 
που ανήκαν προηγούμενα στους Τούρκους, δίνει μετά από τη Β΄ Εθνική 
Συνέλευση (Άστρος) άμεσο κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, απουσιάζει 
η αστική τάξη. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα απουσιάζει, ώστε ήδη από την 
Α΄ Συνέλευση καταργείται το σύμβολο της Φιλικής Εταιρείας, ο Φοίνικας. 
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Αν ήταν αισθητή η παρουσία της τότε, ποτέ δεν θα ήταν δυνατή η δέσμευ-
ση των εθνικών γαιών από την τάξη των παλαιών τσιφλικούχων. Όπως 
παρατήρησε ο Καρλ Μαρξ στη συζήτηση για τους Ρώσους ναρόντνικους, 
σχετικά με το θέμα της αγροτικής γης, η απελευθέρωση της γης από τη φε-
ουδαρχική ιδιοκτησία και η μεταβολή της σε αντικείμενο ελεύθερης αγο-
ραπωλησίας, βρίσκεται μέσα στην ίδια τη λογική της αστικής οικονομίας 
κι αποτελεί έναν από τους βασικούς της στόχους. Η Γαλλική Επανάσταση, 
που γέννησε μια ολόκληρη νέα τάξη επιχειρηματιών που ασχολούνται με 
επιχειρήσεις γύρω από την αποδεσμευμένη φεουδαρχική γη, το απέδειξε. 

Αντίθετα, στα ελληνικά επαναστατικά πράγματα ένα τόσο καίριο θέμα 
που αναστατώνει τις εθνικές συνελεύσεις αντιμετωπίζεται, όπως συμφέ-
ρει στα γαιοκτητικά, όχι στα τυχόν αστικά συμφέροντα, παρόλο που τα 
συμφέροντα των ακτημόνων και των μικροκαλλιεργητών πιέζουν σ’ όλη 
τη διάρκεια της Επανάστασης προς την κατεύθυνση της αποδέσμευσης 
των λεγομένων τουρκικών γαιών. 

Επιφανειακά, ο αγώνας για την κατάκτηση και τον έλεγχο της πολιτι-
κής εξουσίας στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης παρουσιάζει μια 
σειρά από αντιφάσεις και δυσερμήνευτα. Μια σημαντική αντίφαση εμφα-
νίζεται στην προώθηση ενός έντονα δημοκρατικού πολιτεύματος – του δη-
μοκρατικότερου είπαν πολλοί – επειδή όλες οι συνελεύσεις αναγνωρίζουν 
δικαίωμα ψήφου σε όλους τους άρρενες ενήλικους και στον πραγματικό 
έλεγχο της εξουσίας στη διάρκεια της Επανάστασης, που με εξαίρεση την 
περίοδο του Καποδίστρια, σταθερά ασκείται από ανταγωνιζόμενες ασφα-
λώς, ολιγαρχικές όμως πάντοτε, φατρίες. 

Επιβάλλεται, όμως, και μια ειδικότερη αναλυτική προσέγγιση, η οποία 
θα διευκολύνει την κατανόηση των όρων της διαιώνισης της αντίφασης 
αυτής και μετά την Επανάσταση. 

Ένα δημοκρατικό σύνταγμα έχει σημασία, από πολιτική άποψη, αν 
αφενός αποτελεί το καταστάλαγμα μιας μαζικής λαϊκής κινητοποίησης, 
αφετέρου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πραγματική, συνεχή και 
αποφασιστική παρουσία των μαζών στην πολιτική σκηνή. Σε μια διαμορ-
φωμένη αστική κοινωνία, για λόγους που θα εξετάσουμε ειδικότερα, είναι 
αδύνατο ένα ολοκληρωτικό πολιτικό «μπλοκάρισμα» της πολιτικής πα-
ρουσίας των μαζών, εφόσον ισχύει ένα δημοκρατικό σύνταγμα. Γι’ αυτό 
και στο 19ο αιώνα οι κυρίαρχες τάξεις είναι τόσο φειδωλές στη συνταγμα-
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τική αναγνώριση του δικαιώματος της καθολικής ψηφοφορίας. 
Δεν έχουν, έτσι, τα πράγματα σε μια προαστική και οικονομικά καθυ-

στερημένη κοινωνία. Εκεί, οι εξουσιαστικοί μηχανισμοί πολιτικής ανά-
σχεσης – όσο πρωτόγονοι κι αν φαίνονται – είναι ισχυρότεροι από κάθε 
Σύνταγμα και μπορούν κάλλιστα να είναι αποτελεσματικότατοι χωρίς να 
θίγεται η δημοκρατική επίφαση. Η ελληνική περίπτωση, στα χρόνια της 
Επανάστασης, άλλωστε και μετά την 3η Σεπτεμβρίου, αποτελεί κλασικό 
παράδειγμα. Είναι φανερό σε κάθε προσεκτικό μελετητή της Επανάστα-
σης ότι από μια στιγμή και έπειτα τα κυρίαρχα στρώματα δε δίνουν πλέον 
τη μάχη γύρω από την τυπική μορφή του πολιτεύματος, αλλά γύρω από 
την εξασφάλιση του ουσιαστικού ελέγχου της εξουσίας. Χρησιμοποιούν, 
μάλιστα, μια ιδιαίτερα υποχωρητική τακτική στο θέμα της μορφής του πο-
λιτεύματος, ώστε να καθησυχάζουν τις λαϊκές μάζες και να τις εμποδίζουν 
να ρίξουν το βάρος εκεί, που τελικά κρίνεται ο εσωτερικός κοινωνικός 
αγώνας. Ποιες είναι οι περιοχές που κρίνεται ο εσωτερικός κοινωνικός 
αγώνας; Είναι: Πρώτο: Η κυβέρνηση, που κάτω από επαναστατικές συν-
θήκες, είναι «αφ’ εαυτής» φορέας της νομιμότητας. Δεύτερο: Οι εθνικές 
συνελεύσεις, από την άποψη της κοινωνικής προέλευσης των μελών τους, 
δηλαδή των ολιγαρχικών δυνάμεων που εκπροσωπούν. Τρίτο: Η ηγεσία 
της επαναστατικής ένοπλης δύναμης. 

Οι κυβερνήσεις στην επαναστατημένη Ελλάδα ελέγχονται – ανεξάρτητα 
από τις συνεχείς εσωτερικές μετατοπίσεις και συγκρούσεις – σταθερά από 
τα αριστοκρατικά και ολιγαρχικά στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας. Το 
λεγόμενο «Πολιτικόν» της Επανάστασης βρίσκεται μόνιμα στα χέρια των 
Ελλήνων αρχόντων της Τουρκοκρατίας ή προσώπων απόλυτα πιστών σ’ 
αυτούς και εχθρικών προς κάθε απόπειρα δημοκρατικής διεύρυνσης του 
ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας με συμμετοχή γνήσιων εκπροσώπων 
του αστισμού ή των αγροτικών στρωμάτων. Από την άποψη αυτή, υπάρχει 
ενιαία γραμμή, που δεν παραβιάζεται σχεδόν ποτέ, παρ’ όλο τον κυκεώνα 
του ανταγωνισμού για την εξουσία ανάμεσα στις διάφορες τοπικές ηγετι-
κές φατρίες. Αλλά και η συγκρότηση των εθνικών συνελεύσεων ελέγχε-
ται σταθερά από τις κατεστημένες κοινωνικές δυνάμεις. Οι αντιπρόσωποι 
των εθνικών συνελεύσεων δεν εκλέγονται με όρους και διαδικασίες δι-
ασφαλιστικές μιας γνήσιας λαϊκής εκπροσώπησης. Είναι απεσταλμένοι 
των διαφόρων επαρχιών, οι οποίες ελέγχονται απεριόριστα από τις ισχυ-
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ρές τιμαριωτικές οικογένειες, που κυριαρχούν, όχι μόνο οικονομικά και 
κοινωνικά στις περιοχές τους σ’ όλη τη διάρκεια της Επανάστασης, αλλά 
και δυναμικά, δεδομένου ότι συντηρούν ισχυρές φρουρές, μικρούς ιδιω-
τικούς στρατούς. Γι’ αυτό και οι αντιπρόσωποι στις εθνικές συνελεύσεις 
στην πλειοψηφία τους είναι ουσιαστικά διορισμένοι εκπρόσωποι της 
γαιοκτητικής ολιγαρχίας. Έτσι, άλλωστε, εξηγείται ότι σε καμιά φάση της 
Επανάστασης οι εθνικές συνελεύσεις δεν απόχτησαν το κύρος και τη δύνα-
μη της γαλλικής επαναστατικής εθνοσυνέλευσης, στα πλαίσια της οποίας 
κρινόταν η τύχη της κυβέρνησης και η πολιτική και στρατιωτική κατεύ-
θυνση της επανάστασης. Φυσικά, οι κατεστημένες δυνάμεις στην Ελληνι-
κή Επανάσταση δεν μπορούσαν ν’ αποτελέσουν μια εθνοσυνέλευση που 
θα εξέφραζε τις πραγματικές λαϊκές τάσεις, χωρίς τον κίνδυνο ευρύτατης 
εσωτερικής κοινωνικής ανατροπής. Μιας τέτοιας μορφής εθνοσυνέλευ-
ση θα εξελισσόταν οπωσδήποτε στον αποφασιστικό πολιτικό ρυθμιστικό 
φορέα και φρόντισαν να το αποφύγουν. Με τον τρόπο αυτό, οι εναλλαγές 
στον έλεγχο της εξουσίας εξαρτήθηκαν από μια σειρά άλλων συντελεστών 
δυναμικού χαρακτήρα, όπου, φυσικά, η πραγματική θέληση του επανα-
στατημένου έθνους έπαιξε τον τελευταίο ρόλο, αν υποτεθεί ότι έπαιξε κά-
ποιον. 

Τι σημασία έχει, σε τελευταία ανάλυση, αν κάτω απ’ αυτές τις συνθή-
κες οι εθνικές συνελεύσεις ψήφιζαν τα δημοκρατικότερα συντάγματα της 
εποχής τους; Μήπως τα Συντάγματα αυτά επρόκειτο να έχουν άμεση εφαρ-
μογή ή μήπως υπήρχαν οι καθοδηγητικές εκείνες δυνάμεις που θα οδη-
γούσαν το λαό σε μια οργανωμένη πολιτικο-στρατιωτική επικράτηση, η 
οποία και θα δημιουργούσε τους υλικούς όρους της εφαρμογής του δόγμα-
τος της λαϊκής κυριαρχίας; Το παν, από την πλευρά των κυρίαρχων συμ-
φερόντων, ήταν να παρεμποδιστεί η λειτουργία των εθνοσυνελεύσεων 
ως σωμάτων επαναστατικής κοινωνικής ζύμωσης. Και παρεμποδίστηκε. 
Υπερ-δημοκρατικά Συντάγματα, που η εφαρμογή τους αναφερόταν σε ένα 
κάποιο μετεπαναστατικό μέλλον και δεν αποτελούσαν – όπως και αποδεί-
χτηκε, άλλωστε – παρά μια υπόσχεση «έωλο και ματαία», δε δημιουργού-
σαν σοβαρό πολιτικό κίνδυνο. Αντίθετα, καθησύχαζαν την κοινή γνώμη 
στο εσωτερικό και προκαλούσαν ένα ρεύμα ηθικής και υλικής συμπαρά-
στασης στο εξωτερικό. Διαφαίνεται – υποστηρίζουν πολλοί – στα Συντάγ-
ματα της Επανάστασης το δημοκρατικό φρόνημα του λαού. Ποιος το αμ-
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φισβητεί; Σημασία, όμως, τελικά έχει, αν ποτέ τα Συντάγματα αυτά, πέρα 
από έναν πλατωνικό διακηρυκτικό χαρακτήρα, επέτρεψαν τη λειτουργία 
πραγματικών δημοκρατικών διαδικασιών, αν δηλαδή άνοιξαν τις πύλες 
για την είσοδο των μεγάλων πολιτικών μαζών στην πολιτική κονίστρα. 

Κάτι, που φυσικά δεν έγινε. Οι Φιλικοί αστοί διανοούμενοι, που τα 
συνέτασσαν, πίστευαν στη δυνατότητα εφαρμογής τους, χωρίς να είναι σε 
θέση ν’ αλλάζουν τους πραγματικούς συσχετισμούς πολιτικοκοινωνικής 
ισχύος στην ελληνική πραγματικότητα. Φυσικά, η πορεία των πραγμάτων 
διαμορφώθηκε με βάση τους πραγματικούς κοινωνικούς όρους, όχι τις 
αφηρημένες συνταγματικές διακηρύξεις. Η ψευδαίσθηση, όμως, ότι είναι 
δυνατός ο πολιτικός έλεγχος στη βάση των αρχών της τυπικής δημοκρα-
τίας, χωρίς να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις πραγματικής κοινωνικής 
κυριαρχίας των λαϊκών δυνάμεων, χαρακτηρίζει την πολιτική σκηνή μέ-
χρι τις μέρες μας. 

Στο τρίτο πεδίο, που κρινόταν ο εσωτερικός κοινωνικός αγώνας στα 
ένοπλα τμήματα της Επανάστασης, οι κυρίαρχες δυνάμεις αντιμετώπι-
σαν το σοβαρότερο κίνδυνο. Αναφερθήκαμε, ήδη, εκτεταμένα σ’ αυτές. Η 
επικράτηση στα άλλα δυο πεδία ελέγχου έκανε αναπόφευκτη την ήττα του 
«Στρατιωτικού» από τη στιγμή που απουσίαζε η «θεμελιώδης» κοινωνι-
κή δύναμη συνοχής και ηγεσίας στο στρατόπεδο των λαϊκών δυνάμεων, 
δηλαδή η αστική τάξη. Μόνο αν οι επαναστατικές λαϊκές δυνάμεις αποφά-
σιζαν την κατάληψη της εξουσίας «επαναστατικώ δικαίω» θα ήταν δυνατή 
η κοινωνική ολοκλήρωση της Ελληνικής Επανάστασης και μόνο η κοι-
νωνική ολοκλήρωση θα επέτρεπε τη λειτουργία ενός πραγματικά δημο-
κρατικού καθεστώτος μετά την απελευθέρωση. 

Στον πόλεμο φθοράς, που ακολούθησε με τον ολιγαρχικό έλεγχο στο 
τοπικό επίπεδο, στην κυβέρνηση και στη διοίκηση, ήταν φυσικό να δια-
σκορπιστούν οι επαναστατικές δυνάμεις του λαού. Η πολεμική έξαρση του 
λαού, ο ενθουσιασμός του και η αυθόρμητη στρατιωτική κινητοποίησή 
του που σημειώθηκε στην πρώτη τετραετία της Επανάστασης έμεινε πο-
λιτικά ακάλυπτη και μετέωρη και βεβαίως αναξιοποίητη. Οι λαοί, όμως, 
που σηκώνουν τα όπλα, ακόμα κι όταν πρόκειται για απελευθερωτικούς 
αγώνες, δεν μπορούν μακροπρόθεσμα να στερηθούν από κάθε κοινωνική 
και πολιτική προοπτική. Γι’ αυτό και οι πόλεμοι δεν είναι ποτέ αποκλει-
στικά, ούτε καν κατά κύριο λόγο, στρατιωτική, αλλά πρωταρχικά πολιτι-
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Ναπολέων Α΄ Βοναπάρτης (Napoléon Bonaparte) (1769-1821): Γάλλος στρατηγός και 
Αυτοκράτορας της Γαλλίας, επικληθείς και Μέγας. Θεωρείται στρατηγική και κυβερνητική 
μεγαλοφυΐα, ιδρυτής βασιλικής δυναστείας, καταλύτης, αλλά και θεμελιωτής ευρωπαϊκών 
Βασιλείων και Χωρών, στα οποία και άφησε βαθιά χαραγμένη τη σφραγίδα της προσωπι-
κότητάς του. 

Jacques Louis David - Bonaparte franchissant le Grand 
Saint-Bernard, 1800.
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κή, όχι στενά διπλωματική υπόθεση, τουλάχιστον από την εποχή που οι 
μαζικοί εθνικοί στρατοί πήραν τη θέση των μισθοφορικών στρατευμάτων. 
Θα ήταν με τον ηπιότερο χαρακτηρισμό μυωπική η παραγνώριση του στοι-
χείου αυτού στην ερμηνεία της σοβαρότατης κάμψης του ηθικού και φυσι-
κά της πολεμικής προθυμίας και αποτελεσματικότητας του ελληνικού λαού 
μετά το 1824. 

Όταν ο Καραϊσκάκης προέτρεπε τον Κολοκοτρώνη στην «ένωση των αρ-
μάτων» ήταν πλέον αργά, το παιχνίδι είχε κριθεί οριστικά στη συνείδηση του 
λαού προς όφελος των κατεστημένων αντιδραστικών και ευρύτατα αντιλαϊ-
κών συμφερόντων και, βέβαια, δεν έπεφτε έξω ο λαός. Το «Πολιτικόν» με τη 
βοήθεια και των ξένων χρημάτων είχε πλέον δικό του «Στρατιωτικόν». Εξα-
γόραζε συνειδήσεις και μοίραζε αξιώματα, τίτλους και κύρος. Παράλληλα, η 
δυσμενής τροπή των πολεμικών εξελίξεων και η βαθμιαία εξουθένωση των 
μαχόμενων επαναστατικών δυνάμεων από εσωτερική πολιτική άποψη ήταν 
ταυτόσημη με την αποδυνάμωση του κατ’ εξοχήν λαϊκού επαναστατικού φο-
ρέα. Από εκεί και πέρα, η απευθείας στρατιωτική παρέμβαση των ξένων, η 
ανάθεση της ηγεσίας του στρατού ξηράς και του ναυτικού στον Κόχραν και 
στον Τζώρτζ, η παρουσία των γαλλικών στρατευμάτων του Μαιζόν στην Πε-
λοπόννησο κ.ο.κ., δεν υπήρξαν παρά μοιραίες και αναπόδραστες συνέπει-
ες. Οι εντονότατες αντιδράσεις των παραγόντων του κοτζαμπασιδισμού στη 
δημιουργία τακτικού στρατού, ικανού ν’ αντιμετωπίσει τα πειθαρχημένα αι-
γυπτιακά συντάγματα, δείχνουν πόσο οι ολιγαρχικές δυνάμεις είχαν πλήρη 
συνείδηση των πολιτικών επιπτώσεων ενός τακτικού εθνικού στρατού στη 
θέση των άτακτων τοπικών σωμάτων, που θα στηρίζονταν μεν στο έμψυχο 
υλικό των πολεμιστών της Επανάστασης, αλλά δεν θα ήταν πλέον εύκολο να 
διαβρωθεί με τη μέθοδο της εξαγοράς και της διαφθοράς των καπεταναίων. 
Ακόμα, όμως, περισσότερο, οι δυνάμεις αυτές αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό 
και φόβο την περίπτωση μιας στρατιωτικής νίκης ενός αναδιοργανωμένου 
στρατού που θα ήταν ταυτόχρονα λαϊκός και δημοκρατικός. Είναι από αυτή 
την άποψη πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που παραθέτει ο Τάκης Σταματό-
πουλος στον Γ΄ τόμο της προαναφερθείσης ιστορίας του. 

Τελικά, βέβαια, στα ερείπια της Επανάστασης θεμελιώνεται η συνέχιση 
της εξουσίας των κατεστημένων κοινωνικών δυνάμεων, που μπορούν ανε-
νόχλητες, αν φυσικά εξαιρεθεί η περίοδος του Καποδίστρια, να διαμορφώ-
σουν την μετεπαναστατική κατάσταση.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ



Εικόνα κεφαλαίου: Αδαμάντιος Κοραής, Λιθογραφία (Smolki Muller;)

Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833): Κορυφαίος διδάσκαλος του Γένους και πρωτεργάτης 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 
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Η Ελληνική Επανάσταση επιφέρει σοβαρές μεταβολές στις παραδοσια-
κές μορφές αστικής ζωής που είχαν διαμορφωθεί μέσα στις δομές της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας. Η απελευθέρωση των πεδινών χώρων από τους 
Τούρκους γαιοκτήτες, καθώς και η εξαφάνιση του τουρκικού, κυριαρχικού 
– από πολιτική και κοινωνική άποψη – στοιχείου από τις πόλεις, έχει τέσ-
σερις βασικές συνέπειες που ενισχύουν τη διαδικασία αστικοποίησης: 

Πρώτο: Σημειώνεται μια βαθμιαία, αλλά σταθερή, μετατόπιση του κέ-
ντρου βάρους της ελληνικής οικονομικής ζωής από τα ορεινά προς τα πε-
δινά και τις πόλεις του κάμπου. 

Δεύτερο: Αρχίζει η μόνιμη εγκατάσταση των οικονομικά ισχυρών και 
αντίστοιχη συγκέντρωση του κινητού κεφαλαίου της νεοδημιουργούμε-
νης επικράτειας στις πόλεις. 

Τρίτο: Διευρύνονται τα αστικο-εμπορικά κέντρα, που αναλαμβάνουν 
οικονομικές λειτουργίες και δραστηριότητες, τις οποίες στα πλαίσια της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας απορροφούσαν σχεδόν ολοκληρωτικά υδρο-
κέφαλα κέντρα, όπως η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη ή η Αλεξάνδρεια, 
που βρίσκονταν εκτός του κυρίως ελλαδικού χώρου. 

Τέταρτο: Επεκτείνεται η εμπορική δραστηριότητα πέρα από τα τοπικά 
όρια με τάση να καλύψει το σύνολο του νέου κράτους33. 

Δυο είναι τα κύρια, στην ουσία αλληλεξαρτώμενα, ερωτήματα που πρέ-
πει ν’ απαντηθούν αναφορικά με την προαναφερθείσα εξέλιξη: 

α) οι μετατοπίσεις αυτές προκαλούν ανατροπή των υφισταμένων κοι-
νωνικών συνθηκών κυριαρχίας; 

β) ποιοι κοινωνικοί παράγοντες αποκτούν καθοριστική σημασία στις 
νέες διαμορφώσεις; 

Εξάλλου, η Επανάσταση δημιουργεί τους όρους μιας επιταχυνόμενης 
αστικοποίησης και από άλλες απόψεις: Τα νεοδημιουργούμενα στρώματα 
της κρατικής υπαλληλίας και των ελευθέριων επαγγελμάτων είναι, φυσι-
κά, αστικού χαρακτήρα. Παράλληλα, εμφανίζεται μια τάση μόνιμης εγκα-
τάστασης χωρικών προσφύγων, παλαιών αγωνιστών, ορφανών κ.λπ. στα 
αστικά κέντρα, λόγω των επαναστατικών γεγονότων, με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται ο πληθυσμός των οικονομικά και κοινωνικά εξαρτημένων κα-
τοίκων τους. Από την εποχή αυτή αρχίζει να διαγράφεται ένα μόνιμο κα-

33 Μοσκώφ, όπου παραπάνω, σελ. 136.
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τοπινό φαινόμενο της ελληνικής αστικοποίησης:η ανάπτυξη μιας πλατιάς 
κατηγορίας αστικού πληθυσμού, που απλώς επιβιώνει, εξασφαλίζοντας 
μια οριακή και τυχοδιωκτική ύπαρξη στις πόλεις. 

Υπάρχουν, τέλος και μια σειρά από διαδικασίες και φαινόμενα αστι-
κοποίησης, που έχουν «παρακολουθηματικό», κατά κάποιο τρόπο, χαρα-
κτήρα, δηλαδή ακολουθούν τις κύριες και καθοριστικές τάσεις, στο πλαί-
σιο των οποίων, όπως θα δούμε, βρίσκουν άνετα την εξήγησή τους. 

1.  ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ 

Ο Μοσκώφ στην ενδιαφέρουσα για την εθνική και κοινωνική συνείδη-
ση στην Ελλάδα μελέτη του, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην μετεπα-
ναστατική Ελλάδα τα βασικά κοινωνικά χαρακτηριστικά οδηγούν σ’ αυτό 
που ονομάζει «ιδεολογία του μεταπρατικού χώρου». Πράγματι, ο καθαρά 
μεσολαβητικός, «κομπραδορικός» προσανατολισμός της ελληνικής οικο-
νομίας αποτελεί ένα δεδομένο που επιδρά διαμορφωτικά και κατά τρόπο 
προσδιοριστικό στις πολιτικές σχέσεις και την πνευματική ζωή του νέου Ελ-
ληνισμού. Στο βαθμό δε, που ο μη παραγωγικός και κατά βάση αντιπαρα-
γωγικός χαρακτήρας των κυρίαρχων κοινωνικών στρωμάτων προκαλεί την 
ανάγκη εξιδανίκευσης και ιδεολογικής επένδυσης, που προτάσσεται σαν 
ένα σύστημα «αρχών» και αυτονόητων παραδοχών για το κοινωνικό σύ-
νολο, μπορούμε πράγματι να μιλήσουμε για «ιδεολογία του μεταπρατικού 
χώρου». Όμως, η τροπή αυτή δεν είναι αποκλειστικά ελληνική. Αντίθετα, 
το κύμα των εθνικών επαναστάσεων, που έχει σαν αποτέλεσμα τη γέννηση 
δεκάδων νέων εθνικών κρατών στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική 
στη διάρκεια του 19ου αιώνα, οδηγεί, μ’ ελάχιστες εξαιρέσεις, στην εμφάνι-
ση «μεταπρατικών» χώρων. 

Η σχέση των μεγάλων καπιταλιστικών μητροπολιτικών κέντρων και της 
οικονομικά υποταγμένης και εξαρτημένης από αυτά περιφέρειας είναι απο-
φασιστικής σημασίας για την ερμηνεία του μαζικού αυτού φαινομένου που 
γενικεύεται στον 20ο αιώνα. 

Οι πρωτοπόρες εργασίες των Baran, Sweezy, A.Gunther Frank, Argiri 
Emmanuel, Christian Palloix, Samir Amin κ.λπ., που ασχολήθηκαν με το 
πρόβλημα αυτό, έδειξαν ότι ο μεταπρατισμός και η υπανάπτυξη των περιφε-
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ρειακών χωρών δεν είναι φαινόμενο «αυτογενές», αλλά επιβλήθηκε από 
τις βιομηχανικές μητροπολιτικές χώρες για λόγους που συνδέονται άμεσα 
με τα ζωτικά συμφέροντα ανάπτυξης των καπιταλιστικών οικονομιών τους. 
Η καθυστέρηση των περιφερειακών χωρών δεν οφείλεται – όπως μέχρι 
τώρα λαθεμένα υποστηριζόταν – στις φεουδαρχικές δομές τους, αλλά οι 
«φεουδαρχικές» δομές τους απορρέουν απ’ την οικονομική τους εξάρτηση. 
Οι αστικές τάξεις των χωρών αυτών διαμορφώνονται πριν από την ανεξαρ-
τητοποίηση σαν «μεταπρατικές» και βρίσκονται σε σχέση απόλυτης εξάρτη-
σης από τα καπιταλιστικά συμφέροντα των βιομηχανικών μητροπολιτικών 
χωρών, με τις οποίες, για λόγους ιστορικούς και οικονομικούς, συνδέονταν 
ιδιαίτερα. 

Ερωτάται, αν οι διαπιστώσεις αυτές μπορεί να ισχύσουν και για τον ελ-
λαδικό χώρο της εποχής της Επανάστασης. Νομίζουμε ότι η ελληνική πε-
ρίπτωση εμφανίζει σοβαρές ιδιομορφίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 
Συγκεκριμένα: 

Πρώτο: Στον ελλαδικό χώρο δεν προηγήθηκε φάση αποικιοκρατίας 
ούτε, πολύ περισσότερο, φάση ολοκληρωτικού καπιταλιστικού εποικισμού. 

Δεύτερο: Ο ελλαδικός χώρος δε γνώρισε πριν από την Επανάσταση ευ-
ρωπαϊκή καπιταλιστική διείσδυση, διότι: 

α) αποτελούσε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε μέ-
χρι τότε διατηρηθεί έξω από την πορεία του δυτικοευρωπαϊκού ιμπεριαλι-
σμού. 

β) οι διομολογήσεις αφορούσαν μόνο σε προνομίες καθαρά εμπορικού 
χαρακτήρα. 

γ) ο ελλαδικός χώρος δε διέθετε πλουτοφόρες περιοχές ή κοιτάσματα 
άμεσα εκμεταλλεύσιμα που θα μπορούσαν να διεγείρουν το ενδιαφέρον του 
δυτικού καπιταλισμού. 

δ) ο χώρος ήταν εξαιρετικά ευαίσθητος από πολιτική άποψη λόγω του 
αγγλο-ρωσικού ανταγωνισμού στην περιοχή αυτή, γεγονός που λειτούργη-
σε ανασταλτικά στην καπιταλιστική επενδυτική δραστηριότητα. 

Η Ελλάδα ανεξαρτοποιείται ενόσω ακόμα οι σχέσεις του συνόλου της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τις χώρες της μεγάλης καπιταλιστικής ανά-
πτυξης εξακολουθούν να παραμένουν κατά βάση σχέσεις πολιτικού και 
διπλωματικού επιπέδου· δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα σχέσεις οικονο-
μικής υποταγής και υποτέλειας. Καθαρά θεωρητικά η νεοδημιουργούμενη 
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ελληνική επικράτεια θα μπορούσε να πάρει το δρόμο μιας οικονομικής 
εξέλιξης «εθνωτικού» τύπου, που θα βασιζόταν στην ανάπτυξη των παρα-
γωγικών δυνάμεων της χώρας και δεν θα είχε πρωταρχικά εξωτερικό εμπο-
ρευματο-μεταπρατικό προσανατολισμό. Προϋπόθεση, όμως, μιας τέτοιας 
εξέλιξης θα ήταν η επικράτηση της Επανάστασης και πριν απ’ όλα η απε-
λευθέρωση των Ελλήνων με τις δικές τους δυνάμεις, πράγμα, που δεν θα 
ήταν ίσως ακατόρθωτο, αν τα κατεστημένα συμφέροντα δεν είχαν δημιουρ-
γήσει τέτοια ανυπέρβλητα προσκόμματα στην πορεία του επαναστατικού 
αγώνα. Από άποψη εσωτερική, όμως, κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, χωρίς ανα-
τροπή κοινωνικού χαρακτήρα σε βάρος των γαιοκτητικών συμφερόντων. 
Στην περίπτωση αυτή μια νεοδημιουργημένη αστική τάξη θα μπορούσε να 
κρατήσει τον εθνικό χώρο έξω από τα δεσμά της οικονομικής και, φυσικά, 
πολιτικής υποτέλειας και ν’ αναζητήσει τις δυνατότητες μιας πραγματικής 
οικονομικής ανάπτυξης. Και πάλι, βέβαια, είναι πιθανόν ότι ο ευρωπαϊκός 
καπιταλισμός θα είχε τελικά καταφέρει να πνίξει μια τέτοια προσπάθεια στα 
σπάργανά της, όπως έγινε αργότερα με την Αίγυπτο. Πάντως, η ιδιαίτερη 
πολιτική κρισιμότητα της ελλαδικής περιοχής, οπωσδήποτε άφηνε περι-
θώρια σε μια κυρίαρχη εθνική ελληνική αστική τάξη για ένα παιχνίδι ελιγ-
μών και εξισορροπήσεων ανάμεσα στις ανταγωνιζόμενες μεγάλες δυνάμεις 
στην Ανατολική Μεσόγειο. 

2.  Η ΝΟΘΑ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Η ελληνική αστικοποίηση στο ελεύθερο κράτος μπολιάζεται πάνω στο 
δέντρο του παραδοσιακού γαιοκτητικού κατεστημένου που εκπροσωπεί ο 
κοτζαμπασιδισμός και δεν καταφέρνει να εξελιχτεί αυτοδύναμα. Το δειλό 
αστικό ξεκίνημα, που είχε πραγματοποιηθεί πριν από την Επανάσταση, δεν 
ξαπλώνεται αυτόνομα, δε ρίχνει δικές του ρίζες, αλλά απορροφάται στη χοά-
νη ενός νέου «αστισμού» που διαμορφώνεται με βάση τη μετασχηματιζόμε-
νη κοτζαμπασίδικη πλουτοκρατία. Βασικοί συντελεστές της εξέλιξης αυτής, 
είναι: 

Πρώτο: Η πολιτική ήττα των Φιλικών και της λαϊκοστρατιωτικής ηγεσί-
ας στη διάρκεια της Επανάστασης, η απώλεια του προβαδίσματος, που τους 
είχε εξασφαλίσει η προετοιμασία της Επανάστασης και οι κεραυνοβόλες 
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στρατιωτικές επιτυχίες στην πρώτη φάση του αγώνα. 

Δεύτερο: Η κατάτμηση και διασπορά του ελληνικού αστισμού πριν από 
την Επανάσταση και η γενικότερη ιδεολογική σύγχυση, που εκφράζεται 
στην αδυναμία τοποθέτησης συγκεκριμένων κοινωνικών στόχων από τα 
μεσαία στρώματα. 

Τρίτο: Η μεγάλη οικονομική υπεροχή των κοτζαμπάσηδων έναντι των 
αστών της μητροπολιτικής Ελλάδας, ακόμα και από την άποψη των διαθέ-
σιμων κινητών «κεφαλαίων». 

Τέταρτο: Η ενεργή ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Επανάστα-
σης της βρετανικής πολιτικής, η οποία μέσω των δανείων δίνει ένα σοβαρό 
πλεονέκτημα στα χέρια των κατεστημένων δυνάμεων της ελληνικής κοινω-
νίας. 

Πέμπτο: Το γεγονός ότι τα εύπορα παροικιακά στοιχεία που εγκαθίστα-
νται βαθμιαία στην Ελλάδα ταυτίζονται πολύ γρήγορα με την κατεστημένη 
ολιγαρχία. Συνεταιρίζονται νομικά και πολιτικά μαζί της σ’ ένα καθαρά με-
ταπρατικό και εμπορευματικό πλαίσιο. Δε γίνονται φορείς μιας νέας αστι-
κής πολιτικής βούλησης ούτε συμπράττουν με τις μικροαστικές δυνάμεις 
και τη λαϊκή ηγεσία. Αντίθετα, επενδύουν σε μεγάλη κλίμακα στη γη. 

Σχετικά με τον πρώτο παράγοντα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κοτζαμπά-
σηδες εκμεταλλεύονται επιδέξια την ανομοιογένεια των λαϊκών ηγετών και 
τις τοπικές ιδιομορφίες, στις οποίες αναφερθήκαμε ήδη, καθώς και τις αδυ-
ναμίες των Φιλικών για να τους κάνουν πολιτικά ακίνδυνους. Φροντίζουν, 
εξάλλου, αξιοποιώντας την πολιτική πείρα του Φαναριωτισμού να έχουν 
πάντοτε στο χέρι το χαρτί της «νομιμότητας», ώστε να στιγματίζουν σαν 
ανταρσία κάθε προσπάθεια πολιτικής επιβολής των αντίπαλων δυνάμεων. 

Μεγάλη σημασία έχει αποδοθεί από τους ερευνητές στην παρέμβαση 
της ξένης πολιτικής σε βαθμό που να προβάλλεται ως απόλυτος συντελε-
στής στη διαμόρφωση των εσωτερικών πραγμάτων της Επανάστασης. Δεν 
υπάρχει, βεβαίως, αμφιβολία ότι η χορήγηση των δανείων από τους Άγ-
γλους αποτελεί σημείο καμπής προς όφελος των κατεστημένων δυνάμεων, 
ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις βάσεις του βρετανικού ρυθμιστικού ρόλου. 
Εντούτοις, από την άποψη του εξεταζόμενου θέματος, δηλαδή από την άπο-
ψη της μορφής των δημιουργούμενων αστικών σχέσεων, δεν είναι δυνατόν 
να υποστηριχθεί ότι ο μεταπρατικός χαρακτήρας του ελληνικού αστισμού 
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βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις αγγλικές ή γενικότερα τις ξένες επεμ-
βάσεις στα εσωτερικά πράγματα της Επανάστασης. Αν εσωτερικά είχαν επι-
κρατήσει οι Φιλικοί και η στρατιωτικο-λαϊκή ηγεσία, οι προσπάθειες των 
Άγγλων θα είχαν διαφορετικό χαρακτήρα και, πάντως, με πολύ διαφορετι-
κά για τα μακροπρόθεσμα ελληνικά συμφέροντα αποτελέσματα. Εκείνο που 
έχει σημασία είναι ότι ο στόχος της αγγλικής πολιτικής στον ελλαδικό χώρο 
την περίοδο αυτή δεν προσδιοριζόταν από οικονομικές επιδιώξεις. Βρε-
τανικές καπιταλιστικές επενδύσεις ή δυνατότητες επικερδών επενδύσεων 
στην περιοχή αυτή δεν υπήρχαν ούτε σαν αγορά αγγλικών βιομηχανικών 
προϊόντων παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συνεπώς, δε συντρέχουν, 
όπως αλλού, παράγοντες ανάσχεσης της ανάπτυξης μιας ελληνικής αστικής 
τάξης ως αποτέλεσμα μιας άμεσης ξένης οικονομικής επιρροής στον ελλα-
δικό χώρο. 

Ο στόχος της αγγλικής πολιτικής στην ειδική αυτή περίπτωση ήταν κα-
θορισμένος σε όλη τη γραμμή από κριτήρια καθαρά πολιτικής υφής: την 
παρεμπόδιση της επέκτασης της σφαίρας της ρωσικής επιρροής σ’ οποιαδή-
ποτε από τις περιοχές, που ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη δια-
τήρηση ανοιχτού του δρόμου προς τις Ινδίες. Φυσικά, οι δυνάμεις που ενί-
σχυσαν στην Ελλάδα τούς εξασφάλιζαν τις ιδανικές προϋποθέσεις για τους 
σκοπούς της πολιτικής τους. Δεν θα είχαν, όμως, διαμορφωθεί, αν η ζωτι-
κότητα της αστικής και λαϊκής ηγεσίας ήταν τέτοια, ώστε να προδικαζόταν η 
έκβαση της εσωτερικής διαπάλης προς όφελός της. Θα είχαν υποχρεωτικά 
«επενδύσει» σε άλλες δυνάμεις της ελληνικής επαναστατικής σκηνής, από 
τη στιγμή που διαπίστωναν ότι η συνέχιση της αρχικής τους, εχθρικής προς 
την Επανάσταση πολιτικής, ήταν πλέον ασύμφορη34. Βεβαίως, τα αγγλικά 
δάνεια ενισχύουν αποφασιστικά μια τάξη, που τελικά δεν μπορεί παρά να 
μετασχηματιστεί σε εμπορομεσολαβητική με εξωτερικό προσανατολισμό,  
όχι σε παραγωγική εθνική αστική τάξη. Οπωσδήποτε η λύση αυτή για τους 

34 Άξιο ιδιαίτερης προσοχής από την άποψη αυτή είναι το γεγονός ότι η επιδίωξη της 
εγκατάστασης συνταγματικού μοναρχικού πολιτεύματος εμφανίζεται από την αρχή του 
αγώνα, δηλαδή πολύ πριν να μορφοποιηθούν οι ξένες παρεμβάσεις. Και είναι χαρακτη-
ριστικό ότι υπάρχει σχετικά μ’ αυτό ομόθυμη στάση των κατεστημένων συμφερόντων 
(κοτζαμπάσηδων, Φαναριωτών, εκκλησιαστικής ιεραρχίας) παρ’ όλες τις διαφορές στο 
πρόσωπο του υποψήφιου μονάρχη, ενώ αντίθετα, ο λαός, οι Φιλικοί και η στρατιωτική 
ηγεσία είναι φανατικά αντίθετοι στην ιδέα της μοναρχίας (βλ. Τ. Σταματόπουλου, τόμ. 
Γ΄, σελ. 15 επόμ.).
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Άγγλους είναι ιδανική, δεδομένου ότι μια τέτοια τάξη προσφέρεται απόλυτα 
ως όργανο ξένης επιρροής. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, πρόκειται για δευτερογενές επακόλουθο των 
αγγλικών δανείων, γεγονός που δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. Από εσωτε-
ρική άποψη, όμως, θεμελιώδες κοινωνικό δεδομένο είναι το αδιάρθρωτο 
και άμορφο και η έλλειψη ταξικής συνειδητοποίησης των μεσαίων στρωμά-
των. Είναι ένα δεδομένο, του οποίου η παραγνώριση οδηγεί σε σοβαρότατα 
αναλυτικά λάθη, διότι υπολαμβάνει την ύπαρξη αστικής τάξης εκεί, που δεν 
υπήρχαν παρά μόνο άτυποι και περιορισμένοι αστικοί σχηματισμοί, που, 
άλλωστε, ποτέ δεν απουσίασαν ολοκληρωτικά από καμιά μη αστική κοι-
νωνία. Στη βάση αυτή κρίνεται κατά κύριο λόγο η κατεύθυνση που παίρνει 
τελικά η ελληνική κοινωνία μετά την απελευθέρωση και η «ξενοκρατία» 
(Φιλάρετος) προϋποθέτει αυτή τη βάση. Η αντιστροφή των όρων είναι ιστο-
ρικά και αναλυτικά λαθεμένη. 

Ενδιαφέρον, σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα, εμφανίζουν οι εσωτερικές 
συγκρούσεις του 1824, ο λεγόμενος δεύτερος εμφύλιος πόλεμος. Στην υπό-
θεση αυτή αποκαλύπτεται η έλλειψη τόσο του προσανατολισμού και της κα-
τεύθυνσης, όσο και της βασισμένης σε κοινωνικές προϋποθέσεις ικανότητας 
να χαραχτεί αυτόνομη πολιτική από τη στενά συνδεδεμένη με τους Φιλικούς 
στρατιωτική ηγεσία. Στην κρίση του 1824, η οποία στην πραγματικότητα 
προκαλείται από τη χορήγηση των αγγλικών δανείων στην κυβέρνηση, που 
στη φάση αυτή ελεγχόταν από τους νησιωτικούς μεγαλοκοτζαμπάσηδες και 
τους Φαναριώτες, ο Κολοκοτρώνης γίνεται όργανο των «στεριανών» κοτζα-
μπάσηδων της Πελοποννήσου. Επρόκειτο για μια αμφισβήτηση, που δεν 
έχει άλλο περιεχόμενο από την επικράτηση μιας φεουδαρχικής φατρίας 
σε βάρος μιας άλλης. Στη σύγκρουση αυτή είναι φανερός ένας τοπικισμός 
εντελώς ξένος προς μια καθολική εθνικο-αστική, επομένως πανελλαδική 
σκοποθέτηση, πράγμα που αποτελεί μια πρόσθετη απόδειξη της ανυπαρξί-
ας συγκροτημένης και συνειδητοποιημένης αστικής τάξης. 

3.  Η ΝΟΘΑ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 

Η νέα κατάσταση, που προκύπτει από την Επανάσταση, όχι μόνο δεν 
περιορίζει την ισχύ και την επιρροή των παλαιών κυρίαρχων στρωμάτων 
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του Ελληνισμού, αλλά αντίθετα την εδραιώνει και την επεκτείνει. Η θέση 
τους σαν γαιοκτητών παραμένει αμετακίνητη, ενώ ταχύτατα εξασφαλίζουν 
τον έλεγχο των επικερδέστερων τομέων στο εμπόριο και τη ναυτιλία. Η 
δύναμή τους σε τοπικό επίπεδο αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγο-
ντα διαμόρφωσης της πολιτικής ζωής της χώρας. Ο λαός, που πραγματο-
ποίησε την Επανάσταση και διεξήγαγε τους αιματηρούς αγώνες της, βγαί-
νει από την τρομερή επαναστατική δοκιμασία ως ο μεγάλος ηττημένος. 
Και, όταν ακόμα διατηρείται η δημοκρατική επίφαση του πολιτεύματος, 
δεν έχει ουσιαστικά δυνατότητα άμεσης εκπροσώπησης και επιδίωξης 
των συμφερόντων του. Η οικονομική εξαθλίωσή του, συνακόλουθο της 
τεχνητής στενότητας γης, που δημιουργεί η διατήρηση της φεουδαρχικής 
διάρθρωσης στην ύπαιθρο σε συνδυασμό με τις ασύλληπτες πολεμικές κα-
ταστροφές, έχει σαν αποτέλεσμα τον κοινωνικό και πολιτικό εκφελαχισμό 
των υπερήφανων εκείνων αγροτών, που κράτησαν στους ώμους τους το 
βάρος της Επανάστασης. Οι παλιοί άρχοντες γίνονται οι απόλυτοι ηγεμό-
νες της τοπικής και εθνικής πολιτικής σκηνής και οι άνθρωποί τους επαν-
δρώνουν τον κρατικό μηχανισμό. 

Ο Καποδίστριας διέβλεψε τις εξελίξεις αυτές και προσπάθησε να χτυ-
πήσει το κακό στη ρίζα του. Συντρίφτηκε, όχι επειδή ήρθε σ’ αντίθεση 
με ένα κάποιο αχαλίνωτο πάθος του λαού για ελευθερία, όπως φαίνεται 
να πιστεύει ο Ενεπεκίδης35,αλλά γιατί προσπάθησε να εξαρθρώσει το οι-
κονομικο-πολιτικό πλέγμα κυριαρχίας της ολιγαρχίας προς όφελος των 
πραγματικών λαϊκών συμφερόντων και μιας γνήσιας αστικοποίησης. Τα 
πολυθρύλητα μέτρα του Καποδίστρια εναντίον της κοινοτικής «αυτοδιοι-
κήσεως» – απόδειξη δήθεν των απολυταρχικών τάσεών του για τόσους 
ιστορικούς – ήταν μέτρα εναντίον των βάσεων της πολιτικής δύναμης του 
κοτζαμπαδισμού. Η εξιδανίκευση του κοινοτικού θεσμού, μεταξύ άλλων 
σφαλμάτων, έχει οδηγήσει στην εντύπωση ύπαρξης μιας πραγματικής 
λαϊκής αυτοδιοίκησης και στην παραγνώριση του γεγονότος ότι οι κοι-
νότητες διοικούνταν ανέκαθεν ολιγαρχικά και αυταρχικά από τα μεγάλα 
«τζάκια». Ο Καποδίστριας με το να στρέφεται κατά της τοπικής πολιτικής 
εξουσίας των μεγάλων γαιοκτημόνων ενεργούσε ως πραγματικός αστός 
πολιτικός ηγέτης, διότι επεδίωκε τη δημιουργία κεντρικής και απρόσω-

35 Ενεπεκίδης όπου παραπάνω σελ. 40 επόμ.
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πης πολιτικής εξουσίας ανεξάρτητης από ισχυρούς τοπικούς παράγοντες. 
Όπως, άλλωστε, και σαν αστός πολιτικός ενεργούσε, όταν έπαιρνε μια 
σειρά από μέτρα για την προστασία της εθνικής βιοτεχνικής παραγωγής 
και ήταν φυσικό τα μέτρα αυτά να ενοχλούν τα μεταπρατικά συμφέροντα 
εκείνων, που πλούτιζαν κάτω από τη σημαία της ελευθερίας και της απρό-
σκοπτης λειτουργίας των διεθνών ανταλλαγών. Για την ολιγαρχία ήταν 
φανερό ότι ο Καποδίστριας δεν θα αργούσε να στραφεί και άμεσα κατά της 
μεγάλης γαιοκτησίας και ότι επεδίωκε να εκσυγχρονίσει την ελληνική οι-
κονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή, πράγμα, που φυσικά ήταν αδύνα-
το, αν δεν αποδεσμευόταν από τις παραδοσιακές κατεστημένες δυνάμεις. 
Το ότι η προσπάθεια του Καποδίστρια πήρε τον χαρακτήρα μιας επιβολής 
«εκ των άνω», οφείλεται και πάλι στην ισχνή παρουσία και την πολιτική 
αδυναμία των γνήσιων αστικών φορέων. 

Η εξουδετέρωση του Καποδίστρια ήταν ζήτημα ύπαρξης για τα ολιγαρ-
χικά συμφέροντα, που τον καταπολεμούσαν κάτω από συνταγματικό και 
φιλελεύθερο μανδύα με την αμέριστη υποστήριξη των Άγγλων και των 
Γάλλων, οι οποίοι στο πρόσωπό του έβλεπαν όχι τόσο το «φιλορώσο» Έλ-
ληνα κυβερνήτη, όσο τον ασυμβίβαστο εθνικιστή αστό, που θα κατάστρεφε 
τις «ευλύγιστες» και υποχείριες στα συμφέροντά τους πολιτικές ηγεσίες με 
την ανάπτυξη μιας γνήσιας αστικής συνείδησης. 

Κρίσεις του τύπου ότι ο Καποδίστριας ήταν «ανελεύθερος το φρόνημα 
και δεσποτικός» (Γ. Φιλάρετος) ή είχε «ψυχή υπαλλήλου» (Beamtenseele- 
Ενεπεκίδης) ή ότι ήταν ο ενσαρκωτής της «πεφωτισμένης δεσποτείας», 
δείχνουν απόλυτη παραγνώριση της ουσίας της καποδιστριακής πολιτι-
κής. Συνάμα, παραβλέπεται ότι ο Καποδίστριας ουδέποτε διατύπωσε κρί-
ση κατά του λαού και της ωριμότητάς του, περιφρονούσε, όμως, βαθύτατα 
τους καρπωτές των μόχθων και των θυσιών του, την κοτζαμπασιδο- φανα-
ριωτική ηγεσία, η οποία είχε κηρύξει το «άρατε πύλας» στην ξένη προστα-
σία, δηλαδή στο καθεστώς της υποτέλειας, με αντάλλαγμα την εσωτερική 
κοινωνικο-πολιτική της εδραίωση. Μήπως, υπό τη σκέπη των λεγόμε-
νων «δημοτικών ελευθεριών» δεν εξακολουθούσε η καταλήστευση των 
αγροτών και η είσπραξη της δεκάτης, γεγονός, που οδηγεί αργότερα στην 
μεσσηνιακή εξέγερση και στηλιτεύεται από το Φίνλεϋ; Ή, μήπως, η δολο-
φονία του «ρωσολάτρη» Καποδίστρια δεν ήταν εκείνη, που επέτρεψε στις 
«προστάτιδες» δυνάμεις να χαράξουν οριστικά τα σύνορα της ελληνικής 
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επικράτειας χωρίς την Κρήτη και τη Σάμο; Πάντοτε, όμως, η ψυχολογιστι-
κή και με κριτήρια επιφανειακά τυπολογική ερμηνεία της Ιστορίας, που 
κινείται έξω από το χώρο ανάπτυξης των πραγματικών κοινωνικών δυνά-
μεων και το πεδίο σύγκρουσης των μαζικών συμφερόντων, καταλήγει σε 
στείρες προσωποποιήσεις των ιστορικών διαδικασιών. 

4.  ΟΙ  ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Στο σημείο αυτό της ανάπτυξης μπορούμε να επιχειρήσουμε την απά-
ντηση στο ερώτημα, αν η κατάλυση του συστήματος της τοπικής αυτοδι-
οίκησης και αυτονομίας, που ίσχυσε στην Τουρκοκρατία, στάθηκε απο-
φασιστικής σημασίας μέτρο προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός 
συγκεντρωτικού κράτους αστικο-δημοκρατικού τύπου. 

Κριτήρια της επιτυχίας του μέτρου θα ήταν η ανατροπή των οικονομι-
κών και κοινωνικών βάσεων της πολιτικής ισχύος των κοτζαμπάσηδων 
στο τοπικό επίπεδο. Ακριβώς, αυτό επιχείρησε ο Καποδίστριας, ο οποίος 
προσπάθησε να ανυψώσει τη στάθμη της κοινωνικής και πολιτικής συ-
νειδητοποίησης των μεγάλων λαϊκών μαζών σαν προϋπόθεση για τη λει-
τουργία μιας αστικο-δημοκρατικής πολιτείας. Ο Καποδίστριας είχε ακρι-
βέστατη παράσταση των δυο θεμελιωδών εμποδίων για την εδραίωση 
ενός συγχρόνου αστικού κράτους. 

Από τη μια αντιμετώπιζε την αμάθεια των μαζών και το τεράστιο πα-
θητικό αιώνων καταπίεσης, δουλείας και διαφθοράς, ένα πρόβλημα, που, 
όπως ξέρουμε, απασχόλησε πολύ το Ρουσσώ και τους Ιακωβίνους και αρ-
γότερα το Λένιν και τους μπολσεβίκους. Από την άλλη αντιλαμβανόταν ότι 
κανένας δημοκρατικός θεσμός και κανένα κράτος, με την αστική έννοια 
του όρου, δεν μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά, αν δεν ανατι-
νάσσονταν τα θεμέλια της τοπικής εξουσίας του κοτζαμπασιδισμού, αλλά 
και γενικότερα, αν δεν έκλεινε οριστικά ο δρόμος προς περιφερειοποίηση 
και «ομοσπονδιοποίηση» της εξουσίας, που θα οδηγούσε αργά ή γρήγο-
ρα στην οριστική αποσύνθεση. Αυτό το ζωτικής σημασίας πρόβλημα και 
η επιτακτική ανάγκη άμεσης αντιμετώπισής του αποτέλεσε το γνώμονα 
της αρνητικής στάσης του Καποδίστρια στο κοινοτικό σύστημα, που ίσχυε 
στην Τουρκοκρατία. Δεν ήταν δυνατό παρά να βλέπει στο προϋφιστάμενο 
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σύστημα τοπικής «αυτοδιοίκησης» μια ψευδοδημοκρατική φενάκη, που 
στήριζε την τιμαριωτική αριστοκρατία και όρθωνε ανυπέρβλητο εμπόδιο 
στην ουσιαστική πολιτική ενεργοποίηση του λαού και στην παγιοποίηση 
των οργανωτικών θεμελίων ενός σύγχρονου κράτους. 

Ανατρέπει το σύστημα αυτό και καθιερώνει την άμεση επαφή του με 
τα λαϊκά στρώματα, όχι σαν τύραννος – όπως πολλοί θέλησαν να υπο-
στηρίξουν – αλλά ως ενσαρκωτής της ιδέας της κεντρικής, εθνικής και 
ενοποιητικής εξουσίας. Ο λαός δέχτηκε ανεπιφύλακτα την πολιτική του 
Κυβερνήτη και το γεγονός ότι ο Καποδίστριας ήταν δημοφιλέστατος δεν 
το αμφισβητεί κανένας ιστορικός. Ο ίδιος αυτός λαός, που γύρευε στη 
διάρκεια της Επανάστασης «ισοπολιτεία», αποδεικνύει ότι ο Καποδίστρι-
ας βρισκόταν στο σωστό δρόμο. Ποιοι όμως αντιδρούσαν, ποιοι ήσαν οι 
περίφημοι «συνταγματικοί», που αντιπολιτεύονταν τον Καποδίστρια; Αν 
εξαιρέσει κανείς λίγους καλόπιστους, αλλά πολιτικά κοντόφθαλμους, μορ-
φωμένους πολίτες, οι «συνταγματικοί» δεν ήσαν άλλοι από τους ολιγαρ-
χικούς γαιοκτήμονες και άρχοντες, που κάτω από δημοκρατική λεοντή εί-
χαν μονοπωλήσει ως τάξη την εξουσία στην Επανάσταση, αποκόπτοντας 
κάθε δυνατότητα για πραγματική και όχι μόνο κατ’ όνομα, συνταγματική 
διακυβέρνηση. Ο διπλωμάτης, όμως, διεθνούς κύρους Καποδίστριας, που 
είχε εργαστεί για τη θεμελίωση της δημοκρατικής ελβετικής ομοσπονδίας 
με τέτοιο ζήλο, ώστε να ερεθίσει τον Τσάρο, γνώριζε πολύ καλά ότι δημο-
κρατία ερήμην του λαού δεν ήταν δυνατό να υπάρξει, όπως, επίσης, γνώ-
ριζε ότι και το πιο τέλειο Σύνταγμα μπορεί να μείνει γράμμα κενό και να 
καταστεί ανενεργό, όταν δεν έχουν ανατραπεί οι βάσεις ολιγαρχικού ελέγ-
χου μέσα στην ίδια την κοινωνική συγκρότηση. Δημοκρατικό πολίτευμα, 
χωρίς κατάργηση του πλέγματος των φεουδαρχικού χαρακτήρα προνομί-
ων και με διατήρηση του συστήματος που επέτρεπε την πολιτική χειραγώ-
γηση της αγροτιάς από τους τοπικούς άρχοντες, δεν μπορούσε να σταθεί. 

Την πλευρά αυτή αντιλήφθηκε πληρέστερα ο Καποδίστριας και ενήρ-
γησε ανάλογα. Εκείνο που δεν αντιλήφθηκε ήταν η αναγκαιότητα μιας 
άμεσης και ριζοσπαστικής λύσης των αγροτικών προβλημάτων, δηλαδή η 
λύση του προβλήματος της γης, που θα μετέτρεπε μ’ ένα χτύπημα τη μάζα 
του αγροτικού πληθυσμού σε δυναμικό και ενεργό πολιτικό φορέα, όπως 
ήταν στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Το θεμελιώδες λάθος του Καπο-
δίστρια είναι ότι προσπάθησε να λύσει το θεσμικό πρόβλημα του νεοσύ-
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στατου κράτους, πριν να δημιουργήσει τις οικονομικο-κοινωνικές βάσεις 
του νέου θεσμικού οικοδομήματος, ανατρέποντας τη φεουδαρχική μονο-
πώληση της καλλιεργήσιμης γης. 

Αν στη Γαλλική Επανάσταση οι Ιακωβίνοι είχαν επιχειρήσει να θε-
μελιώσουν το αστικό κράτος, πριν να έχουν με αποφασιστικά μέτρα απε-
λευθερώσει τη γη για τους αγρότες, δε θα είχαν εξασφαλίσει τη συμμαχία 
των αγροτικών μαζών, που έκρινε την επανάσταση. Και όχι μόνο αυτό, 
αλλά η αντεπανάσταση σύντομα θα συγκέντρωνε τα αναγκαία αγροτικά 
στρατεύματα για να πνίξει το επαναστατημένο Παρίσι και τα άλλα αστι-
κά κέντρα. Ο Καποδίστριας κέρδισε τη συμπάθεια του απλού λαού, όχι, 
όμως, και την ενεργό μαζική πολιτική συμπαράστασή του. Ποια ήταν η 
αιτία, που ο Καποδίστριας δεν τόλμησε τη βαθιά τομή, την κρίσιμη μετα-
βολή; Πάντως, όχι ο υποτιθέμενος «αριστοκρατισμός» του, οπωσδήποτε 
όχι η δήθεν «υπαλληλική», δηλαδή όχι πολιτική του αντίληψη της πραγ-
ματικότητας. Η βασική αιτία, κατά τη γνώμη μας, βρίσκεται στο ότι ένα 
εγχείρημα τέτοιας σοβαρότητας θα ισοδυναμούσε με δεύτερη επανάσταση. 
Θα ήταν αδύνατο να επιχειρηθεί, χωρίς να συνενώσει όλες τις κατεστη-
μένες δυνάμεις εναντίον του με αποτέλεσμα να διακυβευτεί, τουλάχιστον 
πρόσκαιρα, η τάξη και να σημειωθούν σοβαρές εμφύλιες συγκρούσεις. Ο 
Καποδίστριας, με την τεράστια διπλωματική του πείρα, γνώριζε ότι κάτι 
τέτοιο δημιουργούσε σοβαρότατο κίνδυνο για την κατοχύρωση της ελλη-
νικής ανεξαρτησίας. Όπως και δεν αμφέβαλλε για το ποια πλευρά θα ενέ-
κριναν τελικά οι «προστάτιδες» δυνάμεις, ιδιαίτερα η Αγγλία, σ’ ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο. Και το σπουδαιότερο: Ο Καποδίστριας δεν είχε πίσω του μια 
συμπαγή αστική τάξη ούτε μπορούσε να είναι βέβαιος για τη στάση του 
στρατού, ο οποίος δεν ήταν πλέον ο λαϊκός στρατός της ηρωικής περιόδου 
της Επανάστασης, αλλά είχε μπει σε μια διαδικασία «επαγγελματοποίη-
σης». 

Απέμειναν, βέβαια, οι «εθνικές γαίες», τα τούρκικα κτήματα, που είχαν 
κατασχεθεί. Αλλά, πώς μπορούσε ο κυβερνήτης να προχωρήσει στη δια-
νομή των κτημάτων αυτών, που είχαν δεσμευτεί σαν εγγύηση για τα εξω-
τερικά δάνεια; Ούτε, άλλωστε, η διανομή τους θα είχε σαν αποτέλεσμα την 
καταστροφή της οικονομικο-κοινωνικής βάσης του κοτζαμπασιδισμού. 
Και είναι αμφίβολο, αν οι νέοι μικροκαλλιεργητές θα διαμορφώνονταν 
σαν ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτική δύναμη, εχθρική προς τους ισχυ-
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ρούς γαιοκτήμονες ή, αν θα έμεναν εξαρτημένοι απ’ αυτούς, από τη στιγμή 
που οι τελευταίοι δεν θα έπαυαν να είναι οι ισχυρότεροι παράγοντες σε 
κάθε επαρχία. 

Ο Καποδίστριας επιχείρησε να δημιουργήσει το αναγκαίο για τη θε-
μελίωση του συγκεντρωτικού αστικού κράτους θεσμικό πλαίσιο, χωρίς 
να μπορέσει να προχωρήσει σε σοβαρές δομικές μεταβολές κοινωνικού 
χαρακτήρα. Ήταν αναπόφευκτο να ηττηθεί. Κι αν δεν δολοφονούνταν, θα 
ανατρεπόταν. Η αποτελεσματικότητα των θεσμών που εισήγαγε και η ωφε-
λιμότητα των μέτρων κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής θα γινόταν 
φανερή μόνο με την πάροδο του χρόνου. Οι αντίπαλοί του, όμως, φυσικό 
ήταν να μην του δώσουν το χρόνο αυτό. Ο Καποδίστριας δεν κινούνταν σε 
κενό δύναμης και το ήξερε πολύ καλά. Γι’ αυτό και διοικούσε αυταρχικά. 

Δεν είναι εύκολο ν’ αποφανθεί κανείς με βεβαιότητα, αν ο Καποδίστρι-
ας είχε συλλάβει τις έσχατες προεκτάσεις του εγχειρήματός του. Διότι, η 
δημιουργία αστικού κράτους προϋποθέτει μια σειρά μαζικών κοινωνικών 
μετατοπίσεων, δεν είναι απλή υπόθεση διοικητικής αναδιοργάνωσης και 
αναδιάρθρωσης. Είναι έργο βασικά επαναστατικό, όχι μόνο μεταρρυθμι-
στικό, ιδιαίτερα, όταν ξεκινήσει κανείς από το θεσμικό χάος, που βρέθη-
κε η Ελλάδα στο τέλος της Επανάστασης. Το γεγονός ότι ο Καποδίστριας 
έκανε σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στις ολιγαρχικές φατρίες και το λαό, 
του οποίου προσπαθούσε να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη, δείχνει ότι 
είχε συναίσθηση της αναγκαιότητας μιας πλατιάς λαϊκής εδραίωσης της 
εξουσίας, που θα του επέτρεπε την οικοδόμηση ενός σύγχρονου κράτους. 
Η εμπιστοσύνη του λαού είναι αναγκαίος, όχι, όμως, επαρκής όρος, όταν 
επιχειρούνται επαναστατικές μεταβολές. Ο Καποδίστριας κάτω από τις 
ιδιότυπες συνθήκες, που κυβέρνησε, υποχρεώθηκε να σταθεί μόνο στο 
ένα σκέλος της ιακωβινικής εμπειρίας, στη συγκεντρωτική, δηλαδή 
διαχείριση της εξουσίας και την επιβολή των μεταβολών εκ των άνω, δεν 
μπορούσε, όμως, να αναπτύξει το σκέλος της ευρείας λαϊκής συμμετοχής 
ως όπλου κατά των κατεστημένων και οπισθοδρομικών δυνάμεων. Κάτι 
τέτοιο δεν είναι έργο ενός ή και περισσοτέρων «φωτισμένων» προσωπι-
κοτήτων, αλλά έργο μιας οργανωμένης πολιτικής δύναμης, δηλαδή ενός 
κόμματος. Ενός μαζικού κόμματος, όχι μιας φατρίας «φίλων», που δεν 
μπορεί να υπάρξει παρά μόνο σαν η συγκεκριμενοποίηση των πολιτικών 
στόχων μιας πλατιάς «θεμελιώδους» κοινωνικής τάξης, που είναι, ήδη, 
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τόσο ισχυρή κοινωνικά, ώστε να επιδιώκει τον έλεγχο της εξουσίας, την 
πολιτική κυριαρχία. Αλλά, ακόμα κι αν ο Καποδίστριας θα είχε σε τέτοιο 
βαθμό ενστερνιστεί τις εμπειρίες και τα διδάγματα της Γαλλικής Επανάστα-
σης – που δεν το νομίζουμε – το σημείο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνά-
μεων και η αντίστοιχη χαμηλή στάθμη αστικής συνειδητοποίησης μέσα σ’ 
αυτά τα ίδια τα «αστικά» στρώματα, όρθωνε ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για 
την οργάνωση ενός αστικού κόμματος επαναστατικού τύπου. Έλειψε, λοι-
πόν, στον Καποδίστρια το μέσο και το όργανο κοινωνικής και πολιτικής 
επιβολής. Λειτούργησε ως «χαρισματικός» ηγέτης με μοναδικό όπλο μια 
ομάδα προσωπικών «ακολούθων», που τον εμπιστεύονταν και διέβλεπαν 
την τιμιότητα των προθέσεών του. Δεν ήταν αρκετό. Προώθησε, βέβαια, ο 
Κυβερνήτης την αρχή του ενός και αδιαίρετου κράτους, δεν μπόρεσε, όμως, 
να περιβάλλει την αρχή αυτή με μια σειρά αποτελεσματικών και σταθερών 
θεσμών, που δε θα ήταν ένα απλό νομικό και διοικητικό εποικοδόμημα, 
αλλά θα εξέφραζαν βαθύτερες κοινωνικές μεταβολές και αντίστοιχες μετα-
τοπίσεις στον πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων στο πολιτικό επίπεδο. Γι’ 
αυτό και οι θεσμοί του έμειναν μετέωροι και σαρώθηκαν από την αναρχία 
και τους επιγόνους, που ακολούθησαν το θάνατό του. 

Η αντιβασιλεία και ο Όθων ήταν εκείνοι που, τελικά, στερέωσαν μια 
μορφή συγκεντρωτικού κράτους και κεντρικούς μηχανισμούς διοίκησης, 
με την έννοια ότι επέβαλαν το σεβασμό της κεντρικής εξουσίας και δημι-
ούργησαν το τυπικό νομικό πλαίσιο θεσμών, που την στήριζαν. Το, αν και 
κατά πόσο ο τύπος του κράτους, που τελικά προέκυψε, ανταποκρινόταν σε 
μια αστικής μορφής κοινωνική θεμελίωση της εξουσίας είναι ένα θέμα 
μεγάλης σημασίας, που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στα επόμενα. 

5.  Η ΝΟΘΑ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η νόθα αστικοποίηση υποστασιοποιήθηκε στο «αστικό» κράτος, που 
γεννήθηκε από την Επανάσταση. Ο χωρισμός μεταξύ των προσώπων- φο-
ρέων της οικονομικής κυριαρχίας και των προσώπων-φορέων της πολι-
τικής κυριαρχίας, βασικός όρος της αστικοδημοκρατικής αντίληψης για 
το κράτος στη φάση του ελεύθερου ανταγωνισμού, δεν πραγματοποιείται. 
Αντίθετα, υπάρχει σύμπτωση των οικονομικών και πολιτικών φορέων σε 
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πολύ μεγάλο βαθμό. Η διοίκηση δεν αποπροσωποιείται, το κράτος δεν εκ-
φράζει έμμεσα την κυρίαρχη κοινωνικο-οικονομική τάξη, αλλά άμεσα. Η 
αρχή του κράτους δικαίου, που προϋποθέτει την απόσταση μεταξύ των φο-
ρέων της εξουσίας και κάθε πολίτη ατομικά, δε λειτουργεί. Το κράτος δεν 
ελέγχεται απλώς από τα κυρίαρχα συμφέροντα, βρίσκεται κυριολεκτικά 
στα χέρια τους. Για το λόγο αυτό και το δίκαιο δεν αντικειμενικοποιείται 
στο βαθμό που απαιτείται για να κατοχυρωθεί ουσιαστικά η δυνατότητα 
πρόβλεψης της συμπεριφοράς και της δράσης παρ’ όλη τη σχεδόν αυτού-
σια εισαγωγή της προηγμένης αστικής νομοθεσίας της Δυτικής Ευρώπης 
στη νέα επικράτεια. 

Η παρέμβαση των παραγόντων ισχύος και εξουσίας γίνεται ωμά και 
απροσχημάτιστα και στο νομοθετικό και στο δικαιοδοτικό επίπεδο. Η 
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι γράμμα κενό, όπως αποδεικνύεται και 
στη δίκη του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα. Η δραστηριότητα της χω-
ροφυλακής είναι ουσιαστικά ανεξέλεγκτη. Η διασφάλιση των ατομικών 
ελευθεριών είναι πλασματική, αν όχι ανύπαρκτη. Το κράτος, που γεννιέ-
ται από την Επανάσταση δεν είναι ένας απλός νυχτοφύλακας, όπως θα το 
επιζητούσε μια γνήσια αστική κοινωνία, αλλά πανίσχυρος εκφραστής των 
προσωποποιημένων κυρίαρχων συμφερόντων. Δεν είναι τυπικά ουδέτε-
ρη δύναμη μεταξύ των ανταγωνιζομένων αστικών κοινωνικών ομάδων, 
όπως εμφανίζεται στη Δυτική Ευρώπη σ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώ-
να, αλλά ενσαρκωτής ορισμένου κοινωνικού συμφέροντος· του μετασχη-
ματιζόμενου σε μεγαλοαστικό στρώμα κοτζαμπασιδισμού. Αυτή, όμως, η 
λειτουργοποίηση της δημόσιας εξουσίας, προς όφελος και για χάρη των 
προνομίων μιας κυρίαρχης μερίδας, είναι προαστικού και σε τελευταία 
ανάλυση, αντιαστικού χαρακτήρα και φανερώνει την προαστική ιστορι-
κή και κοινωνική προέλευση των «αστικά» αναβαπτισμένων κυρίαρχων 
κοινωνικών στρωμάτων. Επομένως, η πορεία αυτή στη διαμόρφωση της 
εξουσίας μετά την Επανάσταση δεν είναι τυχαία ούτε μπορεί να θεωρη-
θεί αιτία του αντιπαραγωγικού χαρακτήρα του νέου ελληνικού αστισμού. 
Αντίστροφα, είναι έκφραση και αποτέλεσμα της μορφολογίας των κυρίαρ-
χων κοινωνικών δυνάμεων στο τέλος της Επανάστασης. 

Ο μετεπαναστατικός Έλληνας «μεγαλοαστός» δεν αναζητά ευκαιρίες 
καπιταλιστικής τοποθέτησης σε μια ελεύθερη ανταγωνιστική αγορά, αλλά 
εκμεταλλεύεται προνομιακά κατοχυρωμένες θέσεις πλουτισμού σαν με-
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σολαβητής μεγαλέμπορος. Η κατοχύρωση είναι οικονομική, κοινωνική 
και πολιτική ταυτόχρονα. Η οικονομική του κατοχύρωση βασίζεται ακόμα 
στη μεγάλη γαιοκτησία, η κοινωνική στην έλλειψη οργανωμένων αντιπά-
λων δυνάμεων και την εξουθένωση της αγροτιάς, η πολιτική στον απόλυ-
το και κυριαρχικό έλεγχο της κρατικής μηχανής. 

Τη θεμελιώδη αυτή συγκρότηση δε μεταβάλλουν οι επιφανειακές πο-
λιτικές δίνες: η Αντιβασιλεία, ο Όθων, ο Καλλέργης κ.λπ. Θα χρειαστεί μα-
κρόχρονη και επίπονη διαδικασία για να εμφανιστούν νέοι, ανταγωνιστι-
κοί στο κατεστημένο, αστικοί φορείς. Αλλά, στο μεταξύ η κατεύθυνση έχει 
παγιοποιηθεί, ο μεταπρατικός χαρακτήρας του ελληνικού αστισμού είναι 
δεδομένος. Στην πρώτη μετά την Επανάσταση εικοσαετία εδραιώνεται η 
στενή οικονομική και πολιτική εξάρτηση από τις δυτικές προστάτιδες δυ-
νάμεις, ο εξωτερικός – δηλαδή αντιαναπτυξιακός – προσανατολισμός της 
ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί πλέον να αναστραφεί. Οι παλιές κατε-
στημένες δυνάμεις υποχρεώνονται βαθμιαία να μοιραστούν την εξουσία 
με νεοπαγή αστικά στρώματα, αλλά τα θεμέλια των κοινωνικών διαρθρώ-
σεων, οι δομές, δε μεταβάλλονται. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 
των μετεπαναστατικών εξελίξεων προς μια μη γνήσια αστική κοινωνία 
είναι η αριστοκρατικοποίηση του στρατού. Ο λαϊκός χαρακτήρας της στρα-
τιωτικής ηγεσίας εξαφανίζεται εντελώς, αξιωματικοί γίνονται, σχεδόν 
αποκλειστικά, οι γόνοι των «μεγάλων οικογενειών» ή των νεοπλουτι-
κών στοιχείων, που γεννήθηκαν στην Επανάσταση, κατάσταση που μόλις 
μετά το 1880 αρχίζει, πολύ δισταχτικά, να αλλάζει. Για πενήντα ολόκληρα 
χρόνια τα παιδιά των μεσαίων, των μικροαστικών και των λαϊκών στρω-
μάτων, ουσιαστικά αποκλείονται από το επάγγελμα του αξιωματικού. Κι 
αυτό σε ένα λαό, που κέρδισε την ελευθερία του αγωνιζόμενος κάτω από 
την ηγεσία οπλαρχηγών, που είχαν βγει από τα σπλάχνα του! Το στοιχείο 
αυτό αποτελεί μια πρόσθετη απόδειξη για το πόσο, παρ’ όλη την αστική 
επίφαση, η παλιά ολιγαρχική κοινωνική διάρθρωση διαμορφώνει κατά 
τρόπο αποφασιστικό τις τύχες του νέου Ελληνισμού. 

Η συνέχεια, άλλωστε, των παλιών ολιγαρχικών διαρθρώσεων κάτω 
από νέο μανδύα, ερμηνεύει και τη μεγάλη πολιτική απάθεια και αδιαφο-
ρία, που δείχνει ο λαός μετά το θάνατο του Καποδίστρια, αδιαφορία, που 
δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά η έκφραση μιας βαθύτερης αποκαρδίωσης για 
τ’ αποτελέσματα μιας επανάστασης, που από κοινωνική και οικονομική 
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άποψη, δεν επέφερε καμιά εκπλήρωση των προσδοκιών του. 
Ο μεγαλοαστικά μεταμφιεσμένος κοτζάμπασης της μετεπαναστα-

τικής περιόδου είναι από τη γέννησή του ένας «αστός της παρακμής» 
(Boukharine), που φυσικά αντιμετωπίζει την οικονομική δράση με αρχές 
εισοδηματικού, όχι παραγωγικού χαρακτήρα, μια στάση, που δεν μπορεί 
να αποτυπωθεί στα ευρύτερα χαρακτηριστικά της οικονομικής πολιτικής 
της νεοσύστατης ελληνικής επικράτειας. 

Η ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών πόρων και τα βασικά έργα υπο-
δομής γίνονται με βραδύτατους ρυθμούς και συνήθως κάτω από την πίεση 
εξωοικονομικο-πολιτικών ή στρατιωτικών σκοπιμοτήτων. Το νόημα της 
μακροπρόθεσμης παραγωγικής επένδυσης παραμένει σχεδόν άγνωστο 
και στο ιδιωτικό και στο δημόσιο επίπεδο. Η αστικοποίηση πραγματο-
ποιείται σ’ όλη τη γραμμή σαν εμπορευματοποίηση, όχι σαν εκβιομηχάνι-
ση, ο νέος αστισμός είναι πλουτοκρατικός, όχι κεφαλαιοκρατικός. 

Το σύνθημα του κόμματος του Μαυροκορδάτου («αγγλικό») για «ανά-
πτυξη των πόρων της χώρας», δεν εκφράζει καμιά πραγματική πρόθεση 
για οικονομική ανάπτυξη, αλλά είναι ένα απλό προπαγανδιστικό όπλο 
εναντίον της πολιτικής της «Μεγάλης Ιδέας», που έχει κάνει σημαία του 
το κόμμα του Κωλέττη («γαλλικό»), Η μετεπαναστατική άρχουσα τάξη δεν 
επενδύει παραγωγικά, απλώς εμπορεύεται. Ο Μοσκώφ36 δίνει ανάγλυφη 
την εικόνα των αποτυχημένων προσπαθειών προς την κατεύθυνση της 
δημιουργίας ορισμένων βιομηχανιών, κυρίως από προωθημένα στοιχεία 
του παροικιακού κεφαλαίου και τονίζει τη σημασία της κατάργησης των 
προστατευτικών δασμών (μερικά στα 1836, ολοκληρωτικά στα 1859). 
Εδώ, ακριβώς, γίνεται φανερή η σύμπτωση συμφερόντων του εμπορομε-
σιτικού ελληνικού κατεστημένου και των ξένων «μητροπολιτικών» καπι-
ταλιστικών επιδιώξεων. Στα 1875 ξένες «ομάδες» ελέγχουν στην Ελλάδα 
400 παραχωρήσεις εκτεινόμενες σε 1.900.000 στρέμματα. Κι αυτό, όταν 
η ελληνική πολιτεία περιμένει ως τα 1871 για να πουλήσει στους λιμο-
κτονούντες αγρότες τα 2.635.000 στρέμματα, που απομένουν, μετά τις 
παράνομες ιδιοποιήσεις των κοτζαμπάσηδων, από τα αρχικά 5.800.000 
στρέμματα των «εθνικών γαιών»37.

Από τότε εδραιώνεται η αντίληψη του «Ψωροκωστισμού», η πεποίθη-

36 Μοσκώφ, όπου παραπάνω σελ. 151 επ. ιδιαίτερα σελ. 157 και 158.
37 Μοσκώφ, όπου παραπάνω σελ. 133, 134 επόμενα. 
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ση – καθαρά ιδεολογικού χαρακτήρα – ότι η Ελλάδα είναι φτωχή χώρα. 
Από τότε τα δημόσια οικονομικά δένονται με την «πολιτική» των συνε-
χώς συσσωρευόμενων ξένων δανείων, των παροχών και της αλλοδαπής 
«βοήθειας» και μπαίνουν οι βάσεις της μόνιμης οικονομικής εξάρτησης 
από τις ξένες δυνάμεις. Πρόκειται για μια εξάρτηση, που όσο ωφέλιμη και 
πλουτοφόρα είναι για τα ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα, τόσο καταστροφι-
κή είναι για τη νεαρή ελληνική οικονομία στο σύνολό της. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι ένας ερευνητής σαν το Γιάννη Κορδάτο πιστεύ-
ει ακόμα στα 1930 ότι η Ελλάδα δεν μπορεί ν’ αποκτήσει βιομηχανία, 
επειδή στερείται από πρώτες ύλες38. Τόσο βαθιά είναι ριζωμένη η εικόνα 
της «Ψωροκώσταινας», ώστε και ο Κορδάτος παραγνωρίζει ότι οι πρώτες 
ύλες «ανακαλύπτονται» μόνο σε μια παραγωγικά προσανατολισμένη οι-
κονομία, παραγνωρίζει ακόμα ότι και χωρίς πρώτες ύλες είναι δυνατή η 
εκβιομηχάνιση (π.χ. Ελβετία, Ιαπωνία κ.λπ.). Θεμελιώδης προϋπόθεση 
της βιομηχανικής ανάπτυξης είναι η κεφαλαιακή συσσώρευση, που πραγ-
ματοποιείται σε μακροπρόθεσμες βιομηχανικές επενδύσεις, οι λοιποί 
όροι δρουν επιβραδυντικά ή επιταχυντικά, δεν έχουν απόλυτη σημασία. 

Ίσως, μάλιστα, η απουσία πρώτων υλών άμεσα αξιοποιήσιμων να ήταν 
και ένα πλεονέκτημα για το νεαρό ελληνικό κράτος, γιατί δεν προκάλεσε 
την άμεση διείσδυση των ξένων καπιταλιστικών συμφερόντων στη χώρα. 

Ένα στοιχείο, που κατά τη γνώμη μας, δεν έχει επαρκώς συνεκτιμηθεί 
στην εξέταση της υφής του ελληνικού αστισμού στην πρώτη τουλάχιστον 
μετεπαναστατική εικοσαετία, είναι η παντοδυναμία της χωροφυλακής. Η 
αστυνομοκρατία της περιόδου αυτής, απ’ όπου και ξεκινά μια σταθερή πα-
ράδοση, δε δικαιολογείται από τον απολυταρχικό χαρακτήρα της Αντιβα-
σιλείας ή της Οθωμανικής εξουσίας ούτε από το φόβο κοινωνικών ή πολι-
τικών αντιμετρήσεων. Τα μέτρα αστυνόμευσης, που αγκαλιάζουν και την 
τελευταία γωνιά της χώρας, έχουν πολύ βαθύτερες αιτίες και γίνονται, όχι 
απλώς με την ανοχή της κυρίαρχης τάξης, αλλά βασικά με τη δική της θέ-
ληση. Γι’ αυτό, άλλωστε, και δεν υπάρχει ουσιαστική χαλάρωση της αστυ-
νομοκρατίας, όταν ο βασιλιάς υποχρεώνεται σε σεβασμό του Συντάγματος. 

Τι, ακριβώς, φοβάται η κυρίαρχη μετεπαναστατική «αστική» τάξη; 
Ασφαλώς, όχι το ανύπαρκτο προλεταριάτο, αλλά τις βαθύτατα δυσαρεστη-

38 Γιάννη Κορδάτου: Εισαγωγή εις την ιστορία της ελληνικής κεφαλαιοκρατίας. Αθήνα 
1972, σελ. 38, 50 και ιδιαίτερα 115.
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μένες αγροτικές μάζες, που εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται, όπως και πριν 
από την Επανάσταση. Φοβάται, όμως, πριν απ’ όλα τους πειναλέους πρώ-
ην αγωνιστές της Εθνικής Παλιγγενεσίας, που παίρνουν κατά χιλιάδες το 
δρόμο της ληστείας για να επιζήσουν. Μ’ ένα λόγο, οι ίδιες κυρίαρχες δυ-
νάμεις αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυνάμεις κοινωνικής «αμφισβήτησης», 
τις ίδιες αιτίες κοινωνικής αναταραχής. 

Η παραχώρηση, όμως, τέτοιας έκτασης εξουσίας στην αστυνομία θα 
ήταν αδιανόητη για μια γνήσια αστική τάξη πριν να εμφανιστεί το οργα-
νωμένο μαζικό εργατικό κίνημα, γιατί κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με την αυ-
τοαναίρεσή της, με την εγκατάλειψη της θεμελιακής αστικής αρχής του 
ελευθέρου αυτοπροσδιορισμού της κοινωνίας για χάρη ενός πανίσχυρου 
και ανεξέλεγκτου μηχανισμού κρατικής καταπίεσης. Αλλά, όπως είπαμε, 
δεν επρόκειτο για γνήσια αστική τάξη. Και σ’ αυτό το καθαρά πολιτικό επί-
πεδο, το ηγετικό στρώμα στην κοινωνία, που αναδύεται στην Ελλάδα μετά 
την Επανάσταση, αποδεικνύεται ελάχιστα αστικό στην ουσία του. Η σχε-
δόν ολοκληρωτική «εκχώρηση» της διαχείρισης των εξωτερικών υποθέ-
σεων στο Στέμμα δείχνει πόσο λίγο οι επίγονοι του κοτζαμπασιδισμού 
ενδιαφέρονται για ουσιαστικό πολιτικό έλεγχο, για την ανάληψη πραγ-
ματικής ευθύνης στο χειρισμό των μεγάλων ζητημάτων της εποχής εκεί-
νης. Μόνο στον εσωτερικό τομέα υπάρχει έντονη πολιτική «βούληση» 
της μετεπαναστατικής άρχουσας τάξης, η οποία εξαντλείται σ’ ένα συνεχές 
«δούναι και λαβείν» μεταξύ ισχυρών παραγόντων που προσωποποιούν 
και ιδιωτικοποιούν όλα τα ζητήματα στην κυβέρνηση, στη διοίκηση και 
στη βουλή, στη νομοθετική, στη δικαστική και την εκτελεστική εξουσία. 
Η κυβέρνηση παραχωρεί προνόμια στους ισχυρούς και οι ισχυροί φρο-
ντίζουν για τη σταθερότητα των κυβερνήσεων. Οι ομάδες πίεσης, που 
στο σύγχρονο μονοπωλιακό καπιταλισμό εκφράζουν μορφές επιδίωξης 
συμφερόντων ανάλογες με εκείνες, που επικρατούσαν στη συντεχνιακή 
φάση των οικονομιών της Δύσης, εμφανίζονται από την αρχή ως μόνιμο 
χαρακτηριστικό και ένα από τα σπουδαία κωλύματα αστικής μετεξέλιξης 
στην ατροφική και υπανάπτυκτη μετεπαναστατική ελληνική οικονομία. 
Είναι ενδεικτικό ότι οι βουλευτές στην ελευθερωμένη Ελλάδα γίνονται 
εκφραστές μερικότερων ή τοπικών συμφερόντων και λειτουργούν σαν 
μεσάζοντες στους υπουργικούς προθαλάμους, όπως περίπου οι σημερινοί 
«διαδρομιστές» (Lobyists) στις σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες και 
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στο απόγειο του μονοπωλιακού καπιταλισμού. Ενώ, όμως, σε μια καπι-
ταλιστική κοινωνία η ομάδα πίεσης ανταποκρίνεται στη φάση της υπερα-
νάπτυξης, στη μετεπαναστατική ελληνική κοινωνία η διαπλοκή πολιτείας 
και οικονομίας είναι απόρροια ενός νόθου αστισμού, όπου η πραγμάτωση 
των μερικότερων ισχυρών συμφερόντων, μέσω πολιτικών πιέσεων, γίνε-
ται σ’ ένα στάδιο που δεν έχει ολοκληρωθεί ο αστικός μετασχηματισμός. 
Οδηγεί αναπόδραστα στη μονοπώληση των ευκαιριών, στο «στένεμα» της 
αγοράς και στην παρεμπόδιση του ελεύθερου ανταγωνισμού, επομένως, 
στην εκμηδένιση των δυνατοτήτων αστικής ανάπτυξης των παραγωγικών 
δυνάμεων στα πλαίσια μιας αστικής συναλλακτικής οικονομίας. Μόνο σε 
συνάρτηση με το θεμελιώδες αυτό οικονομικο-κοινωνικό δεδομένο είναι 
δυνατή η σωστή αναλυτική προσέγγιση στο πρόβλημα της διαμόρφωσης 
των πολιτικών και πνευματικών επιφαινομένων του μετεπαναστατικού 
ελληνικού κόσμου. Ειδικότερα, το πλέγμα και ο τρόπος άσκησης της εξου-
σίας, η μονοπώληση της εξωτερικής πολιτικής από τα ανάκτορα και οι 
σιωπηρές προνομίες του ανώτατου άρχοντα, η μορφή και η έκταση της ξε-
νοκρατίας, η «βουλευτοκρατία» και η κομματική συναλλαγή, φαινόμενα 
που με τόση οξυδέρκεια επισημαίνει ο Γ. Ν. Φιλάρετος39 δεν ερμηνεύονται 
παρά επιφανειακά, χωρίς αναγωγή στις υποκείμενες οικονομικο-κοινω-
νικές σχέσεις. Η προσπάθεια ερμηνείας με βάση τις ψυχολογικές ιδιοτυπί-
ες του Έλληνα έχουν σαν συνέπεια τη συσκότιση της επιστημονικής έρευ-
νας. Τα κοινωνικά προβλήματα αναλύονται με λογικές, όχι ψυχολογικές 
κατηγορίες. 

39 Γ. Ν. Φιλάρετου: Η ξενοκρατία και η βασιλεία στην Ελλάδα, Αθήνα 1973, (αρχική 
έκδοση 1897), ιδιαίτερα, σελ. 287.
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Οι μέχρι τώρα παρατηρήσεις μας σχετικά με το χαρακτήρα της Ελλη-
νικής Επανάστασης και τις συνιστώσες των κοινωνικών μετεξελίξεων 
της πρώτης μετεπαναστατικής περιόδου επιβάλλουν, για λόγους συγκρι-
τικούς, μια σύντομη ανάλυση της εμφάνισης και της ανόδου της αστικής 
τάξης στη Δυτική Ευρώπη, όπου και δημιουργείται ο σύγχρονος βιομηχα-
νικός κόσμος. 

Κοιτίδα της αστικής τάξης είναι η μεσαιωνική πόλη, όπως διαμορφώ-
νεται, τελικά, σαν καθολικό φαινόμενο στη Δύση, ανεξάρτητα από τις ποι-
κίλες περιστασιακές αιτίες ίδρυσης των διαφόρων πόλεων σαν κέντρων 
εμπορίου και βιοτεχνικής δραστηριότητας και τοπικές αγορές. Στο βαθμό 
που η πόλη παραμένει διοικητική έδρα ή οχυρωμένη τοποθεσία κάτω 
από τον κυριαρχικό έλεγχο του φεουδαρχικού ηγεμόνα, δεν υπάρχει κα-
μιά ουσιαστική διαφορά από οικονομικο-κοινωνική άποψη, από τα αστι-
κά κέντρα που υπάρχουν ανέκαθεν και στον εκτός Δυτικής Ευρώπης κό-
σμο. Ποιοτική διαφορά σημειώνεται μόνο από τη στιγμή της εμφάνισης 
της ελεύθερης πόλης, δηλαδή της πόλης που ανεξαρτοποιείται διοικητικά 
και κατοχυρώνεται νομικά απέναντι στο φεουδαρχικό κύριο, αποκτώντας 
βαθμιαία ικανότητα πολιτικού αυτοπροσδιορισμού. Η Ιταλία γνώριζε από 
πολύ νωρίς την ελεύθερη πόλη, λόγω των ιδιότυπων ιστορικο-πολιτι-
κών εξελίξεων στη χερσόνησο και της παρουσίας του παπισμού ως πόλου 
ανταγωνιστικού της κοσμικής φεουδαρχικής εξουσίας στην Ιταλία. 

Στη γερμανική περιοχή πρώτη ελεύθερη πόλη γίνεται το Worms στο 
1073 με την εκδίωξη του επισκόπου, που ήταν ταυτόχρονα και φεουδαρ-
χικός κύριος της πόλης. Από την εποχή αυτή η εξέλιξη είναι ταχύτατη και 
βαθμιαία όλα τα αστικά κέντρα του μεσαιωνικού κόσμου μεταβάλλονται 
σ’ ελεύθερες πόλεις. Στα 1259, ήδη, οι ελεύθερες γερμανικές πόλεις του 
Βορρά, Luebeck, Wismar και Riga, επεκτείνουν έναν προηγούμενο δε-
σμό, που είχαν με το Αμβούργο και τη Βρέμη και διάφορες πόλεις της 
Βεστφαλίας σε μια μορφή οικονομικο-πολιτικού συνδέσμου, από τον 
οποίο δεν αργεί να ξεπηδήσει η περίφημη Χάνσα, σαν ιδιαίτερος πολι-
τικός σύνδεσμος στα πλαίσια της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Μέχρι τη 
μάχη του Τάνενμπεργκ (1410) η Χάνσα αποτελεί τη σοβαρότερη δύναμη 
της Βορειοανατολικής Ευρώπης. Στα 1376 ιδρύεται ο σύνδεσμος των πό-
λεων της Σουηβίας (Schwaben), που στα 1385 περιλαμβάνει 40 πόλεις. 
Στα 1379 ιδρύεται ο σύνδεσμος των πόλεων της Αλσατίας που στα 1381 
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διευρύνεται και γίνεται σύνδεσμος των πόλεων της Ρηνανίας. Στα 1386 ο 
σύνδεσμος των ελβετικών πόλεων νικά κατά κράτος στο Σέμπαχ το στρα-
τό του Αυστριακού μονάρχη και με την ειρήνη του Έγκερ (1839) κλείνει 
ένας αγώνας 75 ετών των ελβετικών πόλεων για την ανεξαρτησία τους και 
ιδρύεται η συνομοσπονδία των ελβετικών καντονιών. 

Ερωτάται, πώς εξηγείται η πορεία αυτή στη διαμόρφωση των πόλεων 
στη Δυτική Ευρώπη, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση 
και ανάπτυξη του σύγχρονου βιομηχανικού καπιταλισμού; 

Αρνητική προϋπόθεση για την εξέλιξη αυτή, οπωσδήποτε, αποτέλεσε 
η έλλειψη ενιαίου εξουσιαστικού φορέα, η κατάτμηση της εξουσίας μετα-
ξύ: α) της κοσμικής φεουδαρχικής εξουσίας β) της εκκλησιαστικής εξουσί-
ας και γ) του βασιλέως. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην εκκλησία και τον 
αυτοκράτορα στη Γερμανία ή το βασιλέα στη Γαλλία και την Αγγλία, ιδι-
αίτερα, όμως, ο ανταγωνισμός μεταξύ φεουδαρχικών ηγεμόνων και βασι-
λέως, επέτρεψε στους αστούς να διεκδικήσουν και να πραγματοποιήσουν 
μια ανεξάρτητη θέση στα πλαίσια της ελεύθερης πόλης. Η ελεύθερη πόλη 
αντιπροσωπεύει έναν παράγοντα αντίθετο και αντίπαλο στο φεουδαρχικό 
τοπικισμό ευθύς εξ αρχής, έναν παράγοντα που υποβοηθά αποφασιστικά 
στη δημιουργία ευρύτερων εθνικών και κρατικών ενοτήτων. 

Θετική προϋπόθεση για τη γέννηση της δυτικής πόλης αποτέλεσε η 
συγκρότηση των αστικών «τάξεων» σε οργανωμένο και δεμένο με όρκο 
σώμα των ομοθρήσκων εμπόρων και παραγωγών (conjuratio) με τη μορ-
φή της αστικής κομμούνας. Η δυτική αστική κομμούνα από τους δημοκρα-
τικά εκλεγμένους εκπροσώπους των αυστηρά ιεραρχημένων εμπορικών 
σωματείων και συντεχνιών δεν είναι ένας απλός θεσμός αυτοδιοίκησης 
– και εδώ βρίσκεται η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τις άλλες περιοχές 
του κόσμου – αλλά είναι από τη στιγμή της εμφάνισής της υλοποίηση ενός 
ευρύτατου πολιτικού αυτοπροσδιορισμού. Η αστική κομμούνα δε δημι-
ουργείται «τη ανοχή» του φεουδαρχικού ηγεμόνα ή για οποιουσδήποτε 
διοικητικούς λόγους, αλλά επιβάλλεται σαν οικονομική και πολιτική 
μορφοποίηση μιας αντίπαλης και εχθρικής προς τους φεουδάρχες κοι-
νωνικής δύναμης. Το Δημαρχείο ή η Signoria δεν αφαιρούν απλώς διοι-
κητικές ή δικαιοδοτικές αρμοδιότητες από τους φεουδαρχικούς άρχοντες, 
δεν περιορίζονται στην εξασφάλιση ενός ανεξάρτητου οικονομικού χώρου 
με αποκλεισμό των τοπικών φεουδαρχών, αλλά ασκούν αυτόνομη πολι-
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τική εξουσία, επιβάλλουν την τόσο αναγκαία για την αστική οικονομική 
ανάπτυξη «ειρήνη της χώρας» (Landsfrieden), διατηρούν στρατιωτικές 
δυνάμεις και παρεμβαίνουν καίρια και διαμορφωτικά στις γενικές πολιτι-
κές εξελίξεις της χώρας. Όλοι οι κάτοικοι της πόλης θεωρούνται ελεύθεροι 
και ο φεουδάρχης χάνει κάθε δικαίωμα πάνω στο δουλοπάροικο, που πα-
ραμένει ένα χρόνο μέσα από τα εξωτερικά τείχη της πόλης. 

Η σύμπραξη της αστικής κομμούνας δε σημαίνει ότι αίρονται οι οι-
κονομικές διαφορές και οι κοινωνικές αντιθέσεις μέσα στην πόλη. Αλλά 
πρόκειται για αντιθέσεις μεταξύ αστικών στρωμάτων, οι εξωαστικές δυ-
νάμεις στο πλαίσιο της πόλης, είναι ανίσχυρες. Έτσι π.χ., οι συγκρούσεις 
μεταξύ popolo grasso (πλούσιων αστών) και popolo minuto (φτωχότερου 
λαού) στις ιταλικές πόλεις είναι συγκρούσεις μεταξύ ανώτερων και κατώ-
τερων στρωμάτων της αστικής τάξης, οι φεουδάρχες παίρνουν μέρος στην 
πάλη αυτή μόνο εφόσον θεωρούνται citadini, έχουν, δηλαδή αποκτήσει 
αστικά δικαιώματα και επιδίδονται, μερικά τουλάχιστον, σε αστικής φύ-
σης επιχειρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους εσωτερικούς αγώνες στις βο-
ρειογερμανικές πόλεις μεταξύ των μεγάλων αστικών οίκων (πατρικίων), 
που έχουν κυριαρχική θέση στη διεξαγωγή του χονδρεμπορίου και στα 
κατώτερα αστικά στρώματα που εκπροσωπούνται στις συντεχνίες. 

Σε κάθε περίπτωση η ελεύθερη πόλη συγκροτείται σαν ανεξάρτητη 
καθαρά αστική-κοινωνική, οικονομική και πολιτική οντότητα. Υπάρχει, 
βέβαια, μια κλιμάκωση στην πολιτική αυτονομία των διαφόρων δυτικών 
πόλεων. Εκεί, όπου η αυτονομία αυτή φτάνει σ’ ένα απόγειο είναι ο γερ-
μανικός και ιταλικός χώρος, όπου ο σχηματισμός συγκεντρωτικής κρατι-
κής εξουσίας αργεί να πραγματοποιηθεί. 

Στους πολέμους της Μεταρρύθμισης οι πόλεις ή οι σύνδεσμοι των 
πόλεων κλείνουν συμμαχίες και διεξάγουν πολέμους μαζί με τους προ-
τεστάντες ηγεμόνες σαν πολιτειακά εντελώς αυτόνομοι φορείς εξουσίας. 
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ο σύνδεσμος της Σμαλκάλδης 
(Smalkaldischer Bund) μεταξύ πόλεων και ηγεμόνων, που ακολουθού-
σαν το λουθηρανικό δόγμα (1532) και ο λεγόμενος πόλεμος της Σμαλκάλ-
δης (1547). Αλλά κι όταν διαμορφώνεται συγκεντρωτική κρατική εξου-
σία, οι πόλεις διατηρούν τα γενικά τους προνόμια και οι αστικές «τάξεις» 
(δηλαδή αστικές κατηγορίες) τα ειδικά τους προνόμια. Φυσικά, η εδραίω-
ση του κεντρικού κράτους, που κατά κανόνα επιδιώκεται από τις πόλεις σε 
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βάρος των φεουδαρχικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, δεν αφήνει αλώ-
βητη την πολιτική αυτοτέλεια των πόλεων, δεν είναι, όμως, σε θέση να 
την εξαφανίσει. Οι θεσμοί των παρλαμέντων στη Γαλλία και στην Αγγλία 
αποτελούν μεγάλο αντίβαρο και μοχλό περιστολής της κεντρικής βασιλι-
κής εξουσίας, εκφράζουν μια δύναμη, που και στα απόγεια της ισχύος της η 
απολυταρχία δεν μπόρεσε να κάμψει τελειωτικά. Μ’ αυτό τον τρόπο, όταν 
το μέτωπο μάχης της αστικής τάξης, μετά την επικράτηση του βασιλιά στη 
Γαλλία (Λουδοβίκος 11ος - Συνθήκη του Αρράς στα 1482) και στην Αγ-
γλία (κυρίως μετά τον πόλεμο των «δύο ρόδων», 1450-1486), βαθμιαία 
στρέφεται πια εναντίον του κεντρικού ηγεμόνα, οι θεσμοί πολιτικής αυ-
τονομίας των πόλεων λειτουργούν σε τελευταία ανάλυση ανταγωνιστικά 
προς τη βασιλική εξουσία, την οποία και μακροπρόθεσμα υπονομεύουν. 
Και την υπονομεύουν, διότι ενσαρκώνουν μια μορφή νομιμότητας εχθρι-
κή και ασυμβίβαστη προς τη βασιλική. Τη μορφή νομιμότητας που δημι-
ουργείται στα πλαίσια της δυτικής πόλης ο Max Weber περιέγραψε σαν 
«μη εξουσιαστική» (nichtherrschaftliche Legitimitât), δηλαδή σαν μια 
νομιμότητα που χαρακτηρίζεται από την απουσία ενός εκ των άνω κατα-
ναγκασμού και επιβολής. Η νομιμότητα αυτή ενσαρκώνεται στην αστική 
κομμούνα και εκφράζεται στην αρχή της αυτοκυβέρνησης της κοινωνίας. 
Από την εμπειρική αυτή βάση εκπορεύεται η αντιετατιστική πολιτειακή 
θεωρία και ο αντικρατισμός του αστικού φιλελευθερισμού. Η αντίθεση 
Κράτους και Κοινωνίας και το ερώτημα για τη δυνατότητα της αρμονικής 
συνύπαρξής τους είναι το μείζον θεωρητικό και πρακτικό πρόβλημα των 
αστικών επαναστατικών κινημάτων, που αργότερα, με άλλη μορφή και σε 
άλλο πλαίσιο, απασχολεί τους αναρχικούς και ουτοπιστές σοσιαλιστές και 
τέλος τον Καρλ Μαρξ, ο οποίος το τοποθετεί στο επίκεντρο της πολιτικής 
του ανάλυσης. 

Οι κατακτήσεις των πόλεων στη Δύση, που τις περιβάλλουν μ’ ένα σύ-
στημα κατοχυρώσεων και προνομίων, τους επιτρέπουν να γίνουν προστα-
τευόμενα κέντρα αστικής οικονομικής ανάπτυξης και πυρήνες αστικού 
μετασχηματισμού στην ίδια την καρδιά του φεουδαρχικού οικονομι-
κο-κοινωνικού συστήματος της Δυτικής Ευρώπης. 

Η ουσιαστικότερη πλευρά στην ανάπτυξη της δυτικής πόλης είναι η 
ευθύς εξ αρχής διάπλασή της σαν κέντρου παραγωγής και δημιουργικής 
οικονομικής δραστηριότητας κατά πρώτο λόγο και δευτερευόντως σαν 
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κέντρου κατανάλωσης. Ακριβώς γι’ αυτό η διάθεση των προϊόντων της 
δυτικής πόλης είναι «εξωστρεφική» και επεκτατική. Δεν ασκείται στο 
κύκλωμα μιας αποκλειστικά τοπικής αγοράς, αλλά βρίσκεται σε συνεχή 
αναζήτηση διεξόδων πέρα από τα σύνορα των φεουδαρχικών ηγεμονιών. 
Το αντιφατικό στην τάση και τις διαδικασίες αυτές είναι ότι η δυτική πόλη 
στηριγμένη η ίδια σε προνομίες, αντιμετωπίζει σαν εμπόδιο και καταπολε-
μά κάθε μη αστικής φύσης προνόμιο και όλα τα παραδοσιακά «δικαιώμα-
τα», που είναι σύμφυτα με τη φεουδαρχική κοινωνική οργάνωση. Το σύ-
στημα των διοδίων και των φορολογικών επιβαρύνσεων, που συνεπάγεται 
η φεουδαρχική κατάτμηση των χώρων, παρακωλύουν τη διεύρυνση των 
εσωτερικών αγορών και την ελευθερία των συναλλαγών. Εδώ, άλλωστε, 
βρίσκεται και η αιτία της ενίσχυσης, που παρέχει η αστική τάξη στο βασιλιά 
για να επικρατήσει σε βάρος των φεουδαρχών, παρόλο το θεμελιακά αντι-
κρατικό προσανατολισμό της. 

Η μεγάλη συγκέντρωση πλούτου στα χέρια των μεγαλεμπόρων, που 
ακολουθεί τις ανακαλύψεις των νέων χωρών και τη μερκαντιλιστική 
φάση, δίνει μια νέα ώθηση στην ανάπτυξη της αστικής τάξης που είναι συ-
νυφασμένη με την επιτάχυνση των διαδικασιών, που οδηγούν στην εμφά-
νιση της σύγχρονης βιομηχανίας και στη γιγάντια καπιταλιστική συσσώ-
ρευση. Το σημαντικότερο στοιχείο στην πρώτη περίοδο της νέας αστικής 
μετεξέλιξης είναι ότι το συντεχνιακό σύστημα των πόλεων λειτουργεί πλέ-
ον σαν ένα σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων 
και στην ανοδική πορεία του αστικού κεφαλαίου. 

Τα κλειστά συντεχνιακά επαγγέλματα και οι προνομιακές κατοχυρώ-
σεις τους, ενώ αρχικά αποτελούν μέρος του συστήματος διασφαλίσεων, 
οι οποίες επιτρέπουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη της αστικής τάξης 
σαν αυτόνομου κοινωνικού φορέα, στην ανατολή της νέας φάσης παρε-
μποδίζουν την οργάνωση των παραγωγικών μέσων σε ευρύτερες ενότη-
τες παραγωγής. Στο προηγούμενο στάδιο το μικρό αυτόνομο βιοτεχνικό 
εργαστήριο κυριαρχεί στην μεταποιητική παραγωγή· το πρώτο βήμα του 
επόμενου σταδίου είναι η παραγωγή σε κλίμακα μανιφακτούρας. Η μανι-
φακτούρα είναι μια μορφή παραγωγής, όπου μια σειρά από ανεξάρτητα 
αρχικά κι όμως συνδεδεμένα, μέσω της παραγγελίας, εργαστήρια μεταξύ 
των οποίων επιμερίζεται η παραγωγική διαδικασία, παράγουν για λογα-
ριασμό ενός χρηματοδότη-επιχειρηματία ένα ορισμένο προϊόν, ενώ σε 
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μια επόμενη φάση ο χρηματοδότης μεταβάλλεται σε καπιταλιστή-ιδιοκτή-
τη των μέσων της παραγωγής. Η μορφή αυτή επιτρέπει μια επενδυτική 
κλίμακα και αντίστοιχη μαζικοποίηση της παραγωγής, αδύνατη για το μι-
κρό αυτόνομο εργαστήριο. 

Στην εναρκτήρια φάση της νέας περιόδου το μεγάλο εμπορικό κεφά-
λαιο αντιμετωπίζει το σχεδόν ανυπέρβλητο εμπόδιο που αποτελεί η συ-
ντεχνιακή οργάνωση μέσα στις πόλεις, που επενεργεί απαγορευτικά προς 
την κατεύθυνση της υπαγωγής του βιοτέχνη στον κεφαλαιούχο. Για να 
υπερκεραστεί αυτό το εμπόδιο, το κεφάλαιο στρέφεται προς τις βιοτεχνί-
ες της υπαίθρου, που δεν είναι συντεχνιακά οργανωμένες, τις οποίες και 
καθυποτάσσει με το νέο παραγωγικό σύστημα της μανιφακτούρας. Με 
τον τρόπο αυτό σημειώνεται μια αντίστροφη από την αρχική κίνηση. Το 
κεφάλαιο, που κερδήθηκε μέσα στις πόλεις οργανώνει οικονομικά την 
ύπαιθρο, από την οποία πλέον εκπορεύονται δυνάμεις που οδηγούν στη 
διάσπαση της παλιάς οργανικής ενότητας των αστών, όπως αυτή είχε δια-
μορφωθεί στα πλαίσια της πόλης. Πρόκειται για μια εξέλιξη, που οδηγεί 
στην παρακμή και τέλος στην εξαφάνιση του συντεχνιακού συστήματος, 
που συμβαδίζει με την άλωση της πόλης από τα μεγάλα κεφαλαιοκρατικά 
στρώματα. Η μανιφακτούρα, που εκφράζει μια πρώτη τυπική καπιταλι-
στική σχέση παραγωγής, εξασφαλίζει για τον κεφαλαιούχο-επιχειρηματία 
όρους παραγωγικότητας, οι οποίοι, όχι απλώς δυσχεραίνουν τη συναγω-
νιστική θέση του αυτόνομου βιοτέχνη της πόλης, αλλά την κάνουν απελ-
πιστική, από τη στιγμή που ο κεφαλαιούχος- επιχειρηματίας κυριαρχεί 
και μέσα στην ίδια την αγορά της πόλης. Και κυριαρχεί, δεδομένου ότι, 
όχι μόνο τα εμπορεύματά του, που παράγονται στην ύπαιθρο κατακλύζουν 
την πόλη, αλλά και, διότι τελικά δημιουργεί μανιφακτούρες μέσα στην 
ίδια την πόλη χρησιμοποιώντας ημερομίσθιους και χειρώνακτες, που 
δεν είναι εντεταγμένοι σε συντεχνίες. Με τον τρόπο αυτό προλειαίνεται 
το έδαφος για την προλεταριοποίηση του ελεύθερου βιοτέχνη, ο οποίος, 
όταν πλέον ο κεφαλαιούχος επιχειρηματίας δε χρηματοδοτεί απλώς για 
λογαριασμό του την παραγωγή, αλλά παρέχει και τα παραγωγικά μέσα, 
ιδιαίτερα, όταν εμφανίζονται οι μηχανές και δημιουργούνται τα εργοστά-
σια, μεταβάλλεται ολοκληρωτικά σε εξαρτημένο μισθωτό εργάτη. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Η «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ» 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
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Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
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Η απόφαση ενός λαού ν’ απαλλαγεί από την υποδούλωση σ’ έναν άλλο 
λαό και η ωρίμανση των συνθηκών για τη διεξαγωγή ενός απελευθερωτι-
κού αγώνα δεν προϋποθέτει ούτε συνεπάγεται την ύπαρξη μιας πολιτικής 
«συλλογικής βούλησης» (volonté générale) με τη ρουσωϊστική έννοια του 
όρου. Η θέληση για αποτίναξη ενός ξενικού ζυγού δεν είναι ταυτόσημη με 
τη συλλογική βούληση της γαλλικής αστικής επαναστατικής θεωρίας. Ασά-
φεια στο θέμα αυτό οδηγεί στη δυσχέρανση μιας ορθής αναλυτικής προ-
σέγγισης των πολιτικών διαμορφώσεων και σε όλες τις χώρες, που απε-
λευθερώνονται από τα δεσμά της αποικιοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι στις 
τελευταίες αυτές χώρες εμφανίζονται και συνυπάρχουν μέσα στο ίδιο κοι-
νωνικό σώμα δυο τάσεις: Μια τάση κεντρομόλα και ενοποιητική, που έχει 
σαν κύριο άξονά της τον εθνικισμό και ένα αίσθημα ταυτότητας «αίματος», 
παράδοσης και ιστορικής μοίρας, το οποίο συνειδητοποιείται βασικά σαν 
έκφραση αντίθεσης προς κάθε μορφής ξενική κατοχή, κηδεμονία, εξάρ-
τηση και εκμετάλλευση. Και μια τάση κεντρόφυγα και αποσυνθετική, που 
εκδηλώνεται στα φαινόμενα εσωτερικής αναρχίας, διάλυσης και αποδιορ-
γάνωσης, που σχεδόν χωρίς εξαίρεση ακολουθούν την απελευθέρωση. 

Πώς ερμηνεύεται το καθολικό αυτό φαινόμενο; Αρκούν, άραγε, οι λίγο 
ως πολύ υποβολιμαίες και με αισθήματα ρατσιστικής υπεροχής χρωματι-
σμένες θεωρίες για πρωτογονισμό, καθυστέρηση και υπανάπτυξη ή, μή-
πως, χρειάζεται να αναζητηθεί ένας ακριβέστερος αναλυτικός προσδιορι-
σμός; 

Χρήσιμη και πάλι είναι η προσφυγή στα ιστορικο-κοινωνικά δεδομέ-
να, που αναφέρονται στη διαδικασία της γέννησης των συγχρόνων εθνικο- 
κρατικών ενοτήτων στην ευρωπαϊκή Δύση. 

Στη βάση της διαδικασίας, που συνεπιφέρει το ξεπέρασμα της φεουδαρ-
χικής κατάτμησης, του τοπικισμού και του παρτικουλαρισμού, είναι η άν-
δρωση της αστικής τάξης, όπως είχαμε την ευκαιρία να επισημάνουμε. Η 
διαπίστωση, όμως, αυτή παραμένει ασαφής εφόσον δεν εντοπίζεται η φύση 
και ο χαρακτήρας της «άνδρωσης» αυτής και δε διευκρινίζεται το σημείο το-
μής, δηλαδή το σημείο ποιοτικής μεταλλαγής στη συνείδηση των αστικών 
κατηγοριών του Μεσαίωνα, που επέτρεψε στα αστικά στρώματα να γίνουν 
ο φορέας της μεταβολής προς τη σύγχρονη μορφή του αστικού έθνους-κρά-
τους. Θα αρκούσε για τη μεταβολή αυτή η οικονομικο-συντεχνιακή συνεί-
δηση των αστικών κατηγοριών στα τέλη του Μεσαίωνα; 
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Την απάντηση δίνει ο Antonio Gramsci στην ανάλυση των λόγων, για 
τους οποίους καθυστέρησε η δημιουργία ενιαίου ιταλικού κράτους. Η ιτα-
λική borghesia έμεινε στο στάδιο της οικονομικο-συντεχνιακής συνείδη-
σης για μια σειρά από λόγους, με αποτέλεσμα να διατηρείται ο τοπικισμός 
και η κατάτμηση και να καθυστερεί η διαμόρφωση συνολικής εθνικής συ-
νείδησης και η γέννηση ενιαίου ιταλικού κράτους. 

Η δημιουργία έθνους-κράτους σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης 
αποτελεί την κατάληξη μιας πορείας, όπου τα στρώματα των βιοτεχνών- 
παραγωγών συνάπτονται με τα στρώματα των εμπόρων πατρικίων σε μια 
ταξική ενότητα. Και η κοινωνική αυτή ενότητα ξεφεύγει, βήμα προς βήμα, 
από τα στενά τοπικά πλαίσια, διαμορφώνοντας μια συνείδηση οικονομι-
κής, κοινωνικής, αλλά και πολιτικής ταυτότητας σε εθνική κλίμακα. 

Στην Ιταλία, αντίθετα, το οικονομικο-συντεχνιακό στάδιο δεν ξεπερνιέ-
ται. Η Signoria (μεγαλοαστικά στρώματα) επικρατεί σε βάρος του Popolo 
minuto (μικρο-αστικών στρωμάτων) και διαχωρίζεται απόλυτα απ’ αυτόν. 
Δε δημιουργούνται προϋποθέσεις πολιτικής ταυτοποίησης ούτε καν στο 
επίπεδο της πόλης και βεβαίως όχι σε εθνικό επίπεδο. Αντίστοιχα, τα ανώ-
τερα αστικά στρώματα στην Ιταλία παραμένουν κοσμοπολιτικά και «υπερε-
θνικά» στο βασικό προσανατολισμό τους. Ήδη, στο 16ο αιώνα σημειώνε-
ται μια ισχυρότατη κάμψη στην ανοδική πορεία του αστισμού στην Ιταλία, 
που παίρνει τη μορφή μιας οπισθοχώρησης στο 17ο και το 18ο αιώνα. Ο 
Μακιαβέλι δέχεται το μήνυμα των καιρών και στον «Ηγεμόνα» (το τόσο 
παρεξηγημένο αυτό έργο, που θεωρήθηκε λαθεμένα σαν η συστηματοποί-
ηση του πολιτικού κυνισμού) εκφράζεται από το μεγαλύτερο πολιτικό στο-
χαστή του 16ου αιώνα η βαθύτατη αγωνία για την απουσία ενός κεντρικού 
ενοποιητικού συντελεστή για την Ιταλία. 

Τυπικά αντίθετη πορεία αστικής ανάπτυξης ακολουθεί η Γαλλία. Το 
ξεπέρασμα της οικονομικο-συντεχνιακής συνείδησης των συνασπισμέ-
νων αστικών στρωμάτων οδηγεί σε μια πολιτική συνειδητοποίηση, που 
εκφράζεται σαν αίτημα εθνικο-κρατικής ενότητας, το οποίο φυσικά συνε-
πάγεται τη διάλυση των μικροτέρων φεουδαρχικών ενοτήτων και τη συγ-
χώνευσή τους σε μια ευρύτερη κρατική ενότητα και κεντρική εξουσία· αυτή 
συντελείται πράγματι με την επικράτηση της Απολυταρχίας. Η ολοκληρω-
μένη αστική συνείδηση γεννιέται, συνεπώς, σαν συλλογική βούληση της 
αστικής τάξης, που έχει σαν κεντρικό αίτημα τη δημιουργία ενός ενιαίου 
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έθνους-κράτους. Η αστική κοινωνία – το έθνος – συλλαμβάνεται ολοκλη-
ρωτικά στο πλαίσιο της ενιαίας κρατικής εξουσίας, που θεωρείται σαν 
εθνική, γιατί αποτελεί τη συγκεκριμένη υποστασιοποίηση της συλλογικής 
βούλησης του έθνους, δηλαδή της αστικής κοινωνίας. Επομένως, η αστική 
συλλογική βούληση νοείται πάντοτε σαν βούληση ενός έθνους στα πλαίσια 
ενός εθνικού κράτους, το οποίο, ακριβώς, επειδή είναι εθνικό, δεν μπορεί 
παρά να εκφράζει τις επιδιώξεις του λαού-έθνους. Ο χαρακτήρας αυτός της 
αστικής συλλογικής βούλησης, που είναι ταυτόχρονα εθνική και κρατική, 
αποτελεί τη βάση του ιακωβινισμού, που βρίσκει τη θεωρητική του έκφρα-
ση στις θέσεις του Ρουσσώ και την πολιτική του κορύφωση στους Ορεινούς 
της Γαλλικής Επανάστασης. 

Η έννοια της «συλλογικής βούλησης» περιέχει το στοιχείο της καθολι-
κής αποδοχής, την υπολαμβανόμενη συγκατάθεση όλων των πολιτών και 
την υποταγή τους σε μια υπέρτερη εθνική ενότητα. Αντίστροφα, όμως, η 
ίδια έννοια περιλαμβάνει ένα στοιχείο περιοριστικό, δεδομένου ότι αντι-
παραθέτει τη συλλογική βούληση μιας εθνικής ενότητας προς τη συλλο-
γική βούληση των άλλων εθνών-κρατών, είναι επομένως έννοια, που 
είναι ασυμβίβαστη προς κάθε υπερ-εθνικό κοσμοπολιτισμό. Αυτή είναι 
η θεωρητική πλευρά του ζητήματος. Πρακτικά, η αστική αντίληψη για τη 
συλλογική βούληση υπολαμβάνει ότι στη θέληση των αστών- ιδιοκτητών 
ενσωματώνεται η θέληση του κοινωνικού συνόλου, το οποίο, ακριβώς γι’ 
αυτό, μπορεί κάλλιστα να εκφράζεται και να εκπροσωπείται από την αστι-
κή τάξη. Η συλλογική βούληση (volonté générale) νοείται αφηρημένα, 
σαν συνολική κοινωνική έκφραση, όχι σαν άθροισμα των θελήσεων όλων 
των πολιτών (volonté des tous). Βεβαίως, στην περίοδο της μεγάλης αστι-
κής ανόδου και στη φάση του αστικού επαναστατικού μετασχηματισμού οι 
αστικές επιδιώξεις και τα συμφέροντα άλλων στρωμάτων του λαού, κυρίως 
των αγροτικών, είχαν συμπέσει. Το αίτημα για εξάλειψη της φεουδαρχίας 
και εξασφάλιση ιδιόκτητου κλήρου ήταν κεντρικής σημασίας για τις αγρο-
τικές μάζες. Από την άποψη αυτή, επομένως, είναι γεγονός ότι οι αστικές 
επαναστάσεις στηρίχτηκαν σε μια ταύτιση του εθνικού συνόλου απέναντι 
σε μια περιορισμένη προνομιούχα ολιγαρχία. Στην περίοδο αυτή υπάρ-
χει διαμορφωμένη συλλογική βούληση που κατευθύνεται από την αστική 
τάξη. Σε κάθε περίπτωση η συλλογική βούληση αποτελεί, στη σύλληψή 
της, βασική θεωρητικο-οργανωτική αρχή του αστικού κράτους. Δεν είναι 
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συμπτωματικό ούτε χωρίς σημασία ότι η αριστερή πτέρυγα των Ιακωβίνων 
στη Γαλλική Επανάσταση (Ροβεσπιέρος, Σαιν-Ζυστ κ.λπ.) αποκρούουν την 
ύπαρξη κομματικών φατριών (fractions) σαν αντικείμενη στην έννοια και 
τη διαλεκτική της συλλογικής βούλησης, που την υλική της έκφραση απο-
τελεί η εθνική και κρατική ταυτόχρονα ενότητα. 

Στο βαθμό που η αστική τάξη βρίσκεται σε ανοδική φάση και αποτελεί 
την πρωτοποριακή δύναμη της κοινωνίας, δίνει όχι μόνο τον άξονα της 
οικονομικής ζωής, αλλά και τη βάση μορφοποίησης της πολιτικής συνεί-
δησης και της συλλογικής βούλησης των άλλων τάξεων και ιδιαίτερα των 
μικροκληρούχων και των ακτημόνων της υπαίθρου, που εξακολουθούν 
να συγκροτούν τον κύριο όγκο του πληθυσμού πριν να εμφανιστεί το σύγ-
χρονο προλεταριάτο. Οι αγροτικές μάζες, πριν να εκδηλωθούν τα αστικά 
επαναστατικά κινήματα, δεν έχουν καμιά δυνατότητα μιας αφηρημένης και 
αντικειμενικοποιημένης αντίληψης της εξουσίας. Ακόμα λιγότερο, μπο-
ρούν να συλλάβουν την κεντρική εξουσία, όπου κι όταν διαμορφώνεται 
απρόσωπα. Η προσωποποίηση της εξουσίας είναι βασικό χαρακτηριστικό 
των προαστικών αγροτικών κοινωνιών. Σ’ αυτό, άλλωστε, οφείλεται ότι 
στις προαστικές κοινωνίες ένας αυτοκράτορας, τσάρος ή βασιλιάς δεν 
κατέχει απλώς την εξουσία, αλλά εκφράζει μια υπέρτατη αρχή, με την 
οποία κυριολεκτικά ταυτίζεται στη συνείδηση του λαού. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες είναι, φυσικά, αδύνατη η στήριξη της νομιμότητας της εξουσίας 
στην αρχή της συλλογικής βούλησης. Η κεντρική εξουσία στο στάδιο αυτό 
εμφανίζεται ως «υπερτιθεμένη» εξωγενής, εκ των άνω και δοτή, σχεδόν 
ανεξάρτητη και οπωσδήποτε ανέλεγκτη από τους κοινούς θνητούς. Το κύ-
ριο στοιχείο της θεμελίωσης της εξουσίας, όπως το αντιλαμβάνεται η αστι-
κή πολιτική θεωρία, απουσιάζει. Τη σημασία της ενεργοποίησης μαζικών 
δυνάμεων, που ενσαρκώνουν τη συλλογική βούληση ενός λαού συλλαμ-
βάνουν, για πρώτη φορά, αστοί πολιτικοί αναλυτές στις παραμονές των με-
γάλων αστικών επαναστάσεων. Η μαζική είσοδος των μεγάλων αγροτικών 
μαζών στο πολιτικό προσκήνιο κάτω από την καθοδήγηση της αστικής τά-
ξης, είναι ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της κοσμοϊστορικής μεταβολής, 
που επιφέρει η άνοδος του αστού. 

Σύμφωνα με τις προαστικές αντιλήψεις ένας αυτοκράτορας, ένας βασι-
λιάς ή ένας ηγεμόνας μπορεί να λειτουργούν σαν προσωποποιημένα στοι-
χεία ενότητας πάνω σ’ ένα μωσαϊκό λαών. Επί μέρους φορείς και πόλοι 
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εξουσίας διατηρούν ιδιαίτερους τρόπους εσωτερικής λειτουργίας και συνο-
χής, χωρίς όμως να παύουν να είναι υποταγμένοι στον ανώτατο προσωπο-
παγή εξουσιαστικό φορέα, που εκφράζει την κεντρική εξουσία. Κάτι τέτοιο 
είναι αδιανόητο για την αστική αντίληψη. Ενότητα, που εξασφαλίζεται εκ 
των άνω και δε στηρίζεται σε μια προϋπάρχουσα «συλλογική βούληση», 
που εκφράζει την ενότητα έθνος-λαός, είναι ασυμβίβαστη με την αστική 
ιδεολογία. Η αστική ιδεολογία είναι μια ιδεολογία εχθρική τόσο προς 
κάθε μορφής «παρτικουλαρισμό», τοπικισμό ή μερικοποίηση, όσο και 
προς κοσμοπολιτικές αντιλήψεις όλων των αποχρώσεων. Γι’ αυτό και η 
αστική πολιτική θεωρία συλλαμβάνει τη συλλογική βούληση σαν μια και 
αδιαίρετη, όπως, άλλωστε, και θεωρεί την εξουσία, που στηρίζεται πάνω σ’ 
αυτή σαν μια και αδιαίρετη. Μια θέση, η οποία, στην απόλυτη καθαρότητά 
της, οδηγεί στη μορφή εκείνη της ιδιότυπης «υπερταξικότητας», που χαρα-
κτήριζε τις ακραίες πτέρυγες των Ιακωβίνων. 

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι, αν στην επαναστατική ελληνική κοι-
νωνία διαμορφώθηκε ή μπορούσε να διαμορφωθεί κάτι ανάλογο με «συλ-
λογική βούληση» κάτω από την ηγεσία των αστικών στρωμάτων. 

Ο ελληνικός λαός στις αρχές της Επανάστασης είναι αναμφισβήτητο ότι 
δεν είναι εντελώς άσχετος προς το ιδεολογικό κλίμα του αστισμού. Αντί-
θετα, παρουσιάζει μια αυξημένη δεκτικότητα, που οφείλεται: Πρώτο, στη 
διάδοση των γαλλικών επαναστατικών ιδεών, ανεξάρτητα, αν δεν γίνονται 
αντιληπτές σ’ όλο το περιεχόμενό τους, αλλά συγκεχυμένα και παραμορφω-
τικά. Δεύτερο, στο γεγονός ότι η σουλτανική κεντρική εξουσία αποτελούσε 
την έκφραση του καθεστώτος της κατάκτησης και της δουλείας. Ο υπόδου-
λος λαός, φυσικά, δεν είναι δυνατό να αποδέχεται το Σουλτάνο σαν νόμιμο 
φορέα μιας προσωποποιημένης κεντρικής εξουσίας. Τρίτο, στην ομόθυμη 
θέληση των μεγάλων αγροτικών μαζών του ελληνικού λαού για ελευθερία, 
που συνδέεται αναπόσπαστα με την απόκρουση της υφιστάμενης εχθρικής 
εξουσίας, αποτελούσε ένα κοινό σημείο αναφοράς, το οποίο δημιουργούσε 
ένα πολύ πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη μιας συλλογικής πολιτικής 
βούλησης. Μιας συλλογικής βούλησης, που θα επέτρεπε το ξεπέρασμα των 
τοπικών φραγμών και θα διευκόλυνε μια αποπροσωποιημένη αντίληψη 
της εξουσίας από το λαό. Όμως, έλειπε ο βασικός μοχλός, ο κύριος και συ-
νειδητός φορέας, έλειπε η αστική τάξη. Οι διάσπαρτοι αστοί διανοούμενοι 
και οι ολιγάριθμοι «Ιακωβίνοι» έμποροι δεν επαρκούσαν για να μετατρέ-
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ψουν επαναστατικά τη μακραίωνη ιστορική ροή. 
Η ανάλυση των δεδομένων και η πορεία της Ελληνικής Επανάστασης 

αποδεικνύουν ότι τα διάσπαρτα αστικο-ιακωβινικά στοιχεία δεν μπόρεσαν 
ούτε είχαν τη δυνατότητα να υπερνικήσουν τα στοιχεία κατάτμησης και διά-
σπασης της ελληνικής οικονομικο-κοινωνικής πραγματικότητας προς την 
κατεύθυνση της δημιουργίας μιας συλλογικής πολιτικής βούλησης που θα 
ξεπερνούσε τις «πρωτογενείς» προσδέσεις προαστικού χαρακτήρα. Πρό-
κειται για μια προβληματική, που εμφανίζεται, με οξύτερη ακόμη μορφή, 
στις σύγχρονες χώρες του τρίτου κόσμου, που έχουν πρόσφατα αποτινάξει 
τα δεσμά της αποικιοκρατίας. 

Με έναν κάποιο κίνδυνο σχηματοποίησης θα μπορούσε κανείς να 
πει ότι στην ελληνική κοινωνία της επαναστατικής περιόδου, η εθνική 
συνείδηση παρουσίαζε μια ανισοσκέλεια, με την έννοια ότι η συλλογική 
βούληση, που εξέφραζε τον πόθο του λαού για απελευθέρωση από τον ξε-
νικό ζυγό δεν υλοποιούνταν με την ίδια ένταση προς την κατεύθυνση της 
δημιουργίας κεντρικού εθνικού κράτους. Ή ακριβέστερα: Τα στοιχεία της 
τοπικής εξουσίας και κυριαρχίας συνέθεταν ένα ριπίδιο δυνάμεων, που 
ανταγωνιζόταν σοβαρά την αρχή μιας κεντρικής εκτελεστικής εξουσίας, σε 
βαθμό, που ήταν πολύ δύσκολο να θεμελιωθεί «απρόσωπο» κεντρικό κρά-
τος υπεράνω των τοπικών συμφερόντων και αντιθέσεων. Έτσι, το κράτος 
ήταν κατά καιρούς κράτος των Νησιωτών, των Ρουμελιωτών, των Πελο-
ποννησίων κ.ο.κ. Ασφαλώς, η ελληνική κοινωνία δεν ήταν μια κοινωνία 
φυλών (tribal society), όπως π.χ. συμβαίνει στις περισσότερες αφρικανι-
κές χώρες. Δεν ήταν, όμως, και αστική κοινωνία, δηλαδή μια κοινωνία 
με διαμορφωμένη αστική τάξη, που είχε ξεπεράσει τοπικούς δεσμούς και 
πλαίσια και απέβλεπε στα όρια μιας ευρύτατης εθνικής αγοράς. Τα αστικά 
στρώματα είναι κατά κανόνα δεμένα σε τοπικούς και επαρχιακούς χώρους 
και συμμερίζονται τον τοπικισμό των άλλων στρωμάτων. Τα μεγαλοαστι-
κά ελληνικά στοιχεία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στις παροικίες, 
που είχαν ευρύτατη οικονομική δραστηριότητα, είχαν κοσμοπολίτικο, όχι 
εθνικό προσανατολισμό. Βεβαίως, στην ελληνική κοινωνικο-οικονομική 
πραγματικότητα δεν υπήρχε καν ζήτημα ξεπεράσματος του οικονομικο- συ-
ντεχνιακού πλαισίου μια και, όπως ήδη αναλύσαμε, η ελληνική κοινωνία 
της εποχής δεν ήταν κοινωνία πόλεων και ένα τέτοιο πλαίσιο ήταν ανύπαρ-
κτο. Υπήρχε πρόβλημα ξεπεράσματος του κοινωνικο-αγροτικού και του το-
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πικο-επαρχιακού πλαισίου για να συγκροτηθεί ένα πρωτοκύτταρο συλλο-
γικής βούλησης ικανής να διασπάσει και να υποκαταστήσει τις τοπικές και 
παραδοσιακές οργανικές ενότητες με στροφέα τη σύλληψη μιας ευρύτατης 
και υπέρτατης κεντρικής εξουσίας, που θα ενσάρκωνε ένα αστικό εθνικό 
κράτος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο απλός Έλληνας της Επανάστασης έχει 
παράσταση μιας ανεξάρτητης και κεντρικά κυβερνώμενης ελληνικής πο-
λιτείας. Παράλληλα, όμως, για τους λόγους που εκθέσαμε, μένει στενά δε-
μένος και εντονότατα εξαρτημένος από την ιδιαίτερή του πατρίδα. Η αντί-
ληψή του για μια δημοκρατική πολιτεία έχει μια καθολική, πανελλαδική 
διάσταση. Αλλά, η πολιτική του πράξη είναι δεμένη σε ένα μερικότερο το-
πικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα το μερικό να επικρατεί σε βάρος του γενικού 
και τα σπέρματα της συλλογικής βούλησης να εξαφανίζονται στον κυκεώνα 
της τοπικής μικροπολιτικής. Την πανελλήνια διάσταση μπορεί, βέβαια, να 
συλλάβουν τα προωθημένα και φωτισμένα αστικά στοιχεία, οι Φιλικοί, ο 
Υψηλάντης, ένας Καΐρης ή ένας Καποδίστριας, αλλά, όπως σημειώσαμε, 
είναι λίγοι. Δεν μπορεί να δημιουργήσουν κατάσταση σφυρηλάτησης μιας 
ευρύτατης εθνικής συνείδησης αστικού τύπου, μιας συλλογικής βούλησης, 
όπως την εννοούσε η Γαλλική Επανάσταση. Μια συλλογική βούληση αυ-
τής της μορφής μπορεί να είναι έργο ολόκληρης της αστικής τάξης σε φάση 
ανόδου και τέτοια τάξη, παρ’ όλη την κατά τόπους «αστική» οικονομική 
άνθηση, δεν είχε διαμορφωθεί στην Ελλάδα του 1821. 

Στο εσωτερικό πολιτικό επίπεδο το πλέγμα των τοπικών διαρθρώσεων 
πραγματικής οικονομικο-κοινωνικής ισχύος, δημιουργεί μια πλειάδα 
ανταγωνιζόμενων πόλων στη διάρκεια της Επανάστασης. Οι πόλοι αυτοί 
είναι, σε τελευταία ανάλυση, πραγματικά κέντρα πολιτικής δύναμης και 
εφαλτήρια για εναλλασσόμενες «καταλήψεις» της κεντρικής κυβέρνησης 
από την εκάστοτε επικρατέστερη τοπική «ηγεμονική» ομάδα. Με τον τρό-
πο αυτό ο λαός, όχι μόνο δε διαπαιδαγωγείται, όχι μόνο δεν ωθείται προς 
τη διαμόρφωση μιας συλλογικής βούλησης αστικού χαρακτήρα, αλλά και 
οπισθοδρομεί. Από πολιτική άποψη υποβιβάζεται βαθμιαία στο ρόλο της 
αδρανούς ακολουθίας του κατά τόπους «παράγοντα». Ακριβώς γι’ αυτό τα 
στοιχεία συλλογικής πολιτικής ταύτισης με την έννοια που εκθέσαμε, δη-
λαδή σ’ ένα εθνικό, επομένως, πανελλήνιο και υπερ-τοπικό επίπεδο, είναι 
ασθενέστερα στο τέλος της Επανάστασης απ’ ό,τι ήταν το ξεκίνημά της. 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

O ΠΡΟΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ



Εικόνα κεφαλαίου: Προσωπογραφία της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας (λεπτομέρεια), Εθνι-
κό Ιστορικό Μουσείο. 

Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα (1776-1825): Αφιέρωσε ζωή και βιος για την απελευθέρωση 
του έθνους. Μαζί με τη Μαντώ Μαυρογένους αποτελούν το δίδυμο των κορυφαίων γυναι-
κείων μορφών της Επανάστασης. 
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Νομίζουμε ότι η επιχειρηματολογία που προηγήθηκε αποκλείει το 
χαρακτηρισμό της Ελληνικής Επανάστασης, ως αστικής. Μια επιτάχυνση 
των διαδικασιών που επέφεραν την έκρηξη της Επανάστασης, οπωσδή-
ποτε, οφείλεται στην ενίσχυση των παραδοσιακών μορφών αστισμού και 
στις παροικίες του εξωτερικού. Από την άποψη αυτή θα μπορούσαμε να 
αναφερθούμε σε έναν ποσοτικό συντελεστή, με την έννοια της αριθμητικής 
αύξησης των απασχολουμένων σε αστικά επαγγέλματα και της βελτίωσης 
της υλικής ευημερίας των στρωμάτων αυτών. Ποιοτικής φύσης διαφορο-
ποιήσεις, ωστόσο, δε σημειώνονται στον αστικό πληθυσμό των ελληνικών 
περιοχών πριν από την Επανάσταση ούτε από την άποψη του ρόλου των 
στρωμάτων αυτών στη διάρθρωση της παραγωγής, η οποία παραμένει σ’ 
όλη τη γραμμή γεωργο-κτηνοτροφική ούτε από την άποψη της προώθησης 
αστικών κοινωνικών δυνάμεων προς την κατεύθυνση της ανάληψης «ηγε-
μονικού» (Gramsci) ρόλου στην προεπαναστατική ελληνική κοινωνία. 
Στην ουσία τα αστικά στρώματα δε λειτούργησαν σαν συνεκτική κοινωνι-
κή δύναμη στην Ελληνική Επανάσταση, πολύ λιγότερο ως διαμορφωμένη 
αστική τάξη. Σαφής διαγραφή αστικών συμφερόντων δεν εμφανίζεται σε 
καμιά φάση της Επανάστασης ούτε άμεσα οικονομικών ούτε έμμεσα πολι-
τικών. Για το λόγο αυτό και δεν μπορεί να γίνει λόγος για μορφοποιημένη 
αστική συνείδηση. Ο αγώνας για την εξουσία στην Ελληνική Επανάσταση 
δεν είναι αγώνας μεταξύ τάσεων, κατευθύνσεων και ομάδων συμφερόντων 
αστικού χαρακτήρα, είναι σύγκρουση μεταξύ της μεγάλης αγροτικής μάζας 
και της γαιοκτησίας, που εκφυλίζεται σ’ έναν αγώνα επικράτησης μεταξύ 
φατριών με ισχυρή τοπική εδραίωση και προσωποπαγή συμφέροντα κα-
θαρά «παρτικουλαριστικού» τύπου. Αυτή, όμως, ακριβώς, είναι η μοίρα 
των αγροτικών κινημάτων, το γλίστρημα προς τον τοπικισμό και τη μερι-
κότητα. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι οι εσωτερικοί αγώνες στην Ελληνι-
κή Επανάσταση, διεξάγονται μεν στο όνομα του γενικού συμφέροντος και 
κάτω από τη σημαία της «θέλησης του έθνους», αλλά πάντοτε σε συνάρτη-
ση με το ειδικότερο συμφέρον των Πελοποννησίων (κοτζαμπάσηδες της 
Πελοποννήσου και αργότερα Κολοκοτρώνης), των Νησιωτών (Κουντου-
ριώτης, Μαυροκορδάτος), των ανατολικών Στερεοελλαδιτών (Κωλέττης), 
των δυτικών Στερεοελλαδιτών (Μεταξάς) κ.ο.κ. Η ανάμειξη των ξένων 
συμφερόντων και η δημιουργία «αγγλικού», «γαλλικού» και «ρωσικού» 
κόμματος έχει συσκοτίσει το θεμελιακό τοπικιστικό χαρακτήρα των συ-
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γκρουόμενων φατριών στην Ελληνική Επανάσταση κι έτσι παραβλέπεται 
π.χ. το γεγονός ότι σε μια φάση (1825-1826) οι κύριες αντίπαλες μερίδες 
των Πελοποννησίων και των Νησιωτών είναι και οι δυο αγγλόφιλες, κα-
θώς και άλλα ανάλογα φαινόμενα. 

Ο εντονότατος τοπικισμός και η προσωποποίηση των πολιτικών αγώ-
νων είναι αποφασιστικής σημασίας ερμηνευτικό δεδομένο για τα εσω-
τερικά συμβάντα στην Ελληνική Επανάσταση. Δεν πρόκειται, όμως, για 
ένα αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Είναι τυπικό και χαρακτηριστικό 
φαινόμενο μιας ιστορικο-κοινωνικής φάσης, που είναι προγενέστερη από 
την αστική και που άτοπα την κρίνουμε με τα κριτήρια των ανδρωμένων 
αστικών κοινωνιών. Όπως, ακριβώς, πριν από τη διαμόρφωση ισχυρής 
αστικής τάξης και την επικράτηση ενός κεντρικού ηγεμόνα (βασιλιά) στη 
Δυτική Ευρώπη, οι συγκρούσεις μεταξύ των τοπικών αρχόντων για καθα-
ρά τοπικές αντιδικίες και προσωπικούς ανταγωνισμούς, είχαν χαρακτήρα 
συνεχή και χαοτικό, το ίδιο και στην Ελληνική Επανάσταση τα μεγάλα τζά-
κια βλέπουν την εξουσία σαν εδραίωση και προέκταση της τοπικής τους 
κυριαρχίας, σαν μια προέκταση του προσωπικού τους «φέουδου». Φυσικά, 
πρόκειται για μια αντίληψη αντίθετη προς εκείνη που εκφράζουν οι αστικές 
τάξεις στη Δύση, οι οποίες ταυτίζονται με ολόκληρο το έθνος, τη Nation και 
πιστεύουν ότι το εκφράζουν ενεργώντας σαν εντολοδόχοι του. Πώς, όμως, 
είναι δυνατό να περιμένει κανείς από μια κοινωνία να λειτουργεί σαν να 
ήταν διαφορετική απ’ ό,τι πράγματι είναι; Από τη στιγμή, που απομακρύ-
νεται ο κίνδυνος μιας μικροαγροτικής επικράτησης, οι κυρίαρχες δυνάμεις 
της ελληνικής κοινωνίας δείχνουν το αληθινό τους πρόσωπο και οι εσωτε-
ρικοί αγώνες για την εξουσία εκφυλίζονται σε πάλη μεταξύ ισχυρών παρα-
γόντων, μια κατάσταση φυσική σε μια προαστική κοινωνία. 

Αποτελεί βιασμό των γεγονότων ο χαρακτηρισμός της Ελληνικής Επα-
νάστασης ως αστικής επανάστασης. Ένας βιασμός, που τελικά αφήνει μόνο 
μια ερμηνευτική διέξοδο: τη δήθεν «ενδογενή» φιλαρχία και τη μικρόνοια 
του Έλληνα! 

Φυσικά, ο δρόμος αυτός δε δίνει καμιά εξήγηση στο γεγονός ότι σχεδόν 
κανένας απ’ τους πραγματικούς ήρωες της Επανάστασης δεν έδειξε «πο-
λιτικές» φιλοδοξίες ούτε για την απέραντη ετοιμότητα θυσίας των απλών 
ανθρώπων, που ποτέ δε διανοήθηκαν ηθικές αμοιβές και «οφίκια». Αν η 
ελληνική αστική τάξη είχε μπει στο στάδιο της ενηλικίωσης με την έκρηξη 
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της Ελληνικής Επανάστασης, ο τοπικισμός και τα γαιοκτητικά προνόμια 
θα ήταν ο πρώτος στόχος της εσωτερικής της πολιτικής, οι εμφύλιες συ-
γκρούσεις θα είχαν άλλο χαρακτήρα με πολύ λιγότερη προβολή του προ-
σωποκρατικού στοιχείου των αντιθέσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση και ο 
πατριωτισμός και η συναίσθηση ευθύνης της πολιτικής ηγεσίας θα ήσαν 
άπειρα μεγαλύτερες και αντίστοιχα, η διεύθυνση του αγώνα ασύγκριτα 
αποτελεσματικότερη. Αλλά η αστική τάξη δεν είχε ενηλικιωθεί. Τα προ-
ωθημένα αστικά στοιχεία καταποντίστηκαν στη δίνη, που προκάλεσαν οι 
κεντρόφυγες δυνάμεις του τοπικισμού και του ηγετισμού, που είναι αναπό-
φευκτες σ’ ένα προαστικό, εθνικά και οικονομικά ανολοκλήρωτο πλαίσιο. 

Σε μια προαστική κοινωνία η σχέση άρχοντα και αρχομένου, ηγέτη 
και ακολουθίας, διαμορφώνεται εντελώς απτά και συγκεκριμένα ως σχέ-
ση πίστης και υποταγής (loyauté) προς τη στενή φυλετική ή τοπική ομά-
δα και κατ’ επέκταση στο πρόσωπο του αρχηγού ή των αρχηγών που την 
εκφράζουν. Δεν υλοποιείται αφηρημένα, όπως στην αστική λεγκαλιστική 
αντίληψη, ως σχέση πίστης προς το έθνος και τη νόμιμη κυβερνητική εκ-
προσώπησή του. Η σύλληψη της έννοιας της νομιμότητας στην αστική θε-
ωρία του κράτους βασίζεται στο πλάσμα της σιωπηρής αποδοχής από τον 
κάθε πολίτη χωριστά των όρων ενός εξυπακουόμενου κοινωνικού συμβο-
λαίου, που τοποθετείται σαν πρωταρχικός άξονας δέσμευσης του πολίτη 
έναντι του έθνους, στο οποίο ανήκει. Πάνω σ’ αυτή τη δέσμευση στηρίζε-
ται θεωρητικά η αστική αντίληψη για την αυθεντία της πολιτικής εξουσίας, 
δηλαδή για το θεσμό του κράτους. Τέτοια, όμως, θεωρητική και θεσμική 
κατασκευή προϋποθέτει την ύπαρξη αστικής κοινωνίας. Προϋποθέτει, 
ακόμα, τον αποχωρισμό του πολίτη από τις προαστικές κοινωνικές ομα-
δοποιήσεις φυλετικού, τοπικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα. Ο πολίτης 
συνδέεται σαν άτομο με το έθνος και συνάπτεται σαν μονάδα με την εξου-
σία. Όμως, αυτός ο βαθμός αφαίρεσης είναι αδιανόητος σε μια προαστική 
κοινωνία, έστω κι αν αυτή διανύει το στάδιο μετάβασης προς μια κάποια 
αστική μορφή, έστω κι αν έχουν, ήδη, εμφανιστεί οι πρώτες εστίες αστικού 
μετασχηματισμού, έστω κι αν υπάρχει έντονη η αίσθηση μιας ευρύτερης 
εθνικής ταυτότητας. 

Η δύναμη έλξης της στενής τοπικής ομάδας είναι τόσο μεγάλη, ώστε σε 
μια προαστική κοινωνία δρα ανταγωνιστικά στη δημιουργία κεντρικών 
θεσμών και δίνει ισχυρότατη βάση για την κατάτμηση της εξουσίας σε με-
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ρικότερες προσωποπαγείς ή τοπικές αυθεντίες. Ιδιαίτερα στην ελληνική 
και στις περιπτώσεις των άλλων χριστιανικών λαών της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας, όπου η κεντρική εξουσία και ο Σουλτάνος ενσαρκώνουν το 
φυλετικό και το θρησκευτικό εχθρό, η σκιά μιας υπέρτατης εξουσιαστικής 
αυθεντίας δε λειτούργησε ποτέ προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης μιας 
αντίληψης παραδοχής του κεντρικού κράτους και μιας συγκεντρωτικής 
εξουσίας, εκφράστριας του συμφέροντος της ολότητας. Οι ελληνικές ιδιο-
μορφίες, επομένως, δεν είναι ανεξάρτητες από τα κοινωνικά δεδομένα της 
εποχής της Επανάστασης. Άλλωστε και για τους ίδιους λόγους η ιστορία 
των απελευθερωτικών αγώνων σ’ όλες τις βαλκανικές χώρες εμφανίζει 
πολλά κοινά σημεία με την ελληνική, τουλάχιστον, από την άποψη της οξύ-
τητας και του προσωποπαγούς χαρακτήρα των εσωτερικών συγκρούσεων. 

Στην έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης διαμορφώνεται αναμφισβή-
τητα ένα ιστορικό «μπλοκ», όπως, ήδη, σημειώσαμε. Το «μπλοκ», όμως, 
αυτό, σ’ ό,τι αναφέρεται στους καθαρά κοινωνικούς στόχους, δεν έχει συνο-
λική προοπτική, εξαντλείται σε μερικότερες και αποσπασματικές επιδιώ-
ξεις, που προδίδουν έλλειψη ικανότητας σύλληψης του συσχετισμού δυνά-
μεων μέσα στην ελληνική κοινωνία και αδυναμία μιας αντιμετώπισης του 
μέλλοντος από τη σκοπιά του γενικού και συνολικού, πέρα από τα όρια του 
άμεσου και τυχαίου, του ευκαιριακού και στενά νοούμενου απελευθερω-
τικού. Τούτο δε, διότι στο ιστορικό «μπλοκ» που εκβιάζει την εκδήλωση 
της Ελληνικής Επανάστασης δεν υπάρχει ηγεμονικός κοινωνικός φορέας, 
δεν υπάρχει αστική τάξη ικανή να επιβληθεί καθοδηγητικά στο σύνολο 
των δυνάμεων, που συνδέθηκαν με το αίτημα της απελευθέρωσης και να 
το κατευθύνει εναντίον του παλαιού εσωτερικού κατεστημένου, που πολύ 
σύντομα ανασυντάσσεται. Ανασυντάσσεται και επικρατεί σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε μπορεί να επιδοθεί, ανενόχλητο από μια συγκροτημένη και υπολο-
γίσιμη λαϊκή απειλή, σε λυσσώδεις προσωπικούς αγώνες για την εξουσία. 
Και, φυσικά, τα στοιχεία του λαϊκού ιστορικού «μπλοκ» αποδιοργανώνο-
νται και αποσυντίθενται, παίζουν το ρόλο ή των ανίσχυρων θεατών ή των 
κομπάρσων στη διαμάχη αυτή. 

Τι σημαίνει, όμως, επιδίωξη της εξουσίας για τις διάφορες φατρίες του 
γαιοκτητικού και αντιαστικού κατεστημένου της Ελληνικής Επανάστασης; 
Όχι, βεβαίως, μόνο και όχι πρωταρχικά, την ικανοποίηση μιας ιρρασιο-
ναλιστικής ανάγκης του «άρχειν», αλλά κάτι πολύ βαθύτερο, όσο κι αν η 
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εμπλοκή των ατομικών φιλοδοξιών δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Σημαί-
νει σε τελευταία ανάλυση τον «μονοπωλιακό» έλεγχο πάνω στις δυνατότη-
τες πολιτικο-νομικής κατοχύρωσης ιδιωτικών προνομίων και επί μέρους 
συμφερόντων. Οι σχέσεις κυριαρχίας και το νομικό πλαίσιο, που απορρέει 
από αυτές, παρεμβαίνουν διαμορφωτικά στην ίδια την ουσία των οικο-
νομικών συσχετίσεων στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες με αποτέλεσμα, 
όπως τονίζει ο Georg Lukacs, να μην αποσχετίζονται στις κοινωνίες αυτές 
οι καθαρά οικονομικές κατηγορίες, από τα πολιτικονομικά, δομικής φύ-
σης, χαρακτηριστικά των σχέσεων κυριαρχίας και εξουσίας. Χρειάζεται η 
αστική τάξη για να «αποπολιτικοποιήσει» και εννοιολογικά ακόμα, τις οι-
κονομικές λειτουργίες, επιδιώκοντας την κατάργηση των κάθε μορφής πο-
λιτικονομικών δεσμεύσεων και προνομίων στις οικονομικές διαδικασίες. 

Οι ολιγαρχικές φατρίες στην Ελληνική Επανάσταση εκφράζουν, όχι την 
ανατροπή, αλλά τη συνέχιση της φεουδαρχικού χαρακτήρα διαπλοκής πο-
λιτικής και οικονομίας, όπως είχε διαμορφωθεί κάτω από τις ιδιότυπες 
συνθήκες του ασιατικού τρόπου παραγωγής μέσα στα πλαίσια του υπό-
δουλου Ελληνισμού. Η επιδίωξη, λοιπόν, της εξουσίας από τις φατρίες 
αυτές δεν έχει το ίδιο νόημα με εκείνη της αστικής τάξης, που αγωνίζεται 
για την υποταγή της πολιτικής σφαίρας στις αναγκαιότητες της ελεύθερης 
οικονομικής δράσης, αλλά, ακριβώς, το αντίθετο. Δηλαδή, τη χρησιμοποί-
ηση της πολιτικής για την απόκτηση ή τη σταθεροποίηση οικονομικών 
πλεονεκτημάτων, που έχει το χαρακτήρα της μονοπώλησης των ευκαιρι-
ών, μέσω μιας πολιτικά κατοχυρωμένης κοινωνικής υπεροχής. Συνεπώς, 
οι συγκρούσεις των ολιγαρχικών μερίδων στην Ελληνική Επανάσταση 
δεν είναι τόσο ακατανόητες και ανεξήγητες, όσο φαίνεται σε μια πρώτη 
προσέγγιση. Ούτε χρειάζονται βιο-ψυχολογικές κατηγορίες για να εξηγη-
θούν. Είναι συγκρούσεις, που κάτω από πολιτικό ένδυμα κρύβουν ιδιοτε-
λείς και παρτικουλαριστικές οικονομικο-κοινωνικές επιδιώξεις, που είναι 
σύμφυτες με το προαστικό στάδιο, που διανύει η ελληνική οικονομία και 
την αντίστοιχη μη αστική αντίληψη της σχέσης εξουσίας και κοινωνίας. 

Η απουσία αστικής τάξης με έκταση και συγκρότηση στην Ελληνική Επα-
νάσταση γίνεται φανερή και στον ιακωβινικό χαρακτήρα των ενεργειών 
της Φιλικής Εταιρείας. Διότι, τι άλλο σημαίνει ιακωβινισμός παρά υπο-
κατάσταση της βούλησης του έθνους από μια φωτισμένη μειοψηφία, που 
ενεργεί «εν ονόματί» του; Ακριβώς, όμως, αυτό κάνουν οι Φιλικοί, ανα-
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λαμβάνοντας το ρόλο πρωτοπορίας, που θα ανήκε σε μια ολόκληρη τάξη, 
την αστική, αν υπήρχε. 

Από την άποψη αυτή οι Φιλικοί είναι πολύ κοντά στη ρουσσωική αντί-
ληψη για το ρόλο των δυναμικών μειοψηφιών στην ιστορία, οσοδήποτε κι 
αν τελικά κι αυτοί υποκύπτουν στην αδυσώπητη κοινωνική πραγματικό-
τητα. Μήπως, όμως, κι αυτός ο Καποδίστριας δεν επιχειρεί μια βαθιά τομή 
«εκ των άνω», επειδή δεν υπάρχει τάξη ικανή να πραγματοποιήσει την 
αστική μεταβολή «εκ των κάτω;» Και τι άλλο είναι αυτός ο «βιασμός» της 
ιστορίας παρά ιακωβινισμός; 

Το στοιχείο, που συνήθως παραβλέπεται στην προσπάθεια της σύλλη-
ψης και της αποτίμησης του βάρους των εσωτερικών κοινωνικών μεγεθών 
στην έκρηξη και την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης είναι ότι τα αστι-
κά στοιχεία αποτελούσαν έναν αξιόλογο και αναμφισβήτητα υπολογίσιμο, 
όχι, όμως, κυριαρχικό, παράγοντα στην οικονομική ζωή του υπόδουλου 
Ελληνισμού. Στις χώρες, όμως, της Δύσης οι αστικές τάξεις ήταν ηγεμονι-
κές στο οικονομικό επίπεδο αιώνες πριν να εκδηλωθούν οι αστικές επανα-
στάσεις, που τις έκαναν κυρίαρχες και στο πολιτικό επίπεδο. Και όχι μόνο 
αυτό, αλλά και αυτή η γαλλική Απολυταρχία ή ο βασιλιάς στην Αγγλία τε-
λικά λειτουργούν, όπως ορθότατα επισημαίνει ο Ν. Πουλαντζάς40, σαν πο-
λιτικο-νομική πλαισίωση του ταχύτατα αναπτυσσόμενου καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής. 

Στο σημείο αυτό βρίσκεται ένα εμπόδιο αξεπέραστο για όσους υποστη-
ρίζουν ότι η Ελληνική Επανάσταση ήταν αστική επανάσταση. Στην ελλη-
νική κοινωνία του ’21 απουσιάζει κάθε διάσταση βάθους καπιταλιστικού 
τύπου στην οικονομία. Τα αστικά στρώματα δε συγκροτούν σε καμιά περί-
πτωση αστική τάξη σαν οικονομικά θεμελιακή τάξη (Gramsci), ικανή να 
συσπειρώσει πολιτικά και να κατευθύνει ιδεολογικά τον κύριο όγκο του 
επαναστατημένου λαού. Η απουσία συγκροτημένης αστικής τάξης σαν θε-
μελιακής τάξης, κάνει τη διαμόρφωση ενός νέου, σταθερού ηγεμονικού 
συστήματος, που θα ήταν σε θέση να διαμφισβητήσει την εξουσία από το 
παλιό κυρίαρχο κοτσαμπασίδικο-φαναριωτικό ηγεμονικό «μπλοκ», αδύ-
νατη. Για το λόγο αυτό και η παραπάνω χρησιμοποίηση του όρου «ιστορι-
κό μπλοκ» για τις λαϊκές δυνάμεις της Επανάστασης γίνεται καταχρηστικά, 

40 Nico Poulantzas: Pouvoir politique et classes Sociales. Petite collection Maspero, 
Paris 1971, τόμος I σελ, 116 επόμ.
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δεδομένου ότι απουσιάζει από την ένωσή τους ο μόνιμος και οργανικός 
χαρακτήρας. Τέτοιο οργανικό χαρακτήρα θα μπορούσε να προσδώσει μόνο 
η παρουσία μιας αναπτυγμένης αστικής τάξης σαν θεμελιακής τάξης με 
καθορισμένους πολιτικο-κοινωνικούς στόχους. Μόνο μια τέτοια τάξη θα 
είχε τη δυνατότητα να εξασφαλίσει, μέσω των πνευματικών φορέων της 
(όχι απλώς ελάχιστων υψηλών διανοητών), το ιδεολογικό προβάδισμα 
και, τελικά, την τόσο απαραίτητη ιδεολογική επιβολή στο συνασπισμό των 
κοινωνικών δυνάμεων, που υποχρέωσαν τις κυρίαρχες τάξεις να προσχω-
ρήσουν στην Επανάσταση. Ο συνασπισμός, όμως, των λαϊκών δυνάμεων, 
που δεν ήταν φυσικά ανεξάρτητος από σημαντικές οικονομικο-κοινωνικές 
μετατοπίσεις, όπως ήδη εκθέσαμε, παρέμεινε συγκυριακός και ευκαιρια-
κός. Ευκαιριακός και στενά δεμένος με το αίτημα της αποτίναξης του ξένου 
ζυγού και με την έννοια αυτή «αυθόρμητος», βασισμένος, δηλαδή σε άμε-
σες παρωθήσεις και ανάγκες της στιγμής και όχι σε σταθερές και οργανικές 
ταυτίσεις με αντίστοιχο κοινωνικό βάθος. Η αμεσότητα των επιδιώξεων 
και η προσωρινότητα των ταυτίσεων εκφράζει, ακριβώς, την αδυναμία 
μιας κοινωνικο-πολιτικής οργανικής σύνθεσης, που οφείλεται στην ανυ-
παρξία συγκροτημένης αστικής τάξης. Η αδυναμία αυτή εκδηλώνεται στα 
λαϊκά στρώματα και στον τρόπο επιδίωξης των συμφερόντων τους, που 
όταν δε μένουν σ’ ένα επίπεδο καθαρά οικονομικό, χαρακτηρίζονται από 
σπασμωδικότητα, εκρηκτικότητα και συμπτωματικότητα: σπάνια παίρ-
νουν το χαρακτήρα συνειδητής πολιτικής πάλης. Έτσι, κι αν ακόμα δεχτού-
με ότι είχε σημειωθεί μια σοβαρή διείσδυση των δυτικών αστικών ιδεών 
στα μορφωμένα στοιχεία του ελληνικού αστισμού, οι ιδεολογικές ζυμώσεις 
και διεργασίες, που εξαπλώνονται δεν έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάλη-
ψη αστικού, ηγετικού κατευθυντικού ρόλου στην Ελληνική Επανάσταση. 
Οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία οργανικής ενότητας με αξιώσεις ενός 
νέου ηγεμονικού μπλοκ δεν υπήρχαν. Το μεταμοσχευμένο αστικο- ιδεολο-
γικό εποικοδόμημα δεν μπορούσε να υπερπηδήσει το φράγμα της αγροτο-
φεουδαρχικής οικονομικο-κοινωνικής πραγματικότητας και της αστικής 
υπανάπτυξης. Το χάσμα ανάμεσα στα δυο επίπεδα ήταν αγεφύρωτο. Μοι-
ραία, η Ελληνική Επανάσταση δεν μπορούσε να είναι αστική ούτε στο ξε-
κίνημά της ούτε στην καθόλου εξέλιξή της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ



Εικόνα κεφαλαίου: Ναυμαχία του Ναυαρίνου (λεπτομέρεια). Έργο Jean-Charles Langlois 
(1789-1870).

Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου έλαβε χώρα στις 20 Οκτωβρίου του 1827, στον κόλπο Ναυα-
ρίνου, όπου η Οθωμανικο-αιγυπτιακή αρμάδα καταστράφηκε από τη συμμαχική βρετανική, 
γαλλική και ρωσική ναυτική δύναμη. 
Η καταβύθιση του οθωμανικού μεσογειακού στόλου έσωσε την Ελληνική Επανάσταση από 
την κατάρρευση προς την οποία έβαινε μετά από 6 και πλέον χρόνια άνισου αγώνα εναντίον 
δυνάμεων που επιστράτευε η Οθωμανική Αυτοκρατορία από τα Βαλκάνια, τη Μικρά Ασία, 
τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, ακόμα και τη Δυτική Ευρώπη (σημειώνεται ότι κατά 
τη ναυμαχία σε πολλά Αιγυπτιακά πλοία επέβαιναν Γάλλοι αξιωματικοί). Η απελευθέρωση 
από έναν κατακτητή, από ένα δυνάστη ή έναν τύραννο χαράζει βαθιά τη μνήμη και τη μοίρα 
ενός λαού, αν τελικά η αποτίναξη του ζυγού δεν πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο με τις 
ίδιες του τις δυνάμεις. Η υποθήκη που εγγράφεται στην ιστορία ενός λαού, που υποχρεώνε-
ται να προσφύγει σε ξένες παρεμβάσεις, στις δύσκολες καμπές της ζωής του μεταφράζεται σε 
υλική δέσμευση και εξάρτηση. Ταυτόχρονα έχει και ψυχο-κοινωνικές επιπτώσεις με σημα-
ντικότατες προεκτάσεις στη μετέπειτα εσωτερική πολιτική του ζωή (φετιχισμός της εξουσίας, 
πολιτική απάθεια κ.ο.κ.). 
Ο ελληνικός λαός στερήθηκε τους καρπούς της πάλης του με το να υποχρεωθεί να συρθεί 
στον ετεροπροσδιορισμό και την κηδεμονία, που δημιούργησαν οι ειδικότερες συνθήκες 
αναγνώρισης της Ελλάδας ως ανεξάρτητης πολιτείας. Αναμφισβήτητα με την τροπή, που εί-
χαν πάρει τα γεγονότα, ο ρυθμιστικός ρόλος των προστάτιδων δυνάμεων στην ίδρυση του 
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους εμφανίζεται σαν απόρροια πολιτικής αναγκαιότητας και η 
αποδοχή της κηδεμονίας του σαν πράξη πολιτικού «ρεαλισμού». Η διαπίστωση, όμως, αυτή 
δεν διαγράφει την τεράστια ψυχολογική σημασία του γεγονότος, ότι ο λαός υποχρεώνεται να 
δεχτεί παθητικά τη ρύθμιση της μοίρας του από ισχυρούς τρίτους. 
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1.  ΟΙ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 

Παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Επανάσταση είχε όλα τα χαρακτηριστι-
κά μιας λαϊκής επανάστασης, με συμμετοχή του συνόλου σχεδόν του πλη-
θυσμού στις επαναστατημένες περιοχές της χώρας, οι τελευταίες πράξεις 
του επαναστατικού δράματος παίχτηκαν, χωρίς την ουσιαστική συμμετο-
χή του λαού. Ακόμα κι αν δεχτούμε ότι η θέληση του ελληνικού λαού για 
την απόκτηση της ελευθερίας του εξακολουθούσε να αποτελεί ένα στοιχείο 
υπολογίσιμο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του 
πολέμου και «την ειρήνευση της τόσο ευαίσθητης αυτής περιοχής», οι απο-
φάσεις, που τελικά πάρθηκαν, δεν εκφράζουν παρά το σημείο ισορροπίας 
των αντιμαχόμενων συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Στη διελκυστίνδα πιέσεων και αντιπιέσεων για την επίτευ-
ξη μιας οριστικής συμφωνίας των μεγάλων δυνάμεων πάνω στο ελληνικό 
ζήτημα, η ένοπλη δύναμη των επαναστατών στάθηκε ένας από τους λιγό-
τερο αποφασιστικούς συντελεστές. Ο αγώνας του ελληνικού λαού για την 
ελευθερία του ζύγισε περισσότερο ηθικά, στην τελευταία και κρίσιμη φάση, 
παρά υλικά και στρατιωτικά. Γιατί, όμως; 

Διότι η Ελληνική Επανάσταση είχε αποκάμει· οι μαχόμενες δυνάμεις 
του επαναστατημένου έθνους είχαν υποστεί βαρύτατα πλήγματα και η μα-
χητική ικανότητά τους δεν άφηνε περιθώρια αυταπάτης για τη δυνατότη-
τα μιας αυτοδύναμης αντιμετώπισης της οθωμανικής ισχύος. Φυσικά, την 
κατάσταση πραγμάτων στην τελευταία και κρίσιμη φάση της Επανάστασης 
δεν αγνοούσαν οι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες και διαμόρφωσαν ανάλογα 
τις κινήσεις τους στο παιχνίδι των παρασκηνίων για τη λύση του δράμα-
τος. Από εσωτερική κοινωνικο-πολιτική άποψη η στρατιωτική ανημπο-
ριά συμβάδισε με την αποδυνάμωση του λαϊκού μαζικού παράγοντα και 
τη βαθμιαία μείωση της σημασίας του, όχι μόνο για την πορεία και την 
έκβαση της Επανάστασης, αλλά και από την άποψη της διαμόρφωσης των 
μελλοντικών προοπτικών του έθνους. Πρόκειται για ένα αποφασιστικό 
δεδομένο, που ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό τη γέννηση ενός εξαρτημένου 
ελληνικού κράτους κάτω από την «προστασία» των μεγάλων δυνάμεων. 
Η πράξη της γέννησης του ελληνικού κράτους δεν έρχεται σαν αποτέλεσμα 
και επισφράγιση της νικηφόρας έκβασης του πολυαίμακτου απελευθερω-
τικού αγώνα, αλλά σαν έκφραση της σύμπτωσης θέλησης των μεγάλων 
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προστατών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σημασία του γεγονότος αυτού εί-
ναι ανυπολόγιστη και στο πολιτικό και το ψυχο- κοινωνικό επίπεδο. 

Η έννοια του πολιτικού συμβιβασμού στην προκειμένη περίπτωση εί-
ναι ότι επιβάλλεται εκ των έξω στα αντιμαχόμενα μέρη μια λύση, που είναι 
ανεξάρτητη από τον πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των αντι-
πάλων. Οπωσδήποτε, δεν έχει την έννοια της αναγνώρισης της αρχής της 
αυτοδιάθεσης των εθνοτήτων ως διεθνοπολιτικού ρυθμιστικού γνώμονα, 
αλλά είναι λύση σκοπιμότητας για όλες τις ανταγωνιζόμενες δυνάμεις στην 
Ανατολική Μεσόγειο. 

Από ελληνική εσωτερική άποψη η εναπόθεση της λύσης στη μεσολάβη-
ση των προστάτιδων δυνάμεων σημαίνει την εκχώρηση του κυριαρχικού 
δικαιώματος του ελληνικού λαού για αυτοπροσδιορισμό, που κερδήθηκε 
με την Επανάσταση, σε μια μορφή διεθνούς διαιτησίας, σημαίνει ακόμα 
περισσότερο την παραδοχή της αδυναμίας της Επανάστασης να ολοκληρώ-
σει τους ενυπάρχοντες στην ίδια τη διαλεκτική της στόχους. Κι αυτό και 
μόνο το γεγονός θα αρκούσε για να δικαιολογήσει το συνεχώς αυξανόμενο 
ρυθμιστικό πολιτικό ρόλο και την οριστική επικράτηση των κοινωνικών 
εκείνων δυνάμεων, που ευθύς εξαρχής βρίσκονταν έξω από την εσωτερική 
διαλεκτική της Μεγάλης Ελληνικής Επανάστασης, δηλαδή τους κοτζαμπά-
σηδες και τις άλλες ολιγαρχικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας που πά-
ντοτε ενσάρκωναν το πνεύμα της υποτέλειας και της υποταγής. 

Από ψυχοκοινωνική άποψη η έκβαση της Επανάστασης έχει καταστρο-
φικά αποτελέσματα στη συνείδηση του λαού και τούτο, διότι ο λαός, τελι-
κά, δεν κατάφερε παρ’ όλες τις εκατόμβες του αίματος ν’ απελευθερωθεί. 
Τα κανόνια του Ναυαρίνου, στην Ελληνική Επανάσταση είναι, ακριβώς, η 
αντίστροφη όψη της νίκης της Γαλλικής Επανάστασης στο Βαλμύ. Ενώ το 
Βαλμύ κλείνει το δρόμο οριστικά στην ξένη επέμβαση στα εσωτερικά της 
Γαλλικής Επανάστασης, το Ναυαρίνο επιβεβαιώνει και επισημοποιεί τον 
κυριαρχικό ρόλο των ξένων στα ελληνικά πράγματα. Οσοδήποτε κι αν δεν 
μπορεί να γίνει καμιά σύγκριση από πλευράς ιστορικής συγκυρίας, ειδικό-
τερων περιστάσεων και ιστορικοπολιτικών μεγεθών στη μια και στην άλλη 
περίπτωση, δεν μπορεί ν’ αμφισβητηθεί η γονιμότητα της αντιπαράθεσής 
τους. Το Ναυαρίνο στην ουσία έχει το νόημα ότι οι επαναστατικές δυνάμεις 
του ελληνικού λαού περιέρχονται τελεσίδικα σε δευτερεύουσα μοίρα και 
πάντως χάνουν οριστικά κάθε δυνατότητα πρωτοβουλίας στην πορεία των 
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γεγονότων. Οι προστάτιδες δυνάμεις αναλαμβάνουν να «ολοκληρώσουν» 
και να κλείσουν για λογαριασμό του ελληνικού λαού την Επανάσταση. 
Ανεξάρτητα από το αν υπήρχαν δυνατότητες για άλλη λύση, το Ναυαρίνο 
επαναφέρει τους επαναστατημένους Έλληνες σε κατάσταση πραγματικής 
και ψυχολογικής κηδεμονίας και από αυτή την άποψη αποτελεί φοβερή 
τραυματική εμπειρία, δεδομένου ότι συνδέεται με ένα αίσθημα καθολικής 
ανημπόριας και αδυναμίας σύμφυτο με το ραγιαδισμό που ήρθε να αμφι-
σβητήσει και ν’ αποτινάξει η Μεγάλη Επανάσταση. Το λογικό συνακόλου-
θο του Ναυαρίνου ήταν και το ότι, σε τελευταία ανάλυση, οι συμφωνίες για 
την ίδρυση του ελληνικού κράτους γίνονται ερήμην του λαού, που ξαναμε-
ταβάλλεται σε αντικείμενο της ιστορίας και θεατής της μοίρας του. 

Από τη στιγμή που η Ελληνική Επανάσταση δημιουργεί ένα τετελεσμέ-
νο γεγονός στην Ανατολική Μεσόγειο και η διάταξη των ανταγωνιστικών 
συμφερόντων είναι τέτοια, ώστε να μην είναι πλέον εύκολη η επαναφορά 
του status quo ante, χωρίς να προκληθεί σύγκρουση μεταξύ των μεγάλων 
δυνάμεων, αρχίζει η διαμάχη για την απόκτηση επιρροής στο χώρο αυτό, 
που ήταν φανερό ότι οδηγείται σε απόσπαση από την Οθωμανική Αυτο-
κρατορία. Στο πρώτο μέρος αναλύθηκε η κοινωνική δομή του υπόδουλου 
Ελληνισμού, που έκανε πρακτικά αδύνατη τη διαμόρφωση σταθερών ηγε-
τικών φορέων αστικοδημοκρατικού χαρακτήρα, ικανών να οδηγήσουν 
την Επανάσταση σε αίσιο τέρμα, αξιοποιώντας τον επαναστατικό δυναμι-
σμό του ελληνικού λαού. Μια τέτοια πορεία θα είχε, προφανώς, επιτρέψει 
την επικράτηση της Ελληνικής Επανάστασης με τις δυνάμεις του ελληνι-
κού λαού. Πρόκειται για μια εκτίμηση, που προκύπτει αβίαστα από την 
ανάλυση των πολεμικών γεγονότων και βρίσκει σύμφωνους όλους τους 
σοβαρούς μελετητές του αγώνα. Και σ’ αυτή, βέβαια, την περίπτωση δε θα 
είχε αποφευχθεί η ανάμειξη των ξένων. Μια ηγεσία αστικο-ιακωβινικού 
τύπου στηριγμένη σε μια εδραιωμένη και σταθεροποιημένη επανάσταση 
θα είχε χρησιμοποιήσει τους ξένους ανταγωνισμούς για να πετύχει σαν 
νικηφόρα κατάσταση ένα συμβιβασμό, που δε θα σήμαινε απαλλοτρίωση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτοπροσδιορισμού του ελληνικού λαού, 
αλλά, αντίθετα, την κατοχύρωσή τους σε μια βάση, που διεθνο-πολιτικά θα 
είχε, οπωσδήποτε, εξασφαλίσει ορισμένους στοιχειώδεις όρους ισοτιμίας. 
Η ίδρυση, όμως, της νέας ελληνικής πολιτείας έγινε ερήμην του ελληνι-
κού λαού, διότι τα κανόνια του Ναυαρίνου βρήκαν την Ελληνική Επανά-
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σταση στη φάση του ψυχορραγήματος και την ένοπλη δύναμή της σχεδόν 
ολοκληρωτικά εξουθενωμένη. Άλλωστε, ο βαθμός διάβρωσης της Επανά-
στασης από τα ξένα συμφέροντα στο ηγετικό επίπεδο είχε, ήδη, συμπλη-
ρωθεί πολύ πριν να γίνει η ναυμαχία του Ναυαρίνου. Δεν ήταν, πάντως, 
τα ξένα συμφέροντα και η επιρροή τους, που προκάλεσαν την αποσύνθεση 
και την κρίση της ηγεσίας στο ελληνικό στρατόπεδο, όπως είχαμε, ήδη, την 
ευκαιρία να αναπτύξουμε. Απλώς την επιτάχυναν και τη βάθυναν. Όποιοι 
πιστεύουν ότι επρόκειτο απλώς για θέμα προσώπων πέφτουν στο ίδιο βα-
σικό λάθος με το Φίνλεϋ, που αγανακτεί, γιατί η Ελληνική Επανάσταση 
δε γέννησε έναν Ουάσιγκτων για να την ολοκληρώσει και να την κλείσει 
έγκαιρα. Τον Ουάσιγκτων, όμως, τον γέννησε η αστική δομή και η ελλη-
νική δομή δεν ήταν αστική. Τα ξένα συμφέροντα μπήκαν ανάμεσα στις 
αναπόφευκτες ρωγμές μιας ασχημάτιστης και ανολοκλήρωτης προαστικής 
κοινωνίας και προσπάθησαν να κατευθύνουν τις εξελίξεις ανάλογα με τα 
συμφέροντά τους. Η ικανότητα αντίστασης ενός προαστικού χώρου είναι 
αντικειμενικά πολύ περιορισμένη, όταν έρχεται αντιμέτωπη με την οργα-
νωμένη και κεντρικά κατευθυνόμενη βούληση ενός εκσυγχρονισμένου 
μεγάλου κράτους, ακόμα και όταν τα ηγετικά στρώματα του χώρου αυτού 
δεν έχουν τη μακραίωνη παράδοση αρμονικής συνεργασίας με έναν κατα-
κτητή, όπως είχε ο ελληνικός κοτζαμπασιδισμός. Δεν είναι, λοιπόν ούτε 
παράδοξο ούτε δυσεξήγητο ότι ο ελληνικός λαός παρ’ όλες τις ασύλληπτες 
θυσίες του δεν ελευθερώθηκε τελικά με τις δικές του δυνάμεις κι αναγκά-
στηκε να καταφύγει στην ξενική προστασία. Ο τρόπος, όμως, με τον οποίο 
ένας λαός ελευθερώνεται ή βγαίνει από μια μεγάλη εθνική κρίση έχει πολύ 
μεγάλη σημασία. Η απελευθέρωση από έναν κατακτητή, από ένα δυνάστη 
ή έναν τύραννο χαράζει βαθιά τη μνήμη και τη μοίρα ενός λαού, αν τελικά 
η αποτίναξη του ζυγού δεν πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο με τις ίδιες 
του τις δυνάμεις. Η υποθήκη που εγγράφεται στην ιστορία ενός λαού, που 
υποχρεώνεται να προσφύγει σε ξένες παρεμβάσεις, στις δύσκολες καμπές 
της ζωής του μεταφράζεται σε υλική δέσμευση και εξάρτηση. Ταυτόχρονα, 
έχει και ψυχο-κοινωνικές επιπτώσεις με σημαντικότατες προεκτάσεις στη 
μετέπειτα εσωτερική πολιτική του ζωή (φετιχισμός της εξουσίας, πολιτική 
απάθεια κ.ο.κ.). 

Ο ελληνικός λαός στερήθηκε τους καρπούς της πάλης του με το να υπο-
χρεωθεί να συρθεί στον ετεροπροσδιορισμό και την κηδεμονία, που δη-
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μιούργησαν οι ειδικότερες συνθήκες αναγνώρισης της Ελλάδας ως ανε-
ξάρτητης πολιτείας. Αναμφισβήτητα, με την τροπή που είχαν πάρει τα 
γεγονότα, ο ρυθμιστικός ρόλος των προστάτιδων δυνάμεων στην ίδρυση 
του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους εμφανίζεται σαν απόρροια πολιτικής 
αναγκαιότητας και η αποδοχή της κηδεμονίας του σαν πράξη πολιτικού 
«ρεαλισμού». Η διαπίστωση, όμως, αυτή δε διαγράφει την τεράστια ψυχο-
λογική σημασία του γεγονότος ότι ο λαός υποχρεώνεται να δεχτεί παθητικά 
τη ρύθμιση της μοίρας του από ισχυρούς τρίτους. Μ’ αυτό τον τρόπο, την 
καθίζηση των προσδοκιών και των ελπίδων των λαϊκών μαζών στο εσω-
τερικό κοινωνικό επίπεδο, που οροθετεί η «παλινόρθωση» της εξουσίας 
των κοτζαμπάσηδων και των άλλων κατεστημένων ολιγαρχικών των χρό-
νων της σκλαβιάς, ακολουθεί η διάψευση των ελπίδων για τη δημιουργία 
μιας αυτοδύναμης και ισχυρής ελληνικής πολιτείας. Αρκεί ν’ αναλογιστεί 
κανείς τη σύλληψη ενός Ρήγα για μια ομοσπονδία των χριστιανικών λαών 
της Βαλκανικής και τον ηγεμονικό ρόλο του Ελληνισμού μέσα σ’ αυτή για 
να συνειδητοποιήσει την κραυγαλέα διάσταση μεταξύ των –συγκεχυμένων 
έστω – οραματιστών της Ελληνικής Επανάστασης και της θλιβερής πραγ-
ματικότητας, που συγκεκριμενοποιείται με την ίδρυση της πρώτης ανεξάρ-
τητης ελληνικής πολιτείας. 

Τα φαινόμενα του εκφυλισμού της επαναστατικής έξαρσης στο λαό, που 
εμφανίζονται, ήδη, στα 1824 με την οριστική επικράτηση των παλαιών 
κατεστημένων ηγεσιών στα εσωτερικά της Επανάστασης ενισχύονται από 
τα καθολικά φαινόμενα αποκαρδίωσης και απάθειας, που συνδέονται με 
τους όρους της ίδρυσης, τα όρια και τη μορφή που παίρνει η ανεξάρτητη 
ελληνική πολιτεία. Το «δίδαγμα» ότι πάντοτε κάποιοι ισχυροί «προστά-
τες», «φίλοι» ή και εχθροί ακόμα, τελικά αποφασίζουν κυριαρχικά για την 
τύχη των μικρών, είναι μια από τις πιο ολέθριες «συνειδητοποιήσεις» του 
μετεπαναστατικού Ελληνισμού, που αφήνει μόνιμα ίχνη στην ψυχολογία 
του λαού μας. 

2. ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ 

Στο πρώτο μέρος επισημάνθηκε το γεγονός του σχηματισμού της εθνι-
κής ελληνικής συνείδησης σαν μιας διαδικασίας, που πραγματοποιείται 
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σχετικά πρόωρα και – αντίθετα από τις δυτικές εξελίξεις – είναι κατά βάση 
ανεξάρτητη από την πορεία αστικοποίησης στο εσωτερικό της υπόδουλης 
ελληνικής κοινωνίας. Η σύγκρουση με έναν «αλλόφυλο» και αλλόθρησκο 
κατακτητή διαμορφώνει την ελληνική εθνική συνείδηση γύρω από τον 
άξονα μιας αγεφύρωτης αντίθεσης, που συλλαμβάνεται σαν φυλετική και 
πολιτιστική ταυτόχρονα. Πρόκειται για ένα στοιχείο σοβαρού ποιοτικού 
διαφορισμού σε σύγκριση με την εξέλιξη στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, 
όπου η εμφάνιση της εθνικής συνείδησης είναι σύμφυτη με την ανάπτυξη 
της αστικής συνείδησης σε τέτοιο σημείο, ώστε εθνική και αστική συνείδη-
ση να συγκροτούν δυο όψεις μιας αδιαίρετης ενότητας. 

Η φυλετική διάσταση στην ελληνική εθνική συνείδηση είναι ένας δυ-
ναμικός συντελεστής πολύ μεγάλης ιστορικής σημασίας, διότι επιτρέπει 
τη διαμόρφωση επαναστατικού κλίματος και την έκρηξη της Επανάστα-
σης μέσα σε μια ατμόσφαιρα έντασης, θα μπορούσαμε να πούμε, όπου η 
σύγκρουση έχει ευθύς εξ αρχής τον χαρακτήρα μιας πάλης για επιβίωση. 
Ακριβώς γι’ αυτό πρόκειται, από την πλευρά του Ελληνισμού τουλάχιστον, 
για μια σύγκρουση ολοκληρωτική, για έναν αγώνα μέχρι θανάτου. Γι’ αυτό 
και το κεντρικό έμβλημα της Επανάστασης «Ελευθερία ή Θάνατος» δεν 
μπορεί να θεωρηθεί σαν μια απλή συνθηματολογική υπερβολή, χωρίς τον 
κίνδυνο σοβαρών ιστορικών παρερμηνειών. 

Είναι αναμφισβήτητο ότι αυτός ο ολοκληρωτικός και σε τελευταία ανά-
λυση εσχατολογικά τονισμένος χαρακτήρας της πάλης για την απελευθέρω-
ση βρίσκεται έξω από την προοπτική και τη δεοντολογία του ευρωπαϊκού 
αστισμού, στοιχείο σοβαρότατο, το οποίο, επίσης, παραβλέπεται από όσους 
βλέπουν στην Ελληνική Επανάσταση μια αστική επανάσταση. 

Το τεράστιο κέρδος, που προκύπτει από το χαρακτήρα αυτό της ελληνι-
κής εθνικής συνείδησης είναι ότι κάνει δυνατή την εκδήλωση της Επανά-
στασης πριν και πέρα από κάθε αστική ολοκλήρωση. Η πραγματοποίηση, 
μάλιστα, της Επανάστασης γίνεται δυνατή παρά την ανοιχτή ή κρυφή αντί-
θεση του συνόλου σχεδόν της ηγέτιδας τάξης του υπόδουλου Ελληνισμού, 
η οποία, όμως, επειδή ακριβώς ο αγώνας τοποθετείται στη βάση μιας σύ-
γκρουσης λαών για επιβίωση είναι ανίκανη να αντιδράσει, ταχύτατα ου-
δετεροποιείται και τελικά συμπαρασύρεται στην Επανάσταση. Η έλλειψη 
βέβαια αστικής ολοκλήρωσης έχει σαν συνέπεια, όπως διαπιστώσαμε ότι 
η Επανάσταση δεν έχει σε καμιά φάση ενιαία, υπεύθυνη και αδιαμφισβή-
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τητη ηγεσία. Η έλλειψη ηγεσίας γίνεται η αιτία για την απώλεια των ευ-
καιριών να καταφερθούν αποφασιστικά πλήγματα σε βάρος των Τούρκων, 
όταν η στρατιωτική κατάσταση είχε πλέον διαμορφωθεί ευνοϊκά για τους 
επαναστάτες, όπως και είναι η αιτία για την «κακοδαιμονία», τις εμφύλιες 
συγκρούσεις, τη στρατιωτική αποτελμάτωση, τη διοικητική ασυναρτησία 
κ.λπ. Είναι, τέλος, η αιτία για την εσωτερική αποδιοργάνωση και τα φαι-
νόμενα αποκαρδίωσης, αποχαλίνωσης και εκφυλισμού, που εμφανίζονται 
στο λαό κυρίως μετά το 1824. 

Με ποια μορφή εκδηλώνονται αυτά τα φαινόμενα; Ενδεικτικά μόνο 
αναφέρουμε: 

- Τις δηλώσεις και τις καταστροφές των διαφόρων ελληνικών επαρχιών 
από ελληνικά στρατεύματα που κατάγονται από άλλες περιοχές π.χ. της Πε-
λοποννήσου από Ρουμελιώτες ή της Σκιάθου από Μακεδόνες. 

- Την καθολική σχεδόν απροθυμία στρατολογίας σ’ αντίθεση με τα πρώ-
τα χρόνια της Επανάστασης. 

- Την αυθαίρετη και μαζική εγκατάλειψη των στρατοπέδων. 
- Την εξάρτηση της παραμονής στα μαχόμενα τμήματα από την έγκαιρη 

καταβολή των μισθών. 
- Την επανεμφάνιση σε μεγάλη κλίμακα της πειρατείας που είχε σχεδόν 

ολοκληρωτικά εκλείψει τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης. 
- Την απειθαρχία και την ουσιαστική διάλυση του στόλου. 
- Την αδιαφορία των ρουμελιώτικων στρατευμάτων για την τύχη του 

Μεσολογγίου. 
- Τα μαζικά προσκυνήματα στον Ιμπραήμ, που ανάγκασαν τον Κολοκο-

τρώνη να αντιδράσει με το περίφημο: «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυ-
νημένους». 

- Τα θλιβερά γεγονότα στην Κορινθία και τον πόλεμο των Νοταράδων. 
- Την οχλοκρατία και τις αιματηρές συγκρούσεις για την κατοχή του 

Ναυπλίου. 
Εκείνο, που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι μετά το 1824 σημειώνε-

ται μια γενική τάση ηθικής χαλάρωσης, που απλώνεται μέσα στο λαό σε 
ένα βαθμό άγνωστο στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, όπου οι ευθύνες 
για τα έκτροπα και τις εμφύλιες διαμάχες περιορίζονται στις αντιμαχόμενες 
ηγετικές δυνάμεις, τάσεις, ομάδες ή φατρίες. 

Πώς δικαιολογείται η πτώση του επαναστατικού πνεύματος των λαϊκών 
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μαζών, που είναι, ταυτόχρονα, πτώση αγωνιστικής διάθεσης και ήθους και 
αποφασιστικότητας και πώς συμβιβάζεται η τροπή αυτή με όσα προαναφέ-
ραμε για τη (φυλετική) βάση της ελληνικής εθνικής συνείδησης στα χρόνια 
της Επανάστασης; Το πρόβλημα παρουσιάζει πολλές πλευρές, που πρέπει 
να εξετασθούν αναλυτικά. Συγκεκριμένα: 

Πρώτο: Το γεγονός ότι ο λαός συνειδητοποιούσε το πρόβλημα της εθνι-
κής του ταυτότητας πάνω στη βάση της φυλετικής του αντίθεσης προς τους 
Τούρκους, δε σημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να συλλάβει τις εσωτερικές 
κοινωνικές διαστάσεις των αντιθέσεών του προς την κυρίαρχη χριστιανι-
κή ολιγαρχία της Τουρκοκρατίας. Η ανάγκη της συσπείρωσης όλων των 
Ελλήνων για την απελευθέρωση επέβαλε τον παραμερισμό των κοινωνι-
κο-πολιτικών διαφορών μεταξύ του λαού και της κυρίαρχης ολιγαρχίας. 
Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι ο λαός ρίχτηκε στην Επανάσταση αδιαφορώ-
ντας για τις μελλοντικές κοινωνικές διαμορφώσεις. Στη συνείδηση του 
απλού ανθρώπου η κατάρρευση της τουρκικής κυριαρχίας ήταν ταυτόση-
μη με την εξάρθρωση ολοκλήρου του συστήματος καταπίεσης και εκμε-
τάλλευσης, που αυτή στήριζε μέσα στα πλαίσια της ίδιας της υπόδουλης 
ελληνικής κοινωνίας. Στο σημείο αυτό πρέπει να τοποθετήσουμε τους 
λόγους της εμμονής του λαού για «ισοπολιτεία» και «δημοκρατικό πολί-
τευμα», όχι – όπως συχνά υποστηρίχτηκε – σε μια αναπτυγμένη αστική 
συνείδηση. Ήταν πλέον στοιχείο κοινής πανευρωπαϊκής εμπειρίας ότι ο 
μόνος τρόπος κατοχύρωσης έναντι προνομιακών ολιγαρχιών είναι η εγκα-
τάσταση ενός δημοκρατικού, συνταγματικά κατοχυρωμένου πολιτεύματος 
ισονομίας και ισοπολιτείας. Και η εμπειρία αυτή, απότοκος της Γαλλικής 
Επανάστασης, ήταν ανεξάρτητη από την πραγματική ανάπτυξη των παρα-
γωγικών δυνάμεων και το επίπεδο διαμόρφωσης αστικών παραγωγικών 
σχέσεων. Εδώ, ακριβώς, βρίσκεται και το εύθραυστο των συνταγματικών 
ρυθμίσεων της Ελληνικής Επανάστασης. Τα συντάγματα προϋπέθεσαν μια 
οικονομικο-κοινωνική πραγματικότητα διαφορετική από την ελληνική. Ο 
πραγματικός συσχετισμός οικονομικής και κοινωνικής ισχύος εξακολου-
θούσε να παραμένει, παρά την Επανάσταση, σε βάρος των μαζικών λαϊ-
κών συμφερόντων, με αποτέλεσμα τα δημοκρατικά συντάγματα να μένουν 
γράμμα κενό και ο λαός να μην μπορεί να προωθήσει τις επιδιώξεις του 
στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Μια τέτοια προώθηση 
προϋπέθετε την πραγμάτωση μιας κοινωνικής ανατροπής στα πλαίσια της 
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Ελληνικής Επανάστασης, ανατροπής, που μόνο μια ισχυρή αστική τάξη θα 
μπορούσε να καθοδηγήσει. Η επανάσταση, όμως, μέσα στην Επανάσταση 
δεν έγινε και εξετάσαμε, ήδη, τους λόγους. Το πλήγμα για το λαό είχε ασύλ-
ληπτες προεκτάσεις, δεδομένου ότι ξαφνικά η μεγάλη μάζα των αγροτών, 
που είχαν κρατήσει στους ώμους τους το βάρος της Επανάστασης, έβλεπαν 
ότι τίποτα δεν είχε αλλάξει. Η μονοπώληση της γης, η βαριά φορολογία, η 
αυθαιρεσία, η καταπίεση, η ανατολίτικη χλιδή της ολιγαρχίας άφηναν από 
κοινωνική άποψη κυριολεκτικά έκθετη την Επανάσταση. Οι «δυνατοί» πα-
ρέμειναν δυνατοί και οι «αδύνατοι», αδύνατοι. Το περίφημο λαϊκό «Τι Ζα-
ΐμης, τι Μπραΐμης», δείχνει την ψυχολογία της προδομένης επανάστασης 
και δεν αφήνει περιθώρια αμφισβητήσεων για την εσωτερική ψυχολογική 
ταύτιση στη συνείδηση του λαού του κατακτητή με τους εθνικά «αναβαπτι-
σμένους» και επαναστατικά ανανεωμένους χριστιανούς τιμαριούχους. 

Δεύτερο: Η διαρπαγή σημαντικού μέρους των τουρκικών κτημάτων 
από τους κοτζαμπάσηδες δεν αποτελεί παρά ειδικότερη και συγκεκριμένη 
απόδειξη της αμετακίνητης κοινωνικής και πολιτικής υπεροχής των πα-
λαιών ολιγαρχικών στρωμάτων στην Επανάσταση. 

Τρίτο: Οι δόλιες ενέργειες και εγκληματικές παραλείψεις, που απέτρε-
ψαν τη στρατιωτική εδραίωση της Επανάστασης και, φυσικά, δεν έμειναν 
κρυφές από το λαό. Η – για λόγους εσωτερικής πολιτικής «σκοπιμότητας» 
– παρεμπόδιση της κατάληψης της Πάτρας, της Χαλκίδας, των φρουρίων 
της Μεθώνης και της Κορώνης, οι ασυγχώρητες ενέργειες στο Τρίκερι, οι 
βαρύτατες αμέλειες σε σχέση με την προάσπιση των Ψαρών, της Χίου, της 
Κάσου και της Κρήτης, οι φυλακίσεις των στρατιωτικών ηγετών, η δολο-
φονία του Ανδρούτσου και οι πόλεμοι των φατριών, για να αναφέρουμε 
μόνο μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις, κλόνισαν την πίστη του λαού 
στην υπόθεση της Επανάστασης και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα διάχυ-
της προδοσίας και καθολικής καχυποψίας. Κάτω από τις συνθήκες αυτές η 
αγωνιστικότητα και το ηθικό των μαζών φυσικό ήταν να σημειώσει κάθετη 
πτώση. 

Τέταρτο: Οι μοιρολατρικές καταβολές μιας τετρακοσιόχρονης δουλείας 
επόμενο ήταν να ενεργοποιηθούν από τη στιγμή, που η θυσία και η εκα-
τόμβη του αίματος αποδείχτηκαν ανώφελες και δεν προκάλεσαν την έναρ-
ξη μιας διαδικασίας βελτίωσης στους στοιχειώδεις όρους της ζωής των 
αγροτικών πληθυσμών. Το βαρύτατο τίμημα του αίματος γινόταν ακόμα 
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βαρύτερο με τη συνέχιση της σκληρής φορολογίας και την καταλήστευση 
των χωρικών από τα ένοπλα τμήματα. 

Πέμπτο: Οι κεντρομόλες δυνάμεις, τα στοιχεία ενότητας του ελληνικού 
λαού, δηλαδή η ταυτότητα «φυλής», γλώσσας, θρησκείας και πολιτιστικής 
παράδοσης βρέθηκαν αντιμέτωπες με τις κεντρόφυγες δυνάμεις του παρτι-
κουλαρισμού και του τοπικισμού, από τη στιγμή που η ηγεσία της Επανά-
στασης εκφυλίστηκε μετά τις πρώτες ραγδαίες επαναστατικές επιτυχίες σε 
ανταγωνισμούς φατριών πάνω σ’ ένα ρευστό και κινούμενο υπόβαθρο πα-
ραγοντισμού και ηγετισμού. Σ’ ένα τέτοιο κλίμα ήταν αναπόφευκτο να χάσει 
ο απλός λαός τους θεμελειώδεις προσανατολισμούς του και να εμπλακεί σ’ 
έναν κυκεώνα, όπου δεν του ήταν πλέον εύκολο να αντιληφθεί το μέγεθος 
της συμφοράς, που προκαλούσε η κατάτμηση των εθνικών δυνάμεων σε 
σφαίρες ιδιοτελούς επιρροής. Το θέμα αυτό, ασφαλώς, δεν είναι ανεξάρτη-
το με την αποτυχία διαμόρφωσης και επιβολής μιας συλλογικής θέλησης 
(volonte generale) στην Ελληνική Επανάσταση, όπως ήδη διαπιστώσαμε. 

Έκτο: Τα ξένα δάνεια και η διαχείρισή τους ή καλύτερα η κατασπατάλη-
σή τους και η ιδιοποίησή τους αποτέλεσε ένα σοβαρό παράγοντα ηθικής 
και ψυχικής διάλυσης στον επαναστατημένο ελληνικό λαό. Διαπίστωσε ο 
λαός ότι η Επανάσταση ήταν για πολλούς μια πολύ επικερδής επιχείρη-
ση και, μάλιστα, ακριβώς για κείνους, που πρόσφεραν τα λιγότερα και δε 
διακινδύνευσαν σχεδόν τίποτα, γεγονός που δεν ήταν δυνατόν παρά να έχει 
ολέθριες επιπτώσεις στην αντιμετώπιση του αγώνα από τις λαϊκές μάζες. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα οδηγείται ο λαός στην απελευθέρωση. Βαθύτα-
τα τραυματισμένος και εσωτερικά αποδιοργανωμένος έχει χάσει την πίστη 
του και τους ενθουσιασμούς της πρώτης φάσης του αγώνα. Η ατμόσφαι-
ρα δημοκρατικής συμμετοχής, κινητοποίησης και πολιτικής εγρήγορσης 
των μαζών στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης έχει υποκατασταθεί από 
ένα κλίμα συνεχούς τριβής και αναρχίας, μια κατάσταση μόνιμης και κα-
θολικής ασυνεννοησίας. Η επαναστατική έξαρση έχει δώσει τη θέση της 
στη «φρόνιμη» αντιμετώπιση και στην αναμονή. Πρόκειται για μια ανά-
γκη επιβίωσης, όπου ο μικρός άνθρωπος ξανασπρώχνεται στη νοοτροπία 
της παθητικής συγκατάβασης και του ραγιαδισμού. Γι’ αυτό και οι πολε-
μιστές των τελευταίων χρόνων της Επανάστασης είναι όλο και περισσότε-
ρο «επαγγελματίες» στρατιωτικοί. Η πανστρατιά και ο εθελοντισμός, που 
χαρακτηρίζει το λαϊκό ξεσήκωμα μέχρι το 1824 έχει σβήσει. Πρόκειται 
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για μια βαριά κληρονομιά που φυσικό ήταν να χαράξει ανεξίτηλα όλη την 
πολιτική ζωή της ελεύθερης ελληνικής πολιτείας, μια κληρονομιά, που 
διευκολύνει τη διατήρηση του λαού σε κατάσταση πολιτικής «αφάνειας» 
για μια μεγάλη περίοδο και τον μετέπειτα πολιτικό ευνουχισμό του. 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
ΣΤΗ ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ



Εικόνα κεφαλαίου: Λιθογραφία «εκ του πολυχρωμολιθογραφείου του Ι. Δ. Νεράντζη», Λει-
ψία χ.χ. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας (1776-1831) πίστευε στη δημιουργία ενός κράτος αστικού και 
όχι κράτους - φέουδου των πολιτικών και των ποικιλώνυμων τοπαρχών και καταπατητών. 
Όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, Κυβερνήτης της Ελλάδος από το 1827 έως το 1831, ζήτησε 
από τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη να παραδώσει στο κράτος τα κερδοφόρα τελωνεία της 
Μάνης, που εκμεταλλευόταν οικογενειακώς, η ιστορική απάντηση του Πετρόμπεη, ο οποίος 
υπήρξε, μάλιστα, στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης του 1821, υπήρξε αφοπλιστική: «Φίλε 
Κυβερνήτη, γιατί πολεμούσα τους Τούρκους τόσα χρόνια»; 
Τα παρακάτω είναι γνωστά… Alea jacta est (ο κύβος ερρίφθη)... Ο Ιωάννης Καποδίστρι-
ας δολοφονείται στ’ Ανάπλι από τους Μαυρομιχάληδες (και όχι μόνο...). Η Πατρίδα χάνει 
τον παμμέγιστο Κυβερνήτη της και η Ευρώπη έναν από τους σπουδαιότερους ηγέτες της. Η 
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του Καποδίστρια θα μπορούσε να θεωρηθεί ταυτόχρονη με τη 
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου της Εθνικής Ανεξαρτησίας μας. Έκτοτε, το πρόβλημα της μοι-
ρασιάς της «πίτας» από τις εντός και εκτός των τειχών κλήρες της συγκομιδής παραμένει εν 
δυνάμει… 
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1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στη μετεπαναστατική Ελλάδα σημειώνονται μετακινήσεις πληθυσμών 
προς τα αστικά κέντρα, όχι πάντως με πολύ ταχείς ρυθμούς. Το ρεύμα της 
εσωτερικής μετανάστευσης την εποχή αυτή είναι συνάρτηση τριών δεδο-
μένων: Της διεύρυνσης του διοικητικού μηχανισμού, του βαθμού ανάπτυ-
ξης και συγκέντρωσης του εσωτερικού εμπορίου, δηλαδή της αγοράς και 
της αύξησης των αναγκών των αστικών κέντρων σε βοηθητικές υπηρεσίες 
όλων των κατηγοριών. Σε καμιά περίπτωση δεν επισημαίνεται οργανική 
ανάπτυξη των πόλεων, με την έννοια μιας απορρόφησης πληθυσμού στις 
πόλεις, σαν συνακόλουθο μιας θεμελιώδους κατανομής μεταξύ πρωτογε-
νούς και δευτερογενούς παραγωγής. Η πόλη στη μετεπαναστατική Ελλάδα 
δε μετασχηματίζεται σε βιομηχανικό κέντρο, δεν είναι ουσιωδώς διαφορε-
τική από την πόλη της Τουρκοκρατίας. Η χώρα παραμένει σε όλη τη γραμ-
μή αγροτική με χαμηλό βαθμό εκχρηματισμού της οικονομίας. Το γεωργι-
κό εισόδημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των αγροτικών νοικοκυριών 
κινείται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, βασικά στο όριο επιβίωσης. Συνέπεια 
του γεγονότος τούτου είναι ότι η αγορά βιοτεχνικών και βιομηχανικών 
προϊόντων δεν ξεπερνάει τη ζώνη των πόλεων. Το αγροτικό νοικοκυριό 
καλύπτει βασικά τις ανάγκες του σε μη γεωργικά προϊόντα με τα δικά του 
μέσα. Οι δυνατότητες ανάπτυξης των αγορών των πόλεων σε βιομηχανικά 
είδη εξαρτώνται, κατά τρόπο σχεδόν απόλυτο, από την κατανάλωση ενός 
λεπτότατου ανώτερου στρώματος εισοδηματιών, της μέσης και της ανώτε-
ρης υπαλληλίας και εκείνων που ασκούν ελεύθερα ακαδημαϊκά επαγγέλ-
ματα. Και αυτά τα κατώτερα στρώματα των πόλεων δεν αντιπροσωπεύουν 
υπολογίσιμη αγοραστική δύναμη για βιομηχανικά προϊόντα. Εξάλλου, οι 
αγοραστικές προτιμήσεις των ανώτερων εισοδηματικών κατηγοριών είναι 
σταθερά προσανατολισμένες σε «ευρωπαϊκά» βιομηχανικά καταναλωτικά 
προϊόντα. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι κάτω από τις συνθήκες αυτές η δημι-
ουργία αστικών κέντρων παραγωγής είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Παράλλη-
λα, έχουμε και μια συρρίκνωση των διαστάσεων της εσωτερικής αγοράς, 
που είναι συνέπεια της δημιουργίας τον ανεξάρτητου ελληνικού κράτους 
μέσα σε τόσο περιορισμένα εδαφικά όρια. Χαρακτηριστική συνέπεια του 
τελευταίου είναι ότι στην εικοσαετία 1830-1850 εμφανίζεται σοβαρή τάση 
μετανάστευσης του εμπορο-τυχοδιωκτικού στοιχείου προς Σμύρνη, Αλε-
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ξάνδρεια και Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, μια σοβαρή μερίδα εκείνων, 
που αποτελούν τους «δυνάμει» αστούς και το φυτώριο της αστικής επιχει-
ρηματικότητας προκρίνει σαν τόπο εγκατάστασης και ανάπτυξης της δρα-
στηριότητάς του τις εκτεταμένες αγορές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
από τις περιορισμένες του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Γεγονός σοβαρό-
τατο, που ασφαλώς, δεν μπορεί παρά να έχει επιπτώσεις στις οικονομικές, 
κοινωνικές, αλλά και πολιτικές διαδικασίες, δεδομένου ότι ήδη την επο-
μένη της Επανάστασης αρχίζει η αποψίλωση της χώρας από τα ανήσυχα 
ηγετικά και οικονομικά δραστήρια μέλη της κοινωνίας. Δείκτης σε κάθε 
περίπτωση της χαμηλότατης στάθμης αστικοποίησης της νέας επικράτειας. 

Το κέντρο βάρους της ελληνικής οικονομικής ζωής εξακολουθεί και 
μετά την Επανάσταση να παραμένει κατά τρόπο εντελώς μονόπλευρο η γε-
ωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία. Ο οικονομικός δεσμός μεταξύ πόλης και 
χωριού παραμένει ισχυρότατος κατά διαφορετικό, όμως, τρόπο για κάθε 
κατηγορία αστικού πληθυσμού και με παραλλαγές, που εξαρτώνται από το 
μέγεθος των αστικών κέντρων. Στις κωμοπόλεις, οι οποίες βαθμιαία διευ-
ρύνονται, σοβαρά ποσοστά των κατώτερων στρωμάτων απασχολούνται σε 
εξαρτημένες εργασίες αστικού χαρακτήρα ή με διάφορες μορφές μικρεμπο-
ρίας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν ένα μέρος του εισοδήματός τους σαν 
μικροκαλλιεργητές ή μικροκτηνοτρόφοι (ή και τα δύο) στις παρυφές των 
κυρίως αστικών οικισμών. Στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα όσον αφορά στα 
κατώτερα αυτά στρώματα διαμορφώνεται η κοινωνική κατηγορία, που ο 
Park ονόμασε του «οριακού ανθρώπου» (marginal Man). Πρόκειται για 
τη νεοπαγή εκείνη κατηγορία αστικού πληθυσμού, που από άποψη οικο-
νομική παραμένει δισυπόστατη και αποτελεί τυπικό φαινόμενο και κλα-
σικό δείγμα μη γνήσιας αστικοποίησης, οφειλόμενης σε καθυστέρηση της 
οικονομικής ανάπτυξης. Η κοινωνική αυτή κατηγορία ζει στο περιθώριο 
της αστικής ζωής και εξασφαλίζει μόνο ένα μέρος του βιοπορισμού της από 
απασχολήσεις, κυρίως ευκαιριακές και πάντως εξαρτημένες, αστικού χα-
ρακτήρα, το οποίο συμπληρώνει με γεωργικής προέλευσης εισοδήματα σε 
είδος ή και σε χρήμα. Τα νοικοκυριά της κοινωνικής αυτής κατηγορίας δεν 
εγκαταλείπουν τον ανεπαρκή γεωργικό τους κλήρο και το αναιμικό τους ει-
σόδημα, που τους έσπρωξαν να εγκατασταθούν στις πόλεις. Ορισμένα μέλη 
της οικογένειας επιφορτίζονται με τις καλλιεργητικές εργασίες ή ολόκληρη 
η οικογένεια επιστρέφει στην αγροτική κοινωνία, στην καλλιεργητική και 



171

Η ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

την περίοδο της συλλογής ή τέλος υπενοικιάζει ή δίνει «μισιακά» τα κτή-
ματά της σε άλλους καλλιεργητές. 

Αλλά και τα ευπορότερα σχετικά στρώματα των μικροβιοτεχνών, των 
μικροεπαγγελματιών, των ιδιωτικών υπαλλήλων, καθώς και τα χαμηλό-
τερα στρώματα της μεσαίας τάξης (π.χ. των κατωτέρων δημοσίων υπαλλή-
λων) ενισχύουν κατά κανόνα το εισόδημά τους από γεωργικές πηγές κυρί-
ως με τη μορφή τιμήματος ή αντισταθμίσματος για την παραχώρηση του 
δικαιώματος καλλιέργειας της κληρονομικής τους μερίδας στα μέλη της 
οικογένειας, που παραμένουν στην αγροτική κοινότητα. 

Ισχυρότατοι παραμένουν και οι δεσμοί μεταξύ πόλης και χωριού στα 
ανώτερα κοινωνικά στρώματα των πόλεων, τα οποία στα πρώτα χρόνια 
μετά την Επανάσταση συγκροτούνται σε μεγάλο βαθμό από τους κοτζα-
μπάσηδες και μεγαλογαιοκτήμονες, που εγκαθίστανται πλέον μόνιμα στα 
αστικά κέντρα, κυρίως στην πρωτεύουσα. Τα στρώματα αυτά αντλούν το ει-
σόδημά τους από την ύπαιθρο είτε σαν μεγαλοκαλλιεργητές είτε σαν καρ-
πωτές γαιοπροσόδου. Το κέντρο των οικονομικών τους ενδιαφερόντων, 
επομένως, ακόμα και όταν παράλληλα ασχολούνται με άλλες επιχειρήσεις, 
παραμένει ο αγροτικός τομέας. Συγκροτούν στις πόλεις την ισχυρότερη κα-
ταναλωτική τάξη, που καλύπτει για μεγάλο διάστημα μετά την Επανάσταση 
τόσο σοβαρό τμήμα της συνολικής αγοραστικής δύναμης, ώστε να αποτε-
λούν τον άμεσο κρίκο μεταξύ της γεωργικής σφαίρας της οικονομίας και 
της οικονομικής ζωής της πόλης. 

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες είναι φανερό ότι από οικονομική άποψη 
ο χώρος της πόλης βρίσκεται σε σχέση κυριολεκτικής εξάρτησης από την 
πρωτογενή σφαίρα της οικονομίας. Ο μικρός γεωργοκτηνοτρόφος είναι 
ο άμεσος και βασικός παραγωγός. Είναι, όμως, και ο κυρίαρχος παραγω-
γός; Βεβαίως όχι, διότι ο κλήρος του είναι πολύ περιορισμένος και δεν 
έχει αποφασιστική επιρροή στη διαμόρφωση των τιμών του μη αυτοκα-
ταναλισκόμενου τμήματος της παραγωγής του. Κυρίαρχος «παραγωγός» 
παραμένει ο μεγάλος γαιοκτήμονας, που μέσα από τα χέρια του περνάει 
το μεγαλύτερο μέρος του «εξεμπορικευόμενου» προϊόντος της οικονομίας. 
Ο οικονομικός του ρόλος είναι πρωταρχικής σημασίας, δεδομένου ότι το 
εσωτερικό εμπόριο και η μεσολάβηση λειτουργεί πάνω στο σχήμα, που 
διαγράφει αυτός σαν κυρίαρχος «παραγωγός». Ιδού, λοιπόν, και άλλη συ-
νέπεια από την άποψη της αστικοποίησης. Τα στρώματα των εμπορευόμε-
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νων τελούν σε σχέση εξάρτησης από τα μεγάλα γαιοκτητικά συμφέροντα, 
δεν είναι σε θέση να γίνουν αυτόνομοι φορείς – όπως παρατηρούν οι Dobb 
και Genovese41 για ανάλογες περιπτώσεις – να γίνουν αυτόνομοι φορείς 
«μετασχηματισμού της οικονομικής τάξης». 

Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα πρέπει κανείς να αναζητήσει τις αιτίες για τη 
μιζέρια και τον κρετινισμό των ελληνικών πόλεων μετά την Επανάστα-
ση. Ένα κλίμα μικροαστικής μικρόνοιας και επιχειρηματικής ατολμίας, 
μια ατμόσφαιρα στενότητας, μικροεριστικότητας και μισονεϊσμού είναι τα 
κύρια χαρακτηριστικά της ζωής των πλατιών στρωμάτων του πληθυσμού 
των πόλεων, ενώ εισοδηματική νοοτροπία και επιδεικτική κατανάλωση 
χαρακτηρίζουν τα ανώτερα. Είναι αναμφισβήτητο ότι οι ελληνικές πόλεις 
μετά την Επανάσταση είναι – για να χρησιμοποιήσουμε ένα σύγχρονο όρο 
– κέντρα τριτογενούς δραστηριότητας, χωρίς δημιουργική πνοή και έφε-
ση ανανεωτική και προοδευτική. Ακόμα και στα 1867 ο βαθύς γνώστης 
της ελληνικής πραγματικότητας Edmond About, έκπληκτος για την άνθη-
ση του Ελληνισμού της Αιγύπτου, γράφει: «Είναι καταπληκτικός αυτός ο 
μικρός ελληνισμός, που εργάζεται και πετυχαίνει παντού, εκτός από την 
πατρίδα του»42. Δε διαβλέπει, βέβαια, ο About ότι το ηγετικό στρώμα του 
Ελληνισμού της Αιγύπτου έχει αναπτυχθεί αρχικά με τη βοήθεια και τις 
ευλογίες του Μωχαμέτ Αλή ως καθαρά αστικό και μη εξαρτημένο, οικονο-
μικά αυτόνομο και κυρίαρχο εμπορικό στρώμα. 

Για τις ελληνικές πόλεις μετά την Επανάσταση ισχύει η οξυδερκέστατη 
παρατήρηση του Gramsci: «Μερικές φορές διαπιστώνεται το παράδοξο ότι 
ένας τύπος αγροτικός (εννοεί του πληθυσμού) είναι πιο προοδευτικός από 
έναν τύπο δήθεν αστικό... παράδοξο των πόλεων της σιωπής». Και πρό-
κειται πράγματι για «πόλεις της σιωπής»43 από την άποψη της ανυπαρξίας 
φορέων μαζικής κοινωνικής έκφρασης. Αλλά σ’ αυτό θα επανέλθουμε... 

Σημασία έχει ότι οι πόλεις του ελεύθερου Ελληνισμού μετά την Επανά-
σταση, όχι μόνο δεν είναι κέντρα αστικά στην κυριολεξία, αλλά δε συγκε-
ντρώνουν ούτε τα στοιχεία, που χαρακτηρίζουν τις πόλεις της Δύσης στη 

41 Maurice Dobb: Studies in the development of capitalism. New York, 1947 (p. 17). 
Eugene D. Genovese: The political economy of Slavery, Vindage Books, New York 
1965, σελ. 17 επομ.

42 Σύμφωνα με του Στρατή Τσίρκα: Ο Καβάφης και η εποχή του, Αθήνα 1971, σελ. 61. 
43 Antonio Gramsci: II Risorgimento, Einaudi 1966 σελ. 61.
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φάση της μετάβασης από τις προαστικές και φεουδαρχικές κοινωνίες στους 
πρώτους αστικούς μετασχηματισμούς οικονομικο- συντεχνιακής υφής. Σε 
μια αυστηρή τυπολογική κατάταξη δεν μπορεί παρά να θεωρηθούν σαν πό-
λεις «μεσαιωνικές». 

Και είναι άτοπο στη θεμελιώδη αυτή διαπίστωση ν’ αντιτάσσεται η οι-
κονομική άνθηση ορισμένων κέντρων, η τυχόν ανάπτυξη του εμπορίου ή 
η ανασυγκρότηση της ελληνικής ναυτιλίας με επίκεντρο ορισμένα ναυτι-
λιακά κέντρα. Είναι άξιο ιδιαίτερης επισήμανσης το γεγονός ότι και αυτός ο 
κατ’ εξοχήν δυναμικός τομέας οικονομικής προώθησης, η εμπορική ναυ-
τιλία, δεν έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία αξιόλογων ναυτιλιακών αστι-
κών κέντρων με μόνιμη υπόσταση. Μεταξύ 1821 και 1852 ο ελληνικός 
εμπορικός στόλος τετραπλασιάζεται (από 61.449 σε 247.661 τόνους)44.
Είναι, άραγε, τυχαίο ότι από τους 22 κύριους λιμένες νηολόγησης 25 χρό-
νια αργότερα (1875) δεν επιζούν σαν υπολογίσιμα αστικά κέντρα παρά η 
Ερμούπολη, ο Πειραιάς και η Πάτρα και η δύναμη του ελληνικού εμπο-
ρικού στόλου έχει σημειώσει κάθετη πτώση; Τι άλλο μπορεί να σημαίνει 
αυτό παρά ότι η πολυθρύλητη ναυτιλιακή δραστηριότητα ήταν προαστικού 
χαρακτήρα και επέφερε μια τοπική άνθηση μόνο μέχρι του σημείου, που η 
εμπορική ναυτιλία εξυπηρετείτο από τοπικά ναυπηγούμενα ιστιοφόρα. Θα 
χρειαστούν πάνω από 40 χρόνια για να σημειωθεί ανάκαμψη και αναπρο-
σαρμογή της ελληνικής ναυτιλίας με δημιουργία σύγχρονης ατμοπλοΐας. 
Δεν είναι και αυτό ένας πολύ σημαντικός δείκτης του χαμηλότατου επιπέδου 
αστικής επιχειρηματικότητας σ’ έναν κλάδο με τόση παράδοση; Βεβαίως, η 
ναυτιλιακή κρίση του 1850 δημιουργεί δυσχέρειες και απαιτούνται με-
γάλα κεφάλαια για την απόκτηση ατμοπλοίων. Οι δυσκολίες, όμως, αυτές 
δεν μπορεί να συγκαλύψουν μια πραγματικότητα: εμμονή στην ατομική 
μικροπλοιοκτησία και αντίστοιχη κατάτμηση των διαθέσιμων κεφαλαίων 
τυπική στάση και νοοτροπία προαστικού χαρακτήρα. Δεν είναι, συνεπώς, 
τυχαίο ότι τραπεζίτες και μεγαλέμποροι των παροικιών και Επτανήσιοι 
δημιουργούν μετά το 1875 τη νέα εμπορική ναυτιλία, ενώ η παλιά ναυτι-
λιακή αριστοκρατία εξαφανίζεται σε μεγάλο βαθμό από το προσκήνιο. 

Αλλά και στον τραπεζικό τομέα γίνεται έκδηλη η αρπάγη των προαστι-
κών δομών και της εισοδηματικής-αντιεπιχειρηματικής αντιαστικής νοο-

44 Σπ. Β. Μαρκεζίνη: Πολιτική ιστορία της νεώτερης Ελλάδος, έκδοση Βίπερ 3ος τόμος 
σελ. 110 επόμ.
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τροπίας των οικονομικά κυρίαρχων στρωμάτων. Με κεφάλαιο 5.000.000 
χρυσών δραχμών των Ρότσιλντ της Γαλλίας και τη συνδρομή του Εϋνάρ-
δου ιδρύεται μόλις στο 1841 η Εθνική Τράπεζα, όταν την ίδια εποχή το 
κεφάλαιο π.χ. των Κουντουριώτηδων υπολογίζεται σε 28.000.000 χρυ-
σές δραχμές (από 10.000.000 στα 1820!) και των Ρούφων της Πάτρας σε 
1.000.000 χρυσές δραχμές, που απόκτησαν στη διάρκεια του αγώνα45. 
Ποια μεγαλύτερη απόδειξη μπορεί να υπάρξει για την προαστική μορφο-
λογία των ελληνικών οικονομικών και κοινωνικών δομών στη μετεπανα-
στατική Ελλάδα; 

Τα διαθέσιμα στοιχεία για την έκταση της γεωργικής γης, που καταλαμ-
βάνει η μεγάλη γαιοκτησία στην πρώτη μετεπαναστατική περίοδο δεν είναι 
ελεγμένα κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο. Ο Μοσκώφ στηριζόμενος στα αρ-
χεία του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι στην οθωμανική περίοδο οι 
«παλαιότεροι ταξικής γένεσης μεγάλοι ιδιοκτήτες» καρπούνται το 10-15% 
του εισοδήματος της γης έναντι του 25% της περιόδου της Τουρκοκρατί-
ας. Βεβαίως, στην εκτίμηση αυτή δεν περιλαμβάνονται τα εκκλησιαστικά 
κτήματα και οι εθνικές γαίες (τα πρώην τουρκικά κτήματα), που αντιπρο-
σωπεύουν, επίσης, ένα σοβαρότατο ποσοστό στο σύνολο των καλλιεργου-
μένων εδαφών. Ωστόσο, παρ’ όλα αυτά, η εκτίμηση αυτή δε φαίνεται να 
ανταποκρίνεται προς τα πράγματα, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Alivisatos (la réforme agraire en Gréce 1932 σελ. 159) που παραθέ-
τει ο Μοσκώφ, η μεγάλη γαιοκτησία περιλαμβανομένης της ιδιοκτησίας 
της εκκλησίας και του κράτους αντιπροσωπεύει στην Πελοπόννησο, τη 
Ρούμελη και το Ιόνιο στα 1910 το 25% στο σύνολο των καλλιεργούμενων 
εδαφών46. Και αυτό, παρά την πώληση της κρατικής γης στα 1871 και την 
αγροτική μεταρρύθμιση του Τρικούπη. Εκτός κι αν το ποσοστό 10-15% 
του εισοδήματος της γης αναφέρεται αποκλειστικά στα παλιά «τζάκια» της 
Τουρκοκρατίας και όχι στους μεγαλοϊδιοκτήτες, που δημιουργήθηκαν 
στην Επανάσταση. Διαφορετικά, θα πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρα-
σμα ότι η διάθεση της εθνικής γης στους ιδιώτες οδηγεί στη διεύρυνση της 
μεγάλης γαιοκτησίας και ότι τα μέτρα του Τρικούπη ήταν μακροπρόθεσμα 
ατελέσφορα, τουλάχιστον από την άποψη του περιορισμού της μεγάλης 
ιδιοκτησίας γης. Όποια άποψη κι αν δεχτούμε, το συμπέρασμα, ως προς 

45 Μοσκώφ, όπου παραπάνω σελ. 161 επόμ.
46 Μοσκώφ πίνακ. σελ. 159.
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τη λειτουργία και την αναπαραγωγή των προαστικών δομών, φυσικά, δεν 
επιδέχεται αμφισβήτηση. 

Εξάλλου, δεδομένης της καλύτερης ποιότητας των εδαφών, που ανήκουν 
στους μεγαλογαιοκτήμονες είναι δυνατόν, ανεξάρτητα από τη συνολική έκτα-
ση που ελέγχουν, να απομυζούν στην οθωμανική περίοδο μόνο το 10-15% 
του γεωργικού εισοδήματος; Το στοιχείο, επομένως, μάλλον δε φαίνεται να 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αλλ’ ακόμα κι έτσι να είχαν τα πράγ-
ματα, η μεγάλη γαιοκτησία εξακολουθούσε και μετά την Επανάσταση να 
αποτελεί αποφασιστικής σημασίας διαρθρωτικό παράγοντα στην ελληνική 
οικονομία. Με ποιο τρόπο; Με τον έλεγχο των καλλιεργειών εξαγώγιμων 
αγροτικών προϊόντων, που αποτελούν το ζωτικό πνεύμονα της ελληνικής 
οικονομίας και δίνουν τον κύριο δείχτη ανάπτυξης του εκχρηματισμού 
της οικονομίας. Μεταξύ 1830 και 1860 π.χ. παρατηρείται μια αλματώδης 
αύξηση της καλλιέργειας σταφίδας (35πλασιασμός των καλλιεργούμενων 
εκτάσεων), των αμπελώνων (50πλασιασμός των καλλιεργούμενων εκτά-
σεων) σοβαρότατη ανάπτυξη της καλλιέργειας καπνού, βαμβακιού, κ.λπ. 
και υποχώρηση της καλλιέργειας των δημητριακών. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία του Μανσόλα (Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος, Αθήνα 
1867 σελ. 59) που παραθέτει ο Μοσκώφ (σελ. 143), αν αφαιρεθεί η αξία 
της «λοιπής» αγροτικής παραγωγής, που περιλαμβάνει όλα τα εξαγώγιμα 
αγροτικά προϊόντα, υπολογίζεται σε 30.661.617 χρυσές δραχμές επί συ-
νολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής 144.889.916 χρυσές δραχμές. 
Αντιπροσωπεύει, δηλαδή, το 28% του συνόλου. Αυτό το 28% είναι απο-
φασιστικό διαρθρωτικό στοιχείο της ελληνικής οικονομίας και κριτήριο 
διατήρησης των φεουδαρχικών δομών, όχι, επομένως, το σύνολο της γε-
ωργικής παραγωγής. Διότι πάνω σ’ αυτό το ποσοστό πραγματοποιείται η 
ιδιοποίηση του οικονομικού πλεονάσματος της γεωργίας και διαμορφώ-
νονται, κατά πρώτιστο λόγο, οι δυνατότητες σχηματισμού κεφαλαίου για 
την ανάπτυξη των άλλων τομέων της οικονομίας, δεδομένου ακριβώς ότι 
πρόκειται για χώρα κατεξοχήν αγροτική. Αρκεί να σημειωθεί ότι σύμφωνα 
με τα διαθέσιμα στοιχεία47 ακόμα και στα 1896 η αξία της μεγάλης γαιο-
κτησίας εκτιμάται σε ένα δισεκατ. χρυσές δραχμές (χωρίς, βέβαια, να πα-
ραβλέπουμε το βάρος, που προστίθεται με την προσάρτηση της κατεξοχήν 

47 Βλέπε σχετικούς πίνακες Μοσκώφ σελ. 166, 167.
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φεουδαρχικής Θεσσαλίας), όταν η συνολική αξία του κεφαλαίου όλων των 
άλλων τομέων της οικονομίας (Τράπεζες, σιδηρόδρομοι, ναυτιλία, δημό-
σια έργα, μεταλλεία, βιοτεχνία, βιομηχανία, ακίνητα), εξαιρουμένου του 
ξένου κεφαλαίου, δεν υπερβαίνει τα 450.000.000 χρυσές δραχμές. 

Το γεγονός ότι μέχρι το 1861 σχεδόν αδιάκοπα το ισοζύγιο είναι σταθε-
ρά και σημαντικά ενεργητικό, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την εκτίμηση 
των οικονομικών συνθηκών στην περίοδο της εδραίωσης του αυτόνομου 
ελληνικού κράτους, που προσδιορίζονται καίρια από το φεουδαρχικό έλεγ-
χο στις εξαγωγικές καλλιέργειες. Δεν είναι, λοιπόν, παράδοξο ούτε τυχαίο 
ότι τα εμπορικά στρώματα των μεσολαβητών και εμπόρων διαμορφώνο-
νται κυριαρχικά και από άποψη οικονομικής στάσης και νοοτροπίας και 
από άποψη κοινωνικής συνείδησης και πολιτικού ήθους από τα στρώματα 
των αγροτικών μεγαλοεισοδηματιών, που παράλληλα αποτελούν για όλη 
την πρώτη μετεπαναστατική περίοδο την ανώτατη εισοδηματική αξία των 
πόλεων και πριν απ’ όλα της πρωτεύουσας. 

Στην πρώτη μεταπελευθερωτική φάση αρχίζουν πλέον και παίρνουν 
συγκεκριμένη μορφή οι σχέσεις οικονομικής εξάρτησης από το εξωτερι-
κό. Η σχέση καπιταλιστικού κέντρου και οικονομικά εξαρτημένης απ’ αυτό 
«περιφέρειας» έχει τη μορφή, που στην ίδια περίοδο είχε στη Λατινική 
Αμερική. Στην Ελλάδα δεν προϋπήρξε αποικιακό στάδιο, δεν προηγήθη-
κε φάση καπιταλιστικής εγκατάστασης του τύπου που περιέγραψε ο Andre 
Gunther Frank. Και επιπλέον ο χώρος αυτός παραμένει, όπως και κατά 
τη διάρκεια της Επανάστασης, χώρος πρωταρχικά, αν όχι αποκλειστικά, 
πολιτικού, όχι οικονομικού, ενδιαφέροντος. Εντούτοις, το πλέγμα της οι-
κονομικής εξάρτησης δημιουργείται και βαθμιαία αγκαλιάζει ασφυκτικά 
ολόκληρη την οικονομία του νεοσύστατου κράτους. Η μια πλευρά της εξάρ-
τησης αυτής είναι απόρροια της σύναψης των εξωτερικών δανείων στη 
διάρκεια και μετά την Επανάσταση. Αρκεί να σημειωθεί ότι στα 1838 η 
εξυπηρέτηση των δανείων αυτών απορροφά περισσότερο από το μισό, στα 
1878 και στα 1898 το τρίτο περίπου των δημόσιων εισπράξεων. 

Βεβαίως, γύρω από τα δάνεια αυτά δημιουργούνται ισχυροί ενδιαφερό-
μενοι κύκλοι του ξένου κεφαλαίου. Ιδιαίτερα, όμως, η αγγλική κυβερνη-
τική πλευρά ενδιαφέρεται πρωταρχικά για τα δάνεια και την «προστασία» 
της εξυπηρέτησής τους σαν πρόσφορο μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης και 
μόνο δευτερευόντως σαν δυνατότητα οικονομικής επέκτασης ιμπεριαλι-
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στικού χαρακτήρα. Αυτό, βεβαίως, δε σημαίνει ότι οι ευκαιρίες ιμπεριαλι-
στικής διείσδυσης στην ελληνική οικονομία μένουν ανεκμετάλλευτες. Όχι, 
πάντως, τουλάχιστο μέχρι την έξωση του Όθωνα, με τη μορφή των άμεσων 
επενδύσεων (δημιουργία ξένων επιχειρήσεων), αλλά κυρίως με τη μορφή 
των συνηθέστερων, άλλωστε, στο 19ο αιώνα, επενδύσεων χαρτοφυλακίου 
(αγορά χρεογράφων κ.λπ.). Εκεί, που εμφανίζεται ευθύς εξ αρχής μεγάλη 
και άμεση συμμετοχή ξένου κεφαλαίου στην πρώτη μεταβατική φάση εί-
ναι οι τραπεζικές επιχειρήσεις, στις οποίες αργότερα αναμιγνύεται έντονα 
το μεγάλο παροικιακό κεφάλαιο, το οποίο και αυτό με τη σειρά του συ-
νεργάζεται στενά και έχει ισχυρότατες εξαρτήσεις από ξένους τραπεζικούς 
κύκλους ή ομίλους. Τέλος, η μονοκαλλιεργητική κατά βάση διάρθρωση 
στον εξαγωγικό τομέα της αγροτικής οικονομίας, δημιουργεί μια ιδιαίτερη 
ευαισθησία του εξωτερικού εμπορίου, που οξύνει η μονομερής εξάρτηση 
από ορισμένες αγορές του εξωτερικού (π.χ. της σταφίδας από την αγγλική 
αγορά). Πρόκειται για ένα ακόμα στοιχείο, που προσδίδει έντονη αστάθεια 
και εξαρτηματικότητα στην ελληνική οικονομία, η οποία εύκολα κατολι-
σθαίνει σε γενικότερη οικονομική δυσπραγία, όταν οι όροι εμπορίου παίρ-
νουν δυσμενή τροπή και εξελίσσονται σε βάρος των βασικών εξαγωγικών 
ελληνικών γεωργικών προϊόντων. 

2.  Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΚΦΕΛΑΧΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ 

Οι κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές επιπτώσεις της διατήρησης 
μιας αντιπαραγωγικής γαιοκτητικής ολιγαρχίας σαν της κατεξοχήν ηγεμο-
νικής δύναμης στην απελευθερωμένη Ελλάδα είναι βαθύτατες και οδηγούν 
σε μια μόνιμη διαστρέβλωση των συνθηκών εξέλιξης της χώρας. Η πρώτη 
– και θεμελιώδους σημασίας – συνέπεια είναι η κοινωνική και πολιτική 
εξουδετέρωση του αγροτικού πληθυσμού, δηλαδή της μεγάλης μάζας του 
ελληνικού λαού, η οποία κράτησε στους ώμους της το βάρος της εθνικής 
Παλιγγενεσίας. Το επίπεδο των μαζών αυτών, όχι πλέον το οικονομικό, 
αλλά το πολιτικό και πολιτιστικό υποχωρεί σε μια στάθμη, που μόνο με 
τους πρώτους αιώνες της δουλείας μπορεί να συγκριθεί. Τα ορεινά ορμη-
τήρια της αναγέννησης της εθνικής και πολιτικής συνείδησης του νεότε-
ρου Ελληνισμού και οι αγροτοποιμενικοί χώροι, από τους οποίους στην 
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πραγματικότητα ξεκίνησε η Επανάσταση και η μαχητική δύναμή της, όχι 
μόνο χάνουν την ιδιαίτερη σημασία τους και το ειδικότερο κοινωνικό και 
πολιτικό βάρος τους, αλλά κυριολεκτικά εξαφανίζονται σαν παράγοντες πο-
λιτικής διαμόρφωσης και συλλογικής κοινωνικής έκφρασης· μεταβάλλο-
νται σε παθητικούς δέκτες των αποφάσεων ενός πολιτικού και διοικητικού 
κέντρου, στου οποίου τη διάρθρωση και την πορεία δε διαδραματίζουν κα-
νένα απολύτως ρόλο. Την πολιτική εξουδετέρωση των αγροτικών μαζών, 
που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της ελεύθερης 
Ελλάδας ακολουθεί σαν μοιραία και φυσική συνέπεια ο εκφελαχισμός 
της ελληνικής υπαίθρου, η μείωση σε βαθμό εξαφανισμού της έφεσης για 
πολιτικό και κοινωνικό αυτοπροσδιορισμό στο μέσο Έλληνα αγρότη. Το 
κριτήριο της τυφλής υποταγής στην εξουσία και στην αυθαιρεσία του χω-
ροφύλακα σαν μέτρο «καλότητας» ή «κακότητας», επιβάλλεται ανελέητα. 

Οι Έλληνες «ντρεσσάρονται» συστηματικά ως υπήκοοι, δεν εκπαιδεύο-
νται σαν ελεύθεροι πολίτες μιας σύγχρονης πολιτείας. Έτσι, όχι μόνο αναζεί, 
αλλά εδραιώνεται η γλοιώδης προσαρμογή ως πρότυπο κοινωνικής συ-
μπεριφοράς. Το στοιχείο του ραγιαδισμού, που ο λαός ξερίζωσε από μέσα 
του με μια από τις αληθινά μεγαλειωδέστερες λαϊκές εξορμήσεις των νέων 
χρόνων, που εμφανίστηκε στην Επανάσταση του 1821, ξαναγεννιέται σαν 
συνέπεια του τρόπου άσκησης της εξουσίας και της λειτουργίας της δημό-
σιας ζωής στην ανεξάρτητη ελληνική πολιτεία. Γι’ αυτό και η καλλιέργεια 
της αντίληψης, που κατέληξε να γίνει «στερεότυπο» προσδιοριστικό πολι-
τικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα ότι δήθεν τα 400 χρόνια της δουλείας 
είναι υπεύθυνα για τον «ραγιαδισμό» του Έλληνα, είναι χονδροειδής ιστο-
ρική διαστρέβλωση. Καλλιεργήθηκε για λόγους καθαρά ιδεολογικούς και 
εξυπηρετικούς των πολιτικο- κοινωνικών επιδιώξεων της κατεστημένης 
ολιγαρχίας, που άντλησε και αντλεί τεράστιο πολιτικό όφελος από την πε-
ριφρόνηση του «πλήθους». Ο μετεπαναστατικός ραγιαδισμός δεν είναι συ-
νέχεια του ραγιαδισμού της Τουρκοκρατίας, αλλά συνειδητό δημιούργημα 
και συστηματική επιδίωξη της άρχουσας τάξης μετά την Επανάσταση, που 
κατάπνιξε με μεθοδικότητα κάθε εκδήλωση του ελεύθερου πνεύματος, το 
οποίο οδήγησε στον αγώνα της ανεξαρτησίας. 

Κάτω από τις συνθήκες αυτές της ανεξαρτησίας παύουν να λειτουργούν 
οι μηχανισμοί ανάδειξης λαϊκών ηγεσιών, που είχαν δημιουργηθεί στη 
μακραίωνη πρακτική της Τουρκοκρατίας. Μπαίνει σε λειτουργία ένας μη-
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χανισμός αποψίλωσης της υπαίθρου από τις ηγετικές της δυνάμεις. Η κα-
θολική κοινωνική και πολιτική απονέκρωση της αγροτικής κοινότητας, 
που είναι αποτέλεσμα του εξοβελισμού των αγροτικών μαζών από τη δη-
μόσια ζωή του τόπου ωθεί τα ανήσυχα και «δυνάμει» ηγετικά στοιχεία σε 
αναζήτηση καλύτερης τύχης έξω από τα όρια της: Στον κρατικό μηχανισμό 
στις πόλεις ή στη μετανάστευση με αποτέλεσμα τη διαιώνιση της αποτελ-
μάτωσης της ζωής στα ελληνικά χωριά. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός 
ότι τα στοιχεία που εγκαθίστανται στις πόλεις δεν αστικοποιούνται οργανι-
κά, όπως θα συνέβαινε αν οι μετακινήσεις αυτές ανταποκρίνονταν σε μια 
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων καπιταλιστικού τύπου, αλλά αφο-
μοιώνονται σ’ ένα κλίμα μικροαστισμού και αντιπαραγωγικότητας και φυ-
σικά δε σχηματίζουν από καμιά άποψη πυρήνες προώθησης στις πόλεις. 

Η αποχώρησή τους από τις αγροτικές κοινότητες αποτελεί ένα σημαντι-
κότατο «πλην» γι’ αυτές, χωρίς να δημιουργεί ένα «συν» για τη ζωή των 
πόλεων. 

Αυτά, όμως, αναφέρονται στη μια πλευρά του θέματος. Την άλλη πλευρά 
συνιστά η μαζική στροφή των ηγετικών στοιχείων της αγροτικής κοινωνίας 
προς την άρνηση της έννομης τάξης. Η ληστεία στην μετεπαναστατική Ελ-
λάδα έχει διαστάσεις μαζικού κοινωνικού φαινομένου. Δεν πρόκειται για 
μια εκδήλωση ανομίας του τύπου που περιέγραψε ο Durkheim και που 
οφείλονται στην – για λόγους κοινωνικο-οικονομικούς – εσωτερική διά-
λυση ενός παραδοσιακού δεσμευτικού συστήματος κανόνων κοινωνικής 
και ηθικής συμπεριφοράς. Ούτε, όμως, και οφείλεται σε μια συνέχιση της 
παράδοσης της κλεφτουριάς και μια σύγχυση των ορίων μεταξύ «κλέφτη-
επαναστάτη» και «ληστή-παράνομου», παρά μόνο δευτερευόντως. 

Η τελευταία αυτή ερμηνεία μπορεί να ισχύει για τα πρώτα μετεπαναστα-
τικά χρόνια, που η αυτόχρημα ανθελληνική πολιτική στη συγκρότηση του 
τακτικού στρατού αφήνει χιλιάδες πολεμιστές της Επανάστασης αχρησι-
μοποίητους και πένητες. Δεν εξηγεί, όμως, την έμμονη παρουσία του φαι-
νομένου σχεδόν σ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και πριν απ’ όλα δεν 
ερμηνεύει τις μαζικές διαστάσεις του. Θα ήταν δυνατή η διάσταση αυτή της 
ληστείας, αν δεν υπήρχαν υποκείμενες κοινωνικές συνθήκες, που προκα-
λούσαν τη μαζική της εμφάνιση; 

Ασφαλώς όχι, κι είναι τραγικό ότι στον κόσμο του χωριού, στην ελληνι-
κή ύπαιθρο διαμορφώνονται μετά την απελευθέρωση συνθήκες, που εξω-
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θούν ζωτικές της δυνάμεις στην παρανομία. Ποιες είναι αυτές οι συνθήκες; 
Από τη μια ο μονοπωλιακού χαρακτήρα αποκλεισμός των διαθέσιμων 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και η συνακόλουθη ανέχεια, που βρίσκεται στη 
βάση της μαζικότητας της ληστείας. Από την άλλη η αυθαιρεσία της κρατι-
κής εξουσίας και τέλος, ο πολιτικοκοινωνικός ευνουχισμός του αγροτικού 
χώρου, που δεν αφήνει καμιά διέξοδο ανάπτυξης ηγετικών ρόλων για τα 
ανήσυχα στοιχεία της υπαίθρου. Ιδιαίτερα, η τελευταία αυτή πλευρά του 
θέματος δεν πρέπει να υποτιμάται στο επίπεδο των «αρχηγών», που δε δέ-
χονται να χάσουν κάθε οντότητα μέσα σ’ ένα κλίμα ασφυκτικής στενότητας 
και εξαθλίωσης, που χαρακτηρίζει το ελληνικό χωριό μετά την Επανάστα-
ση. Δημιουργείται, λοιπόν, μια κατάσταση, όπου δεκάδες χιλιάδες48 άν-
θρωποι ζουν αντικειμενικά σε κατάσταση παρανομίας χωρίς να πιστεύουν 
οι ίδιοι ότι «εγκληματούν». Τυπικό δείγμα κοινωνικής νοσηρότητας, που 
έχει βαθύτατες οικονομικο-κοινωνικές ρίζες και δείχνει τις διαστάσεις της 
κοινωνικής αποδιοργάνωσης του αγροτικού χώρου, αλλά και την έκταση 
της υποκατάστασης της πολιτικής έκφρασης των κοινωνικο-οικονομικών 
επιδιώξεων της αγροτιάς από έκνομες και αντικοινωνικές μορφές δραστη-
ριότητας. 

Η πολιτική και κοινωνική αχρήστευση των αγροτών ολοκληρώνεται, 
τέλος, με τη δημιουργία ρωγμών στην προϋφιστάμενη οργανική ενότητα 
των χωρικών. Με τη μόνιμη εγκατάσταση των γαιοκτημόνων στις πόλεις 
και κυρίως στην πρωτεύουσα, οι τελευταίοι είναι υποχρεωμένοι να δημι-
ουργήσουν και να στηρίξουν μια κατηγορία χωρικών, που λειτουργούν 
σαν τοποτηρητές των οικονομικών συμφερόντων τους, στοιχεία πολιτικής 
επαγρύπνησης και παράγοντες διαμόρφωσης της τοπικής κοινής γνώμης. 
Η κατηγορία αυτή στρατολογείται από τη μια από εύπορους χωρικούς και 
από την άλλη από ξεριζωμένα και declassés κοινωνικά περιτρίμματα. Οι 
πρώτοι πραγματοποιούν συχνά με την υποστήριξη των μεγαλοϊδιοκτητών 
το πρώτο βήμα προς τον μεταπρατισμό. Εξελίσσονται σε μικροκαταστημα-
τάρχες στα πλαίσια της κοινότητας, χωρίς να εγκαταλείπουν τη γεωργία και 
αναλαμβάνουν να μεσολαβούν στη συγκέντρωση του τμήματος της αγροτι-
κής παραγωγής που προορίζεται για την αγορά. Στο πλαίσιο της κοινότητας 

48 Πριν ν’ αρχίσει το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα (τελευταία 10ετία του 19ου 
αιώνα) που «απορροφά» με την ανοχή των αρχών τους διωκόμενους, εκκρεμούσαν 
πάνω από 180.000 εντάλματα σύλληψης.
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δίνουν το κοινωνικό πρότυπο της «επιτυχίας», όπου, βεβαίως, το μεταπρα-
τικό- μεσολαβητικό στοιχείο κυριαρχεί σε βάρος της κύριας παραγωγικής 
αγροτικής απασχόλησης. Επενεργούν ως παράγοντες διαμόρφωσης της 
κοινής γνώμης, δεδομένου ότι συνδέονται με τους ισχυρούς και είναι «αυ-
θεντικοί» φορείς των απόψεών τους και επιθυμιών τους, η συμμόρφω-
ση με τις οποίες εξασφαλίζει εύνοια ή δυσμένεια, βοήθεια ή κατατρεγμό. 
Πάνω σ’ αυτά τα δεδομένα εδραιώνεται και ο «θεσμός» του κομματάρχη, 
όπου πλέον οι «άνθρωποι» του κάθε τοπικού γαιοκτήμονα, που αποφασί-
ζει να πολιτευθεί, λειτουργούν άμεσα πολιτικά και δημιουργούν πραγμα-
τικούς πόλους ελέγχου της τοπικής μικροπολιτικής και συναλλαγής, μετα-
βάλλοντας τις επαρχίες σε πραγματικά πολιτικά φέουδα. 

Η δεύτερη ομάδα, τα άτομα του κοινωνικού περιθωρίου που στην Τουρ-
κοκρατία συγκροτούσαν την προσωπική ακολουθία και τις προσωπικές 
φρουρές των αρχόντων, τώρα γίνονται «μπράβοι» και «κολαούζοι» των 
ισχυρών· σχηματίζουν ομάδες καταπίεσης, εκφοβισμού και πειθαναγκα-
σμού στο τοπικό επίπεδο. Είναι οι καταδότες, οι ψιθυριστές, οι πρόθυμοι 
συνεργάτες του χωροφύλακα, του φοροεισπράκτορα και του δικαστικού 
κλητήρα. 

Είναι φανερό ότι η συνθετική επιρροή όλων αυτών των παραγόντων 
λειτουργεί διαβρωτικά προς κάθε κατεύθυνση μέσα στον κόσμο του χω-
ριού. Οι περήφανοι αγρότες της Πελοποννήσου, που ξεκίνησαν τον αγώνα 
της ανεξαρτησίας και αποδεκατίστηκαν, χάνουν την αίσθηση κάθε δύνα-
μης, πνιγμένοι μέσα σ’ έναν ατελεύτητο καθημερινό μόχθο, στερημένοι 
από κάθε δυνατότητα οργανωμένης πολιτικής έκφρασης, έρμαια της ανε-
λέητης εκμετάλλευσης του γαιοκτήμονα και του μεταπράτη, αντικείμενα – 
μια και βρίσκονται στον πυθμένα της κοινωνικής πυραμίδας – της αυθαι-
ρεσίας όλων των φορέων και όλων των κλιμακίων της κρατικής εξουσίας. 
Η «πολιτική» τους παρουσία παίρνει μορφή JAQUERIE, τοπικού και ανορ-
γάνωτου ξεσηκωμού απόγνωσης, χωρίς κατεύθυνση και προοπτική, που 
δίνει την ευκαιρία εκμηδενισμού και των τελευταίων εστιών του αδάμα-
στου πνεύματος ελευθερίας και ανεξαρτησίας, που εμψύχωνε τις αγροτικές 
μάζες στην Επανάσταση και οδηγεί στην οριστική εξαφάνιση των ηγετικών 
πυρήνων του αγροτικού κόσμου. Το πλήγμα, για τις δυνατότητες προόδου 
και τη γνήσια αστικοδημοκρατική ολοκλήρωση, θα είναι καίριο. Η επαρ-
χία θα μεταβληθεί βαθμιαία και για μεγάλο διάστημα σε τυφλό, καθυστε-
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ρημένο και υποταγμένο ενεργούμενο των αντιδραστικών φορέων της κοι-
νωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας. Η εξαθλίωση συνδυασμένη με την 
πολιτική εξουθένωση θα δημιουργήσει μια αστείρευτη πηγή, μια τεράστια 
«ρεζέρβα» φτηνής εργατικής δύναμης, έτοιμης να προσφέρει την εργασία 
της κυριολεκτικά αντί πινακίου φακής και να πλημμυρίσει τις πόλεις στις 
διάφορες «τριτογενείς» και αναπαραγωγικές απασχολήσεις. 

Θα δημιουργήσει, ακόμα, κι αυτό είναι το χειρότερο, την «παράδοση» 
της απεγνωσμένης προσπάθειας του «κρεμάσματος από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό», με κάθε τρόπο, που έχει σαν αποτέλεσμα την εξαγορά συ-
νειδήσεων με το δέλεαρ του διορισμού κάποιου μέλους της οικογένειας 
στον κρατικό μηχανισμό και κυρίως με τη μέθοδο της επάνδρωσης των 
καταπιεστικών μηχανισμών του κράτους με άτομα αγροτικής προέλευσης, 
που γίνονται φορείς και απόστολοι του «δίκαιου του ισχυρότερου» από τη 
μια άκρη του ελληνικού βασιλείου ως την άλλη. Η μόλυνση της πολιτικής 
ατμόσφαιρας, αναπόφευκτο επακόλουθο της οριστικής αποδυνάμωσης του 
αγροτικού χώρου, που καλύπτει τη συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία του 
ελληνικού λαού, μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα γίνει ένα 
σταθερό και μόνιμο δεδομένο της ελληνικής δημόσιας ζωής, όπως θ’ ανα-
λυθεί στα επόμενα. 

3. Η ΜΙΚΡΟΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Αναφερθήκαμε, ήδη, στα στοιχεία, που συνθέτουν τους οικονομικούς 
όρους της ζωής των πόλεων στην Ελλάδα μετά την Επανάσταση και προσ-
διορίζουν τη μικροαστική μορφολογία τους. Ποιες είναι, όμως, οι βαθύ-
τερες κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις του μικροαστικού χαρακτήρα 
των πόλεων; Το γεγονός ότι η απελευθέρωση της Ελλάδας και η εξουσία, 
που θεμελιώνεται μετεπαναστατικά δεν απορρέει από μια οργανική συμ-
μαχία μεταξύ αστών και αγροτών (η ιακωβινική λύση), αλλά οργανώνεται 
πάνω σε άλλη βάση – όπως θα εξετάσουμε ειδικότερα – είναι γεγονός κε-
φαλαιώδους σημασίας για τη λειτουργία της μετεπαναστατικής ελληνικής 
κοινωνίας. Διαπιστώνεται η φαινομενικά «παράδοξη» κατάσταση μιας 
ισχυρής οικονομικής εξάρτησης από την αγροτική σφαίρα, που συνδυάζε-
ται με εντονότατη κοινωνική «αποστασιοποίηση» από τον κόσμο του χω-
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ριού. Ο «αστός» της μετεπαναστατικής Ελλάδας, χωρίς να απομακρύνεται 
πραγματικά από την αγροτική νοοτροπία και τις αγροτικές αξιολογήσεις 
– στοιχείο αναμφισβήτητα πολύ χαρακτηριστικό της μη γνήσιας αστικο-
ποίησης – περιφρονεί τον αγρότη. 

Τον περιφρονεί με βάση το κοινωνικό πρότυπο συμπεριφοράς, που 
επιβάλλει το ανώτατο κοινωνικό στρώμα της εισοδηματικής ολιγαρχίας. 
Ποια είναι τα συστατικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού αυτού προτύπου: 
Πρώτο, η απέχθεια για κάθε μορφής χειρωνακτική εργασία, τυπικό δείγ-
μα αντιπαραγωγικής στάσης. Δεύτερο, η εξιδανίκευση του μικροαστικού 
«καθωσπρεπισμού», που δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια επίφαση 
«καλών» τρόπων, που δεν ανταποκρίνονται σ’ ένα βαθύτερο πολιτιστικό 
υπόβαθρο. Τρίτο, το ιδεώδες της λεγόμενης ανεξάρτητης δουλειάς, που 
δεν είναι άλλο παρά επιδίωξη μιας απασχόλησης μεταπρατικού και μεσο-
λαβητικού χαρακτήρα. Τέταρτο, ο «φετιχισμός της εξουσίας» συνδυασμέ-
νος με μια τάση υπαλληλοποίησης, που θα γίνει αντικείμενο ιδιαίτερης 
ανάλυσης στα επόμενα. Ο αντιαγροτισμός των μικροαστικών στρωμάτων 
των πόλεων δεν εκφράζει τίποτα λιγότερο από τον αποκλεισμό πολιτικής 
σύμπραξης των λαϊκών μαζών των πόλεων με τις αγροτικές μάζες. Σημαί-
νει, ακόμα, ότι η κυρίαρχη ολιγαρχία μπορεί να χρησιμοποιεί την πόλη 
εναντίον του χωριού ή το χωριό εναντίον της πόλης, ανάλογα με τις περι-
στάσεις. Σημαίνει μ’ ένα λόγο την πολιτική αποδυνάμωση του λαού και τη 
για μακρό χρονικό διάστημα αδυναμία του λαϊκού παράγοντα ν’ αντιδρά-
σει στην αυθαίρετη διαχείριση της εξουσίας. 

Και πάλι, οι φορείς γνήσιας αστικής συνειδητοποίησης παραμένουν 
υπόθεση στενών κύκλων διανοούμενων, φοιτητών κι ορισμένων φωτι-
σμένων πρωτοπόρων επιχειρηματιών κι εμπόρων, οι οποίοι, όμως, συν-
θλίβονται μέσα στην απάθεια, την αδράνεια και τη μικρόνοια της μεγάλης 
μικροαστικής μάζας. Η απολιτικοποίηση των μικροαστών σε συνδυασμό 
με την έντονη και άμεση οικονομική τους εξάρτηση από το κυρίαρχο στρώ-
μα, τους κάνει να είναι σε τελευταία ανάλυση οπισθοδρομικότεροι και από 
αυτή τη μάζα των αγροτών, όπως παρατηρούσε και ο Gramsci στην ανάλυ-
σή του των ιταλικών συνθηκών γύρω από την εποχή της ιταλικής Παλιγ-
γενεσίας (Risorgimento). Κορυφαία εκδήλωση της απολιτικοποίησης της 
μεγάλης αστικής μάζας είναι η παθητικότητα που δείχνει στα γεγονότα της 
3ης Σεπτεμβρίου του 1843, που υποχρεώνουν τον Όθωνα να χορηγήσει 
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Σύνταγμα. Ο Μακρυγιάννης αποτυγχάνει να κινητοποιήσει το λαό και ανα-
γκάζεται ν’ απελευθερώσει τους εγκλείστους των φυλακών για να εμφανί-
σει μια κάποια λαϊκή υποστήριξη της πρωτοβουλίας του στρατού. 

Δε γεννιέται, βέβαια, ζήτημα ότι η στάση αυτή των κατωτέρων στρωμά-
των των πόλεων είναι συνέπεια δυο κυρίως παραγόντων: Της καθολικής 
απαξιοποίησης του αγροτικού χώρου από τη μια και του κλίματος αβεβαι-
ότητας, από οικονομική και κοινωνική άποψη, που επικρατεί στις πόλεις 
από την άλλη. Τα στοιχεία απαξιοποίησης του αγροτικού χώρου εξετάσαμε 
στην προηγούμενη παράγραφο. Είναι φανερό ότι όσο πιο κοντά βρίσκεται 
ένα κοινωνικό στρώμα στη βάση της κοινωνικής ιεραρχικής άρθρωσης, 
τόσο πιο πολύ θέλει να απομακρυνθεί και να διαφοροποιηθεί από ό,τι κοι-
νωνικά θεωρείται σαν η έσχατη κοινωνική βαθμίδα. Από ψυχοκοινωνική 
άποψη, το θέμα παρουσιάζει στενή ομοιότητα με τη στάση των πιο φτωχών 
στρωμάτων (The poor white trash) λευκών στο Νότο των ΗΠΑ μετά τον 
εμφύλιο πόλεμο, οι οποίοι συγκροτούσαν σοβαρότατο πόλο αντίδρασης 
κατά της κοινωνικής εξομοίωσης των νέγρων, ακριβώς, διότι η κοινωνική 
«κατωτερότητα» των νέγρων αποτελούσε γι’ αυτούς στοιχείο κοινωνικής 
«υπεροχής», τους προστάτευε από τον κίνδυνο να είναι στην κοινωνική 
κλιμάκωση οι τελευταίοι των τελευταίων. Έτσι και τα κατώτερα στρώματα 
στις ελληνικές πόλεις προτιμούν, τελικά, να είναι πένητες «αστοί», παρά 
εύποροι «χωριάτες». Το κλίμα αβεβαιότητας, άλλωστε, οφείλεται στο χαρα-
κτήρα της ελληνικής πόλης μετά την Επανάσταση, η οποία, όπως επανει-
λημμένα τονίστηκε, δεν είναι ένα οργανικά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό 
κέντρο, αλλά κέντρο εμπορικό, διοικητικό και καταναλωτικό. Αντίστοιχα 
και η ικανότητα οργανικής απορρόφησης νέου πληθυσμού σε παραγωγι-
κές απασχολήσεις είναι πολύ περιορισμένη. Δημιουργείται ένας τεράστιος 
παρασιτικός περίγυρος γύρω από μια στενότατη παραγωγική βάση. Ο αγώ-
νας για να σταθεί ο νεοερχόμενος στον περίγυρο αυτό είναι συνεχής, δεν 
κρίνεται ποτέ τελεσίδικα. Εξαρτάται από τους λίγους ισχυρούς οικονομι-
κούς παράγοντες, που δημιουργούν τις «υπηρεσίες». Κινδυνεύει ακατά-
παυστα από τη συνεχή πίεση της μεγάλης δεξαμενής των ακτημόνων της 
υπαίθρου, που αναζητούν μια διέξοδο κάτω από οποιουσδήποτε όρους. 
Πώς είναι δυνατόν μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες να δημιουργηθεί καν, όχι 
και να ενεργοποιηθεί, αστική κοινωνία και να προωθηθεί η πολιτική συ-
νειδητοποίηση των ευρύτερων στρωμάτων των κατοίκων των πόλεων. 
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Θα πρέπει να περάσουν αρκετές γενιές έως ότου να υπερνικηθεί το κλί-
μα του πολιτικο-κοινωνικού λήθαργου των λαϊκών μαζών στις πόλεις. 
Αλλά και τότε πάλι σ’ ένα πλαίσιο, που μορφοποιείται και αναπροσαρμό-
ζεται «εκ των άνω» με παρασκηνιακές δυνάμεις στους κύριους και καθορι-
στικούς ρόλους. 

Η λειτουργία της μικρής επαρχιακής πόλης σαν τοπικής αγοράς και ση-
μείου συγκέντρωσης των διοικητικών υπηρεσιών δεν είναι ούτε επαρκής 
ούτε πρόσφορη στην ανάπτυξη γνήσιων και αυτόνομων μορφών αστικής 
ζωής από οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πνευματική άποψη. Τα 
πλέον «προωθημένα», από αστική άποψη, στοιχεία των επαρχιακών κέ-
ντρων, οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα ακαδημαϊκά επαγγέλματα και οι μεγα-
λέμποροι συγκροτούν ένα λεπτό κοινωνικό στρώμα, την «καλή κοινωνία» 
της κάθε πόλης, ενδογαμικού χαρακτήρα. Είναι ο κύριος διαμορφωτικός 
συντελεστής της τοπικής «κοινής γνώμης» – στο βαθμό, που μπορεί να γί-
νει λόγος για κάτι τέτοιο – δεν είναι, όμως, τοπική ηγεσία. Δεν είναι ηγε-
σία: Πρώτα-πρώτα διότι δεν είναι στρώμα ούτε ομοιογενές ούτε κοινωνι-
κά αυτοδύναμο, δεύτερο, δεν έχει σαν σύνολο συνείδηση μιας κοινωνικής 
και πολιτικής αποστολής, που να αναφέρεται ειδικά στη συγκεκριμένη 
επαρχιακή πόλη και στον οικονομικο-κοινωνικό της περίγυρο, τρίτο, δεν 
υπάρχει ούτε είναι δυνατό να υπάρξει σταθερός δεσμός με τα κατώτερα μι-
κροαστικά στρώματα της πόλης, που ζουν σ’ έναν ξεχωριστό και «παρακα-
τιανό» κόσμο και τέταρτο, υπάρχει ένα έντονο στοιχείο «προσωρινότητας» 
και μεταβατικότητας. Ειδικότερα αυτό το τελευταίο στοιχείο είναι αποφα-
σιστικό. Όχι μόνο οι υπάλληλοι βλέπουν την παραμονή τους στη μικρή 
πόλη σαν πρόσκαιρη, αλλά και τα άλλα μέλη του ανώτερου αστικού στρώ-
ματος. Στη μικρή πόλη ο γιατρός, ο δικηγόρος, ο τοπικός μεγαλέμπορος θα 
εγκατασταθεί, εφόσον δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, με προοπτική να φύγει 
μια μέρα. Αν όχι αυτός προσωπικά, οπωσδήποτε θα φροντίσει το παιδί 
του να εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα, αν είναι δυνατό ή σε μια από τις 
δυο-τρεις μεγάλες πόλεις. Όσο μακρύτερα βρίσκεται κανείς από τον κόσμο 
του χωριού τόσο σημαντικότερος και αξιολογότερος θεωρείται. Στη μικρή 
επαρχιακή πόλη μπορεί να «πλουτίσει» κανείς, αλλά όχι και να ριζώσει 
οριστικά. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται μια συνεχής αφαίμαξη 
οικονομικών και πνευματικών δυνάμεων με κατεύθυνση τις ελάχιστες 
μεγάλες πόλεις και κυρίως την πρωτεύουσα. Είναι μια ιδιότυπη «κινητι-
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κότητα» υπαναπτυξιακής υφής, που δεν επιτρέπει μια υγιή και βιώσιμη 
εξέλιξη των μικρότερων πόλεων και βρίσκεται στη βάση του αθηναϊκού 
υδροκεφαλισμού, που παίρνει, τελικά, τερατώδεις διαστάσεις (μετά το Δεύ-
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο). Η αποψίλωση αυτή της περιφέρειας από τα πιο 
αστικοποιημένα στοιχεία της και η εναλλασσόμενη σύνθεση του ανώτερου 
στρώματος της μικρής πόλης αφήνει μόνο περιθώρια άσκησης κοινωνι-
κής επιρροής και παραγοντισμού, δε δημιουργεί, όμως, γόνιμο έδαφος 
για ανάπτυξη ηγεσιών αστικού χαρακτήρα στο επαρχιακό επίπεδο με επί-
κεντρο τη μικρή πόλη. Το μόνο σταθερό στοιχείο για πολλές δεκαετίες μετά 
την Επανάσταση είναι η μεγάλη γαιοκτησία και το κύκλωμα των άμεσα 
εξαρτημένων απ’ αυτή συμφερόντων, που δεν εκφράζουν απλά το σταθερό 
συντελεστή στο επίπεδο της κάθε επαρχίας. Ελέγχουν, επίσης, έμμεσα αυτή 
την ίδια την πόλη κοινωνικά και πολιτικά, δεδομένου του συντριπτικού 
βάρους της οικονομικής ενδοχώρας, που είναι, πέρα για πέρα, αγροτική. Η 
ολοκληρωτική εξάρτηση της επαρχιακής πόλης από την αγροτική ενδοχώ-
ρα και η ανυπαρξία αστικής μεταποιητικής παραγωγής προδιαγράφουν τη 
μοίρα και τη ζωή της μικρής ελληνικής πόλης, που τόσο θαυμάσια έδωσε ο 
Καρυωτάκης στο ποίημα, «Νομαρχία Πρεβέζης». 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ



Εικόνα κεφαλαίου: Προσωπογραφία του Όθωνα, 1833, έργο του Joseph Stieler (1781–1858).

Όθων, Βασιλεύς της Ελλάδος (1815-1867): Βαυαρός πρίγκιπας του Οίκου των Βίττελ-
σμπαχ και πρώτος βασιλιάς του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Χαρακτηριστικό και πολύ-
σημο το διάγγελμα που απηύθυνε στον ελληνικό λαό, κατά την άφιξή του στην Ελλάδα: 
«Έλληνες! Προσκεκλημένος από την εμπιστοσύνην των ενδόξων και μεγαλoψύχων μεσιτών, 
δια της κραταιάς βοηθείας των οποίων απεπερατώσατε ενδόξως τον της καταστροφής πόλε-
μον τον υπέρ το δέον παρεκταθέντα, προσκεκλημένος προσέτι και από την ιδίαν σας ελευθέ-
ραν εκλογήν, αναβαίνω εις τον θρόνον της Ελλάδος δια να εκπληρώσω όσας υποχρεώσεις 
ανέλαβα δεχθείς το προσφερθέν μοι Βασιλικόν Στέμμα, τόσον προς εσάς, όσον και προς τας 
μεσιτευούσας Μεγάλας Δυνάμεις (…). 
Αναβαίνων εις τον θρόνον της Ελλάδας δίδω την πάνδημον βεβαίωσιν του να προστα-
τεύσω ευσυνειδήτως την θρησκείαν σας, να διατηρώ πιστώς τους νόμους, να διανέμεται η 
δικαιοσύνη προς ένα έκαστον και να διαφυλάττω ακέραια δια της θείας βοηθείας, εναντί-
ον οποιουδήποτε την ανεξαρτησίαν σας, τας ελευθερίας σας και τα δικαιώματά σας» (…). 
Κι όλα αυτά μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, μαζί και τη δολοφονία της Εθνικής μας 
Ανεξαρτησίας…
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 1.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ” 
    ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Οι ανερχόμενες αστικές δυνάμεις στη Δυτική Ευρώπη τοποθετήθηκαν 
επαναστατικά από τη στιγμή, που η λειτουργία της αστικής κοινωνίας και η 
εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων έγινε ασυμβίβαστη με το προϋφιστά-
μενο πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή τη δεδομένη δομή της εξουσίας. 

Στη βάση αυτή διαμορφώνεται η σύγκρουση μεταξύ Κοινωνίας και Κρά-
τους, που οδηγεί στην επαναστατική αναμέτρηση. Ο αντικρατισμός είναι 
ιδεολογικού χαρακτήρα, δεν εκφράζει μια θεμελιώδη αντίθεση αρχής προς 
την ύπαρξη και την ουσία του Κράτους αφηρημένα, αλλά αντίθεση προς το 
συγκεκριμένο προαστικό κράτος, που εμφανίζεται σαν μονοπωλητής των 
μηχανισμών ελέγχου και καταναγκασμού και ενσαρκωτής επιτακτικής 
βούλησης διαμορφωμένης και υφισταμένης έξω και πάνω από την Κοι-
νωνία. 

Δεν αποκρούει, λοιπόν, το Κράτος η αστική Κοινωνία, αποκρούει το φε-
ουδαρχικό και μη ελεγχόμενο απ’ αυτή κράτος. Μάλιστα δε, η διάλυση των 
«οργανικών» συντεχνιακο-οικονομικών ενοτήτων προκαπιταλιστικού τύ-
που και η αντιμετώπιση του ατόμου σαν μονάδας και πολίτη, προϋποθέτει 
την ύπαρξη Κράτους ως κεντρικού ενοποιητικού πόλου του Λαού-Έθνους, 
που θεμελιώνεται στην αρχή της «μιας και αδιαίρετης» εξουσίας, έκφραση 
και επιστέγασμα «της μιας και αδιαίρετης» Δημοκρατίας. Ωστόσο, υπάρχει 
στην αστική αντίληψη ένα εντελώς νέο στοιχείο, που ενσαρκώνει την αυτο-
πεποίθηση μιας ανερχόμενης κοινωνικής δύναμης, που ταυτίζει τον εαυτό 
της με το κοινωνικό σύνολο. Το στοιχείο αυτό βρίσκεται στην άποψη ότι 
η κοινωνία μπορεί να αυτοκυβερνηθεί, αντίληψη, που τελικά οδηγεί στη 
θέση ότι το αστικό κράτος, σ’ αντίθεση με το προαστικό, αποτελεί εξαρτη-
μένη και υποταγμένη κοινωνική έκφραση. Με την έννοια αυτή το Κράτος 
λειτουργεί σαν πόλος εξισορρόπησης των ανταγωνιζόμενων κοινωνικών 
συμφερόντων και δυνάμεων και πρωταρχικός συντελεστής οργάνωσης και 
σύνθεσης στην υπηρεσία, όμως, της αστικής κοινωνίας, ποτέ εναντίον της. 
Η αστική αντίληψη αναγνωρίζει οπωσδήποτε σχετική αυτονομία του Κρά-
τους απέναντί της κι η αυτονομία αυτή δίνει στην κρατική εξουσία επένδυση 
αντικειμενικότητας, δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι η εξουσία βρίσκεται 
«υπεράνω συμφερόντων». Σχετική αυτονομία, όμως, δε σημαίνει ανεξαρ-
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τησία της κρατικής εξουσίας απέναντι στην αστική κοινωνία. Κάτι τέτοιο 
είναι ασυμβίβαστο με την ίδια την ουσία της αστικής κοινωνικο-πολιτικής 
οργάνωσης. Η αντίληψη ότι η αστική κοινωνία είναι σε θέση να αυτοκυ-
βερνηθεί με την παραπάνω έννοια, ακόμα και στην ιακωβινική τάση, που 
δέχεται την αναγκαιότητα μιας φωτισμένης επιτακτικής επιβολής εκ των 
άνω στη μεταβατική φάση, δεν είναι απλό ιδεολογικό προκάλυμμα, πριν 
να συγκεκριμενοποιηθεί η απειλή από την εργατική τάξη και να πραγματο-
ποιηθεί το πέρασμα στον μονοπωλιακό καπιταλισμό. Είναι βαθύτερη πί-
στη, που ξεκινάει από μια δεδομένη κοινωνική πραγματικότητα. Η αστική 
τάξη, πριν να γίνει τάξη πολιτικά κυρίαρχη, είναι τάξη οικονομικά κυρί-
αρχη και ασκεί διευθυντικό ηγεμονικό ρόλο στο κοινωνικό σύνολο με την 
έννοια, που δίνει στον όρο «ηγεμονικό» ο Gramsci. Δηλαδή, η κοινωνικά 
παραδεκτή κλιμάκωση των αξιών και η πνευματική καθοδήγηση και κα-
τεύθυνση της κοινωνίας βρίσκεται στα χέρια της. Η θεοκρατική αντίληψη 
του κοινωνικού συστήματος έχει δώσει τη θέση της στη νομικο-πολιτική 
θεμελίωση των αστών πολύ πριν να επισυμβεί η πολιτική ανατροπή. Το 
σύστημα των πολιτιστικών αξιών της αστικής τάξης έχει διαποτίσει, ήδη, 
όλα τα κοινωνικά στρώματα, που κινούνται μέσα στο ιδεολογικό και πο-
λιτικό κλίμα της αστικής τάξης, που έχει καταστεί η θεμελιακή κοινωνική 
τάξη. Είναι αυτονόητο ότι, όταν πλέον αρχίζει η τελική πολιτική αναμέ-
τρηση, η κοινωνική μετάβαση έχει, ήδη, συντελεστεί. Η κοινωνία έχει ξε-
περάσει τα στοιχεία ακαθοριστίας και αμορφίας, που έχουν προκαλέσει οι 
βαθύτερες δομικές μεταβολές, που συνεπάγεται η ανάπτυξη των παραγω-
γικών δυνάμεων και η συνακόλουθη υπονόμευση των προϋφισταμένων 
κοινωνικών διαρθρώσεων. Έχει αποκτήσει μια συγκεκριμένη άρθρωση 
στο σύνολό της γύρω από την αδιαμφισβήτητα οικονομικά και κοινωνικά 
πρωτοπορειακή αστική τάξη. Ποια, όμως, είναι τα δεδομένα της νέας αυτής 
κοινωνικής άρθρωσης; Με ποια διαδικασία συντελείται και τι συγκεκριμέ-
νες μορφές παίρνει; 

Προϋποτίθεται, βεβαίως, ένα ορισμένο στάδιο ανάπτυξης των παραγω-
γικών δυνάμεων και αντίστοιχη διαμόρφωση των παραγωγικών σχέσεων, 
που δυναμοποιούν τις κοινωνικές διαδικασίες και διασπούν το παραδοσι-
ακό πλαίσιο. Οι συντελούμενες, όμως, μετατοπίσεις δε μεταφράζονται κατά 
τρόπο μηχανιστικό και αυτόματο στο εποικοδόμημα, στο επίπεδο της ιδε-
ολογίας και της πολιτικής. Απαιτείται μια βαθμιαία και κοπιώδης συνει-



191

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

δητοποίηση της νέας κοινωνικής προβληματικής, πρώτα απ’ όλα από τις 
ίδιες κοινωνικές δυνάμεις, που βρίσκονται στο επίκεντρο των συντελούμε-
νων μεταβολών. Η άνοδος του επιπέδου συνειδητοποίησης, παραμένοντας 
στενά συσχετισμένη με τις κοινωνικές εξελίξεις δε βρίσκεται σε ευθεία και 
μηχανιστική εξάρτηση από αυτές. 

Προϋποθέτει μια σειρά «εμμεσοποιήσεων» και «εννοιολογήσεων» της 
κοινωνικής πραγματικότητας, που οδηγούν σε μια γενικότερη διεύρυνση 
του πνευματικού ορίζοντα ενός κοινωνικού συνόλου και συντελούνται με 
τη μεσολάβηση των διανοουμένων, που λειτουργούν στα πλαίσια μιας σει-
ράς κοινωνικών μορφωμάτων και φορέων ιδιωτικού, όχι κρατικού χαρα-
κτήρα. Τέτοιοι φορείς, που χαρακτηρίζουν την αστική κοινωνική συγκρό-
τηση είναι τα κόμματα, οι επαγγελματικές οργανώσεις, τα συνδικάτα, οι 
πνευματικές κινήσεις και οι πολιτικοί όμιλοι. Υποκαθιστούν τους προϋφι-
σταμένους στατικούς φεουδαρχικούς κοινωνικούς σχηματισμούς, που λει-
τουργούν σαν υποστασιοποιήσεις μιας σταθερής, αμετακίνητης και «από 
Θεού» δεδομένης κοινωνικής άρθρωσης, που καθορίζει το αμετάβλητο της 
κοινωνικής θέσης του ατόμου με βάση το στοιχείο της γέννησής του, σε μια 
ορισμένη κοινωνική «κατάσταση». 

Οι νέοι αυτοί φορείς, που δημιουργεί η αστική αναδιάρθρωση, εκφρά-
ζουν μια νέα δυναμική σύλληψη της κοινωνικής πραγματικότητας, που 
δένεται άρρηκτα με μια νέα επαναστατική ιδέα για τον άνθρωπο και τη 
θέση του στον κόσμο. Μέσω αυτών των φορέων, στα πλαίσια των οποίων 
λειτουργούν οι διανοούμενοι των ανερχόμενων αστικών δυνάμεων, δια-
χέεται η ιδεολογία του αστισμού και καλλιεργείται το νέο κυρίαρχο πνευ-
ματικό κλίμα, που είναι πρωταρχικός όρος για την εξασφάλιση της κοι-
νωνικο-πολιτικής σύμπραξης των άλλων κοινωνικών στρωμάτων στον 
αγώνα, που αναλαμβάνει η αστική τάξη για την απόσπαση της πολιτικής 
εξουσίας από τις παλαιές κυρίαρχες δυνάμεις. Το οργανωτικό- ιδεολογικό 
σύμπλεγμα του συνόλου των φορέων αυτών, που λειτουργούν σε ένα επί-
πεδο «ιδιωτικό», δηλαδή μη εξαρτημένο, τουλάχιστον άμεσα από το κρά-
τος, ονόμασε ο Gramsci «κοινωνία πολιτών» (societa civile) ακολουθώ-
ντας τους όρους του Hegel (buergerliche Gesellschaft) και όχι του Marx, ο 
οποίος χρησιμοποιούσε για το ίδιο περίπου περιεχόμενο, απλώς, τον όρο 
«Κοινωνία» (Gesellscaft). Ο Marx, όταν προσθέτει το επίθετο buergerlich 
στην κοινωνία, εννοεί πάντοτε την αστική κοινωνία και ειδικότερα το σύ-
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νολο των αστικών παραγωγικών σχέσεων. Ο Gramsci με τον όρο civile 
αναφέρεται στο στοιχείο της κοινωνικής αυτενέργειας γενικότερα, μολονό-
τι η εννοιολογική επεξεργασία του γίνεται πάνω στο υπόδειγμα της αστι-
κής κοινωνίας. Την «κοινωνία πολιτών» στην εκτεθείσα έννοια αντιπαρα-
θέτει ο Gramsci στην «πολιτική κοινωνία», δηλαδή την πολιτική τάξη, το 
Κράτος, που θεωρεί σαν στοιχείο υποταγμένο στην «κοινωνία πολιτών». 
Το τελευταίο αυτό με διπλή έννοια. Με την έννοια, πρώτο του Hegel, ο 
οποίος τοποθετεί το «ηθικό περιεχόμενο» του Κράτους μέσα στις ιδιωτι-
κές οργανωτικές εκφράσεις της κοινωνίας και με την έννοια, δεύτερο των 
Marx και Engels, που θεωρούν την κοινωνία ως την «πραγματική εστία, 
την αληθινή σκηνή της ιστορίας». 

Ο Gramsci τονίζει ότι η διάκριση μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών 
και της «πολιτικής κοινωνίας» είναι μεθοδολογική και όχι οργανική. 
Πράγματι, το κράτος δεν μπορεί να νοηθεί σαν μια εντελώς αυτόνομη και 
οργανικά αποκομμένη από την κοινωνία οντότητα, οσοδήποτε και αν οι 
διαρθρώσεις του έχουν ξεπεραστεί από τις ευρύτερες κοινωνικές εξελικτι-
κές διαδικασίες. Όμως, αυτό δε σημαίνει ότι η πολιτική κοινωνία και η 
«κοινωνία των πολιτών» συνυπάρχουν αρμονικά σε μια οργανική ενότη-
τα. Κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε την ανυπαρξία κοινωνικών αντιθέσεων, τη 
μη ταξική θεμελίωση της κυριαρχίας, θέση που είναι ιστορικά και επιστη-
μονικά αστήρικτη. 

Ο ανταγωνισμός, λοιπόν, μεταξύ κοινωνίας και κράτους εκφράζει την 
αντίθεση των κυριαρχούμενων κοινωνικών δυνάμεων και μαζικών συμ-
φερόντων προς τα κυρίαρχα, που ελέγχουν και το κράτος. Είναι, όμως, σε 
θέση οι κυριαρχούμενες κοινωνικές δυνάμεις να ανταγωνισθούν αποτελε-
σματικά το κράτος, που αποτελεί την πυγμή των κυρίαρχων κοινωνικών 
τάξεων; Μόνο από τη στιγμή, που τα ποσοτικά στοιχεία της κοινωνικής με-
ταβολής θα γίνουν ποιοτικά και θα οδηγήσουν στην ανάληψη της πρωτο-
βουλίας μέσα στο κοινωνικό σώμα από την ανερχόμενη και «θεμελιακή» 
κοινωνική τάξη, εξαπολύοντας οργανωτικο- ιδεολογικές διαδικασίες, που 
καταλήγουν στη συγκρότηση της «κοινωνίας πολιτών». Αν η κοινωνία 
δεν προχωρήσει προς τη δημιουργία αυτόνομων οργανωτικο-ιδεολογι-
κών μορφωμάτων και μείνει «χαοτική», προσκολλημένη σε διαρθρώσεις 
οικονομικο-συντεχνιακού χαρακτήρα, δεν είναι πιθανό να υπάρξει δυνα-
τότητα ανάπτυξης κοινωνικής αυτενέργειας ικανής ν’ ανταπεξέλθει στην 
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κυριαρχική επιβολή των μηχανισμών εκ των άνω του κράτους. Το κοινω-
νικό σώμα παραμένει σε μια κατάσταση μόνιμης αδυναμίας, αδράνειας 
και παθητικότητας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η «κοινωνία των πο-
λιτών» δεν εξελίσσεται αυτοδύναμα, αλλά οδηγείται, στηρίζεται και χειρα-
γωγείται από την «πολιτική κοινωνία», γεγονός πολύ μεγάλης σημασίας 
από κοινωνική, πολιτική, πνευματική και ψυχοκοινωνική άποψη. Και 
τούτο, διότι ναι μεν η κοινωνία παραμένει, βεβαίως, πάντοτε η αληθινή 
σκηνή της ιστορίας, αλλά οι νέες δυνάμεις, που δημιουργούνται στη διαδι-
κασία της ιστορικής εξέλιξης, δεν εκφράζονται άμεσα αλλά έμμεσα, μέσω 
του κράτους. Η κρατική, όμως, αυτή «παρακαμπτήριος», οσοδήποτε κι αν 
δεν μπορεί ν’ ανακόψει τις εξελικτικές διαδικασίες, τις καθυστερεί και, το 
σπουδαιότερο απ’ όλα, επιφέρει διαιώνιση της κρατικής κηδεμόνευσης 
της κοινωνίας, πράγμα, που έχει καταστροφικά αποτελέσματα από τη σκο-
πιά της πολιτικής και πνευματικής «ενηλικίωσης» των μελών της κοινω-
νίας, που λειτουργούν ως υπήκοοι και όχι ως πολίτες. Η γερμανική και η 
ιαπωνική περίπτωση αποτελούν κλασικά παραδείγματα κοινωνιών, όπου 
η υπανάπτυξη της «κοινωνίας πολιτών» οδήγησε σε μια επιγαμία φεου-
δαρχικών και αστικών στοιχείων στην «πολιτική κοινωνία» με τα γνωστά 
αποτελέσματα. 

Ούτε στη διάρκεια της Επανάστασης, όπως αναλύθηκε ούτε μετά πε-
ριέρχεται η ηθικο-πολιτική ηγεμονία της ελληνικής κοινωνίας στα αστικά 
στρώματα. Η κοινωνία των πολιτών παραμένει υπανάπτυκτη και εντελώς 
ανίκανη να κατευθύνει το λαό και να διαμορφώσει τη συλλογική βούληση. 
Αξιόλογοι ιδεολογικο-οργανωτικοί «ιδιωτικοί φορείς» δεν εμφανίζονται 
και οι κοινωνικές αντιδράσεις στις «εκ των άνω» ρυθμίσεις είναι χαλαρές, 
ασυντόνιστες και τυχαίες. Εξαντλούνται στο επίπεδο του τοπικού, το πολύ 
επαρχιακού μικροπροβλήματος. Η εθνική πανελλήνια άποψη σπάνια 
συλλαμβάνεται και τότε μόνο, όταν πρόκειται για το πραγματικά μεγάλο 
πρόβλημα του αλύτρωτου Ελληνισμού ή όταν έρχεται στο προσκήνιο μια 
κρίση του πολιτεύματος, που από πολύ καιρό προηγουμένως, έχει προετοι-
μασθεί με επιμέλεια στα παρασκήνια από εκείνες τις «αόρατες» δυνάμεις, 
που πράγματι ελέγχουν την κατάσταση (θα επανέλθουμε διεξοδικότερα στο 
θέμα αυτό). 

Εσωτερική κοινωνική σκηνή με οργανωμένες τάσεις και δυνάμεις δεν 
υπάρχει, η περίφημη πολιτικο-οργανωτική αστική αρχή της «δημοσιότη-
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τας», δηλαδή της δημόσιας συζήτησης των προβλημάτων, που απασχο-
λούν το κοινωνικό σύνολο ή μια από τις μερίδες του, δε λειτουργούν, όχι 
μόνο και όχι κατά κύριο λόγο, διότι παραβιάζεται συστηματικά το τυπικό 
δημοκρατικό πλαίσιο, αλλά βασικά διότι: α) η αστική βάση της κοινωνί-
ας παραμένει χαλαρή και αδιάρθρωτη και β) τα προβλήματα δεν αντικει-
μενικοποιούνται, αλλά υποκειμενικοποιούνται. Το πρόβλημα, δηλαδή, 
συνειδητοποιείται εμπειρικά, αντιμετωπίζεται σαν προσωπικό αίτημα 
και προσωπική είναι η αναζήτηση της «λύσης» του, έστω κι αν αυτό το 
«προσωπικό» πρόβλημα απασχολεί έναν ευρύτατο κύκλο ανθρώπων ή το 
κοινωνικό σύνολο. Πρακτικά η στάση αυτή σημαίνει: πρώτο, ανικανότητα 
ομαδοποίησης των κοινωνικών συμφερόντων, δεύτερο, αδυναμία αναζή-
τησης των βαθύτερων κοινωνικών αιτίων που δημιουργεί το πρόβλημα, 
τρίτο, δυσχέρανση και επιβράδυνση διαμόρφωσης αρχών κοινωνικής 
και πολιτικής δράσης (η περίφημη ελληνική «κακοδαιμονία»), τέταρτο, 
ευχέρεια χαλάρωσης ή και διάλυσης κάθε κοινωνικής έντασης με επιλε-
κτική ικανοποίηση ορισμένων προσώπων (κλασική περίπτωση εξαγοράς 
συνειδήσεων), χωρίς να λύνεται και, ακριβώς, για να μη λυθεί το ευρύτερο 
κοινωνικό πρόβλημα. Η μετεπαναστατική κοινωνία, επομένως, είναι κοι-
νωνία «εξατομικευμένη», γεγονός, που δεν αναφέρεται μόνο στη θεωρη-
τική αντιμετώπιση της σχέσης πολίτη και κράτους, αλλά πρωταρχικά στην 
καθημερινή πρακτική. Πρόκειται για μια κοινωνία, που είναι ακριβώς το 
αντίθετο της «κοινωνίας των πολιτών», η οποία προϋποθέτει τη δυνατότη-
τα συλλογικής αυτοέκφρασης και αυτενέργειας της κοινωνίας σε κλίμακα 
ικανή να οδηγήσει στην καθυπόταξη και τον έλεγχο της «πολιτικής κοι-
νωνίας» από κοινωνικές δυνάμεις. Η ανάθεση της προάσπισης του αστι-
κού καθεστώτος στο κράτος έχει – σύμφωνα με τη γνήσια αστική αντίληψη 
– πάντοτε το χαρακτήρα της «εντολής» από την πλευρά μιας αυτοδύναμης 
κοινωνίας προς έναν υποταγμένο σ’ αυτή φορέα, που θεωρείται το κράτος. 

Η ποσοτική διεύρυνση των αστικών στρωμάτων, επομένως, δεν είναι 
ταυτόσημη με μια γνήσια αστική μετεξέλιξη στη μετεπαναστατική Ελλάδα. 
Επανερχόμαστε σ’ ένα θέμα, που ήδη θίξαμε, για να το εξετάσουμε κάτω 
από τα ειδικότερα στοιχεία, που προέκυψαν από την ανάλυση. Στη μετεπα-
ναστατική Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει λόγος για οργανωμένες κοινωνικές 
λειτουργίες αστικού χαρακτήρα. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει αυτονομία της 
κοινωνίας έναντι του κράτους. Η αστική τάξη, όχι μόνο δε λειτουργεί σαν 
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διευθυντική και ηγεμονική κοινωνική δύναμη στο σύνολο της κοινωνίας, 
αλλά και δε βρίσκει κοινό ενοποιητικό παρονομαστή. Τα ανώτερα κλι-
μάκιά της συνδέονται άρρηκτα με τη γαιοκτητική ολιγαρχία, που ελέγχει 
το κράτος. Τα μεσαία προσβλέπουν προς τα ανώτερα, από τα οποία πιθη-
κίζουν κοινωνικά πρότυπα προσαρμογής και συμπεριφοράς σε μια απε-
γνωσμένη προσπάθεια κοινωνικής εξύψωσης και απομάκρυνσης από το 
«μικρό λαό». Και τα κατώτερα αποστασιοπούνται με κάθε τρόπο από τους 
«χωριάτες». Η ελληνική κοινωνία είναι θρυμματισμένη και χαώδης. 

Το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων δεν επι-
τρέπει τη γέννηση γνήσια αστικών κοινωνικών εκφράσεων και φυσικά 
δεν είναι σε θέση, όπως θα δούμε, να δημιουργήσει γνήσια αστική κουλ-
τούρα. Όσον αφορά στα πλατιά αστικά στρώματα, η μίμηση των κοινωνι-
κών προτύπων του «καλού κόσμου» είναι πέρα για πέρα επιδερμική και 
περιορίζεται στα εξωτερικά γνωρίσματα, δε συνεπάγεται τον ενστερνισμό 
αξιολογικής κλιμάκωσης αστικού τύπου. Απλώς «αστικοποιούνται», με το 
να εκφυλίζονται οι παραδοσιακές αξίες. Η λεβεντιά γίνεται «νταηλίκι», η 
επιτηδειότητα «καπατσοσύνη», η γνήσια ικανή προσαρμογή «ατσιδοσύ-
νη» κ.ο.κ. Είναι, πάντως, χαρακτηριστικό ότι τα μεσαία αστικά στρώματα 
των πόλεων στη μετεπαναστατική Ελλάδα, που οπωσδήποτε είναι τα πιο 
αστικοποιημένα, δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν πνευματικά και πολιτι-
κά ούτε καν τον κόσμο των πόλεων. Το πράγμα, βέβαια, δεν είναι τυχαίο 
ούτε οφείλεται σε φυλετική μειονεκτικότητα ή έστω ιδιομορφία του Έλλη-
να. Δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι από τη σκοπιά της εθνικής οικονομίας, 
η πόλη ζει σχεδόν αποκλειστικά σε βάρος του αγροτικού τομέα, ακόμα και 
στις απαρχές του 20ου αιώνα. Οι άνθρωποι στην πόλη ασφαλώς εργάζο-
νται, αλλά λίγοι παράγουν, ελάχιστοι προσθέτουν στο κοινωνικό προϊόν. 
Γεγονός κολοσσιαίας σημασίας, που προσδιορίζει τον αντιπαραγωγικό 
χαρακτήρα της πόλης στην υπανάπτυκτη οικονομία και τοποθετεί τις δυ-
νατότητες γέννησης των αξιών και την ικανότητα της πνευματικής και πο-
λιτικής της αυτοέκφρασης σε πολύ χαμηλό σημείο. Αντίθετα, η κοινωνική 
θέση σε μια γνήσια αστική κλιμάκωση στην ανοδική φάση του καπιτα-
λισμού καθορίζεται με κριτήριο το ρόλο και τη σημασία του κάθε αστού 
στη διαδικασία της παραγωγής. Στη νόθα αστική κλιμάκωση, αντίθετα, η 
κοινωνική δύναμη εκφράζεται με βάση το εισόδημα και την ικανότητα κα-
τανάλωσης, όχι πάνω στη βάση της παραγωγικής δυναμικότητας, δηλαδή 
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του ελέγχου πάνω στα μέσα της παραγωγής. Ο γνήσιος αστικός πολιτισμός 
είναι στη βάση του πολιτισμός παραγωγών, όχι μεγαλοεισοδηματιών κα-
ταναλωτών. Ο Max Weber, ο Groetheusen, ο Pirenne, για να αναφέρου-
με μόνο τους σημαντικότερους, έδειξαν το βαθύτερο αντιεισοδηματικό και 
αντικαταναλωτικό χαρακτήρα, που βρίσκεται στο θεμέλιο της αστικής ιδεο-
λογίας και ανάπτυξης. Η ελληνική μετεπαναστατική πόλη αντιπαρατίθεται 
στην αγροτική ύπαιθρο, όχι πάνω στη βάση του καταμερισμού της παραγω-
γής σε γεωργική και βιομηχανική, αλλά πάνω στη βάση, άμεση παραγω-
γή από τη μια, μεσολάβηση και κατανάλωση από την άλλη. Μεσολάβηση 
και κατανάλωση σχηματίζουν τον άξονα της αστικής διαφοροποίησης και 
όχι μια δυναμική διαδικασία αντιπαράθεσης του νέου προς το παλιό, του 
προοδευτικού προς το καθυστερημένο, του δυναμικού προς το στατικό, που 
εκφράζουν τη διαφορά πόλης και υπαίθρου σε μια αναπτυγμένη αστική 
κοινωνία. 

2.  Η ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 

Βασικής σημασίας δείκτης του βαθμού ανάπτυξης της «κοινωνίας πολι-
τών» είναι ο τρόπος διαμόρφωσης, η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα 
της κοινής γνώμης. Η μετατόπιση του κέντρου βάρους της σύγχρονης επι-
στημονικής έρευνας, κάτω από αμερικανικές επιδράσεις, στα ψυχολογικά 
και ψυχοκοινωνικά στοιχεία άσκησης κοινωνικής επιρροής, έχει προκα-
λέσει συσκότιση της πραγματικής σοβαρότητας του θέματος. Στη σύγχρονη 
ψυχολογιστική κοινωνιολογία αναλύεται η κοινή γνώμη ως συνισταμένη 
της επιρροής διακεκριμένων προσώπων με ευρεία ακτινοβολία, των «κα-
λουμένων» ηγετών της κοινής γνώμης (opinion leaders). Με τον τρόπο 
αυτό, όχι μόνο αγνοείται η σημασία των μαζικών και οργανωμένων κοι-
νωνικών εκφράσεων, αλλά και εμφανίζεται η κοινωνία σαν άθροισμα 
ατόμων, χωρίς δυνατότητα διαμόρφωσης αυτοδύναμης συλλογικής βού-
λησης και μαζική αυτενέργεια. Δε βρίσκονται, επομένως, σε τελική ανάλυ-
ση, οι μαζικές δυνάμεις και μαζικές επιδιώξεις – σύμφωνα με την άποψη 
αυτή – στη βάση των διαδικασιών του σχηματισμού της κοινής γνώμης, 
αλλά στοιχεία μιας υπερταξικής «ελίτ» επιδρούν μορφοποιητικά πάνω σε 
μια ουσιαστικά άμορφη και παθητικά δεκτική κοινωνική «μάζα». Είναι 
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πολύ ενδιαφέρον να σημειώσει κανείς ότι η θεωρητική αυτή τοποθέτηση 
γεννήθηκε στις ΗΠΑ, όπου η αρχή της ικανότητας αυτοέκφρασης και αυ-
τοκυβέρνησης της κοινωνίας διατυπώθηκε στην καθαρότερη μορφή της 
από το θεωρητικό της αμερικάνικης ανεξαρτησίας Thomas Payne και εν-
σωματώθηκε στο αμερικανικό επαναστατικό αστικό Σύνταγμα σ’ αντίθεση 
με τα συντάγματα της Γαλλικής Επανάστασης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
η αμερικανική κοινωνιολογία στην αντιδικία της με το μαρξισμό έφτασε 
στο σημείο να αναιρέσει θεμελιώδη στοιχεία της επαναστατικής αστικής 
θεωρίας, αγνοώντας βασικά δεδομένα της κοινωνικής πραγματικότητας. 
Οι ηγέτες (ή καθοδηγητές) της κοινής γνώμης προκύπτουν μέσα από, λι-
γότερο ή περισσότερο, μορφοποιημένες, μαζικές όμως πάντοτε, τάσεις και 
ρεύματα. Η ικανότητά τους να ασκούν κοινωνική επιρροή έχει σαν προϋ-
πόθεση ότι τελικά εκφράζουν, θεωρητικοποιούν ή εξιδανικεύουν ενδιάθε-
τες ή ρητές επιδιώξεις και συμφέροντα ευρύτερων κοινωνικών ομάδων. Η 
επίδραση και η ακτινοβολία τους είναι, επομένως, κοινωνικά προσδιορι-
σμένες και αντανακλούν έμμεσα πραγματικούς κοινωνικούς συσχετισμούς 
και στο ηγεμονικό «μπλοκ». 

Η έννοια της κοινής γνώμης είναι συνυφασμένη με την αρχή της δη-
μοσιότητας, δηλαδή της δημόσιας έκφρασης γνώμης. Υπάρχει, όμως, μια 
θεμελιακή διαφορά ανάμεσα στη δημόσια διατύπωση απόψεων, που εμ-
φανίζονται και είναι, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, ατομικές και στην 
έκφραση γνώμης, που όχι μόνο δέχεται και προβάλλει το μήνυμα μιας 
συλλογικής ανάγκης, αλλά και διαμορφώνεται στα πλαίσια συλλογικών 
κοινωνικών διαδικασιών και ζυμώσεων. Συλλογική, όμως, διαδικασία 
και ζύμωση προϋποθέτει τη λειτουργία μαζικών οργανωτικο-ιδεολογικών 
φορέων, που είναι συνάρτηση του βαθμού ανάπτυξης της «κοινωνίας των 
πολιτών». Ανυπαρξία τέτοιων συλλογικών φορέων αποδεικνύει χαμηλό 
βαθμό ανάπτυξης της «κοινωνίας των πολιτών» γενικότερα και ατροφία 
της αστικής κοινωνίας ειδικότερα. Στην περίπτωση αυτή η θέση του πολι-
τικού εξουσιαστικού συντελεστή – κράτους ή «πολιτικής κοινωνίας», όπως 
έλεγε ο Gramsci – εμφανίζεται τυπικά και ουσιαστικά ενισχυμένη, διότι η 
κοινωνική αυτενέργεια είναι μειωμένη, ασυνεχής και ασυστηματοποίητη. 
Στη θέση της δημόσιας αντιπαράθεσης γνωμών και συμφερόντων έχουμε 
άσκηση πιέσεων και αντιπιέσεων παρασκηνιακού χαρακτήρα σε κυβερνη-
τικό επίπεδο, με αποτέλεσμα το κράτος να υποδύεται κοινωνικό ρόλο μετα-



198

ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΦΙΛΙΑΣ

ξύ των ανταγωνιζομένων κοινωνικών δυνάμεων και να συγκαλύπτεται το 
γεγονός ότι εκφράζει μια μερίδα μόνο της κοινωνίας και όχι το κοινωνικό 
σύνολο. 
Ισχυρή και λειτουργούσα κοινή γνώμη σημαίνει υψηλό βαθμό συμμετο-
χής του λαού στο σχηματισμό της συλλογικής βούλησης, σημαίνει, ακό-
μα, υψηλό συντελεστή συνειδητοποίησης των κοινωνικών προβλημάτων 
από το λαό, σημαίνει, τέλος, ετοιμότητα κοινωνικής αντιμετώπισης, όχι 
«κρατικοποίηση» των προβλημάτων που ανακύπτουν. Γι’ αυτό, ακριβώς, 
και μια αποτελεσματική κοινή γνώμη δε διαμορφώνεται σαν άθροισμα 
ατομικών και σποραδικών εκφράσεων γνώμης, έστω κι αν πρόκειται για 
γνώμες «αυθεντιών» και προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου κοινωνικού 
κύρους, αλλά σαν η συνισταμένη μαζικών ρευμάτων του κοινωνικού σώ-
ματος, τα οποία ρεύματα, τα ηγετικά στοιχεία του κοινωνικού σώματος, 
εκφράζουν από θέση «περιωπής». 

Με βάση την προηγηθείσα ανάπτυξη μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα, 
αν στην μετεπαναστατική Ελλάδα λειτουργεί αποτελεσματικά η κοινή γνώ-
μη με την έννοια που εκθέσαμε. Θα αρκούσαν τα όσα, ήδη, έχουμε αναφέ-
ρει για την κατάτμηση και την αμορφία και το χαμηλό βαθμό πραγματικής 
αστικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας μετά την Επανάσταση για ν’ απα-
ντήσουμε αρνητικά. Δεν είναι, όμως, άσκοπο να εξετάσουμε τη λειτουρ-
γία του τύπου, που αποτελεί κυριολεκτικά το όχημα της κοινής γνώμης, 
τον τροχό της κυκλοφορίας της, για να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα 
της υπανάπτυξης της «κοινωνίας των πολιτών» στην πεντηκονταετία που 
ακολούθησε την Επανάσταση. Τα ακόλουθα στοιχεία χαρακτηρίζουν τον 
τύπο της εποχής εκείνης: α) Ο κατά κανόνα προσωπικός, όχι συλλογικός 
χαρακτήρας των επιδιώξεων της έκδοσης. Ο Μαρκεζίνης49 στην ιστορία 
του αναφέρει τη φράση: «ή υπούργημα μού δίνεις ή εφημερίδα γράφω», 
την οποία ερμηνεύει ο ίδιος ως εξής: «Εκάστοτε μετεβάλλετο κανείς εις δη-
μοσιογράφον δια να επιτύχη κάτι, που ματαίως θα το διεξεδίκει άλλως». 
β) Το κοινό ήταν περιορισμένο σ’ έναν κύκλο σημαντικών αναγνωστών 
(στους οποίους διενέμεντο δωρεάν) και σε λίγους συνδρομητές του εσω-
τερικού και του εξωτερικού, πράγμα, που σημαίνει ότι οι «πυρήνες» δι-
αμόρφωσης κοινής γνώμης ήταν πολύ περιορισμένοι και αποτελούνταν 

49 Μαρκεζίνη, όπου παραπάνω, τόμ. 3 σελ. 67 επόμ. 
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μόνο από «σημαίνοντα» πρόσωπα, ενώ ο λαός είτε έμενε απληροφόρητος 
είτε μάθαινε τα πράγματα από δεύτερο χέρι. γ) Οι πηγές χρηματοδοσίας 
ήταν, όπως αναφέρει κι ο Μαρκεζίνης, «ιδιότυπες», δηλαδή πρακτικά η 
εφημερίδα δεν εξέφραζε «κοινή γνώμη», αλλά τις γνώμες του ενός ή των 
περισσοτέρων ιδιωτών χορηγών (ιδιότυποι opinion leaders!), γεγονός, 
άλλωστε, που αποδεικνύεται και από το ότι οι εφημερίδες δεν επιζητούσαν 
καν τη διάθεσή τους στο ευρύ κοινό σαν δυνατότητα οικονομικής στήριξης. 
δ) Οι περισσότερες εφημερίδες έβγαιναν για ορισμένο «πολιτικό» (ακρι-
βέστερα αντιπολιτευτικό) σκοπό και σταματούσαν την έκδοσή τους, μόλις 
ο σκοπός (συνήθως η ανατροπή ενός Υπουργείου, δηλαδή της Κυβέρνη-
σης) «εξεπληρούτο». ε) Οι εφημερίδες εξεδίδοντο σε αραιά και ακανόνι-
στα χρονικά διαστήματα (κάθε μια ή δυο εβδομάδες συνήθως). στ) Τέλος, 
αξιοπαρατήρητο είναι ότι εξεδίδοντο και ξενόγλωσσες εφημερίδες με τον 
προφανή σκοπό να ασκηθεί επιρροή στην κοινή γνώμη των προστάτιδων 
δυνάμεων. 

Ο τρόπος, με τον οποίο διαμορφώνεται και ενεργοποιείται η κοινή γνώ-
μη στην Ελλάδα τις πρώτες πεντηκονταετίες μετά την Επανάσταση, εμφα-
νίζεται ανάγλυφα στα γεγονότα που οδηγούν στην έξωση του Όθωνα. Είναι 
πράγματι γεγονός ότι ήδη από το 1860 αρχίζει να δημιουργείται ένα γενι-
κότερο «κλίμα» εχθρότητας εναντίον του Όθωνα. Το ερώτημα, όμως, είναι 
αν το κλίμα αυτό ανταποκρίνεται σε βαθύτερες διεργασίες στη συνείδηση 
του λαού ή αν καλλιεργείται εκ των άνω και από ποιους. Καταρχήν όλα τα 
θέματα, που προτάσσονται στην περίοδο αυτή και οδηγούν στην εκθρόνι-
ση του Όθωνα δεν είναι νέα. Ούτε το θέμα της κατάχρησης της βασιλικής 
προνομίας στην ανάθεση της εντολής για σχηματισμό κυβερνήσεων ούτε 
το θέμα της διαδοχής ούτε η ανάμειξη των ανακτόρων στη διοίκηση και 
τους διορισμούς ούτε, τέλος, ο – με τον επιεικέστερο δυνατό χαρακτηρισμό 
– διαβλητός τρόπος διενέργειας των εκλογών, για τον οποίο, άλλωστε, η ευ-
θύνη του Όθωνα είναι πολύ μικρότερη από εκείνη των πολιτικών φατριών. 
Ποιες είναι οι εσωτερικές δυνάμεις που κινούνται εναντίον του Όθωνα; Εί-
ναι: Πρώτο, η μεγάλη μερίδα των εκδιδομένων εντύπων που ασκούν αντι-
πολίτευση. Όμως, πίσω από κάθε έντυπο δε βρίσκεται, όπως αναφέραμε, 
μια μερίδα του λαού, αλλά ένας μικρότερος ή μεγαλύτερος κύκλος ιδιωτών 
(πολιτευόμενων, χορηγών κ.λπ.), που κινούνται με, συνήθως, πολύ προ-
σωπικά, κατά κανόνα ιδιοτελή, κίνητρα. Δεύτερο, ο Βούλγαρης και η «πα-



200

ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΦΙΛΙΑΣ

ράταξή» του. Η προσωποποίηση της πολιτικής διαφθοράς, της συναλλα-
γής, της καλπονοθείας και της εκλογικής βίας αντιπολιτεύεται τον Όθωνα 
στη βάση της αντισυνταγματικότητας των ενεργειών του (!). Τρίτο, ομάδες 
αξιωματικών, που, όπως αποδεικνύουν τα γεγονότα της εποχής, είναι στε-
νά δεμένοι με τους κύκλους της «φιλελεύθερης» αντιπολίτευσης. Τέταρτο, 
ο Δεληγιώργης και το φοιτητικό κίνημα, που ζητούν ριζική ανακαίνιση του 
πολιτικού συστήματος. Από τις τέσσερις αυτές ομάδες των αντιπολιτευομέ-
νων μόνο η τελευταία αποτελεί γνήσιο στοιχείο κοινής γνώμης, γι’ αυτό και 
το πολιτικό βάρος κρίνεται ως επικίνδυνο από τις άλλες ομάδες και εξου-
δετερώνεται έγκαιρα. Με τι τρόπο; Με το να παρεμποδισθεί και να υπονο-
μευθεί «εκ των έσω» ο σχηματισμός κυβέρνησης Κ. Κανάρη τον Ιανουάριο 
του 1862, ο οποίος είχε ενστερνισθεί τα αιτήματα της νεολαίας στο ακέραιο 
και αξιούσε πραγματικά «βαθιά τομή» που θα εξασφάλιζε τη δημοκρατική 
λειτουργία του πολιτεύματος, όχι απλή επίφαση συνταγματικότητας (βλέ-
πε σχετικό υπόμνημα του ναυάρχου Κ. Κανάρη). Κανείς από τους ηγέτες 
της «αντιπολίτευσης» (Βούλγαρης, Ψύλλας, Χριστίδης, Πετσάλης κ.λπ.) 
δε δέχεται να συμμετάσχει. Ο Κανάρης καταθέτει την εντολή και μένει 
ακάλυπτος. «Αναβρασμός» και λαϊκή δυσφορία ναι, αλλά... πάντοτε σύμ-
φωνα με τους όρους πολιτικής διαγραφής των κατεστημένων δυνάμεων. 
Ακολουθεί η στάση των στρατιωτικών μονάδων στο Ναύπλιο με εστίες 
«συμπαθείας» σε διάφορα μικρότερα κέντρα και τη Σύρο και η καταστολή 
της. Τίποτα δεν εκφράζει περισσότερο το χαρακτήρα κλειστής συνωμοσίας 
της εκδήλωσης αυτής και την αντίστοιχη απουσία βαθύτερης λαϊκής ζύμω-
σης όσο τα όσα γράφουν οι ίδιοι οι στασιαστές αξιωματικοί μετά την ήττα 
τους. «Το έθνος εκινήθη ηθικώς, δεν υπεστήριξεν, όμως, δια των όπλων 
την επανάστασιν...». Ό,τι δεν πέτυχαν οι κινηματίες του Ναυπλίου, γίνε-
ται κατορθωτό στο τέλος του ίδιου χρόνου με συνδυασμένη ενέργεια του 
στρατού και των μεγάλων «τοπαρχών» (Θ. Γρίβα στην Αιτωλοακαρνανία, 
Ρούφου στην Αχαΐα κ.λπ.). 

Τα στοιχεία, επομένως, της όξυνσης, που οδηγούν στην έκπτωση της 
δυναστείας δε βρίσκονται ούτε κατά πρώτιστο ούτε κατά κύριο λόγο στην 
αυτοδύναμη λειτουργία μιας επαναστατικής κοινής γνώμης. Οι περιορι-
σμένοι γνήσιοι πυρήνες κοινής γνώμης γύρω από το Θ. Δεληγιώργη και 
το φοιτητικό κίνημα εύκολα θα μπορούσαν να καταπνιγούν και σε καμιά 
περίπτωση δεν ήταν σε θέση να συμπαρασύρουν το έθνος. Οι παρασκηνια-
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κές δυνάμεις, που επέφεραν στην πραγματικότητα την ανατροπή χρησιμο-
ποίησαν, μεταξύ άλλων, το συντελεστή φοιτητικό κίνημα και τις ανανεωτι-
κές ομάδες γύρω από το Θ. Δεληγιώργη, που επιζητούσε εκδημοκρατισμό. 
Και είναι, ακριβώς, οι δυνάμεις αυτές, που παρέμειναν σ’ όλη τη διάρκεια 
κύριες της κατάστασης, όχι η σπαργανώδης γνήσια κοινή γνώμη ούτε η 
κατευθυνόμενη ευρύτερη λαϊκή αναταραχή. Πού πρέπει ν’ αναζητηθούν οι 
βαθύτερες αιτίες της έκπτωσης του Όθωνα; Στην αγγλική πολιτική, η οποία 
επεδίωκε με κάθε μέσο την εξασφάλιση καθεστώτος «φιλειρηνικού» στην 
Ελλάδα, δηλαδή καθεστώτος, που σε καμιά περίπτωση δε θα επιχειρού-
σε την απελευθέρωση των αλύτρωτων περιοχών, ανατρέποντας τις βάσεις 
της ανατολικής πολιτικής της Μ. Βρετανίας. Ο Όθων είχε επανειλημμένα 
διαταράξει την πολιτική της διατήρησης του status quo της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, αψηφώντας τις αγγλικές υποδείξεις. Τίποτα δε δείχνει καλ-
λίτερα την αγγλική ανάμειξη στην «όξυνση», όσο η επιστολή του Άγγλου 
υπουργού των εξωτερικών στον Άγγλο πρεσβευτή στην Αθήνα τον Ιούλιο 
του 1862. Ειδοποίησαν ειδικώς το βασιλέα της Ελλάδος ότι ο πόλεμος 
κατά της Τουρκίας «θέλει φέρει εντός βραχυτάτου χρόνου την εκθρόνισιν 
και καθαίρεσιν αυτού». Από την Αγγλία, λοιπόν, ξεκινούν τα νήματα της 
αναταραχής, που αξιοποιεί, βεβαίως, και τις γνήσιες εστίες δυσαρέσκειας. 
Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρωτεργάτες της έκπτωσης – Βούλγαρης, Γρίβας, 
Ψύλλας κ.λπ. – είναι φανατικοί «αγγλόφρονες» ούτε ότι ο κεντρικός άξονας 
των «φιλικών» υποδείξεων του Άγγλου πρεσβευτή το Μάιο του 1862 είναι 
ν’ αντικατασταθεί η κυβέρνηση, που δεν είναι περισσότερο αυλική, «αντι-
συνταγματικότερη» ή «αντιδημοκρατικότερη» από εκείνες που προηγήθη-
καν ή θα ακολουθήσουν. Γιατί; Για ένα και μόνο βασικής σημασίας λόγο: 
Δεν υπακούει στη φωνή της «σωφροσύνης», που εισηγείται η αγγλική πο-
λιτική και συμμερίζεται τις ρομαντικές αντιλήψεις του Όθωνα περί «Με-
γάλης Ιδέας» κ.λπ. Αρκεί να συσχετίσει κανείς τα γεγονότα της έξωσης του 
Όθωνα με την περίφημη θέση του Άγγλου πρωθυπουργού Πάλμερστον, ο 
οποίος λίγους μήνες μετά υποστήριζε ότι η Ελλάς πρέπει να αφοπλισθεί 
και να μη διαθέτει, παρά μια καλά οργανωμένη χωροφυλακή, για να αντι-
ληφθεί την έκταση της βρετανικής επέμβασης στα γεγονότα. 

Κατευθυνόμενο, λοιπόν, «άνωθεν» και «εκ των παρασκηνίων» λαϊκό 
αίσθημα. Περί γνήσιας γνώμης δεν μπορεί να γίνει λόγος, αλλά για φαλ-
κίδευση των πρωτόλειων πυρήνων σχηματισμού κοινής γνώμης, που 
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εξαπατούνται και χρησιμοποιούνται προς όφελος μιας πολιτικής βαθύτατα 
αντικείμενης και ριζικά αντίθετης προς τις πραγματικές επιδιώξεις τους. Η 
κατάσταση που προκύπτει μετά την έξωση του Όθωνα είναι «νέα», μόνο 
διότι στη θέση του έρχεται ένας άλλος βασιλιάς, παλιά, όμως, ως προς τις 
μεθόδους λειτουργίας του πολιτεύματος. Η βασιλική «προνομία» ισχυρό-
τερη παρά ποτέ, οι κυβερνήσεις αυλικές, όπως πάντοτε, η πολιτική δια-
φθορά στο απόγειο. Κι όμως το «λαϊκό αίσθημα» είναι ικανοποιημένο και 
η κοινή γνώμη εφησυχάζει μέχρι το «τις πταίει» του X. Τρικούπη που θα 
ταράξει κάπως τα λιμνασμένα νερά. Η αδυναμία της «κοινωνίας των πολι-
τών» εκφράζεται στο αβαθές, την ασυνέχεια και τον ετεροπροσδιορισμό της 
κοινής γνώμης. 

3.  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η υπολειτουργικότητα της «κοινωνίας των πολιτών» έχει άμεσες και 
εκτεταμένες συνέπειες όσον αφορά στη διαμόρφωση της κοινωνικής, πο-
λιτειακής και πολιτικής συνείδησης του λαού. Και οι επιπτώσεις αυτές δεν 
αναφέρονται μόνο στα πλατιά στρώματα των αγροτών και των εξαρτημέ-
νων στρωμάτων των πόλεων, αλλά – πράγμα που έχει ιδιαίτερη σημασία – 
στις κοινωνικές δυνάμεις που συγκροτούν τον κύριο κορμό του αστισμού. 

Μια πρώτη βασική συνέπεια είναι η παραγνώριση της στενής διαπλο-
κής μεταξύ κοινωνίας και κράτους, με αποτέλεσμα να συλλαμβάνεται η 
κρατική ζωή σαν κυβερνητικο-υπαλληλική διαδικασία ανώτερου επιπέ-
δου, ανεξάρτητη και αποκομμένη από τις θεμελιώδεις κοινωνικο-οικονο-
μικές διεργασίες. Έτσι, όμως, αγνοούνται οι κοινωνικές βάσεις της εξουσί-
ας, που σε τελευταία ανάλυση την καθορίζουν και γίνεται αντιληπτή μόνο 
η μορφή των πολιτειακών δομών. Και, φυσικά, οι δομές αυτές θεωρούνται 
σαν απόρροια μιας ιστορικά δεδομένης εξελικτικής πορείας, χωρίς, όμως 
και να συσχετίζονται με τις βαθύτερες κοινωνικο-οικονομικές συναρτή-
σεις και μεταβολές. Πρόκειται για μια στάση που εξιδανικεύει το κράτος, 
(ο Gramsci μιλούσε για statolatrie) και υποδηλώνει χαμηλότατο βαθμό 
συνειδητοποίησης και αυτογνωσίας του κοινωνικού σώματος. 

Μια δεύτερη συνέπεια της υπολειτουργικότητας είναι η σιωπηρή ανα-
γνώριση του «προβαδίσματος» του κράτους έναντι της κοινωνίας, γεγονός 
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που σημαίνει ότι όλοι οι δυναμικοί συντελεστές κοινωνικής μεταβολής 
είναι άτονοι και παθητικοί, το δε κοινωνικό σώμα στο σύνολό του έχει εκ-
χωρήσει ζωτικές λειτουργίες του στην «πολιτική κοινωνία». 

Μια τρίτη συνέπεια ανάγεται στην αντίληψη της πολιτικής. Οι πολιτι-
κοί αγώνες αποκοινωνικοποιούνται, με την έννοια ότι αποσυνδέονται από 
το πεδίο του κοινωνικού ανταγωνισμού και παίρνουν το χαρακτήρα δια-
μάχης γύρω από τη γυμνή νομή της εξουσίας, θέμα καθοριστικής σημασίας 
για την υφή των κομμάτων και τις πολιτικές λειτουργίες γενικότερα. 

Μια τέταρτη συνέπεια είναι η ανάσχεση της ανάπτυξης των δημιουρ-
γικών δυνάμεων της κοινωνίας μέσα σ’ ένα σύστημα, που λειτουργεί με 
βάση τον «υπήκοο», όχι τον πολίτη. Ένα σύστημα, όπου τα προβλήματα 
«κρατικοποιούνται» και μια πανταχού παρούσα και υπερτροφική κρατική 
μηχανή θεωρεί ύποπτη κάθε δραστηριότητα που δεν κινείται σε προδιαγε-
γραμμένο και ελεγχόμενο πλαίσιο. 

Μια πέμπτη συνέπεια εμφανίζεται στην «αντιιδιωτική», που σε τελευ-
ταία ανάλυση είναι και αντιαστική, διαμόρφωση των κοινωνικών ιεραρ-
χήσεων. Ο λειτουργός του κράτους σε όλα τα κλιμάκια ενσαρκώνει ισχύ και 
εξουσία, που είναι αδύνατο να αντισταθμίσει, όχι μόνο ο «τυχαίος», αλλά 
ούτε καν ο «ευυπόληπτος» πολίτης. Ο υπάλληλος είναι πρόσωπο απρό-
σβλητο και ιερό. Η αξιολογική του τοποθέτηση είναι πλησιέστερη στη με-
σαιωνική αντίληψη του «προσώπου του βασιλέως», παρά στη σύγχρονη 
αστική στάση. Αποτέλεσμα της θέσης αυτής είναι ο καθηγητής του πανε-
πιστημίου να «ζυγίζει κοινωνικά» λιγότερο από ένα συνταγματάρχη και ο 
ίδιος ο καθηγητής του πανεπιστημίου να εκτιμάται περισσότερο λόγω της 
ιδιότητάς του ως ανώτατου δημόσιου υπαλλήλου, παρά ως άνθρωπος των 
γραμμάτων και της επιστήμης. 

Μια έκτη συνέπεια της υπολειτουργικότητας της κοινωνίας εκδηλώ-
νεται σ’ αυτό που ο Λένιν ονόμαζε «φετιχισμό της εξουσίας», κυρίως στα 
μεσαία και μικρά αστικά στοιχεία των πόλεων και της υπαίθρου και τους 
εύπορους αγρότες. Είναι η στάση εκείνη που εξαρτά τη λύση όλων των προ-
βλημάτων και την υπερνίκηση κάθε κοινωνικής έντασης από την εξουσία. 
Είναι η πεποίθηση στην παντοδυναμία και την αντικειμενικότητα του κρά-
τους. Μια πεποίθηση, που έχει σαν ιδεολογικό υπόβαθρο την αντίληψη ότι 
το κράτος βρίσκεται «πάνω από συμφέροντα», συμπαρίσταται και προστα-
τεύει τις κατώτερες τάξεις στον ανταγωνισμό τους με τις κυρίαρχες κοινω-
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νικές δυνάμεις. 
Τέλος, έβδομη συνέπεια κοινωνικής υπολειτουργικότητας εμφανίζεται 

στην αντίστροφη ακριβώς στάση από την προηγούμενη, που χαρακτηρίζει 
τις προλεταριοποιημένες και οριακές μάζες των πόλεων και τα μικροκαλ-
λιεργητικά στρώματα, που διαπνέονται από ισχυρότατη αποστροφή και 
φόβο προς κάθε τι που είναι εξουσία και κράτος. Το κράτος συλλαμβάνεται 
από τα στρώματα αυτά ως εχθρικό στην πιο χειροπιαστή του όψη, σαν αυ-
θαιρεσία και καταπίεση, σαν φοροεισπράχτορας ή σαν χωροφύλακας. Η 
υπολειτουργικότητα εκδηλώνεται, στην περίπτωση αυτή, με δουλικότητα 
και υποταγή και με την επιδίωξη «να τάχει κανείς καλά με την εξουσία» ή, 
εντελώς αντίθετα, με πράξεις ατομικής εξέγερσης και αντικοινωνικής συ-
μπεριφοράς. 

Στην Ελλάδα μετά την Επανάσταση δε λείπει κανένα από τα στοιχεία 
που προαναφέρθηκαν και πάνω σ’ αυτή τη βάση σφυρηλατείται ο χαρα-
κτήρας των αστικών στρωμάτων. Η προτεραιότητα της «πολιτικής κοινω-
νίας» απέναντι στην «κοινωνία των πολιτών» είναι απόλυτη. Ακόμα κι 
αυτές οι σποραδικές πρωτοβουλίες και οι ανανεωτικές τάσεις του κοινω-
νικού σώματος συνδέονται, σχεδόν χωρίς εξαίρεση, άμεσα με κρατικούς 
φορείς ισχύος (τα ανάκτορα, το στρατό, την κυβέρνηση, τη διοίκηση), δια 
των οποίων και εκφράζονται. Τα ανώτερα στρώματα της γαιοκτητικής ολι-
γαρχίας «αστικοποιούνται» σε μια διαδικασία άμεσης διασύνδεσης με την 
εξουσία, την οποία στηρίζουν, ιδιοποιούμενα τις νέες οικονομικές ευκαιρίες 
κατά τρόπο μονοπωλιακό. 

Για τα πλατιά στρώματα του λαού το κράτος δεν είναι απλή έκφραση 
της έννομης τάξης, αλλά η πηγή κάθε ευτυχίας ή κάθε δυστυχίας, το επί-
κεντρο, κυριολεκτικά, κάθε έκφρασης της δημόσιας ζωής του Έθνους. Αν 
στην εξουσία βρίσκονται «καλοί άνθρωποι», το κράτος μπορεί να γεμί-
σει το λαό με το «μάνα εξ ουρανού», αν οι «κακοί» άνθρωποι κυβερνά-
νε, όλα πάνε άσχημα για το λαό. Πλήρης προσωποποίηση της πολιτικής, 
που βεβαίως εξυπηρετεί απόλυτα τα κατεστημένα κυρίαρχα συμφέροντα, 
ακριβώς διότι διατηρεί την πολιτική σ’ ένα επίπεδο ρηχών προσωπικών 
αντιδικιών. Οι μικροαστοί της υπαίθρου ταυτίζουν την κοινωνική άνοδο 
με την (δημόσιο)-υπαλληλοποίηση των νεότερων μελών της οικογένειας, 
πράγμα που έχει πολύ μεγάλη σημασία και από κοινωνική και από πο-
λιτική άποψη. Οι μικροαστοί της υπαίθρου αποτελούν τον κρίκο μεταξύ 
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των αγροτών και του κυρίως αστικού κορμού. Σε μια οργανική διαδικα-
σία αστικής ολοκλήρωσης οι μικροαστοί της υπαίθρου κινητοποιούν τους 
αγρότες για λογαριασμό της κατεστημένης τάξης. Τα μορφωμένα παιδιά 
των αγροτών δίνουν τους τοπικούς πνευματικούς οδηγούς, με τη βοήθεια 
των οποίων διαδίδεται η ιδεολογία του νόθου αστισμού στις πλατιές μάζες 
της υπαίθρου. Ο προσανατολισμός του στρώματος αυτού προς την υπαλλη-
λοποίηση είναι διπλά βλαπτικός από την άποψη μιας αστικής κοινωνίας 
πολιτών. Από τη μια, δημιουργείται κενό μεταξύ των αστικών στρωμάτων 
των πόλεων και της υπαίθρου με ταυτόχρονη απώλεια κάθε δυνατότητας 
άσκησης αποφασιστικής διαμορφωτικής επιρροής κοινωνικού, πολιτικού 
και ιδεολογικού χαρακτήρα από την πλευρά των γνήσιων αστικών στοιχεί-
ων στους αγροτικούς πληθυσμούς. Από την άλλη τα μικροαστικά στοιχεία, 
που απορροφώνται στην κρατική μηχανή, επειδή, ακριβώς, θεωρούν την 
υπαλληλοποίηση σαν μεγίστη κοινωνική άνοδο, ταυτίζονται με το κοινω-
νικό κατεστημένο και γίνονται φορείς ενός πνεύματος συντήρησης, που 
είναι στην ουσία του βαθύτατα αντιαστικό. Η υπαλληλοποίηση λειτουργεί 
από την πλευρά αυτή σαν μηχανισμός κοινωνικοπολιτικής εκτόνωσης της 
υπαίθρου. Αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο εναντίον κάθε ριζοσπαστι-
κοποίησης της πολιτικής αστικο-ιακωβινικού τύπου. Σ’ αυτό, άλλωστε, 
οφείλεται και η αντιορθολογική διόγκωση των δημόσιων υπηρεσιών, που 
δε βρίσκεται σε καμιά αντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες. 

Με τον τρόπο αυτό και δεδομένων αφενός των βραδυτάτων ρυθμών 
αστικοποίησης της κοινωνίας και αφετέρου του είδους της αστικοποίησης, 
που, όπως είδαμε, δεν είναι οργανικού και παραγωγικού αλλά μεσολαβη-
τικού τύπου, η αστική τάξη στη μετεπαναστατική Ελλάδα διαμορφώνεται 
πάνω σε δυο άξονες: Ο ένας είναι ο κοινωνικός και ο άλλος είναι ο κρατι-
κός. Ο κοινωνικός άξονας θα προσδιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την υφή, 
τη νοοτροπία και τη λειτουργία της αστικής τάξης στο σύνολό της, γεγονός, 
βεβαίως, που συνάπτεται αποφασιστικά με τη γενικότερη οικονομικο-πο-
λιτική υπανάπτυξη της μετεπαναστατικής ελληνικής κοινωνίας. Ο κρα-
τικός άξονας θα καλλιεργήσει το είδος εκείνο του αστού που θα υπηρετεί 
πρόθυμα τα συμφέροντα μιας γαιοκτητικής ολιγαρχίας με αστικό ένδυμα, 
σε βάρος των κοινωνικών φορέων γνήσιας αστικής ανάπτυξης. Η πορεία 
αυτή οδηγεί στην οριστικοποίηση μιας σχέσης «υποτέλειας» των αστικών 
δυνάμεων, που θα επιτείνει την οργανική αδυναμία τους και θα τις εμποδί-
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σει να εξελιχθούν σε εθνική αστική τάξη, ικανή να αξιοποιήσει αυτοδύνα-
μα τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και να ασκήσει αδιαμφισβήτη-
τη πολιτική και πνευματική ηγεμονία για υπολογίσιμο χρονικό διάστημα. 
Ο κρατικός «κλάδος» της ελληνικής αστικής τάξης, η γραφειοκρατία και 
πριν απ’ όλα ο στρατός θα διαμορφωθεί σε άμεσο και πρωταρχικό φορέα 
άσκησης πολιτικής σε όλες τις κρίσιμες καμπές, με αποτέλεσμα άλλοτε να 
υποκαθίσταται, συχνά να προκαταλαμβάνεται και άλλοτε να προλαμβάνε-
ται η συμμετοχή ευρύτερων λαϊκών μαζών και η δημιουργία οργάνων μα-
ζικής λαϊκής έκφρασης στη διαμφισβήτηση και τον έλεγχο της εξουσίας. 
Δεν υπάρχει, βέβαια, αμφιβολία ότι η «εκχώρηση» αυτή αρμοδιοτήτων 
και πρωτοβουλιών σε δυνάμεις της «πολιτικής κοινωνίας» και ιδιαίτε-
ρα στο στρατό, από την «κοινωνία των πολιτών», ακόμα και, όταν με τον 
τρόπο αυτό εκφράζονται γνήσιες κοινωνικές μετατοπίσεις και μετεξελίξεις 
αστικού χαρακτήρα, όπως π.χ. στο κίνημα του Γουδιού στα 1909, αποτε-
λεί πάντοτε εκδήλωση υπολειτουργικότητας του κοινωνικού σώματος. Το 
κόστος δε της υπολειτουργικότητας αυτής, που αποτελεί και το δείκτη της 
ανικανότητας της αστικής τάξης να ασκήσει πραγματική ηγεμονία, είναι η 
υπανάπτυξη των λειτουργικών θεσμών του πολιτεύματος, η υπερτροφική 
διόγκωση των μηχανισμών εξουσιαστικής παρέμβασης του κράτους σε βά-
ρος της κοινωνικής αυτονομίας. Και παραπέρα, είναι ο εθισμός των μαζών 
σε παθητικότητα, πολιτική ακρισία και κοινωνική αδράνεια και πριν απ’ 
όλα η ανικανότητα της κοινωνίας να αντισταθεί στην αυθαιρεσία και στην 
ανέλεγκτη ιδιοποίηση εξουσίας από δυνάμεις, που δρουν στο παρασκήνιο 
και επιβάλλονται «άνωθεν» ή «έξωθεν». 

4.  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
    ΣΤΗ ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Οι μηχανισμοί της εξουσίας, μετά την Επανάσταση, είναι αδύνατο να 
ερμηνευθούν, αν δεν κατανοηθεί πλήρως η ίδια η πράξη της ίδρυσης του 
ελεύθερου ελληνικού βασιλείου. Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι πρό-
κειται για μια πράξη μεταξύ των κυρίως ενδιαφερομένων μεγάλων δυνά-
μεων, που επιβάλλουν τους όρους τους μεταξύ του διεθνούς συμβιβασμού 
στα κυρίως ενδιαφερόμενα μέρη, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την 
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Ελληνική Επανάσταση. Δεν πρόκειται για μια πράξη άμεσης συμφωνίας 
μεταξύ των αντιπάλων μερών, του Τουρκικού Κράτους από τη μια και του 
Ελληνικού Λαού από την άλλη. Πάνω σ’ αυτή τη βάση οργανώνεται και η 
μορφή της εξουσίας στο νέο Κράτος. Η εκλογή του προσώπου του ανώτατου 
άρχοντα είναι κι αυτή αντικείμενο διεθνούς συμβιβασμού, όχι μιας αντι-
κειμενικά ελεύθερης επιλογής των μελλοντικών υπηκόων του. Από εσω-
τερική πολιτική άποψη η αποδοχή του προσώπου του ηγεμόνα της νέας 
πολιτείας, γίνεται στο όνομα του λαού από μια αποκρυσταλλωμένη πια 
ηγεσία κοτζαμπάσηδων και Φαναριωτών, με τους οποίους έχουν μερικά 
συμβληθεί, μερικά συμβιβαστεί, «εκόντες-άκοντες», οι μεγάλοι καπεταναίοι. 
Από την άποψη αυτή ο βασιλιάς λειτουργεί ως εγγυητής της τήρησης των 
όρων του διεθνούς συμβιβασμού και τοποτηρητής της δυνάμεως εκείνης, 
που η διεθνής πολιτική συγκυρία και η ιδιαίτερα ισχυρή μεσογειακή της 
θέση τής επιτρέπει να ερμηνεύει λίγο ή πολύ προς όφελός της τους όρους 
της συμφωνίας για το ελληνικό. Η δύναμη αυτή είναι η Αγγλία. Και η εσω-
τερική, λοιπόν, και η εξωτερική όψη της ιδρυτικής πράξης του ελευθέρου 
ελληνικού κράτους δεν αποτελούν ενεργητική έκφραση της συλλογικής 
βούλησης του ελληνικού λαού. Πρόκειται για μια πράξη επιβολής εκ των 
άνω και εκ των έξω κι αυτό ανεξάρτητα από το πραγματικό γεγονός ότι, 
στο σημείο που είχε φτάσει η Επανάσταση, δεν υπήρχε άλλη λύση. Όπως, 
είναι, επίσης, αναμφισβήτητο ότι τμήμα της λύσης ήταν ο αποκλεισμός της 
ουσιαστικής συμμετοχής των μεγάλων λαϊκών μαζών από το σχηματισμό 
της πολιτικής βούλησης γενικότερα και τον έλεγχο της εξουσίας ειδικότερα. 
Δυο στοιχεία προδιαγράφονται, κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτη-
ση, στο ιδρυτικό του ελληνικού βασιλείου: Το απολυταρχικό, που εκφρά-
ζει ο βασιλιάς και το ολιγαρχικό, που εκφράζουν όλες οι φατρίες των κα-
τεστημένων γαιοκτητικών συμφερόντων, ανεξάρτητα από τις μεταξύ τους 
αντιδικίες. Η σύγκρουση ανάμεσα στα δυο αυτά στοιχεία θα χαρακτηρίσει 
την πολιτική μιας πεντηκονταετίας σχεδόν και όχι η σύγκρουση μεταξύ Δε-
σποτισμού και Δημοκρατίας. Ο Δήμος παραμένει σ’ όλη τη διάρκεια απών. 
Κατευθύνεται, εξαγοράζεται, εκβιάζεται, εξαπατάται, παίζει κάτω από ορι-
σμένες ωθήσεις «άνωθεν» ένα ρόλο ως «πεζοδρόμιο», αλλά δε λειτουργεί 
ούτε στο επίπεδο της πολιτικής ούτε στο επίπεδο του κράτους. Η υπανάπτυ-
ξη της αστικής τάξης, η ανικανότητά της να αναλάβει την οργάνωση και την 
ηγεμονία της «κοινωνίας πολιτών», δημιουργώντας παράλληλα σταθερό 
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πολιτικό σύνδεσμο με τις αγροτικές μάζες, αποτέλεσαν, ήδη, αντικείμενο 
εκτεταμένων αναλύσεων. Εκείνο, που έχει σημασία στο στάδιο αυτό της 
ανάπτυξης είναι η διευκρίνηση του γεγονότος ότι ο κάθε «συνταγματικός» 
ηγέτης της περιόδου που εξετάζουμε, δεν είναι λιγότερο αυταρχικός, αντι-
δημοκρατικός και αντιλαϊκός από τον ίδιο το βασιλιά, που θεωρεί την πα-
ραβίαση του Συντάγματος σαν αναφαίρετο δικαίωμά του. Οι βασιλείς πα-
ραβιάζουν το Σύνταγμα με το να λύνουν κάθε διαφωνία που ανακύπτει με 
την κυβέρνηση, με την αυθαίρετη και απροσχημάτιστη αποπομπή της. Η 
φατρία, που συμπίπτει να βρίσκεται στα πράγματα, το παραβιάζει, χρησι-
μοποιώντας όλες τις δυνατότητες, που της παρέχει η εξουσία για να βιάζει 
και να νοθεύει το εκλογικό αποτέλεσμα, όπου, όπως και όταν της δίνεται 
η ευκαιρία. Αλλά, δεν ήταν τόσο ο άμεσος και συμπτωματικός, όσο ο έμ-
μεσος και μόνιμος έλεγχος του εκλογικού σώματος, που φαλκίδευε ολο-
κληρωτικά την πολιτική ζωή του τόπου. Αναφερθήκαμε, ήδη, στα στοιχεία 
που συνθέτουν την αδιαμφισβήτητη ισχύ των μεγάλων γαιοκτημόνων στο 
τοπικό επίπεδο. Με τη βοήθεια των κομματαρχών, η ισχύς αυτή εκφράζε-
ται σαν πολιτική επιρροή και εκλογική δύναμη, που, βέβαια, στηρίζεται 
σχεδόν αποκλειστικά στις ειδικότερες σχέσεις εξάρτησης των μικρών και 
μεσαίων καλλιεργητών από τον α ή β παράγοντα της περιοχής. Στο τοπικό 
επίπεδο, επομένως, οι «πολιτικές» διαμάχες είναι συγκρούσεις μεταξύ των 
διαφόρων «μεγάλων» της περιοχής και της, για λόγους οικονομικούς και 
κοινωνικούς, προσκολλημένης στον καθένα απ’ αυτούς εκλογικής ακολου-
θίας. Με αυστηρό κριτήριο δεν μπορεί να γίνει λόγος ούτε καν για προσω-
ποπαγούς χαρακτήρα πολιτικό patronage, γιατί κάτι τέτοιο προϋποθέτει 
μια μορφή επιρροής βασισμένη σε μια ισχυρή προσωπική ακτινοβολία, σε 
κάποιο ιδιαίτερο – αληθινό ή υποτιθέμενο – «χάρισμα», που δημιουργεί 
ισχυρούς δεσμούς μιας μερίδας των εκλογέων προς έναν ηγέτη. Στην Ελ-
λάδα, γύρω στα 1840, σύμφωνα με την έκθεση Piscatory, που αναφέρεται 
από το Μοσκώφ50, τα 3/4 τουλάχιστον της αναγνωρισμένης πολιτικής ηγε-
σίας, αν εξαιρεθούν οι πάροικοι, είναι μεγάλοι κτηματίες και άμεσα εξαρ-
τώμενα απ’ αυτούς, συγγενικά συνήθως, πρόσωπα. Από δε τους παλιούς 
ηγέτες της Επανάστασης, οι λίγοι που εμφανίζονται στον πίνακα έχουν κι 
αυτοί εν τω μεταξύ εξελιχθεί σε μεγαλογαιοκτήμονες. 

50 Μοσκώφ, όπου παραπάνω 122 επόμ. 
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Είναι φανερό ότι στη βάση αυτή δεν μπορεί να αναπτυχθούν και να λει-
τουργήσουν μαζικά αστικά στρώματα. Οι πολιτικοί αγώνες δεν κρίνονται 
στο εκλογικό σώμα, το οποίο δεν καλείται να αποφασίσει πάνω σε δια-
φορετικές προγραμματικές θέσεις· περί συγκρουόμενων αρχών, βεβαίως, 
θα ήταν αστείο να γίνει λόγος. Ο ψηφοφόρος καλείται να υποστηρίξει τον 
ισχυρό «προστάτη» του στην επαρχία «ρίχνοντας την ψήφο του». Η τακτι-
κή των «κομμάτων» δε δεσμεύεται από το εκλογικό σώμα, δεδομένου ότι 
το εκλογικό σώμα δεν υφίσταται σαν συλλογική λειτουργία σε πανεθνικό 
επίπεδο. Δε λειτουργούν κόμματα - φορείς αντιτιθέμενων ρευμάτων της 
κοινής γνώμης, αλλά υπάρχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα, που διαμορφώ-
νεται σαν μηχανικό άθροισμα των επικρατέστερων προσωπικών επιρροών 
τοπικού χαρακτήρα. Το πλαίσιο αυτό προσδιορίζει πολλές ιδιομορφίες 
της ελληνικής πολιτικής ζωής μετά την Επανάσταση. Συγκεκριμένα: α) Ο 
λαός σύρεται στις διαμάχες των φατριών, δεν εκφράζεται μέσα από αυτές. 
Παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα ο μέγας αγνοημένος της ελληνι-
κής πολιτικής ζωής. Τα πολιτικά μεγέθη, τελικά, διαμορφώνονται στην 
«κεφαλή», όχι στη βάση. Είναι απόρροια ζυμώσεων μεταξύ κομματικών 
«ηγετών» και των παραγόντων του πολιτεύματος. Η ηγεσία δεν ακολουθεί 
καμιά λαϊκή «επιταγή», απλώς την επικαλείται αυθαίρετα ανάλογα με τις 
περιστάσεις. β) Επιβραδύνονται αφάνταστα, νοθεύονται και μπλοκάρονται 
οι διαδικασίες δημιουργίας πραγματικών μαζικών κομμάτων αστικού χα-
ρακτήρα με διεύρυνση της κομματικής βάσης σε πανεθνική κλίμακα και 
αντίστοιχα μαζική λαϊκή συμμετοχή, ανεξάρτητη από τους τοπικούς προ-
σωπικούς πολιτικούς αγωγούς. γ) Επικρατεί μόνιμη ατμόσφαιρα κυβερ-
νητικής αστάθειας οφειλόμενη στο γεγονός ότι ο βουλευτής θεωρεί την 
έκφραση της κομματικής του προτίμησης θέμα προσωπικής απόφασης, 
άσχετης με τους εκλογείς του, γεγονός, που έχει σαν αποτέλεσμα μια συνε-
χή μετακίνηση βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο και κυμαινόμενες 
πλειοψηφίες στη Βουλή. δ) Η κομματική αμορφία, με την παραπάνω 
έννοια, αφήνει τελείως ελεύθερο το πεδίο για αυθαίρετες παρεμβάσεις του 
βασιλιά στις πολιτικές διαδικασίες από τη στιγμή, που στο κοινοβούλιο 
αρκεί να μετακινηθούν μερικοί βουλευτές για να κατασκευασθεί μια νέα 
«πλειοψηφία». Η μεγάλη μάζα των ψηφοφόρων, οι αγρότες, έχει συστημα-
τικά παρεμποδιστεί από κάθε πολιτική μορφοποίηση και διατηρείται στο 
επίπεδο μιας ψευτοπολιτικής δραστηριότητας, που εξαντλείται σε κατευθυ-
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νόμενους από έξω φατριασμούς γύρω από πρόσωπα. 
Είναι φανερό ότι η κατάσταση αυτή εξυπηρετεί και το κοινωνικό κατε-

στημένο και το θρόνο και τις αγγλικές επιδιώξεις. Το γαιοκτητικό κατεστη-
μένο, του οποίου οι διάφορες φατρίες υπό μορφή «κομμάτων» εναλλάσ-
σονται στην κυβέρνηση, εξυπηρετείται, διότι παρεμποδίζεται η ανάδυση 
γνήσιων αστικών πολιτικών δυνάμεων, που θα αμφισβητήσουν στο κοι-
νωνικό, το οικονομικό και το πολιτικό επίπεδο τα προνόμια του κυρίαρχου 
γαιοκτητικού στρώματος. Ο θρόνος έχει συμφέρον στη διαιώνιση της κατά-
στασης, διότι η ανάδειξη αστικής πολιτικής καθοδήγησης με μαζική λαϊκή 
στήριξη θα οδηγούσε στη δημιουργία πόλων κοινωνικής δύναμης και πο-
λιτικής αμφισβήτησης, που αργά ή γρήγορα θα ερχόταν σε σύγκρουση με 
βασιλικές παραδοσιακές προνομίες, που ενσάρκωναν την υπερτροφικότητα 
της «πολιτικής κοινωνίας» σε βάρος της «κοινωνίας των πολιτών». Τέλος, 
οι Άγγλοι έβλεπαν κάθε φορά με πολλή ανησυχία τα σκιρτήματα, που θα 
μπορούσαν να φέρουν την Ελλάδα κάτω από τον έλεγχο μιας γνήσιας αστι-
κής και εθνικής κυβέρνησης που θα επιδίωκε συστηματικά την εθνική 
ολοκλήρωση σε συνδυασμό με την οικονομικο-κοινωνική ανάπτυξη. 

Στη δημόσια ζωή της πρώτης πεντηκονταετίας μετά την Επανάσταση 
η παρουσία της «κοινωνίας των πολιτών» είναι σκιώδης διάκοσμος και 
σκηνικό για τις δυνάμεις, που πραγματικά ελέγχουν την εξουσία. Οι δυνά-
μεις αυτές, η γαιοκτητική ολιγαρχία και τα εξαρτημένα απ’ αυτή στρώμα-
τα, ο θρόνος και ο στρατός, αποτελούν και οι τρεις μια ελίτ εξουσίας, μια 
«πολιτική κοινωνία». Οι διαμάχες της στην ουσία αποτελούν εσωτερική 
της υπόθεση, που διαδραματίζεται σ’ ένα ανώτερο επίπεδο και μέσα σ’ ένα 
κλειστό κύκλωμα και γι’ αυτό δεν προϋποθέτουν πλατιά λαϊκή μέθεξη ούτε 
βαθύτερες διεργασίες κοινωνικο-οικονομικού χαρακτήρα. Ούτε οι αλλαγές 
«Υπουργείων» ούτε οι μεταπολιτεύσεις ούτε καν οι δυναστικές μεταβολές 
ξεκινούν από μια γνήσια και αυτοδύναμη ενεργοποίηση του πλατύτερου 
κοινωνικού υπόβαθρου. Παρ’ όλη την επίφαση κοινοβουλευτισμού στην 
περίοδο αυτή το πολιτικό βάρος των μεγάλων μαζών, του λαού, στη 
διαμόρφωση της εξουσίας είναι αμελητέο. Η υπόθεση κάθε φορά κρίνεται 
μεταξύ των τριών φορέων της «πολιτικής κοινωνίας», που υποκαθιστούν 
σταθερά το κοινωνικό σύνολο στον έλεγχο της εξουσίας. Η μονοπωλιακή 
διαχείριση της εξουσίας από μια μερίδα της κοινωνίας, που είναι σύμφυ-
τη μ’ έναν ευρύτερο κοινωνικό υπολειτουργισμό δε συνεπάγεται σε καμιά 
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περίπτωση πραγματικό επιμερισμό της εξουσίας, όπως θα μπορούσε να 
υποτεθεί, επειδή η «πολιτική κοινωνία» εμφανίζεται διασπασμένη σε 
αντιμαχόμενους και ανταγωνιστικούς μεταξύ τους πόλους. Το κριτήριο της 
μονολιθικά λειτουργούσας εξουσίας είναι, αφενός η ουσιαστική ομοιογέ-
νεια των πόλων αυτών, αφετέρου ο αποκλεισμός πραγματικής συμμετο-
χής των μεγάλων λαϊκών μαζών στον έλεγχο της εξουσίας. Δε χρειάζεται να 
επανέλθουμε στη λειτουργία των μηχανισμών πολιτικής αδρανοποίησης 
του λαού με διατήρηση μιας δημοκρατικής και κοινοβουλευτικής επέν-
δυσης των πολιτικών διαδικασιών. Η ομοιογένεια των αποφασιστικών 
φορέων της «πολιτικής κοινωνίας» απορρέει από το γεγονός ότι η αυλική 
γραφειοκρατία, οι πολιτικές φατρίες και το σώμα των αξιωματικών προέρ-
χονται από την ίδια κοινωνική μερίδα: τη γαιοκτητική ολιγαρχία και τις 
παραφυάδες της που έχει σαν συνέπεια να δημιουργείται ένα κλειστό κύ-
κλωμα νομέων της εξουσίας. Κύκλωμα, που εμποδίζει αποτελεσματικά και 
για μεγάλο χρονικό διάστημα την είσοδο εχθρικών προς το κατεστημένο 
παραγόντων, που θα ήταν σε θέση, κινητοποιώντας λαϊκές δυνάμεις, να 
διασπάσουν το ολιγαρχικό κύκλωμα πολιτικής εξισορρόπησης. Ωστόσο, οι 
διαμάχες των πολιτικών φατριών με το Στέμμα, στη διάρκεια της οθωνικής 
περιόδου και μετά, εξελίσσονται, παρ’ όλα αυτά, σ’ ένα δυναμικό συντελε-
στή μεταβολής, που βαθμιαία δημιουργεί ορισμένα περιθώρια ανάπτυξης 
πολιτικής δράσης αστικού τύπου. Η σταθεροποίηση ορισμένων θεσμών 
του πολιτεύματος, οσοδήποτε κι αν η σχετική προσπάθεια απλώς έτεινε 
στον περιορισμό του πολιτικού βάρους της βασιλικής προτίμησης στο σχη-
ματισμό των κυβερνήσεων και δεν απέβλεπε καθόλου στη δημιουργία των 
προϋποθέσεων μιας πραγματικής λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν ένα θετι-
κό στοιχείο, από το οποίο θα επωφεληθούν ως ένα βαθμό, αργότερα, αστοί 
πολιτικοί ηγέτες, όπως ο X. Τρικούπης και ο Ελ. Βενιζέλος. 

5.  Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Η διαμόρφωση της εξουσίας και η λειτουργία της πολιτικής στη μετε-
παναστατική Ελλάδα αφήνει μόνο μια δυνατότητα αδέσμευτης εκδήλωσης 
λαϊκού ενδιαφέροντος και μαζικής συμμετοχής, το οποίο μάλιστα, όχι μόνο 
δεν παρεμποδίζεται, αλλά και υποδαυλίζεται. Είναι το ενδιαφέρον για το 
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εθνικό πρόβλημα και τον αλύτρωτο Ελληνισμό, που κινητοποιεί τις λαϊ-
κές μάζες, περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο, σ’ όλη τη διάρκεια του 19ου 
αιώνα. Ακόμα και στην εξτρεμιστική μεγαλοϊδεάτικη μορφή του το λαϊκό 
αυτό αίσθημα δεν αποτελεί παραδοξότητα ή ιδιοτυπία του ελληνικού λαού. 
Στην Ευρώπη του 19ου αιώνα ο εθνικισμός είναι μια από τις πρωταρχικές 
κινητήριες δυνάμεις. Και όμως, η Μεγάλη Ιδέα στην Ελλάδα λειτουργεί 
από άποψη εσωτερικής πολιτικής ως ισχυρότατος συντελεστής αποπρο-
σανατολισμού, που επιβραδύνει τις διαδικασίες πολιτικής ωρίμανσης και 
καθυστερεί την εσωτερική αναδιοργάνωση, που αποτελεί, άλλωστε, στοι-
χειώδη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των εθνικών επιδιώξεων. 
Γιατί; Διότι η Μεγάλη Ιδέα λειτουργεί ως μηχανισμός υπεραναπλήρωσης, 
που αντισταθμίζει στη συνείδηση των μαζών τον πολιτικό ευνουχισμό 
τους. Τα αρνητικά στοιχεία της λειτουργίας αυτής είναι: 

α) Αποσχέτιση του εσωτερικού πολιτικού επιπέδου από την περιοχή 
της εθνικής πολιτικής, από το λεγόμενο «εθνικό» ζήτημα. 

β) Ο έντονος συναισθηματικός φορτισμός του προβλήματος της εθνικής 
ολοκλήρωσης, που δυσχεραίνει κάθε ρεαλιστική αντιμετώπιση και την 
επιλογή των σωστών μέσων για την επίτευξη του επιδιωκομένου σκοπού 
με λογικά κριτήρια. 

γ) Ο Αλυτρωτισμός με τη μορφή της Μεγάλης Ιδέας αποτελεί μόνιμο 
στοιχείο κυβερνητικής αστάθειας, που κάποτε προκαλεί εκρηκτικές κατα-
στάσεις, ποτέ, όμως, δεν οδηγεί σε διεργασίες ανατροπής των υφισταμέ-
νων κοινωνικο-πολιτικών διαρθρώσεων. Αντίθετα, ως μηχανισμός ψυ-
χολογικής υπεραναπλήρωσης αναστέλλει τέτοιου είδους διεργασίες. Αλλά 
ούτε και την εθνική υπόθεση, τελικά, εξυπηρετεί ο μεγαλοϊδεατισμός με 
τις ανέλεγκτες, εξωλογικές και αναρχίζουσες αντιδράσεις, που προκαλεί 
στις λαϊκές μάζες. Και τούτο διότι, στις κρίσιμες στιγμές η κατάσταση πο-
λώνεται ανάμεσα στο «πεζοδρόμιο», που εκφράζει το αίτημα του λαού για 
εθνική ολοκλήρωση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυνα-
τότητες και σ’ εκείνους, που τάσσονται υπέρ του «μέτρου» και της «άκρας 
συνέσεως». Οι τελευταίοι αυτοί, οι οποίοι ακολουθούν την αγγλική γραμ-
μή χειρισμού του «ανατολικού ζητήματος» βρίσκονται στην οθωνική π.χ. 
περίοδο σ’ αντίθεση και με το θρόνο σχετικά με το κρίσιμο αυτό θέμα, με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει μακροπρόθεσμος προγραμματισμός στην επι-
δίωξη των εθνικών στόχων. Οι διαμάχες μεταξύ «φιλοπόλεμων και φι-
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λειρηνιστών» επιτρέπουν στους ξένους «προστάτες» να κινούν τα νήματα 
και να επιβάλουν λύσεις σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνισμού. Ο 
μεγαλοϊδεατισμός εμποδίζει τη ρεαλιστική εκτίμηση της κατάστασης και 
το συντονισμό των εθνικών δυνάμεων είτε προς την κατεύθυνση άσκησης 
αποτελεσματικής διπλωματικής πίεσης είτε προς την κατεύθυνση ανάλη-
ψης μιας επιτυχημένης στρατιωτικο-πολιτικής πρωτοβουλίας. 

δ) Σημαντικό στοιχείο στη λειτουργία του μεγαλοϊδεατισμού είναι αυτό 
που ο Ιωάννης Σοφιανόπουλος ονόμαζε αργότερα, «μόνιμο εξωτερικό 
προσανατολισμό της ελληνικής πολιτικής». Αδιαφορία και άγνοια γύρω 
από τα κρίσιμα προβλήματα οικονομικής, κοινωνικής και πνευματικής 
ανάπτυξης και μονομερής στροφή του ενδιαφέροντος ηγεσίας, κυβερνήσεων 
και λαού στο πεδίο των διεθνών σχέσεων· των διπλωματικών ή στρατιω-
τικών αναμετρήσεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο εξωτερικός προσανα-
τολισμός της ελληνικής πολιτικής, που αποσπά το ενδιαφέρον του λαού 
από τα εσωτερικά ζητήματα δημιουργεί μια πρόσθετη δικλείδα ασφάλειας 
για το κοινωνικό και πολιτικό-εξουσιαστικό κατεστημένο. Κάθε εσωτερική 
πίεση εκτονώνεται, ο λαός αποπροσανατολίζεται και οι λύσεις μετατίθενται 
και μετατοπίζονται σ’ ένα απώτερο μέλλον και σε μια περιοχή, που καλύ-
πτεται με τον όρο «εθνικές διεκδικήσεις». Ο εξωτερικός προσανατολισμός 
έχει και μια άλλη όψη δεδομένου ότι: 

ε) Ο λαός δεν αναπτύσσει μια συνείδηση ρεαλισμού, δύναμης και αυτα-
σφάλειας, που να στηρίζεται στην ικανότητα να αντιμετωπίζει και να λύνει 
τα εσωτερικά προβλήματά του, κινητοποιώντας, έτσι, τις εφεδρείες, που θα 
έκαναν δυνατή την εθνική ολοκλήρωση. Αντίθετα, ο λαός κινείται σ’ ένα 
μόνιμο κλίμα ψευδαισθήσεων, ενθουσιασμών ή απογοητεύσεων, που 
διαμορφώνεται ανάλογα με τις πραγματικές ή υποτιθέμενες διαθέσεις των 
εκάστοτε «μεγάλων φίλων και προστατών του Ελληνικού Έθνους». Με τον 
τρόπο αυτό παραγνωρίζεται ακόμα και αυτή η σημασία της στρατιωτικής 
προπαρασκευής και της διοικητικής ευρυθμίας και η διεθνής συγκυρία 
δεν εκτιμάται αντικειμενικά, στη βάση, δηλαδή του πραγματικού συσχετι-
σμού δυνάμεων και της υφισταμένης διαπλοκής συμφερόντων, αλλά πά-
ντοτε συναισθηματικά. Ο μεγαλοϊδεατισμός τέλος οδηγεί: 

στ) Στην καλλιέργεια τυχοδιωκτισμού και ανευθυνότητας, που εκδη-
λώνεται με τη δημιουργία ατάκτων καταδρομικών σωμάτων, που δρουν 
στα τουρκικά σύνορα και στις υπόδουλες ελληνικές επαρχίες. Με τον τρόπο 
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αυτό ικανοποιείται το λαϊκό αίσθημα με ενέργειες θεαματικές και άσκοπες, 
σε βάρος ενός υπεύθυνου και αποτελεσματικού χειρισμού από την κυβέρ-
νηση. Και το σπουδαιότερο: Αποφεύγεται η ένταξη λαϊκών δυνάμεων με 
αγωνιστική συνείδηση και επαναστατική παράδοση στον τακτικό στρατό. 
Έτσι, διασφαλίζεται και από αυτή την πλευρά το κλειστό κύκλωμα της ολι-
γαρχίας και οι αγωνιστές της Επανάστασης κατευθύνονται προς μια δράση 
«εθνική», δηλαδή από άποψη κοινωνική «υπερπολιτική» και ουδέτερη. 

6.  ΟΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ 
    ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η εξουσία, που γεννιέται με την 
ίδρυση του ελευθέρου ελληνικού κράτους, είναι υποχρεωμένη να δημιουρ-
γήσει πολιτικούς θεσμούς εκ του μηδενός. Η μουσουλμανική κυριαρχία, 
που ανατρέπεται με την Επανάσταση, εδράζεται ασφαλώς σ’ ένα θεσμικό 
πλαίσιο, το οποίο, μάλιστα, από ορισμένες απόψεις (π.χ. καθιέρωση μο-
νίμου σταθμεύοντος στρατεύματος) χρησίμευσε ως πρότυπο στις χώρες της 
Δυτικής Ευρώπης. Το πλαίσιο, όμως, αυτό αφορά κατά βάση και άμεσα 
στον τουρκικό λαό, οι δορυάλωτοι λαοί ανήκουν στην αυτοκρατορία ως 
ραγιάδες-υπήκοοι του σουλτάνου και οι θεσμοί τους καλύπτουν έμμεσα, 
δηλαδή κυρίως από οργανωτικο-διοικητική και δευτερευόντως από νομι-
κο-συνταγματική άποψη. 

Τυπικά, ο ραγιάς αναγνωρίζεται, βεβαίως, ως persona, όχι, όμως, ως 
πλήρες και ισότιμο από πολιτική άποψη πρόσωπο. Μόνο στο ζήτημα της 
θρησκευτικής πίστης αναγνωρίζεται μια μορφή ισοτιμίας, γι’ αυτό άλλω-
στε και η Εκκλησία υπήρξε παράγων τόσο πρωταρχικής σημασίας για 
τους υπόδουλους χριστιανικούς λαούς. Όλες οι άλλες παραχωρήσεις του 
σουλτάνου – ρητές ή σιωπηλές – εξυπηρετούν σ’ όλη τη γραμμή διοικη-
τικές και λειτουργικές αναγκαιότητες του οθωμανικού συστήματος. Οδη-
γούν, αναμφισβήτητα, σε δημιουργία θεσμών, οι οποίοι, όμως, ενώ είναι 
πλήρως δεσμευτικοί για τους χριστιανούς και μεταξύ χριστιανών, έχουν 
μόνο περιορισμένη ισχύ απέναντι στον κατακτητή. Η ιδιοτυπία αυτή, ως 
στοιχείο μόνιμης ανισομέρειας, έχει ουσιαστικές συνέπειες από την άπο-
ψη του είδους της αμοιβαιότητας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ 
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κατακτητών και κατακτημένων, τη δεσμευτικότητα, το ανακλητό των παρα-
χωρήσεων κ.λπ. Εντούτοις, η σπουδαιότερη πλευρά του θέματος δεν είναι 
αυτή, αλλά το γεγονός ότι ο χαρακτήρας της σουλτανικής παραχώρησης 
είναι στενά και περιοριστικά διοικητικού, όχι πολιτικού χαρακτήρα. Έτσι, 
η αναγνώριση π.χ. της κοινοτικής «αυτονομίας» στην υπόδουλη Ελλάδα ή 
της δικαιοδοτικής αρμοδιότητας του ορθόδοξου ιερατείου έχει την έννοια 
διοικητικής, όχι πολιτικής ρύθμισης. Κατά μείζονα λόγο και οι «τάξεις» 
των εσωτερικών αρθρώσεων της υπόδουλης ελληνικής κοινωνίας, μέσα 
στο γενικότερο φεουδαρχικό πλαίσιο της ανατολικής δεσποτείας, είναι ένα 
αναμφισβήτητο πραγματικό δεδομένο, χωρίς, όμως, να υπάρχει καμιά 
αναλογία με τα δυτικοευρωπαϊκά estates, επειδή ακριβώς δεν τους ανα-
γνωρίζεται καμιά νομικο-πολιτική υπόσταση. Ο χαρακτήρας της εξουσίας 
στην ανατολική δεσποτεία αποκλείει κάθε επιμερισμό της κυριαρχίας με-
ταξύ διαφόρων φορέων αυθεντίας, στοιχείο, βέβαια, που αφορά κατακτη-
τές και κατακτημένους στον ίδιο βαθμό. Και αυτή η χριστιανική εκκλησία, 
επομένως, λειτουργεί ως απόλυτα υποταγμένος φορέας πολιτικής έκφρα-
σης του τουρκικού κράτους, πράγμα, άλλωστε, που συμβιβάζεται και αποτε-
λεί συνέχιση της βυζαντινής καισαροπαπικής παράδοσης της Ορθοδοξίας. 
Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει σαν αυτόνομος και ανταγωνιστικός, 
προς την κρατική εξουσία, πόλος. Το ίδιο, φυσικά, ισχύει και για τα άλλα 
θεσμικά μορφώματα της Τουρκοκρατίας είτε για τη δικαστική αρμοδιότητα 
των χριστιανών κοινοτικών αρχόντων πρόκειται είτε για το εφαρμοζόμε-
νο μεταξύ των Ελλήνων κοινό δίκαιο είτε για τις εθιμικές ρυθμίσεις κ.λπ. 
Δε γεννιούνται προϋποθέσεις δημιουργίας πολιτικών θεσμών. Η ανατο-
λική δεσποτεία δεν είναι δυνατό να συνυπάρξει με άλλη πηγή πολιτικής 
αυθεντίας σε κανένα επίπεδο. Η πηγή της κυριαρχίας είναι μια και μόνη: 
Ο σουλτάνος. 

Μέσα από αυτό το θεμελιώδες δεδομένο της απουσίας αυθυπόστατων 
– από πολιτική άποψη – πυρήνων με παράδοση εξουσιαστικής αυθεντίας 
πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα της κυριαρχίας στην ελεύθερη ελληνική 
πολιτεία. Η επιβολή μιας αυστηρά συγκεντρωτικής εξουσίας, με βάση τα 
κοινωνικά δεδομένα της εποχής εκείνης, δεν ήταν δυνατό να αποφευ-
χθεί, χωρίς να κινδυνεύσει σοβαρότατα η ίδια η πολιτειακή ενότητα του 
νεοσύστατου κράτους. Και, όπως είδαμε, οι παλιές κοινοτικές λειτουργίες 
δεν μπορούσαν να πολιτικοποιηθούν, χωρίς να λειτουργήσουν οι κεντρό-
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φυγες δυνάμεις του τοπικισμού σε βαθμό διαλυτικό. Η θεσμοθέτηση της 
κοινοτικής αυτονομίας στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος δε θ’ αποτελούσε 
έναν παράγοντα γνήσιας λειτουργικής αποκέντρωσης, αλλά έναν αποφασι-
στικό συντελεστή κρατικής αποσύνθεσης. Η δυτικοευρωπαϊκή πρακτική, 
βέβαια, ακόμα και στη διάρκεια της απολυταρχικής φάσης, έδειξε ότι η συ-
γκεντροποίηση της εξουσίας δεν είναι ασυμβίβαστη με την ύπαρξη θεσμών 
κεντρικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, που λειτουργούν αποκεντρωτικά, 
από άποψη κατανομής αρμοδιοτήτων, χωρίς να θίγονται οι βάσεις του συ-
γκεντρωτικού κράτους. Στην ελληνική περίπτωση, όμως, η θεμελίωση του 
νέου κράτους δημιουργεί μια κατάσταση εντελώς νέα, δεδομένου ότι δεν 
αποτελεί ούτε πολιτική ούτε οργανωτική συνέχεια της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας. Οι θεσμοί της Τουρκοκρατίας δεν μπορεί να μετεξελιχθούν σε 
αντισταθμιστικούς μηχανισμούς ελέγχου και ισορροπίας με πολιτικό βά-
ρος απέναντι στο φορέα της συγκεντρωτικής εξουσίας στο ελεύθερο ελληνι-
κό κράτος, για τρεις κυρίως λόγους: 

α) Οι θεσμοί, όπως αναλύσαμε, ήταν από παράδοση πολιτικά ουδετερο-
ποιημένοι. 

β) Δεν ήταν ομοιόμορφοι σε όλο τον ελλαδικό χώρο, αλλά παρουσιάζουν 
σοβαρές διαφορές από περιοχή σε περιοχή και 

γ) Είχαν λειτουργία παραπληρωματική μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της 
τουρκικής ανατολικής δεσποτείας και το ιδιαίτερο καθεστώς της δουλείας. 

Το γεγονός ότι οι θεσμοί της Τουρκοκρατίας δεν μπορεί να γίνουν αφετη-
ρία για να διαμορφωθούν μηχανισμοί πολιτικής εξισορρόπησης απέναντι 
στη συγκεντρωτική εξουσία, δε σημαίνει ότι είναι καταλληλότεροι για μια 
εκτεταμένη λειτουργική διαφοροποίηση, δηλαδή ως βάση κατανομής των 
εκτελεστικών νομοθετικών και δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων σε διάφο-
ρους φορείς. Είναι ένα μείγμα βυζαντινής παράδοσης, τουρκικής οργανω-
τικής πρακτικής και τρέχουσας πείρας του υπόδουλου Ελληνισμού και δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν στις αντιλήψεις και τα αιτήματα της εποχής της 
ίδρυσης του ελεύθερου ελληνικού βασιλείου. 

Είναι φανερό ότι κάτω από τους όρους αυτούς ο συγκεντρωτισμός της 
εξουσίας στο ελεύθερο ελληνικό βασίλειο κατολισθαίνει προς μια προσω-
ποπαγή αντίληψη της νομιμότητας και αντίστοιχη νομικο- πολιτική εδραί-
ωση της κυριαρχίας, που ενσαρκώνεται στο πρόσωπο του βασιλιά. Ταυτό-
χρονα, οδηγεί σε μια πρακτική συνεχών παρεμβάσεων της εκτελεστικής 
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εξουσίας στο νομοθετικό και δικαιοδοτικό έργο, που έχει σαν αποτέλεσμα 
σύγχυση αρμοδιοτήτων και τη μόνιμη παρουσία ενός συντελεστή αυθαιρε-
σίας και αβεβαιότητας στη δημόσια ζωή της χώρας. 

Θα ήταν λάθος να υποτεθεί ότι η διαπίστωση αυτή ισχύει μόνο για τη 
φάση της βαυαροκρατίας ή της απολυταρχίας και ότι δεν έχει εφαρμογή 
από τη στιγμή που εισάγεται ο «αμιγής» κοινοβουλευτισμός και λειτουρ-
γεί η τυπική δημοκρατία. Η τυπική διάκριση των εξουσιών δεν αίρει την 
προσωποπαγή βάση της κυριαρχίας ούτε τον καθοριστικό ρόλο και τη θέση 
απόλυτης υπεροχής της εκτελεστικής εξουσίας έναντι της νομοθετικής και 
της δικαστικής. Δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η εκτελεστική 
εξουσία δεν εξαντλείται στο «Υπουργείο», δηλαδή στην κυβέρνηση, που 
έρχεται και παρέρχεται, αλλά συγκροτείται από μια σειρά αμετακίνητων 
παραγόντων: το θρόνο, το στρατό και την πολιτική διοίκηση. Και οι πα-
ράγοντες αυτοί ήταν σε θέση στη μετεπαναστατική ελληνική πολιτειακή 
πραγματικότητα να δεσμεύουν κάθε κυβέρνηση, ασύγκριτα αποτελεσματι-
κότερα απ’ ό,τι το κοινοβούλιο. Η θέση υπεροχής της εκτελεστικής εξουσίας 
με την παραπάνω έννοια, ουδέποτε αμφισβητήθηκε σοβαρά στην Ελλάδα 
του 19ου αιώνα. Κάθε απόπειρα καθαρά κοινοβουλευτικής στήριξης των 
κυβερνήσεων, «διαφωνούντος του Βασιλέως», οδήγησε στην εκδίωξη της 
κυβέρνησης και στη συντριβή του κόμματος που τη στήριζε. Στην Ελλάδα 
του 19ου αιώνα, συνεπώς, και, όταν ακόμα ίσχυσε «αμιγές» κοινοβουλευ-
τικό σύστημα με τυπική διάκριση εξουσιών, το κέντρο βάρους της κυρι-
αρχίας, από το οποίο, άλλωστε, και κρίνεται η μορφή του καθεστώτος δεν 
ήταν το κοινοβούλιο, αλλά η εκτελεστική εξουσία. 

Και ήταν αναπόφευκτο από τη στιγμή που τα κόμματα δε συγκροτού-
σαν μαζικούς οργανωτικούς φορείς της κοινωνίας στη βάση μιας ομαδο-
ποίησης κοινωνικών συμφερόντων, αλλά λειτουργούσαν σαν ευκαιριακοί 
εκλογικοί μηχανισμοί στη βάση προσωπικής εκλογικής πελατείας. Τα πο-
λιτικά κόμματα, που αποτελούσαν την πολιτική έκφραση της κοινωνικής 
υπολειτουργικότητας και της αστικής υπανάπτυξης γίνονταν με τη σειρά 
τους συντελεστές διατήρησης της κηδεμόνευσης της πολιτικής από τους 
μόνιμους κυριαρχικούς φορείς του πολιτεύματος. Κατίσχυση του κοινο-
βουλίου και ανάληψη κατευθυντικού ρόλου από το νομοθετικό σώμα δεν 
ήτανε δυνατή μ’ ένα λαό συμπιεσμένο στο ρόλο της εκλογικής «πελατείας» 
ή του περιστασιακού «πεζοδρομίου». Κυριαρχία του κοινοβουλίου προϋ-
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ποθέτει ευρεία και ουσιαστική λαϊκή συμμετοχή στις δημόσιες διαδικασίες, 
μέσω μαζικών κοινωνικών οργανώσεων και πολιτικών φορέων, δεν είναι 
δυνατό να οικοδομηθεί στη βάση μιας καθολικής κοινωνικο-πολιτικής 
αμορφίας. Και υπάρχει, αναμφισβήτητα, κοινωνική αμορφία, όταν δεν 
έχουν διαμορφωθεί αντισταθμιστικοί παράγοντες ισχύος, δηλαδή οργα-
νωμένα κοινωνικά σώματα ικανά να δρουν εξισορροπητικά σε σχέση με 
την «πολιτική κοινωνία». Όπως και υπάρχει πολιτική αμορφία, όταν δεν 
υφίσταται οργανωμένη πολιτική παρουσία των κοινωνικών δυνάμεων 
στην πολιτική κονίστρα. Η προσωποποίηση των πολιτικών συγκρούσεων 
και μια συνεχής «ρυθμιστική και αυθεντική» παρέμβαση των σταθερών 
παραγόντων της εξουσίας στα κοινοβουλευτικά πράγματα, είναι μια από τις 
πιο χαρακτηριστικές συνέπειες της αμορφίας, που περιγράψαμε. Η έλλειψη 
κοινωνικού βάθους στους πολιτικούς αγώνες, η οποία είναι αποτέλεσμα 
της απουσίας οργανικής συμμετοχής των μεγάλων μαζών του ελληνικού 
λαού από τις πολιτικές διαδικασίες, οδηγεί σε μια μόνιμη παραμόρφωση 
της λειτουργίας των μηχανισμών της εξουσίας. Οι πολιτικές δυνάμεις μά-
χονται ουσιαστικά για την κυβέρνηση και το πολιτικό προσκήνιο, όχι για 
τον πραγματικό έλεγχο της εξουσίας, που είναι υπόθεση παρασκηνιακών 
πανίσχυρων και αδιαφιλονίκητων δυνάμεων, από τις οποίες καθοδηγεί-
ται, σε τελευταία ανάλυση και το πολιτικό προσκήνιο. 

Προσπάθειες απόσεισης του παρασκηνιακού ελέγχου της εξουσίας γί-
νονται κατά καιρούς, αλλά γίνονται πάντοτε «ερήμην του λαού», στοιχείο, 
που εξηγεί, γιατί τελικά όλες αυτές οι απόπειρες περιορίζονται σε μια εννοι-
ολογική «καζουϊστική» γύρω από το γράμμα και το πνεύμα των συνταγμα-
τικών διατάξεων. Γεγονός, που φανερώνει μια νομικιστική αντίληψη της 
πολιτικής και, φυσικά, δεν αποτελεί μια αποτελεσματική διαμφισβήτηση 
του υφιστάμενου παρασκηνιακού πλέγματος πολιτικών δυνάμεων και της 
εξουσίας από τις γνήσιες αστικές κοινοβουλευτικές δυνάμεις. 

7. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
   ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ 

Στο σημείο αυτό κλείνει η ανάλυσή μας, που καλύπτει βασικά την πε-
ρίοδο μέχρι την έξωση του Όθωνα. Ωστόσο, οι κοινωνικο-οικονομικές συ-
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ναρτήσεις, που προσδιορίζουν και τις δομές της εξουσίας και τη μορφή του 
ελληνικού αστισμού, μεταβάλλονται – στο βαθμό που μεταβάλλονται – με 
βραδύτατους ρυθμούς. Το «τραύμα της γέννησης» της ελληνικής αστικής 
κοινωνίας σφραγίζει τους κοινωνικοπολιτικούς μετασχηματισμούς στη 
χώρα μας μέχρι τις μέρες μας. Είναι κάτι, που θα απασχολήσει το συγγρα-
φέα στις επόμενες εργασίες, που θα έχουν το ίδιο αντικείμενο έρευνας στις 
επόμενες φάσεις της νεότερης ελληνικής ιστορίας. 

Αντί επιλόγου και με σκοπό να καταδειχτεί η βαθύτατη εξάρτηση των 
επόμενων φάσεων από την αρχική νόθα αστικοποίηση, αναφερόμαστε σε 
ορισμένα – οικονομικά κυρίως δεδομένα – που δείχνουν ανάγλυφα τους 
θεμελιώδεις περιορισμούς της ελληνικής κοινωνικής ανέλιξης στην επό-
μενη εκατονταετία. Περιορισμούς, που προδιαγράφουν τα αδιέξοδα και τις 
παλινδρομήσεις της πολιτικής ζωής της χώρας και ερμηνεύουν ενδημικά 
φαινόμενα της ελληνικής πραγματικότητας, όπως είναι η έλλειψη ηγεσιών, 
η οργανωτική ακαταστασία, η κοινωνική υπανάπτυξη, η μετανάστευση, η 
αστυφιλία κ.ο.κ. 

Στα 1830 ο αστικός πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 110.000 άτομα 
επί συνολικού πληθυσμού 750.000 ατόμων, αντιπροσωπεύει, δηλαδή το 
1/7 του συνόλου. Στα 1870 η αναλογία αυτή δεν έχει μεταβληθεί ουσι-
ωδώς (250.000 επί 1.460.000 κατοίκων), ενώ από το 1880 και πέρα, 
η αναλογία μεταβάλλεται προς όφελος του αστικού πληθυσμού, ο οποίος 
καλύπτει στα 1910 κάτι λιγότερο από το 1/4 του πληθυσμού της Ελλάδας 
(650.000 επί 2.800.000). Οι μετατοπίσεις αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και έχουν ανάγκη ερμηνείας, πριν απ’ όλα οικονομικής ερ-
μηνείας. 

Το σημαντικότερο στοιχείο από την άποψη των εσωτερικών και εξωτε-
ρικών διακινήσεων πληθυσμού, στην περίοδο, που η αστική τάξη εμφανί-
ζεται στο κοινωνικό και πολιτικό προσκήνιο της χώρας, είναι η στενότητα 
της γης. Στενότητα διπλή: της καλλιεργούμενης επιφάνειας, που μπορεί να 
χαρακτηριστεί σαν «απόλυτη» και στενότητα «σχετική», οφειλόμενη στη 
διαμόρφωση των σχέσεων ιδιοκτησίας στη γη. Όσον αφορά στην «απόλυ-
τη» στενότητα καλλιεργήσιμης γης, αρκεί ν’ αναφερθεί ότι ακόμα και στα 
1920, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Α. Boyadjogloy51, μόνο 

51 Τα οποία βασικά επικυρώνονται και από τον Alivisatos B., La réforme agroire en 
Grèce, σελ. 159 επόμ.
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το 20% της ελληνικής γης είναι καλλιεργήσιμο. Πρόκειται, βέβαια, για 
ένα απόλυτα περιοριστικό στοιχείο, που συνάπτεται στενότατα και αποτε-
λεί τυπική έκφραση της βαθύτατης υπανάπτυξης του αγροτικού τομέα. Το 
γεγονός, το οποίο, φυσικά, οφείλεται κατά πρώτιστο λόγο, όχι μόνο στην 
έλλειψη αρδευτικών, εκχερσωτικών, αντιπλημμυρικών, κ.λπ. έργων, που 
προδίδουν την απουσία σοβαρών επενδύσεων στη γεωργία από τους ιδι-
ώτες ή το κράτος, αλλά και στην απουσία οιουδήποτε προγραμματισμού 
και κατεύθυνσης. Η σχετική στενότητα είναι τεχνητή και οφείλεται στη με-
γάλη γαιοκτησία, η οποία ακόμα και στα 1917 και πάλι σύμφωνα με τον 
Boyadjogloy52, κατανέμεται σε 2249 τσιφλίκια, από τα οποία μόνο 150 
αξιοποιούνται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Είναι γνωστό ότι ο Max 
Weber στην περίφημη εργασία του για τη θέση των Γερμανών αγροτοεργα-
τών ανατολικά του ποταμού Έλβα και αργότερα ο Franz Oppenheimer στη 
θεωρία του για τη μονοπωλιακή δέσμευση της γης (Bodensperre), θεώρη-
σαν τη μεγάλη γαιοκτησία ως το κύριο αίτιο ερήμωσης μεγάλων περιοχών 
της Ευρώπης (Ανατολικής Πρωσίας, Σικελίας κ.λπ.). Στην ίδια προβλημα-
τική κατατάσσονται και τα φαινόμενα εγκατάλειψης της υπαίθρου, που εκ-
δηλώθηκαν στη μετεπαναστατική Ελλάδα στη διάρκεια μιας εκατονταετίας 
και συνεχίστηκαν με την παρουσία ορισμένων πρόσθετων λόγων μέχρι 
σήμερα. 

Υπάρχει, όμως, μια θεμελιώδης διαφορά με τα ανάλογα ευρωπαϊκά 
φαινόμενα. Εκεί, η απορρόφηση του πληθυσμού που εγκαταλείπει την 
ύπαιθρο, γίνεται στα πλαίσια μιας οργανικής διεύρυνσης του βιομηχανι-
κού τομέα, εδώ, οδηγεί στη δημιουργία ενός αστικού υποπρολεταριάτου. 
Ταυτόχρονα, έχουμε και ένα τεράστιο κύμα εξωτερικής μετανάστευσης, που 
και αυτή είναι συνέπεια των ίδιων συνθηκών που επικρατούν στον αγροτι-
κό τομέα της οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγάλο μεταναστευτι-
κό κύμα στην Ελλάδα εκδηλώνεται, όταν πλέον οι ρυθμοί εκβιομηχάνισης 
των μεγάλων δυτικών χωρών της Ευρώπης έχουν ανακόψει σχεδόν ολο-
κληρωτικά την εξωτερική μετανάστευση. 

Στην περίοδο της ελληνικής «αστικής» ανόδου, που την εναρκτήρια 
φάση της μπορούμε να τοποθετήσουμε στη δεκαετία 1870-1880, δεν έχου-
με σοβαρές δομικές μεταβολές στη γεωργία. Οι βασικές διαρθρώσεις παρα-

52 Boyadjogloy A. Contribution a l’ étude de l’ économie de la Grèce, Παρίσι 1951 σελ. 
48 επ.
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μένουν αμετάβλητες και ο αγροτικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τον 
κύριο άξονα της οικονομικής ζωής της χώρας. 

Οι ελληνικές εξαγωγές είναι γεωργικές εξαγωγές, μονοκαλλιεργητικού 
και «παθητικού» χαρακτήρα. Μονοκαλλιεργητικού, γιατί περιορίζονται 
σε 2-3 γεωργικά προϊόντα (σταφίδα, λάδι, καπνά) και παθητικού, γιατί 
για τα προϊόντα αυτά η ελληνική οικονομία είναι παθητικός και εξαρτη-
μένος «δέκτης τιμής» (Price Taker). Οι τιμές διαμορφώνονται κατά τρό-
πο μονοπωλιακό στις καπιταλιστικές αγορές της Δύσης, σε βαθμό, που να 
αποκλείεται κάθε δυνατότητα να ασκηθεί από ελληνική πλευρά αυτόνομη 
πολιτική τιμών σε σχέση με τα προϊόντα αυτά. Και, φυσικά, συνεχίζεται η 
μεγάλη τρωτότητα, η υπερβολική ευαισθησία της ελληνικής οικονομίας 
λόγω της μονομερούς της εξάρτησης από ορισμένα προϊόντα (ιδιαίτερα 
της σταφίδας), τα οποία δεν ανήκουν στην κατηγορία των βασικών ειδών 
διατροφής και προορίζονται για ορισμένες μόνο αγορές του εξωτερικού. 
Ωστόσο, η ευαισθησία αυτή, παρ’ όλη τη διεθνή κρίση του 1878 και, κυ-
ρίως, τη μεγάλη σταφιδική κρίση, που αρχίζει στα 1892 για να συνεχιστεί 
για ολόκληρες δεκαετίες, δεν εμποδίζει μια συνεχή άνοδο των εξαγωγών, 
που από 14.400.000 χρυσές δρχ. στα 1838 φτάνουν στις 48.042.000 στα 
1861, στις 93.993.918 στα 1901 και στις 110.713.003 στα 1908. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι η συνεχώς αυξανόμενη αγροτική παραγωγή είναι 
εκείνη, που καταβάλει το τίμημα της αστικοποίησης, χωρίς καμιά ουσια-
στική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του παραγωγού, που αγωνιά 
στο όριο συντήρησης. Ενδεικτικό της ανώμαλης αυτής διαμόρφωσης στην 
πορεία της οικονομίας, που αποτελεί και αδιάψευστη απόδειξη του σταθε-
ρά αντιπαραγωγικού χαρακτήρα της ελληνικής αστικοποίησης, είναι ότι 
από το 1873 και μέχρι το 1908 το ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου, που ως 
τότε ήταν ενεργητικό, γίνεται σταθερά παθητικό. Αν λάβουμε υπόψη μας α) 
τη διάρθρωση των εξαγωγών (γεωργικές) και των εισαγωγών (κατά βάση 
βιομηχανικών καταναλωτικών ειδών), σε συνάρτηση με β) τη χαμηλότατη 
αγοραστική δύναμη της υπαίθρου, που σημαίνει ότι η ύπαιθρος καταναλί-
σκει ένα μικρό μόνο μέρος των εισαγόμενων ειδών και γ) το χαμηλό ποσο-
στό των εισαγόμενων ειδών βιομηχανικού εξοπλισμού, γίνεται φανερό ότι 
η πόλη αναπτύσσεται σ’ ένα πλαίσιο παρασιτικό, αντιπροσωπεύει, δηλαδή 
την παθητική και δαπανηρή πλευρά στο εθνικό, οικονομικό ισοζύγιο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Archives des Affaires Étrangères, 
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Nouvelle Serie, Gréce που παραθέτει ο Μοσκώφ53, μεταξύ 1830 και 
1870 έχουμε τριπλασιασμό και μέχρι το 1909 εξαπλασιασμό του επεν-
δυμένου εμπορικού κεφαλαίου, που ανέρχεται σε 300.000.000 χρυσές 
δρχ., καλύπτοντας τα 35% της συνολικής ντόπιας κεφαλαιακής συσσώρευ-
σης στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, που συμποσούται σε 
850.000.000 χρυσές δρχ. Αν ληφθεί υπόψη ότι ο εμπορικός τομέας στα 
1909 έχει τη μικρότερη συμμετοχή ξένου κεφαλαίου, που καλύπτει μόνο 
τα 22% των συνολικών επενδύσεων στο εμπόριο, προβάλλεται ανάγλυφη 
η διαμορφωτική σημασία του τομέα αυτού στη διάρθρωση της οικονομίας 
της χώρας. Τριακόσια εκατομμύρια χρυσές δρχ. καθαρά ελληνικά κεφά-
λαια απασχολούνται σε εμπορικές δραστηριότητες, όταν τα αντίστοιχα 
επενδυμένα ελληνικά κεφάλαια στη βιομηχανία δεν υπερβαίνουν τα 110 
εκατ., στη ναυτιλία τα 115 εκατ. και στις τράπεζες τα 110 εκατ. Είναι πρό-
δηλη η σημασία της δυσαναλογίας αυτής στη διάρθρωση και την κατανομή 
των διαθέσιμων εσωτερικών κεφαλαίων από την άποψη της δυναμοποί-
ησης των οικονομικών διαδικασιών και της οικονομικής ανάπτυξης. Μια 
συντριπτικά μεγάλη αναλογία της εσωτερικής κεφαλαιακής συσσώρευσης 
είναι μόνιμα στραμμένη στη μεσολάβηση, το μεταπρατισμό και τη διαμετα-
κόμιση, με αποτέλεσμα το παραγωγικό δυναμικό της οικονομίας να περιο-
ρίζεται ουσιαστικά στη γεωργία και στην ελαφρά βιομηχανική παραγωγή, 
που αναπτύσσεται βραδύτατα ακόμα και μετά τους βαλκανικούς πολέμους. 
Η βραδυπορία της ελληνικής οικονομίας, σε μια περίοδο που θεωρεί-
ται περίοδος αστικής ανόδου, προβάλλεται ανάγλυφη αν σκεφτεί κανείς 
ότι στα 1909 η κεφαλαιοποιημένη αξία της μεγάλης γαιοκτησίας, όπως, 
ήδη, αναφέραμε, υπολογίζεται σε 1 δισεκ. χρυσές δρχ., ξεπερνάει, δηλαδή 
κατά 150.000.000 την «ενεργό» συνολική κεφαλαιακή συσσώρευση της 
χώρας. Και αυτό, όταν, παράλληλα, τα επενδυμένα στην Ελλάδα ξένα κε-
φάλαια ανέρχονται σε 1.050.000.000 χρυσές δρχ., υπερβαίνουν, δηλαδή 
κατά 200 εκατομ. χρυσές δρχ. την εσωτερική κεφαλαιακή συσσώρευση. 

Δε γεννάται, βεβαίως, ζήτημα ότι κατά βάση η κεφαλαιακή συσσώρευ-
ση, στο εμπόριο τουλάχιστο, για όλη την εξεταζόμενη περίοδο στηρίζεται 
στην ιδιοποίηση γεωργικού οικονομικού πλεονάσματος και υπεραξίας. 
Μια εκτεταμένη αλυσίδα μεσολαβητών κλιμακώνεται ανάμεσα στον παρα-

53 Μοσκώφ όπου παραπάνω σελ. 163. 
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γωγό και τον καταναλωτή πραγματοποιώντας κέρδη, τα οποία στα χαμη-
λά επίπεδα εξασφαλίζουν ένα μεταπρατικό εισόδημα, στα μεσαία οδηγούν 
σε σχηματισμό περιουσιών και στη διεύρυνση του κύκλου της εμπορικής 
δραστηριότητας και στα ανώτερα και τα ανώτατα σε συγκέντρωση πλούτου 
ή (και) σε ποικίλες μορφές καταναλωτικής επίδειξης. Δεν είναι, επομένως, 
μόνο τα κεφάλαια, που δεσμεύονται στο εμπόριο, τα οποία ενδιαφέρουν 
από οικονομική άποψη, αλλά και το τμήμα εκείνο του οικονομικού πλε-
ονάσματος, που μέσω του εμπορίου απομυζάται από τη γεωργία είτε για 
να ακινητοποιηθεί με τη μορφή διαρκών καταναλωτικών αγαθών είτε για 
να διατεθεί στην κάλυψη των κάθε είδους δευτερογενών ή και πολυτελών, 
ακόμα, αναγκών. Ιδιαίτερα, το τελευταίο αυτό σημείο έχει μεγάλη σημασία, 
γιατί η κάλυψη των αναγκών αυτών σε μια οικονομία, χωρίς ουσιαστική 
βιομηχανική ανάπτυξη και παραγωγή, όπως η ελληνική, πραγματοποιεί-
ται από εισαγόμενα είδη. Με τον τρόπο αυτό έχουμε εκροή οικονομικού 
πλεονάσματος στο εξωτερικό και αντίστοιχη απώλεια αγοραστικής δύνα-
μης για την αγορά εσωτερικών προϊόντων. Ο παθολογικός μεταπρατισμός, 
που συνδέεται με τη διεύρυνση του ελληνικού αστισμού δημιουργεί ένα 
φαύλο κύκλο μέσα στον οποίο κινείται υποχρεωτικά η ελληνική οικονο-
μία. Η υπερβολική επέκταση των μεσολαβητικών κρίκων στη διάθεση και 
την εμπορία του γεωργικού προϊόντος συμπιέζει τις τιμές, που καταβάλλο-
νται στον παραγωγό σ’ ένα επίπεδο πολύ χαμηλό, που μόλις επιτρέπει την 
κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών, με αποτέλεσμα οι μεγάλες αγροτικές 
μάζες να μην αντιπροσωπεύουν υπολογίσιμη αγορά για τα βιομηχανικά 
προϊόντα. Επομένως και από την πλευρά αυτή δημιουργείται ένα σοβαρό 
αντικίνητρο για βιομηχανικές επενδύσεις, λόγω της στενότητας της αγοράς 
και του περιορισμένου κύκλου των καταναλωτών. Για να υπερκαλυφτεί 
το αντικίνητρο αυτό θα έπρεπε ο κύριος όγκος της αφαιρούμενης από 
τη γεωργία αγοραστικής δύναμης να στραφεί μαζικά προς βιομηχανικές 
επενδύσεις, ώστε με τη δημιουργία βιομηχανικής απασχόλησης σε μεγάλη 
κλίμακα να σημειωθεί μια εκτεταμένη διεύρυνση των αγορών των πόλεων 
για βιομηχανικά προϊόντα μαζικής κατανάλωσης. Κάτι τέτοιο, όμως, προϋ-
πέθετε ότι, πρώτο: θα λειτουργούσαν μηχανισμοί καπιταλιστικής συσσώ-
ρευσης, αντί να μπλοκάρεται ο κύριος όγκος των διαθέσιμων κεφαλαίων 
της οικονομίας στη μεσολάβηση και στην αντιπαραγωγική πλουτοκρατι-
κή κατανάλωση και δεύτερο: οι νεοδημιουργούμενες βιομηχανικές επι-
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χειρήσεις θα προστατεύονταν, μέχρις ότου να ανδρωθούν, από ένα ισχυ-
ρό δασμολογικό τείχος. Κάτι τέτοιο, όμως, φυσικά, ήταν αντίθετο προς τα 
συμφέροντα των πανίσχυρων μεσολαβητικών στρωμάτων και των ακόμα 
ισχυρότερων βιομηχανικών μητροπόλεων της Δύσης. Έτσι, όπως αναφέρ-
θηκε, ήδη, καταργούνται σι δασμοί που είχε επιβάλει ο Καποδίστριας και 
από το 1890 η επικράτηση της πολιτικής της ελευθερίας του εμπορίου εί-
ναι πλήρης, με θερμούς θιασώτες (ανάμεσα στα 1900-1910) την «Ακρό-
πολη» και την «ανανεωτική» ομάδα των Ιαπώνων, που πρωτοστατούν στη 
λεγόμενη πολιτική των φθηνών τιμών. 

Ο κόσμος της μεσολάβησης ενδιαφέρεται για όγκους «διακινούμενων» 
εμπορευμάτων, όχι για όγκους παραγόμενων εμπορευμάτων. Ανοιχτή 
αγορά σημαίνει μεγαλύτερη διακίνηση, δηλαδή περισσότερα κέρδη «χέρι 
με χέρι». Είναι ο ιδιότυπος «κοσμοπολιτισμός» της υπανάπτυξης που 
διατηρεί την οικονομία σε αναγκαστική υποπαραγωγικότητα και μόνιμη 
υπολανθάνουσα κρίση, δεδομένου ότι η οικονομία, παράγει λιγότερα απ’ 
όσα μπορεί, και καταναλώνει, περισσότερα από όσα παράγει. Και, φυσικά, 
κάτω από τους όρους αυτούς, δεν είναι ούτε αξιοπερίεργο ούτε δυσερμή-
νευτο το γεγονός ότι ένα συνεχώς διογκούμενο «δημόσιο χρέος» εξελίσσε-
ται σε αθεράπευτη πληγή αυτής της χώρας, προπομπός, αγωγός και όργανο 
σταθεροποίησης της ξένης πολιτικής επιρροής και εξάρτησης. 

Μέχρι το 1879 η βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας ακολουθεί βραδύτα-
τους ρυθμούς. Μια πρώτη αξιόλογη άνοδος σημειώνεται στην εικοσαετία 
που ακολουθεί, στη διάρκεια της οποίας τα επενδυμένα στη βιομηχανία 
κεφάλαια αυξάνουν από 40 σε 250 εκατομ. χρυσές δραχμές στα 1909. Την 
ίδια περίοδο ο αριθμός των εργοστασίων αυξάνει από 210 σε 1.213 (από 
τα οποία 1.186 ήσαν ατμοκίνητα). Δεν υπάρχει, βεβαίως, αμφιβολία ότι 
μεγάλος αριθμός των χαρακτηριζόμενων «εργοστασίων» δεν ήσαν παρά 
μικρά βιοτεχνικά εργαστήρια με πολύ μικρή ιπποδύναμη, που δε διέ-
φεραν παρά ελάχιστα από τις διεσπαρμένες σ’ όλη την Ελλάδα ατομικές 
βιοτεχνίες όλων των «κατηγοριών» (που δε θεωρούνται βιομηχανικά κα-
ταστήματα). Πάντως, το σύνολο των «βιοτεχνικών καταστημάτων» φτάνει 
μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε 2.874, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Α. Μανσόλα που παραθέτει ο Ψυρούκης54, μια αύξηση αξιοσημείωτη, η 

54 Βλέπε Α. Μανσόλα: «Απογραφή των εν Ελλάδι βιομ. καταστημάτων» στοιχεία παρα-
τιθεμ. από Μοσκώφ όπου παραπάνω σελ. 169.
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οποία, όμως, κυρίως οφείλεται στην προσάρτηση των νέων επαρχιών μετά 
τους πολέμους του 1912-1913. Μεταξύ 1901 και 1919 δεν ιδρύθηκαν πε-
ρισσότερες από 46 σημαντικές βιομηχανικές επιχειρήσεις. 

Οι απασχολούμενοι στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την 
κατάταξη που ακολούθησε η ελληνική στατιστική πρακτική, από 24.286 
που ήσαν στα 1879 έφτασαν στους 32.000 στα 1909 και στους 63.000 
μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Απ’ αυτούς, σύμφωνα με την επίσημη απο-
γραφή της 19-12-1920, οι 41.658 απασχολούνται σε 5.490 βιομηχανικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μας, αποτελούσαν και τον κύριο 
βιομηχανικό τομέα της οικονομίας, που, οπωσδήποτε, πρέπει να διακρί-
νουμε από τη μικρή βιοτεχνική παραγωγή και τη μανιφακτούρα. Και χω-
ρίς, όμως, αυτό τον περιορισμό (σύνολο πληθυσμού ελεύθερου βασιλείου 
2.800.000 περίπου) και στα 1920 (σύνολο πληθυσμού 4.500.000 περί-
που), η βιομηχανία δεν απασχολεί περισσότερο από το 3-4% του ενεργού 
πληθυσμού της χώρας. 

Το σύνολο, βεβαίως, των απασχολουμένων στη μεταποίηση (δευτερο-
γενής τομέας) είναι πολύ μεγαλύτερο. Με βάση τα στοιχεία της απογραφής 
του 1920 ανέρχεται σε 155.266 άτομα, που κατανέμονται σε 31.987 βιο-
μηχανικές μονάδες, προσεγγίζει, δηλαδή το 10% του ενεργού πληθυσμού. 
Είναι αυτονόητο ότι ο τελευταίος αυτός αριθμός, πολύ ισχνός και σαν από-
λυτο μέγεθος, δεν μπορεί να αποτελέσει δείκτη εκβιομηχάνισης, αλλά ούτε 
καν αστικοποίησης. Τα πατροπαράδοτα ραφεία, υποδηματοποιεία, σαγμα-
τοποιεία και μικροσιδηρουργεία, που περιλαμβάνονται στον αριθμό αυτό 
και διαμοιράζονται σε χιλιάδες κοινότητες της χώρας βρίσκονται έξω από 
την προοπτική της πορείας εκβιομηχάνισης της χώρας, δεν αποτελούν δε-
δομένο ή συντελεστή βιομηχανικής ανάπτυξης. Βεβαίως, σε μια εκτίμηση 
του μεταποιητικού προϊόντος της οικονομίας, θα πρέπει να συνυπολογι-
στεί και η μικροβιομηχανική παραγωγή, όπως και η αγροτική οικιακή 
βιοτεχνική παραγωγή ειδών, προορισμένων για αυτοκατανάλωση. Αλλ’ 
αυτό είναι άλλο ζήτημα, άσχετο με την εκβιομηχάνιση μιας οικονομίας.   

Ο παραλληλισμός των παραπάνω στοιχείων με τους ρυθμούς αστικο-
ποίησης καταδείχνει τη βραδύτατη εξέλιξη της βιομηχανίας. 

Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ55, το 1879 ο αστικός πληθυ-

55 ΕΣΥΕ: Δημογραφική και μελλοντική προέκταση του πληθυσμού της Ελλάδας 1960-
1965, Αθήνα 1966, σελ. 13.
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σμός ανέρχεται στα 17,7% του συνόλου και ο ημιαστικός στο 9,8%, το 1907 
στο 23,9% και 9,2% αντίστοιχα και το 1920 στο 26,6% και 9,7% αντίστοι-
χα. Επομένως, ακόμα και μέσα στους κατ’ εξοχήν πόλους αστικής συγκέ-
ντρωσης, οι εργάτες βιομηχανίας έχουν πολύ ισχνή αντιπροσώπευση, που, 
ακόμα κι αν συνυπολογιστούν οι λεγόμενες ημιαστικές περιοχές, δεν ξε-
περνούν σε κανένα από τα τρία αυτά χρονικά σημεία το 15% του αστικού 
ενεργού πληθυσμού (ενεργός πληθυσμός: άτομα ηλικίας 14-65 ετών). 

Τα δεδομένα αυτά αποκαλύπτουν το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στην αστι-
κοποίηση και την εκβιομηχάνιση, αλλά και την απουσία κάθε συντονι-
σμού μεταξύ τους. Η αστικοποίηση ακολουθεί τους ρυθμούς ανάπτυξης της 
μεσολάβησης, όχι της βιομηχανίας. Οι νέοι αστοί δεν είναι παραγωγοί στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία, αλλά υπάλληλοι – ιδιωτικοί και δημόσιοι 
– έμποροι, επαγγελματίες, εισοδηματίες, επιστήμονες, απασχολούμενοι σε 
παροχή υπηρεσιών όλων των κατηγοριών ή τέλος ευκαιριακά, περιστασι-
ακά ή ακόμα και παρασιτικά απασχολούμενοι. 

Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία, στη βιοτεχνία και στον κλάδο οικοδο-
μών βρίσκονται κάτω από τη συνεχή απειλή μιας πιεστικής υπερπροσφο-
ράς εργασίας, που έχει τις ρίζες της στο τεράστιο αχρησιμοποίητο ή υπο-
απασχολούμενο εργατικό δυναμικό της υπαίθρου. Είναι ένας πρόσθετος 
λόγος αδυναμίας των παραγωγών των πόλεων, ο οποίος παρεμποδίζει τη 
συνδικαλιστική τους οργάνωση και τη συντονισμένη επιδίωξη των συμφε-
ρόντων τους, που θα τους διαμόρφωνε σε ένα μικρό σχετικά, αλλά συνεκτι-
κό και ανάλογα με τις συνθήκες κρίσιμο παράγοντα επιρροής στην εξέλιξη 
της ζωής των πόλεων. 

Η διάρκεια της εργασίας είναι μεγάλη (10ωρη και υπερωρίες), τα μέτρα 
κοινωνικής πρόνοιας ανύπαρκτα μέχρι το 1909, ενώ η συνολική αγορα-
στική δύναμη των εργατικών στρωμάτων δεν αποτελεί αποφασιστικό πα-
ράγοντα διεύρυνσης των αστικών αγορών, δεδομένης και της χαμηλότερης 
στάθμης των ημερομισθίων.   

Εξάλλου, η ελληνική βιομηχανία στην περίοδο που εξετάζουμε, είναι 
ελαφρά βιομηχανία, που παράγει είδη μαζικής κατανάλωσης και επιζεί μ’ 
ένα στενό ανταγωνιστικό περιθώριο, είδη που συμβαίνει να μην ενδιαφέ-
ρονται να καλύψουν για διάφορους λόγους οι μεγάλες βιομηχανικές «μη-
τροπόλεις» του εξωτερικού. Για συγκροτημένη και μακροπρόθεσμη κρατι-
κή πολιτική βιομηχανικής ανάπτυξης δεν μπορεί να γίνει λόγος, όσο κι αν 
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εμφανίζεται κατά καιρούς αυξημένο κυβερνητικό ενδιαφέρον για την ανά-
πτυξη της βιομηχανίας, ιδιαίτερα στην περίοδο του X. Τρικούπη. 

Η συμβολή της βιομηχανίας στο εθνικό προϊόν παραμένει σταθερά, 
παρ’ όλη την επιτάχυνση της αστικής μετεξέλιξης, δυσανάλογα και απαρά-
δεκτα μικρή. 

Το είδος της βιομηχανίας, που δημιουργείται στην Ελλάδα στη φάση της 
αστικής ανόδου, δεν αξιοποιεί παρά σ’ ελάχιστο βαθμό ειδικευμένη εργα-
σία στο διευθυντικό και στο εκτελεστικό επίπεδο. Στο διευθυντικό επίπεδο 
πολύ συχνά προτιμάται η εισαγωγή ξένων ειδικών και εμπειρογνωμόνων, 
ενώ στο εκτελεστικό επίπεδο η μάζα των απασχολουμένων εύκολα αντικα-
θίσταται, σε τρόπο ώστε να μην έχει σταθερή και μόνιμη σύνθεση. Φυσική 
συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ότι η συμβολή της βιομηχανίας στη δη-
μιουργία τεχνικής και εργατικής παράδοσης είναι πολύ περιορισμένη, αν 
όχι ανύπαρκτη. 





ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κερί τιμής και μνήμης
του Χρίστου Μπελλέ



Βασίλης Ι. Φίλιας
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Ο Βασίλης Φίλιας, με την Ορτένσια Μπούσι ντε Αλιέντε.

Ώρες περισυλλογής και συνδιαλογής με τον εαυτό του, στο πλαίσιο της νοηματοδότησης 
της ζωής, της  Ύπαρξης… 
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Με τη Μελίνα και τον Ντασέν τούς ένωνε βαθιά 
και ειλικρινής φιλία. Με τον Ντασέν, όμως, τα 
πράγματα ήταν διαφορετικά. Είχαν κοινούς 
δρόμους της χίμαιρας και της ουτοπίας, μέσα 
στο περιστύλιο του ποικιλώνυμου «Θεού». 
Ήταν ανείπωτα ωραίοι. Δε σκότωσαν το παιδί 
που εμπεριείχαν, γνώριζαν από ουράνιες δυ-
νάμεις, από «πέλαγο», από κώδικες Ύπαρξης. 
Είχαν αποκρυπτογραφήσει τους οδοδείκτες 
προς τον Παράδεισο… ίσως να κράταγαν και τα 
κλειδιά του, ακόμα…

«Η "παγκοσμιοποίηση" δε συνιστά απλά μία 
διαδικασία επικυριαρχίας των γιγάντιων μο-
νοπωλιακών και τραπεζικών συμφερόντων, 
αλλά και προϋποθέτει και την εξάλειψη του δι-
αφορετικού, ώστε να μην υπάρχουν αντιστάσεις 
στον παγκόσμιο οικονομικο-πολιτικό έλεγχο. 
Ακριβώς γι’ αυτό στο ιδεολογικό περίγραμμα 
της "παγκοσμιοποίησης" εντάσσεται η λογική 
του "τέλους των ιδεολογιών", της κατάργησης 
του Έθνους, της πολιτισμικής εξομοίωσης. Το 
νευραλγικό χαρακτηριστικό αυτής της προ-
σέγγισης συνίσταται στην ελαχιστοποίηση της 
σημασίας της Ιστορίας και της ιστορικής μετα-
βολής, ο καθαγιασμός και η διατήρηση του "γε 
νυν έχοντος", όπως, ακριβώς, συλλαμβάνεται 
από το αμερικανικό δομολειτουργισμό στην 
Κοινωνιολογία και στο συμπεριφορισμό στην 
Ψυχολογία».
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Βασίλης Φίλιας 
ανυπόταχτος επαναστάτης - παμμέγιστος Δάσκαλος 

υπέροχος άνθρωπος 

του Χρίστου Στεργ. Μπελλέ 

Ο Βασίλης Φίλιας επέλεξε συνειδητά και βιωματι-
κά, με κύριο όπλο παρά πόδας την Παιδεία, να φυ-
λάγει Θερμοπύλες, σ’ έναν τόπο, όπου «κλαδεύει τα 
δένδρα σε θάμνους», σ’ έναν τόπο, όπου «κεφαλή 
προεξέχουσα, πυρ…», σ’ έναν τόπο, όπου ασύστο-
λα και υποκριτικά τιμά μετά θάνατον, σ’ έναν τόπο, 
όπου εξιδανικεύει τους αποθαμένους και θάβει τους 
ζωντανούς, σ’ έναν τόπο ευκαιρίας, «πεδίο βολής 
φτηνό», όπου ξένοι κι αυτόχθονες αργυρώνητοι 
αθλούνται ασύστολα, πωλώντας, όσο-όσο, τα παναν-
θρώπινα τιμαλφή του και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι 

θεωρούνται έωλοι και ανωφελείς. Και, όμως, μίλησε και με την Ιστορία 
και με την Ελλάδα, αλλιώς, λεβέντικα, καθαρά και αντισυστημικά, γνέφο-
ντάς τους με νόημα: «άφες αυτοίς»… 

Ο Βασίλης Φίλιας είχε ήθος, με την ομηρική, έννοια της λέξης, όπου 
ήθος, σημαίνει τόπο, πατρίδα. Σεργιάνιζε στις γειτονιές του κόσμου κρατώ-
ντας σφιχτά το χέρι της μεγάλης του ερωμένης, που δεν ήταν άλλη από τη 
γενέθλια γη, την πατρίδα, την Ελλάδα. Και τούτο μακράν από σωβινισμούς, 
μεγαλοϊδέες και φανατισμούς. Για το Φίλια, πατρίδα δεν είν’ το κράτος, οι 
θεσμοί, τα σταλίκια. Είναι, προπάντων, η γλώσσα, η παράδοση, η Ιστορία 
και ο πολιτισμός, όλα αυτά που διαφορετικά και επιγραμματικά ονομάζου-
με προγόνους, ρίζες. Και όλα αυτά καταυγάζουν και εξακτινώνονται μέσα 
από τα 33 βιβλία του, τα άρθρα του, τις διαλέξεις του, τις ατέρμονες συζητή-
σεις του, τις ανησυχίες του, μέχρι την τελευταία ρανίδα της ζωής του. 

Ο Βασίλης Φίλιας είχε ήθος, με τη σύγχρονη έννοια της λέξης, όπου 
ήθος, σημαίνει τρόπο, στάση ζωής. Τούτο το «παιδί» του λόγιου Ερμή, μα 
και του Άρη, είχε, προπάντων, στάση ζωής, που νοηματοδότησε με αδια-
πραγμάτευτους, απαράβατους κώδικες αξιών, που βίωνε ζώντας λιτά, σε-
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μνά και χαμηλόφωνα, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα και την τύρβη της 
αγοράς, πόρρω απέχων απ’ τη σημερινή φοβισμένη διανόηση, τον πνευ-
ματικό κόσμο του «δήθεν», των πανηγυριών, των τελετών, των δεξιώσε-
ων, της αφασίας, της σπουδαρχίας, της αιδήμονας, ενοχικής σιωπής. 

Τούτος ο παμμέγιστος Δάσκαλος – από τους πιο ευφυείς, ευρυμαθείς, 
πολύγραφους και καλλιεργημένους πνευματικούς ανθρώπους της Νεότε-
ρης Ελλάδος – γνώριζε πως η βαθιά και πολύπλευρη κρίση εδράζεται σε 
σταθερές διαχρονικές παθογένειες, με το έλλειμμα Παιδείας κυριότερη 
αιτία και αιτιατό της παρακμής. Γνώριζε, επίσης, πως, όταν μια κοινωνία 
παρακμάζει, πρώτα απ’ όλα παρακμάζει η γλώσσα, μιας και η γλώσσα εν-
σαρκώνει τη σκέψη και η σκέψη μετουσιώνεται σε γλώσσα. Ομιλούμε για 
γλώσσα θεμέλιο της ταυτότητας και της υπόστασής μας, μιας και «δεν κα-
τοικούμε μια χώρα, κατοικούμε μια γλώσσα και μια Ιστορία». Μέχρι τη 
στιγμή της «κατάληξής» του, υπήρξε Πρόεδρος στο ιστορικό Πολιτιστικό 
Σωματείο «Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά», με απροσμέτρητη γλωσσι-
κή και εθνική προσφορά. 

Πίστευε, ακράδαντα, πως το μείζον πρόβλημα του ανθρώπου είναι η 
νοηματοδότηση της ζωής του. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται την ύπαρξή 
του. Το πρόβλημα της νεολαίας σήμερα είναι αυτό ακριβώς: η ανοηματοδό-
τηση της ζωής. Και στάθμιζε την κύρια ευθύνη στους δασκάλους και, προ-
παντός, τους δασκάλους των δασκάλων, δηλαδή τους Ακαδημαϊκούς. 

Τούτος ο φανατισμένος αστός, ο θηριώδης επαναστάτης, είχε τρομε-
ρή αίσθηση χιούμορ και γέλαγε με αφοπλιστική ευγένεια μικρού παιδιού: 
«Δάσκαλε, ανακάλυψα πατέντα να ζήσεις 85 χρόνια, ακόμα», του είπα σο-
βαρά και βαθυστόχαστα σε ανύποπτο χρόνο. «Τι λες, κύριε Μπελλέ, είμαι 
όλος αυτιά», ανταποκρίθηκε με βλοσυρή ματιά αληθοφάνειας. «Κάθε βρά-
δυ στην προσευχή σου θα ζητάς απ’ τον Ύψιστο πίστωση χρόνου για 20 
ακόμα βιβλία. Οπότε, έχουμε και λέμε… 20 βιβλία επί 4 χρόνια, κατά μέσο 
όρο έκαστο, μας κάνουν 80, συν 5 ακόμα για έκτακτες παροχές (διαλέξεις, 
μαθήματα, ταξίδια, κάποια αιθέρια ύπαρξη κλπ) μας κάνουν 85 ακριβώς», 
του ανέλυσα με αφοπλιστική μαθηματική ενάργεια. «Τι λες, ρε, βλάσφη-
με, μου ζητάς, δηλαδή, να γίνω θεομπαίχτης;». Γιόμισε το σαλόνι με ζεστό, 
παιδικό γέλιο, που είχα την αίσθηση πως γέλαγε μαζί μας κι ο Θεός. Γνώ-
ριζε, όσο κανείς άλλος, πως η ευτυχία κρύβεται στα μικρά-πελώρια πράγ-
ματα της καθεμέρας και το έδειχνε… 
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Τον χαρακτήριζε η θεϊκή ιδιότητα της έκπληξης. Εκπλησσόταν για 
πράγματα χιλιοειδωμένα και χιλιοειπωμένα, αφού τίποτε δεν ήταν για 
εκείνον στατικό, μιας και «τα πάντα ρει». Τούτο το πρόσημο της έκπληξης 
καθορίζει, επίσης, τους μεγάλους του πνεύματος, τους ακραιφνείς επιστη-
μονιστές και ερευνητές. Ο Βασίλης ανήκε σ’ αυτή τη χορεία. Τα παιδιά είναι 
πιο δυνατά από μας, γιατί πιστεύουν, απ’ την καρδιά τους, στα όνειρα, τα 
θαύματα, τα παραμύθια, δηλαδή πιστεύουν στις εκπλήξεις. Και ο Βασίλης 
Φίλιας ήταν ανείπωτα ωραίος, γιατί δε σκότωσε το παιδί που εμπεριείχε. 
Αυτό ήταν το μυστικό της ομορφιάς, της καλοσύνης (πίσω από την ποικι-
λώνυμη αυστηρότητά του, κρυβόταν πάνω απ’ όλα ένας καλός άνθρωπος, 
τόσο απλά), της ολκής, της αειθαλούς νεότητάς του. 

Σάκης Καράγιωργας και Βασίλης Φίλιας υπήρξαν από τους σπου-
δαιότερους βιωματικούς (συμβατότητα διδασκαλίας και στάσης ζωής) και 
φωτισμένους δασκάλους της Νεότερης Ιστορίας μας, με αξιωματικές αρ-
χές-αυτονόητα που θέλουν το δάσκαλο να διδάσκει, να διαπαιδαγωγεί, ν’ 
αποτελεί πρότυπο, να πιστεύει στην ύπαρξη κακών δασκάλων κι όχι κα-
κών μαθητών. Κοντά τους μάθαινες «γράμματα», ζείδωρες μαγιές σκέψης 
(πνευματική ανασφάλεια, ανησυχία, υποψία, αμφιβολία, αμφισβήτηση, 
ανυπακοή, άρνηση κλπ.). Καταύγασμα η στάση τους απέναντι στους ξενο-
κίνητους απριλιανούς δικτάτορες. Ήταν και οι δυο τους τρόφιμοι των φυλα-
κών Καλαμίου (φυλακές Ιτζεβίν) και Αλικαρνασσού, ύστερα από απόφαση 
του Στρατοδικείου της Χούντας, για αντίσταση κατά της Αρχής. Οι δύο τιτα-
νικοί άνδρες θεωρούσαν, βασανιστήρια-φυλακίσεις, τα ακριβότερα τιμαλ-
φή τους, τα σπουδαιότερα εύσημά τους. 

Ήταν ανείπωτα ωραίος, αγαπούσε τη ζωή, ρουφούσε αχόρταγα Ύπαρ-
ξη. Πατρικός, στοργικός, ρομαντικός, συναισθηματικός, γνώστης, όσο λί-
γοι, των τεχνών (Μουσική, Ποίηση, Θέατρο, Κινηματογράφος κλπ), αγα-
πούσε και φρόντιζε τα ζώα, τα φυτά, αγαπούσε και σεβόταν τους φίλους. 
Θεωρούσε ασύγγνωστη αμαρτία να λειτουργείς χωρίς αγάπη στον έρωτα (σ’ 
όλες του τις εκφάνσεις), στη δουλειά, τη ζωή την ίδια… 

Δάσκαλε, δεν ξέρω πώς να σου το πω… πόσο ανείπωτα μάς λείπεις… 



236

ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΦΙΛΙΑΣ

1
Το Συνταγματικό Δικαίωμα της Ελευθεροτυπίας 
και η κατά το άρθρον 367 Π.Κ. πρόσθετος προστασία 1966

2
Το πρόβλημα του σχηματισμού παραγωγικού κεφαλαίου 
εις τας υπανάπτυκτους οικονομίας 1967

3 Προβλήματα κοινωνικού μετασχηματισμού Παπαζήσης 1974

4 Πολιτικά κείμενα Αύριο 1975

5 Μαξ Βέμπερ: Συστηματική Κοινωνιολογία και Μεθοδολογία Νέα Σύνορα 1976

6
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές 
των Κοινωνικών Ερευνών Gutenberg 1977

7 Κοινωνικά Συστήματα, Τόμος Α΄ Νέα Σύνορα 1977

8 Κοινωνικά Συστήματα, Τόμος Β΄ Νέα Σύνορα 1978

9
Όψεις της διατήρησης και της μεταβολής 
του κοινωνικού συστήματος, Τόμος Α΄ Νέα Σύνορα 1979

10
Όψεις της διατήρησης και της μεταβολής 
του κοινωνικού συστήματος, Τόμος Β΄ Νέα Σύνορα 1980

11 Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις Σύγχρονη Εποχή 1983

12 Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου Ο.Ε.Δ.Β. 1983

13 Αντιπαραθέσεις Gutenberg 1984

14
Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα - 
Η νόθα αστικοποίηση 1800 -1864 Gutenberg 1985

               ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ                                                                                                               ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ    ΕΤΟΣ
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15 Οικονομική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Τόμος Α΄ Παπαζήσης 1985

16 Οικονομική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Τόμος Β΄ Παπαζήσης 1986

17 Δεκατέσσερα Δοκίμια Κοινωνιολογίας Μπουκουμάνης 1991

18
Η ιδεολογικο-πολιτική Κάμψη της Αριστεράς 
και η δυναμική της Ανάκαμψης Gutenberg 1992

19 Κοινωνικά συστήματα στον 20ο αιώνα Gutenberg 1993

20 Κοινωνιολογία της Οικονομίας Gutenberg 1994

21 Κοινωνιολογία της Υπανάπτυξης Σύγχρονη Εποχή 1996

22
Αναφορές στην κοινωνική πραγματικότητα 
του τέλους του 20ου αιώνα Σιδέρης 1996

23 Τα αξέχαστα και τα λησμονημένα Παπαζήσης 1997

24
Σύγχρονες Κοινωνικές Επιστήμες - Θεωρία και Πράξη: 
Προβληματισμοί και Επισημάνσεις “Ι” Σιδέρης 1997

25
Σύγχρονες Κοινωνικές Επιστήμες - Θεωρία και Πράξη: 
Προβληματισμοί και Επισημάνσεις “ΙΙ” Σιδέρης 1998

26 Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Τόμος Α΄ Παπαζήσης 2000

27
Η λογιστική της παγκοσμιοποίησης 
και η λογική της ιστορικής εναντίωσης Κάκτος 2001

28 Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Τόμος B΄ Παπαζήσης 2002

29 Κοινωνιολογικές παρεμβάσεις Παπαζήσης 2002

30 Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Τόμος Γ΄ Παπαζήσης 2005

31 Ανεστραμμένα Είδωλα Παπαζήσης 2007

32
Συμβολή στον επαναπροσδιορισμό της ψυχολογίας 
ως επιστήμης του ανθρώπου Παπαζήσης 2008

33
Τα ημαρτημένα του Λεξικού Μπαμπινιώτη 
(Βασίλης Φίλιας, Ιωάννης Πρινιανάκης) Παπαζήσης 2010

34 Από την εξαχρείωση στην εξαθλίωση (1974 -2012) Προσκήνιο 2012

35
Κωνσταντίνος Περρίκος - Η βιογραφία ενός ήρωα 
(Παντελής Βατάκης, Κωνσταντίνος Λαγός, Βασίλης Φίλιας) Μένανδρος 2017

36 Διαχρονικά και επίκαιρα: αναζητήσεις μιας 20ετίας Λειμών 2018

               ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ                                                                                                               ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ    ΕΤΟΣ
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Βασίλης Φίλιας
ο πεφιλημένος του Λόγιου Ερμή, μα και του Άρη

(Eπικήδειος Λόγος)

του Χρίστου Στεργ. Μπελλέ 

Στις 12 Φεβρουαρίου του 2018, άνοιξε πανιά για 
το στερνό ταξίδι, το αμετάκλητο, στη γειτονιά των Αγ-
γέλων, στο δικό του αστέρι, ο Καθηγητής, Βασίλης 
Φίλιας. Άφατη η απώλεια, τα λόγια φτωχά να συμπυ-
κνώσουν το μέγεθος της επιστημονικής, της πνευμα-
τικής, της αγωνιστικής εμβέλειας και προσφοράς του 
ανδρός. Τούτο το άρθρο ας εκληφθεί κερί τιμής, μνή-
μης, συλλογικής ευγνωμοσύνης, για τούτο τον πνευ-
ματικό γίγαντα, τον ασπέδιστο επαναστάτη.

Ο Βασίλης Φίλιας, του Ιωάννη και της Αλεξάν-
δρας, υπήρξε – μέχρι τελευταίας ρανίδας της ζωής του 

– εμβληματική φυσιογνωμία, γενναίος, αγέρωχος, ασυμβίβαστος, ανυπό-
τακτος, σε αρχές, αξίες, ιδεώδη και «πιστεύω», ένας αληθινός επαναστάτης 
τόσο στο Ακαδημαϊκό όσο και το Κοινωνικο-πολιτικό Μέτωπο.

Εξ Αθηνών ορμώμενος, σπούδασε Νομικά στο ομώνυμο Πανεπιστή-
μιο, συνέχισε τις σπουδές του στα Θεωρητικά Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο 
του Μονάχου και στην Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, 
απ’ όπου και η διδακτορική διατριβή του με θέμα: «Η σχέση των κοινωνικά 
σημαντικών παραγόντων στην Κοινωνιολογία του Μαξ Βέμπερ». Στο Πανε-
πιστήμιο του London School of Economics, μετεκπαιδεύεται στα Οικονομι-
κά της Ανάπτυξης.

Το 1975, αναγορεύθηκε Υφηγητής Κοινωνιολογίας στην Πάντειο Ανώ-
τατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ) και, το 1977, Καθηγητής Κοι-
νωνιολογίας. Υπήρξε θεμελιωτής της σύγχρονης Κοινωνιολογίας στην Ελ-
λάδα, κοινά αποδεκτός ως «Πατριάρχης της Κοινωνιολογίας». Κατά τα έτη 
1981 και 1982, διετέλεσε Πρύτανης της ΠΑΣΠΕ και, αργότερα, κατά την 
περίοδο 1985-1989, υπήρξε Ιδρυτής και Πρόεδρος του Τμήματος Κοινω-
νιολογίας του μετονομασθέντος Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
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Πολιτικών Επιστημών. Αναμφίβολα, όμως, κατά την περίοδο 1975-1989 
μαζί με τον αείμνηστο Σάκη Καράγιωργα και άλλους διωχθέντες απ’ τη Χού-
ντα Καθηγητές, ανύψωσαν το κύρος της Σχολής στο υψηλότερο επιστημονικό 
επίπεδο, με πρωτεύουσα θέση στα ΑΕΙ της χώρας.

Υπήρξε επί σειρά ετών Καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Άμυνας και τη 
Σχολή Πολέμου της Πολεμικής Αεροπορίας, διευθυντής σύνταξης στην «Αε-
ροπορική Επιθεώρηση» του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, καθώς και 
Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Παιδείας και Πολιτισμού «Ιωνία», τα 
δύο τελευταία χρόνια.

Πολυπράγμων, πολυσχιδής, πολύπλαγκτος, με ασύλληπτο φάσμα 
γνώσεων – για όσους τον γνώρισαν – παραπέμπει στους πλατωνικούς «Πανε-
πιστήμονες» και τούτο δεν αποτελεί σχήμα λόγου, αν προστεθεί στα υπόψη η 
αποστεωμένη μονοθεματική επιστημονική εξειδίκευση, που έχει η συντρι-
πτική πλειοψηφία των ποικιλώνυμων δασκάλων. Υπήρξε μαρξιστής, που 
πίστευε στην ανανέωση της μαρξιστικής σκέψης, γι’ αυτό και ως παράλληλος 
μελετητής του Μαξ Βέμπερ πρότεινε στα συγγράμματά του συγκερασμό των 
κοινωνιολογικών προσεγγίσεων των δύο αυτών μεγάλων κοινωνιολόγων.

Υπήρξε βιωματικός δάσκαλος (του άρεσε ιδιαίτερα το πρόσημο του δα-
σκάλου), με την έννοια ότι η διδασκαλία του ήταν συμβατή με τη στάση ζωής 
του, με τον κώδικα αξιών του. Τούτο το φαινόμενο δασκάλου είναι δυσεύρε-
το, σπάνιο και παραπέμπει στο Σωκράτη, το Χριστό.

Έγραψε περσότερα από 36 βιβλία, καθώς και αλογάριαστες σπουδαίες 
μελέτες και άρθρα. Το βιβλίο του, χάριν παραδείγματος, «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, η νόθα αστικοποίηση 1800-1864» – που έγρα-
ψε φυλακισμένος ων και με παντελή έλλειψη συνέργων έρευνας, συνιστά 
βιβλίο-εργαλείο sine qua non για την κατανόηση και ενδελεχή μελέτη της 
Νεότερης Ιστορίας μας. Με το τεράστιο πνευματικό έργο και τη στάση ζωής 
του σπέρνει αΐδιους σπόρους (όχι υβρίδια) Άνοιξης, στους λειμώνες της Πα-
τρίδας, της  Ύπαρξης, μα και στις καρδιές περιλειπομένων και επιγενομένων.

Αντιστασιακός εξ απαλών ονύχων, μαθητής ων, οργανώθηκε στην 
«Ιερά Ταξιαρχία» (νεολαιίστικο παράρτημα της ΠΕΑΝ του Κώστα Περρίκου) 
και αντιστάθηκε θαρραλέα στους Γερμανούς συμμετέχοντας σε πλέον των 20 
πολύνεκρων διαδηλώσεων, όπου σε νυκτερινή δράση τραυματίστηκε σοβα-
ρά στην παλάμη από σφαίρα γερμανού στρατιώτη. «Τα βλέπεις αυτά, είναι τα 
μεγαλύτερα εύσημά μου», μου εκμυστηρευόταν κάθε φορά που έβλεπα τους 
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τύπους των επαναστατικών ήλων του… και δεν ήταν λίγοι…
Υπήρξε από τους πρωτεργάτες των αγώνων για την ανατροπή της επτά-

χρονης δικτατορίας Παπαδόπουλου – Ιωαννίδη, όντας επικεφαλής, μαζί 
με τον αείμνηστο Σάκη Καράγιωργα, της «Δημοκρατικής Άμυνας», της πιο 
ισχυρής αντιστασιακής οργάνωσης στο εσωτερικό της χώρας. Συνελήφθη 
τον Ιούνιο του 1968 και καταδικάστηκε από το Έκτακτο Στρατοδικείο σε 
18,5 χρόνια φυλάκιση και αφέθηκε ελεύθερος τον Αύγουστο του 1973, στο 
πλαίσιο της γενικής αμνηστίας. Ακόμα κι απ’ τη φυλακή έστελνε αντιδικτα-
τορικά άρθρα, σε εφημερίδες του εξωτερικού. Συγκλονίζει η επιτιμητική του 
προειδοποίηση στους άνδρες που τον συνέλαβαν, καθώς διαπίστωσε προ-
πηλακιστικές διαθέσεις. Αποτεινόμενος στον επικεφαλής, με βλοσυρό ύφος 
τον κεραυνοβόλησε: «Προσέξτε, δεν είμαι ελεήμων προλετάριος, είμαι ένας 
φανατισμένος αστός». Και αρκούσαν μόνο οκτώ λέξεις για να αυτοβιογραφη-
θεί και να ταυτοποιηθεί επαναστατικά και ανυπότακτα…

Σε παλαιότερη συζήτησή μας, μου εκμυστηρεύτηκε τον ανείπωτο θαυ-
μασμό, την αγάπη, το σεβασμό που περιέβαλλαν το Σάκη και εκείνον οι 
ποινικοί κρατούμενοι στις φυλακές Καλαμίου (φυλακές Ιτζεβίν) και Αλικαρ-
νασσού. Ήταν και οι δύο τους, ως γνωστόν, τρόφιμοι των φυλακών, ύστερα 
από απόφαση του Στρατοδικείου της Χούντας, για αντίσταση κατά της Αρχής. 
«Αυτή η αποδοχή υπήρξε το λαμπρότερο φωτοστέφανό μας» μου εξομολο-
γήθηκε…

Δάσκαλε, συναγωνιστή, συμπαραστάτη, συνοδοιπόρε, Αντιπρόεδρε (στο 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο «Ιωνία»), φίλε μου αγαπημένε. Ξέρω πως δεν 
έστερξες ποτέ στη θλίψη και την κολακεία. Θα μας λείψουν, όμως, οι πυρα-
κτωμένες αφηγήσεις σου για τη ζώνεκρη πατρίδα, για τους ποικιλώνυμους 
εθνομηδενιστές, για την πολυδιάστατη κρίση, για τον Μαρξ, για τον Βέμπερ, 
για το συγκέρασμα των κοινωνιολογικών προσεγγίσεων, για την κοινω-
νική αδικία, για την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για τα λυγρά 
σύγνεφα που έρχονται από το μέλλον, για τις επαναστάσεις, τις μάχες, τους 
πολέμους που χάθηκαν… τις ουτοπίες μας. Όχι – προς Θεού – πεσιμιστικά ή 
μοιρολατρικά, αλλά για να συνεχίσουμε να μπολιάζουμε, να συγκερνούμε το 
χθες με το αύριο, να αρμέγουμε Ύπαρξη από τις διαχρονικές διδαχές, νουθε-
σίες, παραινέσεις σου…

Δάσκαλε, δεν ξέρω πώς να σου το πω… φτωχύναμε τόσο πολύ, μέσα σε 
λίγες μόνον ώρες…
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