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Αυτονομία της πολιτικής από τις κοινωνικές διαμάχες  
Στην ιστορία μιας κοινωνίας συμβαίνει συχνά ν’ αυξάνεται η λεγόμενη 

αυτονομία της πολιτικής από την επίδραση των κοινωνικών δομών και 
των ταξικών αγώνων. Εύγλωττο παράδειγμα στην ελληνική ιστορία είναι 
ότι η διαμάχη μεταξύ αστών και γαιοκτημόνων, μια ταξική αντίθεση που 
επηρέασε βαθύτατα την εξέλιξη πολλών δυτικών κοινωνιών, ήταν στην 
Ελλάδα εξαιρετικά περιορισμένη και πάντως δεν έγινε ποτέ μια διαμάχη 
πολιτική και κομματική, ούτε εξελίχθηκε σε πολιτικές συμμαχίες των 
αστών με τους αγρότες [...] 

Η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού ήταν αγρότες. Η 
πλειοψηφία αυτή θα μπορούσε εύκολα να γίνει μια εξίσου συντριπτική 
εκλογική δύναμη ύστερα από τη θεσμοποίηση της καθολικής ψήφου το 
1864. Κάτω από τις συνθήκες αυτές είναι όντως περίεργο ότι δεν 
αναπτύχθηκε ένα σημαντικό αγροτικό κίνημα, σε όλο το διάστημα που τα 
προβλήματα της οικονομικής εξαθλίωσης και της αποκατάστασης των 
ακτημόνων έμεναν στο περιθώριο, δηλαδή ως το 1924 [...] Ένας από τους 
κυριότερους παράγοντες που προκάλεσαν την αυτονόμηση της πολιτικής 
ζωής ήταν η απουσία έμμονης και εκρηκτικής ταξικής πάλης στο απώτερο 
ιστορικό παρελθόν της ελληνικής κοινωνίας. Υπήρχαν βέβαια κοινωνικές 
εκρήξεις στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, αλλά ήταν φαίνεται 
σποραδικές. Όχι ότι έλειπαν οι οικονομικές προϋποθέσεις που ευνοούν 
τους κοινωνικούς αγώνες: το αντίθετο μάλιστα συνέβαινε. Αλλά η μορφή 
και η διάρκεια της οθωμανικής επικυριαρχίας είχαν δημιουργήσει 
ορισμένες κοινωνικο-πολιτικές και ιδεολογικές συνθήκες, άγνωστες στις 
δυτικές κοινωνίες, που περιόρισαν την ανάπτυξη ταξικών αγώνων. […] 

Άλλωστε, η ίδια η διάκριση ανάμεσα στις δυο αυτές τάξεις δεν ήταν 
πάντοτε και παντού τόσο σαφής. Πολλοί γαιοκτήμονες, παράλληλα με τις 
συνήθεις δραστηριότητες του κτηματία, ασκούσαν επιπλέον 
φοροείσπραξη, εμπόριο και τοκογλυφία, δηλαδή οικονομικές και 
κοινωνικές λειτουργίες επιχειρηματία αστού. Και όταν ακόμη οι 
δραστηριότητες αυτές διαχωρίζονταν, και σ’ εκείνες ακόμη τις περιοχές 
όπου υπήρχαν πολλοί αστοί με αποκλειστικά αστικές δραστηριότητες, το 
κοινό ιστορικό παρελθόν των μεγάλων οικογενειών, τα κοινά συμφέροντα, 
η διαπλοκή των δραστηριοτήτων και των συμφερόντων, εμπόδιζαν και 
πάλι την ανάπτυξη μεγάλων κοινωνικών αντιθέσεων ανάμεσα στις δυο 
ανώτερες τάξεις. [...]  

Ένας άλλος παράγοντας που εμπόδισε την ανάπτυξη έντονης ταξικής 
διαμάχης ήταν ιδεολογικός, κι επηρέασε την κοινωνική συμπεριφορά όχι 
μόνο της μεσαίας αγροτικής τάξης. Ήταν η σύγχυση που προκαλούσε 
στους Έλληνες η αποπνικτική δύναμη του ξένου κατακτητή και η 



μακραίωνη κυριαρχία του, μια δύναμη που έκανε την οθωμανική 
κοινωνική ιεραρχία να φαίνεται σαν αναπόφευκτη μοίρα [...] 

Υπό τις συνθήκες αυτές δεν ήταν δυνατό ν’ αναπτυχθεί μια βαθιά 
ταξική διαμάχη, που θα μπορούσε να μεταφερθεί στην πολιτική μ’ έναν 
πόλεμο είτε ανάμεσα στους αγρότες και τις ανώτερες τάξεις, είτε των 
αστών ενάντια στους γαιοκτήμονες. Οι ίδιες αυτές συνθήκες συνετέλεσαν 
και στην εξαιρετικά αργή εξέλιξη της ιδεολογίας των αγροτών, που 
επέτρεψε στην πολιτική ολιγαρχία να διατηρήσει την ιδεολογική σύγχυση 
της αγροτικής τάξης και, μέσω αυτής, την ανοχή της. Αυτές εμπόδισαν 
την ανάπτυξη ενός αγροτικού κινήματος και τη δημιουργία ενός 
αγροτικού κόμματος. Υπό αυτές επίσης τις συνθήκες η αστική τάξη, που 
εξακολουθούσε να ενδιαφέρεται πολύ για το εμπόριο και καθόλου για τη 
βιομηχανία, αδιαφόρησε για την αγροτική μεταρρύθμιση κι επομένως δεν 
επεδίωξε την πολιτική υποστήριξη των ακτημόνων. Τέλος, οι ίδιες 
συνθήκες κατέστησαν και των μικροκτηματιών τη συμμαχία σχεδόν 
αδιάφορη για τους μεταπράτες αστούς - και χρήσιμη κυρίως για το 
στέμμα. Συνέπεια ακόμη αυτών των συνθηκών ήταν η στάση των 
οικονομικά κυριάρχων τάξεων, που δεν μπορούσαν και δεν ήθελαν να 
περιορίσουν την αυτονομία των πολιτικών και να επιβάλουν άμεσα την 
ταξική τους εξουσία. Δεν το ήθελαν, γιατί απλούστατα οι αστικοί θεσμοί, 
και ειδικά το Σύνταγμα, ήταν οι καλύτερες εγγυήσεις των συμφερόντων 
τους: οι γαιοκτήμονες είχαν το απαραβίαστο της ατομικής ιδιοκτησίας, 
και οι αστοί είχαν αποκτήσει το αστικό τους καθεστώς πριν ακόμη 
δημιουργηθούν οι καπιταλιστικές συνθήκες που το έκαναν απαραίτητο. 
Και δεν το μπορούσαν, γιατί η οικονομική τους δύναμη ήταν τόσο 
μετρημένη και περιχαρακωμένη από εξωτερικούς οικονομικο-πολιτικούς 
περιορισμούς που δεν τους έφτανε για να κυριαρχήσουν στην πολιτική 
όπως κυριαρχούσαν στην οικονομία. Η σχετική οικονομική δύναμη των 
γαιοκτημόνων έβαινε σε συνεχή παρακμή: ενώ συγκέντρωσαν το 10% του 
εθνικού προϊόντος το 1825, είχαν μόλις ένα 4% το 1910. Όσο για την αστική 
τάξη, μολονότι σταδιακά αύξανε αισθητά την δύναμή της, ήταν ακόμα 
καχεκτική μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα [...] 

Συμπερασματικά, μια παραδοσιακή πολιτική ολιγαρχία είχε κληθεί να 
διοικήσει, με ένα σύγχρονο, αστικό θεσμικό σύστημα, μια κοινωνία 
ουσιαστικά προ-καπιταλιστική.  
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