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Η επαναστατικότητα των κατώτερων τάξεων  
Στον αγροτικό τομέα η δυσαρέσκεια των κατωτέρων τάξεων ήταν 

έκδηλη ήδη από την δεκαετία του 1890. Οι φόροι, το σταφιδικό πρόβλημα 
και τα άλλα προαιώνια προβλήματα των αγροτών είχαν ξεσηκώσει μόνιμή 
αναταραχή στην ύπαιθρο. Γύρω στα 1900 αναρχο-σοσιαλιστικές κινήσεις 
είχαν μια κάποια επιτυχία ανάμεσα στον αγροτικό πληθυσμό της 
Πελοποννήσου. Ένοπλες διαδηλώσεις οργανώθηκαν από 
σταφιδοπαραγωγούς σε όλη τη διάρκεια πριν από το κίνημα και οι 
περισσότερες διαλύθηκαν βίαια από την αστυνομία και το στρατό. Ένα 
δικαιότερο φορολογικό σύστημα ήταν το πρώτο και βασικό αίτημα μιας 
κάπως οπερετικής εξέγερσης στη Σπάρτη το 1909, υπό την αρχηγία του 
πρώην ταγματάρχη Φικιώρη.  

Η αναταραχή στην ύπαιθρο δημιούργησε έτσι ένα ενθαρρυντικό 
περιβάλλον για τις επαναστατικές τάσεις των αστικών κατωτέρων τάξεων. 
Την κοινωνική αναταραχή στην Αθήνα τροφοδοτούσαν η 
δραστηριοποίηση των μικροαστικών σωματείων, οι αυξημένες πιέσεις από 
τα προβλήματα της μετανάστευσης, οι κινητοποιήσεις των φοιτητών, η 
αρθρογραφία του Τύπου.  

Η μετανάστευση υπήρξε σημαντικός κοινωνικός καταλύτης. Η 
συρροή αγροτικών πληθυσμών στην πρωτεύουσα δημιουργούσε 
προβλήματα απασχόλησης, ακρίβειας, χαμηλού επιπέδου διαβίωσης. 
Απότοκος του σταφιδικού, η αυξημένη εσωτερική μετανάστευση δεν 
έβρισκε πάντοτε διεξόδους στην εξωτερική. Οι πύλες της Νέας Υόρκης 
ήταν κλειστές για όσα χρόνια κρατούσε η μεγάλη παγκόσμια κρίση. Οι 
μετανάστες που έφευγαν από την Ελλάδα κάθε χρόνο ήταν λιγότεροι από 
χίλιοι πριν από το τέλος του αιώνα, δέκα χιλιάδες ως το 1905 και 
περισσότεροι από τριάντα μεταξύ 1905 και 1910.  

Το Πανεπιστήμιο, με τις εκατοντάδες των αγροτοπαίδων φοιτητών, 
ήταν ένα εν δυνάμει φυτώριο αναταραχής. Βέβαια οι φοιτητές ήταν τότε 
στην πλειοψηφία τους μάλλον συντηρητικοί, όπως τουλάχιστον φαίνεται 
από τη στάση τους στα Ευαγγελικά. Αλλ’ αυτό δεν απέκλειε τις ανησυχίες, 
έστω και αν εκφράζονταν μάλλον προς τη διεκδίκηση δυνατοτήτων 
κοινωνικής ανόδου παρά προς την κατεύθυνση της καθολικής ανατροπής. 
Οι εσωτερικές αυτές αντιφάσεις εκδηλώθηκαν και στη στάση των 
φοιτητών στην εξέγερση του 1909. Μια εβδομάδα πριν από το κίνημα 
υπέβαλαν στα ανάκτορα μια δήλωση που ζητούσε βασιλική επέμβαση 
ώστε να παταχθούν η ανικανότητα και η διαφθορά των κομμάτων. Το 
πομπώδες αυτό κείμενο, με όλες τις αντιφάσεις του, παρουσιάζει αρκετά 
ριζοσπαστικά και λαϊκιστικά χαρακτηριστικά. Ζητώντας από τον βασιλιά, 
σε εξεζητημένη αρχαϊζουσα, να χρησιμοποιήσει τον γρόνθον του εναντίον 



των πολιτικών, μιλάει για μετανάστευση και φυματίωση, πείνα και 
φόρους, πουθενά, όμως, για φιλελεύθερες αστικές ιδέες.  

[…]  
Αυτά ήταν, συμπερασματικά, τα κοινωνικο-οικονομικά αίτια της 

λαϊκής κατακραυγής κι έτσι εκδηλώνονταν. Τον σκληρό πυρήνα των 
επιδόξων επαναστατών σχημάτιζαν οι μικροαστοί, κυνηγημένοι από τους 
φόβους και την ανασφάλεια, και οι εργάτες, θύματα της πιο ανεξέλεγκτης 
εκμετάλλευσης. Στον περίγυρό του σάλευαν οι εξαθλιωμένες μάζες των 
μεταναστών που περίμεναν στην Αθήνα την ημέρα της αναχώρησής τους. 
Στους μήνες ή στα χρόνια που περνούσαν ανάμεσα στον ερχομό τους στην 
Αθήνα και το ξενιτεμό τους, οι επίδοξοι μετανάστες έχυναν το φαρμάκι 
τους στο ήδη δηλητηριασμένο κοινωνικό κλίμα της πρωτεύουσας και ήταν 
οι εύκολοι σύμμαχοι των μικροαστών και των εργατών. Τα οικονομικά 
αίτια της αγανάκτησης και της επιθετικότητας όλων αυτών των 
ανθρώπων δημιούργησαν έτσι την κοινωνική βάση για τον διστακτικό 
λαϊκισμό των στρατιωτικών.  
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