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∫∂º∞§∞π√ 1 

Ιστορία και Eρμηνεία

O «Οχλος των Χασομέρηδων» και οι Έλληνες της Προκοπής

Ακούγοντας την λέξη «ιστορία» οι περισσότεροι σημερινοί Έλληνες σκέφτονται
αυτομάτως τον Μαραθώνα και την Σαλαμίνα, τον Μεγαλέξανδρο, τον Βασίλειο
τον Βουλγαροκτόνο, ίσως τον Κολοκοτρώνη και, το πολύ, το « Όχι» του 1940. 

Πρόκειται για εθνικισμό; Ναι, αλλά γιατί αυτοί οι πολεμικοί συνειρμοί; Αυ-
τή η φιλοπόλεμη φιλοπατρία φθάνει έως τα ακραία όρια του εθνικισμού, έως
τον σοβινισμό. Οι λόγοι είναι τόσο πολύπλοκοι, ώστε για να τους εξηγήσω θα
χρειαζόταν ένα χωριστό βιβλίo. Θα περιοριστώ, λοιπόν, στις ελάχιστες δυνα-
τές εξηγήσεις, ξεκινώντας με ένα παράθεμα. Ομιλεί ο Σεφέρης για την Ελλά-
δα της δεκαετίας του 1900:

[…] ≠Eνας ùχλος χασοµέρηδων, âξευτελισµένος àπe àνάξιους j àδιάφορους ôρχοντες, χαζεύ-

ει, χλευάζει, προπηλακίζει. Erναι ï κόσµος τ΅ν «\Oρεστειακ΅ν» καd τ΅ν «Eéαγγελικ΅ν», εrναι

ï ξεπεσµός.1
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1. Σεφέρης, Δοκιμές, τ. Α΄, 1974 / 1981, σ. 218. Από τις κρίσεις του Σεφέρη για τον εθνικισμό, την ελ-
ληνικότητα, την ελληνική ιστορία και τα συναφή θέματα ξεχωρίζω, στον Α΄ τόμο: σ. 94-98, 100,
102-103, 215-216, 219, 461· και στον Β΄ τόμο: σ. 57 κ.ε., 293-305, 339 κ.ε. 

Εδώ, στην αρχή του βιβλίου, χρειάζονται ορισμένες διευκρινίσεις για την λογική των υποσημειώσεων. Ξεκινώ με
τις «τιμητικές» παραπομπές – καλό παράδειγμα, τούτη εδώ η υποσημείωση. Βεβαίως, ο Σεφέρης (που απλώς έτυ-
χε να βρίσκεται στην πρώτη σημείωση) δεν είχε καμιά απολύτως ανάγκη αυτής της τιμής· η ανάγκη ήταν δική μου.
Οι περιπτώσεις αυτές θα είναι λίγες και ο αναγνώστης θα τις αντιληφθεί εύκολα.

Για τις άλλες υποσημειώσεις, υπενθυμίζω ότι το βιβλίο δεν απευθύνεται μόνο στον κύκλο των ιστορικών, αλλά και
σε ευρύτερο αναγνωστικό κοινό που περιλαμβάνει και πολλούς νέους που σπουδάζουν Ιστορία ή άλλες κοινωνικές
επιστήμες και έχουν ανάγκη χρηστικών εργαλείων για την μελέτη τους. Με το δεδομένο αυτό, θα ακολουθώ στις
παραπομπές την εξής λογική. Στην Εισαγωγή οι υποσημειώσεις θα είναι λίγες, θα αφορούν κυρίως στην γενική βι-
βλιογραφία και θα απευθύνονται κυρίως σε ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Οι παραπομπές για ειδικότερα ζητήμα-
τα θα πυκνώσουν στα επόμενα Μέρη του βιβλίου. 

Η παραπομπή σε έναν συγγραφέα δεν σημαίνει αναγκαστικά ούτε ότι συμφωνώ με τις πληροφορίες ή τις απόψεις
του ούτε ότι αυτές υποστηρίζουν τις δικές μου. Σημαίνει απλώς ότι παρέχω έτσι την δυνατότητα στον μεν γενικό
αναγνώστη να δει και άλλες πληροφορίες και γνώμες εκτός από την δική μου, στον δε ειδικευμένο να συγκρίνει,
αν θέλει, τα γραφόμενά μου με τα δημοσιεύματα που έχω συμβουλευθεί.

Τελευταία διευκρίνιση. Ως προς τις υποσημειώσεις και την βιβλιογραφία, σε αυτή την έκδοση παρουσιάζω μια τρί-
τη μορφή αυτού του βιβλίου· ίσως επανέλθω μία τελευταία φορά, για να ενσωματώσω όσα δελτία δεν πρόλαβα,
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Είναι ολοφάνερη η σχέση με τις εξάρσεις του Ειρηνοπολέμου, το 1885, και
της Εθνικής Εταιρείας, πριν από την ήττα του 1897· όπως και οι ομοιότητες
με μεταγενέστερες εκρήξεις σoβινισμού, είτε πρόκειται για τους τουρκοφά-
γους στην Κύπρο του 1963 και του 1974 είτε για τους υπερασπιστές της φυλε-
τικής καθαρότητας και της ορθόδοξης ταυτότητας στην Ελλάδα του 1990 και
του 2000.

Στον σοβινισμό αυτόν έχει οδηγήσει, πιστεύω, η ιδεολογική κατάχρηση της
ιστορίας. Για πολύ μεγάλο διάστημα, σχεδόν έως τις μέρες μας, η ιστοριογρα-
φία στην Ελλάδα είχε επικεντρωθεί στην Αρχαιότητα και το Βυζάντιο· και, κυ-
ρίως, στην προσπάθεια να αποδειχθεί η ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού,
έστω με έμμεσο τρόπο, έστω και χωρίς ουσιαστική, ερευνητική προσπάθεια
βαθύτερης γνώσης – ιδίως στην περιοχή της αρχαιογνωσίας. Αυτό ήταν φυσικό
στον 19ο αιώνα, όταν το νεαρό ελληνικό κράτος χρειαζόταν να στηρίξει σε ιστο-
ρικές περγαμηνές την εσωτερική του νομιμοποίηση και τις αλυτρωτικές διεκ-
δικήσεις του. Προς αυτήν την κατεύθυνση, άλλωστε, εργάστηκαν ο λόγιος Σπυ-
ρίδων Ζαμπέλιος και, κυρίως, ο ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος.2 Η
μνημειώδης Ιστορία του Ελληνικού Έθνους του Παπαρρηγόπουλου στόχευσε και
πέτυχε τριπλό στόχο. Υπονόμευσε την εικόνα της παρηκμασμένης Ρώμης που εί-
χαν επιβάλει για το Βυζάντιο οι προγενέστεροι ευρωπαίοι ιστορικοί. Προέβα-
λε την ελληνικότητα και το μεγαλείο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για να γε-
φυρώσει το ιστορικό κενό μεταξύ αρχαίας και νεότερης Ελλάδας και να δείξει
την «αδιάσπαστη συνέχεια του Ελληνισμού». Και υπέδειξε στους συγχρόνους
του μέγα δίδαγμα και επείγον για την εποχή του: την ανάγκη ενότητας. Διότι
όντως, στην αφάνταστα ασταθή μετεπαναστατική περίοδο, μόνο με την ενό-
τητα μπορούσαν να επιβιώσουν οι φυγόκεντρες, ατομιστικές κοινωνίες που
αποτέλεσαν την μετεπαναστατική Ελλάδα. Μόνο ένα κράτος μπορούσε να εξα-
σφαλίσει την ενότητα. Και μόνο η ιδέα ενός ιστορικού ελληνικού έθνους μπο-
ρούσε να νομιμοποιήσει το ελληνικό κράτος.

Ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος και ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος υπηρετού-
σαν έναν εθνικισμό νεαρό, υγιή με τα μέτρα της εποχής του, παρόμοιο με τους
εθνικισμούς που αναπτύσσονταν τότε ραγδαία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εθνι-
κισμός «ιστορικώς υγιής»: ο όρος δεν έχει αξιολογικό χαρακτήρα· χαρακτηρί-
ζει μιαν οποιαδήποτε ιδεολογία, εάν και εφόσον συνάδει με το ιδεολογικό και
αξιακό πλαίσιο της εποχής της και του πολιτισμικού και γεωγραφικού της πε-
ρίγυρου. Ο περίγυρος της Ελλάδας ήταν η ευρωπαϊκή και η ευρύτερη δυτική

π ™ ∆ √ ƒ π ∞  ∆ √ À  ∂ § § ∏ ¡ π ∫ √ À  ∫ ƒ∞∆ √ À ™  

4

προσπαθώντας να στείλω επιτέλους στο τυπογραφείο ένα χειρόγραφο που χρόνισε πολύ – κοντά μια εικοσαετία.
«Χειρόγραφο»; Ναι, η εικοσαετία συνέπεσε με την επαναστατική μετάβαση από το χειροποίητο δελτίο και το μο-
λύβι στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων· και οι μετατροπές ροκάνισαν πολύ από τον χρόνο της γενιάς μου.

2. Κ. Θ. Δημαράς (1970 και 1986· επίσης, 1977, 1982, 1987). Ειδικότερα για τον Παπαρρηγόπουλο,
βλ. επίσης Σταυρίδη-Πατρικίου (1976)· Σκοπετέα (1988, 1992, 1999)· Λέκκας (1992)· Manet (1998)·
για τον Σπυρίδωνα Λάμπρο, Gazi (2000). Διευκρινίζω, για τον Ζαμπέλιο, ότι θα έπρεπε να τον χα-
ρακτηρίζουμε λόγιο μάλλον παρά ιστοριογράφο.
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κουλτούρα του 19ου αιώνα, βαθύτατα επηρεασμένη από τον κλασικισμό και
τον ρομαντικό ιστορισμό. Από αυτήν την άποψη, το εθνικιστικό αξιακό πλαί-
σιο του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, του Σπυρίδωνος Ζαμπέλιου, του Σπυ-
ρίδωνος Λάμπρου, δεν διέφερε από το πλαίσιο του Καρλάιλ, του Μισελέ και
του Γκυστάβ Σλουμπερζέ· και την ποιότητα του έργου τους μπορούμε –και οφεί-
λουμε– να την παραβάλουμε με την ποιότητα του έργου αυτών των δυτικοευ-
ρωπαίων ομολόγων τους, ιδίως των δύο τελευταίων.3

Αλλά ο νεαρός και «ιστορικώς υγιής» εθνικισμός του 1780, του 1821, του
1850, ακόμη και του 1880, μεταλλάχθηκε βαθμιαίως σε σοβινισμό και μάλιστα
με γερή δόση φυλετισμού. Διότι από τον Παπαρρηγόπουλο και μετά όλες οι
γενιές των Νεοελλήνων γαλουχήθηκαν με το κλέος των προγόνων. Μέγα το
κλέος, αλλά βαρύ. Ενώ, στο μεταξύ, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας παρέ-
μεινε άγνωστη σε πολλά σημεία της και, κυρίως, ανερμήνευτη καθ’ εαυτήν: οι
υπάρχουσες, αποσπασματικές ερμηνείες δεν παραπέμπουν στην ίδια την νεο-
ελληνική κοινωνία, αλλά στις κοινωνίες των προγόνων της και την δική τους
ένδοξη ιστορία· και συνήθως περιορίζονται στην σύγκριση πολεμικών κατορ-
θωμάτων με τα αρχαιοελληνικά και τα βυζαντινά πρότυπα. Επομένως, ερμη-
νεύουν τα οποιαδήποτε επιτεύγματα των Νεοελλήνων με την υπεροχή των γο-
νιδίων ή, στην καλύτερη περίπτωση, ενός κληρονομικού πολιτισμού. Και, βε-
βαίως, τα επιτεύγματα που διερευνώνται έτσι και τονίζονται είναι σχεδόν πά-
ντοτε πολεμικά – με τι άλλο θα μπορούσαν να συγκριθούν τα νεοελληνικά επι-
τεύγματα; με την αρχαία τραγωδία; με την προσωκρατική ή την πλατωνική φι-
λοσοφία; με την μεταλλευτική τεχνολογία της αρχαίας Λαυρεωτικής; ή με το
βυζαντινό δίκαιο; Τέτοιες συγκρίσεις δεν θα ήταν απλώς περιττές, θα ήταν άνευ
νοήματος, α-νόητες· όπως είναι και η γενική σύγκριση, η γενική αντιπαράθεση
της νεότερης Ελλάδας με τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου κατά την βυ-
ζαντινή και την ελληνιστική περίοδο και κατά την Αρχαιότητα.

Το κεντρικό ιδεολόγημα του 19ου αιώνα, λοιπόν, στηρίχθηκε στην κατάχρηση
της ιστορίας. Το συνοψίζω, σχηματοποιώντας: μια μεγάλη κληρονομία, για
ορισμένους βιολογική και για άλλους πολιτισμική, θεωρήθηκε αρκετή για να
χρίσει περιούσιο έναν λαό, τον ελληνικό. Είπαμε, τέτοιες ιδέες ήταν φυσικές
στην εποχή τους. Μπορούσαν εντίμως να τις πιστεύουν και να τις εκφράζουν
ιστορικοί που ακόμη αγνοούσαν ή παρερμήνευαν τον δαρβινισμό και πίστευαν
ακράδαντα στις αντιλήψεις του ρομαντισμού περί Ιστορίας και περί Λαού 
– αντιλήψεις ιδεαλιστικές, εξιδανικευτικές, οιονεί μυστικιστικές.4 Τέτοιες ιδέες,
όμως, είναι τουλάχιστον περίεργες στον 20ό αιώνα, και στις μέρες μας θεω-
ρούνται επιστημονικώς απαράδεκτες. Αλλά διατηρήθηκαν, εξακολουθώντας
να ερμηνεύουν την νεότερη ελληνική ιστορία με το «μεγαλείον της φυλής».
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3. Εδώ εννοώ απλώς ότι ο Μισελέ και ο Σλουμπερζέ ήταν ιστορικοί σημαντικότεροι του Καρλάιλ.

4. Ρομαντισμός: Κ. Θ. Δημαράς (1982).
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Έτσι, η άκριτη αρχαιολατρία και βυζαντινολατρία έθρεψε, αργά και σταθερά,
τα παρανοϊκά σύνδρομα· την μεγαλομανία, π.χ., συνδυασμένη με την μανία
καταδιώξεως: λαός περιούσιος αλλά και ανάδελφος.

Αυτόν τον συλλογικό εαυτό που δεν λέει να θεραπευτεί γιατί ούτε καν υπο-
ψιάζεται την παράνοιά του, πώς άραγε θα τον αντιμετωπίσουμε σήμερα; Μό-
νο με τους Αρχαίους και τους Βυζαντινούς; Χωρίς ανάμνηση του πρόσφατου
παρελθόντος, χωρίς δηλαδή μια συλλογική αυτογνωσία ρεαλιστική, πραγμα-
τολογική; Αυτά προϋποθέτουν ευρύτερη παιδεία και γνώση της πρόσφατης
ιστορίας. Ποιοι θα τα προσφέρουν αυτά στην κοινωνία μας; Οι ιστοριογράφοι;

Θα μπορούσαν, ίσως. Με μιαν ερμηνεία της νεότερης ιστορίας των Ελλήνων
νέα και τολμηρή, χειραφετημένη από την σοβινιστική και συμπλεγματική προ-
γονολατρία, με ένα νέο ερμηνευτικό σχήμα.

Ένα σχήμα που θα ξεκινούσε από απλές διαπιστώσεις. Θα μας θύμιζε, π.χ.,
ότι οι μεταβυζαντινές κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου δεν εβίωσαν την
Αναγέννηση ούτε την επιστημονική επανάσταση. Ότι, παρά την τρομερή αυτή
υστέρηση και παρά την υποτέλειά τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την
Βενετία, οι ελληνόφωνες και χριστιανικές αυτές κοινωνίες διατήρησαν την συ-
νείδηση της διαφορετικότητάς τους – κι έδωσαν έτσι στον συλλογικό τους εαυ-
τό το όνομα του «Γένους». Θα έδειχνε πώς το «γένος» αυτό διαμορφώθηκε σε
«έθνος» – λίγο αργότερα από ορισμένα ευρωπαϊκά έθνη, λίγο νωρίτερα από ορι-
σμένα άλλα. Θα έδειχνε τα ευπορότερα στρώματα αυτής της εθνότητας, εξαί-
ρεση στα εξαθλιωμένα Βαλκάνια, να αγγίζουν τον Διαφωτισμό·5 να τον αγγί-
ζουν μόλις, αλλά πάντως να το κατορθώνουν, χάρη στα ανοίγματά τους προς
την θάλασσα και το εμπόριο,6 χάρη στην γνώση και τον πλούτο που σώρευσε η
ελληνική ομογένεια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και η ελληνική διασπορά
σε όλη την Ευρώπη. Θα έδειχνε να ωριμάζει πρώιμα και να ξεσπάει, στην ελ-
ληνική χερσόνησο, μια ενδιαφέρουσα «μεικτή» επανάσταση, κοινωνική και συ-
νάμα εθνική.7 Θα εξηγούσε πώς εξελίχθηκαν από εκεί και ύστερα οι ελληνικές
κοινωνίες μέσα και έξω από τα σύνορα του νέου κράτους, σε συνεχή αλληλεπί-
δραση με τον διεθνή τους περίγυρο. Πώς πλάστηκε, μέσα από τις ωδίνες του
γλωσσικού ζητήματος, ένα τεράστιο λεξιλόγιο νεολογισμών και μια νέα λόγια
γλώσσα,8 βάση ενός νεοελληνικού πολιτισμού που δεν περιορίστηκε στην ποίηση
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5. Διαφωτισμός: Κ. Θ. Δημαράς (1977).

6. Ανοίγματα προς την θάλασσα που, βεβαίως, γίνονταν ανέκαθεν, στο Βυζάντιο όπως και στην Αρχαι-
ότητα: Άμαντος (1939-1947)· Ahrweiler (1966)· Laiou (1988, 1993)· Vryonis (ed, 1993). Ανοίγμα-
τα που τροφοδοτούσαν την ναυτιλιακή δραστηριότητα και παράδοση, η οποία, επομένως, εκεί οφεί-
λεται και όχι σε δήθεν έμφυτες δεξιοτεχνίες ή, με άλλα λόγια, στο «δαιμόνιον της φυλής».

7. Σβορώνος (1987).

8. Κουμανούδης (1900 / 1982)· βλ., ειδικότερα, την μακρά εισαγωγή του Κ. Θ. Δημαρά. Πρβλ. Ηλιού,
Φ. (1977, 1984). Σταυρίδη-Πατρικίου (1976)· Φραγκουδάκη (1977). Χρηστίδης, (2003), σ. 15-29,
17, 20, 22, 24, 25 και ιδίως 27-29. Επανέρχομαι στον Σεφέρη και, από τις απόψεις του για την γλώσ-
σα και τα συναφή, ξεχωρίζω, στον Α΄ τόμο: σ. 64-76, 235 κ.ε., 242, 258 κ.ε., 184 κ.ε., 206-210,
112-113, 320-323, 289, 298· και στον Β΄ τόμο: σ. 162-181, 313-332.
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και την πεζογραφία, αλλά επεκτάθηκε σε μια ευρύτερη παραγωγή τέχνης και
πολιτισμού – παραγωγή ίσως «περιφερειακή», όχι όμως αμελητέα. Πώς συ-
γκροτήθηκε σχεδόν εκ του μηδενός ένα σύγχρονο κράτος και γιατί καθιερώθη-
κε τόσο πρώιμα ένα δημοκρατικό καθεστώς· μια δημοκρατία που επιβίωσε, εξε-
λίχθηκε και διαρκεί έως τις μέρες μας, παρά τα ελαττώματα και τις κατά καιρούς
αναστολές της, πολύ πιο βραχύχρονες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Πώς και γιατί αναπτύχθηκε, μέσα από τις στάχτες του απελευθερωτικού πολέ-
μου που δεν άφησε τίποτε όρθιο στο άκρο αυτό της ελληνικής χερσονήσου, μια
ακμαία οικονομία. Πώς αυτή η μικρή, αγροτική οικονομία μετασχηματίστηκε,
έως το τέλος του 20ού αιώνα, σε ένα εκσυγχρονισμένο παραγωγικό σύστημα
που εξασφαλίζει στους Έλληνες ένα βιοτικό επίπεδο από τα υψηλότερα στον
κόσμο.9 Και ακόμη περισσότερο: πώς η ανάπτυξη αυτή επιτεύχθηκε παρά τις
καταστροφές που η χώρα αυτή υπέστη σε αλλεπάλληλους πολέμους και παρά
τις στρατιωτικές της δαπάνες που ήταν συνεχώς, επί ενάμιση σχεδόν αιώνα,
από τις υψηλότερες στον κόσμο. Πώς οι εξοπλισμοί συνδέθηκαν μοιραία με το
Ανατολικό Ζήτημα και με την ελληνική εξωτερική πολιτική. Πώς συνδέθηκαν
στην αρχή, επομένως, με τον νεαρό ακόμη ελληνικό εθνικισμό νομιμοποιώντας
έτσι, εμμέσως, την νεοσύστατη οθωνική βασιλεία· με άλλα λόγια, το νεοσύ-
στατο κράτος. Πώς αυτές οι εθνικιστικές δαπάνες «εξελληνίστηκαν» μετά την
εκθρόνιση του Όθωνα και πολλαπλασιάστηκαν τόσο ώστε να εδραιώσουν ορι-
στικά την νομιμοποίηση του νεαρού ακόμη και αδύναμου κράτους και να προσ-
δώσουν πατριωτικό γόητρο και εθνική νομιμότητα στην νέα κοινοβουλευτική
δημοκρατία. Πώς εν συνεχεία εξακολούθησαν, έως τα τέλη του 20ού αιώνα, να
στηρίζουν την κρατική αυθεντία και την νομιμότητα του δημοκρατικού, αστικού
καθεστώτος. Πώς αυτός ο εθνικισμός διαπλέχτηκε στενά με την ιστορία της
Ελλάδας, της Τουρκίας, της ευρύτερης περιοχής τους και της ίδιας της Ευρώ-
πης, από τον 19ο αιώνα έως το τέλος του 20ού.10 Πώς η εθνικιστική ιδεολογία
ήταν τόσο ισχυρή ώστε να επιβάλει στην ελληνική κοινωνία, επί δύο σχεδόν αι-
ώνες, βαρύτατο φόρο αίματος πολύ πέρα και πάνω από την πεζή αλλά εξ ίσου
βαριά φορολογία που επέτρεψε τους ασταμάτητους εξοπλισμούς του κράτους.
Πώς η αντιφατική λογική του εθνικισμού ταλαντευόταν ανέκαθεν ανάμεσα στην
αμυντική ανασφάλεια και την επιθετική βία. Πώς αυτή η σχεδόν τυφλή λογική
που επί δύο σχεδόν αιώνες κυριαρχούσε στον ψυχισμό και την σκέψη της ελλη-
νικής κοινωνίας άρχισε να υποχωρεί μετά τα μέσα του 20ού αιώνα και να πα-
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9. Στηρίζομαι στις γνωστές εκδόσεις του ΟΗΕ για το επίπεδο ζωής και όχι στις στατιστικές σειρές για
το ΑΕΠ, π.χ. Bairoch (1974, 1976, 1979).

10. Τα συνδυασμένα θέματα των εξοπλισμών, του δημοσίου χρέους, του Ανατολικού Ζητήματος, του
εθνικισμού και της κρατικής νομιμότητας και αυθεντίας διατρέχουν ολόκληρο σχεδόν το κείμενο
αυτού του βιβλίου. Προς το παρόν, και ειδικότερα για το Ανατολικό Ζήτημα, αρκούμαι σε ορισμένες
βασικές παραπομπές. Για την περίοδο 1830-1920, παραπέμπω στους Driault & Lhéritier (1926)
και στο πρωτοποριακό έργο του Μ. Λάσκαρι (1948). Για ειδικότερες πλευρές του Ζητήματος, στους:
Prevelakis (1953)· Petropulos (1968)· Leon (1974)· Kofos (1975)· Σβορώνος (1983)· Mavrogordatos
(1983)· Μαυρογορδάτος (1993).
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ραχωρεί την θέση της στην αμφισβήτηση των μύθων για το ιστορικό της παρελ-
θόν και στη νηφαλιότερη αποτίμηση του εαυτού της και του γύρω κόσμου. Επει-
δή, επιτέλους, η αμφισβήτηση αυτή δεν μπορούσε πλέον να κλονίσει ούτε την
νομιμότητα της ελληνικής δημοκρατίας ούτε την συνοχή μιας ελληνικής κοινω-
νίας βαθύτατα διαφορετικής, μιας κοινωνίας που διαβιώνει πλέον μέσα σε ένα
κοινωνικό και πολιτικό μόρφωμα ευρύτερο και ευρωπαϊκό, μέσα σε ένα οικο-
νομικό και πολιτικό περιβάλλον που παρέχει σε αυτήν την κοινωνία την ασφά-
λεια που της χρειαζόταν ώστε να κατακτήσει και μια κάπως νηφαλιότερη αί-
σθηση του εαυτού της.

Με άλλα λόγια, πιο συνοπτικά, ένα νέο ερμηνευτικό σχήμα θα έπρεπε και
θα μπορούσε να δείξει το πώς, σε διάστημα 170 ετών, μόλις έξι-επτά γενεών, η
Ελλάδα, αυτή η κάπως ιδιότυπη ευρωπαϊκή κοινωνία, ξεκινώντας από μια κα-
τάσταση υποτέλειας, οικονομικής εξαθλίωσης και πολιτισμικής αδράνειας, συ-
γκροτείται σε μια χώρα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά ανεπτυγμένη· με
ελλείψεις, βέβαια, με ανισορροπίες και ανισότητες, που έχουν τις αντιστοιχίες
τους, όμως, σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες.

Οι Έλληνες που προκόβουν, οι Έλληνες «της προκοπής». Τι περιεκτική φράση
και πόσο χαρακτηριστική μιας χώρας όπου η οικονομική και η κοινωνική κινη-
τικότητα κυριαρχούν στην ιδεολογία και την πράξη των ανθρώπων! Αναδει-
κνύοντας το φαινόμενο αυτό, βέβαια, μια νέα ερμηνεία θα μπορούσε και θα
έπρεπε επίσης να δείξει και την ανάστροφη, την δυσάρεστη, την σχιζοειδή
πλευρά του: το πώς αυτοί οι ίδιοι Έλληνες «της προκοπής» μεταβάλλονταν,
από την μια ιστορική στιγμή στην άλλη, σε «όχλο χασομέρηδων», υπνωτισμέ-
νοι από την δημαγωγική κολακεία του σοβινισμού, το δηλητήριο αυτό που τους
πότιζαν ανέκαθεν «άρχοντες ανάξιοι και αδιάφοροι» – ή απλώς ανόητοι. Η νέα
ερμηνεία δεν θα ήταν, λοιπόν, προσπάθεια να παρηγορηθούμε για τα «εθνικά
μας ελαττώματα». Το να τονίσουμε τα θετικά στοιχεία της νεότερης ιστορίας
μας δεν θα αντιστάθμιζε με μαγικό τρόπο τα αρνητικά ούτε, βεβαίως, θα τα
συγκάλυπτε. Θα ήταν απλώς μια ερμηνεία που θα μετρίαζε τον φυλετισμό και
τον σοβινισμό που μας έχουν ποτίσει οι παλιές εθνικιστικές ερμηνείες· φυσι-
κές ίσως εκείνους τους καιρούς, ακόμη και «χρήσιμες» στην εποχή τους για την
ελληνική κοινωνία, αλλά σήμερα πλέον ξεπερασμένες.

Φαντάζομαι ήδη τις αντιρρήσεις που θα μπορούσε να αντιτάξει κανείς. Έστω
–θα μας έλεγε, π.χ., ένας καλός ιστορικός– ότι όντως εξελίχθηκαν έτσι τα πράγ-
ματα. Έστω ακόμη ότι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τις εξελίξεις αυτές επι-
τεύγματα. Γιατί άραγε χρειάζεται σώνει και καλά να τα ξεχωρίσουμε και να τα
τονίσουμε; Τι θα πει, άλλωστε, «επιτεύγματα»; Σε σύγκριση με τι και με ποιους;
Και γενικότερα: σε τι αποσκοπεί όλη αυτή η διαδικασία; Να φουσκώσει τον σο-
βινισμό μας με έναν άλλο τρόπο, με ιστορικές ερμηνείες που είναι μεν διαφο-
ρετικές από τις παλαιότερες, αλλά δεν διαφέρουν ως προς την σοβινιστική τους
σκοπιμότητα, άρα την μεροληψία και την μονομέρεια;
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Για να φαντάζομαι τις αντιρρήσεις αυτές θα πει ότι τις καταλαβαίνω και τις
δικαιολογώ· αλλά δεν μπορώ να τις δεχθώ. Επειδή στηρίζονται κυρίως σε μια
προϋπόθεση που δεν ευσταθεί: ότι μια «εθνική» ιστορία εξ ορισμού μερολη-
πτεί· ότι ο συγγραφέας της, εφόσον μάλιστα εξετάζει την ιστορία της δικής του
κοινωνίας, δεν μπορεί να είναι «αντικειμενικός»· ότι τείνει και αυτός, ανα-
γκαστικά, προς τον εθνικισμό, αν όχι και προς τον σοβινισμό.

Άλλο αντικειμενικότητα, όμως, και άλλο αμεροληψία. Το ένα είναι ιδανι-
κή ιδιότητα, το άλλο ηθική στάση. Την ιδανική, τελειωμένη αντικειμενικότη-
τα την έχει ο πανόπτης Θεός, αν υπάρχει. Ο άνθρωπος, πάντοτε περίκλειστος
στην υποκειμενικότητά του, δεν μπορεί να είναι «αντικειμενικός». Μπορεί,
όμως, αντιμετωπίζοντας ως επιστήμονας ένα πρόβλημα, μια κρίση, ένα ερ-
μηνευτικό δίλημμα, να τηρεί στάση σχετικά αμερόληπτη. Και ο βαθμός αμε-
ροληψίας του εξαρτάται από δύο κυρίως παράγοντες: από την εντιμότητά του
και από την πολύπλευρη μέθοδο και την απροκατάληπτη λογική με την οποία
προσεγγίζει το θέμα. Αυτά ισχύουν για όλους τους επιστήμονες, ισχύουν και
για τους ιστορικούς.

Για την επιστημονική εντιμότητα δεν χρειάζονται πολλά. Σήμερα, πλέον,
ένας έντιμος άνθρωπος που ασχολείται με την ιστορία μιας συγκεκριμένης χώρας
μπορεί να το πράξει με τρόπους που είναι επιστημονικώς αποδεκτοί στην επο-
χή μας. Δηλαδή, πρώτον, χωρίς να περιορίζει την κοινωνία που εξετάζει στα
κρατικά της σύνορα και να την απομονώνει αλλά, απεναντίας, προσπαθώντας
να την εντάσσει στο ευρύτερο ιστορικό της περιβάλλον – γεωγραφικό, γεω-
πολιτικό, πολιτισμικό, οικονομικό. Δεύτερον, χωρίς να στηρίζει τις ερμηνείες
του στην υπεροχή των γονιδίων ενός έθνους ή του «κληρονομικού» πολιτισμού
του – και αυτό το δεύτερο ο ιστορικός μπορεί μάλιστα να το επιτύχει αβίαστα.
Επειδή σήμερα πλέον γνωρίζουμε ότι αμιγείς πληθυσμοί δεν υπάρχουν πουθενά
σχεδόν στον πλανήτη· ότι κάθε νέος πολιτισμός γονιμοποιεί ένα μείγμα παλαι-
ότερων πολιτισμών και κανένας δεν φύτρωσε εκ θαύματος στο κεφάλι μιας Αθη-
νάς, λευκής ή μαύρης· και ότι οποιοσδήποτε μεγάλος πολιτισμός, αφού ακμά-
σει και «θαυματουργήσει», διαχέεται παντού στον κόσμο και γίνεται κτήμα του
ανθρωπίνου είδους και ουδείς έχει ούτε μπορεί να έχει επάνω του κληρονομικά
δικαιώματα – όχι γιατί έτσι «πρέπει», αλλά επειδή έτσι είναι, αναπόφευκτα: ο
όποιος πολιτισμός, ως σύνολο συλλογικών βιωμάτων, γνώσεων, ιδεών, ηθικών
και αισθητικών αξιών, είναι άυλος και ρευστός, άρα διαθέσιμος σε οποιονδή-
ποτε άνθρωπο, ανανεώσιμος και συνεχώς ανα-ερμηνεύσιμος.

Έρχομαι στην άλλη προϋπόθεση της αμεροληψίας του ιστορικού: την μέθοδο
με την οποία θα προσεγγίσει το θέμα. Μια επιστημονική μέθοδος, πολύπλευ-
ρη και ορθολογική, αποκαλύπτοντας τις ποικίλες όψεις του προβλήματος που
απασχολεί τον ιστορικό, ακυρώνοντας και εντέλει γελοιοποιώντας τους ενδε-
χόμενους παράλογους συλλογισμούς του, τον προτρέπει να περιορίζει διαρκώς
τις προσωπικές του προκαταλήψεις· του χαρίζει έτσι αυξημένη ευαισθησία και
αμεροληψία, που θα του επιτρέψει να γράψει, αν θέλει, μια ιστορία εθνική και
όχι εθνοκεντρική ή σοβινιστική.
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Με απλά λόγια: μπορεί κανείς να εξετάζει με τρόπο συγκριτικό την δική του
κοινωνία χωρίς να αγνοεί ή να υποτιμά τις άλλες κοινωνίες που χρησιμεύουν
ως μέτρα σύγκρισης. Μπορεί ακόμη και να τονίσει τα «επιτεύγματα» της κοι-
νωνίας που εξετάζει, φθάνει να ερμηνεύσει και τους παράγοντες που επέτρε-
ψαν τα επιτεύγματα αυτά· και να το πράξει επικαλούμενος όχι μια ασαφή εθνι-
κή ιδιοφυΐα ή ιδιαιτερότητα, αλλά στοιχεία και εύλογα επιχειρήματα 
– που δεν θα στηρίζονται σε συλλογισμούς εθνικιστικούς, δοξαστικούς, σοβι-
νιστικούς, φυλετικούς ή απλώς αφελείς, αλλά σε συλλογισμούς ιστορικούς.11

Με άλλα λόγια, ακόμη απλούστερα: μου φαίνεται ότι η ελληνική κοινωνία
του 21ου αιώνα μπορεί, καλλιεργώντας την ιστορική αυτογνωσία της, να συμ-
φιλιωθεί με το παρελθόν της. Και αυτό προϋποθέτει να συμφιλιωθούν με το πα-
ρελθόν και οι ίδιοι οι ιστορικοί· μακριά από την δοξαστική ταύτιση με μια εξι-
δανικευμένη ελληνικότητα, που βυθίζεται σε ένα επίσης εξιδανικευμένο και
απώτατο παρελθόν· και εξ ίσου μακριά από την βιαστική απόρριψη οποιασδή-
ποτε ελληνικότητας και οποιουδήποτε παρελθόντος.

Οικονομία, Κοινωνία και Ιστορική Ερμηνεία 

Ήδη από τον Πρόλογο συναντούμε συνεχώς την λέξη «ερμηνεία». Ερμηνεύου-
με τα φαινόμενα αναζητώντας τα αίτια και τις συνέπειές τους. Φαίνεται ίσως
απλό, αλλά δεν είναι. Ένα ιστορικό γεγονός, έστω και απλούστατο, ουδέποτε
οφείλεται σε ένα μοναδικό αίτιο· και ουδέποτε έχει μία μονάχα συνέπεια. Τα
αίτια είναι πολλαπλά, συνήθως πάμπολλα, ενίοτε αναρίθμητα. Δεν τα ανακα-
λύπτουμε όλα, απλώς εντοπίζουμε τα σημαντικότερα – αν είμαστε τυχεροί και
κάπως ικανοί· και έπειτα τα ιεραρχούμε, τα διαβαθμίζουμε με ευρηματικό τρό-
πο και σχηματίζουμε μιαν εύλογη ερμηνεία των γεγονότων που αφηγούμαστε. 

Από τις βασικότερες, νομίζω, προϋποθέσεις της ιστορικής ερμηνείας, τρεις
θα ήθελα εδώ να αναφέρω: βάθος χρόνου, ευρύτητα προσεγγίσεων και έλεγχο
προκαταλήψεων. Με άλλα λόγια, πρώτον, ξεχωρίζουμε συγκεκριμένη χρονική
περίοδο, αλλά έχουμε τον νου μας στο πριν και το μετά. Δεύτερον, περιοριζό-
μαστε σε συγκεκριμένο πεδίο και θέμα, αλλά το προσεγγίζουμε από πολλές
πλευρές – οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές. Και, τρίτον, ελέγ-
χουμε ανηλεώς τις προκαταλήψεις μας, όσες έχουν σωρευτεί στον νου μας από
ερμηνείες άλλες, προγενέστερες. 

Για τις δύο πρώτες προϋποθέσεις της ιστορικής ερμηνείας δεν έχω να πω
πολλά. Η εργασία μου αφορά στις ελληνικές κοινωνίες και την οικονομία τους
μεταξύ 1830 και 1920, σε σχέση με το νεότευκτο ελληνικό κράτος και με το
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11. Τμήματα του προηγούμενου και των επόμενων υποκεφαλαίων της Εισαγωγής έχουν παρουσιαστεί σε
πρώτη μορφή στα εξής δημοσιεύματά μου: 1977, 1980, 1983.β, 1984, 1988, 1993, 1996, 1999,
1999.β, 2000.β (ελληνικά)· και ξενόγλωσσα: 1983, 1983 / 1985, 1988, 1992, 1993, 1995, 2000.a.
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πλέγμα εξουσίας που υφαίνεται γύρω του. Είπαμε, όμως, ότι στην ιστορία δεν
εξετάζουμε μια περίοδο σαν να μην υπάρχει τίποτε πριν και μετά: την εντάσ-
σουμε στην μακρά ιστορική διάρκεια που την περιβάλλει. Θα εξετάσω την πε-
ρίοδο που ξεχώρισα, αλλά θα αναφερθώ και σε προγενέστερες ή μεταγενέστε-
ρες, όσες είναι σημαντικές για την ερμηνεία – επειδή συμβάλλουν στα μακρο-
χρόνια, διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της χώρας. Χαρακτηριστική είναι η χρο-
νολόγηση τεσσάρων από τα εννέα Μέρη του βιβλίου: A΄ 1750-2002, Β΄ 1750-
1830, Z΄ 1860-1940 και Η΄ 1830-2000.

Το ίδιο και με το θέμα. Δεν θα στενέψω υπερβολικά την προσέγγισή μου,
δεν θα περιοριστώ αποκλειστικώς σε χαρακτηριστικά κοινωνικά, πολιτικά και
οικονομικά. Τα πολλαπλά αίτια της ιστορίας δεν προέρχονται από ένα μόνο πε-
δίο της ανθρώπινης ύπαρξης. Τα αίτια μιας κυβερνητικής μεταβολής δεν είναι
μόνο πολιτικά, είναι και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτισμικά. Όπως πολ-
λαπλά είναι και τα αίτια ενός φορολογικού μέτρου, μιας εκδήλωσης πατριωτι-
κού παροξυσμού, ενός πολέμου, μιας απεργίας, μιας εκπαιδευτικής μεταρ-
ρύθμισης. Το ίδιο ισχύει και για τις συνέπειες: πολλαπλά τα αίτια, πολλαπλά
και τα αιτιατά· πολλά τα πεδία από τα οποία προέρχονται οι αιτίες, πολλά και
τα πεδία όπου εκβάλλουν οι συνέπειες.

Γι’ αυτούς τους λόγους, ακόμη και οι όροι «Κοινωνική Ιστορία», «Οικονομι-
κή Ιστορία», «Πολιτική Ιστορία» είναι συμβατικοί: η ιστορία μιας κοινωνίας
δεν είναι μόνο «κοινωνική» ούτε μόνο «οικονομική» ή «πολιτική». Ο συμβατι-
κός όρος σημαίνει, απλώς, ότι δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε κοινωνικούς ή σε οι-
κονομικούς παράγοντες. Αλλά για να φθάσουμε στην έμφαση, για να εστιά-
σουμε καλά τον φακό μας, χρειάζεται προηγουμένως να σταθμίσουμε ολόκλη-
ρο τον γύρω χώρο.

Έτσι και με το θέμα της εργασίας αυτής. Η πολιτική θα είναι ένας από τους
οδηγούς, ένα πλαίσιο· αλλά για να την ερμηνεύσουμε, θα την υπερβαίνουμε, θα
αναζητούμε αίτια και αλλού, π.χ. στην οικονομική συγκυρία ή στην κοινωνι-
κή διάρθρωση της χώρας. Ένας άλλος οδηγός θα είναι η οικονομία· αλλά για
να την ερμηνεύσουμε, θα υπερβαίνουμε το πλαίσιο, θα αναζητούμε αίτια και
σε ευρύτερες περιοχές, π.χ. στον τρόπο λειτουργίας των κρατικών θεσμών ή
στο πελατειακό σύστημα. Και ούτω καθεξής.

Ερχόμαστε στην τρίτη και τελευταία προϋπόθεση της ιστορικής ερμηνείας: να
ελέγχουμε τις προκαταλήψεις και τα παντοειδή ιδεολογήματα που συσκοτίζουν
την κρίση μας. Να ελέγχουμε, επομένως, και τον συνολικό τρόπο με τον οποίο
έχουμε συνηθίσει να ερμηνεύουμε την ιστορία μας. Σήμερα, μας είναι πλέον
απαραίτητη μια νέα και διαφορετική ερμηνεία της σύγχρονης ιστορίας μας.
Δείγματα μιας νέας ερμηνείας είναι, ελπίζω, τα αμέσως επόμενα κεφάλαια
αυτής της μεγάλης Εισαγωγής· δείγματα τμηματικά, αποσπασματικά· και ακό-
μη περισσότερα δείγματα θα βρει ο αναγνώστης σε όλα τα επόμενα Μέρη του βι-
βλίου. Σε πολλά θέματα δεν προτείνω απαντήσεις· θέτω απλώς ερωτήματα. Σε
άλλα καταλήγω σε απαντήσεις που αναιρούν ορισμένες απόψεις για την ελλη-
νική ιστορία, τις οποίες θεωρώ προκατειλημμένες.
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Οι απαντήσεις αυτές θα ξενίσουν ίσως τον αναγνώστη, την αναγνώστρια,
όπως ξένισαν στην αρχή και εμένα τον ίδιο. Ένας προϊδεασμός είναι πάντοτε,
εξ ορισμού, γερά ριζωμένος μέσα μας· αντιδρούμε όταν κάτι τον ξεριζώνει.
Έτσι, ορισμένες ερωτήσεις και απόψεις θα φανούν ανορθόδοξες, ορισμένα επι-
χειρήματα κάπως παράδοξα, ίσως φανεί περίεργη ακόμη και η σειρά των κε-
φαλαίων και των υποκεφαλαίων. Και ίσως, πράγματι, ορισμένα από όλα αυτά
να είναι όχι μόνο παράδοξα αλλά και λανθασμένα. Δεν πειράζει· έτσι προχω-
ρούν οι επιστήμες, με την δοκιμή και με το λάθος, με την ερμηνεία, την επα-
νερμηνεία και την διάψευση. Σημασία έχει, νομίζω, ότι δεν αποκλείω εκ των
προτέρων το λάθος μου: διατυπώνω κατηγορηματικά τις απόψεις μου επειδή
θέλω να είναι σαφείς, ώστε να μπορεί κανείς εύκολα να τις ελέγξει και να τις
διαψεύσει, και όχι επειδή πιστεύω πως είναι οπωσδήποτε ορθές· καμιά ερμη-
νεία, σε καμιά επιστήμη, δεν θα είναι ποτέ πλήρης και εντελώς ορθή.

Ιστορική Ερμηνεία και Οικονομικεσ Θεωριεσ

Στην ερμηνεία οδηγεί το ερέθισμα της απορίας. Ας πάρουμε ως παράδειγμα
την ιστορία της ελληνικής οικονομίας. Θέσαμε ήδη την βασική απορία. Πώς
εξελίχθηκε, αναπτύχθηκε και μεγεθύνθηκε τόσο η ελληνική οικονομία, ξεκι-
νώντας από τόσο ταπεινές αρχικές συνθήκες; Με ποιους πλουτοπαραγωγικούς
πόρους πραγματοποιήθηκε αυτή η ανάπτυξη; Ποιοι παραγωγικοί συντελεστές
την στήριξαν, πόσα και ποια κεφάλαια, τι είδους τεχνογνωσία; Ποιο εργασια-
κό δυναμικό μόχθησε γι’ αυτήν και ποιες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες την
καθοδήγησαν;

Συνεχίζω με το παράδειγμα. Τα ερωτήματα που μόλις θέσαμε περιέχουν ορι-
σμένες λέξεις κλειδιά: ανάπτυξη, μεγέθυνση· πλουτοπαραγωγικοί πόροι· πα-
ραγωγικοί συντελεστές. Οι όροι αυτοί προέρχονται κυρίως από τις έννοιες και
τα θεωρήματα της οικονομικής επιστήμης. Αντανακλούν τα σχήματα, τα «μο-
ντέλα» οικονομικής μεταβολής που ήδη έχουν χρησιμοποιήσει πριν από εμάς
διάφοροι άλλοι, οικονομολόγοι ή ιστορικοί, για να ερμηνεύσουν άλλες οικονο-
μίες και άλλες ιστορικές περιπτώσεις.

Πρώτη αμφιβολία. Είναι άραγε σωστό να χρησιμοποιούμε στην ιστορία τις
έννοιες και τις θεωρίες της οικονομικής επιστήμης; Είναι, με μια προφύλαξη:
να συνειδητοποιούμε ότι τα εργαλεία των μεν δεν είναι πάντοτε κατάλληλα για
την εργασία των δε. Οι οικονομολόγοι ερευνούν κατά κανόνα σύγχρονές τους
οικονομίες, οι ιστορικοί παλαιότερες· οι μεν εξετάζουν κατά κανόνα σύντομες
χρονικές περιόδους, οι δε οφείλουν να έχουν πάντοτε κατά νου την μακρά ιστο-
ρική διάρκεια, ακόμη και όταν το θέμα τους είναι χρονικά περιορισμένο.

Δεύτερη αμφιβολία. Είναι άραγε ευρηματικά για την ελληνική περίπτωση τα
μοντέλα και τα θεωρήματα που βασίστηκαν στις εμπειρίες άλλων περιπτώσεων,
άλλων οικονομιών; Είναι σωστές αυτές οι έννοιες που άλλοι, με βάση τις δικές
τους προσλαμβάνουσες παραστάσεις, έχουν χαράξει στον δικό μας εγκέφαλο;
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Ναι και όχι – κυρίως, όμως, όχι. Τα θεωρήματα και τα μοντέλα αυτά είναι
εν μέρει χρήσιμα, αλλά δεν είναι επαρκή· δεν περιλαμβάνουν τις ιδιαιτερότη-
τες που, διαφοροποιώντας την ελληνική περίπτωση, μπορούν να οδηγήσουν
στην κατανόησή της – στην ερμηνεία της.12

Οι αμφιβολίες αυτές υπενθυμίζουν, ουσιαστικά, ότι σε κάθε όρο, σε κάθε
έννοια, σε κάθε θεωρία ελλοχεύουν υπεραπλουστεύσεις και προκαταλήψεις.
Ποιες;

Ας ξαναπιάσουμε τις λέξεις κλειδιά, τους όρους που χρησιμοποιήσαμε στα
παραπάνω ερωτήματα· και από αυτούς, ας δούμε πρώτα τον όρο «πλουτοπα-
ραγωγικοί πόροι»· είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει εύστοχα
τι είδους απλουστεύσεις και προκαταλήψεις ελλοχεύουν στις θεωρίες και τις
ιστορικές ερμηνείες. Έτσι, στο επόμενο υποκεφάλαιο, θα ολοκληρώσω το πα-
ράδειγμα από την ιστορία της οικονομίας· και στα μεθεπόμενα υποκεφάλαια
θα συνεχίσω με παραδείγματα πολυπλοκότερα, που θα αφορούν στην ανθρω-
πολογική ιστορία, στην ιστορία της κοινωνίας, της πολιτικής, των θεσμών κ.ο.κ.

Ο Μύθος της Ψωροκώσταινας: Παράδειγμα προς Αποφυγήν

Στον 19ο αιώνα οι Έλληνες έλεγαν ότι το βασικό πρόβλημα της οικονομίας ήταν
ο λιγοστός και αραιός πληθυσμός της χώρας (μόλις 700.000-750.000 κάτοικοι
το 1833), η μικρή της έκταση, που ήταν τότε κάτι παραπάνω από το ένα τρίτο
της σημερινής, και η ισχνότητα των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Υποτίθεται
ότι οι συνθήκες αυτές σχεδόν απέκλειαν την ανάπτυξη εύρωστης εσωτερικής
αγοράς και, πάντως, καθυστερούσαν την ενοποίησή της (σημειωτέον ότι ακό-
μη και στον 20ό αιώνα υπάρχουν ιστορικοί που λένε περίπου τα ίδια).

Για ορισμένες οικονομολογικές θεωρίες πολύ παλαιοτέρων εποχών, η ύπαρ-
ξη πλουτοπαραγωγικών πόρων σε αφθονία ήταν αναγκαία συνθήκη οποιασ-
δήποτε ανάπτυξης, ένα είδος θεωρητικού αξιώματος. Στον 20ό αιώνα, όμως,
αυτές οι υπεραπλουστεύσεις έχουν ανατραπεί. Τις ανέτρεψαν, κυρίως, οι ιστο-
ρικές εμπειρίες χωρών σαν την Ελβετία ή και την Ιαπωνία, που δεν διέθεταν
αφθονία πόρων. Στον 19ο αιώνα, π.χ., ο πληθυσμός της Ελβετίας ήταν ολίγος
και αραιός όπως ήταν και ο ελληνικός – άλλο αν ο Καποδίστριας είχε σκεφθεί
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12. Τονίζω δύο φράσεις : «[…] (ναι) είναι, με μια προφύλαξη», «[…] ναι και όχι». Άρα, δεν αποκλείω ούτε τον
δανεισμό εργαλείων και θεωριών από άλλες επιστήμες ούτε την εφαρμογή θεωρητικών μοντέλων
στην ελληνική περίπτωση. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η προφύλαξη, όσο είναι δυνατόν, θα στη-
ρίζεται στον ιστορικό έλεγχο. Παρ’ όλα αυτά, ο έλεγχος δεν θα καταλήξει αναγκαστικώς σε άκρατο
ιστορικισμό. Δεν θα αποφανθεί ότι αποκλείεται κάθε σύγκριση και κάθε παραλληλισμός επειδή τά-
χα η ελληνική περίπτωση είναι ιδιότυπη και ενίοτε μοναδική. Παραλληλισμούς της ελληνικής περί-
πτωσης με τις δυτικοευρωπαϊκές οικονομίες έκαναν, κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980,
πολλοί συγγραφείς – μεταξύ των οποίων και ο υποφαινόμενος, κυρίως σε εργασίες δημοσιευμένες
πριν από το 1982. Ορισμένοι παραλληλισμοί ήταν αρκετά προσεκτικοί και γόνιμοι, άλλοι λιγότερο ή
και διόλου.
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να εποικίσει την Ελλάδα με ελβετούς χωρικούς. Και η Ελβετία ήταν τότε, σαν
την Ελλάδα, χώρα μικρή και στερημένη πλουτοπαραγωγικών πηγών.

Αυτό σημαίνει, άραγε, ότι ακόμη και μια περιοχή της Σαχάρας μπορεί κά-
ποτε να αναπτυχθεί οικονομικά; Πράγματι, ούτε αυτό μπορεί να αποκλειστεί,
με δύο τουλάχιστον προϋποθέσεις: ότι κάποτε η τεχνολογία θα μπορεί να αξιο-
ποιήσει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και ότι οι εντόπιες κοινωνίες θα μπο-
ρούν να προσχωρήσουν σε αυτήν την λογική και να χρησιμοποιήσουν αυτήν την
νέα τεχνογνωσία. Μπορεί να πει κανείς, δηλαδή, ότι η ανάπτυξη είναι συνάρ-
τηση πολλών παραμέτρων, πολλών ιστορικών προϋποθέσεων. Το κρίσιμο στοι-
χείο της συνάρτησης είναι οι τιμές που θα έχουν οι παράμετροι. Αυτές οι τιμές
καθορίζουν την αξία της συνάρτησης σε κάθε ιστορική στιγμή, την σημασία
της. Οι τιμές αυτές, όμως, δεν είναι δεδομένες εξ ουρανού. Τις αποφασίζουν οι
παράγοντες της οικονομίας και το κράτος με την πολιτική που ακολουθεί. Το
πώς διαρθρώνεται και εξελίσσεται η συνάρτηση εξαρτάται κατά πολύ από την τε-
χνογνωσία που αποκτά η συγκεκριμένη οικονομία στην ιστορική της πορεία – τε-
χνογνωσία με την ευρύτατη έννοια του όρου, που συμπεριλαμβάνει τον τρόπο
του σκέπτεσθαι, άρα και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι λύνουν πολύ-
πλοκες συναρτήσεις σαν αυτήν.

Το αξίωμα για την αναγκαιότητα πλουτοπαραγωγικών πόρων είναι, λοιπόν, κα-
λό παράδειγμα υπεραπλούστευσης. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την ιδέα πε-
ρί της τρομακτικής φτώχειας που εμάστιζε ανέκαθεν την Ελλάδα: είναι υπό-
δειγμα προκατάληψης. Στην ελληνική περίπτωση θα μπορούσε κανείς να μιλή-
σει για μια μέση κατάσταση: ούτε τεράστιος φυσικός πλούτος ούτε, όμως, η
τρομερή φτώχεια που με σαδομαζοχιστική ευχαρίστηση μας έχουν περιγράψει
ορισμένα ηθογραφικά λογοτεχνήματα και πολλά ψευδομαρξιστικά φληναφή-
ματα.13 Μια μέση κατάσταση, λοιπόν, που ισχύει τουλάχιστον μέχρι στιγμής,
δηλαδή όσο δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί στην Ελλάδα μεγάλα κοιτάσματα πε-
τρελαίου – ή, έστω, κάποιου πλουτοπαραγωγικού αγαθού λιγότερο ευγενούς. 

Το ιδεολόγημα της φτώχειας δεν είναι, βεβαίως, σημερινό. Ήταν πολύ δια-
δεδομένο στην Ελλάδα ήδη από τον 19ο αιώνα. Υπάρχουν όμως πολλές μαρτυ-
ρίες, ειδικά ξένων παρατηρητών, που δείχνουν έκτοτε προς την αντίθετη κα-
τεύθυνση. Ας πάρουμε ορισμένες μαρτυρίες με την χρονολογική τους σειρά.
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13. Παραδείγματος χάριν Καλλιγάς, Π., Θάνος Βλέκας, και Θεοτόκης, Κ., Η τιμή και το χρήμα (για τα ηθο-
γραφικά στοιχεία των δύο αυτών μυθιστορημάτων και χωρίς διόλου να υποτιμώ τις λογοτεχνικές
αρετές τους, αρετές πάντως ελάσσονες σε σύγκριση με τα μεγάλα ευρωπαϊκά μυθιστορήματα του
κλασικού ρεαλισμού και του νατουραλισμού). Αντιθέτως, παράδειγμα απλουστευτικού μαρξισμού
(δηλαδή ψευδομαρξισμού): Καρανικόλας (1975)· στην ιδιότυπη περίπτωση του Κορδάτου αφιερώ-
νω αλλού άλλα σχόλια, λεπτομερέστερα. Για την «ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογρα-
φίας», βλ. Vitti (1974). Σημειώνω εδώ ότι σε όλες τις υποσημειώσεις του βιβλίου θα αναφέρω τους
συγγραφείς κατά κανόνα με την χρονολογική σειρά της έκδοσης και ότι θα αποφεύγω να αναγράφω
και τους τίτλους των δημοσιευμάτων, με εξαίρεση ορισμένους τίτλους που θεωρώ ότι διευκολύνουν
τον αναγνώστη. 
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Ήδη από το 1675, δύο από τους σπάνιους περιηγητές που τότε επισκέπτο-
νταν την Eλλάδα, ο Oλλανδός Σπον (Spon) και ο Βρετανός Χουήλερ (Wheeler),
χαρακτηρίζουν την Zάκυνθο «επίγειο παράδεισο» για την αφθονία των αγαθών
που παράγει και καταναλίσκει.14 Διακόσια χρόνια αργότερα, το 1869, πριν
ακόμη ενσωματωθούν στο ελληνικό βασίλειο οι πλούσιες επαρχίες της Θεσσα-
λίας και της Άρτας, υπάρχουν μαρτυρίες με το ίδιο περίπου περιεχόμενο: «Oι

Έλληνες […] έχουν τα μέσα για απεριόριστο πλούτο και ευημερία», γράφει ένας βρετα-
νός πρόξενος·15 και λίγο αργότερα, το 1873, άλλος διπλωμάτης χαρακτηρίζει
«χώρα απερίγραπτα εύφορη» την Aκαρνανία,16 την οποία η μεταγενέστερη μυθο-
λογία της ελληνικής πενίας θα κατατάξει συλλήβδην στην δήθεν στερημένη φυ-
σικού πλούτου Δυτική Eλλάδα.

Μια γενιά αργότερα, το 1893, το ελληνικό κράτος κηρύσσει παύση πληρω-
μών, έπειτα από οκταετή υποτίμηση της δραχμής. Πέντε χρόνια αργότερα επι-
βάλλεται ο Διεθνής Oικονομικός Έλεγχος. Στην συλλογική συνείδηση των Eλλή-
νων έχουν πλέον εδραιωθεί οι στερεότυπες ιδέες για τους φτωχούς φυσικούς
πόρους του ελλαδικού χώρου και για την υπανάπτυξη που θα κατατρέχει μοι-
ραίως και αιωνίως την ταλαίπωρη Ψωροκώσταινα και τους λιτοδίαιτους αλλά
καφενόβιους κατοίκους της.

Tην ίδια όμως εποχή, μέσα στην δεκαετία του 1890, τρεις ακόμη μαρτυρίες ξέ-
νων διπλωματών παρουσιάζουν μια εικόνα πολύ διαφορετική για την Ελλάδα:

[…] είναι χώρα πολύ πλούσια σε αγροτική παραγωγή [...και σε] ορυκτό πλούτο. Ο όγκος παρα-

γωγής και η αξία διαφόρων μεταλλευμάτων [...είναι] αριθμοί που μιλούν από μόνοι τους […]

H αξία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων πρέπει να είναι σημαντική […] και δεν χωρεί αμφιβολία

ότι τα κέρδη τους είναι μεγάλα και συνεχώς αυξάνονται. […] Oι Έλληνες είναι οικονόμοι […]

και εργατικοί.17 H Eλλάδα έχει μερικά από τα πλουσιότερα εδάφη στον κόσμο. […] Λόγω του

φυσικού της πλούτου και με σωστή διακυβέρνηση θα μπορούσε να επιτύχει σταθερή άνοδο των

εξαγωγών και μείωση των εισαγωγών.18 Eίναι αναμφιβόλως πολύ μεγάλοι οι υλικοί πόροι και ο

φυσικός πλούτος της χώρας […]. Δεν υπάρχει χώρα (sic) που να διαθέτει περισσότερους φυσι-

κούς πόρους από την Eλλάδα, που να ασκεί μεγαλύτερη έλξη στον ταξιδιώτη και τον μελετητή,

που να μπορεί να καυχηθεί για μια πιο προκομμένη αγροτική τάξη ή μια μεσαία τάξη εξυπνότερη

και πιο φιλόδοξη.19
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14. J. Spon et G.Wheeler, Voyage…, Amsterdam (1679), τ. 1, σ. 146.

15. AP 1870 (64), Piraeus / Missolongi (1869), σ. 305.

16. AP 1874 (67), Acarnania (1873), σ. 1338.

17. AS 1169, «Report on the Present Economic and Financial Position in Greece», by Mr. Edward-Fitzgerald Law (1893),
σ. 24, 26, 31, 32. Για τον Εδουάρδο Λω, βλ. εκτενή υποσημείωση στον κατάλογο των Πηγών.

18. AS 1694, Piraeus (1895), σ. 3, 24.

19. AP 1897 (91), Corbett (1897), σ. 12-13. Ο αναγνώστης θα έχει ήδη παρατηρήσει ότι χρησιμοποιώ
συχνά ως πηγή τις βρετανικές προξενικές εκθέσεις. Τους λόγους τούς έχω εξηγήσει αναλυτικά στο
GBD (1990), με μια πρώτη μορφή δημοσιευμένη στα Iστορικά 2/1984. Νομίζω πως αξίζει να τους
επαναλάβω σε μια μακροσκελή υποσημείωση, επειδή οι εκθέσεις των προξένων της M. Bρετανίας (και
της Levant Company) αποτελούν, για την οικονομική και την κοινωνική ιστορία οποιασδήποτε χώ-
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Ακόμη και αν αφαιρέσουμε την κάποια αφέλεια, την ενδεχόμενη άγνοια και
την σίγουρη υπερβολή, κάτι μένει: όχι ο παράδεισος ούτε, όμως, η Ψωροκώ-
σταινα· απλώς, η μέση κατάσταση που λέγαμε.

Απαλλαγμένοι από αυτήν την προκατάληψη, μπορούμε τώρα να προχωρή-
σουμε στις ερμηνείες μας. Πάντως, ένα είναι βέβαιο: το ερμηνευτικό κλειδί
δεν είναι οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι. Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
δεν ήταν εξ αρχής ούτε κερδισμένη ούτε καταδικασμένη υπόθεση.

Ποιο είναι το σημείο αναφοράς, το πρότυπο που χρησιμοποιούμε; Στα θέμα-
τα που μόλις θίξαμε (ακροθιγώς), το σημείο αναφοράς, το πρότυπο, υπήρχε
υπό τας γραμμάς, ήταν η προϋπόθεση στην οποία στηριζόταν η ανάλυσή μας.
Ανέφερα την Ελβετία και την Ιαπωνία. Άρα, το αντικείμενό μας –την ελληνική
οικονομία και το ελληνικό κράτος– το ενέταξα σε ένα μοντέλο, το συνέκρινα
εμμέσως με ένα πρότυπο· με το «δυτικό» πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης (δι-
ευκρινίζω αμέσως ότι χρησιμοποιώ με την ευρύτατη δυνατή έννοια τους όρους
«δυτικό» και «ανάπτυξη»). Έτσι, οδηγούμαστε σε ένα βασικό και λογικώς επό-
μενο ερώτημα γύρω από την μέθοδο που ακολουθούμε: άραγε, μας χρειάζεται
απαραιτήτως η σύγκριση, και γιατί μας χρειάζεται; 

π ™ ∆ √ ƒ π ∞  ∆ √ À  ∂ § § ∏ ¡ π ∫ √ À  ∫ ƒ∞∆ √ À ™  

16

ρας, πηγή σημαντική και αγνοημένη. Επειδή ο πλούτος των στοιχείων τους, αισθητός στις εκθέσεις
του 18ου αιώνα και εντυπωσιακός στον 19ο, αγγίζει στις αρχές του 20ού τα όρια της «υπερβολής».
Δεν πρόκειται, βέβαια, για υπερβολή. Υπερβολική μπορεί να φαίνεται η λεπτομέρεια και η φροντί-
δα αυτή μόνο αν την δει κανείς με τα αναχρονιστικά, με τα ανιστόρητα κριτήρια ενός παρατηρητή που
θ’ αναρωτιόταν, ανυποψίαστος: τι ανάγκη πληροφοριών έχουν άραγε οι Bρετανοί για το πετρέλαιο της
Zακύνθου, όταν δεν υπάρχει ακόμη το αυτοκίνητο; Και τι χρειάζονται την βαρυτίνη της Mήλου ή
την σμύριδα της Nάξου; Kαι όμως, για την Βρετανική Αυτοκρατορία, όπως και για ολόκληρη την
Δυτική Eυρώπη και την Bόρεια Aμερική, η νέα ενεργειακή πηγή είναι αναγκαία πολύ πριν από την
καμπή του αιώνα. H Δύση θα χρειαστεί τα πετρέλαια του Iονίου, αν υπάρχουν, όπως χρειάζεται το
πετρέλαιο της Pουμανίας και της Λατινικής Aμερικής· θα χρειαστεί την βαρυτίνη και την σμύριδα
των Kυκλάδων όπως χρειάζεται τα μεταλλεύματα της Iβηρικής, την ζάχαρη της Kούβας, τα ορυκτά
της Aφρικής και της Aυστραλίας, το όπιο της Σαγκάης. Η Βρετανική Αυτοκρατορία κυριαρχεί στις
παγκόσμιες αυτές ανάγκες και στο σύστημα που τις τρέφει και τρέφεται από αυτές, στον κόσμο του
βιομηχανικού καπιταλισμού. Την κυριαρχία αυτήν δεν μπορεί να την αγνοήσει ο ιστορικός που θέλει
να ερμηνεύσει συγκριτικά την διαχρονία. Δεν μπορεί να αγνοεί τις εκθέσεις των προξένων της Aυτής
Mεγαλειότητος στην Zάκυνθο, την Σύρα, το Bουκουρέστι, την Aγκόλα, την Bαρκελώνη, το Mπολίβαρ.
Το ίδιο και ο ιστορικός που θέλει να ερμηνεύσει συγκριτικά την συγκυρία· δεν μπορεί να αγνοεί την
αμεσότητα που αναδύεται από την ζωντάνια των συναλλαγών ή από το μεγάλο ιστορικό γεγονός –
και αποτυπώνεται ταυτόχρονα σε δεκάδες εκθέσεις από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Ποιος
μελλοντικός ιστορικός, ιστορώντας την εποχή μας, τον 20ό και τον 21ο αιώνα, θα μπορέσει να αγνοή-
σει τις εκθέσεις των αμερικανικών διπλωματικών υπηρεσιών;

Το λεπτομερές περιεχόμενο των βρετανικών εγγράφων μπορεί να συγκριθεί μόνο με εκείνο των
ενετικών αρχείων. Δεν είναι περίεργος ο θαυμασμός των βρετανών προξένων στην Kέρκυρα για τους
ενετούς προκατόχους τους (π.χ., FO 32.439, 39/16.6.1873, Sebright to Stuart, σ. 169-170). Και στις
δύο περιπτώσεις, την ενετική και την βρετανική, οι αυτοκρατορικές ανάγκες επέβαλλαν την λεπτο-
μερειακή φροντίδα σε κάθε κρατική δραστηριότητα. Στην βρετανική περίπτωση, την φροντίδα ενί-
σχυσε ακόμη περισσότερο το πνεύμα της εποχής, η λατρεία της εμπειρικής παρατήρησης που είχε κα-
θιερώσει ο επιστημονισμός του 19ου αιώνα.
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O στόχος μας είναι η ερμηνεία, όχι η απλή περιγραφή. Στο συγκεκριμένο
θέμα, λοιπόν, η περιγραφή της ελληνικής περίπτωσης χωρίς καμιά αναφορά
σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν διαδικασία εσωστρεφής, ταυτιστική, αν όχι
ταυτολογική.

Αναφορά σε άλλες περιπτώσεις σημαίνει σύγκριση. Αυτό δεν σημαίνει ότι
αναζητούμε αναγκαστικά μόνον ομοιότητες ή μόνο διαφορές· αναζητούμε και
τα δύο.

Oι οποιεσδήποτε συγκρίσεις γίνονται με στόχο μια ταξι-νόμηση: βάζοντας
τάξη και θέτοντας νόμους, κανόνες για την τάξη που ορίζουμε, μπορούμε να
κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα: μπορούμε να κατα-
νοήσουμε καλύτερα το ειδικότερο αντικείμενο της έρευνάς μας, εντάσσοντάς
το στο ευρύτερο πεδίο που ερευνούμε· και να του ορίσουμε μια θέση μέσα στην
τάξη, να το κατατάξουμε σε μιαν από τις αναλυτικές μας κατηγορίες. 

Στην ταξινομική αυτή θέση του, το αντικείμενό μας θα συνυπάρχει με άλ-
λα, προφανώς παρόμοια. Αυτός ήταν, λοιπόν, ένας από τους στόχους της σύ-
γκρισης. Ταυτοχρόνως, όμως, οι οποιεσδήποτε συγκρίσεις έχουν και έναν άλλον
στόχο, εκ διαμέτρου αντίθετο: να διαφοροποιήσουν το αντικείμενο που εξε-
τάζουμε από τα άλλα αντικείμενα της σύγκρισης. Το κατανοούμε ακόμη κα-
λύτερα διαφοροποιώντας το. Άλλωστε, ακόμη και μέσα στην ίδια την θέση του,
στην τάξη του, στην δική του κατηγορία, το αντικείμενό μας θα συνυπάρχει με
άλλα που είναι απλώς «παρόμοια», ποτέ εντελώς όμοια.20

Με άλλα λόγια, η περιγραφή του αντικειμένου που εξετάζουμε χωρίς καμιά
αναφορά σε άλλα αντικείμενα θα ήταν μια διαδικασία αφαιρετική (reduc-
tionist). Βεβαίως, ο αφαιρετισμός είναι αναπόφευκτος σε όλες τις επιστήμες,
θετικές και κοινωνικές. Κατά βάθος δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει αφαι-
ρετισμός αφελής και εκλεπτυσμένος, κακός και λιγότερο κακός. Το ζητούμε-
νο δεν είναι να εξαφανιστεί εντελώς η αφαίρεση, αλλά να περιοριστεί σε ανεκτά
όρια, να καταστεί ευρηματικότερη και, ει δυνατόν, να καταστεί «πειστικότε-
ρη» έως και πολύ πειστική.21

Δεχθήκαμε την σύγκριση, παραμένουν όμως δύο ακόμη παρεπόμενα ερωτή-
ματα, τα τελευταία. Γιατί, άραγε, θα πρέπει να στηρίξουμε την σύγκρισή μας
σε κάποιο «πρότυπο»; Και ποιο θα είναι αυτό, αν χρειάζεται;

Η λογική αλληλουχία σύγκριση - διαφοροποίηση - ερμηνεία προϋποθέτει την
ύπαρξη μοντέλων, προτύπων. Αλλά το πρότυπο, ως αντικείμενο της ανάλυσής
μας, δεν είναι αναγκαστικά κάτι «καλύτερο», ανώτερο από το συγκρινόμενο
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20. Στην δυναμική της, η ταξινόμηση είναι «fractal», υπόκειται σε μια λογική αυτού του τύπου. Γι’ αυ-
τό, άλλωστε, η διαδικασία ταξινόμηση - διαφορισμός δεν τελειώνει ποτέ.

21. McCloskey (1991), History and Narrative. Τις απόψεις μου για την διαδικασία της ερμηνείας στην ιστο-
ρία καθώς και σχετική βιβλιογραφία, στο ΓΒΔ (1993 / 1995), Φαντασία πιθανή... (Στο εξής, όποτε πα-
ραπέμπω σε δικά μου δημοσιεύματα, θα παραθέτω αντί του επωνύμου τα αρχικά ΓΒΔ για τα ελλη-
νόγλωσσα και GBD για τα ξενόγλωσσα δημοσιεύματα.)
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αντικείμενο. Όπως είπαμε, το αντικείμενό μας, η ελληνική οικονομία και το
ελληνικό κράτος, εντάσσονται προφανώς στο δυτικό μοντέλο, συγκρίνονται με
αυτό το πρότυπο. H ένταξη σε αυτό, η σύγκριση με αυτό, νομιμοποιείται για
πολλούς λόγους. Στην ιστορική, δυναμική του έκφραση, το δυτικό πρότυπο
αφορά στην μεταβολή προς τον βιομηχανικό καπιταλισμό· αφορά στην διείσ-
δυση, σε μια κοινωνία, ενός κυριαρχικού τρόπου παραγωγής που είναι καπι-
ταλιστικός. Aφορά, λοιπόν, στην βαθμιαία διαφοροποίηση της κοινωνίας και
της οικονομίας που εξετάζουμε και στην μετάβαση από ένα σύστημα όπου δε-
σπόζει ο αγροτικός τομέας (έστω και αν αυτός κυριαρχείται από κεφαλαιοκρα-
τικές σχέσεις) προς ένα σύστημα όπου δεσπόζουν η βιομηχανική παραγωγή, η
τεχνολογία, το βιομηχανικό κεφάλαιο και η μισθωτή εργασία (έστω και αν το
νέο σύστημα διατηρεί ορισμένα προκαπιταλιστικά χαρακτηριστικά).

Δεχόμενοι ένα πρότυπο, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι δεχόμαστε και την
«υπεροχή» του· μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Αλλά, και αν την δεχόμαστε, απλώς
διαπιστώνουμε ιστορικές συνθήκες· δεν τις «δικαιώνουμε» με αξιολογικό τρό-
πο. Επιπλέον, αποδεχόμενοι ή κατασκευάζοντας ένα μοντέλο και χρησιμοποι-
ώντας το, δεν δεχόμαστε ταυτοχρόνως ότι στην ιστορική του εξέλιξη το αντι-
κείμενο που ερευνούμε θα τείνει αναγκαστικά, νομοτελειακά, προς το πρότυ-
πο με το οποίο εμείς το μετράμε και το συγκρίνουμε. H χρήση μοντέλων δεν
σημαίνει αναγκαστικά ότι η ανάλυση, η σύνθεση και η ερμηνεία φυλακίζονται
στα όρια του προτύπου και μένουν εκεί, σε μιαν άγονη αναζήτηση ομοιοτή-
των. Aντιθέτως, η χρήση μοντέλων γονιμοποιεί τη σκέψη ώστε να εντοπίζει όχι
μόνο τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές, τις αντιθέσεις ανάμεσα στο πρότυ-
πο και το αντικείμενο της ανάλυσης – στην προκειμένη περίπτωση, ανάμεσα
στη Δύση και την Eλλάδα. Άρα, η χρήση του μοντέλου επιτρέπει επίσης να
εντοπίσουμε τις δυνατότητες που είχε η κοινωνία αυτή να εξελιχθεί ιστορικά
με τρόπους διαφορετικούς από το μοντέλο.

Aυτός είναι και ο στόχος της ερμηνείας, στην περίπτωσή μας, και αντίστοι-
χο θα είναι, ελπίζω, και το αποτέλεσμα: διότι αυτές οι διαφορές, αυτές οι αντι-
θέσεις, οδήγησαν την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας προς ένα σύστημα που
εντάσσεται μεν στο δυτικό πρότυπο, αλλά και διαφέρει από αυτό· ένα σύστημα
που δεν είναι ούτε «δυτικοευρωπαϊκό» ούτε «βαλκανικό» ούτε, βεβαίως, «οθω-
μανικό». Αυτό το σύστημα προσπαθώ να περιγράψω σε όλο το άνοιγμα του βι-
βλίου και γι’ αυτό θα επανερχόμαστε συνεχώς και στα μεθοδολογικά θέματα
που μόλις θίξαμε. 

Άλλωστε, ο σκοπός αυτής της Εισαγωγής δεν είναι να αποδείξει. Ο σκοπός
της, πολλαπλός, είναι να δημιουργήσει πρώτα ένα αναγνωστικό κλίμα. Είναι,
έπειτα, να προδιαγράψει την θεματική του βιβλίου και να περιγράψει σε αδρές
γραμμές τον προβληματισμό του. Είναι, επιπλέον, να εξηγήσει με απλά λόγια
ορισμένες από τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν. Είναι, τέλος, να θέσει
ερωτήματα και πέραν της θεματικής του βιβλίου, ακόμη και χωρίς να δίνει απα-
ντήσεις – ερωτήματα που θα απαντήσουν άλλοι, όταν έλθει ο καιρός τους.
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∫∂º∞§∞π√ 2 

Η Οικο-γένεια, η Οικο-νομία, οι Γυναίκες, η Ιστορία

Η Οικογένεια: μια Ιδιότυπη Οικονομική Κοινοπραξία

Από καταβολής του ελληνικού κράτους, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, σχεδόν όλες,
ασκούν ιδιότυπη οικονομική πολιτική, που περιλαμβάνει αθρόες προσλήψεις
στο Δημόσιο, μέτρα φορολογικής εύνοιας προς ορισμένα στρώματα του πλη-
θυσμού, επιχορηγήσεις και παντοειδείς παροχές σε ιδιώτες, σε επαγγελματι-
κές ομάδες, σε ιδιωτικές και σε δημόσιες επιχειρήσεις, μονοπωλιακές και μη,
«προβληματικές» και μη. Αυτή η ιδιότυπη οικονομική πολιτική στηρίζεται ανέ-
καθεν στον δημόσιο δανεισμό· και είναι, προφανώς, αναποτελεσματική, σπά-
ταλη – και φαύλη, αν θέλουμε να την κρίνουμε αξιολογικά, με βάση πάντοτε
τις αξίες του κοινωνικού συστήματος που εξετάζουμε.

Πώς δεν καταρρέει αυτό το εκκεντρικό και άσωτο κράτος πρόνοιας (μαζί με
το υδροκέφαλο ασφαλιστικό σύστημα το οποίο αναπτύσσει στο δεύτερο ήμισυ
του 20ού αιώνα); Κανονικά, θα έπρεπε να πτωχεύει επαναληπτικώς, από κα-
ταβολής του μέχρι και τον 20ό αιώνα· και όμως, επιβιώνει συνεχώς.22 Και τις
λίγες φορές στην ιστορία του που εκήρυξε στάση πληρωμών, συντόμως ανένη-
ψε και δέχθηκε να ξεπληρώσει στους δανειστές του ένα μέρος τουλάχιστον από
τα χρωστούμενα.

Πώς εξηγούνται όλα αυτά; Πώς επιβιώνει ο κατάχρεως άρχων; Εδώ, θα χρει-
αστεί να αφήσουμε προς στιγμήν την οικονομία και να δούμε τα πράγματα από
την κοινωνική σκοπιά.

Μήπως επειδή την ανεπαρκή «κοινωνική πρόνοια» που το κράτος αυτό προ-
σφέρει την συμπληρώνει ανέκαθεν η ελληνική οικογένεια, περιθάλποντας ανή-

19

22. Για τον πρώτο αιώνα ζωής του νεοελληνικού κράτους, χρησιμοποιώ τον όρο «κράτος πρόνοιας» ως
μεταφορά, με ηθελημένο αναχρονισμό. Είναι γνωστό ότι το Welfare State είναι καινοτομία του
20ού αιώνα, με πρόδρομο την εργατική νομοθεσία του Μπίσμαρκ, στα τέλη του 19ου. Σαφείς επιρ-
ροές αυτής της νομοθεσίας στην ελληνική κρατική πολιτική έχω εντοπίσει στο νομοθετικό έργο των
πρώτων βενιζελικών κυβερνήσεων και, ακόμη σαφέστερες, στις ιδέες που εκφράζει ο ίδιος ο Ελ.
Βενιζέλος σε αγόρευσή του στην Βουλή, οι οποίες, άλλωστε, αντανακλώνται στην εργατική πολιτι-
κή των τελευταίων κυβερνήσεών του (ΓΒΔ, 1977). Η μεταξική δικτατορία ακολουθεί το βενιζελικό
(και, βεβαίως, το φασιστικό / μουσολινικό και το ναζιστικό) παράδειγμα· δικό της έργο είναι η ίδρυ-
ση του ΙΚΑ. Για την μεταπολεμική Ελλάδα, η μεταφορά του υποδείγματος από την εργατική Βρε-
τανία είναι πλέον σαφής. Βλ. επίσης Μαστρογιάννης (1960).
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μπορους γέροντες γονείς, μορφώνοντας και ταΐζοντας άνεργα τέκνα; Είναι συν-
θήκες που δεν υπάρχουν σε πολλές δυτικές χώρες· όπως, σε πολλές δυτικές
γλώσσες, δεν υπάρχει η λέξη «ανθρωπιά», με την ιδιότυπη, νεοελληνική της
έννοια. Και γενικότερα: μήπως το άσωτο κράτος το τρέφει η ίδια αυτή οικογέ-
νεια; Διότι η οικογένεια, έστω και φοροδιαφεύγοντας, κάτι αφήνει στον κορ-
βανά· και κάτι του δανείζει. Και ακόμη γενικότερα: μήπως η οικογένεια ήταν
και είναι το κατεξοχήν παραγωγικό κύτταρο της ελληνικής οικονομίας; Είναι
ένα ερμηνευτικό κλειδί που έχει σχεδόν αγνοηθεί έως σήμερα, με ελάχιστες
εξαιρέσεις· και όταν αγνοούμε κάτι, είναι σαν να έχουμε ένα είδος προκατά-
ληψης. Στις ιστοριογραφικές εργασίες που επιχειρούν μιαν ευρύτερη ερμηνεία
της ελληνικής ιστορίας, ο ρόλος της οικογένειας δεν εξετάζεται ως θεμελιώδες
ερμηνευτικό στοιχείο· είναι σαν να θεωρείται επαρκώς γνωστός, δεδομένος και
διαχρονικά σταθερός. Είναι σαν να αρκούν οι κοινοτοπίες (κατά βάθος πολιτι-
κές, από τα δεξιά έως τα αριστερά του φάσματος) για τον ρόλο της οικογένειας
στην συντήρηση της λατρεμένης «εθνικής συνείδησης»· ή στην διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής· ή στην αναπαραγωγή μιας καταδικαστέας κοινωνικής
διάρθρωσης.23

Εδώ, αντιθέτως, ξεκινούμε από την οικογένεια ως μονάδα παραγωγής και
μάλιστα ως μονάδα υψηλής παραγωγικότητας· και ως το κατεξοχήν παραγωγι-
κό κύτταρο της ελληνικής οικονομίας εδώ και αιώνες. Πρόκειται για οικογέ-
νεια μεσογειακού τύπου: πολυμήχανη, προσαρμοστική, πολύεργη (εννοείται
ότι σε αυτά τα θέματα θα επανέλθω).24 Στον μεσογειακό τύπο προσθέτουμε ένα
πρόσθετο, ελληνικό χαρακτηριστικό που υπήρχε ανέκαθεν: η ελληνική οικογέ-
νεια ήταν και είναι και μια ιδιότυπη, συμπαγής οικονομική κοινοπραξία, απί-
στευτα εργατική όταν εργάζεται για το δικό της όφελος, ένα κοινωνικό κύττα-
ρο εγωπαθές και πανίσχυρο, πότε οχυρό απόρθητο και πότε ελαφρύ τεθωρακι-
σμένο, ευέλικτο και επιθετικό.

Ας μην ενθουσιαζόμαστε υπέρ το δέον. Η ίδια οικογένεια φυλακίζει ενίοτε τις
παραγωγικές μονάδες σε μικρά και αντιπαραγωγικά μεγέθη· περιορίζει τις πο-
λιτικές και κοινωνικές ιδέες των μελών της σε ορίζοντες στενούς· κληροδοτεί
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23. Βεβαίως, υπάρχουν πρώιμες συγγραφές που αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο της οικογε-
νειακής ιδιοκτησίας (ιδίως: Βεργόπουλος, 1975· Καλόμαλος, 1989· και πρωιμότερα, Καραβίδας).
Ο ρόλος αυτός, όμως, εξετάζεται μονόπλευρα, είτε από την κοινωνική είτε από την οικονομική του
πλευρά: στην περίπτωση των μαρξιστικών αναλύσεων, με την οπτική του «μικροϊδιοκτητικού τρό-
που παραγωγής»· στην περίπτωση του Καραβίδα, με την κοινωνιολογική λογική του Μεσοπολέμου,
επηρεασμένη από τον κορπορατισμό της εποχής (ενδιαφέρουσα κριτική αυτής της οπτικής: Μαυ-
ρογορδάτος (1990)· και, γενικότερα, Κομνηνού & Παπαταξιάρχης (επιμ. 1990), σ. 93-98).

24. Για την ελληνική περίπτωση, παλαιότερες και πιο πρόσφατες ανθρωπολογικές εργασίες: Sanders
(1953, 1954, 1967)· Bardis (1955, 1956)· Friedl, Ernestine (1959, 1962, 1969)· Campbell, J. K.
(1964)· Potamianou & Safilios-Rothschild (1971)· Vassiliou & Vassiliou (1973)· Piault (ed, 1985)·
Papataxiarchis (n.d.), Kinship…, Skamnia and Skala…, The Value of Household…· Vernier (1981)· Kolodny
(1992)· Καυταντζόγλου, Ρωξάνη (1996, 1997). Επίσης, από την ιστορική πλευρά, GBD (1992, 1993).
Γενικότερα: Thompson, Thirsk, & Goody (eds) (1976)· Poni & Woolf (eds), Work and Family…· Woolf
(ed, 1993)· Fontaine (1984, 1997). Άλλη θεματική: Castellano & Dedieu (1998). Άλλη σκοπιά και άλ-
λη εποχή: Herlihy & Klapisch-Zuber (1978).
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ανέκαθεν στα παιδιά της την δυσπιστία, ακόμη και την μοχθηρία για οτιδήπο-
τε κείται εκτός των οικογενειακών συνόρων, και τα εκπαιδεύει να είναι άτομα
αλλά ποτέ πολίτες· να απομυζούν το δημόσιο χρήμα αλλά και να το σπαταλούν.
Η ίδια οικογένεια, από καταβολής ελληνικού κράτους, τρέχει να τους εξασφα-
λίσει θέση στο Δημόσιο με ρουσφέτι – που στηρίζεται και αυτό στο ευρύτερο
οικογενειακό δίκτυο. Η ίδια οικογένεια διαπλέκεται έκτοτε με το κράτος στις χα-
μηλότατες βαθμίδες της ιεραρχίας του, αλλά και στις υψηλότατες· από το κρά-
τος δικαίου στην «οικογενειοκρατία»· εύγλωττη λέξη που δεν υπάρχει, επίσης,
στις μεγάλες δυτικές γλώσσες – άλλο η οικογενειοκρατία, άλλο ο νεποτισμός.

Αλλά δεν χρειάζεται ούτε να αποθαρρυνόμαστε υπέρ το δέον. Πρόκειται για
αντιφάσεις οι οποίες, όμως, δεν αναιρούν την θεμελιώδη ιδιότητα της ελληνι-
κής οικογένειας, τον υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας. Παράλληλα με τον
συντηρητισμό που δείχνει στο εσωτερικό της, παράλληλα με την τάση της να
αποκλείει όσους, από τον έξω κόσμο, δεν ανήκουν στον ευρύτερο κύκλο των
οικογενειακών φίλων και συμμάχων (που και αυτά, όμως, είναι στοιχεία αυτο-
συντήρησης), η οικογένεια είναι και γόνιμο φυτώριο άλλων ιδεών και νοοτρο-
πιών, που οδηγούν συχνά τα μέλη της σε τολμηρές αναζητήσεις εκτός των δια-
νοητικών και των βιοτικών συνόρων της· στις σπουδές και την κοινωνική κινη-
τικότητα· σε παροδικές αποδημίες και σε ισόβιες μεταναστεύσεις· σε οικονο-
μικές συμπεριφορές που είναι, ενίοτε, παραγωγικότατες· σε εργασιακές στρα-
τηγικές ευέλικτες· σε αποταμιευτικές και επενδυτικές στρατηγικές πολύ απο-
δοτικές· σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες όλων των διαμετρημάτων· και σε πα-
ραγωγικές μονάδες ιδιαίτερα προσαρμοστικές.

H Oικο-γένεια, η Oικο-νομία, οι Γυναίκες 

Aυτήν την θαυματουργή «οικογένεια», παραδόξως, την γνωρίζουμε ελάχιστα.
Η επιφάνεια κυριαρχείται από ανδρικές μορφές, ιδέες, πράξεις. Από κάτω κρύ-
βονται, άγνωστες, οι γυναίκες· η εργασία τους, αλλά και οι σιωπές και οι επι-
θυμίες τους· οι σκέψεις, οι απόψεις και οι επιρροές τους· οι πράξεις τους, που
συνήθως θεωρούνται ασήμαντες και περνούν απαρατήρητες και, πάντως, δεν
καταγράφονται.25

Ελάχιστα γνωρίζουμε για όλα αυτά. Επειδή τα θεωρούμε αυτονόητα· επει-
δή τις γυναίκες τις έχουν ήδη «εξηγήσει» αυθαιρέτως οι κοινές αντιλήψεις για
την οικογένεια, δηλαδή οι κυρίαρχες ιδεοληψίες και προκαταλήψεις· επειδή οι
επιστημονικές μας γνώσεις είναι ανεπαρκείς ακόμη και για την σχέση της γυ-
ναίκας με την οικογένεια. Εννοώ τις γνώσεις που παράγουν οι ιστορικοί, οι οι-
κονομολόγοι και, γενικότερα, οι κοινωνικοί επιστήμονες, εκτός ίσως από τους
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25. «Σιωπές»: Αβδελά, Έφη - Ψαρρά, Αγγέλικα (επιμ.) (1997), Σιωπηλές ιστορίες: γυναίκες και φύλο στην ιστο-
ρική αφήγηση.
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ανθρωπολόγους που, οξυδερκέστεροι, τουλάχιστον ορισμένοι,26 έχουν συλλάβει
περισσότερα για το σκοτεινό αυτό θέμα από όσα συνήθως συλλαμβάνουμε εμείς
οι άλλοι – περισσότερα, αλλά και πάλι ανεπαρκή, όσο δεν φροντίζουμε να τα
μάθουμε και να τα αξιοποιήσουμε εμείς οι άλλοι, ιστορικοί, πολιτειολόγοι,
αναγνώστριες και πολίτες.

Πράγματι, οι λεγόμενες επιστήμες του ανθρώπου, ακόμη και όταν εξετά-
ζουν την οικογένεια, ελάχιστα ασχολούνται με το «έτερον ήμισυ»· και σχεδόν
το αγνοούν όταν εξετάζουν άλλα θέματα, λιγότερο «γυναικεία». Αλήθεια, πό-
σοι οικονομολόγοι ασχολούνται με το τι κάνουν ειδικά οι γυναίκες στην οικο-
νομία; Πόσοι πολιτειολόγοι με την γυναικεία παρουσία στην πολιτική; Πόσοι
κοινωνιολόγοι εμβαθύνουν στο «γιατί» των κατανομών κατά φύλο;

Την γυναικεία εργασία, π.χ., την αγνοούν οι κλασικές στατιστικές για την
οικονομία, ακόμη και οι αιρετικές στατιστικές για την παραοικονομία. Όχι μό-
νο την οικιακή εργασία, αλλά συχνότατα και την επαγγελματική – είτε πρόκει-
ται για συζύγους επαγγελματοβιοτεχνών του 20ού αιώνα είτε για αγρότισσες
της οθωμανικής εποχής.27 Και πόσες επιπλέον παύσεις πληρωμών θα είχε άρα-
γε κηρύξει το ψωραλέο κράτος πρόνοιας χωρίς τις θυγατέρες που γηροκομούν,
τις γιαγιάδες που ανατρέφουν, τις μητέρες που διδάσκουν, περιθάλπουν, νου-
θετούν, υπηρετούν;

Αυτούς τους γυναικείους ρόλους δεν τους έχει εξετάσει ούτε η παραδοσια-
κή, εθνική μας ιστοριογραφία,28 ενώ εξηγεί διά μακρών τον ρόλο όσων, π.χ.,
έσωσαν την Ελλάδα από την «πτώχευση» δανείζοντας τα ωραία τους χρήματα·
και μια ορισμένη, εθνικιστική ιστοριογραφία παραληρεί όταν τον σωτήριο αυ-
τόν ρόλο τον έπαιξαν και μερικοί ομογενείς που, με την πατριωτική αλλά κερ-
δοφόρα για τους ίδιους συνεισφορά τους στα ομολογιακά δάνεια που συνάπτει
η εν κινδύνοις περιπεσούσα πατρίς, αποδεικνύουν περιτράνως την έμφυτη φι-
λοπατρία, γενναιοδωρία, φιλοτιμία και γενικώς ανωτερότητα των Ελλήνων –
ανδρών.
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26. Campbell (1964)· Handman (1983)· Παπαταξιάρχης (1984)· Papataxiarchis (n.d.), Kinship ..., Skamnia
and Skala …, The Value of Household …· Καυταντζόγλου, Ρωξ. (1996)· Hertzfeld (1998)· Loizos &
Papataxiarchis (1991)· Papataxiarchis (1988, 1991, 1992)· Παπαταξιάρχης & Παραδέλλης (επιμ.,
1992).

27. P. de Tournefort, Relation d’un voyage du Levant, fait par Ordre du Roy, Lyon 1717 (2 τόμοι), τ. I, σ. 319
κ.ε.· J. Spon et G. Wheeler, Voyage…, Amsterdam 1679, τ. I, σ. 115, 358. 

28. Λαμπρή εξαίρεση οι εργασίες γυναικών (βεβαίως) ιστορικών για την ιστορία των γυναικών: Βαρίκα
(1984)· Avdela (1985, 1994.a, 1994.b, 1997)· Αβδελά και Ψαρρά (1985)· Αβδελά (1990, 2002)· Laiou
(1992)· Βαρίκα (2000). Ομοίως, γυναικών ανθρωπολόγων: Safilios-Rothschild (1972)· Handmann
(1983).
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Οι Γυναίκες: Πέραν της Οικονομίας

Αυτά τα ολίγα για την αφανή οικονομική δραστηριότητα των γυναικών μόλις
που αγγίζουν αυτό το τεράστιο –και χέρσο– πεδίο αναζήτησης και ερμηνείας.
Άλλωστε, η γυναικεία παρουσία, ακόμη και όταν εκδηλώνεται με τρόπους οι-
κονομικούς και περιορίζεται από τους τοίχους του οίκου και από την ασφυκτι-
κή ιδιωτικότητα της οικογένειας, απλώνεται παντού από την ίδια την φύση της.
Επειδή, απλούστατα, η γυναικεία παρουσία αφορά στην μισή ανθρωπότητα·
και δεν την αφορά μόνο ποσοτικά, πληθυσμικά, αλλά και ποιοτικά και ειδο-
λογικά, ως παρουσία διαφορετικού είδους. Στον χώρο της πολιτικής, παρα-
δείγματος χάριν, μιλούσαμε πιο πάνω για την παραδοσιακή πελατειακή δι-
κτύωση της ελληνικής οικογένειας· και για την λέξη «οικογενειοκρατία», έτσι
όπως έχει πολιτογραφηθεί στο πολιτικό μας λεξιλόγιο. Είτε για μεγάλες πολι-
τικές οικογένειες πρόκειται είτε για ένα καλοδικτυωμένο μικροαστικό νοικο-
κυριό, αυτή η πελατειακή δικτύωση, που τόσο ευνοεί και την «οικογενειοκρα-
τία», είναι προς όφελος των «αρχηγών» της οικογένειας. Και αυτοί, βεβαίως, εί-
ναι πάντοτε άνδρες.29

Έτσι τουλάχιστον νομίζουμε ότι είναι τα πράγματα. Ίσως όμως και να μην
είναι ακριβώς έτσι. Ίσως αυτή η πελατειακή δικτύωση να είναι και προς όφελος
των σιωπηρών μελών της οικογένειας, των γυναικών· μόνο που αυτό δεν το ξέ-
ρουμε στα σίγουρα· δεν γνωρίζουμε, δηλαδή, αν και πώς οι γυναίκες συμμε-
τέχουν στις πρωτοβουλίες με τις οποίες η οικογένεια απλώνει τα πλοκάμια της
προς τον έξω κόσμο, προς την χαμηλή και την υψηλή πολιτική και, ενίοτε, προς
την εξουσία· ούτε αν και πόσο οι γυναίκες συμμετέχουν στα οφέλη από τις πρω-
τοβουλίες αυτές. Είπαμε, οι γυναίκες σιωπούν – άλλωστε, δεν τις ρωτάει και
κανείς. 

Προς τα έξω, λοιπόν, «οικογενειοκρατία». Και τι γίνεται, άραγε, μέσα στην
ίδια την οικογένεια; Πώς αρθρώνεται, στο εσωτερικό της, η εξουσία και η ιε-
ραρχία, πώς κατανέμεται η περίφημη αρχηγία της; Εδώ, επίσης, οι περισσό-
τεροι από εμάς θεωρούμε αυτονόητες τις κοινότοπες ιδεοληψίες για το πα-
τριαρχικό μοντέλο: όσοι το δεχόμαστε ως «φυσικό», αλλά και όσοι το απορρί-
πτουμε – άλλοι ως αφύσικο, άλλοι ως άδικο. Αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνει στις
μέρες μας η λέξη «πατριαρχία», τι σήμαινε μόλις χθες και τι στο απώτερο πα-
ρελθόν· ούτε πώς αντιλαμβάνονταν εκάστοτε την πατριαρχία οι σιωπηρές γυ-
ναίκες, πώς προσαρμόζονταν σε αυτήν, πώς την εκμεταλλεύονταν, πώς την
υπέμεναν, την απέρριπταν, την υπονόμευαν· ή την αντέστρεφαν επιδέξια σε
ένα είδος ανομολόγητης μητριαρχίας, έμμεσης, μερικής, παροδικής ή μόνι-
μης. Και έτσι, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ποιες βαθύτατες στρεβλώσεις
σωρεύουν στην ψυχή των ανθρώπων και στον πολιτισμό τους ολόκληρο αυτές
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29. Για τα δίκτυα ως τρόπο κοινωνικής οργάνωσης, βλ. ΓBΔ (2000.β). Στο ανά χείρας βιβλίο, η θεωρη-
τική προσέγγιση έχει προχωρήσει και η προβληματική έχει εμπλουτισθεί με παραδείγματα. 
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οι βίαιες και πονηρές30 περιπλοκές των σχέσεων εξουσίας μέσα στην οικογέ-
νεια· ούτε να ερμηνεύσουμε τις συμπεριφορές που προκύπτουν, αναπόδρα-
στες, από τις στρεβλώσεις αυτές. 

Για να αρχίσουμε να τα μαθαίνουμε όλα αυτά, δεν αρκεί βεβαίως να προ-
σεγγίζουμε το θέμα από την σκοπιά της οικογένειας. Θα ήταν σαν να εξέτα-
ζαν οι κοινωνικές επιστήμες τους άνδρες μόνο από την σκοπιά του πολέμου,
λ.χ., ή της παραγωγής. Τι, άραγε, χρειάζεται; 

Πέραν του Οίκου: οι Γυναίκες kai η Ιστορία 

Είπαμε ότι δεν αρκεί η προσέγγιση από την σκοπιά της οικογένειας. Ούτε αρ-
κεί, όμως, μια «ιστορία των γυναικών». Θα ήταν ένα είδος ταυτολογίας. Το βα-
θύτερο ερώτημα είναι γιατί χρειάζεται μια ιστορία των γυναικών, τι εξετάζει
και πώς ερμηνεύει. 

Σε τέτοια ερωτήματα έχουν επιχειρήσει να απαντήσουν, εδώ και 40 περίπου
χρόνια, επιστήμονες από πολλούς κλάδους, κυρίως ιστορικοί· και κυρίως, φυ-
σικά, γυναίκες. Οι απαντήσεις βασίζονται σε διάφορες θεωρητικές βάσεις. 

Μία από τις βάσεις αυτές, π.χ., είναι ο μαρξισμός. Στην αυγή του 20ού αι-
ώνα, εξεγέρθηκαν οι αστές κυρίες31 και όχι οι «χαροκαμένες» αγρότισσες. (Αλή-
θεια, γιατί δεν αποκαλούμε έναν άνδρα «χαροκαμένο»;) Εξεγέρθηκαν και ζη-
τούσαν το δικαίωμα ψήφου που οι άνδρες είχαν αποκτήσει το 1843 και οι γυ-
ναίκες θα αποκτήσουν έναν αιώνα αργότερα. Δεν ξέρουμε, όμως, αν την ψήφο
την ήθελαν και οι εργάτριες· ή αν θεωρούσαν ότι προηγούνται άλλα δικαιώμα-
τα, και ποια. Έστω ότι ήθελαν, π.χ., μεροκάματο ίσο με το ανδρικό. Δεν ξέ-
ρουμε αν το ήθελαν απλώς για να εισπράττουν την επιπλέον διαφορά του 20% ή
για να καταργήσουν τον συμβολισμό της διαφοράς, την ταπεινωτική ανισότη-
τα στην σχέση με τον εργάτη άνδρα· για να μη μιλήσουμε για «ανδρικά» και
«γυναικεία» επαγγέλματα.32 Άλλωστε, δεν ξέρουμε τι είδους «ταξική συνείδη-
ση» έχουν οι γυναίκες και πώς διαπλέκονται μέσα τους η συνείδηση της τάξης
με την συνείδηση του φύλου.

Έτσι, από την κριτική της μαρξιστικής μονομέρειας οδηγούμαστε σε άλλες
θεωρητικές βάσεις, ευρύτερες: στην ανθρωπολογία, στον Φρόυντ, στην σημει-
ολογία, στην ιστορία και την ανάλυση των σχέσεων εξάρτησης και εξουσίας,
στην ιστορία της τέχνης και του σώματος.
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30. Δανείζομαι την ωραία αποστροφή από τον τίτλο του βιβλίου της Marie-Élisabeth Handman (1983),
La violence et la ruse.

31. Βαρίκα (1987): μία από τις πρωτοποριακές εργασίες για το θέμα, με τον εύγλωττο τίτλο Η εξέγερση των
κυριών.

32. Αβδελά (1990): άλλη μια πρωτοποριακή εργασία, που μας προσέφερε τις πρώτες και αφυπνιστικές
γνώσεις για τα θέματα αυτά. Τίτλος και πάλι εύγλωττος: Δημόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού. Πρβλ. Κο-
ρασίδου (1995).
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Το φύλο, θήλυ ή άρρεν, δεν σημαίνει το ίδιο ακριβώς σε όλα τα μήκη και τα
πλάτη της γης, σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις εποχές. Δεν είναι αιώ-
νιο και απαράλλαχτο για όλους: Νεοέλληνες, αρχαίους Έλληνες και Κινέζους·
ελισαβετιανούς και βικτωριανούς Λονδρέζους· Βουσμάνους και Μαορί· μουζί-
κους και βογιάρους. 

Το φύλο δεν ορίζεται μόνο βιολογικά, από τα χαρακτηριστικά του σώματος.
Ορίζεται και συμβολικά, από το νόημα που προσδίδει στο σώμα (και στο φύ-
λο) ο κάθε πολιτισμός, το κάθε σύστημα αξιών, η κάθε ηθική, η κάθε θρησκεία.
Μήπως, π.χ., το γυναικείο σώμα είναι απλώς η (κακή) πλευρά του Αδάμ, ένα
ανδρικό σώμα που κάτι του λείπει; Τι επίδραση έχει αυτή η εικόνα του στο ασύ-
νειδο του Ιουδαίου ή του Χριστιανού; Και πώς την εκφράζει ο χριστιανός ζω-
γράφος, με πινελιά συνειδητή ή συνειρμική; Αυτό είναι, για τους ιστορικούς
της τέχνης, ερώτημα όχι μόνο νόμιμο, αλλά καίριο – ίσως σημαντικότερο από
την έκσταση που τους καταλαμβάνει μπροστά στις πτυχώσεις στην εσθήτα μιας
βυζαντινής Θεοτόκου ή μιας φλωρεντινής δεσποσύνης του Γκιρλαντάγιο. Αν,
λοιπόν, το φύλο το ορίζουν διαφορετικά ο ένας πολιτισμός από τον άλλον, η
μία εποχή από την άλλη, τότε αλλιώς βλέπει το σώμα (και το φύλο) ο προϊστο-
ρικός ζωγράφος του σπηλαίου του Λασκώ, αλλιώς ο Πραξιτέλης, αλλιώς ο Λε-
ονάρντο, αλλιώς ο Λούκας Κράναχ, αλλιώς ο Κουρμπέ, ο Ντεγκά, ο Καγεμπότ,
ο Μαξ Ερνστ, ο Ότο Ντιξ.

Πολλά τα ερωτήματα και αναπάντητα. Ίσως ήταν πράγματι καιρός, λοιπόν,
να ασχοληθούν οι επιστήμες και με τις γυναίκες. Με το φύλο τους, με την τα-
ξική τους συνείδηση, με την πολιτική τους πράξη, με τις επιθυμίες, τις ιδέες,
τις νοοτροπίες τους. Καιρός ήταν ν’ αφουγκραστούν οι επιστήμες τους ψιθύ-
ρους της μισής ανθρωπότητας.

Τι άραγε μπορεί να γίνει για το θέμα σε αυτό το βιβλίο; Λίγα πράγματα. Εμπό-
διο είναι το ίδιο το είδος του βιβλίου, ο ίδιος ο σκοπός του, συνθετικός και ερ-
μηνευτικός. Επειδή η σύνθεση έχει απαιτήσεις· προϋποθέτει προγενέστερες
συγγραφές και σωρευμένες πληροφορίες, που θα συν-τεθούν κάποτε όλες μα-
ζί και θα συντελέσουν έτσι στην ερμηνεία. Αλλά οι υπάρχουσες συγγραφές για
την ιστορία των γυναικών στην Ελλάδα είναι ελάχιστες, και οι πληροφορίες, τα
στοιχεία, ακόμη σπανιότερα· και τούτο δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα· ισχύει,
σε μικρότερη κλίμακα, στον κόσμο ολόκληρο.

Λείπει, με άλλα λόγια, η υποδομή· λείπουν οι πολλές εξειδικευμένες εργασίες
για την παρουσία της γυναίκας σε όλα τα πεδία της κοινωνίας, και μάλιστα σε
μακρά ιστορική διάρκεια· εργασίες που θα επέτρεπαν επίσης να είναι πιο ισορ-
ροπημένη η παρουσία τους σε αυτό εδώ το βιβλίο. Τι απομένει; Έχοντας επί-
γνωση των ελλείψεων, να έχουμε τουλάχιστον οξυμμένη την ευαισθησία και
την προσοχή μας.

H  √ I K O - ° E N E I A , H  √ I K O - N O M I A , O I  ° Y N A I K E ™ , H  I ™ T O P I A
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∫∂º∞§∞π√ 3 

Οι Οικογένειες, η Μετανάστευση, η Διασπορά, 

οι Κεφαλαιούχοι 

Οικογένεια, Προσαρμοστικότητα, Οικονομία

Πράγματι, μιλήσαμε πολύ για την ελληνική οικογένεια. Δεν είναι τυχαίο. Στην
νεότερη ιστορία μας –όχι μόνο την οικονομική– την έχουμε συνεχώς μπροστά
μας. Είναι μια οικονομική αλλά και κοινωνική μονάδα που γνωρίζει σχεδόν εν-
στικτωδώς, με τυφλό «οικογενειακό» εγωισμό, πώς να προσαρμόζεται συνε-
χώς στο περιβάλλον και να αναπαράγεται μεταλλαγμένη. Να προσαρμόζεται
και να αναπαράγεται, προσανατολίζοντας τους γόνους της –αρσενικούς και
θηλυκούς– σε διάφορες κατευθύνσεις, ενίοτε αναπάντεχες, πάντοτε με στόχο
την κοινωνική και οικονομική άνοδο. Σπουδάζοντάς τους, π.χ.,33 ή στέλνοντάς
τους στην μετανάστευση· παρέχοντάς τους το κεφάλαιο για να ξεκινήσουν μια
μικροεπιχείρηση ή προετοιμάζοντάς τους για την διαδοχή στην ήδη υπάρχουσα
βιομηχανία·34 «καλοπαντρεύοντας» ή προικίζοντας τις θυγατέρες και μοιράζο-
ντας όλους τους γόνους της σε διάφορα επαγγέλματα, σαν να μοιράζει τα αυ-
γά σε πολλά καλάθια· προστατεύοντάς τους με φανατική αφοσίωση και συνά-
μα, κάτω από την συναισθηματική συγκάλυψη αυτής ακριβώς της προστασίας,
κανοναρχώντας και κατευθύνοντάς τους προς την συνεχή προσαρμογή της οι-
κογένειας, την μετάλλαξη και την αναπαραγωγή της σε συνεχώς υψηλότερα
κοινωνικά πεδία.

Η διαδικασία αυτή, βεβαίως, δεν οδηγεί πάντοτε στην επιτυχία όλες ανε-
ξαιρέτως τις οικογένειες – κάθε άλλο. Αλλά στο σύνολο του κοινωνικού συστή-
ματος, στους μεγάλους αριθμούς, η τυφλή αυτή διαδικασία «κοινωνικής επι-
λογής» λειτουργεί κάπως σαν την φυσική επιλογή: «αποτελεσματικά», με «τέ-
λος» της την επιβίωση· αλλά με παράλληλο σκοπό την βελτίωση των όρων της
επιβίωσης αυτής ώστε να ενισχύεται ακόμη περισσότερο η αντοχή και η επι-
βιωτική της ικανότητα, ώστε να εξασφαλίζεται έτσι η περαιτέρω επιβίωσή της
στον χρόνο· και ούτω καθ’ εξής, συνεχώς.

Αυτή η οικογένεια, όπως την περιγράψαμε, είναι ένα από τα σταθερότερα και
μονιμότερα πολιτισμικά στοιχεία στα οποία στήριξαν την επιβίωσή τους οι ελλη-

27

33. Τσουκαλάς (1977)· Λάππας (1997)· Κιμουρτζής (αδημ. 2002, κεφ. 3).

34. Alexander, Al. (1964)· Αγριαντώνη (1983)· Χατζηιωσήφ (1993).
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νικές κοινωνίες – όχι μόνο στον 20ό αιώνα, αλλά και γενικότερα στην νεότερη
ιστορία τους. Και δεν εννοώ, φυσικά, την οικογένεια με τα γενικότατα χαρα-
κτηριστικά της, όσα ισχύουν σε όλες τις κοινωνίες· αλλά και με τα ειδικότερα,
όσα φαίνεται ότι προσιδιάζουν στην ελληνική κοινωνία, όντας σε αυτήν εντονό-
τερα απ’ ό,τι αλλού· όσα επίσης προσιδιάζουν, ενδεχομένως, και σε άλλες με-
σογειακές κοινωνίες. Χαρακτηριστικά όπως είναι, ακριβώς, η συμπαγής αλλη-
λεγγύη μέσα στον οίκο, η καχυποψία, η απόρριψη και η ακραία ανταγωνιστικό-
τητα προς τα έξω· όπως επίσης οι ιδιάζουσες οικονομικές λειτουργίες τις οποίες
επιτελεί η ευρύτερη οικογένεια – και για τις οποίες θα μιλήσουμε παρακάτω.35

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις της Διασποράς

Ως κοινωνικός θεσμός και ως οικονομική μονάδα η ελληνική οικογένεια είναι,
όπως είπαμε, γόνιμο φυτώριο ορισμένων νοοτροπιών. Οι ειδικές αυτές νοο-
τροπίες έχουν τις οικονομικές τους επιπτώσεις: οδηγούν τα μέλη της σε εργα-
σιακές στρατηγικές ευέλικτες· σε οικονομικές συμπεριφορές παραγωγικές· σε
επενδυτικές στρατηγικές αποδοτικές· και, εντέλει, σε παραγωγικές μονάδες
ιδιαίτερα προσαρμοστικές.

Οικογενειακά ήταν, ανέκαθεν, τα δίκτυα που άπλωναν σε όλη την υφήλιο
οι Έλληνες της ομογένειας και της διασποράς, για να προσαρμοστούν σε περι-
βάλλοντα ξένα και ενίοτε εχθρικά, για να οργώσουν τις θάλασσες του κόσμου,
για να κατακτήσουν νέες αγορές. Η ομογένεια το επιχειρούσε από την έδρα
της στην Οθωμανική Αυτοκρατορία· η διασπορά, από τις παροικίες της στην
Ευρώπη και στον κόσμο.36 Αυτό το είδος οργάνωσης εξηγεί, κατά μέγα μέρος,
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35. Cf.: Papataxiarchis (1988, 1993)· Loizos & Papataxiarchis (1991)· Παπαταξιάρχης & Παραδέλλης
(επιμ. 1992). 

36. Με την φράση αυτήν διευκρινίζω, ουσιαστικά, τους δύο όρους που θα χρησιμοποιώ στο εξής. Τους
Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα τους χαρακτηρίζω με τον όρο «ομογένεια της Αυτο-
κρατορίας». Αντιθέτως, θα χρησιμοποιώ τον όρο «διασπορά» για τους Έλληνες που μετανάστευσαν
από την Αυτοκρατορία ή από την Ελλάδα για να εγκατασταθούν σε άλλες χώρες. Την διάκριση την θε-
ωρώ απαραίτητη επειδή οι γηγενείς Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν μπορούν να θεω-
ρηθούν «διασπορά». Ωστόσο, και αυτή η διάκριση έχει τα προβλήματά της. Από την μία πλευρά, ο
όρος «διασπορά» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ορισμένους κατοίκους της Αυτοκρατορίας, π.χ., για
τους Ελλαδίτες που μετανάστευσαν, από τον 16ο αιώνα έως το 1922, προς την Μικρά Ασία και τις
οθωμανικές κτήσεις στην Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. Αντιθέτως, από την άλλη πλευρά,
με τον όρο «ομογενείς» μπορούμε να αποκαλούμε σχεδόν ανεξαιρέτως όλους τους Έλληνες της δια-
σποράς, είτε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατοικοεδρεύουν είτε στην Ρωσία, την Γαλλία ή την
Αυστραλία – για να μην αναφέρουμε την ιδιάζουσα περίπτωση της Κύπρου. Παρ’ όλα αυτά τα προ-
βλήματα, θα επιμείνω στους δύο όρους· και θα προσπαθήσω απλώς να προσθέτω, όπου χρειάζεται,
ειδικότερες διευκρινιστικές λέξεις (π.χ. «ομογενείς της Αυτοκρατορίας, της Αμερικής, της Γερμα-
νίας»)· ή να χρησιμοποιώ εναλλακτικές διατυπώσεις (π.χ. «παρευξείνιες παροικίες»), με την προϋ-
πόθεση, βέβαια, ότι όλα αυτά δεν θα γίνονται υφολογικώς ανυπόφορα και κουραστικά. Σημειώνω ότι
η διττή αυτή ορολογία έχει γίνει γενικότερα αποδεκτή αφότου έκανα για πρώτη φορά την διάκριση,
στην β΄ έκδοση (1985) του βιβλίου μου Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση, 1880-1909,
ακριβώς για να καλύψω την σύγχυση που προξένησε στην πρώτη έκδοση (1977) η εσφαλμένη από
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την επιτυχία των επιχειρηματιών της διασποράς. Μια τέτοια ερμηνεία, μάλι-
στα, δεν είναι ούτε ιδεαλιστική ούτε ρατσιστική, όπως εκείνη που αποδίδει την
επιτυχία στο περίφημο εμπορικό «δαιμόνιο» του Έλληνα.37

Ωστόσο, αυτά όλα ίσως να εξηγούν και κάτι άλλο, σημαντικότερο: γιατί οι ελ-
ληνικές επιχειρήσεις προσαρμόζονταν ανέκαθεν καλύτερα στον τριτογενή τομέα
της οικονομίας, στον τομέα των υπηρεσιών, στον νεωτερικότερο τομέα της με-
ταβιομηχανικής εποχής. Η σύγχρονη άνοδός του αρχίζει στις αρχές του 20ού αιώνα
με το μοντέρνο διεθνές μεγαλεμπόριο και με την νέα, εκσυγχρονισμένη οργάνω-
ση των επικοινωνιών, των συγκοινωνιών, των τραπεζικών και των ασφαλιστικών
υπηρεσιών. Η κυριαρχία του τομέα εδραιώνεται στα τέλη του αιώνα, όταν προ-
στίθενται οι υπηρεσίες της πληροφορίας, της γνώσης και του πολιτισμού.

Από νωρίς, ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, οι έλληνες επιχειρηματίες, με-
γάλοι και μικροί, προσαρμόστηκαν καλά στις διαφαινόμενες έκτοτε τάσεις της
οικονομίας: μειώνοντας τις δραστηριότητές τους στο παραδοσιακό εμπόριο,
άρχισαν έκτοτε ήδη να επενδύουν στον χρηματιστικό και τον τραπεζικό κλά-
δο, δηλαδή στις πιο σύγχρονες για την εποχή εκείνη υπηρεσίες.38 Στις αρχές
του 20ού αιώνα, πολλοί επεχείρησαν νέα διαφοροποίηση, αυτήν την φορά προς
την ναυτιλία· όχι όμως την παραδοσιακή, αυτήν που ασκούσαν οι έλληνες κα-
ραβοκύρηδες επί αιώνες, αλλά στην νέα, ατμοκίνητη ναυτιλία· δηλαδή και πά-
λι σε έναν από τους πιο μοντέρνους για την εποχή κλάδους των υπηρεσιών. 

Ωστόσο, το στοιχείο που κυρίως μας ενδιαφέρει εδώ είναι ότι αυτές οι ανα-
προσαρμογές των ελλήνων επιχειρηματιών στηρίχθηκαν, ακριβώς, στην οικο-
γένεια. Σε αυτό το σημείο, βέβαια, ένας οικονομολόγος ή ένας ιστορικός θα μας
έλεγε ίσως ότι μια τέτοια πανάρχαια οργάνωση είναι απαρχαιωμένη – «obsolete».
Θα μπορούσαν ίσως και να προσθέσουν ότι, στην περίπτωση των ελληνικών επι-
χειρήσεων, η οικογενειακή οργάνωση διατηρήθηκε όπως διατηρούνται πολλά
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μέρους μου χρήση του όρου «διασπορά» για όλους συλλήβδην τους εκτός Ελλάδος Έλληνες. Για τις
αντιλήψεις περί παροικιών και διασποράς στον 19ο και τον 20ό αιώνα έως το 1940: Βικέλας
(1908/1970), Η ζωή μου. Παιδικαί αναμνήσεις - Νεανικοί χρόνοι· Βικέλας (1879), Λουκής Λάρας· Δένδιας
(1919), Αι ελληνικαί παροικίαι ανά τον κόσμον· Τωμαδάκης (1940), Ναοί και θεσμοί της Ελληνικής κοινότητος
του Λιβόρνου. Μεταγενέστερα δημοσιεύματα: Σκουβαράς (1964)· Φούγιας (1968)· ΓΒΔ (1977, 1980,
1988)· Τσουκαλάς (1977)· Κιτροέφ (1981)· Κατσιαρδή-Hering (1986, 1989)· Εξερτζόγλου (1989)·
Frangakis-Syrett (1992)· Χασιώτης (1993)· Mandylara (1999, 2000)· Βλάμη (2000)· Mandylara
(1998)· Μανδυλαρά (2000.α, 2000.β)· Smyrneli (2000).

37. GBD (1995)· Συγγρός 1908, τ. Α΄, σ. 83, 122, 205-207, 217-218, 233, 263-264, 281, 296, 326-329,
349-352· τ. Β΄, σ. 15-18, 124-133, 266-273· τ. Γ΄, σ. 34, 57 κ.ε., 80, 241-247. Στις σελίδες αυτές
καταγράφονται οι –κατά την γνώμη μου– πιο ενδιαφέρουσες γενικές πληροφορίες για την ομογέ-
νεια και την διασπορά. Για ειδικότερα ζητήματα, θα επανέρχομαι στον Συγγρό σε διάφορα μέρη αυ-
τής της εργασίας. Για την προσωπικότητα του Ανδρέα Συγγρού, την αξιοπιστία του και την σημα-
σία των Απομνημονευμάτων του, βλ. εκτενώς στο βιβλίο μου Το ζήτημα των Τραπεζών (1980)· πρβλ. τον
πρόλογο του Α. Αγγέλου στην επανέκδοση (2000) των Απομνημονευμάτων του Συγγρού. Την αξιοπι-
στία του Συγγρού μπορεί κανείς να την σταθμίσει και από τον αυτοσχολιασμό στον οποίο ευχαρί-
στως προβαίνει ο ίδιος (βλ. π.χ., τ. Γ΄, σ. 116-118).

38. GBD (2002.b), ειδικότερα για την υψηλή τεχνογνωσία που χαρακτηρίζει πολλές από τις τραπεζικές
επιχειρήσεις των ομογενών ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα. Επίσης πιο κάτω κεφάλαια Η2.4, Η2.5.
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παραδοσιακά στοιχεία σε όλες τις κοινωνίες και σε πολλούς κλάδους της οικο-
νομίας, στοιχεία που συντηρούνται από εποχές υπανάπτυξης ή «ημι-ανάπτυ-
ξης» – και είναι γι’ αυτό καταδικασμένα να εκλείψουν, τουλάχιστον μακροχρο-
νίως. Με την ίδια αυτήν λογική, όμως, μπορεί να υποστηρίξει κανείς και την
αντίθετη άποψη: ότι η οικογενειακή οργάνωση, με την ιδιάζουσα προσαρμο-
στικότητα που την διακρίνει, μπορεί να ταιριάζει με την νεωτερικότητα εξ ίσου
καλά όσο και οι γιγαντιαίες μορφές επιχειρηματικής οργάνωσης. (Περισσότερα
για την ναυτιλιακή διασπορά, έτσι όπως διατηρήθηκε έως τις αρχές του 21ου
αιώνα, στο Μέρος Α΄ για την ναυτιλία.)

Πράγματι, δεν ήταν τυχαία, στην διάρκεια τριών αιώνων, η διαδοχική με-
τάβαση των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων της ομογένειας και της
διασποράς από την μία δραστηριότητα στην άλλη, από το εμπόριο και την πα-
ραδοσιακή ναυτιλία στις τράπεζες και τα χρηματιστήρια και από εκεί στην σύγ-
χρονη ναυτιλία. Πρόκειται για τυπικό δείγμα επιχειρηματικής διαφοροποίη-
σης δραστηριοτήτων (diversification). Και η διαφοροποίηση, όταν μάλιστα εί-
ναι έγκαιρη και αποτελεσματική, αποτελεί θεμελιώδες λειτουργικό στοιχείο
του καπιταλισμού, ιδίως στην νεωτερική του μορφή. Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι
η ελληνόκτητη εμπορική ναυτιλία στηρίχθηκε πάντοτε και αποκλειστικά στην
οικογενειακή οργάνωση και δικτύωση, τόσο στον «προκαπιταλιστικό» 18ο αιώνα
όσο και στον «καπιταλιστικό» 20ό αιώνα.39 Δεν είναι τυχαίο, επιπλέον, ότι ο
ίδιος τρόπος οικογενειακής οργάνωσης παρατηρείται ιστορικά όχι μόνο στην
ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα αλλά και στην νορβηγική και την κινεζική. Τέ-
λος, αν θέλουμε να κρίνουμε αυτό το είδος οργάνωσης εκ του αποτελέσματος,
διαπιστώνουμε ότι από τα μέσα του 20ού αιώνα ο ελληνόκτητος στόλος κατεί-
χε την πρώτη θέση στον κόσμο, ο δε στόλος που ανήκε σε νορβηγικές επιχει-
ρήσεις εξακολουθούσε επίσης να κατέχει υψηλή θέση, όπως και ο στόλος που
ανήκε σε κινεζικής «καταγωγής» επιχειρήσεις – ο οποίος μάλιστα άρχισε να αυ-
ξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς πολύ πριν από τις μεταβολές που επήλθαν στην
ίδια την Κίνα κατά την περίοδο 1980-2000.

Δεν ξέρουμε, βεβαίως, τι θα συμβεί στο μέλλον, τι θα συμβεί «μακροχρο-
νίως». Επομένως, με βάση αυτήν την αβεβαιότητα, θα μπορούσε κανείς εύ-
κολα να παραδεχθεί ότι η οικογενειακή οργάνωση είναι πράγματι δείγμα «ημι-
ανάπτυξης». Από την άλλη πλευρά, όμως, τρεις αιώνες δεν είναι λίγο – πόσο
περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να αποτολμήσουμε τον όρο «μακροχρο-
νίως»;40 Επομένως, με βάση την ίδια αβεβαιότητα, μπορεί κανείς να υποθέσει
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39. Οποιονδήποτε ορισμό κι αν δώσουμε στους ρευστούς (τουλάχιστον για την περίπτωση της ναυτιλίας)
όρους «καπιταλισμός», «προκαπιταλισμός» (ή και «πρωτοκαπιταλισμός», αν θέλουμε να πρωτοτυ-
πήσουμε). Πρβλ. Λέων, Γεώργιος Β. (1972), Ελληνική εμπορική ναυτιλία, 1453-1850· Κρεμμυδάς (1985,
1996)· Τζαμτζής (1996). Θεωρητική ανάλυση: ΓΒΔ (1977). 

40. Μακροχρονίως θα είμαστε όλοι νεκροί, όπως πολύ σωστά είπε ο Κέυνς (Keynes). Αυτό το περίφημο
«μακροχρονίως» πρέπει να έχει κάποια όρια. Η μακροχρόνια ανάλυση δεν μπορεί να επεκτείνεται
εσαεί, αλλιώς η παράμετρος του χρόνου χάνει την ερμηνευτική της αξία.
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και το αντίθετο: ότι η οικογενειακή οργάνωση δεν είναι δείγμα «ημι-ανάπτυ-
ξης», αλλ’ αντιθέτως προσαρμοστικότητας· και ότι κάτω από ορισμένες συν-
θήκες, αυτή η προσαρμοστικότητα ταιριάζει πολύ ωραία στην νεωτερικότητα
(αλλά το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει όταν έλθει η ώρα του).

Γι’ αυτό, άλλωστε, επειδή οι νοοτροπίες και οι στρατηγικές των οικογενεια-
κών δικτύων προσαρμόζονται τόσο αποτελεσματικά στους νεωτερισμούς, δια-
τηρούνται και επαναλαμβάνονται: τις παρατηρούμε τον 18ο αιώνα, με τους
Έλληνες του Λιβόρνου και του Άμστερνταμ· τον 19ο στην Μασσαλία, την Οδησ-
σό και την Αλεξάνδρεια· τον 20ό αιώνα στο Λονδίνο, την Καλκούτα και την Νέα
Υόρκη.41 Θα τις διακρίνουμε ίσως και κατά τον 21ο αιώνα, στο Σαν Φρανσίσκο,
την Σιγκαπούρη, την Σαγκάη, την Ανατολική Αφρική, την Ωκεανία, την Νότια
Αμερική. Άλλωστε αυτές οι οικονομικές νοοτροπίες και στρατηγικές, με τις πα-
ραλλαγές που επιβάλλει η νέα εποχή, βοηθούν ακόμη και στον 20ό αιώνα τις
ελληνικές επιχειρήσεις, αυτόχθονες ή διεθνείς, να προσαρμόζονται ταχύτατα
στον παραλλαγμένο, νεωτερικό τομέα των υπηρεσιών της εποχής μας· και σε
δραστηριότητες που επεκτείνονται πέραν των συνόρων, όπως πάντα, αψηφώ-
ντας όλες τις κρατικές εξουσίες – για το καλό και για το κακό.

Η διασπορά: μήπως αυτή ήταν, τελικώς, η πηγή που πότιζε ανέκαθεν την οι-
κονομία (και την παραοικονομία) της Ελλάδας, πηγή πολύ πλουσιότερη από την
εγχώρια παραγωγή και, μάλιστα, εξακολουθεί να την ποτίζει έως και τον 21ο
αιώνα; Πράγματι: την εγχώρια οικονομία ανέκαθεν την άρδευαν τα εμβάσματα,
οι δωρεές και, κυρίως, οι νοσταλγικές αλλά και επενδυτικές αγορές στην πα-
τρίδα: σπίτι στο χωριό ή σπίτι διακοπών, διαμέρισμα ή μέγαρο, εκτάσεις γης ή
ολόκληρα νησιά. Οι πωλήσεις γης και ακινήτων, λοιπόν, είναι άλλη μια ιδιοτυ-
πία που συντελεί στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στον 20ό αιώνα. Προς
το τέλος του, μάλιστα, στον χορό μπήκαν και οι αλλοδαποί: Άραβες, Δυτικοευ-
ρωπαίοι, σύντομα θα προσέλθουν και Ανατολικοευρωπαίοι και Ασιάτες.

Προσαρμοστικότητα: ιδιότητα όχι μόνο της οικογένειας, όχι μόνο των επι-
χειρηματιών της ομογένειας και της διασποράς, αλλά και των εγχωρίων ελλήνων
αστών και των χωρικών, είτε παρέμεναν στα χωριά τους είτε αποδημούσαν,
φτωχοί μετανάστες, στις ελληνικές πόλεις ή στην αλλοδαπή. Προσαρμοστικό-
τητα: λέξη που πηγαίνει κι έρχεται στις προηγούμενες σελίδες. Ας την κρατή-
σουμε, γιατί θα επανέλθει και αυτή. Η έννοια της προσαρμογής είναι, πιστεύω,
βασικό εργαλείο για την ερμηνεία της νεότερης ελληνικής ιστορίας. 
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41. Αλεξάνδρεια και Αίγυπτος: Χατζηιωσήφ (1980, 1983)· Κitroeff (1989)· Ilbert (1996). Άμστερνταμ:
Ηλιού (1975). Γαλλία: Manitakis (αδημ. διδακτορική διατριβή, 2003). ΗΠΑ: Kitroeff (1989). Κων-
σταντινούπολη και, γενικότερα, Οθωμανική Αυτοκρατορία: Exertzoglou (1986)· Εξερτζόγλου (1989).
Λιβόρνο: Τωμαδάκης (1940)· Λιάτα (1984)· Βλάμη (2000). Λονδίνο: Μαγκριώτης (1986). Μασσα-
λία: Echinard (1973)· Echinard & Temime (1989)· Mandylara (1998, 2000). Οδησσός: Καρδάσης
(1998). Ρουμανία: Papacostea-Danielopoulou (1972). Σμύρνη: Frangakis-Syrett (1992)· Smyrnelli
(1999). Τεργέστη: Κατσιαρδή-Herring (1986). Προσθέτω τις εργασίες μου: ΓΒΔ (1977, 1980, 1996)·
GBD (1983, 1988, 1992, 1993, 1995, 2000.b).
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Οι Ομογενείς: Μεταπράτες, Κερδοσκόποι ή Επιχειρηματίες;

Περιγράψαμε, σε πολύ γενικές γραμμές, τις επενδυτικές στρατηγικές των ομο-
γενών επιχειρηματιών. Ας εξετάσουμε τώρα ένα ερώτημα που έχει πολύ ταλα-
νίσει όσους διαβάζουν ελληνική ιστορία (και όσους την γράφουν): πώς μπορεί
κανείς να αξιολογήσει τις στρατηγικές αυτές, να τις κρίνει; 

Όπως συμβαίνει συνηθέστατα με την ιστορία, το ερώτημα έχει και ηθικολο-
γικό περιεχόμενο. Τέτοια ερωτήματα θα έπρεπε κανονικά να αποφεύγονται.
Διαβάζουμε την ιστορία (και την γράφουμε) για να διαπιστώσουμε τι περίπου
έπραξαν οι άνθρωποι και όχι τι όφειλαν να πράξουν. Αν θέλουμε σώνει και κα-
λά να διαπιστώσουμε και το τι όφειλαν, θα το κρίνουμε με βάση τις νοοτροπίες
που επικρατούσαν στον κοινωνικό τους περίγυρο και στις μέρες τους, το αξια-
κό σύστημα και την ηθική που επικρατούσαν στην δική τους εποχή. Κατά κα-
νόνα, πάντως, δεν θα το κρίνουμε με τις αντιλήψεις, τις αξίες και την ηθική
της δικής μας εποχής· δηλαδή, δεν θα παραβούμε την δεοντολογία που διέπει
το επάγγελμα των ιστορικών, δεν θα διαπράξουμε «αναχρονισμό». 

Αλλά η δεοντολογία αυτή δεν τηρείται πάντοτε· άλλωστε, ούτε το αναγνω-
στικό κοινό την απαιτεί από τους ιστορικούς. Αντιθέτως, το κοινό περιμένει
συνήθως να εκφέρουμε κρίσεις ή και καταδίκες. Από την άλλη πλευρά, χωρίς να
το συνειδητοποιούν, οι ιστορικοί αξιολογούν ενίοτε και αυτοί αναχρονιστικά,
κρίνοντας με βάση το δικό τους αξιακό σύστημα και την ηθική της εποχής και
των κοινωνιών τους. Έτσι έχουν τα πράγματα με πολλούς ιστορικούς σε όλον
τον κόσμο, έτσι έχουν κατά μείζονα λόγο και στην Ελλάδα, όπου η Ιστορία έχει
κατά κόρον χρησιμοποιηθεί για ιδεολογικούς και ιδιοτελείς σκοπούς. Καλό πα-
ράδειγμα είναι, ακριβώς, η ιστορία των ομογενών και των σχέσεών τους με την
Ελλάδα. Για το θέμα αυτό έχουν αναπτυχθεί στην ελληνική ιστοριογραφία τρεις
κυρίως ερμηνευτικές απόψεις· όλες είναι, στην βάση τους, ηθικολογικές· εί-
ναι, επίσης, λίγο ή πολύ αναχρονιστικές.42

Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, οι ομογενείς τοποθετούσαν τα κεφάλαιά
τους στην Ελλάδα με κυριότερο κριτήριο τον πατριωτισμό – το ίδιο κριτήριο που
τους οδηγούσε στις μεγάλες δωρεές και ευεργεσίες. Είναι μια ερμηνεία, ας πού-
με, «εθνικιστική».43
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42. Για να περιγράψω τις τρεις αυτές εκδοχές, παραθέτω εδώ τις πιο ακραίες θέσεις της καθεμιάς, σχη-
ματοποιώντας επίτηδες. Είναι αυτονόητο ότι από το ακραίο αυτό σημείο έως τα σύνορα που χωρίζουν
μιαν εκδοχή από μιαν άλλη, υπάρχει ένα φάσμα απόψεων λιγότερο ακραίων, μετριοπαθέστερων ή
εκλεκτικότερων.

43. Σε πολλά δημοσιεύματα η εθνικιστική αντίληψη της ευεργεσίας δεν συζητείται καν, τόσο αυτονόη-
τη θεωρείται και τόσο διάχυτη είναι – ακόμη και σε συγγραφές που διεκδικούν διάσημα επιστημο-
νικότητας, π.χ. και ενδεικτικώς, Τωμαδάκης (1940)· Μαρκεζίνης (1968), τ. Γ΄. Η πρόσφατη βι-
βλιογραφία έχει απαλλαγεί από την απόλυτη ταύτιση του ευεργετισμού με τον πατριωτισμό (βλ.,
π.χ., Θεοδώρου, 1987). Για την ιστορία του ευεργετισμού ως κοινωνικής και πολιτικής δραστηριό-
τητας, κλασικό παραμένει το έργο του Paul Veyne (1976).
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Απέναντι στην πρώτη αυτή πλάνη, δημιουργείται η δεύτερη – ενίοτε ως αντί-
δραση εναντίον της. Όχι μόνο δεν ήταν πατριώτες οι ομογενείς, αλλ’ αντιθέ-
τως μόνος σκοπός τους ήταν να απομυζήσουν την χώρα και τους φτωχούς αγρό-
τες και εργάτες της με τις εμπορικές και, κυρίως, με τις χρηματιστικές και τρα-
πεζικές επιχειρήσεις τους· γι’ αυτό, ως στυγνοί μεταπράτες, απέφευγαν τις βιο-
μηχανικές επενδύσεις στην Ελλάδα και επιδίδονταν συστηματικά στην κερδο-
σκοπία. Στην ακραία αυτή εκδοχή της, η άποψη αυτή αποτελεί μια «χυδαιο-
μαρξιστική» ερμηνεία, η σχέση της οποίας με τον Μαρξ χωλαίνει.44

Πιο εκλεπτυσμένη ερμηνεία, τέλος, είναι η εξής. Οι ομογενείς επιχειρημα-
τίες της Αυτοκρατορίας και της διασποράς ήταν κατά κανόνα έμποροι, χρημα-
τιστές, τραπεζίτες ή πλοιοκτήτες. Ενίοτε ασκούσαν ταυτοχρόνως δύο, τρεις ή
και όλες αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επομένως, απέφευγαν τις
μακροχρόνιες επενδύσεις στην Ελλάδα, κυρίως τις βιομηχανικές, και προτι-
μούσαν είτε τις επενδύσεις στο εμπόριο και τις τράπεζες είτε την κερδοσκοπία
στο χρηματιστήριο και την αγορά συναλλάγματος. Με την παρουσία τους στην
Ελλάδα και τις δωρεές τους κατασκεύαζαν μια εικόνα πατριωτισμού που συ-
γκάλυπτε τις εκμεταλλευτικές διαθέσεις τους· στην καλύτερη περίπτωση, η συ-
γκάλυψη ήταν ασύνειδη και ο πατριωτισμός τους ήταν μια εκλογίκευση.45

Ας μου επιτραπεί μια ερμηνεία συνθετότερη, πιο πραγματιστική και ιστορι-
κά ορθότερη – κατά την γνώμη μου, βεβαίως. Οι ομογενείς συγκέντρωναν, λί-
γο ή πολύ, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.46 Ήταν και τυπικοί επιχειρηματίες,
με την στυγνότητα που απαιτεί η επιχειρηματική δραστηριότητα· ήταν και «με-
ταπράτες» και κερδοσκόποι· ήταν και «φιλοπάτριδες». Απέφευγαν όντως τις
πολλές επενδύσεις στην Ελλάδα και, όταν τις αποφάσιζαν, επεδίωκαν να απο-
κομίσουν το μεγαλύτερο και γρηγορότερο κέρδος, συνήθως απομυζώντας το
δημόσιο ταμείο μέσω του δημοσίου χρέους. Γι’ αυτό, άλλωστε, ασκούσαν ενίο-
τε και την κερδοσκοπία στο χρηματιστήριο και στην αγορά συναλλάγματος,
όπως την ασκούν, από τον 17ο αιώνα, όλοι ανεξαιρέτως οι κεφαλαιούχοι σε
όλες ανεξαιρέτως τις χώρες του κόσμου. Οι περισσότεροι ομογενείς επιχειρη-
ματίες απέφευγαν τις βιομηχανικές επενδύσεις και προτιμούσαν τις εμπορικές
δραστηριότητες, τις οποίες ασκούσαν από τις έδρες τους στην αλλοδαπή, ακό-
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44. Π.χ., Ψυρρούκης (1975)· γενικότερα, Βουρνάς (1974)· και, βεβαίως, Κορδάτος (1957), τ. Ε΄.

45. Ας μου επιτραπεί να υποσημειώσω ότι ήδη από την διδακτορική διατριβή μου (ΓΒΔ, 1977) απέκλινα
προς την άποψη αυτή, κάπως «ενδιάμεση», προσπαθώντας κυρίως να καταπολεμήσω τα δύο ιδεο-
λογήματα που κυριαρχούσαν κατά την ταραγμένη εκείνη πενταετία, μεταξύ 1972 και 1977: την κυ-
ρίαρχη εθνικιστική ερμηνεία και την ακραία και σχηματική μαρξιστική θέση. Μολονότι η ερμηνευ-
τική αυτή άποψη ήταν ακόμη σαφέστερη και μετριοπαθέστερη στο Ζήτημα των Τραπεζών (ΓΒΔ, 1980),
όταν το βιβλίο συζητήθηκε ως διατριβή επί υφηγεσία στην Νομική Σχολή, το 1981, επικρίθηκε επει-
δή αμφισβητούσε, υποτίθεται, τον πατριωτισμό των ευεργετών. Στις επικρίσεις αυτές, βεβαίως, το
βιβλίο είχε ήδη απαντήσει – άλλωστε, περιελάμβανε το απόσπασμα από την κοινοβουλευτική αγό-
ρευση του ομογενούς Μαυροκορδάτου, το 1873· το ίδιο που παρατίθεται και σε τούτο εδώ το βιβλίο
(βλ. λίγο παρακάτω στο κυρίως κείμενο).

46. Συγγρός (1908): τ. Α΄, σ. 122 κ.ε., 215 κ.ε., 275, 349-352· τ. Β΄, σ. 61, 71, 265· τ. Γ΄, σ. 6 κ.ε.,
14, 34, 38, 84, 89, 112, 138 κ.ε., 129 κ.ε., 168 κ.ε.
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μη και όσες αφορούσαν εμπόριο στην Ελλάδα – εξαγωγικό, εισαγωγικό ή δια-
μετακομιστικό. Αλλά δεν απέκλειαν και τις εγχώριες επενδύσεις με ορίζοντες
πιο μακροχρόνιους, ακόμη και τις βιομηχανικές, όταν η προσδοκία του κέρ-
δους ήταν ελκυστική και, κυρίως, όποτε η Ελλάδα τους φαινόταν ασφαλές πε-
δίο για τέτοιες ακινητοποιήσεις κεφαλαίου.

Όλες αυτές οι συμπεριφορές ήταν αποδεκτές και σύμφωνες με τα συναλλα-
κτικά ήθη και με την ηθική της εποχής – και, λίγο πολύ, με την νομοθεσία της.
Βεβαίως, στις ελάσσονες, καθημερινές τους δραστηριότητες πολλοί από τους
επιχειρηματίες αυτούς παρεβίαζαν συχνά πυκνά και τα ήθη και τους νόμους·
και με τα μεγάλα κερδοσκοπικά παίγνια, ορισμένοι δεν εδίστασαν να παρα-
βιάσουν καταφώρως τα όρια της περιρρέουσας ηθικής και της νομιμότητας.
Αυτό συνέβη, π.χ., όταν στο αθηναϊκό χρηματιστήριο του 1873, στο καφενείον
«Η Ωραία Ελλάς», εξερράγη η περίφημη σαπουνόφουσκα των μετοχών του
Λαυρίου.47 Πιθανότατα συνέβη και όταν ομογενείς και εγχώριοι κεφαλαιούχοι,
στην περίοδο 1890-1898, έπαιζαν συστηματικά το χαρτί της υποτίμησης του
νομίσματος.

Όσο για τον «πατριωτισμό», θα ήταν αφελές να τον θεωρήσουμε ασύμβατο με
τις συμπεριφορές αυτές. Ευρωπαϊκό σύνδρομο της εποχής, το συναίσθημα της
φιλοπατρίας υπήρχε και μεταξύ των «αδελφών ομογενών»· απόδειξη, οι δωρεές
και οι μεγάλες «εθνικές ευεργεσίες». Στις επιχειρήσεις, από την άλλη πλευρά,
τα πράγματα δεν μπορούσαν παρά να διαφέρουν. Αυτήν ακριβώς την άποψη
εξέφραζε στην Βουλή, το 1873, ένας από τους βουλευτές της:

[...] δbν δέχοµαι ¬τι οî κεφαλαιοÜχοι οî âρχόµενοι âν ^Eλλάδι [...] πράττουσι τοÜτο àπe α€σθη-

µα µόνον πατριωτισµοÜ. A≈τη εrναι ¨δέα λίαν πεπλανηµένη καd δbν δύναται παρa νa φέρ̌η

σφαλερa àποτελέσµατα. [...] Oî κεφαλαιοÜχοι πράττουσι τοÜτο ¬πως èφεληθ΅σι, καd οéδό-

λως τοfς κατακρίνω διa τοÜτο· àπεναντίας, δbν πρέπει âπd τοιούτων •ποθέσεων νa ε¨σα-

κούηται ï πατριωτισµός.48

Στις επιχειρήσεις, λοιπόν, αν τύχαινε κατά καιρούς να συγκρούεται ο «πα-
τριωτισμός» με το συμφέρον, η λύση που θα έδινε ο πατριώτης επιχειρηματίας,
συμβιβαστική ή όχι, θα εξαρτιόταν προφανώς από την ελαστικότητα της πα-
τριωτικής του συνείδησης, από τις εκλογικεύσεις και τις συνειδητές ή υποσυ-
νείδητες υπεκφυγές που τόσο συνηθίζουμε όλοι – και τότε, ίσως να καθησύχα-
ζε εκ των υστέρων την συνείδηση και τον πατριωτισμό του σκορπώντας ακόμη
πιο απλόχερα τις φιλανθρωπίες, τις δωρεές και τις εθνικές ευεργεσίες.
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47. ΓΒΔ (1980), σ. 50, 54, 64, 75, 80, 85, 103-107, 144, 164, 194. Συγγρός (1908), τ. Β΄, σ. 200 κ.ε.·
τ. Γ΄, σ. 34, 57 κ.ε., 89. Πλατανόπουλος (1976). Βλ. πιο κάτω και τα κεφάλαια ΣΤ΄1 και ΣΤ΄2.

48. Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, Ε.Α. 38/8.6.1873.
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∫∂º∞§∞π√ 4

Η Ομογένεια και η Διασπορά: οι Δικτυώσεις και ο Πλούτος

Ανάπτυξη Χωρίς Μεγάλη Βιομηχανία: Γιατί Οχι; 

Είδαμε έως τώρα ορισμένες σιωπές και προκαταλήψεις για την ελληνική ιστορία,
καθώς και ορισμένα μεγάλα κενά των γνώσεών μας γι’ αυτήν· όπως είναι, π.χ.,
ο μύθος της Ψωροκώσταινας· όπως είναι το κενό γύρω από τον ρόλο της οικο-
γένειας, οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό· όπως είναι οι σιωπές και οι προκα-
ταλήψεις γύρω από τον ρόλο των γυναικών και την κατανομή ρόλων και εξου-
σιών μεταξύ των φύλων· όπως είναι η άμετρη και άκριτη υπερηφάνεια για τον
πατριωτισμό των ευπόρων ομογενών και για τις «εθνικές» ευεργεσίες τους και,
σε αντίλογο, η ανόητη καταδίκη τους στο πυρ το εξώτερον.

Μια ακόμη προκατάληψη είναι η σημασία που έχουμε αποδώσει στην εκβιο-
μηχάνιση της χώρας, την καθυστέρησή της, τις αποτυχίες της και την αποβιο-
μηχάνισή της μετά την δεκαετία του 1980. Η προκατάληψη αυτή έχει μάλιστα
κυριαρχήσει στην οικονομική ιστορία και την οικονομική επιστήμη, όπως έχουν
εξελιχθεί στην Ελλάδα από την δεκαετία του 1920 και μετά· υπενθυμίζω την
διδακτορική διατριβή του Ζολώτα, έκδοση του 1926: Η Ελλάς εις το στάδιον της

εκβιομηχανίσεως· και το αντίπαλον δέος, από την Aριστερά, το βιβλίο του Μπά-
τση Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα.49
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49. Λεπτομερέστερη ανάλυση, με τις αντίστοιχες βιβλιογραφικές παραπομπές και σημειώσεις στα κε-
φάλαια για την βιομηχανία του Μέρους Z΄. Εδώ περιορίζομαι στην στερεότυπη εξίσωση «καθυστε-
ρημένη εκβιομηχάνιση = υπανάπτυξη» και αρκούμαι σε ορισμένες γενικότερες αναφορές. Μια πιο
εκλεπτυσμένη και πρώιμη άποψη έχει διατυπώσει ο Ν. Μουζέλης (1978, στην αγγλική: 1977). Θεωρεί
την καθυστερημένη εκβιομηχάνιση αίτιο και συνάμα αιτιατό της υπανάπτυξης, αλλά σε συνδυασμό
με την τεχνολογική καθυστέρηση και την διάρθρωση των παραγωγικών και μη τομέων της οικονο-
μίας. Από ιστορική σκοπιά ορμώμενη, η Χρ. Αγριαντώνη (1986 και 1988) διαφοροποιείται αρκετά από
το γενικό ρεύμα, τονίζοντας ιδιαιτέρως τον τεχνολογικό παράγοντα και προβάλλοντας την άποψη
ότι υπήρξε μια πρώτη περίοδος δυναμισμού και απογείωσης που δεν ολοκληρώθηκε ως «βιομηχανι-
κή επανάσταση». Τέλος, ο Χρ. Χατζηιωσήφ (1993) διαφοροποιείται τονίζοντας τις εγγενείς αδυνα-
μίες του δευτερογενούς τομέα και την σημασία παραγόντων του περιβάλλοντος, π.χ. του ανταγω-
νισμού ως προς το διεθνές περιβάλλον, την έλλειψη ενιαίας εθνικής αγοράς ως προς το εγχώριο σύ-
στημα. Πάντως, όλες αυτές οι εργασίες συνδέουν αιτιολογικώς την εκβιομηχάνιση με την ανάπτυξη,
ασχέτως του βαθμού χαλαρότητας που ο κάθε συγγραφέας αποδίδει στην αιτιακή σχέση και ασχέ-
τως των παραμέτρων που επικαλείται για να ερμηνεύσει το ένα ή το άλλο σκέλος της συνάρτησης. Αυ-
τό διαφαίνεται ακόμη και σε θεωρητικότερες και γενικότερες προσεγγίσεις, π.χ. Diamandouros
(1972) και Tsoukalas (1975), όπου η εκβιομηχάνιση ταυτίζεται σχεδόν με τον εκσυγχρονισμό, ρη-
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Γιατί, όμως, πρόκειται για προκατάληψη; Η απάντηση είναι δύσκολη. Θα
την επιχειρήσω στο Μέρος Z΄ του βιβλίου, όπου εξετάζω την βιομηχανία· σε
τούτο εδώ το υποκεφάλαιο θα επιχειρήσω μια πρώτη προσέγγιση. Πριν αρχί-
σω, όμως, ας μου επιτραπεί μια παρένθεση. Μόλις έγραψα τις φράσεις «η απά-
ντηση είναι δύσκολη», και «μια πρώτη προσέγγιση». Επιτρέπεται να γράφει τέ-
τοια πράγματα ένας σοβαρός συγγραφέας; Νομίζω πως επιτρέπεται. Ο επι-
φυλακτικός αναγνώστης και η δύσπιστη αναγνώστρια, που δεν θα αρκεσθούν σε
αυτά που αναφέρω εδώ, ας περιμένουν να διαβάσουν και τα άλλα Μέρη της
εργασίας, όσα σχετίζονται με το θέμα αυτού του κεφαλαίου. Αυτό, άλλωστε,
ισχύει για όλα τα κεφάλαια αυτής της Εισαγωγής. Ο σκοπός της, όπως είπα-
με, δεν είναι να αποδείξει, αλλά να προδιαγράψει την θεματική του βιβλίου,
να εξηγήσει με απλότητα τις μεθόδους του και, τέλος, να θέσει ερωτήματα.

Οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε ακόμη να διανοηθούμε ότι σε λίγα χρό-
νια η βιομηχανική εποχή θα θεωρείται απλώς μια σύντομη και παροδική περίο-
δος της ιστορίας της ανθρωπότητας, μια περίοδος οιονεί μεταβατική, που οδή-
γησε στην κοινωνία της πληροφορίας και στην οικονομία των υπηρεσιών. 

Η αδυναμία αυτή δεν είναι περίεργη. Στους δύο τελευταίους αιώνες της χι-
λιετίας έχει κυριαρχήσει στην ζωή και την σκέψη μας η Βιομηχανική Επανά-
σταση. Ειδικώς μάλιστα στον 19ο αιώνα, στην πρώτη περίοδο της εκβιομηχά-
νισης στην Αγγλία και σε ορισμένες άλλες χώρες, ήταν τόσο ραγδαίες και εντυ-
πωσιακές οι εφευρέσεις, οι τεχνολογικές εφαρμογές, η οικονομική ανάπτυξη
και οι κοινωνικές μεταβολές, ώστε οι άνθρωποι πίστεψαν ότι είχαν πλέον φθά-
σει στο ύψιστο και τελευταίο στάδιο της «προόδου», ότι ολόκληρη η υφήλιος
θα μετατρεπόταν σε έναν απέραντο βιομηχανικό κόσμο, του οποίου η οικονο-
μία θα αναπτυσσόταν στο εξής και για πάντα χάρη στην βιομηχανία.

Μόλις στην εποχή μας άρχισαν να ακούγονται, από τις αρχές της δεκαετίας
του 1970, οι πρώτες ιδέες για ένα άλλο οικονομικό στάδιο, μεταγενέστερο της
εκβιομηχάνισης, για έναν άλλον κόσμο, τον κόσμο των υπηρεσιών.50 Ώσπου
να εμφανιστούν τέτοιες ιδέες, όμως, ο μέσος άνθρωπος αλλά και ο μέσος επι-
στήμονας πίστευαν ακράδαντα ότι το κλειδί για την ανάπτυξη της οποιασδή-
ποτε χώρας είναι η εκβιομηχάνιση.

Η ισχυρή πίστη στην βιομηχανία συνδέεται, όμως, και με μια σειρά παρα-
νοήσεων που υπήρξαν θεμελιώδεις για την ανθρώπινη σκέψη στο σύνολό της.
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τώς ή υπορρήτως. (Η λογική αυτή διέπει άλλωστε και τις δικές μου εργασίες της ίδιας εποχής, ενώ με-
τά το 1980 διαφοροποιώ την άποψή μου.)

50. Για τα καθ’ ημάς, ας μου επιτραπεί να παραπέμψω σε ένα πρωτόλειο άρθρο μου, δημοσιευμένο στον
Οικονομικό Ταχυδρόμο το 1972. Για τους νεαρότατους τότε κλάδους των υπηρεσιών πληροφορικής επι-
κρατούσε ακόμη σχετική άγνοια. Ο όρος «πληροφορική» δεν είχε ακόμη καθιερωθεί στο ελληνικό
λεξιλόγιο. Ο αρχικός τίτλος του άρθρου είχε μορφή ερωτήματος: «Βιομηχανία ή Υπηρεσίες;». Το πε-
ριοδικό τον αντικατέστησε με τον άσχημο τίτλο: «Είναι σωστός προσανατολισμός η εκβιομηχάνιση της
χώρας;». Και το άρθρο ξεσήκωσε τις αντιδράσεις πολλών υπερασπιστών της βιομηχανικής ορθοδοξίας
– δεξιών και αριστερών.
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Αφότου η βιομηχανία θεωρήθηκε, κατά τον 19ο αιώνα, ο σημαντικότερος και
«κυριαρχικός» τομέας μιας μοντέρνας οικονομίας, έκτοτε και γι’ αυτό ακριβώς
συνδέθηκε αμέσως με την νεωτερικότητα και, βεβαίως, με τον μοντερνισμό ως
μέγα και αυτόνομο ιδεώδες. Ας θυμηθούμε την εξίσωση του Λένιν «σοσιαλισμός

ίσον εξηλεκτρισμός συν κολεκτίβες»· την ρήση του Αντρέ Μπρετόν «Μεταξύ του Παρ-

θενώνα και μιας μηχανής, προτιμώ την μηχανή»· τους δύο ρεαλισμούς της εποχής, τον
ναζιστικό και τον σοσιαλιστικό· και την ορμή του φουτουρισμού, όπως την δια-
κηρύσσει το μανιφέστο του, το 1908: «ένα βρυχώμενο αυτοκίνητο ... είναι ωραιότερο

από την Νίκη της Σαμοθράκης».
Αλλά πέραν του μοντερνισμού, η βιομηχανία συνδέθηκε και με δύο θεμε-

λιώδη ιδεολογήματα της εποχής: με την ακράδαντη πίστη στην συνεχή πρόο-
δο του πολιτισμού και με την λατρεία του επιστημονισμού, σε συνδυασμό με
την τεχνολογία και την τεχνική. Από τα ιδεολογήματα αυτά, η λατρεία της τε-
χνικής διατηρείται πανίσχυρη ακόμη και στον 20ό αιώνα· και, κατά μία του-
λάχιστον άποψη, σφραγίζει πλέον οριστικώς και αμετακλήτως την ιστορική πο-
ρεία του ανθρωπίνου είδους. Δεν είναι τυχαίο ότι εκείνα ακριβώς τα οικολογι-
κά προβλήματα τα οποία προξένησε η άκρατη πίστη στην εκβιομηχάνιση –και
τα οποία κλόνισαν επιτέλους, στα τέλη του 20ού αιώνα, και την πίστη στην βιο-
μηχανία– καλείται σήμερα να τα λύσει η τεχνική. Και η συντριπτική πλειονό-
τητα των ανθρώπων, ειδικών και μη, πιστεύουν ότι, στο τέλος, η τεχνική όντως
θα τα λύσει. Νέα ύβρις; Πιθανότατα.

Το θάμβος της βιομηχανίας επεσκίασε τους άλλους τομείς της οικονομίας. Η
πρωτογενής παραγωγή της φύσης και η τριτογενής παραγωγή του εμπορίου και
των λοιπών υπηρεσιών θεωρήθηκαν τομείς δευτερεύοντες και υπηρετικοί της
βιομηχανίας. Έτσι, όμως, οι τομείς αυτοί ταυτίστηκαν με την παραδοσιακή ορ-
γάνωση της οικονομίας: συνδέθηκαν αμέσως με την παλαιότητα και συνδυά-
στηκαν εμμέσως με την στασιμότητα. Από την μία πλευρά, η γεωργία και το
εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, παραδοσιακές δραστηριότητες που βυθίζο-
νται στο παρελθόν· από την άλλη, η βιομηχανία και η τεχνολογία, σύμβολα μιας
νεωτερικότητας που ατενίζει το μέλλον και ευαγγελίζεται την πρόοδο. Η αντί-
ληψη αυτή απέκτησε ισχύ αξιώματος και, τελικά, θεωρήθηκε τόσο αυτονόητη
ώστε έπαψε και να συζητείται – έως την δεκαετία του 1970.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η βιομηχανία σημείωσε ραγδαία και γι’ αυτό εκ-
πληκτική ανάπτυξη κατά τον 19ο και τον πρώιμο 20ό αιώνα· και ότι αυτή η ανά-
πτυξη εξηγεί το γιατί η εκβιομηχάνιση ακτινοβολεί στις αντιλήψεις των ανθρώ-
πων εκείνης της εποχής και γιατί η άποψη ότι η εκβιομηχάνιση είναι αναγκαίο
στάδιο της ανάπτυξης κυριαρχεί έως και τις μέρες μας. Αλλά η εκπληκτική αυ-
τή ανάπτυξη της βιομηχανίας δεν σημαίνει ότι οι άλλοι τομείς έμειναν στάσι-
μοι κατά τον 19ο και τον πρώιμο 20ό αιώνα. Αντιθέτως μάλιστα: αρκεί να θυ-
μηθούμε την τεράστια αύξηση και βελτίωση της γεωργικής παραγωγής, την εκ-
θετική πρόοδο του όγκου και της αξίας του εμπορίου, την ιλιγγιώδη επέκταση
και επιτάχυνση των επικοινωνιών και των συγκοινωνιών. Αλλά τα υλικά απο-

∏  √ ª √ ° ∂ ¡ ∂ π ∞  ∫ ∞ π  ∏  ¢ π ∞ ™ ¶ √ ƒ∞ :  √ π  ¢ π ∫ ∆ À ø ™ ∂ π ™  ∫ ∞ π  √  ¶ § √ À ∆ √ ™

37

001-078 Eisagogi 2014D  25-08-14  11:55  Σελίδα37



τελέσματα που επέφερε η ανάπτυξη του πρωτογενούς και του τριτογενούς το-
μέα δεν ήταν πάντοτε απτά και οφθαλμοφανή· ούτε ήταν τόσο πρωτόγνωρα,
εντυπωσιακά και εκπληκτικά για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής όσο ήταν
τα αποτελέσματα της βιομηχανίας. 

Έπειτα, άλλη πλάνη, οι άνθρωποι απέδωσαν τα αποτελέσματα αυτά απο-
κλειστικώς στην βιομηχανία, χωρίς να βλέπουν τα βαθύτερα αίτιά τους: π.χ., ο
τηλέγραφος και το τηλέφωνο θεωρήθηκαν το αποκλειστικό αίτιο της ανάπτυ-
ξης των επικοινωνιών· η ατμομηχανή, οι σιδηρόδρομοι και τα ατμόπλοια θεω-
ρήθηκαν το αποκλειστικό αίτιο της ανάπτυξης των μεταφορών και των συ-
γκοινωνιών. Αλλά ο τηλέγραφος και το τηλέφωνο δεν θα είχαν τόσο νωρίς εφευ-
ρεθεί και η ατμομηχανή δεν θα είχε τόσο νωρίς αξιοποιηθεί στους σιδηροδρό-
μους και στα πλοία αν δεν υπήρχαν κίνητρα από τους δύο «περιφρονημένους»
τομείς. Αυτών των δύο τομέων την προσφορά και την ζήτηση επρόκειτο κυρίως
να καλύψουν οι σιδηρόδρομοι, τα ατμόπλοια, ο τηλέγραφος και τα τηλέφωνα:
την διαρκώς διευρυνόμενη παραγωγή και προσφορά του πρωτογενούς και του
τριτογενούς τομέα· και την ζήτησή τους για νέες μεθόδους μεταφορών, επι-
κοινωνίας και οργάνωσης. 

Αλλά και γενικότερα, μετά την πρώτη φάση της Βιομηχανικής Επανάστα-
σης, η περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας θα ήταν αδύνατη χωρίς την αντί-
στοιχη και παράλληλη επέκταση και βελτίωση της πρωτογενούς παραγωγής και
του τομέα των υπηρεσιών και ειδικώς του εμπορίου αγροτικών προϊόντων, τρο-
φίμων, μεταλλευμάτων, ορυκτών και λοιπών πρώτων υλών. 

Συμπερασματικά, όπως θα ήταν αδύνατη χωρίς την βιομηχανία η αλματώ-
δης ανάπτυξη των άλλων δύο τομέων, έτσι και αντιστρόφως: η εκβιομηχάνιση
θα ήταν αδύνατη χωρίς την παράλληλη ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής
και των υπηρεσιών, ποσοτική και ποιοτική. Οι μετασχηματισμοί και των τριών
τομέων ήταν αλληλένδετοι και αλληλεξαρτημένοι· η εξέλιξή τους δεν ήταν μια
συνεχής παλινδρομική κίνηση αιτίου προς αποτέλεσμα, αλλά μια σπειροειδής
ανέλιξη αιτίων που γίνονται αιτιατά και αποτελεσμάτων που γίνονται με την
σειρά τους αίτια.

Και όμως, το μείζον ερευνητικό και θεωρητικό πρόβλημα που απασχολούσε
τους οικονομολόγους και τους ιστορικούς επί δύο σχεδόν αιώνες ήταν το πώς
μπορεί να μετασχηματιστεί η οικονομία και η κοινωνία μιας χώρας από αγροτική
σε βιομηχανική. Πλάνη και μονομέρεια που οφείλεται στον υπερβολικό θαυ-
μασμό για την βιομηχανία και την προκατειλημμένη, έμμονη ιδέα ότι η οικο-
νομία εξελίσσεται με στάδια ανάπτυξης προκαθορισμένα και αναπόφευκτα,
ένα από τα οποία είναι η εκβιομηχάνιση – και μάλιστα το σημαντικότερο και,
για ορισμένους, το τελικό.51
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Ο Μαρξ, στοχαστής της τεχνικής.
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Με αυτά τα δεδομένα, το ερώτημα που τίθεται συνήθως είναι εάν και γιατί
μια χώρα πέτυχε ή απέτυχε να εκβιομηχανιστεί «εγκαίρως», πριν λήξει η Βιο-
μηχανική Επανάσταση, ας πούμε πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πιστεύω
ότι το ερώτημα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία για μια κατηγορία χωρών, στην
οποία η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται ήδη από τον 19ο αιώνα. Γι’ αυτές τις χώ-
ρες, το κεντρικό ερώτημα είναι πώς και γιατί αναπτύχθηκαν οικονομικώς χω-
ρίς εκτεταμένη εκβιομηχάνιση και χάρη στην επίδοσή τους στους άλλους το-
μείς της οικονομίας.

Οι χώρες αυτές δεν είναι πολλές, αλλά υπάρχουν. Σκέφτομαι το παράδειγ-
μα της Δανίας, που αναπτύχθηκε οικονομικώς χάρη στην συνέργεια μιας υπε-
ρανεπτυγμένης γεωργίας και κτηνοτροφίας με μιαν εξαρτημένη βιομηχανία,
συγκριτικώς «δευτερεύουσα»· ή της Νορβηγίας, όπου η οικονομική ανάπτυξη
στηρίχθηκε κυρίως (πριν βεβαίως ανακαλυφθούν τα νορβηγικά πετρέλαια) στην
ναυτιλία και την ποντοπόρο αλιεία· ή του ολλανδικού πλούτου που, έστω σε
συνέργεια με την αποικιακή εξάπλωση, βασίστηκε πολύ περισσότερο στην ναυ-
τιλία των Κάτω Χωρών και στο πανίσχυρο ολλανδικό εμπόριο αγαθών, χρήματος
και πιστωτικού κεφαλαίου, παρά στην παραγωγή της ισχυρής αλλά συγκριτι-
κώς δευτερεύουσας ολλανδικής βιομηχανίας. Πλησιέστερα στην Ελλάδα, μπο-
ρούμε να θυμηθούμε το παράδειγμα του Λιβάνου, χώρας που γνώρισε, χάρη
στο εμπόριο, μεγάλη οικονομική ανάπτυξη ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα,
πριν από την ανεξαρτησία της, και κυρίως από την δεκαετία του 1920 έως την
έκρηξη του μεσανατολικού ζητήματος, στα 1960. Ας μην μιλήσουμε τώρα για
παραδείγματα ακόμη ειδικότερα και πιο σύγχρονα, όπως το Χονγκ Κονγκ, τη Σι-
γκαπούρη και την Ταϊβάν, την Ιρλανδία και την Κύπρο.

Αυτή η οπτική γωνία οδηγεί τώρα σε ένα άλλο ερώτημα. Μήπως οι χώρες αυ-
τές (ίσως και η Ελλάδα, με τον δικό της τρόπο) έγιναν απευθείας «οικονομίες
υπηρεσιών»; Μήπως το «στάδιο» της εκβιομηχάνισης δεν είναι για όλες τις χώ-
ρες τόσο αναγκαίο όσο νομίζαμε έως πρόσφατα; Ή μήπως δεν υπάρχουν καν
«στάδια» στην εξέλιξη μιας οικονομίας και η αντίληψη αυτή είναι απλώς ένας
εξυπηρετικός (και υπεραπλουστευτικός) τρόπος να «ταξινομούμε» τον ιστορι-
κό χρόνο; Νομίζω ότι ισχύει το τελευταίο. Έτσι, ενώ θα μπορούσαμε ίσως να
πούμε, υπεραπλουστεύοντας, ότι η Ελλάδα μεταβαίνει απευθείας στο στάδιο
της οικονομίας των υπηρεσιών, χωρίς να διέλθει το στάδιο της εκβιομηχάνισης,
αυτό δεν θα ήταν ορθό· διότι προϋποθέτει ότι υπάρχουν παντού και πάντοτε τα
ίδια στάδια ανάπτυξης. Θα ακριβολογούσαμε αν λέγαμε ότι η Ελλάδα μπόρε-
σε, χωρίς επιδόσεις στην βιομηχανία, να στηρίξει αξιόλογη οικονομική ανάπτυξη
και μεγέθυνση στον τριτογενή τομέα. Aυτό θα προσπαθήσω να δείξω, συνοπτι-
κά, στις επόμενες σελίδες – για να επανέλθω σε ειδικότερα κεφάλαια.

Θα μπορούσε κανείς να αντιτάξει στα όσα είπαμε μια ενδιαφέρουσα αντίρρη-
ση. Ότι, μετά το 1990, η βιομηχανία μεταλλάσσεται σε όλες τις εκβιομηχανι-
σμένες χώρες, ακόμη και στις σχετικώς καθυστερημένες όπως η Ελλάδα – και
αυτό θα συνεχιστεί, φαίνεται, για πολλά ακόμη χρόνια. Η μεταβολή εμπεριέχει
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στοιχεία αποβιομηχάνισης, εκκαθάρισης, αλλά και αναδιάρθρωσης του τομέα,
και μάλιστα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της υψηλής τεχνο-
λογίας. Πώς συμβιβάζονται αυτά με τις παραπάνω απόψεις για την καθυστέ-
ρηση της βιομηχανίας;

Απλώς πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα και για δύο εντελώς
διαφορετικές εποχές. Η διαφαινόμενη αναβάθμιση της βιομηχανίας δεν ση-
μαίνει ότι συνεχίζεται στον κόσμο η Bιομηχανική Eπανάσταση ούτε ότι αρχίζει
στην Ελλάδα μια νέα εκβιομηχάνιση, που θα υποσκελίσει τον τομέα των υπη-
ρεσιών. Απλώς αρχίζει μια νέα εποχή, η δε νέα εκβιομηχάνιση της Ελλάδας,
αν υπάρξει, θα εξαρτηθεί από τον τομέα των υπηρεσιών και ειδικώς όσων αφο-
ρούν στην νέα τεχνολογία· δηλαδή από τον τομέα που σήμερα κυριαρχεί στην
παγκόσμια οικονομία. Αλλά ξεφύγαμε από το κύριο θέμα μας, που ήταν ο ιστο-
ρικός ρόλος της βιομηχανίας· καιρός να το κλείσουμε.

Διεθνή Δίκτυα: Εμπόριο, Ναυτιλία, Υπηρεσίες

Στον τριτογενή τομέα έγκειται, όπως είπαμε, η ειδοποιός διαφορά που χαρα-
κτηρίζει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά τους δύο τελευταίους
αιώνες. Θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ανάπτυξης αυτής στάθηκε η ραγδαία
επέκταση και ωρίμανση τριών κλάδων: του διεθνούς εμπορίου, της ναυτιλίας
και, σε μικρότερη κλίμακα, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.52

Ο αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι και οι τρεις αυτοί κλάδοι έχουν από την
φύση τους διεθνικό προσανατολισμό. Ο σκοπός τους είναι, ακριβώς, να συν-
δέουν την εγχώρια οικονομία με την παγκόσμια· να εξασφαλίζουν την ροή αγα-
θών, χρήματος και κεφαλαίου μεταξύ αλλοδαπών και εγχωρίων αγορών, μετα-
ξύ αλλοδαπών και εγχωρίων επιχειρήσεων και των τριών κλάδων. Ο έλληνας
εξαγωγέας συναλλάσσεται εξ ορισμού με έναν εισαγωγέα στην αλλοδαπή – και
τανάπαλιν. Τον έλληνα εισαγωγέα τον προμηθεύει ένας έμπορος της αλλοδαπής
– και αντιστρόφως. Μέρος των αγαθών τα οποία διακινεί το εμπόριο, εισαγω-
γικό, εξαγωγικό ή διαμετακομιστικό, τα μεταφέρουν πλοία ελληνικά, ένα άλ-
λο μέρος πλοία υπό ξένη σημαία, ένα τρίτο μέρος φθάνει έως ένα σημείο με ελ-
ληνικά πλοία και μεταφορτώνεται σε ξένα. Οι έλληνες τραπεζίτες, μεγάλοι ή
μικροί, όταν αγοράζουν ή πωλούν συνάλλαγμα, συναλλάσσονται με χρηματι-
στές στην διεθνή αγορά – και τανάπαλιν. Οι ελληνικές τράπεζες δανείζουν χρή-
ματα που εν μέρει προέρχονται από ξένους μετόχους, ομολογιούχους, δανει-
στές, καταθέτες. Οι τράπεζες και οι χρηματιστές στην Ελλάδα, όταν διαχειρί-
ζονται τα χαρτοφυλάκια πελατών τους, συνεργάζονται με ομολόγους τους στο
εξωτερικό. Οι χρηματοπιστωτικές αυτές λειτουργίες δεν είναι τόσο σύγχρονες,
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τόσο «μοντέρνες» όσο φαίνονται. Ήταν όλες οικείες και τρέχουσες πρακτικές
ήδη από τον 19ο αιώνα, ορισμένες από τον Μεσαίωνα.

Μέχρι στιγμής, απλουστεύοντας, περιέγραψα αυτές τις επιχειρήσεις σαν συ-
νεργαζόμενα «ζεύγη», που δείχνουν σαν να «μοιράζονται» μεταξύ τους το κέρ-
δος: ένα τμήμα του κέρδους ο εντόπιος εξαγωγέας, ένα ο αλλοδαπός εισαγω-
γέας, ένα ο έλληνας τραπεζίτης, ένα ο αγγλοεβραίος ανταποκριτής του κ.ο.κ. 

Στην καθημερινότητά τους, βεβαίως, οι σχέσεις αυτές είναι πολυπλοκότε-
ρες, ιδίως αν τις δούμε να αλληλοδιαπλέκονται σε ευρύτερα σύνολα. Αν προ-
σπαθήσουμε να σκεφθούμε σχήματα συνθετότερα, λιγότερο απλουστευτικά,
θα δούμε όχι πια ένα ζεύγος αλλά, π.χ., μιαν «αλυσίδα» τεσσάρων ή οκτώ εμπο-
ρικών επιχειρήσεων οι οποίες διακινούν το ίδιο φορτίο από τον τόπο της πα-
ραγωγής του σε μια μακρινή χώρα. Αλυσίδα ή πυραμίδα; Μάλλον, δυο πυρα-
μίδες ενωμένες στην κορυφή τους, στο σχήμα της κλεψύδρας. Στην βάση της
υποκείμενης πυραμίδας, πολλοί τοπικοί μικρέμποροι προωθούν πολλά μικρά
φορτία ενός προϊόντος, π.χ. σίτου, σε λίγους εμπόρους μεγάλων πόλεων. Αυτοί,
με την σειρά τους, πωλούν τις ποσότητες που έχουν έτσι συγκεντρώσει σε δύο
ή τρεις εξαγωγικές επιχειρήσεις, που τις μεταφέρουν στον μεγάλο λιμένα· από
εκεί η παραγωγή διοχετεύεται πλέον, μέσω ενός δικτύου αλλοδαπών εμπόρων,
στις διεθνείς αγορές. Οι δύο πυραμίδες έχουν την λογική και το σχήμα δένδρου,
με τις ρίζες, τον κορμό και τους κλάδους του. Στην βάση του ριζικού συστή-
ματος, οι τοπικοί μικρέμποροι προωθούν το προϊόν από τα ριζίδια και τις βα-
θύτερες ρίζες στις επιφανειακότερες που, με την σειρά τους, μεταφέρουν στον
κορμό τον χυμό της παραγωγής, που την διοχετεύει πλέον, μέσω του κλαδικού
συστήματος, στις διεθνείς αγορές.

Ούτε τώρα, βεβαίως, εξαντλήσαμε όλα τα είδη και όλες τις μορφές των συ-
ναλλαγών και των οικονομικών σχέσεων, κάθε άλλο· απλώς αντιλαμβανόμαστε
κάπως καλύτερα την πολυπλοκότητά τους· αλλά φαίνεται ότι σε όλες τις μορ-
φές ισχύει η ίδια λογική, λειτουργούν παρόμοιοι μηχανισμοί: είναι η λογική και
οι μηχανισμοί της οικονομικής δικτύωσης. Αλυσίδα, πυραμίδα, δένδρο, είναι
οι μορφές με τις οποίες μπορούμε να αντιληφθούμε, να απεικονίσουμε ένα δί-
κτυο μέσα στον χώρο. Βεβαίως, οι μεταφορές στα αντικείμενα και τα σχήμα-
τα αυτά δεν αρκούν, για πολλούς λόγους. Επειδή οι λειτουργίες τους δεν αντι-
στοιχούν ακριβώς στις λειτουργίες ενός ανθρωπίνου, κοινωνικού δικτύου, ούτε
τις εξαντλούν· επειδή η δομή τους δεν αντιστοιχεί στην δομή ενός κοινωνικού δι-
κτύου· επειδή η δομή του δικτύου μεταβάλλεται συνεχώς, διότι αυτή είναι η
πεμπτουσία της λειτουργίας του. Με άλλα λόγια, επειδή το δίκτυο λειτουργεί
μέσα στον χρόνο, ενώ ο χώρος μας είναι τρισδιάστατος.

Δίκτυα, «Κέντρο» και «Περιφέρεια» 

Χρησιμοποίησα προς στιγμήν τον όρο «κοινωνικό δίκτυο». Πράγματι, η δι-
κτύωση είναι καθολικός τρόπος οργάνωσης των ανθρωπίνων κοινωνιών (όπως
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και πολλών μη ανθρωπίνων). Αλλά, προς το παρόν, ας μείνουμε στα οικονομι-
κά δίκτυα. Θα μας διευκολύνουν, αν μη τι άλλο ως παραδείγματα.

Λέγοντας «οικονομική δικτύωση» δεν εννοούμε έναν θεσμό ή έναν άτυπο,
έστω, συνεταιρισμό· δεν εννοούμε μια συνειδητή, ηθελημένη οργάνωση, της
οποίας τα μέλη απεφάσισαν κάποια στιγμή να συνενωθούν και να επιδιώξουν
συγκεκριμένους, σαφείς σκοπούς. Εννοούμε μια χαλαρή και συνεχώς μετα-
βαλλόμενη σύνδεση ατόμων, οικογενειών, επιχειρήσεων και άλλων θεσμών,
σύνδεση που επιβάλλεται σχεδόν αυτομάτως από τις συναλλαγές, που λειτουρ-
γεί κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μέλους του και της κάθε
στιγμής. Ένα δίκτυο, υπηρετώντας τους σκοπούς του κάθε μέλους του, διακι-
νεί αφενός την παραγωγή αγαθών από χιλιάδες σημεία της «περιφέρειας» σε
ένα ή πλείονα «κέντρα»· και αφετέρου, αντιστρόφως, το χρήμα από τα κέντρα
προς την περιφέρεια. Παραλλήλως διακινούνται μέσω των δικτύων και οι πλη-
ροφορίες, οι ιδέες, οι γνώσεις, η τεχνογνωσία, με ό,τι όλα αυτά συνεπάγονται
για την ροή και την κατανομή του κινδύνου και του κέρδους, του χρήματος,
του κεφαλαίου και του πλούτου – από τα φύλλα, στα κλαριά, στους κλάδους
και στο σύνολο του δενδρικού συστήματος.

Στις ροές μετέχουν όλα τα μέλη του δικτύου, όποιο και αν είναι το εύρος
της δραστηριότητας του καθενός, είτε για διεθνή εταιρεία πρόκειται είτε για
μεγαλέμπορο εγκατεστημένο σε παγκόσμια μητρόπολη είτε για έμπορο κω-
μόπολης είτε για τον αγωγιάτη μιας ορεινής περιοχής είτε για τον μπακάλη
ενός χωριού.

Τα μέλη του δικτύου συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς λίγο πολύ ιεραρ-
χικούς. Ορισμένοι δεσμοί είναι ισχυροί, σχεδόν άρρηκτοι, άλλοι είναι χαλα-
ρότατοι και παροδικοί. Τα τοπικά, περιφερειακά ή διεθνή δίκτυα συνδέουν
μεταξύ τους όχι μόνο τα διάφορα οικονομικά υποκείμενα, ατομικά ή συλλο-
γικά, αλλά και τα επαγγέλματα, τους τομείς και τους κλάδους της οικονομίας,
τις επιμέρους αγορές και τις οικονομίες – τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και
διεθνείς.

Μπορούμε έτσι να φανταστούμε την κάθε επιμέρους αγορά σαν ένα σύνο-
λο επιχειρήσεων που συνδέονται μεταξύ τους σε πολλαπλά δίκτυα: εμπορικά,
ναυτιλιακά, χρηματοπιστωτικά. Αλλά και το σύνολο των επιμέρους αγορών σαν
ένα σύνολο επιμέρους δικτύων που συνδέονται όλα μεταξύ τους· και τα οποία
επιτελούν τις αντίστοιχες εμπορικές, ναυτιλιακές, χρηματοπιστωτικές λει-
τουργίες, εξασφαλίζουν τις αντίστοιχες διεθνείς ροές αγαθών, χρήματος και
κεφαλαίων, κατανέμοντας έτσι αφενός το κέρδος στα μέλη τους, αφετέρου το
εισόδημα στις αντίστοιχες εθνικές οικονομίες.

Κάθε δίκτυο έχει τον δικό του λόγο ύπαρξης, κανένα όμως δεν είναι εντε-
λώς ανεξάρτητο. Όλα συνδέονται μεταξύ τους, με το έναν ή τον άλλον τρόπο·
στο σύνολό τους, καλύπτουν το μεγάλο σύστημα της παγκόσμιας οικονομίας.

Τα δίκτυα μπορεί να είναι διεθνή, αλλά τα κράτη έχουν θέσει φραγμούς στις
λειτουργίες τους, στις συνεργασίες μεταξύ των μελών τους, στις ροές αγαθών,
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χρήματος και κεφαλαίου. Έχουν εγείρει συνοριακούς σταθμούς ελέγχου με τον
σκοπό να δασμολογούν τα αγαθά, να φορολογούν τα κέρδη και να προστα-
τεύουν το κρατικό νόμισμα.

Οι οικονομολόγοι, οι ιστορικοί, οι στατιστικοί, είναι αναγκασμένοι να σκέ-
φτονται με την πανάρχαια λογική των κρατικών συνόρων. Έτσι, ένα δίκτυο ου-
σιαστικώς διεθνές, που συνδέει μεταξύ τους χιλιάδες επιχειρήσεις ενός κλά-
δου, στην οικονομική θεωρία και την ιστορική ερμηνεία τεμαχίζεται με βάση
την λογική των συνόρων· και ο κλάδος χρωματίζεται με διάφορα εθνικά χρώ-
ματα. Έτσι, το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Γαλλία διαφοροποιείται
από το εξωτερικό εμπόριο της Γαλλίας με την Ελλάδα. Το καθένα ανήκει σε μια
διαφορετική «εθνική οικονομία», της οποίας οι ιστορικές μετεξελίξεις (και ει-
δικότερα η ανάπτυξη, η «υπανάπτυξη», η «ημι-ανάπτυξη», η μεγέθυνση κ.ο.κ.)
μετρώνται και ερμηνεύονται χωριστά· όπως επίσης χωριστά μετρώνται και ερ-
μηνεύονται η παραγωγή, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το εισόδημα και ο
πλούτος της κάθε χώρας.

Αλλά η πραγματικότητα των συναλλαγών υπερβαίνει τα σύνορα, τα υπερέ-
βαινε πάντοτε, από την εποχή των Φοινίκων έως τις μέρες μας. Γιατί περιλαμ-
βάνει ανέκαθεν, με διάφορες μορφές, την πειρατεία, το λαθρεμπόριο,53 τους
ναυτικούς αποκλεισμούς που δεν αποκλείουν τίποτε, τις συμφωνίες κατανο-
μής αγορών, κερδών και εισοδημάτων, τα υπόγεια ολιγοπώλια, την φοροδια-
φυγή και την φοροαποφυγή, τις γκρίζες και τις μαύρες αγορές. 

Ανέκαθεν: την λέξη μονοπωλία την επινόησε ο Αριστοτέλης για να περιγρά-
ψει την πραγματικότητα της Λέσβου στην δική του εποχή. Τα αγαθά, οι υπη-
ρεσίες, οι πληροφορίες, το χρήμα, κυκλοφορούσαν ανέκαθεν μέσω δικτύων,
διασχίζοντας τον χώρο προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς κανέναν σεβασμό για τα
παντοειδή σύνορα που όριζαν και ορίζουν οι βασιλείς και τα κράτη, οι έφοροι
και οι τελώνες, οι οικονομολόγοι και οι ιστορικοί.

Η θεωρία, όμως, ακολουθεί την λογική της πολιτικής οργάνωσης, των συ-
νόρων και των εμπειρικών στοιχείων – των στοιχείων που στηρίζονται στις επί-
σημες στατιστικές. Έτσι γεννήθηκε και μία από τις θεωρίες της ανάπτυξης που
στηρίζεται στο πασίγνωστο σχήμα του «κέντρου» και της «περιφέρειας». Και
όσοι έλληνες συγγραφείς προσυπογράφουν την θεωρία αυτήν κατατάσσουν την
Ελλάδα, ως γνωστόν, στην περιφέρεια (ή στην «ημι-περιφέρεια»).54 Είναι αυ-
τό ορθό; 
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53. AP 1872 (57), Piraeus. Εκτενέστερες περιγραφές και αναλύσεις για το θέμα του λαθρεμπορίου στα
βρετανικά προξενικά έγγραφα, βλ. ΓΒΔ (1984) και GBD (1990). Θα επανέλθω εκτενέστερα στο κε-
φάλαιο Γ΄5.6.

54. Μοσκώφ (1972)· Τσουκαλάς (1977)· και, κυρίως, Μουζέλης (1978) σε μεταγενέστερες εργασίες του.
Πρβλ. Arrighi (1985) και Bairoch (1976, 1979).
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55. Svoronos (1956)· Todorov (1963, 1977)· Μοσκώφ (1974)· Δάγκας (επιμ., 1998).

∫∂º∞§∞π√ 5

Πόσο «Περιφερειακή» Είναι η Ελλάδα;

Από την Παγκόσμια Μητρόπολη στο Χωριό της Αρκαδίας

Ας αρχίσουμε με παραδείγματα. Η Θεσσαλονίκη υπό την Οθωμανική Αυτο-
κρατορία, βαλκανικό λιμάνι, πόλη ελληνική και οθωμανική, εβραϊκή και διε-
θνής, ήταν στον πρώιμο 18ο αιώνα εξ ίσου «ανεπτυγμένη» με πολλές πόλεις
της βορειοδυτικής Ευρώπης.55 Ένα χωριό της Κορνουάλης ή της Ακουιτανίας
ήταν το ίδιο «υπανάπτυκτο» με ένα χωριό της Τρανσυλβανίας ή της Καρελίας.
Ένας μεγαλοαστός του Ελσίνκι ή του Βουκουρεστίου τον 19ο αιώνα μπορούσε να
είναι το ίδιο πληροφορημένος, πλούσιος, καλλιεργημένος, δηλαδή «πολιτι-
σμένος», με έναν Παριζιάνο της ίδιας κοινωνικής τάξης. Ένας «μικρός» τρα-
πεζίτης της Αλεξάνδρειας στα χρόνια του Χεδίβη μπορούσε να συμμετέχει σε
ένα δίκτυο πληροφοριών και συναλλαγών που εκτεινόταν από την Βομβάη έως
την Γλασκώβη, δίκτυο άτυπο και σχεδόν παντογνωστικό, που θα το ζήλευε ο
ισχυρός ανταγωνιστής του στο Λονδίνο. Ένας μεγαλέμπορος του Ταϊγανίου τις
παραμονές του μεγάλου πολέμου μπορούσε και έπρεπε να έχει γενική παιδεία
και ειδική γνώση της τεχνικής του εμπορίου πιο προχωρημένη από του αντα-
γωνιστή του στην Νέα Υόρκη. 

Ποιοι άραγε συνδέουν την Θεσσαλονίκη με τις δυτικοευρωπαϊκές πόλεις;
Γιατί ο μεγαλοαστός του Βουκουρεστίου παντρεύει την θυγατέρα του με τον
μεγαλέμπορο του Άμστερνταμ; Πώς ο τραπεζίτης της Αλεξάνδρειας συνδέει
την Γλασκώβη με την Βομβάη; Πώς όλοι αυτοί αντιμετωπίζουν τα σύνορα που
ορίζουν αφενός οι κρατικές εξουσίες, αφετέρου ο πλούτος και η φτώχεια, η
ανάπτυξη του κέντρου και η υπανάπτυξη της περιφέρειας;

Η δύναμη της φύσης και η ισχύς των κρατών δεν μπορούν ποτέ να περιορί-
σουν μέσα σε σύνορα την γνώση, την πληροφορία και την τεχνογνωσία ούτε
τον πλούτο που αυτές παράγουν ούτε το χρήμα, υλικό ή άυλο. Η γνώση, η πλη-
ροφορία, η τεχνική, το κέρδος, ο πλούτος, το χρήμα, τα χρεόγραφα, το κεφά-
λαιο, η ανάπτυξη, δημιουργούνται ακριβώς στην προσπάθεια των ανθρώπων
αφενός να υποτάξουν την φύση, αφετέρου να χρησιμοποιήσουν, να χειριστούν
και να εκμεταλλευθούν την κρατική ισχύ. Τέτοιες δυνάμεις δεν μπορούμε να
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τις ορίσουμε και να τις περιορίσουμε με κέντρα και περιφέρειες. Διατρέχοντας
τον χώρο μέσα στον ιστορικό χρόνο, η πληροφορία, η γνώση και ο πλούτος είναι
σαν τα νέφη που αλλάζουν συνεχώς σχήμα, θέση, κατεύθυνση, ταχύτητα. Εάν
μπορούσαμε να σταματήσουμε αυτήν την κίνηση και να έχουμε μια φωτογρα-
φική, στατική όψη τους, θα τα βλέπαμε να σχηματίζουν πάνω στον χάρτη του
κόσμου αμέτρητες ξεχωριστές κηλίδες· οι οποίες, όμως, δεν συμπίπτουν ποτέ
με τους χώρους τους οποίους ορίζουν τα πολιτικά και τα γεωφυσικά σύνορα.

Υπάρχουν άραγε σύνορα για την οικονομία και την πληροφορία; Ποιους δρό-
μους ακολουθεί η συνεχής κίνηση που τα υπερβαίνει αδιάκοπα; Ποια είναι τα
αίτιά της; Αυτά είναι τα ερωτήματα που δεν μπορεί να απαντήσει το μοντέλο
«κέντρο - περιφέρεια».

Ό,τι ισχύει για τον πλούτο, την πληροφορία, την τεχνική ισχύει και για όλες τις
οικονομικές και πολιτισμικές σχέσεις. Η δόμηση αυτών των σχέσεων στον χώρο
δεν εξαρτάται ούτε από πολιτικά ή φυσικά σύνορα ούτε από τα θεωρητικά σύ-
νορα ανάμεσα στην «ανάπτυξη» και την «υπανάπτυξη». Διότι οι άνθρωποι, και ει-
δικά όσοι δρουν στην οικονομία, μπορούν να παραβιάζουν όλα τα σύνορα χάρη
στα δίκτυα που οργανώνουν, με τον σκοπό, ακριβώς, να τα παραβιάσουν: δί-
κτυα που διαπερνούν όλα τα σύνορα και λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα της αν-
θρώπινης δράσης – οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό.56

Το εννοιολόγημα «κέντρο - περιφέρεια» χρησιμοποιείται συνήθως στην βιβλιο-
γραφία με τρόπο υπερβολικά αναγωγικό και απλουστευτικό. Έτσι, όμως, δεν εί-
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56. Επανέρχομαι στο «δυτικό πρότυπο» – στον βαθμό που ευσταθεί ως θεωρητική κατασκευή. Εδώ έχου-
με μία από τις δυνατές εξαιρέσεις της. Πράγματι, η θεωρητική υπόθεση του προτύπου («αναπτυ-
ξιακού» ή άλλου) εμπεριέχει, φυσικά, την αφαίρεση και την γενίκευση που προσιδιάζουν σε κάθε
θεωρία. Αλλά στον συγκεκριμένο ιστορικό χώρο και χρόνο, οι εξελίξεις μπορεί να διαφέρουν. Aντίρ-
ροπες συνθήκες μπορεί να αποκλείσουν την πραγμάτωση αυτής της θεωρητικής υπόθεσης: η διά-
ψευσή της, όμως, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι ανατρέπεται και το γενικό θεωρητικό σχήμα, ιδίως
εφόσον το σχήμα προβλέπει, μέσα στο σύνολο των μεταβλητών του, και τις αντίρροπες αυτές συν-
θήκες. Έτσι, η διάψευση της ειδικής υπόθεσης μπορεί να σημαίνει απλώς μια διαφορετική αξία των
μεταβλητών ανάλογα με τον χώρο και τον χρόνο. Mπορεί επίσης να σημαίνει, αν η υπόθεση δια-
ψεύδεται σε σειρά συγκεκριμένων περιπτώσεων που υποδεικνύουν μια κανονικότητα, ότι είναι εν-
δεχομένως δυνατή η επέκταση της γενικής θεωρίας ώστε να καλύπτει και αυτόν τον τομέα εξαιρέ-
σεων. Με άλλα λόγια, και για να ελαφρύνει κάπως αυτή η επιχειρηματολογία, o καπιταλισμός δεν εί-
ναι τοπικό φαινόμενο, δεν υπάρχει «ελληνικός δρόμος προς τον καπιταλισμό». Όπως δεν χτίζεται
μια παράδοση στις εικαστικές τέχνες με μόνο τον Θεόφιλο, ή μια θεατρική παράδοση με μόνο τον Kα-
ραγκιόζη και, έστω, το κρητικό θέατρο, έτσι δεν μπορεί να οικοδομηθεί ούτε καπιταλιστική ούτε
ανταγωνιστική οικονομία με μόνα τα Aμπελάκια, τις ναυτοσυντροφίες και την σταφίδα. Μια άλλη
εξαίρεση από τους κανόνες του προτύπου θα δούμε σε επόμενα κεφάλαια, σχετικά με το διεθνές
πολιτικοοικονομικό σύστημα και την καταναγκαστική ενσωμάτωση της ελληνικής στην παγκόσμια
(καπιταλιστική) οικονομία. Οι καταναγκασμοί αυτοί δείχνουν, ακριβώς, την χρησιμότητα του δυτι-
κού προτύπου, αρκεί να χρησιμοποιείται προσεκτικά. Ο ιστορικός το χρησιμοποιεί στην ανάλυσή
του όχι επειδή το επέλεξε κάποτε η ίδια η «υπανάπτυκτη» κοινωνία που αναλύεται (ή γιατί «όφει-
λε» να το επιλέξει), αλλά επειδή της το επέβαλαν οι παγκόσμιες συνθήκες. Mε άλλα λόγια, η χρήση
προτύπων υποδηλώνει την απλή λογική και όχι, βεβαίως, μια δυτικότροπη ιδεολογία, έναν επιστη-
μολογικό «occidentalisme».
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ναι ερμηνευτικό μοντέλο αλλά μεταφορικό σχήμα που από μόνο του δεν επαρκεί
ως αναλυτικό και ερμηνευτικό εργαλείο· επειδή βασίζεται σχεδόν αποκλειστι-
κώς σε μια δομική αντίληψη του χώρου και, γενικότερα, σε δομική λογική.

Με το σχήμα «κέντρο - περιφέρεια» ναι μεν μπορεί κανείς να συλλάβει τις
δομές του χώρου με μια προσέγγιση γεωγραφική, ας πούμε «τοπο-λογική»,
δεν μπορεί, όμως, να αναλύσει και να ερμηνεύσει: (α) τις κοινωνικές δομές,
για τις οποίες χρειάζονται προσεγγίσεις και μέθοδοι κοινωνιο-λογικού τύπου·
(β) τους κοινωνικούς λειτουργικούς μηχανισμούς, όπου χρειάζονται λειτουρ-
γιστικές («φονξιοναλιστικές») προσεγγίσεις· και (γ) τον λόγο και την δράση
των κοινωνικών υποκειμένων (ατόμων, κοινωνικών συσσωματώσεων και θε-
σμών), μια αναλυτική και ερμηνευτική διαδικασία για την οποία χρειάζονται
αφενός πραξιο-λογικές προσεγγίσεις, αφετέρου ιστορικές μέθοδοι. 

Μια τελευταία διευκρίνιση: το εννοιολόγημα της δικτύωσης δεν το προτείνω
ως εναλλακτικό θεώρημα ή ως μοντέλο ερμηνείας, αλλά ως αναλυτικό εργα-
λείο που μπορεί να συμπληρώσει την μονομερή, δομολογική προσέγγιση του
σχήματος «κέντρο - περιφέρεια» και να την συνδέσει με προσεγγίσεις κοινω-
νιολογικές, λειτουργιστικές και πραξιολογικές, σχηματίζοντας μαζί τους ένα
ερμηνευτικό πλέγμα συνθετότερο και ευρηματικότερο.57

Το Κέντρο, η Περιφέρεια και οι Ελληνικές Ιδιοτυπίες

Εδώ παρεισφρέουν τέσσερις ελληνικές ιδιοτυπίες που, κατά την γνώμη μου,
έχουν μεγάλη σημασία για την ερμηνεία της ιστορίας της ελληνικής οικονο-
μίας, αλλά και της σημερινής οικονομικής πραγματικότητας.58

Στα δίκτυα που συνέδεαν ανέκαθεν την ελληνική οικονομία με την διεθνή
συμμετείχαν, φυσικά, οι ελληνικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν στην εγχώ-
ρια αγορά. Υπήρχαν όμως –και αυτό είναι ιδιάζον χαρακτηριστικό– και επιχει-
ρήσεις που, ναι μεν λειτουργούσαν στην αλλοδαπή, αλλά ελέγχονταν από Έλλη-
νες. Ήταν οι Έλληνες της ομογένειας και της διασποράς. Αποτέλεσμα: στην ελ-
ληνική περίπτωση, με την δικτυακή και κάθετη οργάνωση του εμπορίου, της
ναυτιλίας και των συναφών υπηρεσιών, διοχετευόταν σε «ελληνικά χέρια» τμήμα
των κερδών τα οποία, στην περίπτωση μιας άλλης χώρας, θα διοχετεύονταν στους
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57. H πρώτη θεωρητική ανάλυσή μου για την δικτύωση στο ΓΒΔ (2000.β), και ιστορική ανάλυση δικτύων
στα ΓBΔ (1980), GBD (1983) και (1988) (όπου ο όρος «réseau» εμφανίζεται και στον υπότιτλο).

58. Η επιχειρηματολογία που ακολουθεί για τους κεφαλαιούχους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και
της διασποράς, σε πρώτη μορφή, στα εξής δημοσιεύματα: ΓΒΔ (1977) και κυρίως (1980.α), (1983),
(1984), σ. 30-36, και GBD (1988), σ. 12, 18-19, 39-40, 49-50. Με τον όρο «ιδιοτυπία» δεν εννοώ
μια μοναδικότητα. Ορισμένες, αν όχι όλες, οι ελληνικές ιδιοτυπίες απαντούν και σε ορισμένες άλλες
κοινωνίες, με μορφή λίγο ή πολύ παραλλαγμένη. Ως προς το συγκεκριμένο θέμα αναφέρομαι, ειδι-
κότερα, στην εβραϊκή και περισσότερο ακόμη στην αρμενική διασπορά, αλλά και στην ναυτιλία των
κινέζων επιχειρηματιών της διασποράς.
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ισολογισμούς ξένων εμπορικών εταιρειών, στα θυλάκια αλλοδαπών καραβοκύ-
ρηδων ή εφοπλιστών, στα χρηματοκιβώτια ξένων τραπεζών.

Δεύτερη ιδιοτυπία: ένα τμήμα των «ξένων» κεφαλαίων και εισοδημάτων που
εισάγονταν στην ελληνική οικονομία ανήκε επίσης σε Έλληνες της αλλοδαπής.
Ήταν μέρος των κερδών από τις συναλλαγές που γίνονταν εντός του δικτύου·
αλλά ήταν, κυρίως, κέρδη από άλλες δραστηριότητες, εντελώς άσχετες με την
ελληνική οικονομία.

Τρίτη ιδιοτυπία, αλληλένδετη με την προηγουμένη: ένα άλλο τμήμα των
«ξένων» εισοδημάτων που εισάγονταν στην ελληνική οικονομία ανήκε σε εγχώ-
ριους, ελλαδίτες κεφαλαιούχους και προερχόταν από τοποθετήσεις τους στην
αλλοδαπή· δηλαδή, και σε αυτήν την περίπτωση, από οικονομικές δραστηριό-
τητες άσχετες με την ελληνική οικονομία.

Τις δύο προηγούμενες ιδιοτυπίες υπονοεί, ακριβώς, ένα ενδιαφέρον σχόλιο
του βρετανού προξένου στην Αθήνα, το 1897. Το παραθέτω αυτούσιο:

Ένα μέρος του εισοδήματος των ευπορότερων τάξεων της χώρας αντλείται από το εξωτερικό σε

ξένο νόμισμα· και μια (οποιαδήποτε τυχόν) αύξηση της τιμής του συναλλάγματος επιτρέπει στα

μέλη των τάξεων αυτών να δαπανούν περισσότερες χάρτινες δραχμές στο εσωτερικό της χώρας.59

Η τέταρτη ιδιοτυπία, ήταν –και ίσως είναι ακόμη– η παραγωγικότητα και η
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών δικτύων που λειτουργούσαν αποκλειστικώς
στην αλλοδαπή, χωρίς να έχουν άμεση σχέση με την εγχώρια, ελλαδική οικο-
νομία· επιτυχία που οδηγούσε στην σώρευση τεράστιου πλούτου, εντελώς δυ-
σανάλογου με το μέγεθος και τις επιδόσεις της εγχώριας οικονομίας.60

Η επιτυχία αυτή οφειλόταν, πρώτα απ’ όλα, στην εθνοτική και οικογενειακή
βάση της δικτύωσης. Ήταν ένα οργανωτικό σχήμα ευέλικτο, όχημα συνεχούς
εκσυγχρονισμού, με ιδιάζουσα συνοχή και αποτελεσματικότητα. Πρώτοι διδά-
ξαντες ήταν, βεβαίως, οι Εβραίοι της διασποράς. Η δική τους λογική ήταν η
άμυνα και η επιβίωση σε περιβάλλοντα αλλόφυλα, αλλόθρησκα και πάντοτε
εχθρικά, λίγο ή πολύ.61 Μαθητές τους, οι Έλληνες, τους ακολούθησαν με μια
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59. AP 1897 (91), Corbett, σ. 375 (8). 

60. Ειδικώς για την έμφαση στα οικονομικά μεγέθη των ομογενών επιχειρηματιών: Μοσκώφ (1972)·
ΓΒΔ (1977)· Τσουκαλάς (1977)· Καρδάσης (1993).

61. Είναι γνωστή η σχετικώς πρόσφατη άποψη ότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το περιβάλλον δεν
ήταν εχθρικό για τους Εβραίους. Κατά την γνώμη μου, δεν ήταν τόσο όσο στην Δύση· αλλά ήταν δυ-
νάμει εχθρικό, όπως ήταν για όλους τους μη μουσουλμάνους υπηκόους του Σουλτάνου· και πάντως,
όπως και στην Δύση, ήταν ανασφαλές – το ίδιο, λιγότερο ή περισσότερο, αναλόγως προς τον τόπο
και τον χρόνο. Η άποψη αυτή για την απόλυτη ανεκτικότητα του Ισλάμ μου φαίνεται υπερβολική και
αναχρονιστική για πολλούς λόγους, που δεν είναι της στιγμής. Π.χ., ενώ ορθώς συγκρίνεται ο διωγ-
μός του εβραϊκού πληθυσμού από την Ισπανία του 1493 με την ανεκτική υποδοχή του στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία, είναι αναχρονιστικό σφάλμα να γενικεύεται αυτή η σύγκριση. Η ενσωμάτωση
των Εβραίων στις κοινωνίες της Αγγλίας ή των Κάτω Χωρών, ενσωμάτωση σχετικώς ομαλή, δείχνει
μιαν αντίστοιχη ανεκτικότητα που, όμως, θα ήταν επίσης σφάλμα να την γενικεύσουμε. Και τα «μι-
κρά» πογκρόμ κατά των Εβραίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στην περίοδο της παρακμής, έστω
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λογική ίσως λιγότερο συνεκτική αλλά επιθετικότερη – επειδή, ως χριστιανοί,
απολάμβαναν μεγαλύτερη ασφάλεια, ιδίως όταν λειτουργούσαν σε χώρες χρι-
στιανικές, έστω και ως αιρετικοί ή «σχισματικοί».62

Η επιτυχία των ελληνικών δικτύων οφειλόταν, επίσης, στον συνεχή και πά-
ντοτε έγκαιρο εκσυγχρονισμό τους, που διατηρούσε μονίμως υψηλή την πα-
ραγωγικότητα και τους εξασφάλιζε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Καλό παρά-
δειγμα είναι η ναυτιλία, στην οποία και κατεξοχήν λειτουργούσε η δικτυακή
οργάνωση. Οι τεχνολογικές και οργανωτικές βελτιώσεις που ακολούθησαν οι
έλληνες εφοπλιστές δεν ήταν, βεβαίως, ελληνικές αποκλειστικότητες, κάθε άλ-
λο. Απλώς, οι Έλληνες πλεονεκτούσαν επειδή τα δίκτυά τους, οργανωμένα σε
εθνοτικές και οικογενειακές βάσεις, εξασφάλιζαν ταχεία πληροφόρηση και ευ-
έλικτη αντίδραση. Πλεονεκτήματα που, με την σειρά τους, μείωναν τον βαθμό
του κινδύνου και αύξαναν τις πιθανότητες και το ύψος του κέρδους· και, αφε-
τέρου, εφοδίαζαν τα μέλη των δικτύων με τεχνογνωσία, κυρίως οργανωτική
και επιχειρηματική.

Με δεδομένες τις παραπάνω ιδιοτυπίες, η ελληνική περίπτωση μετά την ανε-
ξαρτησία διαψεύδει την θεωρία που στηρίζεται στο σχήμα «κέντρο - περιφέ-
ρεια».63 Το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι πώς οι στατιστικές κατέγρα-
φαν τα εισοδήματα μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων χωρών· είναι πώς ένα
μέρος των εισοδημάτων αυτών το κατένεμαν μεταξύ τους τα δίκτυα, ομογενή
και ελλαδικά, που συνέδεαν την ελληνική οικονομία με την παγκόσμια. Δη-
λαδή, πώς τα μέλη των δικτύων αποκτούσαν κέρδη και εισοδήματα, αδιαφο-
ρώντας για τα σύνορα (έστω και με «παρα-οικονομικές» διαδικασίες)· πώς δια-
κινούσαν τα κεφάλαιά τους όχι μόνο από την «περιφέρεια» στο κέντρο αλλά
και από το κέντρο προς την «περιφερειακή» Ελλάδα· και πώς τροφοδοτούσαν
έτσι τις υπόγειες ροές, που εμείωναν την υπανάπτυξη της χώρας, που άμβλυναν
την «περιφερειακότητα» της οικονομίας της και την οδηγούσαν σε μια ανά-
πτυξη διαφορετική από εκείνη των βιομηχανικών κολοσσών της Δύσης, αλλά
όχι λιγότερο πραγματική.
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και αν πρωταγωνιστούσαν σε αυτά χριστιανικοί πληθυσμοί, γίνονταν με την ανοχή των οθωμανικών
αρχών: ούτε αυτά μπορούμε, βεβαίως, να τα θεωρήσουμε γενικό κανόνα.

62. Διαφορετική ασφάλεια απολάμβαναν οι δυτικοί μεγαλέμποροι που λειτουργούσαν στις οθωμανικές
αγορές, ιδίως μετά τον 17ο αιώνα: οφειλόταν στην ισχύ των κρατών των οποίων ήταν υπήκοοι και
στην προϊούσα παρακμή της Αυτοκρατορίας. Απόγειο της εξέλιξης αυτής ήταν, βεβαίως, το καθεστώς
των διομολογήσεων.

63. Η λειτουργία των οικονομικών δικτύων διαψεύδει και γενικότερα την θεωρία «κέντρο - περιφέρεια»
(ΓΒΔ, 2000.β). Διευκρινίζω πάλι ότι ο όρος «ιδιοτυπία» δεν σημαίνει αποκλειστικότητα και μονα-
δικότητα. Ιδιοτυπίες παρόμοιες με τις ελληνικές έχουν και άλλες κοινωνίες. Αλλά πρόκειται για ιδιο-
τυπίες απλώς «παρόμοιες», όχι εντελώς όμοιες. Π.χ., στην νότια Ιταλία υπάρχουν δίκτυα παρόμοια
με τα ελληνικά· παράλληλα με τις πολλές ομοιότητες, όμως, υπάρχουν και ορισμένες διαφορές: δια-
φέρουν οι διαρθρώσεις, οι τρόποι οργάνωσης, η ιστορική προέλευση κ.ο.κ. Ένα ιδιότυπο στοιχείο
των ελληνικών δικτύων της ναυτιλίας είναι ότι ο τρόπος οργάνωσής τους συνδυάζεται τόσο στενά με
την εθνοθρησκευτική προέλευση των μελών τους ώστε εγκαθίσταται ως οιονεί πολιτισμικό χαρα-
κτηριστικό και διατηρείται έως τον 21ο αιώνα.
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Ομογενείς και Ελληνες Κεφαλαιούχοι: Περαν των Σύνορων

Πολλοί εύποροι Έλληνες της ομογένειας και της διασποράς, επιχειρηματίες και
άλλοι αστοί, μετέφεραν ανέκαθεν ένα μέρος της περιουσίας τους σε διάφορες
χώρες που τις θεωρούσαν ασφαλέστερες από τον τόπο διαμονής τους. Η ανα-
σφάλεια που αισθάνονταν ήταν φυσιολογική. Είχε εγγραφεί σε μακραίωνες οι-
κογενειακές μνήμες και στην πολιτισμική παράδοση των ελληνορθοδόξων κοι-
νοτήτων κατά την διάρκεια της ενετικής και της οθωμανικής κυριαρχίας.64

Την ίδια ανασφάλεια αισθάνονταν, για τους ίδιους λόγους, και οι κάτοικοι
της ελληνικής χερσονήσου. Σε αυτό το υπόστρωμα προαιώνιας φοβίας προ-
στέθηκαν, μετά την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους, οι εμπειρίες που εβίω-
σαν οι πολίτες του έως τα τέλη του 20ού αιώνα. Ήταν βιώματα που απειλού-
σαν την ίδια την ύπαρξή τους και την ύπαρξη της χώρας τους: επτά πόλεμοι
και ένας εμφύλιος· σύντομες περίοδοι ειρήνης με αδιάκοπες σχεδόν τις απει-
λές πολέμου· πολιτική αβεβαιότητα και αστάθεια στο εσωτερικό της χώρας·
τρεις μείζονες οικονομικές κρίσεις και πολλές ελάσσονες· δύο πληθωρισμοί,
ένας υπερπληθωρισμός και επτά σοβαρές υποτιμήσεις του νομίσματος – όλα
αυτά μέσα σε 170 χρόνια.

Η συνεχής αυτή ανασφάλεια προέτρεπε τους ελλαδίτες αστούς να συνεχί-
σουν τις πρακτικές της οθωμανικής περιόδου· να προσπαθούν να διασφαλί-
σουν ένα τμήμα της περιουσίας τους έξω από τα σύνορα του ελληνικού κρά-
τους και μακριά από την δραχμή. Αυτό ίσχυε όχι μόνο για τους απογόνους των
παλαιών προεστών, κτηματιών και πλουσίων εμπόρων, αλλά και για τους ανερ-
χόμενους αστούς της μετεπαναστατικής εποχής. Ακολούθησαν και αυτοί την
ίδια παράδοση και την ίδια λογική, μιμήθηκαν και αυτοί την τακτική των ομο-
γενών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της διασποράς. Δεν ήταν μόνο με-
γάλοι κεφαλαιούχοι όσοι μετέφεραν μέρος των κεφαλαίων τους από την Ελλά-
δα στην αλλοδαπή· ήταν και πολλοί μεσαίοι αστοί. Αυτό, άλλωστε, ήταν απο-
λύτως νόμιμο έως το 1928. Μόνο τότε καθιερώθηκαν στην Ελλάδα περιορισμοί
στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων. Έως τότε, οι έλληνες πολίτες είχαν το δι-
καίωμα να αγοράζουν και να πωλούν συνάλλαγμα και να διακινούν ελεύθερα τις
αποταμιεύσεις και τα κεφάλαιά τους.

Για τους ομογενείς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η ανασφάλεια και η
τακτική της διασποράς κεφαλαίων συνεχίστηκε έως τον 20ό αιώνα, ακόμη
και μετά το 1922 και την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρ-
κίας – έως ότου η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία περιορίστηκε σε 3.000-
4.000 άτομα, μετά τα τραγικά γεγονότα του 1955 στις ελληνικές συνοικίες
της Κωνσταντινούπολης.
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64. Συγγρός (1908): τ. Α΄, σ. 328, 353-355, και όχι μόνο: σε όλο το έργο είναι διάσπαρτα τα σχόλια για
την ανασφάλεια των ομογενών και την δυσπιστία τους απέναντι στο οθωμανικό κράτος. 
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Για τους έλληνες υπηκόους, μεγάλους και μεσαίους κεφαλαιούχους, η κα-
τάσταση μπορεί να μην ήταν τόσο τραγική, οι αντιδράσεις τους όμως ήταν πα-
ρόμοιες. Η ανασφάλεια, η δυσπιστία προς το κράτος και το νόμισμά του και η
φυγάδευση κεφαλαίων διατηρήθηκαν έως τα τέλη του 20ού αιώνα. Το πιο αξιο-
σημείωτο χαρακτηριστικό τους ήταν η συνέχεια: δεν επρόκειτο για παροδική,
εκάστοτε, φυγή κεφαλαίων, αλλά για διαρκή τάση διαρροής κεφαλαίων προς
την αλλοδαπή. Έτσι, στα τέλη του 20ού αιώνα, σημαντικός «ελλαδικός» πλού-
τος είχε σωρευθεί έξω από τα σύνορα της χώρας. Το 1998, η συνολική αξία των
εμφανών καταθέσεων που διατηρούσαν στις μεγαλύτερες διεθνείς τράπεζες έλ-
ληνες πολίτες, κάτοικοι Ελλάδος (όχι ομογενείς, επαναλαμβάνω), ανερχόταν σε
14 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσαν οι τρά-
πεζες αυτές. Σε απόλυτους αριθμούς, το ποσό ήταν πολύ μεγάλο (πλησίαζε το μέ-
σο συναλλαγματικό απόθεμα της χώρας στην δεκαετία του 1990).

Αντίστοιχα ήταν, οπωσδήποτε, τα εισοδήματα αυτού του «ελλαδικού» πλού-
του που σωρεύονταν εκτός Ελλάδος· και, χρόνο με χρόνο, ένα μέρος τους ήταν
διαθέσιμο για επανεπένδυση. Μπορούσε, λοιπόν, να μεταφερθεί για τοποθε-
τήσεις σε άλλες χώρες – στις οποίες συγκαταλεγόταν και η Ελλάδα. Πράγματι,
ναι μεν υπήρχαν εκροές κεφαλαίων από την Ελλάδα προς την αλλοδαπή, υπήρ-
χαν όμως και εισροές. Όποτε ένας έλληνας πολίτης με «περισσευούμενες» κα-
ταθέσεις στο εξωτερικό είχε ανάγκη για ρευστό στην χώρα του, μπορούσε κάλ-
λιστα να αντλήσει από αυτά τα περισσεύματα· και η ανάγκη του για ρευστό
μπορούσε να οφείλεται είτε σε τοπικές οικονομικές του δυσκολίες είτε στην
διάθεσή του να επαναφέρει τμήμα των περισσευμάτων του και να το τοποθε-
τήσει στην Ελλάδα, επειδή έβλεπε το κλίμα να βελτιώνεται ή διέκρινε μια καλή
ευκαιρία επένδυσης. 

Παρόμοιες μετακινήσεις κεφαλαίων από την αλλοδαπή προς την Ελλάδα,
και για παρόμοιους λόγους, πραγματοποιούσαν κατά μείζονα λόγο και οι ομο-
γενείς κεφαλαιούχοι. Σε όλη την διάρκεια του 19ου και του 20ού αιώνα, οι επι-
χειρηματίες της ομογένειας και της διασποράς μετέφεραν στην Ελλάδα σημα-
ντικά ποσά για δωρεές και καταναλωτικές ανάγκες, αλλά και για αποταμιευ-
τικούς και επενδυτικούς σκοπούς: αγορές ομολόγων του ελληνικού κράτους·
τραπεζικές καταθέσεις· άμεσες επιχειρηματικές επενδύσεις· δάνεια προς ελ-
λαδικές επιχειρήσεις, ενίοτε συγγενικές· και, τέλος, αγορές γης και ακινήτων. 

Τα κεφάλαια, όμως, που οι ομογενείς διατηρούσαν σε ασφαλείς δυτικές χώ-
ρες ήταν προφανώς πολλαπλάσια των κεφαλαίων που διέθεταν στο εξωτερικό οι
έλληνες πολίτες και κάτοικοι Ελλάδος – ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη τις επι-
χειρήσεις της διασποράς και, κυρίως, τις τεράστιες περιουσίες των ελλήνων
εφοπλιστών. Πολλαπλάσιες θα ήταν, ασφαλώς, και οι αντίστοιχες μετακινή-
σεις ομογενών κεφαλαίων προς την Ελλάδα.

Κατά κανόνα, οι τοποθετήσεις των ομογενών στην Ελλάδα αντιπροσώπευαν
πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών, διεθνών επενδύσεών τους. Διότι, βεβαίως,
θεωρούσαν αρκετά υψηλό τον σχετικό κίνδυνο. Το κυριότερο κίνητρό τους, φυ-
σικά, ήταν η προοπτική μεγαλυτέρων αποδόσεων από αυτές που μπορούσαν να
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επιτύχουν με τοποθετήσεις σε άλλες χώρες. Αυτή η επιλογή εντασσόταν στην
γενικότερη επενδυτική στρατηγική τους. Είναι η ίδια λογική με την οποία ένας
οποιοσδήποτε εχέφρων κεφαλαιούχος τοποθετεί σε χρεόγραφα υψηλών αποδό-
σεων αλλά και υψηλού κινδύνου μικρό μόνο τμήμα των κεφαλαίων του. Πά-
ντως, μολονότι τα κεφάλαια που μετέφεραν στην Ελλάδα ήταν ελάχιστα ως πο-
σοστό της περιουσίας τους, το σύνολο σε απόλυτους αριθμούς ήταν πολύ με-
γάλο – σε σχέση όχι μόνο με το συναλλαγματικό απόθεμα της χώρας αλλά με τα
ευρύτερα και γενικότερα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.

Είπαμε ότι οι μεταφορές κεφαλαίων από και προς την Ελλάδα ήταν νόμιμες μέ-
χρι το 1928, όταν το κράτος καθιέρωσε περιορισμούς στις αγοραπωλησίες συ-
ναλλάγματος και στην διεθνή διακίνηση κεφαλαίων. Αλλά τα συναλλαγματικά
αυτά σύνορα αποδείχθηκαν διάτρητα. Για να φυγαδεύσουν οποιοδήποτε ποσό
από την Ελλάδα, οι εγχώριοι, έλληνες κεφαλαιούχοι μπορούσαν απλούστατα
να χρησιμοποιούν την παράλληλη, «μαύρη» αγορά· και όντως την χρησιμοποι-
ούσαν έως ότου καταργήθηκαν οι περιορισμοί, το 1997. Για να εισαγάγουν
οποιοδήποτε ποσό στην Ελλάδα, οι ομογενείς κεφαλαιούχοι χρησιμοποιούσαν
την ίδια αγορά.65 Οι μεν Έλληνες κατέβαλλαν ένα κόστος, το υπερτίμημα του
συναλλάγματος, όπως διαμορφωνόταν, μέρα με την ημέρα, στις παράλληλες
συναλλαγές· οι δε ομογενείς το εισέπρατταν – ήταν το ασφάλιστρο για τον κίν-
δυνο υποτίμησης της δραχμής. 

Από το 1928 έως το τέλος του αιώνα, με φυσική εξαίρεση την περίοδο του
παγκοσμίου πολέμου, το υπερτίμημα αυτό ήταν σταθερό και μάλλον χαμηλό·
σπανίως υπερέβαινε το 10% - 12%. Αυτή η σχετική ομαλότητα δεν είναι τόσο
παράδοξη όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Σημαίνει ότι, ναι μεν υπήρχε συνε-
χώς ζήτηση, υπήρχε όμως και προσφορά συναλλάγματος αντίστοιχη, εξ ίσου
συνεχής και ελαστική. Ο μη ειδικός αναγνώστης θα καταλάβει εύκολα τους λό-
γους όσο προχωρεί το βιβλίο (ιδίως μετά τα κεφάλαια Α3.1, ΣΤ4.3, ΣΤ4.4, ΣΤ6,
ΣΤ7, Ζ3, Ζ4 – στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο θα επανέλθουμε αναλυτικότερα στο
ίδιο ακριβώς θέμα). Εδώ αρκεί να ανακεφαλαιώσουμε και να καταλήξουμε σε
ένα γενικό συμπέρασμα, όπως αρμόζει σε μια απλή Εισαγωγή. 

Τόσο για τους ομογενείς αστούς όσο και για τους εύπορους έλληνες πολίτες, η
σώρευση διεθνικού πλούτου πέρα από τα σύνορα του κράτους διαμονής ήταν
μια ιδεολογία στηριγμένη στην βιωμένη ανασφάλεια που οδηγούσε σε έμμονες,
σταθερές πρακτικές. Για τους επιχειρηματίες της ομογένειας και της διασπο-
ράς, η πρακτική αυτή συνδέθηκε με ένα είδος τεχνογνωσίας, την οποία απέ-
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κτησαν μέσα από τις ίδιες τις οικονομικές τους δραστηριότητες, διεσπαρμένες
στον παγκόσμιο χώρο τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα. Ιδεολογία, πρακτικές και
τεχνογνωσία κρυσταλλώθηκαν με τον χρόνο σε διεθνική νοοτροπία και στρατη-
γική. Για τους έλληνες πολίτες, από την άλλη πλευρά, η πρακτική αυτή ήταν
αποτέλεσμα όχι μόνο των βιωμάτων και της ανασφάλειας, αλλά και μιμητική
συμπεριφορά. Το σύνολο αυτών των νοοτροπιών, γνώσεων και στρατηγικών κα-
τέστη βασικό δομικό στοιχείο των ελληνικών κοινωνιών παντού στον κόσμο, έτσι
όπως διαρθρώθηκαν ιστορικά μέσα σε τρεις αιώνες οικονομικής πρακτικής· ένα
στοιχείο διαχρονικό, μια «σταθερά» της ιστορίας των Ελλήνων.

Οι διεθνικές στρατηγικές των κεφαλαιούχων, ομογενών και ελλήνων, οι αντί-
στοιχες εκροές κεφαλαίων από την Ελλάδα, αλλά και οι ακόμη μεγαλύτερες
εισροές, είχαν σημαντικές συνέπειες όχι μόνο στην ελληνική οικονομία αλλά
και στις σχέσεις του κράτους με τους κεφαλαιούχους και στις νοοτροπίες των
Ελλήνων και, γενικότερα, στην ιστορική εξέλιξη της χώρας. Τις συνέπειες αυ-
τές, τόσο ευνοϊκές όσο και δυσμενείς, θα τις δούμε στην πρόοδο του βιβλίου. 

¶ √ ™ √  « ¶ ∂ ƒ π º ∂ ƒ ∂ π ∞ ∫ ∏ »  ∂ π ¡ ∞ π  ∏  ∂ § § ∞ ¢ ∞ ;
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∫∂º∞§∞π√ 6

Το Λερναιον Κρατοσ: Θεωρητικο το Αινιγμα, 

Ιστορικεσ οι Διεξοδοι 

Κεντρικό θέμα αυτού του βιβλίου είναι το κράτος. Σε αυτό το κεφάλαιο θα προ-
σπαθήσω να δείξω με λίγα λόγια τι εννοώ χρησιμοποιώντας αυτήν την λέξη.
Πρόκειται, ουσιαστικά, για περίληψη ενός παλαιότερου βιβλίου 110 σελίδων
(Λερναίον κράτος, 2000). Είναι δηλαδή μια υπεραπλούστευση που, πάντως, κρύ-
βει ένα σχήμα κάπως πιο εκλεπτυσμένο. Ελπίζω έτσι να φανεί η πολυπλοκό-
τητα που χαρακτηρίζει αυτό το περίεργο ανθρώπινο κατασκεύασμα, που ο ορι-
σμός του μάς διέφευγε και θα μας διαφεύγει πάντα.

Α΄. Ακούγοντας την λέξη «κράτος», μία από τις πρώτες σκέψεις που μας έρχο-
νται στον νου είναι η εικόνα ενός «πλάσματος» που ασκεί εξουσία μέσα σε μια
εδαφική περιοχή, περιχαρακώνοντάς την με σύνορα απαραβίαστα· ενός «όντος»
που, οριζόμενο έτσι σε σχέση με άλλα, γειτονικά κράτη, προστατεύει από εξω-
τερικές επιβουλές την εδαφική εξουσία του, αλλά και τις κοινωνίες και τα άτο-
μα που ζουν στην επι-κράτειά του. Για τον σύγχρονο άνθρωπο, αυτό είναι το
«ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος»: ένα ενεργό υποκείμενο της διεθνούς κοι-
νωνίας και του διεθνούς δικαίου, ένας «δράστης της ιστορίας». (Παρένθεση:
στο εξής θα χρησιμοποιώ συχνά τον όρο «δράστης» για το κράτος, αλλά και για
τα άλλα ενεργά υποκείμενα της κοινωνίας. Είναι όρος μονολεκτικός και πρα-
κτικός, αντίστοιχος με τους γαλλικούς «acteur» ή «agent», ή με τον αγγλικό
«actor». Βεβαίως, στην ελληνική γλώσσα η λέξη έχει συνδεθεί με την έκφραση
«δράστης του εγκλήματος». Εκτός από αυτό το είδος δράστη, όμως, υπάρχει
προφανώς και ο «δράστης της φιλανθρωπίας», οι «δράστες της επανάστασης»,
οι «δράστες του συνδικαλιστικού κινήματος» κ.ο.κ.) 

«Δράστης της ιστορίας»: αυτή η αντίληψη του κράτους είναι μια μεταφορά
και μάλιστα ανθρωπομορφική, κατασκευασμένη κατ’ εικόνα και καθ’ ομοί-
ωσιν του ανθρώπου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ως νομική κατασκευή η με-
ταφορά ευσταθεί: ως ένα είδος «νομικού πλάσματος», το κράτος λειτουργεί
πράγματι ως ενεργό υποκείμενο του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς κοι-
νωνίας και, κατά προέκταση, είναι «υποκείμενο της ιστορίας». Όπως πα-
ράλληλα με το κράτος λειτουργούν, γράφοντας ιστορία, και άλλα πρόσωπα
του παγκόσμιου ιστορικού δράματος, τα άλλα κράτη που, χαράζοντας γύρω
τους σύνορα και μοιράζοντας έτσι τον χώρο του πλανήτη, απαρτίζουν την διε-
θνή κοινωνία. 
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Αλλά η ιδιότητα αυτή του κράτους δεν είναι βεβαίως η μόνη, η εικόνα αυτή
δεν είναι πλήρης ούτε επαρκής για να κατανοήσουμε τις λειτουργίες του και
να ερμηνεύσουμε τους ρόλους που παίζει στην ιστορία και στην καθημερινή
μας ζωή. 

Β΄. Μια δεύτερη σκέψη που μας έρχεται αμέσως στον νου δεν στρέφεται προς
τον διεθνή περίγυρο, αλλά προς το εσωτερικό του κράτους. Μέσα στα σύνορά
του, το κράτος είναι ένα σύνολο θεσμών που ασκούν εξουσία, σύνολο ιεραρχι-
κό και σχετικά συνεκτικό· ένας θρόνος μοναρχικός ή προεδρικός, μια κυβέρ-
νηση, ο στρατός, ένα σώμα δικαστών, η διοικητική υπαλληλία κ.ο.κ.

Όπως στην προηγούμενη, έτσι και σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μια με-
ταφορική εικόνα ενός «όντος» που, εξουσιάζοντας, διανοείται, βούλεται, πράτ-
τει, επιτάσσει, κρίνει. Είναι ένας «οργανισμός» με τα επιμέρους όργανά του,
αισθητήρια, νοητικά και κινητήρια· ένας μηχανισμός σχεδόν ανθρωπόμορφος,
που έχει ένα είδος «κρίσης» και «βούλησης», που αποφασίζει και δρα, ως ενερ-
γό υποκείμενο του κοινωνικού βίου, ως αυτόνομος δράστης και «πρωταγωνι-
στής της ιστορίας».

Αυτή η αντίληψη, «οργανισμική» και επίσης ανθρωπομορφική, είναι μια εύ-
ληπτη μεν αλλ’ απλουστευτική μεταφορά, μια εικόνα ανεπαρκής και μερικευ-
τική· δεν είναι, ωστόσο, λανθασμένη. Γιατί το κράτος ως σύνολο θεσμών, ως
θεσμικός οργανισμός, είναι μια πραγματικότητα. Ο «οργανισμός» αυτός πράγ-
ματι λειτουργεί σαν ένα ενεργό υποκείμενο του κοινωνικού βίου, όπως λει-
τουργούν σε μια κοινωνία, παράλληλα με το κράτος, και όλα τα άλλα πρόσωπα
του κοινωνικού, ιστορικού δράματος: τα άτομα, οι οικογένειες, οι φατρίες· οι
σύλλογοι, οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι συντεχνίες, τα συνδικάτα· οι ιδε-
ολογικές συνομαδώσεις· οι θρησκευτικοί θεσμοί· τα οικονομικώς ενεργά άτο-
μα, οι θεσμοί της οικονομίας, οι επιχειρήσεις· τα δίκτυα ατόμων, συνομαδώ-
σεων και θεσμών· και, τέλος, οι μεγάλες κοινωνικές ομάδες και τάξεις ολό-
κληρες, ιδίως όταν δρουν συλλογικά, με οδηγό την ιδιαίτερη συλλογική τους
συνείδηση – επαγγελματική, συντεχνιακή, ταξική. 

Συμπερασματικά, το κράτος λειτουργεί όντως με δικό του, αυτόνομο τρό-
πο· έχει υψηλό βαθμό ενότητας και συνοχής· είναι κάτι παραπάνω από ένα
τυχαίο συνάθροισμα θεσμών, οργανισμών και ατόμων που ασκούν εξουσία
και τείνει να αυτοσυντηρείται και να αυτοενισχύεται διαρκώς. Με άλλα λό-
για, το κράτος έχει εκ των πραγμάτων δική του προσωπικότητα, δικό του λό-
γο ύπαρξης· είναι, όντως, ένας δρων και ενεργός οργανισμός, υποκείμενο
της ιστορίας. 

Απλουστευτικές και εύληπτες, οι ανθρωπομορφικές αυτές εικόνες δεν είναι
λανθασμένες· είναι απλώς ανεπαρκείς, μερικευτικές. Γιατί δείχνουν δύο μόνο
από τα πολλά πρόσωπα του κράτους, δύο μόνο από τις πολλές του όψεις. 

Γ΄. Τρίτη προσέγγιση, λοιπόν: το κράτος είναι και σύστημα σχέσεων. Πράγ-
ματι, όλες οι κρατικές λειτουργίες διεκπεραιώνουν σχέσεις μεταξύ των πολι-
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τών: ως μηχανισμός διαμεσολαβητικός και ρυθμιστικός, το κράτος είναι ένα
απέραντο σύστημα σχέσεων μεταξύ όλων των υποκειμένων μιας κοινωνίας.
Όταν π.χ. το ληξιαρχείο καταχωρίζει έναν γάμο, ουσιαστικά καταγράφει την
βούληση των νυμφευομένων να έχουν μεταξύ τους τις σχέσεις που ορίζει το
οικογενειακό δίκαιο· τη στιγμή εκείνη, δηλαδή, ουσιαστική σημασία έχει η
σχέση μεταξύ των νεονύμφων και όχι η σχέση τους με το ληξιαρχείο, το οποίο
απλώς καταχωρίζει τον γάμο τους. Όταν ένας νόμος επικυρώνει συλλογική
σύμβαση, ουσιαστικά επικυρώνει μια σχέση μεταξύ εργοδοτών και εργαζο-
μένων. Τελευταίο παράδειγμα, κάπως δυσκολότερο: ορισμένες κατηγορίες
πολιτών πληρώνουν φόρους· άλλες, εισπράττουν επιδοτήσεις, π.χ. οι άνερ-
γοι, οι αγρότες, ορισμένοι επιχειρηματίες. Είναι ουσιαστικά μια σχέση ανά-
μεσα σε αυτές τις τρεις ομάδες και όλους τους λοιπούς φορολογουμένους,
σχέση στην οποία διαμεσολαβεί το κράτος, αναδιανέμοντας το εθνικό εισό-
δημα. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται μονάχα για ξεχωριστές σχέσεις του κρά-
τους με την καθεμιά από αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες· πρόκειται, επι-
πλέον, και για μια έμμεση σχέση μεταξύ τους που δεν γίνεται αμέσως αντι-
ληπτή, επειδή συγκαλύπτεται από την κρατική διαμεσολάβηση.

Δ΄. Το κράτος είναι επίσης –τέταρτη προσέγγιση– πεδίο διαπραγματεύσεων,
αντιθέσεων, συγκρούσεων και πολέμων. Όλες οι ανθρώπινες σχέσεις, ατομι-
κές ή συλλογικές, εμπεριέχουν το σπέρμα της αντίθεσης, ενίοτε και της δια-
μάχης. Τον γάμο θα τον ανατρέψει ένα διαζύγιο· μια διαφορετική συλλογική
σύμβαση θα αντικαταστήσει την πρώτη· κάποιες επιδοτήσεις θα καταργηθούν
για να μειωθούν ορισμένοι φόροι. Γι’ αυτό ακριβώς μπορούμε να φανταστούμε
το κράτος όχι μόνο σαν σύστημα σχέσεων, αλλά και σαν πεδίο αντιθέσεων, ατο-
μικών και συλλογικών, οι οποίες οδηγούν άλλοτε σε αναδιαπραγματεύσεις και
συμβιβασμούς, άλλοτε σε συγκρούσεις και κοινωνικούς πολέμους. Μπορούμε
να το φανταστούμε πότε σαν ένα είδος αχανούς αμφιθεάτρου, μέσα στο οποίο
διεξάγονται συνεχώς διάλογοι· πότε σαν μια αίθουσα όπου διεξάγονται δια-
πραγματεύσεις, γίνονται συμβιβασμοί, κλείνονται συμφωνίες· πότε σαν ένα
τεράστιο πεδίο μάχης· και, κάπου κάπου, σαν μια χώρα ερημωμένη από τον
εμφύλιο πόλεμο.

Αυτή είναι, λοιπόν, η τέταρτη εικόνα ή μεταφορά, ο τέταρτος τρόπος να
αντιλαμβανόμαστε το κράτος, να αναλύουμε και να ερμηνεύουμε τις λει-
τουργίες του. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο απο-
κλείουμε τους άλλους. Απεναντίας, τους διατηρούμε πάντα στην σκέψη μας
και, ορισμένες φορές, τους χρησιμοποιούμε όλους ταυτοχρόνως. Επειδή αυ-
τό ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα: το κράτος υπάρχει και
λειτουργεί ταυτοχρόνως με όλες τις μορφές του, είναι ένας χαμαιλέων, μια
λερναία ύδρα.

Πράγματι, στα παραδείγματα του γάμου, της συλλογικής σύμβασης, των
φόρων, το κράτος είναι ένα δυνάμει πεδίο διαπραγματεύσεων, συμβιβασμών,
αντιθέσεων, συγκρούσεων· όπως είναι, ταυτοχρόνως, και πεδίο σχέσεων· αλλά
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την οποιαδήποτε στιγμή κατά την οποία θα διαμεσολαβήσει επιτακτικά σε αυ-
τές τις σχέσεις, αποκτά και την άλλη του μορφή, καθίσταται ταυτοχρόνως και
ενεργός δράστης: επειδή εκείνη την στιγμή δρα, ενεργεί. Μπορεί μάλιστα να εί-
ναι επιπλέον και ταυτοχρόνως υποκείμενο της διεθνούς κοινωνίας – π.χ. στην
περίπτωση γάμου ενός αλβανού μετανάστη με μια Ελληνίδα.

Ε΄. Η πέμπτη ιδιότητα του κράτους προκύπτει από την εξουσιαστική του υπό-
σταση: είναι επίκεντρο ενός «πλέγματος εξουσίας». Τι σημαίνει ο όρος αυτός;

Με την μία από τις μορφές του, ως ενεργό υποκείμενο και εξουσιαστικός ορ-
γανισμός, το κράτος παίρνει θέση στις συγκρούσεις μεταξύ των άλλων κοινωνι-
κών υποκειμένων, όπως επίσης παίρνει θέση προκειμένου να ρυθμίσει (ή απλώς
να εγγυηθεί) τις νέες σχέσεις που προκύπτουν από τις μεταξύ τους διαμάχες,
διαπραγματεύσεις και συμβιβασμούς. Η θέση αυτή είναι, σχεδόν πάντοτε, με-
ροληπτική. Κερδισμένος από την σύγκρουση, την διαπραγμάτευση και τον συμ-
βιβασμό είναι όποιος από τους κοινωνικούς αντιπάλους μπορεί εκάστοτε να
επηρεάσει το κράτος υπέρ των απόψεων και των συμφερόντων του. 

Όσα κοινωνικά υποκείμενα επηρεάζουν συστηματικά το κράτος σε σημα-
ντικά ζητήματα, ή του επιβάλλουν –ενίοτε– τις απόψεις τους, συμμετέχουν,
ουσιαστικώς, στην άσκηση της κρατικής εξουσίας. Ξεχωρίζουν από την μάζα
των υπολοίπων, ανέρχονται σε ένα άλλο επίπεδο, όπου ασκείται η «υψηλή»
πολιτική, και σχηματίζουν ένα πλέγμα που, κατά τον έναν ή τον άλλον τρό-
πο, ασκεί την εξουσία «από κοινού» με το κράτος: ένα «πλέγμα εξουσίας».
Στο πλέγμα, που έχει επίκεντρο το κράτος αλλά εκτείνεται και πέραν αυτού,
συμμετέχουν και άλλα κοινωνικά υποκείμενα: κοινωνικές ομάδες, τάξεις και
συμμαχίες, ιδιωτικές οργανώσεις, επαγγελματικές συνομαδώσεις, μεγάλες
επιχειρήσεις, ισχυρές φατρίες και οικογένειες, δίκτυα ατόμων, ακόμη και με-
μονωμένα άτομα. Δεν συμμετέχουν διαρκώς όλοι αυτοί οι δράστες, αλλά οι
εκάστοτε ισχυρότεροι. Εκτός πλέγματος παραμένει, βεβαίως, η μεγάλη μάζα
των υπηκόων. 

Αυτή είναι, λοιπόν, μία ακόμη όψη του κράτους, μια πέμπτη ιδιότητά του:
μόνιμο επίκεντρο ενός αενάως μεταβαλλόμενου «πλέγματος εξουσίας». Ο νε-
ολογισμός «πλέγμα εξουσίας» ίσως ξενίζει. Έχουμε ακούσει, όμως, παραπλή-
σιες εκφράσεις· όπως, π.χ., τον όρο «military-industrial complex»· τον οποίο
δεν επενόησε κανένας αναρχικός, αλλά ένας ρεπουμπλικανός πρόεδρος των
ΗΠΑ, την εποχή του μακαρθισμού: ο στρατηγός Αϊζενχάουερ.

ΣΤ΄. Κράτος - μήλον της έριδος: για να κατακτήσουν μια θέση στο πλέγμα
εξουσίας, τα ενεργά υποκείμενα μιας κοινωνίας ερίζουν αδιάκοπα μεταξύ
τους. Το ίδιο συμβαίνει και στο εσωτερικό του πλέγματος. Ο καθένας από τους
εταίρους του αντιμάχεται συνεχώς όλους τους άλλους, με άμεσο στόχο να ανέλ-
θει στην εσωτερική ιεραρχία του πλέγματος και με απώτερο και ανομολόγητο
σκοπό να εκδιώξει τους πάντες από το πλέγμα και να κατακτήσει ολοσχερώς το
επίκεντρό του, το κράτος, το μήλον της έριδος, για να ταυτιστεί μαζί του και
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να αφομοιώσει αυτός όλη την κρατική εξουσία, αδιαίρετη, ανεξέλεγκτη, από-
λυτη, ολοκληρωτική. Ιδανικό μάταιο και απρόσιτο: στην μέχρι σήμερα ιστο-
ρία των ανθρώπων, ουδείς ουδέποτε επεκράτησε απόλυτα και ολοκληρωτικά σε
αυτούς τους πολέμους. Ακόμη και το ίδιο το κράτος ουδέποτε κατόρθωσε να
αποκτήσει αποκλειστική, απόλυτη, ολοκληρωτική εξουσία. Είναι μόνιμος εταί-
ρος του πλέγματος εξουσίας, ουδέποτε όμως αποκλειστικός. Ακόμη και το λε-
γόμενο «δεσποτικό» ή «σουλτανικό» κράτος, ακόμη και το πιο εκσυγχρονι-
σμένο «ολοκληρωτικό» κράτος, όσο ισχυρό και αν είναι, στηρίζεται σε ένα
πλέγμα εξουσίας.

Ζ΄. Όλες οι κοινωνικές και πολιτικές διαμάχες περιβάλλονται την πορφύρα της
ιδεολογίας, της ηθικής, της θρησκείας. Έτσι έρχεται στον νου η έβδομη και τε-
λευταία εικόνα του κράτους: κέντρο νομιμότητας και φύλαξ ηθικής. 

Στους ιστορικούς χρόνους και για 2.500 χρόνια, έως την νεωτερική εποχή,
το κράτος υποδύεται τον εγκόσμιο εκπρόσωπο του ενός ή του άλλου θεού και
προστατεύει την μια ή την άλλη θρησκεία· ή ταυτίζεται με ένα ηθικό και αξια-
κό σύστημα, του οποίου η αίγλη νομιμοποιεί την κρατική εξουσία· και στην βά-
ση αυτού του ηθικού και αξιακού συστήματος στηρίζεται το δίκαιο που το ίδιο
το κράτος επιβάλλει. Ηθικό και αξιακό σύστημα: είτε για θρησκευτικά δόγμα-
τα πρόκειται είτε για ιδεολογικά θέσφατα είτε για τα δύο μαζί, το κράτος τα
χρησιμοποιεί ανέκαθεν και τα καταχράται. Γι’ αυτό, όσοι κατέχουν εκάστοτε
την κρατική εξουσία διακηρύσσουν ότι το κράτος είναι ο φύλακας της ηθικής
και ο εγγυητής του συστήματος αξιών που εκάστοτε κυριαρχεί στην κοινωνία:
θεματοφύλαξ ελέω Θεού ή λόγω κοινωνικού συμβολαίου, θεματοφύλαξ χάριν
του Νόμου και της Τάξεως. Και το διακηρύσσουν πιστεύοντας ή απλώς προ-
σποιούμενοι ότι έτσι είναι. Έτσι το κράτος καθιερώνεται ως το θεμέλιο της κοι-
νωνικής και πολιτικής νομιμότητας που συνέχει μια κοινωνία, και έτσι νομι-
μοποιείται· και η βία την οποία ασκεί στο εξής το κράτος καθιερώνεται και αυ-
τή ως ηθική και νόμιμη.

Με αυτούς τους τρόπους, λοιπόν, μπορούμε να σκεφθούμε το κράτος, αυτές
τις μορφές του μπορούμε να φανταστούμε, αυτές τις ιδιότητες να του απο-
δώσουμε: 

• εδαφική επικράτεια και υποκείμενο του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς
κοινωνίας·

• εξουσιαστικός οργανισμός και ενεργό κοινωνικό υποκείμενο· 
• σύστημα σχέσεων· 
• πεδίο αντιθέσεων και διαπραγματεύσεων, συγκρούσεων και συμβιβασμών·
• επίκεντρο ενός πλέγματος εξουσίας· 
• μήλον της έριδος· 
• και, τέλος, κέντρο νομιμότητας και φύλαξ ηθικής.
Αυτές οι επτά μορφές είναι στατικές, είναι σαν στιγμιαίες «φωτογραφίες»·

αν τις σκεφθούμε δυναμικά, η συνεχής εναλλαγή τους μας φαίνεται φυσική.
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Κλείνουμε έτσι έναν κύκλο: είναι ο κύκλος του χρόνου, της ιστορίας. Για εμάς,
το κράτος είναι πλέον ο χαμαιλέων με τις πολλαπλές μορφές, η Λερναία Ύδρα
με τις επτά κεφαλές.66
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66. Όπως εδώ, έτσι και στο πολύ εκτενέστερο δοκίμιό μου για το Λερναίον κράτος (2000), έγραψα την φρά-
ση «ο κύκλος της ιστορίας». Εννοούσα (και εννοώ) κάτι που θεωρούσα αυτονόητο. Δηλαδή ότι, γρά-
φοντας ως ιστορικός ένα θεωρητικό δοκίμιο για το κράτος, δεν προσπάθησα να δώσω έναν απο-
κλειστικώς θεωρητικό, α-χρονικό ορισμό του· προσπάθησα απλώς να περιγράψω τους πολλαπλούς
τρόπους με τους οποίους ένας ιστορικός μπορεί να το προσεγγίζει. Θεωρούσα αυτονόητο ότι ένας
ιστορικός θα χρησιμοποιήσει το ένα ή το άλλο μείγμα προσεγγίσεων που αρμόζει στον χρόνο και
στον χώρο που εξετάζει, που αρμόζει στην εποχή, στην συγκεκριμένη κοινωνία και στο συγκεκρι-
μένο κράτος που προσπαθεί να ερμηνεύσει – να ερμηνεύσει, όμως, ως ιστορικός και όχι ως πολιτει-
ολόγος ή ως φιλόσοφος. Ακολουθώντας αυτήν την μέθοδο, ο ιστορικός δεν θεωρεί αναγκαστικά το
«κράτος», έτσι όπως το ορίζει, οντολογική πραγματικότητα. Απλώς χαράζει την ερευνητική του τα-
κτική, προσαρμόζει την μέθοδό του στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, στο ερευνητικό ζητούμενο
και στο ερμηνευτικό του ερώτημα. 

«Μείγμα προσεγγίσεων»: αυτό που θεωρούσα αυτονόητο, ίσως και να μην ήταν. Γι’ αυτό λοιπόν
σπεύδω εδώ να το διευκρινίσω και να σημειώσω ότι η ματαιοδοξία (ουδείς αναμάρτητος) δεν με έχει
τυφλώσει τόσο ώστε να προπαθώ να αναμετρηθώ με τον Έγελο, τον Χομπς και τον Σταγειρίτη.

Ας μου επιτραπεί να προσθέσω μιαν ακόμη διευκρίνιση που θεωρούσα περιττή ως αυτονόητη, αλ-
λά δεν ήταν, τουλάχιστον για ορισμένους. Όλα σχεδόν τα παραδείγματα που χρησιμοποιώ αφορούν
στον τύπο του κράτους που διαμορφώνεται στην μεγάλη διάρκεια της λεγόμενης «modern history»,
περίπου από την Αναγέννηση έως τις μέρες μας. Ορισμένα παραδείγματα, μάλιστα, ισχύουν μόνο για
κράτη λίγο προγενέστερα ή ακόμη μεταγενεστέρα. Όσα μιλούν για κράτος δικαίου, π.χ., παραπέ-
μπουν (και) στην Magna Carta. Όσα μιλούν για διεθνές δίκαιο, αφορούν μόνο σε κράτη που λει-
τουργούν μετά τον 17ο αιώνα και την εμφάνιση ενός «διεθνούς δικαίου» με την σύγχρονη έννοια
του όρου· δηλαδή, κράτη που λειτουργούν αποδεχόμενα ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διεθνών συνθη-
κών, έστω και περιορισμένο και ασταθές. Όσα μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα ή για ολοκληρω-
τισμό, αφορούν μόνο στο λεγόμενο «νεωτερικό» κράτος από τον Διαφωτισμό και μετά. Και ούτω
καθ’ εξής.
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∫∂º∞§∞π√ 7

«Ιστορια του Ελληνικου Κρατουσ»: 

πως την Ερμηνευει Αυτο το Βιβλιο 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο προσπάθησα να δείξω, με μεγάλη συντομία, τι εν-
νοώ χρησιμοποιώντας τον όρο κράτος – αναλαμβάνοντας έτσι τον κίνδυνο της
υπεραπλούστευσης. Οι αναγνώστες που συγχώρησαν αυτήν την υπερβολή θα
ανεχθούν ίσως μιαν ακόμη μεγαλύτερη: στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο της Ει-
σαγωγής θα προσπαθήσω να περιγράψω, σε λίγες σελίδες, τα κυριότερα σημεία
του βιβλίου που κρατούν στα χέρια τους (έτσι, ξέροντας τι τους περιμένει, θα
μπορούν εγκαίρως να το κλείσουν διά παντός). 

Λέγοντας «τα κυριότερα σημεία», δεν εννοώ μια βαρετή αλληλουχία γεγο-
νότων, αλλά τα κυριότερα σημεία της ερμηνείας που προτείνει το βιβλίο χωρίς
εκτεταμένη επιχειρηματολογία και αποδεικτικά στοιχεία – αυτά θα ακολουθή-
σουν στα επόμενα Μέρη του βιβλίου. Πρόκειται μόνο για γενικά ερμηνευτικά
σχήματα, ιδίως όσα αφορούν ταυτοχρόνως σε διάφορα πεδία ανάλυσης – κοι-
νωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό και πολιτικό.

Οι προηγούμενες σελίδες αυτής της Εισαγωγής έχουν ανοίξει τον δρόμο ώστε
ο αναγνώστης να διαβάσει εύκολα και τις επόμενες. Αν θέλει, μπορεί επιπλέον
να βρει στο Ευρετήριο σε ποια σημεία του βιβλίου πραγματεύομαι λεπτομερώς
τα θέματα που συνοψίζω εδώ – τα υποκεφάλαια που ακολουθούν (7.1 έως 7.9)
δεν αντιστοιχούν ακριβώς στα εννέα Μέρη του βιβλίου.

Η Ναυτιλια και η Διασπορα

Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την νεοελληνική ιστορία εξαρτάται εν
πολλοίς από το πώς αντιλαμβανόμαστε την ιστορία των ομογενών επιχειρημα-
τιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της διασποράς. Οι περισσότεροι από
αυτούς ήταν έμποροι και πλοιοκτήτες. Από τον 18ο αιώνα έως το τέλος του
20ού, η οικονομική τους δύναμη ήταν καθοριστική και για τις άλλες επιδρά-
σεις τους στην νεότερη ελληνική κοινωνία – ιδεολογικές, πολιτισμικές, κοινω-
νικές και πολιτικές· και κατά μέγα μέρος, η οικονομική τους δύναμη στηρί-
χθηκε στο διεθνές εμπόριο και, τελικώς, στην ναυτιλία. Ήδη από τα μέσα του
19ου αιώνα, η υπό ελληνική σημαία ναυτιλία είχε καταλάβει την όγδοη θέση
στην Ευρώπη· ακόμη υψηλότερη θέση κατελάμβανε το σύνολο των πλοίων ελ-
ληνικής ιδιοκτησίας που έπλεαν υπό ελληνική και άλλες σημαίες. Το 1914 η
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ελληνόκτητη ναυτιλία, ελληνική και ομογενειακή, είχε καταλάβει την ένατη
θέση στον κόσμο· και στην δεκαετία του 1960 κατέκτησε την πρώτη θέση.

Η υπερανάπτυξη της διεθνικής αυτής ναυτιλίας, και μάλιστα με τέτοια συ-
νέχεια και χρονική διάρκεια, είναι εντελώς δυσανάλογη προς τα μεγέθη και τον
βαθμό ανάπτυξης των κοινωνιών της ελληνικής χερσονήσου, της οικονομίας
τους και, τελικώς, του ελληνικού κράτους. Η δυσαναλογία θέτει σημαντικά
ερωτήματα σχετικά με πολλαπλά επιστημονικά πεδία, ιστορικά, οικονομικά
και κοινωνικά. Γι’ αυτό, είναι θέμα σημαντικό όχι μόνο για την ελληνική ιστο-
ρία αλλά και για την κατανόηση του σύγχρονου κόσμου (βλ. κυρίως το Μέρος Ά
για την ναυτιλία).

Επί δύο περίπου αιώνες πριν από την Επανάσταση του 1821, οι ελληνόφωνοι
και ελληνορθόδοξοι κεφαλαιούχοι της διασποράς, της Οθωμανικής και της Ενε-
τικής Αυτοκρατορίας σώρευσαν κεφάλαιο ρευστό και διεθνώς κινητικό· και,
τελικώς, κατόρθωσαν να κινούνται πέρα από τα σύνορα, με στόχο όχι μόνο το
κέρδος αλλά και την εξασφάλιση του πλούτου, μακριά από την οποιαδήποτε
κρατική αυθαιρεσία, ιδίως την ενετική και την οθωμανική.

Είτε για πλοιοκτήτες επρόκειτο είτε για εμπόρους, η σώρευση διεθνικού τύ-
που επέφερε συχνά την μετανάστευση· και η μετανάστευση απαιτούσε δικτυακή
οργάνωση. Συστήματα δικτύων απαντώνται, βεβαίως, σε όλες τις ευρωπαϊκές
κοινωνίες και σε όλες τις ιστορικές εποχές. Εντούτοις, τα δίκτυα των ελλήνων
κεφαλαιούχων είχαν το ιδιάζον χαρακτηριστικό ότι αναπτύχθηκαν αρχικά ως
ένας τρόπος αυτοπροστασίας τους στο εσωτερικό των δύο αυτοκρατοριών. Αυ-
τή η ιδιάζουσα εθνοθρησκευτική δικτύωση στηριζόταν σε κοινή γλώσσα, κοι-
νά ήθη και κοινούς θρησκευτικούς κανόνες, ιδίως όσους ρύθμιζαν κοινωνικές
σχέσεις. Οι βάσεις αυτών των σχέσεων ήταν ο γάμος, η τεκνοποιία, η οικογέ-
νεια. Τα ελληνορθόδοξα δίκτυα στηρίχτηκαν στην ηθική και στις αξίες της συγ-
γένειας, της αγχιστείας, της συντεκνίας (κουμπαριάς) και των πρακτικών που
αυτές οι αξίες επέβαλλαν: εμπιστοσύνη και αμοιβαιότητα, με στόχο την κοι-
νωνικοοικονομική ασφάλεια και άνοδο.

Με αυτές τις νοοτροπίες και με αντίστοιχες στρατηγικές, οι επιχειρηματίες
της ομογένειας και της διασποράς σώρευσαν τεράστιο πλούτο. Στον 18ο αιώνα,
επανεπένδυαν τα κέρδη τους στο εμπόριο και στην ναυτιλία. Στον 19ο αιώνα,
ανοίχθηκαν σε ευρύτερες τραπεζικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Στον 20ό αι-
ώνα, τέλος, προσανατολίστηκαν σχεδόν αποκλειστικώς στην ναυτιλία.

Στην μακρά ιστορική διάρκεια, οι αλλεπάλληλες αυτές διαφοροποιήσεις προς
ένα άνοιγμα όλο και πιο «διεθνικό» δείχνουν την προσαρμοστικότητα αυτού του
κοινωνικού στρώματος. Με τον προσανατολισμό στην ναυτιλία ήδη από τον 16ο
αιώνα, προσαρμόστηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, στο απέραντο άνοιγμα
προς την θάλασσα της ελληνικής χερσονήσου, των νησιών και των μικρασιατι-
κών παραλίων – σε αυτό, μάλιστα, διαφέρει ριζικά η ελληνική περίπτωση από
τις άλλες βαλκανικές χώρες. Από τον 16ο έως και τον 18ο αιώνα, μη έχοντας
κράτος να τους προστατεύσει, κατέφυγαν στην σχετική έστω ασφάλεια που τους
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παρείχε το «Γένος» και οι δικτυώσεις του. Σχηματίζοντας τα δίκτυά τους με κρι-
τήρια οικογενειακά και εθνοθρησκευτικά, προσάρμοσαν την οργάνωση των επι-
χειρήσεών τους, εμπορικών και εφοπλιστικών, στις κοινωνικές και πολιτισμικές
δομές του «Γένους». Επιλέγοντας την μετανάστευση και την διασπορά, ιδίως
στην περίοδο της παρακμής των δύο αυτοκρατοριών στον 17ο αιώνα, διέφευ-
γαν από την ανασφάλεια και προσαρμόζονταν στις σταθερότερες και λίγο πολύ
φιλελεύθερες ευρωπαϊκές συνθήκες, πολιτικές και οικονομικές. Και αναρτώ-
ντας στα πλοία τους τις σημαίες των δυτικών ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών και
της Ρωσίας, προσαρμόστηκαν στην νέα τάξη πραγμάτων στην Μεσόγειο. Από
το τέλος των Ναπολεοντείων Πολέμων έως τα μέσα του 20ού αιώνα, προσαρμό-
στηκαν στην τάξη που επέβαλε στους ωκεανούς η Pax Britannica. Μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, αναρτώντας μαζικά τις λεγόμενες «σημαίες ευκαιρίας»,
προσαρμόστηκαν στο ευρύτερο γεωπολιτικό τους περιβάλλον, στην παρακμή
όλων των αποικιακών αυτοκρατοριών και στην αδυναμία της οποιασδήποτε αυ-
τοκρατορίας να ελέγξει τις θαλάσσιες οδούς. Στα μέσα του 20ού αιώνα κατέ-
κτησαν, τέλος, την πρωτοκαθεδρία στην νέα, διεθνική και ιδιωτική ιεραρχία των
ναυτικών δυνάμεων (γι’ αυτό, άλλωστε, η συμβολή της ευρύτερης, ελληνόκτη-
της ναυτιλίας στην οικονομική ανάπτυξη του ελληνικού κράτους ήταν έκτοτε πο-
λύ μεγαλύτερη από αυτήν που αποτιμάται στην βιβλιογραφία).

Από όλες αυτές τις προσαρμοστικές επιλογές, η δικτύωση με οικογενειακά
και εθνικά κριτήρια ήταν η μονιμότερη και διαχρονικότερη. Οι δικτυακές ορ-
γανωτικές αρχές του 18ου αιώνα διέπουν την διάρθρωση της ελληνόκτητης ναυ-
τιλίας έως τις αρχές του 21ου αιώνα· και αυτές εξηγούν κατά μέγα μέρος την
εντυπωσιακή μακροχρόνια άνοδό της.

Οι Ελλαδικεσ Κοινωνιεσ στισ Παραμονεσ τησ Επαναστασησ:
οι «Αρχικεσ Συνθηκεσ»

Στο υποκεφάλαιο που ακολουθεί (περίληψη του Μέρους Β΄), θα περιγράψω τις
θεμελιώδεις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στις νότιες περιοχές της ελληνι-
κής χερσονήσου και στα νησιά του νοτίου Αιγαίου, δηλαδή στις περιοχές που
θα σχηματίσουν την ελληνική επικράτεια μετά το 1830 και έως το 1864. Αυτές
θα είναι οι «αρχικές συνθήκες» που θα κληρονομήσει το ελληνικό κράτος μετά
την ίδρυσή του· και επηρεάζουν βαθιά την ερμηνεία που προτείνω για την ελ-
ληνική ιστορία του 19ου και του 20ού αιώνα. Πρόκειται για τις θεμελιώδεις πο-
λιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επέβαλε η οθωμανική κατάκτηση στις πε-
ριοχές αυτές, σε συνδυασμό με τα βασικά, διαρθρωτικά χαρακτηριστικά τους,
γεωφυσικά και πληθυσμικά. Και τονίζω εξ αρχής ότι το 1830 ο πληθυσμός τους
ήταν κατά 90% αγροτικός.

Τον 15ο αιώνα, η οθωμανική κατάκτηση κατέστρεψε τις χριστιανικές αριστο-
κρατίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εγκατέστησε στην θέση τους μια μου-
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σουλμανική στρατιωτική αριστοκρατία και ανέτρεψε ουσιαστικά το βυζαντινό
δίκαιο. Το ισλαμικό δίκαιο δεν αναγνώριζε την ατομική γαιοκτησία με την δυ-
τική έννοια του όρου. Ο Σουλτάνος είχε τον απόλυτο έλεγχο της γης και απλώς
παραχωρούσε στους αξιωματούχους του ανακλητά δικαιώματα κατοχής και νο-
μής γαιών. Αυτοί με την σειρά τους μπορούσαν να εκχωρήσουν δικαιώματα νο-
μής σε κοινούς θνητούς, ακόμη και σε άπιστους, πλούσιους και φτωχούς χρι-
στιανούς. Στις νότιες ελλαδικές περιοχές που μας ενδιαφέρουν εδώ, οι φτωχοί
χριστιανοί ήταν χωρικοί και οι εύποροι ήταν, κυρίως, τοπικοί έμποροι. Μεταξύ
16ου και 18ου αιώνα, η Πύλη διόριζε ως προεστούς των χριστιανικών κοινοτή-
των ορισμένους από αυτούς τους εμπόρους και τους παραχωρούσε διοικητικές
και δικαστικές δικαιοδοσίες. 

Οι περιοχές αυτές έχουν γεωφυσικά και κλιματικά χαρακτηριστικά σχεδόν
ενιαία: πεδιάδες ελάχιστες και μικρές, ορεινή ενδοχώρα, εκτεταμένα παρά-
λια, κλίμα ξηρό και μεσογειακό στα χαμηλά υψόμετρα. Τέτοιες συνθήκες δεν
επέτρεπαν μεγάλες καλλιέργειες δημητριακών, ενώ, αντιθέτως, ευνοούσαν την
μικρή, οικογενειακή καλλιέργεια μεσογειακών προϊόντων. 

Έως τα τέλη του 19ου αιώνα, ο πληθυσμός ήταν αραιός, για πολλούς λόγους:
παιδική θνησιμότητα, υγιεινή υποτυπώδης, ιατρική πρωτόγονη, ελονοσία εν-
δημική, επιδημίες και λιμοί, κύματα μεταναστεύσεων. Η αραιότητα του πλη-
θυσμού επέφερε χρόνια έλλειψη εργατικών χεριών.

Στα ορεινά υψίπεδα, η βασική παραγωγική δραστηριότητα ήταν η ημινομα-
δική κτηνοτροφία· παντού αλλού, ήταν η γεωργία και η οικόσιτη κτηνοτροφία,
μαζί με την αλιεία και την ναυτιλία στις παράλιες περιοχές. Οι χωρικοί νέμο-
νταν μικρά και διεσπαρμένα κτήματα τα οποία, όμως, τους επέτρεπαν να επι-
βιώνουν με την αυτοκατανάλωση και τους προστάτευαν από την εξαθλίωση. Σε
ολόκληρη την χώρα, η πρόσθετη εργασία των παιδιών και κυρίως των γυναικών
αύξανε δραστικά την παραγωγικότητα της οικογένειας. Σε χρονιές μεγάλης σι-
τοδείας, ο λιμός θέριζε τους φτωχότερους. Αυτό, όμως, δεν εξανάγκασε ποτέ
τους αγρότες να εγκαταλείψουν μαζικά την γη τους και να καταφύγουν στην
μισθωτή εργασία σε μεγάλες γαιοκτησίες. Έτσι, και με δεδομένη την γενική έλ-
λειψη εργατικών χεριών, οι γαιοκτήμονες ήταν αναγκασμένοι να αναζητούν
τους χωρικούς που θα καλλιεργούσαν τις γαιοκτησίες τους· χωρίς να μπορούν,
όμως, ούτε να τους καθηλώσουν στα κτήματα με την βία ως δουλοπάροικους
(αφού ο θεσμός δεν υπήρχε στο ισλαμικό δίκαιο) ούτε να τους υποχρεώσουν να
αρκεσθούν στο ημερομίσθιο του μόνιμου αγρεργάτη. Επομένως, αναγκάζονταν
να τους προσελκύουν, ως οιονεί συνεταίρους, με διάφορα συστήματα, κολιγικά
ή άλλα, που δεν συνεπάγονταν ακραία εκμετάλλευση. 

Στην μεγάλη τους πλειονότητα, οι κάτοικοι της υπαίθρου πολύ λίγο ασχολή-
θηκαν με την καλλιέργεια δημητριακών (συνήθως για αυτοκατανάλωση) και
προτιμούσαν να παράγουν ένα μείγμα τυπικών μεσογειακών προϊόντων για αυ-
τοκατανάλωση, για ανταλλαγές εις είδος και για την αγορά. Έτσι, η οικογένεια
μπορούσε να προσαρμόζεται αποτελεσματικότερα στις διακυμάνσεις της πα-
ραγωγής, της αγοράς και των τιμών: ρίχνοντας το βάρος της στο καταλληλότε-
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ρο από τα προϊόντα της, ανάλογα με την συγκυρία· αποδημώντας προσωρινά
για εποχική μισθωτή εργασία σε δύσκολες εποχές· στέλνοντας στην οριστική
μετανάστευση ορισμένα μέλη της σε περιόδους κρίσης· και εφαρμόζοντας απο-
δοτικές γαμήλιες στρατηγικές, με κυριότερο μέσο τις αγχιστείες, την προικο-
δοσία και την προικοληψία.

Με τον χρόνο, όλο και περισσότεροι μεγαλοκτηματίες εγκατέλειπαν την άμε-
ση εκμετάλλευση των κτημάτων τους, τα παραχωρούσαν σε χωρικούς και συ-
γκεντρώνονταν στις άλλες παραδοσιακές δραστηριότητές τους, στο εμπόριο
και στον τοκισμό χρήματος. Ήταν ο ασφαλέστερος τρόπος για να μοιράζονται
με τους χωρικούς την πρόσοδο από την παραγωγή της υπαίθρου. Το ίδιο και
στα σημαντικότερα λιμάνια: οι μεγάλοι καραβοκύρηδες ήταν συνάμα έμποροι,
τοκιστές και μεγαλοκτηματίες που παραχωρούσαν τα κτήματά τους σε οικογέ-
νειες μικροκαλλιεργητών.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, οι χωρικοί ήλεγχαν πλέον το μεγαλύτερο μέρος
των καλλιεργημένων γαιών και παρήγαν το μέγιστο μέρος των γεωργικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων.

Οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία συνετέλεσαν
επίσης στην διαμόρφωση των «αρχικών συνθηκών» που θα αντιμετώπιζε το νέο
ελληνικό κράτος το 1830.

Από τις πολλαπλές τους δραστηριότητες, οι μεγαλοκτηματίες προτιμούσαν
συνήθως τον δανεισμό. Κατά κανόνα, δάνειζαν τους καλλιεργητές με προκα-
ταβολές έναντι της εσοδείας. Με τις αλλεπάλληλες ανανεώσεις, ένα δάνειο
γινόταν για τον κτηματία μόνιμη πρόσοδος, για τον χωρικό ισόβια υποχρέω-
ση και κληρονομικό χρέος. Εξάλλου, με βάση το ισχύον δίκαιο, ο κτηματίας
σχεδόν αδυνατούσε να εξώσει τον καλλιεργητή και να κατάσχει το κτήμα· και
με την έλλειψη εργατικών χεριών, του ήταν εξ ίσου δύσκολο να βρει άλλον να
το αναλάβει. Επομένως, έπρεπε να νοιάζεται για τον οφειλέτη του, ακόμη
και να τον στηρίζει, ώστε ο οφειλέτης να κερδίζει αρκετά για να του κατα-
βάλλει τουλάχιστον τους τόκους.

Ο χωρικός, από την πλευρά του, αντιπροσέφερε στον γαιοκτήμονα μια λίγο
πολύ εξασφαλισμένη πρόσοδο, αλλά και τις «αγγαρείες» και εκδουλεύσεις που
όριζε η παράδοση, καθώς και την υπακοή του προστατευόμενου προς τον πά-
τρωνά του. Οι πολύπλοκες κοινωνικές σχέσεις που υφαίνονταν γύρω από το
χρήμα, την προστασία και την υποταγή συνέθεταν ένα αρχέγονο πελατειακό
σύστημα. Ήταν ο πρόδρομος αυτού που θα γίνει αργότερα θεμελιώδης λει-
τουργικός μηχανισμός της ελληνικής κοινωνίας, και θα παραμείνει θεμελιώ-
δης έως το τέλος του 20ού αιώνα.

Παρά τα κτήματα, τον πλούτο και την πολιτική ισχύ που απέκτησαν, οι χρι-
στιανοί κτηματίες και έμποροι παρέμεναν άπιστοι ραγιάδες. Σε στιγμές δυ-
σμένειας κινδύνευαν να χάσουν προνόμια, κτήματα, πλούτο, ακόμη και το κε-
φάλι τους. Αυτή η ανασφάλεια συνετέλεσε όχι μόνο στην τάση τους να παρα-
χωρούν κτήματα στους χωρικούς, αλλά και στην φυγή. Έτσι άρχισαν πολλοί
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από αυτούς να σωρεύουν ρευστό κεφάλαιο, διεθνώς κινητικό, και να διασπεί-
ρουν τα συμφέροντά τους πέρα από τα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, στην ανοιχτή θάλασσα ή στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Την ιστορική
αυτή διαδικασία την περιέγραψα και στο προηγούμενο υποκεφάλαιο για την
ναυτιλία· είναι η ίδια που τροφοδότησε την επιχειρηματική μετανάστευση και
την διόγκωση των τάξεων της ναυτιλιακής διασποράς.

Ανακεφαλαιώνουμε. Αγρότες φτωχοί μεν αλλά προσαρμοστικοί και λίγο πο-
λύ αυτάρκεις. Έμποροι και κτηματίες εύποροι, ευέλικτοι και, τελικώς, ανοι-
χτοί στον έξω κόσμο. Πλοιοκτήτες, μεγαλέμποροι και τοκιστές πλούσιοι ή
και πάμπλουτοι, απλωμένοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και στην
διασπορά, στην Μεσόγειο, στην Μαύρη Θάλασσα και σε όλη την Ευρώπη.
Αυτές οι «αρχικές συνθήκες» διαμορφώθηκαν μεταξύ 16ου και 19ου αιώνα.
Αυτές θα «κληρονομήσει» το ελληνικό κράτος και αυτές θα συντελέσουν κα-
τά πολύ στις μετέπειτα ιστορικές μεταλλαγές της οικονομίας, του κράτους
και της κοινωνίας.

Κρατοσ «εκ του Μηδενοσ»: Ενα Ιστορικο Πειραμα

Το 1829, το νεογέννητο ελληνικό κράτος «κληρονομεί» κατά κάποιον τρόπο
ένα κοινωνικό σύστημα και καλείται να το αναδιαμορφώσει ριζικά. Αυτό το σύ-
στημα, εκτός από το ότι έχει τις «αρχικές συνθήκες» του, έχει και την δυναμι-
κή ενός νέου συστήματος, ριζικά διαφορετικού. Πώς, άραγε, η δυναμική αυτή
μετέβαλε τις αρχικές συνθήκες του συστήματος μετά την ανεξαρτησία;

Η φύση, το έδαφος και το κλίμα δεν άλλαξαν, φυσικά. Οι πληθυσμικές συν-
θήκες, από την άλλη πλευρά, άλλαξαν αρκετά. Ήδη από τον 19ο αιώνα, η ια-
τρική πρόοδος, οι βελτιωμένες συνθήκες υγιεινής και το υψηλότερο βιοτικό επί-
πεδο μείωσαν την θνησιμότητα, αύξησαν την γεννητικότητα και την μέση διάρ-
κεια της ζωής των ανθρώπων. Ωστόσο, ο πληθυσμός της υπαίθρου παρέμεινε
αραιός παρά την φυσική αύξησή του, η οποία τροφοδότησε την εσωτερική με-
τανάστευση κατά τον 19ο αιώνα και την μαζική υπερπόντια μετανάστευση στον
20ό. Για καιρό μετά την ανεξαρτησία, επομένως, οι φυσικές και πληθυσμικές
συνθήκες θα εξακολουθήσουν να επιφέρουν τις ίδιες κοινωνικές συνέπειες: όλο
και περισσότεροι μεγαλοκτηματίες θα παραχωρούν τα κτήματά τους στους μι-
κροκαλλιεργητές, και αυτοί με την σειρά τους θα αυξάνουν ολοένα το μερίδιό
τους στην διαδικασία και στα οφέλη της παραγωγής. Ωστόσο, η παρουσία του
νέου ελληνικού κράτους θα επηρεάσει αυτές τις συνέπειες, θα τις επισπεύσει
και, σιγά σιγά, θα τις μεταλλάξει (Μέρη Γ΄ και Ε΄).

Μετά την ίδρυσή του, και επί τρεις δεκαετίες, το ελληνικό κράτος έπρεπε να
επιβιώσει μέσα σε ένα ασταθές και απειλητικό περιβάλλον, εξωτερικό και
εσωτερικό.

π ™ ∆ √ ƒ π ∞  ∆ √ À  ∂ § § ∏ ¡ π ∫ √ À  ∫ ƒ∞∆ √ À ™  

66

001-078 Eisagogi 2014D  25-08-14  11:55  Σελίδα66



Στο εσωτερικό της χώρας, οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες ήταν αστα-
θείς, άναρχες και συχνά χαώδεις. Η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού,
οι φτωχοί και αγράμματοι άνθρωποι που είχαν μόλις εξέλθει από την αιματη-
ρή εμπειρία της Επανάστασης και των εμφυλίων πολέμων του 1825-1826, ήταν
έτοιμοι ν’ ακολουθήσουν τους τοπικούς οπλαρχηγούς και καπετάνιους που αντι-
μάχονταν το κράτος. Τα προεπαναστατικά, τοπικά πλέγματα εξουσίας είχαν
καταρρεύσει. Ένα νέο πλέγμα εξουσίας συγκεντρώθηκε γύρω από το νέο κρά-
τος και ένα ετερόκλητο πλήθος σχημάτισε την πρώτη του γενιά: προεστοί, έμπο-
ροι και κτηματίες, πλοιοκτήτες και καπετάνιοι, ευέλικτοι μητροπολίτες και
αγράμματοι παπάδες, οπλαρχηγοί της Επανάστασης, Φαναριώτες και άλλοι
πρώην αξιωματούχοι της Πύλης, μεγαλέμποροι και κεφαλαιούχοι από την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία και την διασπορά. 

Πολλοί φιλόδοξοι τοπικοί ηγέτες, επιδιώκοντας ένα είδος περιφερειακής
ανεξαρτησίας, αποδύθηκαν εξ αρχής στον αγώνα εναντίον του κράτους. Όταν
ο βαυαρικός στρατός του Όθωνα τους ανάγκασε να υποταχθούν, οι φυγόκε-
ντρες τάσεις μειώθηκαν· αλλά οι μεταξύ τους διαμάχες για την άλωση υψηλών
κρατικών θέσεων και την πρωτοκαθεδρία του πλέγματος εξουσίας εξακολού-
θησαν να εμποδίζουν την διοργάνωση του κράτους.

Το κράτος όχι μόνο αντιμετώπιζε αυτές τις δύσκολες και απειλητικές συνθή-
κες, αλλά έπρεπε και να διοργανωθεί σχεδόν εκ του μηδενός, και μάλιστα επει-
γόντως. Αλλά στον διεθνή περίγυρο δεν υπήρχε κράτος που θα μπορούσε να εί-
ναι «υπόδειγμα» κρατικής οργάνωσης για την Ελλάδα. 

Η Επανάσταση είχε εμπνευσθεί από την δυτική νεωτερικότητα· είχε ευαγ-
γελιστεί την ισονομία και μια μορφή δημοκρατίας και είχε ιδρύσει ένα χρι-
στιανικό κράτος και, μάλιστα, ένα κράτος δικαίου, έστω και μοναρχικό. Ένα
τέτοιο κράτος ήταν το άκρως αντίθετο της οθωμανικής απολυταρχίας. Εξ ορι-
σμού, δεν μπορούσε να ακολουθήσει το υπόδειγμα του οθωμανικού κράτους·
ούτε μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα κατάλοιπα της οθωμανικής διοίκησης ή
του ισλαμικού δικαίου που είχαν επιβιώσει μετά την ανεξαρτησία. Έπρεπε το
συντομότερο να τα ανατρέψει και να τα αντικαταστήσει με διοίκηση και δίκαιο
δυτικού τύπου.

Αλλά το ελληνικό κράτος δεν είχε, ουσιαστικά, δυτικό υπόδειγμα. Τα πα-
λαιότερα ευρωπαϊκά κράτη είχαν θεσμούς σφυρηλατημένους με ιστορικές δια-
δικασίες αιώνων. Η Ελλάδα μπορούσε να τα μιμηθεί μόνο εν μέρει και μακρο-
χρονίως· ούτε υπήρχε, όμως, άλλο υπόδειγμα. Διότι το ελληνικό κράτος συ-
στάθηκε πρωιμότερα από τα άλλα «νέα κράτη» της Νότιας Ευρώπης, την Ιταλία
(1860/1866), την Σερβία (1817, 1878), την Βουλγαρία, την Ρουμανία και το
Μαυροβούνιο (1878), την Αλβανία (1913), την Ουγγαρία (1918), την Τσεχο-
σλοβακία (1918), την Τουρκία (1920/1922). Το ελληνικό κράτος ήταν, κατά
κάποιον τρόπο, ένα ιστορικό πείραμα. Για να επιτύχει το πείραμα, για να διορ-
γανωθεί σχεδόν εκ του μηδενός και υπό τόσο δυσμενείς συνθήκες, το κράτος
χρειαζόταν επειγόντως την ελάχιστη κοινωνική συνοχή και συναίνεση που ήταν
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αναγκαίες προϋποθέσεις της επιβίωσής του. Για να υπάρξει, όμως, αυτή η ελά-
χιστη συνοχή και συναίνεση, έπρεπε οι υπήκοοι του νέου κράτους να αποδε-
χθούν την αυθεντία και την νομιμότητά του. Δύο ιστορικές διαδικασίες στήρι-
ξαν αυτήν την νομιμοποίηση. Με την πρώτη, το κράτος καθιέρωσε τους «ιδρυ-
τικούς μύθους» του. Με την δεύτερη, εξασφάλισε την συνέχειά του, εκχωρώ-
ντας στον λαό μια σειρά δικαιωμάτων και παροχών –πολιτικών, κοινωνικών και
οικονομικών– που ικανοποίησαν όλα τα μείζονα αιτήματα της Επανάστασης
του 1821 (Μέρος Η΄).

Νομιμοποιηση του Κρατουσ: «Ιδρυτικοι Μυθοι» και Εθνικισμοσ

Οι ιδρυτικοί μύθοι του ελληνικού κράτους ήταν, αφενός, η οικονομική, κοινω-
νική και πολιτική ιδεολογία της Επανάστασης και, αφετέρου, η ιδεολογία του
εθνικισμού (Μέρος Δ΄).

H εξέγερση του 1821 είχε μαζικό χαρακτήρα. Επιπλέον, ήταν από τις πρώτες
επαναστάσεις στον κόσμο που ακολούθησαν την Αμερικανική και την Γαλλι-
κή. Ήταν φυσικό να προσχωρήσει στις ιδέες τους, οικονομικές, κοινωνικές και
πολιτικές, και να προβάλει τα αντίστοιχα αιτήματα: ισονομία, δημοκρατία,
καθολική ψηφοφορία (για τους άνδρες), δίκαιη κατανομή του φορολογικού βά-
ρους και, τέλος, προστασία της περιουσίας των πολιτών, άρα και των δικαιω-
μάτων γαιοκτησίας. Τα αιτήματα αυτά περιλαμβάνονταν, όλα ανεξαιρέτως,
στα Συντάγματα που είχαν σχεδιάσει οι ηγέτες της Επανάστασης.

Δεύτερος ιδρυτικός μύθος του κράτους στάθηκε ο εθνικισμός. Ήδη από τον
18ο αιώνα, ο ελληνικός εθνικισμός ακολούθησε τον γεννήτορά του, τον Διαφω-
τισμό της Δύσης. Η αρχαιολατρία της Ευρώπης και της Αμερικής και ο ρομα-
ντικός ιστορικισμός του πρώιμου 19ου αιώνα οδήγησαν τον ελληνικό εθνικισμό
σε μια εξωπραγματική, σχεδόν μυστικιστική ταύτιση με την κλασική Αρχαιότη-
τα, ταύτιση χιμαιρική. Η πρώτη γενιά των Ελλήνων, μετά το 1821, έμαθε ν’
αντιλαμβάνεται την Επανάσταση ως «παλιγγενεσία»: μια κυριολεκτική ανα-γέν-
νηση του Γένους, του οποίου οι ρίζες βυθίζονταν στην ομηρική και στην κλασι-
κή Αρχαιότητα. Από εκεί και ύστερα, στις συνειδήσεις των Ελλήνων, η εικόνα
της Επανάστασης του ’21 άρχισε να ξεθωριάζει και η Επανάσταση έφθασε πλέ-
ον να θεωρείται μια αφηρημένη συνέχεια του προγονικού κλέους.

Στο μεταξύ, η Δύση παρακολουθούσε με αυξανόμενο σκεπτικισμό τις ελλη-
νικές υπερβολές. Απέναντι σε αυτόν τον σκεπτικισμό, οι έλληνες λόγιοι και
ιστορικοί αναζήτησαν μια πιο έλλογη και πειστικότερη εξήγηση της ταύτισης
με την Αρχαιότητα: ήταν η ιδέα της ιστορικής συνέχειας. Δεν ήταν άλλωστε ού-
τε καινοφανής ούτε παράλογη. Την είχαν εκφράσει βυζαντινοί λόγιοι και την
είχαν υιοθετήσει, ως κεντρική ιδέα του Γένους, οι αρχηγεσίες του στην Οθω-
μανική Αυτοκρατορία και στην διασπορά. Μετά την Επανάσταση, απέμενε η
διατύπωσή της σε ιστοριογραφικό σχήμα. Τον ρόλο αυτόν έπαιξε, μια γενιά αρ-
γότερα, ο «εθνικός ιστορικός», ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Γεφύρωσε
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το χρονικό χάσμα εντάσσοντας την Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε μια συνεχή
«Ιστορία του Ελληνικού Έθνους».

Οι Έλληνες υιοθέτησαν αμέσως και ενθουσιωδώς αυτήν την αντίληψη, όπως
ήταν φυσικό. Ο έλλογος εθνικισμός του Παπαρρηγόπουλου ήταν καλά συγκε-
ρασμένος με το πνεύμα της εποχής του: σε ιστορικές συνέχειες εξ ίσου ή και
περισσότερο αμφισβητήσιμες στηρίχθηκαν όλοι σχεδόν οι ευρωπαϊκοί εθνικι-
σμοί της νεωτερικής περιόδου. Ήταν επίσης ιστορικά αναγκαίος, τόσο για τους
Έλληνες και τους αλύτρωτους ομογενείς όσο και για το νεαρό ελληνικό κράτος,
που αλλιώς δεν θα επεβίωνε.

Οικονομικα Προβληματα, Ποσοτικη Μεγεθυνση, Ποιοτικη Καθυστερηση

Ας διακόψουμε τώρα προς στιγμήν την προηγούμενη θεματική για να στα-
θούμε στα οικονομικά προβλήματα του κράτους, όσα είχαν ισχυρό αντίκτυπο
στην κοινωνική διάρθρωση της χώρας, στην οικονομία της και στο βιοτικό επί-
πεδο του πληθυσμού της (Μέρη Ε΄ και Ζ΄). Στον 19ο αιώνα η βιομηχανική
ανάπτυξη ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Στην καθυστέρηση αυτή συνετέλε-
σαν οπωσδήποτε πολλοί παράγοντες εκτός από τα δημοσιονομικά προβλήμα-
τα: η στενότητα εργασιακού δυναμικού· το έλλειμμα τεχνογνωσίας και ειδι-
κευμένου προσωπικού· ανεπαρκείς και μονομερείς βιομηχανικές επενδύσεις·
τέλος, το μικρό μέγεθος της αγοράς και οι ασφυκτικοί φραγμοί των συναλλα-
γών, εξωτερικοί και εσωτερικοί, φραγμοί όχι μόνο δασμολογικοί και φορολο-
γικοί, αλλά και φυσικοί.

Παρά την εσωτερική μετανάστευση, η συρροή χωρικών στις πόλεις δεν αρ-
κούσε για να τροφοδοτήσει την εκβιομηχάνιση. Στις πόλεις μετανάστευαν όχι
μόνο οι φτωχότεροι χωρικοί, αλλά και οι λιγότερο φτωχοί, που δεν ήταν πρό-
θυμοι να εργαστούν στην βιομηχανία διότι, απλούστατα, δεν ήταν το κυνηγη-
μένο κι εξαθλιωμένο αγροτικό προλεταριάτο που είχε τροφοδοτήσει την Βιο-
μηχανική Επανάσταση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτοί οι εσωτερικοί με-
τανάστες τροφοδότησαν τα μικροαστικά στρώματα της χώρας, που διογκώνο-
νταν όλο και περισσότερο από τις αρχές έως τα τέλη του 20ού αιώνα.

Στην ύπαιθρο, από την άλλη πλευρά, οι οικονομικές και κοινωνικές συνθή-
κες που επικρατούσαν δεν οδηγούσαν τους ανθρώπους στην εξαθλίωση. Από
τα μέσα του 19ου αιώνα και ύστερα, η αναλογία των ανθρώπων που πεινούσαν
ήταν πιθανότατα χαμηλή, ίσως και πολύ χαμηλή. Αυτό είναι σχεδόν βέβαιο για
τον αγροτικό πληθυσμό. Στις φτωχότερες, τις πιο άγονες και απομονωμένες
περιοχές, υπήρχαν οπωσδήποτε οι φτωχότεροι που, σε κακές συγκυρίες, υπέ-
φεραν από την πείνα, ενίοτε και από λιμούς. Όπως είπαμε, όμως, το μεγαλύ-
τερο μέρος του πληθυσμού της υπαίθρου είχε την διέξοδο της αυτοκατανάλωσης
και της αυτάρκειας. Άλλωστε η αγροτική παραγωγή υπερεκάλυπτε τις στοιχει-
ώδεις θερμιδικές ανάγκες του πληθυσμού όχι μόνο της υπαίθρου αλλά και ολό-
κληρης της χώρας. Η πείνα και η εξαθλίωση, στον περιορισμένο βαθμό που
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υπήρχαν, ήταν φαινόμενο των πόλεων – όπως άλλωστε και ο πλούτος. Διότι η
αγροτική οικονομία και ο αγροτικός πληθυσμός εξασφάλιζαν όχι μόνο την συ-
ντήρηση της υπαίθρου αλλά και την άνθηση των πόλεων· όχι μόνο την δική τους
επιβίωση, ενίοτε δύσκολη, αλλά και την συντήρηση και την αναπαραγωγή των
αστικών στρωμάτων, καθώς και τον πλουτισμό των μεγαλοαστών.

Ας δούμε τώρα την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας σε ένα ευρύτερο ιστορι-
κό πλαίσιο, από τον 18ο αιώνα έως το 1939. Θα το προσπαθήσω, αναλαμβά-
νοντας τον κίνδυνο της απλούστευσης.

Η Ελλάδα του 1910 δεν ήταν πλέον η αγροτική, προκαπιταλιστική κοινωνία
του 18ου αιώνα, μια κοινωνία χωρικών, τοκιστών, μεταπρατών και προεστών.
Ακόμη και σε σύγκριση με το 1840, η οικονομία της χώρας ήταν πολύ διαφο-
ρετική· η παραγωγή και ο πλούτος της είχαν πολλαπλασιαστεί, το εύρος της
παραγωγής είχε διευρυνθεί, υπήρχαν πλέον βιοτεχνίες και βιομηχανίες που
κάλυπταν τις εγχώριες ανάγκες για ορισμένα βασικά αγαθά. Παρά την πο-
σοτική ανάπτυξη, όμως, τα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά της οικονο-
μίας δεν είχαν μεταβληθεί αρκετά ούτε το 1910. Ο αγροτικός τομέας απα-
σχολούσε ακόμη πολύ μεγάλο μέρος των παραγωγικών συντελεστών της χώρας
και παρήγε ακόμη συντριπτικά μεγάλο τμήμα του προϊόντος της· η υποδομή
της οικονομίας ήταν ακόμη ανεπαρκής· και η βιομηχανία της ήταν μικρή και
ευάλωτη. Η σφριγηλή Eλλάδα του 1910 δεν ήταν, βεβαίως, η ημιθανής Λιλι-
πούτη του 1830· αλλά δεν ήταν ούτε αυτή που είχαν οραματιστεί οι πνευμα-
τικές και οι πολιτικές της αρχηγεσίες, με κριτήριο το βρετανικό ή το γαλλικό
ή το γερμανικό πρότυπο· δεν ήταν αυτή που προσπάθησε ματαίως να φτιά-
ξει ο Tρικούπης.

Αλλά και η Ελλάδα του 1939 δεν ήταν ακόμη βιομηχανική χώρα, παρά την
μεγάλη πρόοδο της βιομηχανίας της – δεν ήταν καν μια προηγμένη οικονομία με
τα κριτήρια των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών. Σε σύγκριση με το 1910, η
οικονομία του 1940 ήταν διαφορετική, αλλά δεν έμοιαζε και πολύ με τα δυτι-
κά της πρότυπα. Η Eλλάδα του 1939 δεν ήταν η Eλλάδα του 1910· αλλά δεν
ήταν ούτε αυτή που οραματίστηκε ο Βενιζέλος με κριτήριο το φιλελεύθερο βρε-
τανικό πρότυπο, ούτε αυτή που προσπάθησε ματαίως να φτιάξει ο Μεταξάς
μιμούμενος συλλήβδην τα πρότυπα της Γερμανίας του Μπίσμαρκ, της Ιταλίας
του Μουσολίνι και της Γερμανίας του εθνικοσοσιαλισμού. Η χώρα μπορεί να
είχε εισέλθει «ε¨ς τe στάδιον τÉς âκβιοµηχανίσεως», αλλά έως το 1940 δεν το είχε
ακόμη διατρέξει. 

Στρατιωτικεσ Δαπανεσ και Υπερχρεωση: το Τιμημα του Εθνικισμου

Επανέρχομαι τώρα στα θέματα του εθνικισμού (Μέρη Δ́  και Ε΄), για να τα συν-
δυάσω με τις στρατιωτικές δαπάνες και τα οικονομικά προβλήματα του ελλη-
νικού κράτους (Μέρος ΣΤ΄).
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Από την πρώτη στιγμή της ανεξαρτησίας, η Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει την
αναπόφευκτη εμπλοκή της στο Ανατολικό Ζήτημα, σε μια περιοχή με γεωπολι-
τικές συνθήκες ενίοτε εκρηκτικές. Ο εθνικισμός ήταν αναπόδραστος: όντας ανα-
γκαίος για την νομιμοποίηση του νέου κράτους αλλά και φυσική συνέπεια του
Ανατολικού Ζητήματος, συνδέθηκε άρρηκτα με τον ελληνικό αλυτρωτισμό και
με την ιστορικά αναπόφευκτη χειραφέτηση των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας. Επί 170 χρόνια και πλέον, όλες οι πολιτικές παρατάξεις επιδόθη-
καν σε πλειοδοσίες πατριωτικών διακηρύξεων και εξοπλισμών.

Εκτός από τον φόρο αίματος που επέβαλαν στους Έλληνες, οι στρατιωτικές
δαπάνες είχαν και τεράστιο οικονομικό κόστος. Από το 1830 έως το 1939, αντι-
προσώπευαν ένα πολύ μεγάλο μέρος των δημοσίων δαπανών· ακόμη και το
2002, ήταν από τις υψηλότερες στον κόσμο σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώ-
ριο προϊόν της χώρας. Σε όλο αυτό το διάστημα των 170 ετών, οι εκάστοτε κυ-
βερνήσεις τις κάλυπταν με έσοδα από την φορολογία και από το συνεχώς αυ-
ξανόμενο δημόσιο χρέος, βάρη που επωμίζονταν κυρίως τα φτωχότερα αστικά
στρώματα. Και όμως, όλα τα κόμματα τις ψήφιζαν πάντοτε ομοφώνως· και οι
αντιδράσεις των λαϊκών τάξεων ήταν ασήμαντες έως ανύπαρκτες. Οι εξοπλι-
σμοί δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ. Και οι δαπάνες θα είχαν οδηγήσει την χώρα
σε χρόνιο οικονομικό μαρασμό αν δεν τις αντιστάθμιζαν, από την ίδρυση του
κράτους έως τον 21ο αιώνα, τρεις πηγές πλούτου: τα εισοδήματα Ελλαδιτών
και ομογενών στην αλλοδαπή, οι εισροές ναυτιλιακού συναλλάγματος, οι εγ-
χώριες επενδύσεις των ομογενών εφοπλιστών και οι πωλήσεις γης σε ομογενείς
και σε αλλοδαπούς.

Συντελώντας στην χρόνια υπερχρέωση του Δημοσίου, οι στρατιωτικές δα-
πάνες συνετέλεσαν επίσης στις παύσεις πληρωμών του κράτους και στις εκά-
στοτε υποτιμήσεις του νομίσματος (Μέρος ΣΤ΄). Πράγματι, μεταξύ 1885 και
1896 η υπερχρέωση προκάλεσε ακραίες δυσλειτουργίες της αγοράς συναλλάγ-
ματος, επέφερε την πλήρη εξάρτηση του κράτους από τους πιστωτές και τους
κερδοσκόπους, ξένους αλλά και εγχώριους και ομογενείς. Όπως ήταν φυσικό,
ο υπερδανεισμός κατέληξε στην βαρύτατη υποτίμηση της δραχμής και στην
επιβολή διεθνούς οικονομικού ελέγχου, το 1898, μετά τον καταστρεπτικό πό-
λεμο του 1897 – στον οποίο την είχαν εξωθήσει, ακριβώς, οι σπασμωδικοί εξο-
πλισμοί και οι πλειοδοσίες πατριωτισμού.

Η υπερχρέωση εξαρτούσε επιπλέον την χώρα από τους ξένους δανειστές της
και από τις Μεγάλες Δυνάμεις και μείωνε δραστικά τις δυνατότητες των εκά-
στοτε κυβερνήσεων να χειριστούν ορθολογικά την εξωτερική πολιτική. Οι Δυ-
νάμεις και ιδίως η Μεγάλη Βρετανία χρησιμοποίησαν συστηματικά τον «μοχλό
των δανείων» για να ελέγχουν την ελληνική εξωτερική πολιτική έως το 1940
(Μέρος Δ΄).

Παρ’ όλα αυτά, υπήρξαν κατάλληλες συγκυρίες στις οποίες, με τους κα-
τάλληλους ελληνικούς χειρισμούς, η εξάρτηση του ελληνικού κράτους από τις
Δυνάμεις αποδείχθηκε οικονομικότερη από την κυριαρχία των εγχωρίων και
των ομογενών δανειστών της. Απέχοντας από τους πολέμους της περιόδου
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1875-1878, η Ελλάδα μπόρεσε να διεκδικήσει την Θεσσαλία και την νότια
Ήπειρο και τελικώς να τις προσαρτήσει με την υποστήριξη της Μεγάλης Βρε-
τανίας. Παρόμοια περίπτωση ήταν ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος που επέ-
βαλαν οι Δυνάμεις το 1898, με πρώτο διευθυντή έναν βρετανό ανώτερο δη-
μόσιο υπάλληλο. Παρά τις οιμωγές των δημαγωγών, ο διεθνής έλεγχος επέ-
τρεψε στην ελληνική οικονομία να ανανήψει. Σταμάτησε τον πρόχειρο υπερ-
δανεισμό, απέκλεισε εγχώριους και ομογενείς μεσολαβητές και κερδοσκό-
πους, απήλλαξε το ηττημένο και πτωχευμένο κράτος από τους δανειστές του
και άνοιξε πάλι τον δρόμο για τις διεθνείς χρηματαγορές (Μέρος ΣΤ΄). Τέλος,
χάρη στην βρετανική επίσης υποστήριξη η Ελλάδα θα μπορέσει το 1920 να επι-
βάλει την Συνθήκη των Σεβρών.

Η αναδιοργάνωση της χώρας στην δεκαετία του 1900 και στην πρώτη βενιζε-
λική περίοδο της επέτρεψε να συνεχίσει τους εξοπλισμούς. Η διεθνής συγκυρία
της περιόδου 1908-1920, ευνοϊκή για την Ελλάδα, επέτρεψε επίσης στον Ελευ-
θέριο Βενιζέλο να διακινδυνεύσει την ολοκλήρωση του αλυτρωτικού οράματος
με βάσιμες ελπίδες επιτυχίας. Αλλά η εξάντληση της χώρας μετά την δεκαετία
των πολέμων, η ανασύνταξη της κεμαλικής Τουρκίας και κυρίως η ανατροπή της
διεθνούς συγκυρίας και της πολιτικής των Δυνάμεων μετά το 1920 αντέστρεψαν
την πορεία του ελληνοτουρκικού πολέμου και κατέληξαν στην κατά κράτος ήτ-
τα της Ελλάδας το 1922 (Μέρος Θ΄). Η κατάρρευση του αλυτρωτισμού δεν στα-
μάτησε ως διά μαγείας τους εξοπλισμούς. Οι στρατιωτικές δαπάνες συνεχίστη-
καν και μετά το 1922 και εντάθηκαν στην περίοδο 1936-1940. Θα ξαναρχίσουν
στην περίοδο του Εμφυλίου και του Ψυχρού Πολέμου και θα κορυφωθούν πάλι
μετά την νέα κρίση των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 1955 έως τις αρχές του
21ου αιώνα. Η ευαισθησία του γεωπολιτικού περιβάλλοντος της χώρας τις έχει
επιβάλει ως μια σταθερά της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Νομιμοποιηση του Κρατουσ: Πελατειακεσ Σχεσεισ, Μεταρρυθμισμοσ,
Συναινεση

Για την νομιμοποίηση του νεαρού ελληνικού κράτους, οι ιδεολογίες της Επανά-
στασης και του εθνικισμού ήταν αναγκαίες, όχι επαρκείς συνθήκες. Για να εξα-
σφαλίσει συνοχή και συναίνεση, το κράτος έπρεπε επιπλέον να ικανοποιήσει
πράγματι τα αιτήματα της Επανάστασης: ισονομία, δημοκρατία, αλλά και δί-
καιη κατανομή του φορολογικού βάρους και των δικαιωμάτων γαιοκτησίας. Με
άλλα λόγια, όχι μόνο να θεσπίσει ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα, αλλά να
κάνει πράξη το αφηρημένο κήρυγμα της ισότητας και, επομένως, να μειώσει
τις κοινωνικές ανισότητες και να αναδιανείμει τον πλούτο της χώρας.

Αυτά όντως έγιναν, στον πρώτο αιώνα ζωής του νέου κράτους· και έγιναν με
δύο τρόπους. Αφενός, κατ’ οικονομίαν, με μικρές και διάσπαρτες πελατεια-
κές παροχές, οικονομικές και πολιτικές· αφετέρου, κατ’ ανάγκην, με μεγάλες
κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις (Μέρη Η΄ και Θ΄).
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Οι κατ’ οικονομίαν παροχές ξεκίνησαν από νωρίς, ήδη από την δεκαετία
1833-1843, και εκχώρησαν στα μικρομεσαία και χαμηλά κοινωνικά στρώμα-
τα ορισμένα μικρά οικονομικά οφέλη και λίγα, περιορισμένα έστω, πολιτικά
δικαιώματα. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις ξεκίνησαν λίγο αργότερα, μετά το
1864, και εξασφάλισαν στις τάξεις αυτές τα θεμελιώδη πολιτικά δικαιώματα
και την θεσμοθετημένη αναδιανομή των οικονομικών πόρων. Οι μεταβολές
αυτές θα ικανοποιήσουν εν μέρει τα αιτήματα της Επανάστασης, θα κατευ-
νάσουν τις δυνάμει ανατρεπτικές τάσεις και θα εμπεδώσουν την αυθεντία
και την νομιμότητα του κράτους και του πλέγματος εξουσίας που εκάστοτε
το περιέβαλλε. 

Αμέσως μετά την Επανάσταση, τοπικοί οπλαρχηγοί, προεστοί, πλοιοκτήτες,
έμποροι και γαιοκτήμονες είχαν κατορθώσει να εμβολιάσουν, στους πολιτι-
κούς θεσμούς του νέου κράτους, τα προεπαναστατικά πελατειακά δίκτυα που
τους συνέδεαν ανέκαθεν με τα αγροτικά στρώματα. Μια γενιά αργότερα, το
1864, μετά την εγκαθίδρυση του κοινοβουλευτισμού και της καθολικής αν-
δρικής ψήφου, αυτές οι αρχηγετικές δικτυώσεις ενσωματώθηκαν στις νέες πο-
λιτικές τάξεις του κοινοβουλευτικού συστήματος. Έκτοτε, η ανταλλαγή ρου-
σφετιών και κρατικών παροχών με ψήφους έγινε η κατεξοχήν οδός προς την
εξουσία. Η παροχή δημοσίων θέσεων έγινε σπουδαίο όπλο στον αγώνα των
κομμάτων για την προσέλκυση ψήφων και του πλέγματος εξουσίας για τον
έλεγχο του κρατικού μηχανισμού.

Οι πελατειακές παροχές δεν αποτελούσαν μεταρρυθμιστική στρατηγική του
κράτους και του πλέγματος εξουσίας. Ήταν απλές τακτικές κινήσεις, μια πλη-
θώρα ατομικών ευνοιών ή ασύνδετων γενικών μέτρων, κυρίως προεκλογικών.
Ορισμένες ήταν άμεσες, π.χ., τα παντοειδή επιδόματα και συντεχνιακά προ-
νόμια. Άλλες ήταν έμμεσες: π.χ., ήδη από τον 19ο αιώνα, η ανοχή της κατα-
πάτησης δημοσίων και εκκλησιαστικών γαιών και η «νομιμοποίηση» της πα-
ράνομης και αφορολόγητης δόμησης· από τις αρχές του 20ού αιώνα, η ανοχή
της δεύτερης απασχόλησης των δημοσίων υπαλλήλων· και μετά το 1970, η ανο-
χή της γενικευμένης δωροληψίας, δωροδοκίας και διαφθοράς.

Οι παροχές αυτές μετέφεραν πόρους υπέρ μεγάλων τμημάτων του πληθυ-
σμού και στερέωναν έτσι την κρατική αυθεντία. Γι’ αυτό, μολονότι παράνομες,
συντελούσαν εμμέσως στην νομιμοποίηση του κράτους. Ήταν ένας παράδο-
ξος, φαύλος κύκλος αντιφάσεων και εκλογικεύσεων. Στις συνειδήσεις των απλών
ανθρώπων, η εκλογίκευση χάραξε βαθμιαίως μιαν ιδιότυπη «νεκρή ζώνη» με-
ταξύ αυθεντίας και αυθαιρεσίας, νομιμότητας και παρανομίας· και οι ιδεολο-
γικές αυτές συγχύσεις νόθευαν και κατά περίσταση ακύρωναν την αντίληψη
της ισονομίας ως θεμελιώδους δημοκρατικής αρχής. Μακροχρονίως, αυτές οι
πολιτισμικές αλλοιώσεις θα επηρεάσουν βαθιά την εξέλιξη του συνολικού αξια-
κού συστήματος, όπως θα δούμε στο τελευταίο υποκεφάλαιο.

Παράλληλα με τις αρνητικές και ενίοτε καταστρεπτικές επιπτώσεις της, η
πρακτική των παροχών είχε και ευνοϊκές συνέπειες. Συνδέοντας ολοένα πε-
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ρισσότερους ανθρώπους από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα με το πλέγμα
εξουσίας, τους απέφερε οικονομικά και πολιτικά οφέλη που αλλιώς θα τους
ήταν απρόσιτα. Ήταν ένας κύκλος φαύλος και αγαθός συνάμα. Από αυτήν την
άποψη, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η πρακτική των παροχών ήταν ιστορι-
κώς αναπόφευκτη, κοινωνικώς και οικονομικώς αναγκαία και πολιτικώς βλα-
βερή· μακροχρονίως, όμως, και από την σκοπιά του πολιτισμού και των αξιών,
αποδείχθηκε καταστρεπτική.

Η πρακτική των παροχών, άλλωστε, ικανοποιούσε την ιδεολογία της οικο-
νομικής και κοινωνικής ανόδου, και αυτή ήταν βαθιά ριζωμένη στο σύστημα
αξιών των ελληνικών κοινωνιών και στην ιστορία τουλάχιστον τριών αιώνων.
Ήδη από την εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας, η ιδεολογία και η ελπίδα της
κοινωνικής ανόδου είχαν μεγάλη επιρροή στις συμπεριφορές των ανθρώπων
από τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις. Συγκάλυπταν τις ανισότητες και τις
αδικίες, συγκρατούσαν την διεκδικητικότητά τους, άμβλυναν την αγανάκτη-
σή τους σε δύσκολες εποχές, ηρεμούσαν ακόμη και τις επαναστατικές τάσεις
τους. Οι παροχές του 19ου αιώνα απευθύνονταν σε αυτήν ακριβώς την ιδεο-
λογία και σε αυτούς τους ανθρώπους: τους προσέφεραν την ελπίδα και ορι-
σμένες ευκαιρίες κοινωνικής κινητικότητας και ανόδου.

Οι παροχές, ωστόσο, ήταν εκ φύσεως ευκαιριακές. Δεν μπορούσαν να έχουν
αυτά τα καθησυχαστικά αποτελέσματα συνεχώς και για πάντα. Βραχυχρονίως,
αν η συγκυρία ήταν κακή, οι παροχές δεν μπορούσαν να καθησυχάσουν τις
αντιδράσεις των στερημένων· και μακροχρονίως δεν μπορούσαν να συσκοτί-
ζουν επ’ αόριστον τις μεγάλες και σταθερές ανισότητες της μετεπαναστατικής
κοινωνίας. Αυτόν τον ρόλο μπορούσαν να τον παίξουν μόνο οι μεταρρυθμίσεις,
κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές. Γι’ αυτό και τις υιοθέτησαν, εκούσες άκου-
σες, όλες οι πολιτικές παρατάξεις, από το 1843 έως το 1940.

Νομιμοποιηση του Κρατουσ: οι Μεταρρυθμισεισ

Μέσα σε τρεις μόλις γενιές, τέσσερις μείζονες μεταρρυθμίσεις σφράγισαν την
ελληνική ιστορία, μία πολιτική και τρεις κοινωνικές και οικονομικές. Η πρώ-
τη ήταν η συνταγματική καθιέρωση της ισονομίας, της δημοκρατίας, του κοι-
νοβουλευτισμού και του γενικού δικαιώματος ψήφου για τους άνδρες· έγινε με
τα Συντάγματα του 1843 και, κυρίως, του 1864. Οι άλλες τρεις έγιναν βαθμη-
δόν μεταξύ 1871 και 1930 και ήταν οι μεταρρυθμίσεις του γαιοκτητικού, του
πιστωτικού και του φορολογικού συστήματος. Και οι τέσσερις μεταρρυθμίσεις
ήταν προς όφελος αφενός των ανωτέρων αστικών στρωμάτων, αφετέρου και
κυρίως του αγροτικού πληθυσμού (Μέρος Η΄).

Στην ταχύτατη χειραφέτηση των ελλήνων αγροτών συνετέλεσε το πολιτικό,
πληθυσμικό και οικονομικό βάρος της κοινωνικής τους τάξης. Τα δύο τρίτα του
πληθυσμού της χώρας το 1864 και το ήμισυ το 1944 ήταν αγρότες. Η συνει-
σφορά τους στο εθνικό εισόδημα, σε όλη αυτήν την περίοδο, ήταν θεμελιώδης.
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Το 1864, όταν απέκτησαν την ψήφο, σχημάτισαν μια δυνάμει συντριπτική εκλο-
γική πλειοψηφία.

Η πολιτική μεταρρύθμιση αναπτύχθηκε σε δύο φάσεις και ακολούθησε δύο
σχεδόν αναίμακτες εξεγέρσεις. Το 1843, ο στρατός και τα κόμματα που τον
υποστήριζαν ανάγκασαν τον Όθωνα να δεχθεί ένα μοναρχικό Σύνταγμα. Μια ει-
κοσαετία αργότερα, το 1862, οι συνεχείς συνταγματικές παρεκβάσεις του βα-
σιλιά επέφεραν μια σειρά εξεγέρσεων που τον ανέτρεψαν, θέσμισαν το Σύ-
νταγμα του 1864 και ενθρόνισαν τον Γεώργιο. Η Ελλάδα ήταν έτσι από τις πρώ-
τες χώρες στον κόσμο που καθιέρωσαν κοινοβουλευτικό καθεστώς με καθολι-
κή ανδρική ψηφοφορία. Το καθεστώς αυτό λειτούργησε, όπως ήταν φυσικό,
με διαφορετικό εκάστοτε μείγμα δημοκρατικότητας και αυταρχισμού· και λει-
τούργησε έως τον 21ο αιώνα, με τρία σύντομα διαλείμματα δικτατορίας: 1922-
1926, 1936-1940 και 1967-1974 – σύντομα, αν τα συγκρίνει κανείς με πολλές
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Από τις τρεις κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, η αγροτική ήταν
η σημαντικότερη. Παραχώρησε στους χωρικούς τις εθνικές γαίες το 1871 και
τις μεγάλες ιδιωτικές γαιοκτησίες το 1924. Εξάλλου, η μεταρρύθμιση του πι-
στωτικού συστήματος αύξησε βαθμιαίως, ήδη από την δεκαετία του 1860, την
πιστοδότηση των καλλιεργειών από τις τράπεζες και το 1928 αντικατέστησε
τους παραδοσιακούς τοκιστές της υπαίθρου με μια κρατική τράπεζα, την Αγρο-
τική. Τέλος, η φορολογική μεταρρύθμιση μείωσε ήδη από το 1860 την φορο-
λογία των προϊόντων της υπαίθρου, κατήργησε την δεκάτη στα 1880 και απήλ-
λαξε έως το 1930 τους χωρικούς από όλους τους αμέσους φόρους.

Αυτές οι θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις πραγματοποιήθηκαν σε 80 περίπου
χρόνια, συντομότερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες· και έγιναν ειρηνι-
κά, με κυριότερη εξαίρεση την τοπική εξέγερση του Κιλελέρ. Έτσι, οι έλληνες
χωρικοί έγιναν ιδιοκτήτες από νωρίς, και μάλιστα ενώ ήδη ήταν, από τον 18ο αι-
ώνα, σε καλύτερη μοίρα από εκείνη των χωρικών και των δουλοπαροίκων στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι μεταρρυθμίσεις ωφέλησαν όχι μόνο τους αγρότες αλλά και τις ανώτερες αστι-
κές τάξεις. Η φοροδιαφυγή μεγάλης κλίμακας ήταν πάντοτε ανεκτή, ουσια-
στική φορολογία εισοδήματος επεβλήθη στα μεγάλα εισοδήματα μόλις το 1955,
και το δασμολόγιο προστάτευε συστηματικά την βιομηχανία και το εσωτερικό
εμπόριο.

Οι αγρότες, από την πλευρά τους, απέφευγαν πολλούς εμμέσους φόρους αυ-
τοκαταναλώνοντας τα βασικά αγαθά που παρήγαν οι ίδιοι. Μόνο οι φτωχοί των
πόλεων και οι μικροαστοί υπέφεραν από τους εμμέσους φόρους. Κανείς από αυ-
τούς δεν μπορούσε να τους αποφύγει όπως οι αγρότες· και το μέγιστο μέρος των
αμέσων φόρων επεβάρυνε τους μικροαστούς. Πράγματι, από το 1928 έως το
1980, στο σύνολο αμέσων φόρων που εισέπραττε το κράτος, η συμμετοχή των
μισθωτών και των συνταξιούχων ήταν συνεχώς μεγαλύτερη από αυτήν όλων μαζί
των ανωνύμων εταιρειών, των εμπόρων και των ελευθέρων επαγγελματιών. 
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Οι μειώσεις των «αγροτικών» φόρων και η ηθελημένη ανοχή της φοροδια-
φυγής των πλουσίων διατήρησαν τα έσοδα από τις πηγές αυτές σε επίπεδα μο-
νίμως χαμηλά έως μηδενικά και συνετέλεσαν σε χρόνια δημόσια ελλείμματα.
Παρά τις αυξήσεις των εμμέσων φόρων, το κράτος κάλυπτε το μεγαλύτερο μέ-
ρος των ελλειμμάτων του με δημόσιο δανεισμό· και με τον ίδιο τρόπο κάλυπτε
τις στρατιωτικές δαπάνες, το τίμημα του εθνικισμού. 

Συμπερασματικά, η καθιέρωση της δημοκρατίας επετάχυνε τις τρεις άλλες με-
ταρρυθμίσεις· και αυτές με την σειρά τους ενίσχυσαν την νομιμοποίηση του δη-
μοκρατικού καθεστώτος, του κράτους και του πλέγματος εξουσίας. Όλες μα-
ζί, οι τέσσερις μεταρρυθμίσεις συνέθεταν ένα τυπικό αιτιακό πλέγμα: μια σπεί-
ρα αλληλένδετων αιτίων και αιτιατών που αλληλοενισχύονταν με την πάροδο
του χρόνου. Στην σπείρα οδηγούσαν κύκλοι φαύλοι και αγαθοί· και από αυτήν
ξεκινούσαν άλλοι κύκλοι, επίσης αγαθοί ή φαύλοι, στους οποίους θα επανέλ-
θω στο αμέσως επόμενο υποκεφάλαιο.

Εθνικισμοσ και Μεταρρυθμισμοσ: Ενα Αντιδημοκρατικο Μειγμα

Πέρα από το μεγάλο οικονομικό κόστος, ο εθνικισμός, ο μεταρρυθμισμός και το
πελατειακό σύστημα είχαν και κοινωνικό και πολιτισμικό κόστος· και αυτό ήταν
ακόμη μεγαλύτερο.

Η ταύτιση με την κλασική Αρχαιότητα και το αυτοκρατορικό Βυζάντιο είχε
βαριές επιπτώσεις στο αξιακό σύστημα και στην κοινωνική παιδεία των Νεο-
ελλήνων, καθώς και στην πολιτική ζωή της χώρας. Οι επίδοξοι κληρονόμοι ήταν
αδύνατο ν’ αναμετρηθούν με ένα τόσο απαιτητικό προγονικό «υπόδειγμα».
Ενώ, βεβαίως, τους γοήτευσε και τους ένωσε, πριν από το 1922, σε έναν ιδιό-
τυπο αυτοθαυμασμό και στις αλυτρωτικές εξορμήσεις της δεκαετίας 1912-1922,
η κραυγαλέα αντίφαση με την πραγματικότητα, ιδίως μετά την κατάρρευση
του αλυτρωτισμού, προκάλεσε έντονα αντιφατικά αισθήματα φυλετικής ανω-
τερότητας και ουσιαστικής κατωτερότητας. Ένα μεγάλο, συλλογικό σύμπλεγμα
κατωτερότητας, ομφαλοσκοπικό και θαμμένο κάτω από την ψευδαίσθηση της
φυλετικής ανωτερότητας, με βαρύτατες συνέπειες: αυτό ήταν το κοινωνικό και
πολιτισμικό κόστος του εθνικισμού, δυνάμει καταστρεπτικό. 

Εξ ίσου σοβαρές και καθολικές επιπτώσεις είχαν η δημαγωγία και ο λαϊκι-
σμός, έτσι όπως στηρίχθηκαν σε έναν συνδυασμό των πελατειακών πρακτι-
κών με τις μεταρρυθμίσεις. Για να διατηρήσουν την αυθεντία τους, την νομι-
μότητά τους και την προνομιακή θέση τους στο πλέγμα εξουσίας, οι πολιτι-
κές τάξεις χρησιμοποίησαν τα ίδια πάντοτε μέσα, αλλά με συνεχώς αυξανό-
μενες δόσεις: αλλεπάλληλες πλειοδοσίες πατριωτισμού, προεκλογικές υπο-
σχέσεις μεταρρυθμίσεων οι οποίες μετεκλογικώς μετατρέπονταν σε παροχές
χαριστικές και αποσπασματικές, ανοχή της δωροληψίας και της διαφθοράς.
Τα κομματικά δίκτυα συνέδεσαν έτσι την πελατεία όλων ανεξαιρέτως των κομ-

π ™ ∆ √ ƒ π ∞  ∆ √ À  ∂ § § ∏ ¡ π ∫ √ À  ∫ ƒ∞∆ √ À ™  

76

001-078 Eisagogi 2014D  25-08-14  11:55  Σελίδα76



μάτων εξουσίας με τους μηχανισμούς του κράτους αλλά και με τα δίκτυα του
πλεγματος εξουσίας και με οικονομικούς παράγοντες – μεγάλους, μικρομε-
σαίους και μικρούς. Στις αρχές του 21ου αιώνα, η εναλλασσόμενη συμμετο-
χή των οπαδών όλων ανεξαιρέτως των κομμάτων στις εύνοιες, στα οφέλη και
στις παροχές είχε πλέον ακυρώσει την διαφορετικότητα των κομμάτων και εί-
χε μετατρέψει τον πολιτικό διάλογο σε ανούσια συνθηματολογία, διαβρώνο-
ντας το δημοκρατικό αξιακό σύστημα.

Η δημαγωγία, ο λαϊκισμός, η διαφθορά και η διάβρωση των δημοκρατικών
αξιών δεν είναι βεβαίως ελληνικές ιδιαιτερότητες· είναι σύνδρομα της Δημο-
κρατίας, έτσι όπως εξελίσσεται στον δυτικό κόσμο από τον 19ο έως τις αρχές
του 21ου αιώνα. Στην ελληνική περίπτωση, όμως, αυτά τα προβλήματα είχαν
ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια. Στο οικονομικό πεδίο, η συνέπεια ήταν να αυ-
ξηθεί στο έπακρο και να γενικευθεί η διαφθορά (της οποίας σύνδρομο ήταν και
η τεράστια ανάπτυξη της παροικονομίας μεταξύ 1967 και 2004). Στο κοινωνι-
κό και πολιτισμικό πεδίο, οι συνέπειες ήταν βαθύτερες και δυνάμει καταστρε-
πτικές. Οδήγησαν στον εκμαυλισμό μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού και
στην ταχύτατη διάβρωση της πολιτικής παιδείας και του γενικοτέρου συστή-
ματος αξιών, με συνέπειες ακόμη άδηλες και απειλητικές.

Τέλος, βαρύτατες πολιτισμικές επιπτώσεις είχε και η σύμπτωση του Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου με τον Εμφύλιο. Μέσα σε δώδεκα χρόνια, η ελληνική κοι-
νωνία εβίωσε τον παγκόσμιο πόλεμο, μιαν από τις σκληρότερες κατοχικές εμπει-
ρίες, έναν λιμό με πάνω από εκατό χιλιάδες θύματα και έναν από τους χειρό-
τερους υπερπληθωρισμούς της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αυτοί οι εξωγενείς λόγοι
κατέστησαν εν συνεχεία αναπόφευκτο τον τρομακτικό εμφύλιο πόλεμο του
1944-1951. Οι κοινωνικές και πολιτικές ανατροπές που επέφερε ο Εμφύλιος
είχαν δύο σημαντικές συνέπειες· προκάλεσαν, αμέσως μετά, μιαν από τις με-
γαλύτερες μεταναστευτικές αιμορραγίες της ευρωπαϊκής ιστορίας – πάνω από
το ένα πέμπτο των Ελλήνων κάτω των 45 ετών σκορπίστηκε στην Αυστραλία,
στην Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες· και, λίγο αργότερα, οι ανατρο-
πές αυτές οδήγησαν στην στρατιωτική δικτατορία του 1967-1974.

Οι κοινωνικές αρχηγεσίες και οι πολιτικές τάξεις που αναδείχθηκαν μετά την
πτώση της δικτατορίας, το 1974, κληρονόμησαν μια οικονομία που μόλις είχε
συνέλθει από τους πολέμους αλλά ήταν ακόμη ημιανάπτυκτη, περίκλειστη και
ελάχιστα ανταγωνιστική. Με αυτά τα οικονομικά μέσα έμελλε να κυβερνήσουν
την χώρα. Τα πολιτικά κόμματα στελεχώθηκαν εν πολλοίς από μια γενιά πολύ
διαφορετική από τις προπολεμικές, βαθύτατα τραυματισμένη από τις μνήμες
των πολέμων και των διχασμών, ανασφαλή, δύσπιστη και με το αξιακό της σύ-
στημα υπονομευμένο. Κυβερνώντες και κυβερνώμενοι, οι πολίτες αυτής της
γενιάς, στην συντριπτική τους πλειονότητα, είχαν σε όλη τους τη ζωή στερη-
θεί τα αγαθά όχι μόνο της ευημερίας και της ελευθερίας, αλλά και της καλής
εκπαίδευσης και της ευρύτερης παιδείας· και είχαν αρχίσει να εθίζονται, μι-
θριδατικά, στην διάβρωση του αξιακού συστήματος που συνείχε την ελληνική
κοινωνία έως το 1940. Το μείγμα ήταν δυνάμει εκρηκτικό.
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