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Η εποχή κυριαρχίας της γεωργοκτηνοτροφίας και της απροκάλυπτης
δουλείας (10.000π.Χ. έως 1492µ.Χ.)
Εισαγωγή

Καθόλη τη διάρκεια της προϊστορίας αλλά και κατά το µέγιστο τµήµα της ιστορίας
µας, µέχρι την ανάδειξη του εµπορικού καπιταλισµού (ή µερκαντιλισµού), στο τέλος
του 15ουµ.Χ. αιώνα, διαπιστώνουµε αβίαστα ότι τα περισσότερα από τα ζέοντα
προβλήµατα της σηµερινής οικονοµικής πραγµατικότητας δεν υπήρχαν. Βέβαια ο
«καπιταλισµός»1, υπό την απλή έννοια της κατοχής και εκµετάλλευσης ενός
παραγωγικού κεφαλαίου, ξεκίνησε από την προϊστορία, µε τη γεωργοκτηνοτροφική
και δουλοκτητική του µορφή, όταν αναπτύχθηκε η κοινωνική διαστρωµάτωση και η
µεγάλη ιδιοκτησία γεωργικής γης, ζώων και δούλων, δηλαδή µε την εκµετάλλευση
(πέραν των αναγκών διατροφής) του φυτικού, ζωικού και ανθρώπινου «κεφαλαίου».
Στις δυο πρώτες και χρονικά «τεράστιες» προϊστορικές-σε σχέση µε τους ιστορικούς
χρόνους-περιόδους2, αυτά τα 990.000 προ-γεωργοκτηνοτροφικά χρόνια, ζήσαµε
χωρίς ιδιοκτησιακές ανάγκες και µε ανοικτές, «αταξικές» κοινωνικές δοµές.
Ανταλλάσαµε αγαθά και εµπειρίες αποκεντρωµένα και χαλαρά, χωρίς κοινωνικούς
εγκλωβισµούς και οικονοµικές φοβίες ή πάθη. Ας ξαναθυµηθούµε ότι:

1

Η βαθύτερη κοινωνική και οικονοµική ερµηνεία της έννοιας, των στόχων και δράσεων του
καπιταλισµού επιχειρείται από τους γνωστούς µεγάλους στοχαστές των τελευταίων πέντε αιώνων, θα
επανέλθουµε προσεγγιστικά στις αντίστοιχες χρονικές ενότητες. Οφείλουµε όµως για τη µεταξύ ηµών,
των απλών ανθρώπων κατανόηση, να στηριχτούµε κατ’ αρχήν και να περιοριστούµε κατ’ ανάγκην στη
στοιχειώδη ετυµολογία: Με ρίζα το «capital» (κεφάλαιο από το λατινικό capitalis εκ του caput=κεφάλι),
ο καπιταλισµός αναφέρεται στο σύστηµα που αξιοποιεί το κεφάλαιο, δηλαδή ένα απόθεµα, υλικών κατά κανόνα- πόρων για την παραγωγή κέρδους. Το κέρδος αυτό, (χρηµατικό ή σε είδος), ανήκει στον
ιδιωτικό ή και δηµόσιο φορέα-κάτοχο του κεφαλαίου, ο οποίος και το χρησιµοποιεί κατά την κρίση του,
στα πλαίσια των εκάστοτε θεσµικών και διαχειριστικών περιορισµών. Καπιταλιστής είναι εποµένως
όποιος όχι µόνο κατέχει ένα κεφάλαιο διασφαλίζοντας εισοδήµατα (π.χ. ενοίκια, τόκους καταθέσεων)
για ένα επίπεδο ζωής αλλά και το εκµεταλλεύεται συστηµατικά και επιχειρηµατικά µε σκοπό το κέρδος.
2
Βλέπε υποκεφάλαιο α στο προηγούµενο κεφάλαιο 2.
2

•

Επί

900.000

χρόνια

υπήρξαµε

αδύναµοι,

ακοινώνητοι

και

ελεύθεροι

τροφοσυλλέκτες και ολίγον κυνηγοί µικρών ζώων, έχοντας στη σύντοµη ζωή
µας µόνο τους δεσµούς και τις υποχρεώσεις της προσωπικής µας οικογένειας.
•

Επί άλλα 90.000 χρόνια, µέχρι το 10.000π.Χ., ζήσαµε ως δυνατοί κυνηγοίτροφοσυλλέκτες, οργανωθήκαµε σε οµάδες οικογενειών των 20 έως 70 ατόµων,
αλλά δεν εγκλωβιστήκαµε χωρικά ή κοινωνικά. Πραγµατοποιήσαµε τη µεγάλη
«έξοδο» από την Αφρική στον υπόλοιπο κόσµο, υπερισχύοντας πλέον µε το
µυαλό και τα όπλα µας, έναντι των άλλων µεγάλων θηρευτών. Αναπτύξαµε
εντυπωσιακές εικαστικές ικανότητες και δηµιουργήµατα, αλλά και αναδείξαµε τα
πρώτα µαζικά συµπτώµατα απληστίας και αλαζονείας, µε θύµατα3 τους
«πρώτους εξαδέλφους» των δύο άλλων κλάδων του γένους µας, (Homo
Erectus και κυρίως Homo Neander).

Με την ανακάλυψη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας εδώ και 12.000 χρόνια στη
Μεσοποταµία, δηµιουργήθηκε µια πολλαπλάσιας ισχύος παραγωγική βάση για τις
θεµελιώδεις ανάγκες της διατροφής και της ένδυσής µας. Η αξιοποίησή της επέβαλε
την ένωση των γειτονικών οµάδων σε «φυλές» και τη χωρική και κοινωνική
συγκέντρωσή τους γύρω από την πολύτιµη πλέον, γεωργοκτηνοτροφική γη. Η
εξειδίκευση στην παραγωγική διαδικασία βελτίωσε την ποιότητα και αύξησε τις
ποσότητες των προϊόντων δηµιουργώντας διαθέσιµα πλεονάσµατα.
Τα πρώτα 6.500 χρόνια της γεωργοκτηνοτροφίας, όπως θα αναλύσουµε στη
συνέχεια, η παραγωγή και διάθεση των πλεονασµάτων ενίσχυσε το αίσθηµα
ασφάλειας των φυλών για το κοινό µέλλον τους, χωρίς να δηµιουργούνται κοινωνικές
διαστρωµατώσεις, δηλαδή µόνιµα ιδιοκτησιακά και εξουσιαστικά προνόµια σε
µειοψηφίες. Στη συνέχεια όµως, µε την αύξηση των αγαθών και των πληθυσµών,
έγινε η µετάβαση από την εξειδίκευση και τη διαβάθµιση των ρόλων στη φυλή, στον
διαχωρισµό της σε τάξεις, στη µόνιµη διαστρωµάτωση. Κυριάρχησε δηλαδή η
απληστία και αλαζονεία µιας άρχουσας οµάδας και οδήγησε στην ανάλγητηαπάνθρωπη εκµετάλλευση της πλειοψηφίας, κυρίως µε την επιβολή καταναγκαστικής
εργασίας για

την φθηνή

γεωργοκτηνοτροφική

παραγωγή, τη

φύλαξη των

«περιουσιών»4 και τη µόνιµη επιβολή της οµάδας στο σύνολο της φυλής.

3
4

Κατά την κρατούσα άποψη.
Φαίνεται ότι οι «φουσκωτοί» προσέφεραν τις υπηρεσίες τους από τα προϊστορικά χρόνια.
3

Οργανώθηκε συνακόλουθα η ευρύτερη εκµετάλλευση του πλεονάσµατος µε τη
διακίνηση προϊόντων, τον ανταγωνισµό µεταξύ παραγωγών και τη δηµιουργία
αγορών για την ανταλλαγή αγαθών, κυρίως τροφίµων, µετάλλων και άλλων ειδών
πρώτης ανάγκης και υπηρεσιών, κυρίως δούλων, δουλοπάροικων, γραφειοκρατών
και ένοπλων µισθοφόρων. Η εποχή κυριαρχίας της γεωργοκτηνοτροφίας και της
απροκάλυπτης δουλείας κατά τη δεύτερη «διαστρωµατωµένη» φάση της, θα
µπορούσε εποµένως από στοιχειώδη οικονοµική άποψη να χαρακτηριστεί και ως η
πρώτη καπιταλιστική περίοδος της ανθρωπότητας, κατά την οποία επικρατούσε ο
γεωργοκτηνοτροφικός και δουλοκτητικός καπιταλισµός.
Περιοριζόµενος στη µεγάλη σκηνή των Ευρασιατικών πολιτισµών5, θεώρησα
χρήσιµη τη σύνοψη του γενικότερου ιστορικού πλαισίου µέσα στο οποίο
αναπτύχθηκαν οι πηγές και τα γεγονότα των ιδεολογικών και κοσµικών εξουσιών6, µε
τα εκάστοτε χαρακτηριστικά και τη βαρύτητα της οικονοµικής εξουσίας. Παράλληλα
επιχειρώ τη σύνδεση των εκάστοτε ποσοστώσεων και αλληλεξαρτήσεων των
τεσσάρων πηγών εξουσίας, µε τα επιτεύγµατα και τις ακρότητες των εκπροσώπων
τους και τα περιορισµένα δικαιώµατα και τις πολλές υποχρεώσεις των ανίσχυρων
µελών των αντίστοιχων κοινωνιών.
Επιχειρώ λοιπόν να σκιαγραφήσω στο παρόν κεφάλαιο, το χρονικό της
συναρπαστικής περιπέτειας του είδους µας κατά την εποχή κυριαρχίας της
γεωργοκτηνοτροφίας και της απροκάλυπτης δουλείας, που εµπεριέχει από
οικονοµική άποψη στη δεύτερη φάση της και την πρώτη εµφάνιση του καπιταλισµού
στις διαστρωµατωµένες κοινωνίες, επί της γεωργικής γης του ζωικού και του
ανθρώπινου κεφαλαίου.
Από το 10.000 π.Χ. µέχρι το τέλος του 15ου µ.Χ. αιώνα, όλη αυτή η µακριά πορεία
των τελευταίων 7.000 χρόνων της προϊστορίας και των πρώτων 4.500 χρόνων της
ιστορίας µας, δείχνει πόσο διαφέρουν τα τότε επιφαινόµενα από τη σύγχρονη
πραγµατικότητα αλλά και πόσο µοιάζουν µε τα σηµερινά, τα βαθύτερα αίτια και
επιγενόµενα των φαινοµένων. ∆υστυχώς οι τότε ατοµικές και συλλογικές δράσεις και
επιλογές µας, τα λάθη, οι ακρότητες και οι συνακόλουθες ηθικές και υλικές
καταστροφές για τον απλό άνθρωπο, επαναλαµβάνονται από τις εκάστοτε άπληστες
5

Οι αναφορές στον υπόλοιπο κόσµο είναι ελάχιστες (Αµερική, Άπω Ανατολή) ισχύουν όµως, µε
χρονικές υστερήσεις, τα ίδια γενικά κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά.
6
Βλέπε υποκεφάλαιο γ στο προηγούµενο κεφάλαιο 2.
4

και αλαζονικές κυρίαρχες τάξεις. Η αίσθηση της κατοχής κάποιας εξουσίας, εµποδίζει
συνήθως το σκύψιµο πάνω από τα διδάγµατα της Ιστορίας, που εξακολουθούν, σε
πείσµα των επισηµάνσεων της λαϊκής σοφίας αλλά και αρκετών διορατικών
στοχαστών, να παραµένουν αναξιοποίητα.
Παρά τις προσπάθειες αποστασιοποίησης, είµαι ασφαλώς επηρεασµένος στην
κατάταξη των ρόλων και τις χρονολογήσεις από το σχολικό και εργασιακό
περιβάλλον στο οποίο µεγάλωσα, τον Ελληνικό και γενικότερα τον Ευρωπαϊκό τρόπο
ζωής, πολιτισµό και παιδεία. Παρακαλώ για την επιείκεια των ιστορικών και ελπίζω
στις παρεµβάσεις τους για λάθη και παραλείψεις µου.

α. Αρχικές συνθήκες και βασικοί κοινωνικοοικονοµικοί µετασχηµατισµοί


Πρώτα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και οργανωτικές διαβαθµίσεις

Κατά τις πρώτες χιλιετίες της γεωργοκτηνοτροφίας7, θεµελιώδης παράµετρος για τις
κοινωνικές εξελίξεις υπήρξε η δυνατότητα κάποιων τµηµάτων του φυσικού µας
περιβάλλοντος,

να

προσφέρουν

σε

συνδυασµό,

δυο

µεγάλα

συγκριτικά

πλεονεκτήµατα: Ήπιο κλίµα και αειφόρες εκτάσεις, κυρίως για τη γεωργία, δηλαδή
ευµενές για τον άνθρωπο φυσικό περιβάλλον µε εύφορη γεωργική γη, όχι µόνο
αρδευόµενη αλλά και περιοδικά λιπαινόµενη από την ιλύ (λάσπη) των πληµµυρών.
Είναι π.χ. οι περιπτώσεις παραποτάµιων περιοχών του Τίγρη και του Ευφράτη, του
Νείλου, του Ινδού και του Κίτρινου Ποταµού.
Η µόνιµη χρήση αυτών των προνοµιούχων εκτάσεων, απάλλαξε τους γεωργούς και
από το πρόβληµα της συνεχούς µετακίνησης λόγω εξάντλησης της γονιµότητας της
γης8. Η ασφάλεια από το πλεόνασµα διατροφής, έφερε την αύξηση της πυκνότητας
συγκέντρωσης των ανθρώπων γύρω από την προσοδοφόρα γη. Το τίµηµα αυτής της
πυκνής συγκέντρωσης ήταν ο χωρικός και κοινωνικός εγκλωβισµός των προγόνων
µας: Ενώθηκαν οι οµάδες οικογενειών σε φυλές9 και οι ικανότερες και τυχερότερες
7

Άρχισε περί το 10.000π.Χ. στην Ασία, περί το 6.500π.Χ. στην Ελλάδα και χίλια χρόνια αργότερα
στην κεντρική Ευρώπη. Η ασιατική πρωτοπορία οφείλεται στα φυσικά πλεονεκτήµατα της
Μεσοποταµίας.
8
Κατά τις έξι πρώτες χιλιετίες της γεωργοκτηνοτροφίας δεν φαίνεται ότι υπήρχαν οι τεχνικές της
βαθειάς άροσης της γης.
9
Βλέπε τα περί συγκρότησης σε φυλές στην τρίτη ενότητα του υποκεφαλαίου α, του προηγούµενου
κεφαλαίου 2.
5

από αυτές τις νέες κοινότητες γεωργοκτηνοτρόφων και κυνηγών, αύξησαν τα
οικονοµικά και επιθετικά-στρατιωτικά µεγέθη τους, υποτάσσοντας και τις γειτονικές
φυλές, η απληστία και η αλαζονεία έπαιξαν πιθανότατα τον κυρίαρχο ρόλο τους.
∆ηµιουργήθηκε δηλαδή το αίτιο και το αποτέλεσµα της παραγωγικής εξειδίκευσης και
η διαβάθµιση των ρόλων στην κοινωνική µονάδα της φυλής. Πάντως τόσο κατά τις
πέντε τελευταίες προϊστορικές µας χιλιετίες, όσο και κατά τα επόµενα 1.500 ιστορικά
χρόνια, δηλαδή τα πρώτα 6.500 χρόνια της γεωργοκτηνοτροφίας, µέχρι και τα µέσα
της

4ηςπ.Χ.

χιλιετίας,

δεν

υπάρχουν

αρχαιολογικά

ίχνη

κοινωνικής

διαστρωµάτωσης10. Η νέα αυτή κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα, οδήγησε
µεν τους προγόνους µας στον χωρικό εγκλωβισµό δε µπόρεσε όµως κατά το πρώτο
και µεγαλύτερο µέρος της κυριαρχίας της, (δηλαδή από το 10.000 έως το 3.500π.Χ.),
να

οδηγήσει

και

στον

κοινωνικό

εγκλωβισµό

σε

στεγανές

τάξεις:

Η

γεωργοκτηνοτροφία στην πρώτη αυτή προ-καπιταλιστική φάση της, κάλυπτε µε
µεγαλύτερη ασφάλεια τις εξαιρετικά λιτές ανάγκες διαβίωσης των πολλών,
πιθανότατα ικανοποιούσε, χωρίς µόνιµες ακρότητες, την απληστία των εκάστοτε
υψηλά ιστάµενων στην κλίµακα της διαβάθµισης αλλά δεν τους επέτρεψε την
εκµετάλλευση του φυτικού, ζωικού και ανθρώπινου κεφαλαίου για προσωπικό τους
ιδιοκτησιακό και εξουσιαστικό-καταχρηστικό κέρδος.



Αστικός εγκλωβισµός, διαστρωµάτωση και µεγαλοϊδιοκτησία

Η µείζονος σηµασίας κοινωνική εξέλιξη και αλλαγή της πληθυσµιακής δοµής, η
«αστικοποίηση»11, υπήρξε πάντως βραδύτατη και δε φαίνεται να ολοκληρώθηκε
κάπου στον κόσµο κατά την προϊστορική περίοδο. Μόλις την 4ηπ.Χ. χιλιετία, στη
νότια Μεσοποταµία αυξήθηκαν σε µέγεθος οι µόνιµες συγκεντρώσεις κατοικιών,
οχυρών φύλαξης αγαθών και οι χώροι άσκησης της κοσµικής και ιδεολογικής
εξουσίας.

Τα

χωριά

µετεξελίχθηκαν

σε

υποτυπώδεις

«πόλεις»,

οι

φυλές

συνασπίστηκαν σε µικρούς πληθυσµούς, της τάξης των λίγων χιλιάδων κατοίκων.
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Βλέπε υποκεφάλαιο β στο προηγούµενο κεφάλαιο 2.
Για το «άστυ» τα παράγωγά του και την πόλη βλέπε την τελευταία ενότητα του υποκεφαλαίου α του
προηγούµενου κεφαλαίου 2.
11

6

Σηµαντικές αστικές συγκεντρώσεις εµφανίζονται µόνον κατά την 3ηπ.Χ. χιλιετία. Η
οχυρωµένη πόλη Ουρούκ12 των Σουµερίων, που ιδρύθηκε ανατολικά του Ευφράτη
στο δεύτερο µισό της 4ηςπ.Χ. χιλιετίας, περί το 2.700π.Χ., στέγαζε 40.000 και πλέον
κατοίκους και τότε αναδύονται τα πρώτα ίχνη της διαστρωµάτωσης µεταξύ αστών και
αγροτών. Παράλληλα πληθαίνουν οι ανθρώπινοι πόροι αλλά και τα ακριβά για την
εποχή χάλκινα όπλα και εργαλεία. Οι πολεµικές συγκρούσεις αυξάνονταν, διότι
µεγάλωνε και το µέγεθος των πειρασµών, κυρίως για τα προς κατάκτηση αγαθά αλλά
και για το φθηνό εργατικό δυναµικό της εποχής, τους αιχµάλωτους-δούλους.
Η αέναη και ανελέητη µάχη για τη ζωή και την εξέλιξή της, µεταξύ όλων των ειδών
της πανίδας και της χλωρίδας, επικεντρώνεται προφανώς στη διασφάλιση του
ζωτικού για την επιβίωση χώρου και του αναγκαίου για τη βιολογική ανάπτυξη και
αναπαραγωγή µεριδίου, στην προσφερόµενη από το περιβάλλον διατροφή. Η
ιδιοκτησία, ως ανθρώπινη µετεξέλιξη αυτής της αρχέγονης ανάγκης, δηλαδή η
µονιµότερη διασφάλιση αυτής της ανάγκης, αναβλύζει από τα βάθη της προϊστορίας.
Εκδηλώνεται άλλωστε κατά έµµεσο τρόπο και στη συµπεριφορά όλων των
ανθρωποειδών πρωτευόντων, των θηλαστικών και πολλών άλλων ειδών της
πανίδας.
Το αποτέλεσµα αυτής της ανθρώπινης έκφρασης και ροπής στην ιδιοκτησία,
περιορίζεται όµως µέχρι την αρχή της εποχής της γεωργοκτηνοτροφίας, στην κατοχή
των αναγκαίων για την ασφαλέστερη δυνατή επιβίωση αντικειµένων και χώρων, π.χ.
όπλων, εργαλείων και της απαραίτητης για τη διαβίωση της οικογένειας περιοχής. Η
µετατροπή της ανάγκης κατοχής εφοδίων και χώρων, για την επιβίωση σε θεσµό
ιδιοκτησίας όπως τον εννοούµε και σήµερα, σε συνδυασµό µε την επικράτηση της
πατριαρχικής

δοµής,

επέβαλαν

σταδιακά

στις

περισσότερες

αρχέγονες

γεωργοκτηνοτροφικές κοινωνίες, την ανισότητα στην κτήση υπέρ των ισχυρότερων
αλλά και την ιδιοκτησία των γυναικών που έχει αφήσει τα ίχνη της, έστω και άτυπα,
µέχρι σήµερα.
Η µεγάλη κατάχρηση του θεσµού της ιδιοκτησίας αρχίζει µε την αστικοποίηση και το
κράτος: Ο εντεταλµένος αρχηγός της στρατιωτικής δύναµης και των οχυρώσεων της
πόλης, εκµεταλλευόµενος το συνεχή έξωθεν κίνδυνο, µονιµοποιεί την εξουσία του και
την επεκτείνει στο πολιτικό, οικονοµικό και ιδεολογικό γίγνεσθαι. Οικειοποιείται τότε
12

Βρισκόταν 230χλµ. νοτιοανατολικά της σηµερινής Βαγδάτης.
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µε την άρχουσα οµάδα, ένα σηµαντικό µέρος της ακίνητης και κινητής οικονοµικής
περιουσίας και εξουσίας που αποκτήθηκε µε την υπερεργασία των µελών της
κοινότητας, αντί να τη διανείµει ή να την καταστήσει κοινόχρηστη. Μετατρέπει ο ίδιος
ως απόλυτος µονάρχης σε δική του «επικράτεια», το χώρο ζωής και άσκησης των
οικονοµικών δραστηριοτήτων της κοινότητας και το περιβάλλον που τον στηρίζει,
στελεχώνει το «κράτος», γίνεται δηλαδή η κυρίαρχη τάξη αυτής της επικράτειας,
κατοχυρώνοντας µέσω της µεγαλοϊδιοκτησίας και ένα εξουσιαστικό κληρονοµικό
δικαίωµα. ∆ηµιουργώντας έτσι ένα σταθερό και σηµαντικό γεωργοκτηνοτροφικό
κεφάλαιο, ο κάτοχός του το αξιοποιεί και για την πέραν της πολυτελούς του
διαβίωσης, δηµιουργία προσωπικού κέρδους: Π.χ. ανταλλάσσει τα περισσεύµατά του
µε νέες γαίες και δούλους, επεκτείνοντας τη γεωργοκτηνοτροφική του «επιχείρηση»
και µε την πράξη αυτή αναδύεται ο γεωργοκτηνοτροφικός καπιταλισµός.
Η ανακάλυψη της γεωργοκτηνοτροφίας διαδόθηκε και σε περιοχές χωρίς τα
προαναφερθέντα συγκριτικά κλιµατικά και εγγειοβελτιωτικά πλεονεκτήµατα. Η
µειωµένη πρόσοδος της γης άφησε χαλαρές τις πληθυσµιακές συγκεντρώσεις και τις
κοινωνικές δοµές οι φυλές διατήρησαν τη χωρική και διατροφική ανεξαρτησία τους.
Καθόλη την προϊστορική εποχή και την ιστορική περίοδο της εποχής του ορείχαλκου,
η έλλειψη µεγάλων πλεονασµάτων αγαθών στις διάσπαρτες αυτές φυλές, περιόρισε
και τις επιθετικές κινήσεις, η απληστία και η µεγαλοϊδιοκτησία είχαν περιορισµένο
πεδίο ανάπτυξης εις όφελος των σχέσεων καλής γειτονίας. Η οικονοµική και πολιτικοστρατιωτική ανατροπή πραγµατοποιήθηκαν, χάρη στην «λαϊκή» διάδοση των
σιδερένιων όπλων και εργαλείων, όπως θα δούµε στη συνέχεια.



Οικογένεια και δουλοκτησία

Καθόλη τη διάρκεια αυτών των 11.500 προϊστορικών και ιστορικών χρόνων
κυριαρχίας της γεωργίας13 και κτηνοτροφίας, κύρια παραγωγική µονάδα, παρέµενε το
οικογενειακό νοικοκυριό που διέθετε αυστηρή δοµή, συνοχή και ιεραρχία, εθιµικά
θεµελιωµένη και βαθειά ριζωµένη. Η αύξηση του µέσου όρου ζωής πρόσθεσε και την
τρίτη γενιά στους κόλπους του πατέρα-αρχηγού που όριζε την πορεία και τις τύχες
13

Αναπτύχτηκε σε περιορισµένο πληθυσµιακό και κυρίως εδαφικό ποσοστό της τότε ανθρωπότητας.
Στο µεγαλύτερο µέρος των κατοικηµένων περιοχών της γης συνεχιζόταν η νοµαδική ζωή των
τροφοσυλλεκτών και κυνηγών, µε σποραδικές ενδείξεις και πρώιµης κτηνοτροφίας.
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της οικογένειάς του. Οι οµάδες οικογενειών των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών και στη
συνέχεια οι ενώσεις τους σε φυλές (ή πατριές), διοικούνται από τη «γερουσία», τους
αρχηγούς-πατριάρχες

των

οικογενειών

και

οι

δηµιουργούµενες

συγγένειες

αναδεικνύουν και τον πατριάρχη της φυλής, αρχηγό και της ισχυρότερης οικογένειας.
Τα πρώτα γραπτά κοινωνικά συµβόλαια (ασιατικά, ελληνικά, ρωµαϊκά, κλπ) και όσα
άλλα

ακολούθησαν

µέχρι

σήµερα,

κατοχύρωναν

κατά

προτεραιότητα

το

«οικογενειακό δίκαιο», αλλά και άµεσα ή έµµεσα την αντιπροσωπευτική πολιτική
εξουσία των ισχυρών οικογενειών δια των εκπροσώπων τους. Σε ορισµένες περιοχές
του κόσµου, π.χ. στις αραβικές χώρες, η οικογενειακή δοµή παραγωγής, διοίκησης
και πολιτικής εξουσίας, από την οικογενειακή µονάδα στην οµάδα οικογενειών, τη
φυλή και το κράτος, ισχύει αναλλοίωτη µέχρι σήµερα.
Η κοινωνική διαστρωµάτωση µε την υπερσυγκέντρωση εξουσιών και συνακόλουθων
ακινήτων και κινητών αξιών στην κυρίαρχη µειοψηφία, οδήγησε όπως αναφέρθηκε
στην εισαγωγή και στη δουλοκτησία: Η αναγκαία παροχή εργασίας για την πολλαπλή
και µαταιόδοξη εξυπηρέτηση των αρχόντων, την άπληστη µείωση του κόστους
καλλιέργειας της γης τους και κατασκευής και συντήρησης κοινωφελών έργων,
καλύφθηκε καταχρηστικά και απάνθρωπα από τους δούλους, λάφυρα πολέµων και
κτήµα του αφέντη τους, χωρίς νόµιµα δικαιώµατα ή συµµετοχή στο οποιοδήποτε
κοινωνικό συµβόλαιο.
Τις τάξεις των δούλων ενίσχυαν και οι δουλοπάροικοι, χρεωκοπηµένοι ή ανασφαλείς
λόγω ληστειών, επιδροµών κλπ µικροϊδιοκτήτες γης, που εκχωρούσαν τη γη και τα
περισσότερα ατοµικά τους δικαιώµατα14 στον ισχυρό γαιοκτήµονα της περιοχής
έναντι

παροχής

προστασίας.

Η

δουλοπαροικία15

εµφανίστηκε

σε

πολλές

διαστρωµατωµένες γεωργοκτηνοτροφικές κοινωνίες. Αυξανόταν στα φεουδαρχικά
συστήµατα, όπως π.χ. στη Μεσαιωνική Ευρώπη, ενώ έσβηνε όταν το κεντρικό
κράτος διασφάλιζε την ειρήνη και προστάτευε τους µικροϊδιοκτήτες πολίτες του, για
την ενίσχυση της επιµεριστικής εξουσίας του και των ενόπλων δυνάµεών του, π.χ.
στις περιόδους ακµής της ∆υτικής και Ανατολικής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, των
µεγάλων δυναστειών στην Κίνα και Ιαπωνία, κλπ.
14

Προσέφεραν και αγγαρείες πέραν ενός µεγάλου τµήµατος της σοδειάς τους, ο γάµος και η
µεταβίβαση προσωπικών αγαθών επιτρεπόταν µετά από άδεια του αφέντη τους, κλπ., δεν µπορούσαν
να φύγουν από τη γη τους αλλά ούτε και να διωχθούν από αυτήν.
15
Υπήρξε δουλοπαροικία και στην Αρχαία Ελλάδα, π.χ. οι είλωτες στη Σπάρτη. Η ακραία φεουδαρχική
µορφή δουλοπαροικίας εξαφανίστηκε σταδιακά από την Ευρώπη, µετά το τέλος του Μεσαίωνα.
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Τα

απαράδεκτα

αυτά

καθεστώτα

της

απροκάλυπτης

δουλείας

και

της

δουλοπαροικίας, δυστυχώς ευλογήθηκαν ηθικά και από φωτισµένα κατά τα άλλα
πνεύµατα και εξουσίες, µη εξαιρουµένων και των ιδεολογικών, οδήγησαν δε εξ
αντιδιαστολής, στη µειωτική αντιµετώπιση της εργασίας κυρίως της χειρωνακτικής,
από τις άρχουσες τάξεις. Η αξιακή αυτή διαστροφή, µειώνει το παραγωγικό δυναµικό
και της αστικής ή γεωργοκτηνοτροφικής µικροµεσαίας τάξης, κλονίζοντας την ατοµική
και συλλογική ψυχική υγεία πολλών κοινωνιών, -εν µέρει και της ελληνικής-, µέχρι
σήµερα.
Πράγµατι, στον αγροτικό τοµέα, η εργασία µε επαχθείς όρους των φτωχών
ακτηµόνων στους ιδιοκτήτες γης συνεχίζεται: Οι κολλήγοι (από το colligo = συλλέγω)
ή σέµπροι που εξεγέρθηκαν στο Κιλελέρ εναντίον των γαιοκτηµόνων, λόγω της
απάνθρωπης εκµετάλλευσης, δεν κατάφεραν να ανατρέψουν πλήρως αυτή την
πρακτική. Τη θέση τους πήραν φτωχοί µετανάστες και τηρουµένων των αναλογιών, η
υποβόσκουσα ρατσιστική θεώρηση τους, υποκαθιστά την ασύστολη ηθική ανοχή και
εντατική εκµετάλλευση από τους προγόνους µας του καθεστώτος της δουλείας.
Ανάλογα ισχύουν και για πολλούς χειρώνακτες των τεχνικών έργων, µε
πρωταγωνίστρια την οικοδοµική δραστηριότητα.



Αγορά, µέταλλα και νόµισµα

Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, ενίσχυσαν
την ευρύτερη κοινωνική αξία ενός χώρου άσκησης οικονοµικών δραστηριοτήτων, της
«αγοράς»

κάθε

υποτυπώδους

ή

πραγµατικής

πόλης:

Ο

αρχικός

χώρος

διαπραγµάτευσης και ανταλλαγών, µεταξύ των παραγωγών που επινόησαν και
αξιοποιούσαν την εξειδίκευση στα προϊόντα τους, αναβαθµίστηκε σε χώρο πολιτικής
αναφοράς και επικοινωνίας. Η αγορά έγινε κέντρο για την άσκηση και της συλλογικής
εξουσίας στην πόλη, από την ανώτερη βαθµίδα εξειδίκευσης, η βαθµίδα αυτή
εκµεταλλεύεται καταχρηστικά το πλεονέκτηµα και εξελίσσεται γρήγορα στο κυρίαρχο
στρώµα του πληθυσµού, ασκώντας και επιµεριστική εξουσία.
Στις προνοµιούχες γεωργοκτηνοτροφικές γαίες ανάβλυσαν και οι τέσσερις πηγές της
κοινωνικής εξουσίας. Η µονιµοποίηση της στρατιωτικής και πολιτικής εξουσίας και το
γεγονός ότι, όχι µόνο οι γεωργοί, αλλά και οι κτηνοτρόφοι δηµιουργούν εδαφικές
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εξαρτήσεις από ζωτικές γι’ αυτούς περιοχές, π.χ. πηγές νερού, χειµαδιά, δικά τους
βοσκοτόπια, εδραίωσαν την ιδιοκτησία της διαστρωµατωµένης άρχουσας τάξης, µε
πρώτη τη Μεσοποταµία, στα µέσα της 4ηςπ.Χ. χιλιετίας.
Η αφθονία θέριεψε την απληστία και οι περιορισµένες, καθόλη την προϊστορία,
οικονοµικές µορφές άσκησης της εξουσίας, µε την ανακάλυψη των µετάλλων
απέκτησαν µια νέα πανίσχυρη διάσταση: Οι άρχοντες συνειδητοποίησαν όχι µόνο τη
χρηστική ανάγκη, την αντικειµενική αξία των µετάλλων, αλλά και το κύρος που θα
τους προσέδιδε η εφεύρεση ενός προϊόντος ευρύτερης ανταλλακτικής αξίας. Ήδη
από την 5η π.Χ χιλιετία, ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός άρχισαν να
χρησιµοποιούνται και ως είδη πολυτελείας γενικής αποδοχής.
Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η κατοχή αυτών των «πολύτιµων» ειδών,
δηµιούργησε αλλά και συµβόλισε µια νέα µορφή οικονοµικής δύναµης µε τρεις κύριες
συνιστώσες: Τη χρηστική-υποστηρικτική των άλλων κοσµικών εξουσιών, δηλαδή την
αξιοποίηση π.χ. του χαλκού και των κραµάτων του για κατασκευή όπλων, τη
διακοσµητική-µαταιόδοξη, τη µετατροπή π.χ. του αργύρου και του χρυσού σε
στολίδια των αρχόντων και της ιδεολογικής εξουσίας και την καθαρά εµπορικήσυναλλακτική, δηλαδή τη µεταφορά των «ειδών πολυτελείας» στις αγορές και την
ανταλλαγή τους µε τρόφιµα, υφάσµατα, κλπ.
Η κατοχή της πρώτης χρηστικής συνιστώσας, προσέδιδε και σηµαντική πολιτική και
στρατιωτική ισχύ, διότι ο ιδιοκτήτης µη ευγενών µετάλλων είχε τον άµεσο ή έµµεσο
έλεγχο της κατασκευής όπλων. Η δεύτερη διακοσµητική συνιστώσα, θεραπεύει
διαχρονικά την πρώτη εξαδέλφη της αλαζονείας, τη µαταιόδοξη επιδειξιοµανία και
των δύο φύλων της εύπορης τάξης, που καταντάει και ακαλαίσθητη µε τη διόγκωση
των στολιδιών.
Από πλευράς οικονοµικής εξουσίας, η τρίτη συναλλακτική συνιστώσα της δύναµης
των

πολύτιµων

κυρίως

µετάλλων,

κατέκτησε

δεσπόζουσα

θέση,

διότι

µετασχηµατίστηκε στο ζητούµενο κυρίαρχο στοιχείο των ανταλλαγών της «αγοράς»,
το «νόµισµα». Πραγµατοποιήθηκε δηλαδή και η πρώτη επαναστατική ανακάλυψη
στο εµπόριο, διευκολύνοντας τα µέγιστα τη διακίνηση των προϊόντων αλλά και
πολλαπλασιάζοντας την οικονοµική ισχύ και το κύρος των κατόχων µετάλλων για
παραγωγή νοµισµάτων. Η αρχαία Αθήνα, µε τα ορυχεία αργύρου στο Λαύριο,
αποτελεί ένα µεγάλο ιστορικό παράδειγµα.
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Σε τελευταία ανάλυση, επί εξήµισυ χιλιετίες, δηλαδή κατά το µεγαλύτερο διάστηµα
της γεωργοκτηνοτροφίας16, ο συνωστισµός γύρω από τα εύφορα, παραποτάµια και
αυτολιπαινόµενα
αστικοποιήσεις,

µε
σε

τις

πληµµύρες

συνακόλουθη

εδάφη,

δηλαδή

δεν

οδήγησε

κοινωνική

σε

σηµαντικές

διαστρωµάτωση

και

µεγαλοϊδιοκτησίες µε πρώιµες «καπιταλιστικές» δοµές. Στη συνέχεια όµως και µέχρι
το τέλος της εποχής του ορείχαλκου, (1400π.Χ. κατ’ ελάχιστο),η συνεχώς
αυξανόµενη συσσώρευση των πλεονασµάτων µιας περιορισµένης εδαφικής
περιοχής και ο χωρικός εγκλωβισµός γύρω από αυτήν, οδήγησαν στις πόλεις µε την
αγορά και τον πολιτισµό17.
Η

κοινωνική

διαστρωµάτωση

παγιώθηκε

µε

την

άρχουσα

τάξη

των

µεγαλοϊδιοκτητών, µε το κράτος, τον ηγεµόνα του και το νόµισµά του. Το φαινόµενο
αυτό επαναλήφθηκε µε κάποια καθυστέρηση και στις ηπίου κλίµατος κοινωνίες των
παραλίων της καλοτάξιδης Μεσογείου. Τα αντίστοιχα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που
δηµιούργησαν τις µεγαλοϊδιοκτησίες και το προς αξιοποίηση κεφάλαιο είναι
ορισµένες ξηρικές καλλιέργειες µεγαλύτερης ανταλλακτικής αξίας και βέβαια το διά
θαλάσσης ευρύτερο και φθηνότερο εµπόριο.
Οι αστικοποιηµένες και διαστρωµατωµένες κοινωνίες της εποχής του ορείχαλκου,
διαταράχθηκαν και παρήκµασαν από την εκλαΐκευση των εξουσιών µε την κατασκευή
ισχυρών όπλων και εργαλείων, από το φθηνό και εύκολα προσβάσιµο στους
πολλούς σιδηροµετάλλευµα. Ο ιός των µόνιµων εξουσιών και των µεγάλων
ιδιοκτησιών βέβαια δεν εξοντώθηκε. Το όλο φαινόµενο επαναλήφθηκε µε
περισσότερο ή λιγότερο δηµοκρατικές παραλλαγές, όταν αποκαταστάθηκε η νέα τάξη
πραγµάτων.



Η εποχή του σιδήρου: ∆ιασπορά και εκλαΐκευση των κοσµικών
εξουσιών

16

ης

Από το 10.000π.Χ. µέχρι τα µέσα της 4 π.Χ. χιλιετίας.
Υπάρχουν διάφορες προσδιοριστικές προσεγγίσεις των σοφών ερευνητών της έννοιας
«πολιτισµός», ας µου επιτραπεί να αναφέρω σε ελεύθερη µετάφραση τη σκληρή άποψη του
αρχαιολόγου Colin Renfrew: Πολιτισµός είναι η αποµόνωση από τη φύση, µε τρεις κύριους µονωτές:
Την πόλη, που µονώνει από τον ελεύθερο έξω χώρο, τη γραφή που αποµονώνει γεγονότα από τη
φυσική ροή του χρόνου και τους χώρους λατρείας που µονώνουν από το διάχυτο υπερβατικό
άγνωστο.
17
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Είναι ευρύτατα γνωστές οι µεγάλες κοινωνικές ανατροπές που προκλήθηκαν από την
ανακάλυψη της επεξεργασίας και χρήσης του σιδήρου για όπλα και εργαλεία: Όλες οι
δοµηµένες κοσµικές εξουσίες του γνωστού ευρασιατικού κόσµου των τελευταίων
αιώνων της 2ηςπ.Χ. χιλιετίας, υπέστησαν αυτή τη «σιδηροπληξία», πολλές
καταστράφηκαν και εξαφανίστηκαν, θα δούµε τα συγκεκριµένα παραδείγµατα στις
επόµενες ενότητες αυτού του κεφαλαίου.
Μια πρώτη προφανής αλλά και ατελής αιτιολογία αυτής της ανατροπής, στηρίζεται
στις συγκριτικά καλύτερες φυσικές ιδιότητες του σιδήρου έναντι του ορείχαλκου, τον
οποίο και κατανίκησε, τόσο στα πεδία των µαχών όσο και στα εργαλεία της
γεωργοκτηνοτροφικής και βιοτεχνικής παραγωγής. Γιατί όµως δεν µπόρεσαν οι
κατεστηµένες κοσµικές εξουσίες, παρά τη µεγάλη υπεροχή τους σε συγκεντρωµένους
και

οργανωµένους

ανθρώπινους

και

οικονοµικούς

πόρους

έναντι

των

διασκορπισµένων σε «απολίτιστες» φυλές εισβολέων, να προλάβουν την αξιοποίηση
και τον έλεγχο του νέου αυτού ισχυρότερου µετάλλου, όπως τα είχαν ήδη καταφέρει
µε τον ορείχαλκο;
Τα κοιτάσµατα χαλκού και των άλλων µετάλλων του κράµατος για την χύτευση
ορειχάλκου, είναι χωρικά και ποσοτικά περιορισµένα. Εποµένως η οικονοµική τους
αξία είναι υψηλή και είναι ελέγξιµα από µια ισχυρή συγκεντρωτική – επιτακτική
κοσµική εξουσία. Αντίθετα ο σίδηρος βρίσκεται διεσπαρµένος και σε σηµαντικές
ποσότητες στον πλανήτη µας, είναι δηλαδή ένα µετάλλευµα φθηνό, εύκολης
πρόσβασης και τα προϊόντα του δηλαδή τα σιδερένια όπλα και εργαλεία, µπορούν να
γίνουν είδη ευρείας «λαϊκής» κατανάλωσης.
Η καθυστέρηση στην αξιοποίηση του σιδήρου οφείλεται στη δυσκολότερη, σε σχέση
µε τον ορείχαλκο τεχνολογία και διαδικασία χύτευσης. Χρειάστηκαν αρκετοί αιώνες
της 2ηςπ.Χ. χιλιετίας για την ανακάλυψη, βελτίωση και διάδοση της τεχνολογίας
παραγωγής σιδηρών αντικειµένων, είναι όµως σχεδόν βέβαιο ότι περί το 1200π.Χ.,
όλες οι εκτός «πολιτισµένων εξουσιών» διάσπαρτες και χαλαρές ευρασιατικές
κοινωνικές δοµές, είχαν αποκτήσει και αξιοποιήσει αυτό το φθηνό και πανίσχυρο για
την εποχή του τεχνικό-οικονοµικό όπλο.
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Ακολούθησε
18

εκλαΐκευσης
•

µια

πρώτη

φάση

ευρύτατης

αποκέντρωσης,

διασποράς

και

της οικονοµικής και στρατιωτικής εξουσίας:

Τα σιδερένια άροτρα και τσεκούρια, επέτρεψαν το βαθύ όργωµα της γης και την
υλοτοµία

για

παραγωγή

γεωργοκτηνοτροφικών

ξυλείας,

περιοχών.

αλλά
Το

και

για

τη

συγκριτικό

δηµιουργία

νέων

πλεονέκτηµα

των

παραποτάµιων, αρδευόµενων και λιπαινόµενων από την ιλύ γεωργικών
περιοχών περιορίστηκε. Οι νοµαδικές φυλές απέκτησαν µια σταθερή και
πλεονασµατική αγροτική οικονοµία, µε τις δικές τους ξηρικές καλλιέργειες, τα
βοσκοτόπια και τις αποψιλώσεις δασικών εκτάσεων. Οι πληθυσµοί τους
αυξήθηκαν.
•

Η φθηνή και αποκεντρωµένη κατασκευή σιδηρού οπλισµού, ενίσχυσε
αποφασιστικά και τις στρατιωτικές δυνάµεις και εξουσίες των µεµονωµένων και
χωρίς διαστρωµάτωση φυλών. Οι επεκτατικές φιλοδοξίες των αρχηγών τους,
οδήγησαν στη δηµιουργία και οργάνωση των «βαρβαρικών» φύλων19, µιας
συνοµοσπονδίας φυλών µε κοινή και ισχυρή δύναµη κρούσης.

Η δεύτερη επιθετική φάση ήταν θέµα χρόνου: Οι «βάρβαροι» συνειδητοποιούν τις
νέες

κατακτητικές

τους

δυνατότητες,

γνωρίζουν

τα

κλιµατικά

και

εδαφικά

πλεονεκτήµατα και το συγκεντρωµένο «αστικό» πλούτο των κατεστηµένων ήδη κατά
την 2ηπ.Χ. χιλιετία αυτοκρατοριών. Οργανώνονται συνακόλουθα για την επέλαση και
την κατάκτησή τους, σε συνεργασία και µε άλλα φύλα της ευρύτερης περιοχής όταν
το µέγεθος του στόχου το επιβάλλει. Η αλαζονεία της δύναµης των όπλων και της
καλύτερης έναντι των µαλθακών «αριστοκρατιών» φυσικής τους κατάστασης,
συνδυάζονται άριστα µε την απληστία για την απόκτηση των «µυθικών» θησαυρών
του πολιτισµού. Πράγµατι οι επιτιθέµενοι κυριαρχούν στρατιωτικά, εξοντώνουν την
παλαιά τάξη πραγµάτων και ισοπεδώνουν πολλά από τα πολιτιστικά της
επιτεύγµατα.
Η βίαια ανατροπή των κοσµικών εξουσιών της εποχής του ορείχαλκου και η
αδυναµία των «σιδηρών» κατακτητών, να αξιοποιήσουν άµεσα τις προηγµένες
παραγωγικές και εµπορικές δοµές των ηττηµένων, οδήγησε σε µερικούς σκοτεινούς
18

Υπό την έννοια της παραγωγικής και στρατιωτικής δυνατότητας που έδωσε η φθηνή χρήση του
σιδήρου στον ευρύτερο αγροτικό πληθυσµό των εκτός «πολιτισµού» περιφερειών της εποχής.
19
Υπενθυµίζεται ότι ονοµάσαµε «φύλα», τα αθροίσµατα των γειτονικών φυλών µιας σηµαντικής
εδαφικής έκτασης.
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αιώνες, όπως θα δούµε στη συνέχεια. Η αναγέννηση ήταν όµως εντυπωσιακή: Η
διασπορά και εκλαΐκευση των δυνατοτήτων άσκησης κοσµικής εξουσίας και η
αναλογικότερη κατανοµή της γεωργοκτηνοτροφικής προσόδου, πολλαπλασίασαν τα
αναπτυξιακά κέντρα στην Ευρασία και άνοιξαν το δρόµο για τις νέες µεγάλες
γεωπολιτικές και κοινωνικές ανακατατάξεις και αυτοκρατορίες της 1ηςπ.Χ. χιλιετίας.

β. Εγγύς Ανατολή (Ν.Δ. Ασία), Αίγυπτος, Αρχαϊκή Ελλάδα και προΡωµαϊκή Ευρώπη (10.000 έως 480π.Χ.)


Μεσοποταµία και Μικρά Ασία: Σουµέριοι, Χετταίοι, Ασσύριοι και
Πέρσες

Οι πρώτοι ασιατικοί πολιτισµοί αναπτύχθηκαν σε δύο επίπεδα: Ξεκίνησαν από την
εδαφικά περιορισµένη διοικητική αρχή της πόλης-κράτους, δηµιούργηµα της µεγάλης
και χωρικά εντοπισµένης έγγειας προσόδου, των σηµαντικών παραγωγικών και
πληθυσµιακών πλεονασµάτων και της εξειδίκευσης. Για να προστατευθούν και να
αξιοποιηθούν αποδοτικότερα οι συγκεντρωµένες φυλές και τα αποθέµατα αγαθών,
χτίστηκαν οι περίκλειστες πόλεις και ισχυροποιήθηκαν in situ οργανωτικά και δοµικά
οι κοσµικές και ιδεολογικές πηγές εξουσίας για τη διακυβέρνησή τους. Στη συνέχεια,
µε µοχλό τη στρατιωτική δύναµη και κίνητρο τη διασφάλιση των πρώτων υλών της
ενδοχώρας, (ξυλεία, µέταλλα, κλπ), οι πόλεις-κράτη επεξέτειναν αυτές τις εξουσίες
στην ευρύτερη εδαφική περιοχή τους, είναι τα παραδείγµατα των Σουµέριων, των
Ασσυρίων και των Χετταίων.
Τα συγκριτικά φυσικά πλεονεκτήµατα της περιοχής (ήπιο κλίµα, πολύ νερό και
εύφορο, αυτολιπαινόµενο από τις πληµµύρες, έδαφος) και η σφηνοειδής γραφή που
εφευρέθηκε για την αποτελεσµατικότερη άσκηση της πολιτικοοικονοµικής εξουσίας
και χρησιµοποιήθηκε για περισσότερα από 3.000 χρόνια, έδωσαν στη Μεσοποταµία
των Σουµερίων το ευρύτερο αναπτυξιακό και πολιτισµικό προβάδισµα, έναντι των
άλλων ευρασιατικών κοινωνιών της 3ης και 2ηςπ.Χ. χιλιετίας, συµπεριλαµβανοµένων
και των Αιγυπτίων. Ήδη από τη νεολιθική εποχή, την 5ηπ.Χ. χιλιετία, εµφανίζονται
αρδευτικές διώρυγες, ενώ όπως προαναφέρθηκε κατά την επόµενη 4η χιλιετία
15

παράλληλα µε το ξεκίνηµα της ασιατικής εποχής του χαλκού, σηµαντικό ποσοστό του
πληθυσµού «αστικοποιείται» σε µεγάλα οχυρωµένα χωριά των χιλίων και πλέον
κατοίκων και ιδρύεται η πόλη Ουρούκ. Στα µέσα της χιλιετίας αυτής εµφανίζεται
στους Σουµέριους και η πρώτη σαφής κοινωνική διαστρωµάτωση, πιθανόν σε
τέσσερις τάξεις σύµφωνα µε τους τάφους της εποχής.
Χρειάστηκε άλλη µια χιλιετία για να αναδειχθεί, παράλληλα µε την αξιοποίηση της
µεταλλουργίας και το ξεκίνηµα της ασιατικής εποχής του Ορείχαλκου20, η πρώτη
µεγάλη αυτοκρατορία και η πρώτη θρυλική πόλη-πρωτεύουσά της µε τη διαχρονική
διάσταση του όρου: Για πολλούς αιώνες, οι λαοί της Μεσοποταµίας και της
υπόλοιπης Εγγύς Ανατολής θεωρούσαν τη Βαβυλωνία, -όπως ονοµάστηκε στα τέλη
της 3ηςπ.Χ. χιλιετίας η αυτοκρατορία των Σουµερίων και των Ακκαδίων- και την
πρωτεύουσά

της

Βαβυλώνα,

κοιτίδα

του

πολιτισµού.

Ο

πλούτος

των

γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και η σχετική έλλειψη µεταλλευµάτων και ξυλείας,
ανέδειξαν µια ισχυρή συγκεντρωτική-επιτακτική εξουσία που διασφάλιζε µε υποδοµές
και στρατό τις εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες και ανταλλαγές.
Η Βαβυλώνα, κτισµένη περί το 2.000 π.Χ στις δύο όχθες του ποταµού Ευφράτη,
νότια της σηµερινής Βαγδάτης και προστατευµένη από ένα ισχυρό τείχος µήκους 90
χλµ., υπήρξε η µεγαλύτερη οχυρωµένη πόλη της Ανατολής. Ο µεγάλος βασιλιάς
Χαµουραµπί21 την ανακήρυξε πρωτεύουσα «των τεσσάρων µερών του κόσµου», του
Ακκάδ, του Ελάµ, της Ασσυρίας και της Βαβυλωνίας και θέσπισε το πληρέστερο
µέχρι τότε «κοινωνικό συµβόλαιο», -µε την τάξη των ιδιοκτητών βέβαια- τον οµώνυµό
του κώδικα: Στα 282 άρθρα του καταγράφονται οι κανόνες συµπεριφοράς και
συµβίωσης αυτής της πρώτης µεγάλης αστικής κοινωνίας, µε τους αγρότες και τους
δούλους που την υπηρετούσαν και προσδιορίζονται µε ακρίβεια οι σκληρές ποινές
κατά την παραβίασή τους.
Ακόµα και όταν η αυτοκρατορία αυτή και η πρωτεύουσά της παρήκµασαν, η
ανθρωπότητα συγκράτησε στη µνήµη της τις υπερβολές και τη χλιδή της, τον
περίφηµο ναό-πύργο της Βαβέλ και τους κρεµαστούς κήπους των βασιλικών
ανακτόρων, ένα από τα επτά θαύµατα του κόσµου. Το οικονοµικό και πολιτισµικό
δέλεαρ της Βαβυλώνας και γενικότερα της Μεσοποταµίας, γοήτευε µετά από 1500
20

Μπρούντζου για την ακρίβεια, που καλύπτει εννοιολογικά διάφορα κράµατα χαλκού, µεταξύ αυτών
και τον ορείχαλκο (χαλκός και ψευδάργυρος).
21
ο
Βασίλευσε τον 18 π.Χ. αιώνα , (πιθανόν 1792-1750).
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χρόνια και ορισµένα φωτισµένα πνεύµατα της κλασικής Ελλάδας. Ο Μέγας
Αλέξανδρος επηρεασµένος πιθανόν από τους µεγάλους δασκάλους της εφηβείας του
και ασφαλώς από τις ηδονιστικές υπερβολές της ζωής των αρχόντων της
Μεσοποταµίας, αφού κατέστρεψε την Περσέπολη, πρωτεύουσα, λατρευτικό και
διοικητικό κέντρο της Αυτοκρατορίας των Αχαιµενιδών, επέλεξε ως δική του
πρωτεύουσα, όχι µια από τις πολλές νέες πόλεις που ίδρυσε στην Ασία ή στην
Αφρική, αλλά τη Βαβυλώνα.
Στο τέλος της 3ης και στις αρχές της 2ηςπ.Χ. χιλιετίας, οι Χετταίοι, ινδοευρωπαϊκής
καταγωγής, προερχόµενοι µάλλον από τη βορειοανατολική Ευρώπη22, εισβάλουν και
εγκαθίστανται στη Μικρά Ασία. Φαίνεται ότι έφεραν µαζί τους ή ανακάλυψαν περί τον
17ο αιώνα την τέχνη επεξεργασίας του σιδήρου για την κατασκευή όπλων.
Κρατώντας µυστικό αυτό το σηµαντικό πλεονέκτηµα οι Χετταίοι, αναπτύσσουν
αποτελεσµατική στρατιωτική οργάνωση και καταλαµβάνουν στο τέλος του 17ουπ.Χ.
αιώνα τις δύο ισχυρότερες πόλεις της εποχής, το Χαλέπι και τη Βαβυλώνα. Στα µέσα
του 14ου αιώνα θεµελιώνουν και την αυτοκρατορία τους, αναπτύσσοντας σηµαντική
πολεµική και θρησκευτική αρχιτεκτονική και προσαρµόζοντας τα ινδοευρωπαϊκής
προέλευσης χαρακτηριστικά τους, στο περιβάλλον και τις παραδόσεις της Μικράς
Ασίας και της Μεσοποταµίας.
Τον 12οπ.Χ. αιώνα, η εισβολή των Λαών της Θάλασσας23 έθεσε απότοµα τέλος στη
µεγάλη αυτή δύναµη της εποχής. Είχε εν τω µεταξύ διαδοθεί ευρύτερα η
µεταλλουργία του σιδήρου και οι Χετταίοι είχαν χάσει το συγκριτικό αυτό
πλεονέκτηµα. Κατά µια εκδοχή, έγιναν και στόχος διότι συµµάχησαν µε τους Αχαιούς
για την κατάκτηση και εξόντωση της Τροίας, µε την οποία οι λαοί της θάλασσας
φαίνεται ότι είχαν φυλετικές συγγένειες. Οι Κιµµέριοι, οι Σκύθες και οι Ασσύριοι
έσβησαν στη συνέχεια τις πηγές εξουσίας του χεττιτικού κόσµου. Ο ανατέλλων κατά
τον 8οπ.Χ. αιώνα δεύτερος και µεγαλύτερος ελληνικός αποικισµός και πολιτισµός,
εξαφάνισε για πάντα και τα πολιτιστικά ίχνη του αρχαίου αυτού µικρασιατικού
δηµιουργήµατος.

22
23

Πιθανόν από τον Καύκασο, όπου υπήρχαν πλούσια κοιτάσµατα σιδηροµεταλλεύµατος.
Σκιαγραφούνται σε επόµενη παράγραφο.
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Οι Ασσύριοι, λαός αρχικά ποιµενικός, αγροτικός και εµπορικός που κατοικούσε
βόρεια της Μεσοποταµίας24, λόγω και του σκληρού-άγονου περιβάλλοντος,
ανέπτυξαν έναν έντονο εθνικισµό και µια προχωρηµένη για την εποχή τους
στρατιωτική οργάνωση και επιθετική τακτική, για την αλλοτρίωση των γειτονικών
εύφορων εκτάσεων και αγαθών. Χάρη στην πειθαρχηµένη αξιοποίηση της ευρύτατης
λαϊκής τάξης των χωρικών-στρατιωτών τους µε τα σιδηρά εργαλεία και όπλα,
κατάφεραν από τον 13ο έως τον 7οπ.Χ. αιώνα, να κατακτήσουν όχι µόνο το
µεγαλύτερο τµήµα της Μεσοποταµίας και της Εγγύς Ανατολής, αλλά και της
Αιγύπτου25. Κυρίαρχη µορφή εξουσίας είναι η στρατιωτική, που περιλαµβάνει ως
υποσύνολό της και την πολιτική.
Ο τελευταίος βασιλιάς των Ασσυρίων Ασσουρµπαντιτάλ (γνωστός στους Έλληνες ως
Σαρδανάπαλος), ανέδειξε την πρωτεύουσά τους Νινευή σε σπουδαία πόλη των
τεχνών αλλά και των γραµµάτων, δηµιουργώντας και µια µεγάλη βιβλιοθήκη. Η
Ασσυριακή αυτοκρατορία καταλύθηκε το 612 π.Χ από τους Μήδους και τους
Βαβυλώνιους µε τη βοήθεια και των Αιγυπτίων και η Νινευή καταστράφηκε.
Οι Μήδοι, αρχαία φύλα ινδοευρωπαϊκής προέλευσης, αναπτύχθηκαν στα εδάφη των
υψιπέδων του βορειοδυτικού Ιράν. Αξιοποίησαν τον ορυκτό πλούτο και την
κτηνοτροφία τους και ακολουθώντας το επιτυχηµένο στρατιωτικό πρότυπο των
Ασσυρίων κυριάρχησαν στην ευρύτερη περιοχή, κατέλυσαν την Ασσυριακή κυριαρχία
στα τέλη του 7ου αιώνα και δηµιούργησαν µια πρώτη αυτοκρατορία. Στα µέσα του 6ου
αιώνα ο υποτελής στους Μήδους βασιλιάς των Περσών Κύρος Β΄ ο Μέγας (559529π.Χ.) κυριάρχησε επί των Μήδων, δηµιούργησε ένα ενιαίο Μηδο-Περσικό κράτος
και κατέκτησε τη Λυδία µε τη µικρασιατική ενδοχώρα. Αµέσως µετά κατέλαβε τις
παραθαλάσσιες µικρασιατικές πόλεις-κράτη και το 539π.Χ. εισήλθε νικητής και στη
Βαβυλώνα, εγκαθιδρύοντας τη µεγαλύτερη µέχρι τότε αυτοκρατορία στο σύνολο της
Νοτιοδυτικής Ασίας.
Η αχανής περσική επικράτεια οργανώθηκε σε είκοσι σατραπείες, φόρου και λόγου
υποτελείς στον «µεγάλο Βασιλέα», από το διάδοχο του Κύρου, ∆αρείο (521486π.Χ.): Κύριες υποχρεώσεις τους ήταν η καταβολή στο Βασιλέα -υποφερτών για το
λαό- φόρων και η παροχή εκπαιδευµένων στρατιωτικών σωµάτων, µε αντάλλαγµα
24

Ίδρυσαν την Άσσουρ στον ποταµό Τίγρη, από την οποία πήραν και το όνοµά τους.
Από το 1650 έως το 1570 π.Χ από τους Υξώς, τους «βασιλείς- ποιµένες» προερχόµενους πιθανόν
από τη Συρία και το 675 π.Χ µε την εισβολή και την εν συνέχεια κατάκτηση των Θηβών (το 643 π.Χ).

25
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την προστασία από εξωτερικούς εχθρούς και την ανοχή αλλά και κατοχύρωση της
πολιτιστικής και ιδεολογικής διαφορετικότητας όλων των υπηκόων26. Η περσική
δυναστεία Κύρου και ∆αρείου, των Αχαιµενιδών, κυβέρνησε επί 200 χρόνια µε το
συγκεντρωτικό-επιτακτικό

σύστηµα

εξουσιών

του

απόλυτου

µονάρχη,

που

εκπροσωπούσε και την επί της γης ιδεολογική εξουσία.
Παρά τη µεγάλη υπεροχή αυτής της αυτοκρατορίας σε υλικά µέσα και ανθρώπινους
πόρους, αλλά και σε ευρύτητα αντιλήψεων στο ιδεολογικό και πολιτιστικό επίπεδο,
νικήθηκε από τις ελληνικές πόλεις-κράτη σε καθοριστικές για το µέλλον της Ευρώπης
µάχες, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα και στη συνέχεια καταλύθηκε το
330π.Χ. από το ελληνικό εκστρατευτικό σώµα υπό τον Αλέξανδρο. Θα συνοψίσουµε
στις επόµενες περί των Ελλήνων ενότητες, τους λόγους της πολιτικής αλλά και
στρατιωτικής υπεροχής των ελεύθερων πολιτών, έναντι των πολυαριθµότερων αλλά
δογµατικά υποταγµένων υπηρετών του εκάστοτε θεοποιηµένου προστάτη-µονάρχη.
Καθοριστική αλλά και πρωτοποριακή συµβολή στην ανεξιθρησκία της περσικής
αυτοκρατορίας είχε η ιδεολογία της άρχουσας τάξης, η θεία αποκάλυψη µέσω του
Ζωροάστρη, προφήτη των αρχών του 7ουπ.Χ. αιώνα: Η αέναη εσωτερική µας µάχη
διεξάγεται ανάµεσα στο καλό και το κακό, η δυνατότητα της λογικής επιλογής
συνυπάρχει στην ανθρώπινη φύση. Στο τέλος θα νικήσει το καλό µε το καθαρτήριο
πυρ να εξαγνίζει τις αµαρτωλές ψυχές. Η απήχηση αυτής της θρησκείας ήταν
διαχρονική, ξεπέρασε τα όρια της περσικής αυτοκρατορίας και ασφαλώς επηρέασε
θετικά τις µετέπειτα µονοθεϊστικές ιδεολογίες αλλά και τις πολιτικές συµπεριφορές
των Ελλήνων και Ρωµαίων κατακτητών.



Ο Νείλος και η Αίγυπτος

Η αρχαία Αίγυπτος, δώρο του Νείλου και χώρα του Ήλιου, αν και αφρικάνικη χώρα
µε µικρή µόνον ασιατική λωρίδα στην χερσόνησο του Σινά, απεικονίζει άλλο ένα
µείζον διαχρονικό παράδειγµα προϊστορικών και ιστορικών κοινωνιών, που
επηρέασαν µε την παρουσία τους την εξέλιξη στο ευρασιατικό γίγνεσθαι. Οφείλει την
πολιτιστική της ανάπτυξη στην αξιοποίηση των µεγάλων δυνατοτήτων αλλά και τους
26

Είναι αξιοσηµείωτο ότι αυτό το σύστηµα διακυβέρνησης συνόλου λαών µε διαφορετικά φυλετικά και
πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ακολουθήθηκε σε γενικές γραµµές από όλες τις αυτοκρατορίες που
ακολούθησαν (Αλέξανδρος και επίγονοι, Ρωµαίοι, Βυζαντινοί, Οθωµανοί).
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περιορισµούς του φυσικού της περιβάλλοντος: Είναι άλλη µια παραποτάµια
γεωργοκτηνοτροφική και αστική ανάπτυξη, µε µοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά διότι
παρουσιάζει µια σπάνια αντίθεση: Την περιοδικά αναγεννώµενη µε τις πληµµύρες
ευφορία µιας κοιλάδας, µε την ασφυκτική της οριοθέτηση από την αφιλόξενη έρηµο
και τους γυµνούς, πυρωµένους από τον ήλιο βράχους.
Από την Εγγύς Ανατολή, κυρίως τη Μεσοποταµία όπου και ανακαλύφθηκαν
µεταφέρονται την 4ηπ.Χ. χιλιετία και στις κοινωνίες της κοιλάδας του Νείλου η
καλλιέργεια των δηµητριακών και η επεξεργασία του χαλκού. Η γεωργοκτηνοτροφική
παραγωγή είναι πλούσια, αλλά εξαρτώµενη από την ασφάλεια της επικοινωνίας
µέσω του Νείλου, ενώ λείπουν από την κοιλάδα πολύτιµες πρώτες ύλες, όπως τα
µέταλλα και η καλής ποιότητας ξυλεία. Η όλη κατάσταση είναι λειτουργικά
δυσκολότερη από την αντίστοιχη των Σουµερίων, αλλά έχει το πλεονέκτηµα της
φυσικής προστασίας της κοιλάδας από εξωτερικούς εισβολείς. Είναι εποµένως
αναγκαίος ο ενιαίος και ισχυρός έλεγχος, τόσο της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, όσο και
του εξωτερικού εµπορίου.
Συνακόλουθα αναδύεται η ζωτική ανάγκη αποτελεσµατικής κεντρικής κυριαρχίας στο
σύνολο της κοιλάδας και για την κάλυψή της, αναπτύσσονται σχετικά γρήγορα και
συγκεντρωτικά-επιτακτικά όλες οι πηγές της κοσµικής και ιδεολογικής εξουσίας, µε
µοναδική για την εποχή οργάνωση, πειθαρχία και αποτελεσµατικότητα. Επεκτείνονται
δε ως προς το οικονοµικό και το στρατιωτικό σκέλος τους και στην εκτός κοιλάδας
ευρύτερη εδαφική περιοχή τους για τη διασφάλιση των αναγκαίων πρώτων υλών.
Ο ηγεµόνας-Φαραώ27 γίνεται σταθερός πόλος αναφοράς και κοινωνικής ασφάλειας,
χωρίς εσωτερική αµφισβήτηση, κατέχοντας και την ιδεολογική εξουσία. Οι Πυραµίδες,
εκτός από µείζον για την εποχή τεχνολογικό επίτευγµα, συµβολίζουν διαχρονικά µε
το σχήµα τους, την ευστάθεια και τη νηφαλιότητα. Ήδη από το 3.100π.Χ.
εγκαθίσταται η πρώτη από τις τριάντα δυναστείες που κυβέρνησαν την αρχαία
Αίγυπτο επί 3.070 χρόνια, αναδεικνύοντας από την αρχή την κοινωνική
διαστρωµάτωση αλλά και ιδιαίτερα προηγµένα διοικητικά, οργανωτικά, κοινωνικά και
πολιτιστικά επιτεύγµατα. Κατέρρευσαν το 31π.Χ. στη ναυµαχία του Ακτίου, µε την
ήττα του Αιγυπτιακού στόλου από τον Ρωµαϊκό και έσβησαν το 30π.Χ. µε την
27

Η έννοια της λέξης είναι «µεγάλο σπίτι» και υποδηλώνει τη φροντίδα του ηγέτη για τη στέγαση και
σίτιση όλου του λαού.
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αυτοκτονία της τελευταίας βασίλισσας της δυναστείας των Πτολεµαίων Κλεοπάτρας
και τη µετατροπή της χώρας σε Ρωµαϊκή επαρχία.



Η θάλασσα: Φοίνικες, Κρήτες και Μυκηναίοι

Οι Φοίνικες, χωρικά περιορισµένοι από τις παράκτιες οροσειρές του σηµερινού
Λιβάνου, µε περιορισµένες γεωργοκτηνοτροφικές δυνατότητες, βρήκαν τη διέξοδο
προς την θάλασσα και την κατέκτησαν από τον 9οπ.Χ. αιώνα και µετά. Είναι οι
πρώτοι µεγάλοι θαλασσοπόροι των τριών ηπείρων, οι θεµελιωτές του υπεράκτιου
εµπορίου σε όλη τη νότια µεσόγειο µέχρι τον Ατλαντικό ωκεανό. Οι κοσµικές εξουσίες
ήταν

αποκεντρωµένες

σε

ανεξάρτητες,

παραθαλάσσιες

πόλεις-κράτη

µε

περιορισµένη ενδοχώρα, που αλληλοϋποστηρίζονταν στα πλαίσια µιας χαλαρής
συνοµοσπονδίας. Προσέφεραν στον πολιτισµό το ανεκτίµητο για τη ∆ύση ιστορικό
δώρο του αλφαβήτου28, µε την ορθολογική απλότητά του αλλά και πολύτιµα
κοµψοτεχνήµατα. Ίδρυσαν τη µητρόπολή τους στην Τύρο, που αντιστάθηκε στον
Αλέξανδρο, πολιορκήθηκε και κατεστράφη ολοσχερώς το 330 π.Χ.
Στις αρχές του 9ου αιώνα οι Φοίνικες αποίκησαν τη Βόρεια Αφρική και ίδρυσαν το
814π.Χ., την Καρχηδόνα, επεκτείνοντας την κυριαρχία τους σε σηµαντικό τµήµα της
Ιβηρικής χερσονήσου. Έξη αιώνες αργότερα, και µετά από τρεις Καρχηδονικούς
πόλεµους µε την ανερχόµενη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία, το 146π.Χ. τελειώνει και η
ιστορική διαδροµή της Καρχηδόνας, µε την ολοσχερή καταστροφή της από τον
Ρωµαίο στρατηγό Σκιπίωνα τον επονοµαζόµενο «Αφρικανό».
Με εφαλτήριο τον απέραντο ορίζοντα της θάλασσας, λειτούργησαν και οι ευρωπαϊκοί
πολιτισµοί της αρχαϊκής Ελλάδας, κατά τη νεολιθική εποχή ο πελασγικός και ο
πρωτοµινωικός ( 6η έως και 3ηπ.Χ. χιλιετία) και στη συνέχεια, την εποχή του χαλκού,
28

ο

Ήδη από τον 10 αιώνα π.Χ. εµφανίζεται το φοινικικό αλφάβητο, περιέχοντας µόνον σύµφωνα και
ο
εξαπλώνεται σταδιακά στη Μεσόγειο. Τον 8 αιώνα π.Χ. οι Έλληνες το συµπληρώνουν µε τα
φωνήεντα, αφαιρώντας και τα σύµφωνα που δεν χρησίµευαν στη γλώσσα τους και δηµιουργούν την
πρώτη σταθερή βάση της Ευρωπαϊκής γραφής.
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(2ηπ.Χ. χιλιετία) ο µινωικός (κρητικός) και ο µυκηναϊκός: Η έλλειψη εύφορων
αρδευόµενων εκτάσεων οδήγησε σε τεχνικές εντάσεως-κεφαλαίου στη γεωργία, µε
ειδικές καλλιέργειες µεγαλύτερης µοναδιαίας εµπορικής αξίας, όπως οι ελιές και τα
αµπέλια. Παράλληλα οι Έλληνες ανέπτυξαν όπως και οι Φοίνικες εκτός από την
υπεράκτια αλιεία και το διά θαλάσσης εµπόριο, συνδυάζοντας την παραγωγή
ακριβών γεωργικών προϊόντων µε το φθηνό κόστος της µεταφοράς τους και µάλιστα
σε ευρύτατη χωρική κλίµακα. ∆ηµιούργησαν έτσι σηµαντικά πλεονάσµατα αγαθών
και οργάνωσαν τις απαραίτητες εξουσιαστικές δοµές και κτιριακές υποδοµές για την
καλύτερη αξιοποίηση, προάσπιση και προβολή τους.
Στην Κρήτη εµφανίζονται πόλεις ήδη από τα µέσα της 3ηςπ.Χ. χιλιετίας και
µεγαλοπρεπείς χώροι άσκησης της κοσµικής και ιδεολογικής εξουσίας (Φαιστός,
Κνωσός) στις αρχές της 2ηςπ.Χ. χιλιετίας. Στην κεντρική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα,
η κάθοδος των Αχαιών, ενός δυναµικού Αιολικού φύλου29, αναδεικνύει λίγους αιώνες
αργότερα και εδραιώνει πλήρως κατά τον 17ο αιώνα π.Χ. το µυκηναϊκό πολιτισµό. Οι
Αχαιοί

δηµιούργησαν

πολλά

κέντρα

αυτόνοµων

κοσµικών

εξουσιών,

µε

«αριστοκρατική» δοµή διοίκησης από τους αρχηγούς των ισχυρών οικογενειών και
κληρονοµική µοναρχία. Λειτουργούσαν και συλλογικά, ως χαλαρή οµοσπονδία
πόλεων-κρατών, στην οποία κυρίαρχη θέση κατέλαβαν οι Μυκήνες. ∆ιδάχθηκαν
πολλά από τον προηγµένο Μινωικό πολιτισµό, η παρακµή του οποίου οφείλεται
πιθανότατα και σε φυσικές καταστροφές, συνυπήρξαν ειρηνικά µε τους Κρήτες και
τους διαδέχθηκαν περί τα µέσα της 2ηςπ.Χ. χιλιετίας.
Οι Κρήτες και κυρίως στη συνέχεια οι Μυκηναίοι, προχώρησαν σε εποικισµούς και
επεκτάσεις των εξουσιών τους στο Αιγαίο, στις απέναντι ασιατικές ακτές αλλά και σε
τµήµατα της ενδοχώρας. Προσπάθησαν να εδραιωθούν και στη λεκάνη της
βορειοανατολικής Μεσογείου, στις εύφορες και πλούσιες σε αλιεία περιοχές του
Ευξείνου Πόντου: Οι Αχαιοί επέδραµαν εναντίον της Τροίας µε εντυπωσιακό για την
εποχή στόλο, περίπου 1200 πλοία, συµµάχησαν πιθανόν µε τους Χετταίους,
αντιµετώπισαν όµως ένα µικρό αλλά ισχυρό κράτος που φαίνεται ότι είχε συµµαχήσει
µε τους Θράκες και τους αυτόχθονες της δυτικής Μικράς Ασίας. Ο δεκαετής Τρωικός
πόλεµος, περί το τέλος του 13ου ή τις αρχές του 12ου αιώνα π.Χ. λήγει µε πύρρειο
29

Με πιθανή προέλευση τη βορειοδυτική Μακεδονία, (όπως και τα άλλα Αιολικά φύλα)
εγκαταστάθηκαν κατ’ αρχήν στη νοτιοανατολική Θεσσαλία και στη συνέχεια, πιεζόµενοι από άλλα
αιολικά φύλα µετανάστευσαν και κατέλαβαν την ανατολική στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.
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νίκη των Αχαιών. Η Οµήρου Οδύσσεια δίνει γλαφυρά το µέτρο αυτής της εξάντλησης
των ανθρώπινων και υλικών αλλά και των πολιτικών αποθεµάτων της Αχαϊκής
οµοσπονδίας.



Σκοτεινοί αιώνες και αναγέννηση της Αρχαϊκής Ελλάδας

Η ανατολή της εποχής του σιδήρου30 από τον 14ο αιώνα π.Χ., αποκεντρώνει τη
στρατιωτική εξουσία και ανατρέπει την καθεστηκυία τάξη της εποχής του ορείχαλκου.
Κατά τον 12ο αιώνα π.Χ. και µετά την καταστροφή της Τροίας, άρχισαν οι επιδροµές
των «λαών της θάλασσας», νησιωτικών και παραθαλάσσιων θρακο-τρωικών φύλων
µε σιδηρά όπλα, που κατέστρεψαν τη χετταϊκή αυτοκρατορία και πολλά Μυκηναϊκά
κέντρα. Σύµφωνα µε ορισµένους ιστορικούς, στους προαναφερθέντες λόγους των
επιθετικών κινήσεων αυτών των πρώτων λαών της εποχής του σιδήρου, πρέπει να
προστεθεί και η εκδίκηση για τη σφαγή του συγγενικού φύλου τους, των Τρώων.
Μόνο η Αίγυπτος κατάφερε να αντιµετωπίσει τα κύµατα των εισβολέων µε το Ραµσή
τον Γ΄ και να τους αναχαιτίσει περί το 1190π.Χ., χάνοντας πάντως τις ασιατικές
παραθαλάσσιες κτήσεις της.
Αµέσως µετά, κατά τα τελευταία χρόνια της 2ης και στο ξεκίνηµα της 1ηςπ.Χ. χιλιετίας,
έγιναν και οι µαζικές χερσαίες κατακτητικές µετακινήσεις, προς τα Αχαϊκά πολιτιστικά
κέντρα: Οι αλλεπάλληλες κάθοδοι στη νότια Ελλάδα και το Αιγαίο, των µεγαλόσωµων
και οπλισµένων µε σιδερένια ξίφη βόρειων ελληνικών φύλων, διακλαδώσεων των
∆ωριέων (Υλλείς, Πάµφυλοι και ∆υµάνες), κατά την παράδοση, εξόντωσαν την
παρηκµασµένη ήδη Αχαϊκή οµοσπονδία. Εξαφάνισαν το µυκηναϊκό πολιτισµό της
εποχής του ορειχάλκου και αφοµοίωσαν ή εκτόπισαν τους επιζώντες προς το νότο.
Είναι οι γνωστοί τρεις έως τέσσερις «σκοτεινοί αιώνες», (12ος, 11ος, 10ος και 9ος).
Τα δωρικά αυτά φύλα, πιεζόµενα από τις συνεχιζόµενες εισβολές των βόρειων
συγγενών τους, πληµµύρισαν µαζί µε τους αυτόχθονες φυγάδες Αχαιούς τα νησιά
στις δύο πλευρές του Αιγαίου και τις απέναντι Ασιατικές και Αιγυπτιακές ακτές. Κατά
30
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την πρώτη αυτή ελληνική εξάπλωση (10ος αιώνας) ιδρύονται η αιολική δωδεκάπολη
(Σµύρνη, Λέσβος κλπ), η ιωνική δωδεκάπολη (Έφεσος, Μίλητος κλπ) και ακολουθεί η
ίδρυση της δωρικής εξάπολης, (Ρόδος, Αλικαρνασσός κλπ).
Από τον 8ο π.Χ αιώνα, η σταθεροποίηση της νέας τάξης πραγµάτων και εξουσιών
στους χώρους της κεντρικής, νότιας και νησιωτικής Ελλάδας, τα σηµαντικά
πλεονάσµατα γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και η συνακόλουθη πληθυσµιακή
αύξηση, σηµατοδοτούν µια νέα εξωστρέφεια. Ο αρχαϊκός ελληνικός κόσµος έχει
αναγεννηθεί και πραγµατοποιεί τη δεύτερη εκτεταµένη εξάπλωση σε µεγάλο µέρος
της λεκάνης της Μεσογείου. ∆ηµιουργούνται αποικίες για την απόκτηση νέας
γεωργικής και κτηνοτροφικής γης όχι µόνο προς ανατολάς αλλά και στα δυτικά, από
την Ιταλία έως τις ακτές της Γαλλίας και της Ιβηρικής χερσονήσου και βόρεια, από το
Βυζάντιο µέχρι τη χερσόνησο της Ταυρίδας (της σηµερινής Κριµαίας).
Εκτιµάται ότι µέχρι τα µέσα του 6ουπ.Χ. αιώνα, οι Έλληνες είχαν ιδρύσει πάνω από
800 νέες πόλεις-κράτη. Οι µητροπόλεις σχεδίαζαν τα ταξίδια µέχρι την τελευταία
λεπτοµέρεια, εφοδίαζαν τους αποίκους µε όλα τα απαραίτητα µέσα για απρόσκοπτη
συνέχεια της πολιτικής, στρατιωτικής και οικονοµικής ζωής. Ο επικεφαλής της
αποστολής αναζητούσε µια οχυρή τοποθεσία µε φυσικό λιµένα και διένειµε τη γη σε
ίσα µερίδια, η κοινωνική εκκίνηση της αποικίας ήταν συνήθως δηµοκρατική.
Η βιοτεχνία και το υπεράκτιο εµπόριο δεν επισκίαζαν τον κατ’ εξοχήν αγροτικό
χαρακτήρα των ελληνικών κοινωνιών: Βάση της διατροφής ήταν τα σιτηρά, και σε
αντίθεση µε τη χλιδή της κοσµικής και ιδεολογικής εξουσίας στα βασίλεια της Εγγύς
Ανατολής και της φαραωνικής Αιγύπτου, η ζωή ήταν γενικώς λιτή, «δωρική» και η
επίδειξη κατακριτέα, ακόµα και για την άρχουσα τάξη. Ο ελληνικός κόσµος
αποτελείται από ανεξάρτητες πόλεις-κράτη, µε «δηµοκρατικότερη» όµως κατανοµή
των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. ∆ιατηρείται δηλαδή η δοµή του συστήµατος των
Αχαιών µε τα πολλά κέντρα κοσµικής εξουσίας, αλλά εξασθενεί η βασιλική και
αριστοκρατική παρουσία.
Με τους µεγαλοπρεπείς χώρους λατρείας, ιωνικών και δωρικών ρυθµών,
προβάλλονται τα σύµβολα µιας ενιαίας ιδεολογίας. Παρά τον ανταγωνισµό και τις
εξοντωτικές συγκρούσεις µεταξύ πόλεων, εκδηλώνεται η συνειδητοποίηση µιας
ελληνικής φυλετικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής ενότητας. Οι ναοί της ∆ήλου, των
∆ελφών

και

της

Ολυµπίας,

γίνονται

πανελλήνια

κέντρα

συνάντησης
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των

αντιπροσώπων των πόλεων, αλλά και ιεροί χώροι άσκησης της κοινής ιδεολογικής
εξουσίας και κατάθεσης έργων τέχνης από όλα τα µέρη του ελληνικού κόσµου. Η δε
οµόφωνη απόφαση της θεσµοθέτησης των Ολυµπιακών αγώνων, µε σηµείο
εκκίνησης το έτος 776π.Χ. και κοινή χρονολογική κλίµακα τις ολυµπιάδες, δηλώνει
την πανελλήνια εµβέλεια αυτής της διακεκριµένης από τα κοσµικά δρώµενα, αλλά
αναγνωρισµένης από τους άρχοντες και τον λαό, κοινής ιδεολογικής εξουσίας.
Από οικονοµική άποψη είναι σηµαντικό το γεγονός ότι η προµήθεια σίτου µε χαµηλό
κόστος από τις τεράστιες και εύφορες περιοχές του Εύξεινου πόντου, µετέβαλε την
ελληνική αγροτική δοµή: Οι µικροί καλλιεργητές δεν µπορούσαν να αντέξουν τον
ανταγωνισµό των εισαγοµένων σιτηρών και ορισµένοι έχαναν λόγω χρεών την
ιδιοκτησία τους και κατέληγαν στον πληθυσµό των δουλοπαροίκων. Οι περισσότεροι
όµως διέσωζαν την οικονοµική και πολιτική τους οντότητα, αλλά και τη δυνατότητα
δηµιουργίας δηµοκρατικού πολιτεύµατος, στρεφόµενοι στην παραγωγή περιζήτητων
µεσογειακών γεωργικών προϊόντων, όπως λαδιού, κρασιού και οπωροκηπευτικών.



Η πορεία της προ-Ρωµαϊκής Ευρώπης: Ετρούσκοι, Κέλτες,
Ίβηρες, Γερµανοί και Σκύθες

Στο τέλος της 3ηςπ.Χ. χιλιετίας, στην Ευρώπη της εποχής του Χαλκού συνυπήρχαν οι
µετακινούµενες οµάδες των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών µε τις µεγαλύτερες ενότητες,
τις φυλές ή πατριές των διαβαθµισµένων γεωργοκτηνοτροφικών οικισµών. Οι επαφές
µε τις προηγµένες ασιατικές κοινωνίες της ανατολικής πλευράς της Μεσογείου, τόσο
νοτιοανατολικά διά θαλάσσης όσο και βόρεια, µέσω του ∆ούναβη, διέδωσαν στο
ξεκίνηµα της 2ηςπ.Χ. χιλιετίας την επεξεργασία των µετάλλων. Ανέτειλε και στην
Ευρώπη η νέα εποχή του Ορειχάλκου, ολοκληρώνεται η ένωση των µετακινούµενων
οµάδων σε φυλές, τα ανθεκτικότερα όπλα από κράµατα χαλκού αναδεικνύουν τη
στρατιωτική εξουσία, περιορισµένης πάντως έκτασης λόγω του δυσεύρετου και
δαπανηρού των πρώτων υλών.
Παράλληλα µε την κυρίαρχη οικονοµική πηγή της γεωργοκτηνοτροφίας αναβλύζουν,
όπως έγινε στην Ασία και στην Ελλάδα, οι δύο από τις τρεις νέες δυναµικές
οικονοµικές πηγές: Η µεταλλουργία και το εµπόριο για τη διακίνηση των µετάλλων
του κράµατος. Οι αντίστοιχες τέχνες και τεχνικές άνθησαν, οι γειτονικές φυλές
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οργανώθηκαν σε χαλαρές συνοµοσπονδίες, τα φύλα και οι µικροί οικισµοί σε
µεγαλύτερα

οχυρωµένα

χωριά.

Οι

κατακτητικές

µετακινήσεις

άρχισαν.

Τα

διακοσµητικά, πολύτιµα µέταλλα και η τρίτη οικονοµική δύναµη, το νόµισµα, έχουν
πάντως περιορισµένη ανάπτυξη µέχρι και τους πρώτους αιώνες της 1ηςπ.Χ. χιλιετίας,
λόγω της αποκεντρωµένης και χαλαρότερης άσκησης των κοσµικών εξουσιών.
Η ανακάλυψη και της µεταλλουργίας του σιδήρου προς το τέλος της 2ηςπ.Χ. χιλιετίας,
έδωσε στα ευρωπαϊκά φύλα, αρχικά της περιοχής του Αιγαίου (12οςπ.Χ. αιώνας) και
στη συνέχεια της δυτικής Ευρώπης, ένα νέο και αποφασιστικό πολεµικό και
οικονοµικό πλεονέκτηµα, που οδήγησε σε ευρύτατες ανατροπές και ανακατατάξεις
εξουσιών κατά το τέλος της 2ης και τους πρώτους αιώνες της 1ης χιλιετίας31. Οι
Έλληνες και οι Καρχηδόνιοι κυριάρχησαν στα βορειοδυτικά παράλια της Μεσογείου,
οι Ετρούσκοι στην Ιταλική χερσόνησο και οι Κέλτες στην ενδοχώρα της δυτικής
Ευρώπης. Ακολούθησε τους τελευταίους π.Χ. αιώνες η σταδιακή υποταγή όλων,
στην αναδυόµενη Ρωµαϊκή κυριαρχία: Η νέα αυτή αυτοκρατορία επεκτάθηκε στον
ευρασιατικό χώρο τον 2οπ.Χ. αιώνα και ολοκληρώθηκε µε την προαναφερθείσα
υποταγή της Αιγύπτου το 31π.Χ.
Οι Ετρούσκοι µε αινιγµατική προέλευση32 και κύριο φυλετικό πλεονέκτηµα την
οργανωµένη και σε βάθος ανάπτυξη και των τεσσάρων πηγών της κοινωνικής
εξουσίας, εγκαταστάθηκαν στη βόρεια Ιταλία στις αρχές του 8ουπ.Χ. αιώνα. Η µεγάλη
ανάπτυξή τους στηρίχθηκε στη γεωργία, την αξιοποίηση µε προηγµένη µεταλλουργία
των κοιτασµάτων χαλκού, κασσίτερου, σιδήρου33 και µόλυβδου και στο εκτεταµένο
εµπόριο, µε στήριγµα τη ναυτική τους παράδοση και την κυριαρχία τους στο
Τυρρηνικό πέλαγος. Από τον 6οπ.Χ. αιώνα ξεκίνησαν την κατάκτηση όλης της
Ιταλικής χερσονήσου, µεταξύ άλλων και των πόλεων-κρατών των Λατίνων34.
Οι Ετρούσκοι ίδρυσαν πολλές πόλεις µεταξύ των οποίων και τη Ρώµη35, πιθανόν το
575π.Χ. Κυβερνούσαν ολιγαρχικά µε επικεφαλής το µονάρχη και αυστηρή
31

Βλέπε την τελευταία ενότητα του προηγούµενου υποκεφαλαίου.
Κατά τον Ηρόδοτο, µετανάστευσαν στην Ιταλία από τη Μικρά Ασία διά θαλάσσης, λόγω λιµού.
33
Ανέδειξαν την νήσο Έλβα σε µεγάλο µεσογειακό κέντρο παραγωγής και εξαγωγής σιδήρου.
34
Κάτοικοι του αρχαίου Λατίου, τµήµατος της κεντρικής Ιταλίας. Μετανάστευσαν από την κεντρική
η
Ευρώπη τη 2 π.Χ. χιλιετία, η κοινή γλώσσα τους επικράτησε στην Ιταλία και εξαπλώθηκε διά των
Ρωµαίων σε όλη την µετέπειτα αυτοκρατορία. Η ανατολική (βυζαντινή) αυτοκρατορία χαρακτήριζε ως
Λατίνους τους λαούς της δυτικής Ευρώπης και τους οπαδούς του καθολικού θρησκευτικού δόγµατος.
35
Κατά την παράδοση ιδρύθηκε από τον Ρωµύλο, το 753π.Χ., υπάρχουν όµως τα ίχνη παλαιοτέρων
ης
οικισµών από τις αρχές της 1 π.Χ. χιλιετίας, πιθανόν οι Λατίνοι υπήρξαν από τους πρώτους οικιστές.
Τα θεµέλια της µετέπειτα κυριαρχίας της τέθηκαν πάντως από τους Ετρούσκους.
32
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διαστρωµάτωση, η µεγάλη λαϊκή πλειοψηφία δεν είχε πολιτικά και ιδιοκτησιακά
δικαιώµατα. Η ετρουσκική βασιλική εξουσία δεν ήταν κληρονοµική και συγκέντρωνε
την ιδεολογική, πολιτική και στρατιωτική εξουσία. Αυτό το πρότυπο διακυβέρνησης
της αρχικής ετρουσκικής Ρώµης, ακολουθήθηκε εν µέρει στο πολιτικο-στρατιωτικό
σκέλος και στη µετέπειτα Ρωµαϊκή ∆ηµοκρατία, που καθιέρωσε το αντίστοιχο αξίωµα
του υπάτου (consul).
Με την αβέβαιη καταγωγή τους να χάνεται στα βάθη της Προϊστορίας, οι Κέλτες36,
πρωταγωνιστές της εποχής του σιδήρου, επεκτάθηκαν και κατέκτησαν το µεγαλύτερο
µέρος της εκτός ελληνικής και στη συνέχεια ρωµαϊκής επιρροής, Ευρώπης: Από τον
Ατλαντικό έως τα Καρπάθια όρη και από τα βρετανικά νησιά ως τη βόρεια Ιταλία, τα
δυναµικά κελτικά φύλα σφράγισαν τις απαρχές του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισµού.
Ήδη από τον 5οπ.Χ. αιώνα είχαν καταλάβει τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιρλανδία, τη
Βοηµία και τις περιοχές του κεντρικού ∆ούναβη, πιέζοντας αλλά χωρίς να υποτάξουν
τους Ίβηρες της Ισπανίας και Πορτογαλίας, φτάνοντας µέχρι τα γερµανικά φύλα στις
κοιλάδες του βορρά και τους Σκύθες στις στέπες της ανατολικής Ευρώπης.
Σε αντίθεση µε τη συγκεντρωτική εξουσία των ασιατικών βασιλείων, οι Κέλτες
κράτησαν την ανεξαρτησία των πολλών και

σχετικά

ολιγάριθµων φύλων,

συνεργαζόµενων πάντως στενά και οργανωµένα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή
κατακτητικών µετακινήσεων, µε τη µορφή οµοσπονδίας, µέχρι τον 3οπ.Χ. αιώνα. Οι
ηγέτες τους υλοποιούσαν τις εντολές µιας οµοιογενούς στρατιωτικής τάξης και
κυβερνούσαν µια µικρή, διαβαθµισµένη αλλά όχι διαστρωµατωµένη κοινωνία, που
κατοικούσε σε αγροτικά χωριά αντί των οχυρωµένων ασιατικών και ελληνικών
πόλεων. Συγκροτούσαν δε ένα είδος γερουσίας για τη συνεργασία και λήψη κοινών
αποφάσεων µε τα άλλα φύλα, στα πλαίσια µιας άτυπης συµµαχίας.
Γενικότερα, σύµφωνα µε τις αρχαιολογικές έρευνες, από τις αρχές της ιστορίας µέχρι
τον 7ο και 6οπ.Χ. αιώνα, κατ’ ελάχιστο, δηλαδή κατά το µεγαλύτερο µέρος της, οι
παραπάνω ευρωπαϊκές κοινωνίες των Κελτών, Ιβήρων, Γερµανών και Σκυθών και
πολλές άλλες ασιατικές, χαρακτηριζόµενες και ως «βάρβαρες» από τους αρχαίους
Έλληνες

προγόνους

µας,

ζούσαν

πολιτικά,

στρατιωτικά

και

οικονοµικά

αποκεντρωµένες, χωρίς ίχνη µόνιµων κεντρικών-επιτακτικών εξουσιών. Οι δοµές
36

Πιθανόν ινδοευρωπαϊκά νοµαδικά φύλα που ήρθαν από τον Καύκασο στην τότε πολιτισµένη
η
Ευρασία, τη 2 π.Χ. χιλιετία.
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τους ήταν χαλαρές, οι οικονοµίες τους λιτές αλλά αυτοδύναµες και οι εξειδικεύσεις
δηµιούργησαν τάξεις διαβαθµισµένες, όχι διαστρωµατωµένες, σε αντίθεση µε τις
ασιατικές αυτοκρατορίες ή τις ελληνικές πόλεις-κράτη.
Είναι µείζονος ιστορικής σηµασίας το γεγονός ότι, πολλά από αυτά τα δυναµικά
φύλα, όπως των Γερµανών και κυρίως των Σκυθών, επέλεγαν συχνά µια νέα,
ελεύθερη και περιπετειώδη πορεία ζωής, τελείως αντίθετη της κατεστηµένης και
χωρικά

εγκλωβισµένης

κατά

την

εποχή

κυριαρχίας

της

γεωργίας:

Περιθωριοποιούσαν την αγροτική ενασχόληση, εγκατέλειπαν την ασφάλεια της
µόνιµης κατοικίας και αναζητούσαν ως µετακινούµενοι ιππείς και κτηνοτρόφοι,
εύφορα βοσκοτόπια στις απέραντες ευρασιατικές στέπες. Οι νέοι αυτοί νοµάδες
ανέπτυξαν στο έπακρο τις τεχνικές και δυνατότητες της έφιππης µετακίνησης37,
υπήρξαν δεινοί τοξότες και γενικότερα πολεµιστές και επέδρασαν αποφασιστικά στην
ανατροπή των κοσµικών εξουσιών αλλά και στην επικοινωνία και συνοχή της
Ευρασίας.

Ανέδειξαν

χαρακτηριστικό

το

δε

και

παράδειγµα

σηµαντική
της

καλλιτεχνική

περίοπτης

θέσης

δραστηριότητα.
περίτεχνων

Είναι

χρυσών

αντικειµένων από τους νοµάδες των στεπών στην «εξευρωπαϊσµένη» συλλογή του
Ρώσου τσάρου Πέτρου Α.
Οι σκληρότερες φυσικές και κλιµατολογικές συνθήκες διαβίωσης και οι πολλαπλοί
βαθµοί ελευθερίας των συνεχών µετακινήσεων σε ανοικτούς ορίζοντες, εξηγούν εν
µέρει µόνο, αυτή την ουσιώδη ποιοτική διαφορά στην εξέλιξη των πηγών εξουσίας,
µεταξύ των µετακινούµενων έφιππων Γερµανών και Σκυθών –και πολύ αργότερα
των ασιατικών τουρκικών και µογγολικών φύλων– και των µόνιµα εγκατεστηµένων
και διαστρωµατωµένων ευρασιατικών κρατών. Είναι δε σηµαντική η διαπίστωση και
της διαχρονικής επιθετικής υπεροχής αυτών των «εφίππων» κοινωνιών, τόσο κατά
την προ-Ρωµαϊκή περίοδο όσο και κατά την παρακµή της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας,
µέχρι

και

το

τέλος

του

Ευρωπαϊκού

µεσαίωνα.

Όµως

υστερούσαν

των

αστικοποιηµένων ασιατικών και ελληνικών κρατών σε εντυπωσιακά πολιτιστικά
επιτεύγµατα, έδειξαν παράλληλα πολύ µεγαλύτερες φυλετικές αντοχές στο χρόνο,
στις κατακτητικές διεκδικήσεις και στις έξωθεν επιθέσεις και καταστροφές.

37

Τα ευαίσθητα µέλη του πληθυσµού, (γυναίκες σε εγκυµοσύνη-παιδιά-γέροι) ζούσαν σε
προστατευµένες από το κρύο καλύβες, χτισµένες πάνω σε συρόµενα κάρα. Οι ελεύθερες γυναίκες
συµµετείχαν στις έφιππες δραστηριότητες, πιθανόν να δηµιούργησαν και τις διηγήσεις περί αµαζόνων.
28

Η άµβλυνση της µαχητικότητας και ο εθισµός των κάτω τάξεων στην υποταγή και την
περιθωριοποίηση, κύριο χαρακτηριστικό των διαστρωµατωµένων κοινωνιών σε
συνδυασµό µε την υπαρξιακή τους εξάρτηση από τους περιορισµένους χώρους των
πόλεων και τη συγκεκριµένη γεωργοκτηνοτροφική γη (ψυχικός και χωρικός
εγκλωβισµός), σκιαγραφούν ίσως µια πρώτη εµπειρική αιτιολόγηση. Αξίζει όµως τον
κόπο να µελετηθεί πληρέστερα από τους ειδικούς η παρακµιακή επίδραση της
εντατικής γεωργοκτηνοτροφίας, της διαστρωµάτωσης, της δουλείας και της
συγκεντρωτικής-επιτακτικής εξουσίας, στις αφοµοιωτικές δυνατότητες και βιολογικές
αντιστάσεις των κοινωνιών, από τις αρχές της Ιστορίας µέχρι το τέλος της βυζαντινής
αυτοκρατορίας και του ευρωπαϊκού µεσαίωνα. Τα όποια συµπεράσµατα θα
βοηθήσουν στη συγκριτική αξιολόγηση ανάλογων φαινοµένων και για τις µετέπειτα
κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις, µέχρι τη σηµερινή εποχή της υποταγής στην
αυτοκρατορία της αγοράς.

γ. Κλασική Ελλάδα και Ελληνιστικός κόσµος (480 έως 31π.Χ.)


Ακµή και διάδοση της Αθηναϊκής δηµοκρατίας

Η πρώτη µετά το 480π.Χ. πεντηκονταετία, υπήρξε κατά τους ιστορικούς η περίοδος
της µεγάλης πολιτικής και πολιτιστικής ακµής των Ελλήνων και της κλασικής
Ελλάδος, µε κυρίαρχη την Αθηναϊκή δηµοκρατία. Αυτή η, κατά τον Θουκυδίδη,
«ιστορική ενότητα», σφραγίζεται από την πρωτοποριακή µέχρι και σήµερα άµεσηεντατική αλλά και αποκεντρωµένη-συλλογική άσκηση όλων των κοσµικών εξουσιών,
από τους ελεύθερους πολίτες του ∆ήµου38.

Τα µέλη της εκτελεστικής εξουσίας

ορίζονταν µε κλήρο και για περιορισµένης διάρκειας θητεία. Πέραν της ισονοµίας, ο
ελεύθερος δηµόσιος λόγος (ισηγορία) ήταν όχι µόνο δικαίωµα, αλλά και υποχρέωση
του κάθε πολίτη στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων κατά πλειοψηφία. Η
λειτουργία της δηµοκρατίας των ελεύθερων πολιτών λαµπρύνεται από την
προσωπικότητα του Περικλή, που κυβέρνησε µέχρι το θάνατό του, επί 32 χρόνια
(461- 429π.Χ.), µε την πειθώ των επιχειρηµάτων του.

38

Η εξουσία του ∆ήµου καλύπτει το σύνολο της πολιτικής εξουσίας, δεν υπάρχουν θεσµοθετηµένες
κυβερνητικές θέσεις και λειτουργίες ούτε άλλη διάκριση εξουσιών. Το 461π.Χ. παραχωρήθηκε από το
∆ήµο στη «Βουλή των Πεντακοσίων» ο έλεγχος όλων των πολιτικών θεµάτων.
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Κυριαρχούν εποµένως οι κοινωνικά εκτεταµένες, αποκεντρωµένες και αδογµάτιστες
πηγές εξουσιών, που απελευθερώνουν τον πολίτη από την ασφυκτική εξάρτηση της
οικογένειας ή της πατριάς ή της αδελφότητας και τον εντάσσουν στην ευρύτερη
ενότητα και συλλογικότητα της πόλης. Η πολιτική εξουσία υπερέχει ηθικά αλλά και
λειτουργικά των άλλων δύο κοσµικών εξουσιών. Ασκείται αλλά και ελέγχεται επίσης
µε µορφή εντατική αλλά και άµεσα δηµοκρατική, στηριζόµενη στη δύναµη του
ελεύθερου λόγου. Η ευρύτατη καλλιέργεια αυτής της ελεύθερης δηµόσιας
παρουσίασης του «εικάζειν», δηµιούργησε την πανελλήνια πολιτιστική ταυτότητα που
άντεξε και επέζησε της µετέπειτα Ρωµαϊκής κατάκτησης και κυριαρχίας. Για πρώτη
φορά στην ιστορία ατονεί η συγκεντρωτική-εξαναγκαστική µορφή του συνδυασµού
πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας.
Επισηµαίνεται εδώ ότι, η «λαϊκή» επανάσταση της εποχής του σιδήρου, λειτούργησε
ως καταλύτης στην κυριαρχία των πολλών ελεύθερων πολιτών του ∆ήµου: Σε πρώτη
φάση κατέστησε προσιτή την προµήθεια και συντήρηση του αγροτικού εξοπλισµού
(αλέτρι, τσεκούρι, κλπ.) του µικροκαλλιεργητή αλλά και του στρατιωτικού οπλισµού
του, ως πεζικάριου. Στήριξε εποµένως την επιβίωση της ιδιοκτησίας στους µεγάλους
αριθµούς οικογενειών της µικρο-µεσαίας οικονοµικής τάξης και την αυτόνοµη
συµµετοχή των εκπροσώπων της στην άµυνα της πόλης. Σε δεύτερη φάση
δηµιούργησε την άριστα εκπαιδευµένη και πειθαρχηµένη «πυκνή φάλαγγα» των
οπλιτών, µια πανίσχυρη για την εποχή πολεµική µηχανή και συνακόλουθα την
απόλυτη συνεργασία και πιστή αφοσίωση των πολιτών, στο κοινό ιδεώδες της
πόλης-κράτους και στην οργανωµένη, ισόνοµη και κυρίαρχη πολιτεία του ∆ήµου.
Οι επόµενες δύο µεγάλες αναγεννήσεις των αυτοκρατοριών συγκεντρωτικήςεπεκτατικής εξουσίας, ο Αλέξανδρος και οι επίγονοι, οι Ετρούσκοι και οι Ρωµαίοι,
στήριζαν την κυριαρχία τους στο ίδιο φοβερό στρατιωτικό αλλά και πολιτικό όπλο της
συµπαγούς πυκνής φάλαγγας πεζικού, των οικονοµικά ανεξάρτητων και ισόνοµων
πολιτών. Παρά την επικράτηση της ουσιαστικής απολυταρχίας, οι ηγεµόνες τους
διασφάλιζαν τα πολιτικά και κοινωνικά προνόµια των µικροµεσαίων τάξεων.
∆ιατηρούσαν δηλαδή την εκπαιδευµένη, µαζική, απόλυτα συντονισµένη και αιχµηρή
συλλογικότητα

των αγωνιζόµενων, υπέρ βωµών και εστιών απλών, αλλά και

ελευθέρων πολιτών-οπλιτών και την αξιοποιούσαν κατά την κρίσιµη ώρα της
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µάχης39. Κατατρόπωναν συνακόλουθα οι Έλληνες και οι Ρωµαίοι, επί χίλια χρόνια,
γενναίους κατά τα άλλα αντιπάλους, από τους οποίους έλειπαν όµως τόσο το µαζικό,
ελεύθερο φρόνηµα, διότι παρέµενε προνόµιο της «έφιππης» άρχουσας τάξης, όσο
και η συγκεντρωµένη και αυτοπειθαρχούµενη λαϊκή «δύναµη πυρός».
Η Αθηναϊκή συµµαχία (ή της ∆ήλου) που ιδρύθηκε το 478π.Χ. για την αντιµετώπιση
των Περσών, προώθησε στην εποχή του Περικλή το δηµοκρατικό πολίτευµα και σε
άλλες πόλεις-µέλη της, παρά την αντίδραση της ολιγαρχικής Σπάρτης και τις
αντεπαναστάσεις
Αυτοϋπονοµεύτηκε

των

αριστοκρατών

όµως

µε

την

που

ανάδειξη

χρηµατοδοτούσαν
του

Αθηναϊκού

οι

Πέρσες.

ιµπεριαλισµού:

Αποδείχθηκε δηλαδή από τότε40 ότι η άσκηση της επικυριαρχίας σε µια άλλη
δηµοκρατική κοινωνία, είναι διαχρονικά µια πράξη βαθύτατα αντιδηµοκρατική και
ακυρώνει στη συνείδηση του πολίτη της κηδεµονευόµενης χώρας, την ουσία αυτού
του προσφερόµενου από τον κηδεµόνα, πολιτικού «δώρου» της όποιας δηµοκρατίας.
Ύψιστη αρετή σε όλο τον κόσµο της κλασικής Ελλάδας των πόλεων-κρατών,
δηµοκρατικών ή µη, θεωρείται ο συλλογικός, αλληλέγγυος αγώνας και η ατοµική
θυσία για την κοινωνία της πόλης, πέρα και πάνω από ιδεολογικούς δογµατισµούς ή
δεισιδαιµονίες41. Η ιδεολογική εξουσία διατηρεί και καλλωπίζει το βάθρο της, είναι
σεβαστή και τηρούνται απ’ όλους οι θεσµοί και κανόνες της, δεν παρεµβαίνει όµως
στην πρακτική άσκηση των άλλων εξουσιών. ∆εν υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις και
εµπλοκές µε τις κοσµικές εξουσίες, η εµβέλειά της είναι πανελλήνια αλλά και διακριτή.
Παρά τους εµφύλιους σπαραγµούς, το ιδεολογικό πάνθεον και οι κοινοί τόποι
λατρείας συµβολίζουν αλλά και θεραπεύουν τη φυλετική και πολιτιστική ενότητα επί
ενός τεράστιου για την εποχή ελληνικού χερσαίου και θαλάσσιου χώρου: Ο ελληνικός
πληθυσµός κατά τον 5οπ.Χ. αιώνα εκτιµάται ότι υπερέβαινε τα 2.5 εκατοµµύρια, όταν
ο τότε συνολικός πληθυσµός της Ευρώπης µόλις έφτανε τα 20 εκατοµµύρια και όλης
της ανθρωπότητας τα 100 εκατοµµύρια.
Παρά την εγκαθίδρυση και λειτουργία της δηµοκρατίας στην Αθήνα και σε άλλες
σύµµαχες πόλεις, η χειρωνακτική εργασία, αυτή η θεµελιώδης συνιστώσα της
γεωργοκτηνοτροφικής, βιοτεχνικής και πολιτιστικής παραγωγής, συνεχίζει να
39

Βλέπε και τα «ανατρεπτικά ιστορικά παραδείγµατα» στο υποκεφάλαιο γ του προηγούµενου
κεφαλαίου.
40
Αλλά δυστυχώς, το πάθηµα αυτό της Αθηναϊκής δηµοκρατίας δεν έγινε µάθηµα, ούτε στις µέρες
µας.
41
«Εις οιωνός άριστος αµύνεσθαι περί πάτρις».
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παρέχεται σε σηµαντικό ποσοστό από τους δούλους42: Κατά κανόνα δεν ήταν
ελληνικής καταγωγής και δεν ξεπερνούσαν σε αριθµό, αλλά και σε παραγωγικό
δυναµικό τους ελεύθερους πολίτες. Είναι δε απροκάλυπτη και βιολογικά φαιδρή η
ανοχή ή και η ηθική αιτιολόγηση της συνεχιζόµενης επί χιλιετίες δουλείας και
δουλοκτησίας και από φωτεινά δηµοκρατικά αλλά και ορθολογικά πνεύµατα της
εποχής43.
Αποδεικνύεται δυστυχώς, από την αρχαιότητα έως και σήµερα, η φοβερή
διαστροφική δύναµη του ατοµικού και συλλογικού «οικονοµικού βολέµατος», πάνω
στις ηθικές αρχές και πρακτικές συνήθειες ολόκληρης της κοινωνίας, µε την ανοχή ή
και τις ευλογίες των εκπροσώπων και των ταγών της: Οι συγκεκριµένες απάνθρωπες
µέθοδοι και επιλογές της εκάστοτε παραγωγικής διαδικασίας, όταν είναι ωφέλιµες για
τους καλυµµένους από το εκάστοτε «κοινωνικό συµβόλαιο» πολίτες -τους
ελεύθερους πολίτες της Αθηναϊκής δηµοκρατίας εν προκειµένω- όχι µόνο µένουν στο
απυρόβλητο, αλλά και επιχειρείται θρασύτατα η θωράκισή τους µε διάφορες θεωρίες,
που µετασχηµατίζονται µέχρι και σήµερα, συνήθως σε διάφορες περισπούδαστες
κοινωνικο-οικονοµικές παραλλαγές.
Αντίθετα, ένα άλλο µείζον πρόβληµα και της εποχής εκείνης, η τοκογλυφία,
αντιµετωπίστηκε αποτελεσµατικά και µάλιστα ως µείζον ηθικό παράπτωµα:
∆εδοµένου ότι η δανειοληψία κάλυπτε τότε κατά κανόνα τις έκτακτες και επείγουσες
καταναλωτικές ανάγκες της οικογενειακής παραγωγικής µονάδας, π.χ. λόγω κακής
σοδειάς –και όχι την αγορά νέων µέσων παραγωγής µε κεφαλαιουχική απόδοση- ο
τόκος θεωρήθηκε καταχρηστική απόκτηση χρήµατος από τους τυχερούς σε βάρος
των άτυχων και η τοκογλυφία καταδικάστηκε ως πράξη ηθικά και κοινωνικά
απαράδεκτη.



Εµφύλιοι πόλεµοι και παρακµή των ελληνικών πόλεων-κρατών

42

Οι µικροϊδιοκτήτες π.χ. καλλιεργούσαν οι ίδιοι τη γη τους, «κατ’ ανάγκην», τα οικονοµικά τους δεν
επαρκούσαν για την κατοχή δούλων.
43
Π.χ. ο Αριστοτέλης εκφράζοντας ένα αιώνα αργότερα την κρατούσα από τους αρχαϊκούς χρόνους
ηθική αιτιολόγηση, κατατάσσει τους δούλους σε ένα κατώτερο από τη φύση του είδος ανθρώπων,
προορισµένο να ανήκει στους κυρίους του, παρόλο που θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί το επίκτητο και
εξαναγκαστικό αυτής της κατάστασης και το εσφαλµένο της βιολογικής διάκρισης, (υπήρχαν ασφαλώς
και στην αρχαία Ελλάδα πολλοί έξυπνοι και ικανοί δούλοι και ακόµα περισσότεροι κουτοί και ανίκανοι
αφέντες, παρά τη µόρφωσή τους).
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Ο καταστροφικός Πελοποννησιακός πόλεµος, (431-404π.Χ.), διέλυσε όχι µόνο την
Αθηναϊκή συµµαχία αλλά και το πολίτευµα της δηµοκρατίας. Η ολιγαρχία
επεκράτησε, µε κυρίαρχη την επιτακτική-εξαναγκαστική στρατιωτική εξουσία της
Σπάρτης. Το τέλος του 5ουπ.Χ. αιώνα βρήκε την Αθήνα χωρίς στόλο, µε γκρεµισµένα
τα µακρά τείχη της και υπό καθεστώς τροµοκρατίας των «τριάκοντα τυράννων».
Ο 4οςπ.Χ. αιώνας αρχίζει µε την κυριαρχία της Σπάρτης στον τότε ελληνικό κόσµο,
που επιχειρεί και την πρώτη επίθεση στα περσικά εδάφη της Μικράς Ασίας44. Το
διαίρει και βασίλευε των Περσών και οι αντιδράσεις των άλλων ελληνικών πόλεωνκρατών στην συγκεντρωτική και αυταρχική άσκηση της εξουσίας από την
σπαρτιατική ολιγαρχία45, ανέτρεψαν την κυριαρχία της. Η Αθήνα ανακτά µέρος των
κτήσεών της στο Αιγαίο και η Θήβα συνέτριψε στα Λεύκτρα και τη Μαντίνεια, µε τη
«λοξή φάλαγγα», το ανίκητο έως τότε πεζικό της Σπάρτης, τερµατίζοντας οριστικά
την ηγεµονία των Λακεδαιµονίων, το 362π.Χ.
Εξαντλήθηκε όµως και η ακµή, η πρωταγωνιστική πολιτική ιστορία των κλασικών
ελληνικών πόλεων-κρατών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι µετά τον
Πελοποννησιακό πόλεµο οι µεγάλοι φιλόσοφοι της εποχής, θεωρούσαν ότι τόσο οι
αρχές και πρακτικές άσκησης της πολιτικής εξουσίας, όσο και ο θεσµός της πόληςκράτους είχαν αποτύχει. Εστίασαν το έργο τους στις αξίες της προσωπικής ζωής και
ηθικής, συνιστώντας έµµεσα την αποχή από τον ενεργό πολιτικό βίο.
Αποδείχθηκε δηλαδή ότι παρά τη φυλετική και ιδεολογική ενότητα των Ελλήνων της
εποχής εκείνης και το υψηλό πολιτιστικό τους επίπεδο και έργο, η διάσπαση των
άλλων τριών κύριων πηγών εξουσίας στις επί µέρους πόλεις-κράτη, δεν αποτρέπει
δυστυχώς, τον µέχρι εξοντώσεως αδελφοκτόνο αγώνα. Αναδύεται συνακόλουθα η
ανάγκη µιας ευρύτερης και διαρκέστερης ειρήνης µεταξύ των πόλεων-κρατών, που
δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε στα πλαίσια µιας συνοµοσπονδίας µε τιθασευµένες την
απληστία και αλαζονεία κάθε µέλους της. Το τίµηµα αυτής της αποτυχίας για
συναινετική-ειρηνική συνύπαρξη, ήταν η ουσιαστική υποταγή των πόλεων-κρατών
44

Η επίθεση αρχίζει µε νίκες σε βάρος των τοπικών σατραπών αλλά η ήττα του σπαρτιατικού στόλου
στην Κνίδο, (394π.Χ.) από τον περσικό υπό την ηγεσία του Αθηναίου ναύαρχου Κόνωνα, αναγκάζει
τους σπαρτιάτες να επιστρέψουν.
45
Χαρακτηριστική είναι η σκληρή και δεσποτική κυριαρχία της Σπάρτης επί της Θήβας. Καταλύθηκε
το 379π.Χ. από τον Πελοπίδα και άλλους µεταµφιεσµένους σε γυναίκες Θηβαίους στη διάρκεια
γιορτής µε τη σφαγή των τοποτηρητών στρατηγών της. Ένας αγγελιοφόρος από την Αθήνα
προσπάθησε να ειδοποιήσει τους σπαρτιάτες στρατηγούς αλλά ο επικεφαλής τον έδιωξε µε την
ιστορική φράση «Ες αύριον τα σπουδαία».
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επιτακτική-αναγκαστική,

στρατιωτική

τουλάχιστον,

εξουσία

µιας

νέας

επικυρίαρχης πολιτικής δύναµης µε απολυταρχικά χαρακτηριστικά. ∆ικαιώνεται
δυστυχώς σε σηµαντικό βαθµό και από την ιστορική αυτή περίοδο η άποψη του
φιλοσόφου Thomas Hobbes για τη φυσική κατάσταση του ανθρώπου46, (παρά τις
ελπίδες µου για το αντίθετοu)
Όσον αφορά τις οικονοµικές αξίες της πολιτικής εξουσίας, µεγάλη ιστορική και
διαχρονική σηµασία πρέπει να αποδοθεί στη θέση του Πλάτωνα: Οι ταγοί των
κοινωνικών εξουσιών, αυτοί που ασκούν τη διοίκηση του κράτους και το
προστατεύουν από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους, οφείλουν να ζουν
λιτά και δικαιούνται να κατέχουν µόνο τα απολύτως απαραίτητα για την καθηµερινή
τους διαβίωση. Κατά το µεγάλο αυτό φιλόσοφο, η απόκτηση αξιόλογης ακίνητης ή
κινητής περιουσίας είναι ανεπίτρεπτη για τους άρχοντες, διότι η ενασχόληση µε ίδια
συµφέροντα, όχι µόνο τους αποσπά από το καθήκον τους, αλλά και τους µετατρέπει
σε εκµεταλλευτές - τυράννους των πολιτών που υποχρεούνται να υπηρετούν.



Φίλιππος, Αλέξανδρος και η νέα παγκόσµια αυτοκρατορία

Το κενό εξουσίας από την αλληλοεξόντωση των πόλεων-κρατών κάλυψε η
ανερχόµενη νέα ελληνική δύναµη των µακεδόνων. Ο Φίλιππος Β΄ κατά τα 24 χρόνια
της βασιλείας του (360-336π.Χ.), συνένωσε τη χώρα του και αναδιοργάνωσε τις
υποδοµές και το στρατό της. Συνέτριψε τους Φωκείς που είχαν βεβηλώσει το ιερό
των ∆ελφών, κατέλαβε τη Χαλκιδική και κατατρόπωσε την αντιµακεδονική συµµαχία
Αθηνών και Θηβών στη µάχη της Χαιρώνειας (338π.Χ.). Μπόρεσε έτσι να ιδρύσει το
337π.Χ. την «πανελλήνια συµµαχία»47 εναντίον της συνεχιζόµενης περσικής απειλής.
∆εν πρόλαβε όµως να πραγµατοποιήσει το σχέδιό του για επίθεση στην Περσία,
δολοφονήθηκε ένα χρόνο αργότερα.
∆ιαδεχόµενος τον πατέρα του σε ηλικία 20 ετών ο Αλέξανδρος, παρέλαβε την
«αρίστη» για την εποχή της πολεµική µηχανή48. Επέδειξε όµως και σπάνιες, σε όλη

46

Παρουσιάστηκε ήδη στο υποκεφάλαιο α του πρώτου κεφαλαίου των εισαγωγικών δεδοµένων.
Συµµετείχαν όλες οι ελληνικές πόλεις, πλην της Σπάρτης, τη διοίκηση ασκούσε το συµβούλιο των
αντιπροσώπων τους και ο Φίλλιπος πήρε τη θέση ηγεµόνα της συµµαχίας και αρχηγού των ελληνικών
στρατευµάτων.
48
Πέραν της φοβερής «µακεδονικής φάλαγγας» είχε εξελιχθεί και η αποτελεσµατικότητα του ιππικού,
αξιοποιώντας και πειθαρχώντας τις παραδοσιακές υπεροχές των βορειοελλαδικών πολεµικών φυλών.
47
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την ανθρώπινη ιστορία, στρατιωτικές και πολιτικές ικανότητες. Κατάφερε σε δύο
χρόνια να εξουδετερώσει την αντίδραση τµήµατος της µακεδονικής αριστοκρατίας, να
συντρίψει τη νέα εξέγερση µερικών ελληνικών πόλεων µε επικεφαλής τη Θήβα και να
οργανώσει τη µεγάλη εκστρατεία του εναντίον των Περσών. Το 334π.Χ. πέρασε τον
Ελλήσποντο και νίκησε το στρατό των Περσών σατραπών στον Γρανικό ποταµό,
κατακτώντας στη συνέχεια τις µεσογειακές ακτές µε τις πόλεις-λιµένες της Μικράς
Ασίας.
Ο Πέρσης µονάρχης ∆αρείος ο Γ΄ τέθηκε επικεφαλής του στρατού του49 και
αντιµετώπισε τον Αλέξανδρο στην Ισσό. Η συντριβή της περσικής στρατιάς το
333π.Χ. και η φυγή του ∆αρείου, άφησαν το πεδίο ελεύθερο για την κατάκτηση της
βόρειας Συρίας, των φοινικικών πόλεων µε την πρωτεύουσά τους Τύρο που
αντιστάθηκε και κατεστράφη και της Αιγύπτου όπου ο Αλέξανδρος έλαβε τον τίτλο
του Φαραώ από τον αρχιερέα και ίδρυσε στο δυτικό δέλτα του Νείλου την νέα
πρωτεύουσα, Αλεξάνδρεια.
Η δεύτερη συντριβή της περσικής στρατιάς υπό τον ∆αρείο στην πεδιάδα των
Γαυγαµήλων το 331π.Χ., άνοιξε στον Αλέξανδρο το δρόµο για την κατάκτηση και της
Μεσοποταµίας. Εισέρχεται χωρίς αντίσταση στη Βαβυλώνα και τα Σούσα, όπου
θεµελίωσε και την οικονοµική συνιστώσα της εξουσίας του, θέτοντας σε κυκλοφορία
τεράστιο αριθµό νοµισµάτων που έκοψε από τη µεγάλη ποσότητα χρυσού των
θησαυροφυλακίων της πόλης. Κυκλοφόρησε έτσι το πρώτο κοινό νόµισµα της τότε
ευρασιατικής οικονοµίας.
Προχωρώντας στην καρδιά της αυτοκρατορίας των Αχαιµενιδών, ο Αλέξανδρος
έφτασε, πολιόρκησε, κατέλαβε και πυρπόλησε το 330π.Χ. µια από τις µητροπόλεις
της, την Περσέπολη, ολοκληρώνοντας έτσι θριαµβευτικά τους στόχους της
εκστρατείας του αλλά και του τότε ελληνισµού. Ο ∆αρείος δολοφονείται από το δικό
του σατράπη της Βακτριανής, ο Αλέξανδρος αποδίδει στη σωρό του βασιλικές τιµές,
καταδιώκει το δολοφόνο και αυτοανακηρύσσεται νόµιµος κληρονόµος της περσικής
αυτοκρατορίας.
Μακεδόνες και λοιποί Έλληνες θεωρούν ότι δεν έχει νόηµα η περαιτέρω εκστρατεία,
αλλά ο Αλέξανδρος θέτει ως νέο στόχο την επέκταση της αυτοκρατορίας σε όλον τον
49

Υπερδιπλάσιου αριθµητικά από τον ελληνικό αλλά ανοµοιογενούς, µειωµένης πειθαρχίας και
διεσπαρµένης δύναµης κρούσης, µε µεγάλο αριθµό µισθοφόρων, ελληνικής καταγωγής.
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τότε γνωστό κόσµο. Επιλέγει ως πρωτεύουσά του τη Βαβυλώνα, µεταθέτοντας το
βάρος της πολιτικής εξουσίας του στην Ασία, εξουδετερώνει τις αντιδράσεις και
προετοιµάζεται για νέες κατακτήσεις. Το 327π.Χ. ο Αλέξανδρος ξεκινάει την
εκστρατεία κατά της Ινδίας, επιχειρώντας να φτάσει µέχρι τα νότιο-ανατολικά σύνορα
του τότε γνωστού κόσµου. Νίκησε το γενναίο Ινδό µονάρχη Πώρο στον ποταµό
Υδάσπη, κατέκτησε την κοιλάδα του Ινδού αλλά η κόπωση του στρατού, η
συσπείρωση των ινδικών βασιλείων ενώπιον του κοινού εχθρού και οι γενικευµένες
απόπειρες ανταρσίας στα µετόπισθεν, τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει τη συνέχεια
προς την κοιλάδα του ποταµού Γάγγη.
Μετά το δύσκολο ταξίδι της επιστροφής στα Σούσα και τη Βαβυλώνα50, ο Αλέξανδρος
αφέθηκε στην ανατολίτικη ζωή της χλιδής και των υπερβολών, σχεδιάζοντας πάντα
νέες φιλόδοξες εκστρατείες και έχοντας πιθανότατα ξεχάσει το διάλογό του µε τον
∆ιογένη51 στην Κόρινθο. Με τον αιφνίδιο και πρόωρο θάνατό του το 323π.Χ. στη
Βαβυλώνα, ο Αλέξανδρος κληροδότησε τη µεγαλύτερη αυτοκρατορία της µέχρι τότε
Ιστορίας. Παρά τον όρκο των στρατηγών για αδιάσπαστη ευρασιατική ενότητα, η
αυτοκρατορία του διαµελίστηκε στα ελληνιστικά βασίλεια.



Η Ελληνιστική εποχή

Ακολούθησαν οι τρεις αιώνες της ελληνιστικής περιόδου, µε συνεχείς συγκρούσεις
µεταξύ των επιγόνων του Αλεξάνδρου και κυρίαρχες για µεγάλο διάστηµα τρεις
δυναστείες: Των Αντιγονιδών στην Ελλάδα, των Σελευκιδών στην Ασία και των
Πτολεµαίων στην Αίγυπτο. Ενδιάµεσα ιδρύονται και ανεξάρτητα βασίλεια όπως της
Περγάµου (263π.Χ.) µε τη µεγάλη βιβλιοθήκη της, που διασώθηκε µέχρι την υποταγή
της στους Ρωµαίους το 133π.Χ.
∆ιατηρήθηκαν

τα

Ασιατικά

συγκεντρωτικής-επιτακτικής

και

Μακεδονικά

πρότυπα

πολιτικό-στρατιωτικής

της

εξουσίας,

ολιγαρχικής
µε

και

προφανές

επακόλουθο τον περιορισµό του ελεύθερου και δηµόσιου πολιτικού λόγου στην
50

Ο στρατός χωρίστηκε, σχεδιάστηκαν δύο τολµηρές αλλά ενδιαφέρουσες διαδροµές και ο στόλος
υπό τον Νέαρχο εξερεύνησε τη διαδροµή από την κοιλάδα του Ινδού µέχρι τις εκβολές του Ευφράτη,
στον Περσικό κόλπο.
51
Ο φιλόσοφος ∆ιογένης, επαναστατικός και ανατρεπτικός για την εποχή του, διδάσκει ότι η
ανθρώπινη ευτυχία βρίσκονται στη φυσική, λιτή ζωή, στην αυτογνωσία και στον διδακτικό «αστεϊσµό».
Στην προσφορά του Αλέξανδρου, «τι χάρη θέλεις να σου κάνω» απάντησε λακωνικά, «αποσκότισόν
µε» και επισήµανε στον στρατηλάτη ότι ένας βασιλιάς είναι ωφέλιµος µόνον όταν ωφελεί τον λαό.
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άρχουσα τάξη. Ξεχάστηκε η ανανεωτική δύναµη της ισηγορίας των δηµοκρατικών
ελληνικών πόλεων-κρατών, δεν ξανακούστηκε η πρόσκληση του κήρυκα προς τους
απλούς πολίτες, «τις αγορεύειν βούλεται;». Η ανεκτική στάση στο ιδεολογικό σκέλος,
δηλαδή

ο

σεβασµός

στις

θρησκευτικές

πεποιθήσεις

και

παραδόσεις

των

κατακτηµένων χωρών, βοήθησε πάντως τις κοσµικές εξουσίες στην άσκηση των
καθηκόντων τους.
Η καλλιέργεια των τεχνών και των επιστηµών συνεχίστηκε µε µεγάλο κέντρο την
Αλεξάνδρεια. Η Αθήνα, αν και στερηµένη πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας,
διατήρησε την πρωταγωνιστική θέση της στη φιλοσοφία, µε αναθεώρηση του
κλασικού ιδεώδους και ανάδειξη νέων ρευµάτων µε κέντρο τον άνθρωπο. Η εξέλιξη
της αττικής διαλέκτου ανέδειξε µία κοινή σε όλη την ανατολική Μεσόγειο ελληνιστική
γλώσσα, που επέτρεψε την πολιτισµική συνοχή και διάδοση των ιδεολογικών αξιών.
Βοήθησε δε στη συνέχεια και την ταχύτατη εξάπλωση του Χριστιανισµού τον 1ο και 2ο
µ.Χ. αιώνα.
Η ανερχόµενη Ρωµαϊκή πολιτική και στρατιωτική εξουσία, υπέταξε τον 2οπ.Χ. αιώνα
τον Ευρασιατικό ελληνιστικό κόσµο και ολοκλήρωσε την κατάκτησή του µε την
Αίγυπτο των Πτολεµαίων το 31π.Χ.

δ. Η απόλυτη Ρωµαϊκή κυριαρχία (2ος αιώνας π.Χ. έως 476 µ.Χ.)


Ρωµαϊκή ∆ηµοκρατία: Πατρίκιοι και πληβείοι, αστικό δίκαιο και
ιδιοκτησία

Το τέλος της Ετρουσκικής µοναρχίας (619-509π.Χ.), µετά από λαϊκή εξέγερση υπό
την αιγίδα των πατρικίων, γόνων (gens) των παλαιών αριστοκρατικών οικογενειών,
λατινικής, σαβινικής και ετρουσκικής προέλευσης, σηµατοδότησε για τη Ρώµη το
ξεκίνηµα µιας νέας µορφής πολιτικής εξουσίας. Περιείχε ανάµικτα στοιχεία
απολυταρχίας (ύπατοι), αριστοκρατίας (σύγκλητος) και δηµοκρατίας (res publica,
πράγµα του λαού) και στην προ-αυτοκρατορική περίοδο της εφαρµογής της µπορεί
πράγµατι να ονοµαστεί, επιεικώς έστω, «∆ηµοκρατία».
Το βαθειά εµπεδωµένο ατοµικό και συλλογικό καθήκον της προσωπικής θυσίας για
τη Ρωµαϊκή πολιτεία, η οργανωµένη και ιεραρχηµένη κοινωνική δοµή και στρατιωτική
37

εκπαίδευση και η λιτή διαβίωση,

συνόψιζαν τις κύριες αξίες ζωής του Ρωµαίου

πολίτη. Συνέθεταν µια νέα, δυναµική µετεξέλιξη των στρατοκρατικών Ετρουσκικών,
Ασσυριακών

και

Ελληνικών

-κυρίως

Σπαρτιατικών-

κοινωνικο-πολιτικών

παραδόσεων και πρακτικών. Όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, είχαν το
ρόλο και τη συµµετοχή τους στις κοσµικές εξουσίες και συγκεκριµένη αποστολή στο
πολύπλοκο σύστηµα προετοιµασίας των ενόπλων δυνάµεων και διεξαγωγής των
πολεµικών επιχειρήσεων.
Επί δυόµιση αιώνες (509-265π.Χ.), οι Ρωµαίοι βελτιώνοντας και συµπληρώνοντας
συνεχώς την κοινωνική τους οργάνωση και την κληρονοµηµένη από τους
Ετρούσκους πυκνή φάλαγγα οπλιτών, αγωνίζονται για την κατάκτηση της Ιταλικής
χερσονήσου που ολοκληρώθηκε µε την άλωση και του Τάραντα, της µεγαλύτερης
ελληνικής αποικίας στη νότια Ιταλία. Μάχονται παράλληλα και για την απώθηση των
Κελτικών φύλων: Οι Galli (Γαλάτες), όπως τους αποκαλούσαν οι Ρωµαίοι, έφτασαν
στην Ιταλία το 400π.Χ. και τα τέσσερα κύρια φύλα τους έσπειραν τον τρόµο και
κατάφεραν το 387π.Χ. να λεηλατήσουν και την ίδια τη Ρώµη. Το 225π.Χ. η νίκη των
Ρωµαίων επί δύο Κελτικών φύλων στην κοιλάδα του Πάδου, έθεσε τέλος στην
εξωτερική αυτή απειλή.
Στο εσωτερικό κοινωνικό µέτωπο, η τάξη των πληβείων (plebs), δηλαδή ελεύθερων
µεν πολιτών, αλλά χωρίς νοµική κατοχύρωση, εξαρτώµενων από κάποιο γένος
(gens) αριστοκρατών-πατρικίων, αγωνίζεται για τον περιορισµό των προνοµίων των
αφεντικών της. Καταφέρνει στα µέσα του 5ουπ.Χ. αιώνα τη γραπτή αποτύπωση του
δικαίου, δηλαδή τη θέση σε ισχύ ενός γραπτού κοινωνικού συµβολαίου που
εξασφάλιζε κατ’ αρχήν την ισότητα στην απονοµή δικαιοσύνης.
Οι ζωτικές στρατιωτικές ανάγκες κάλυψης των εκατονταρχιών52 από τους πληβείους,
ανάγκασαν τους πατρικίους να εκχωρήσουν σταδιακά αρκετά από τα προνόµιά τους:
Το 304π.Χ. εκδίδονται οι διατάξεις του αστικού δικαίου (legis actiones), το 300π.Χ.
κατοχυρώνεται µε νόµο (lex valeria) η δυνατότητα προσφυγής ενώπιου του λαού και
το 287π.Χ. οι πληβείοι εκφράζονται πολιτικά µέσω των δέκα δηµάρχων. Αποκτούν το
δικαίωµα εκλογής στο αξίωµα του υπάτου το 367π.Χ. και αναγνωρίζονται ως ισότιµοι
πολίτες το 278π.Χ. Τα ψηφίσµατα των συνελεύσεων των πληβείων αποκτούν ισχύ
52

Στην αναδιοργάνωση του στρατού σε εκατονταρχίες, ήδη από την εποχή της µοναρχίας (βασιλεία
Σέρβιου Τύλλιου), οφείλεται η διοικητική υπεροχή της Ρωµαϊκής πολεµικής µηχανής.
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νόµου, οπότε και λήγει η πάλη τους µε τους πατρικίους. ∆εν έγινε όµως δυνατή στην
πράξη, η απεριόριστη πρόσβαση των πληβείων στη διοίκηση του Ρωµαϊκού κράτους.
Υιοθετώντας την υποστηρικτική της ιδιοκτησίας και του προσωπικού συµφέροντος
άποψη του Αριστοτέλη53, οι Ρωµαίοι διαχώρισαν µε ορθολογική δεινότητα τα δηµόσια
πράγµατα και αγαθά του λαού ως συνόλου, (res publica) από τα ιδιωτικά (res
privata). Θεσµοθέτησαν το αδιαφιλονίκητο και το απόλυτο του ατοµικού δικαιώµατος
στην προσωπική περιουσία. Κατοχύρωσαν δε όχι µόνο την καλή αλλά και την κακή
χρήση της ιδιοκτησίας, θέτοντας τα θεµέλια της άκριτης προσωπικής ικανοποίησης
των εχόντων, µε τις αρνητικές συνέπειες που και οι ίδιοι ως δηµόσια οντότητα
υπέστησαν κατά την παρακµή της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας.
Πρέπει όµως να επισηµανθεί εδώ ένα θετικό γεγονός µείζονος σηµασίας για την
κοινωνική συνοχή και την αποτελεσµατική άσκηση των κοσµικών εξουσιών: Η
άρχουσα τάξη παρά τις καταχρήσεις της, αναγνώριζε ότι οι απλοί ελεύθεροι πολίτες
αποτελούσαν το σταθερό µακροχρόνιο υπαρξιακό στήριγµά της. Φρόντιζε να
προστατεύει τη µικρή ιδιοκτησία γης των πληβείων, θεσµοθετώντας την πάση θυσία
διαφύλαξη της οικογενειακής αγροτικής καλλιέργειας. Η µακριά αυτή ρωµαϊκή
παράδοση της εκχώρησης, ενός στοιχειώδους πολιτικού και οικονοµικού δικαιώµατος
σε όλους τους γεωργούς της επικράτειας, εµπεδώθηκε στη συνείδηση των λαών της
αυτοκρατορίας. Μετά την κατάρρευσή της έδωσε στον αγροτικό κόσµο της
µεσαιωνικής

Ευρώπης,

τη

δύναµη

των

διαρκών

εξεγέρσεων

κατά

των

µεγαλοϊδιοκτητών της γης.



Η κατάκτηση της Μεσογείου

Τα επόµενα εκατό χρόνια, µέχρι τα µέσα του 2ουπ.Χ. αιώνα, η Ρωµαϊκή κυριαρχία
επεκτείνεται σε όλη τη Μεσόγειο. Μετά από τρεις πολέµους (από το 200 έως το
168π.Χ.)

οι

Ρωµαϊκές

αναβαθµιζόµενη54

λεγεώνες,

µετεξέλιξη

της

η

τελευταία,

πειθαρχηµένης

καλύτερη
πυκνής

και

συνεχώς

φάλαγγας

53

βαριά

Σε αντίθεση µε το δάσκαλό του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης όχι µόνο υποστηρίζει την κτήση και
επαύξηση της ατοµικής περιουσίας αλλά αναδεικνύει και τα µειονεκτήµατα της κοινοκτηµοσύνης.
54
Οι Ρωµαίοι, κορυφαίοι για την εποχή τους στη συνεχή βελτίωση και πρακτική αξιοποίηση των
τεχνικών και της τεχνολογίας σε κοινωφελή και µακρόπνοα έργα, (δρόµοι, υδραγωγεία, κλπ),
φρόντιζαν σχολαστικά και την αναβάθµιση της πολεµικής τους µηχανής, διδασκόµενοι και από τους
αντιπάλους τους στα πεδία των µαχών. Η λεγεώνα αναδείχθηκε και σε αυτόνοµη, µετακινούµενη,
αυτοεφοδιαζόµενη και κυρίως αποτελεσµατική µονάδα κατασκευών, όχι µόνο οχυρώσεων αλλά και
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οπλισµένων πεζικάριων, στους οποίους εντάχθηκαν οργανικά και ίλες κατάλληλα
εξοπλισµένου ιππικού, συντρίβουν τον τελευταίο Μακεδόνα βασιλιά Περσέα στη
µάχη της Πύδνας. Αµέσως µετά, 155 χρόνια από το θάνατο του Αλεξάνδρου, η
Μακεδονία γίνεται ρωµαϊκή επαρχία και ακολουθεί η υποταγή του υπόλοιπου
Ελλαδικού χώρου. Παράλληλα οι Ρωµαίοι νικούν και τους Σελευκίδες της Συρίας στη
Μικρά Ασία, καταλύοντας ουσιαστικά το βασίλειό τους55.
Στο διάστηµα της ίδιας εκατονταετίας (από το 262 έως το 146π.Χ.), οι Ρωµαίοι
συγκρούονται τρεις φορές και µε τους Καρχηδονίους. Αναπτύσσουν µεθοδικά τις
ναυτικές τους δυνάµεις για την κυριαρχία της Μεσογείου, αιφνιδιάζονται όµως από
ξηράς στην ίδια την Ιταλική χερσόνησο και ζουν την Καρχηδονική απειλή προ των
πυλών της Ρώµης. Η ήττα του Αννίβα από τον Σκιπίωνα στην αφρικανική Ζάµα, το
202π.Χ., σηµατοδότησε τη λήξη του δεύτερου Καρχηδονικού πολέµου αλλά και της
Καρχηδονικής κυριαρχίας στη δυτική Μεσόγειο. Οι Ρωµαίοι όµως επέµειναν στην
ολοσχερή καταστροφή της Καρχηδόνας και την πραγµατοποίησαν προκαλώντας οι
ίδιοι τον τρίτο Καρχηδονικό πόλεµο (149-146π.Χ.). Ολόκληρη η Μεσόγειος είχε
πλέον γίνει για τους Ρωµαίους η δική τους θάλασσα, (mare nostrum).
Παρά τη συνακόλουθη µεγάλη ανάπτυξη του εµπορίου, επισηµαίνεται εδώ ότι κατά
την ιεράρχηση των οικονοµικών αξιών, όπως εκφράστηκε και από την αριστοτελική
ηθική, η γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή κατείχε και στους Ρωµαίους την περίοπτη
θέση, το δε εµπόριο εθεωρείτο κοινωνικά υποδεέστερο. Η αναγκαία για τη διακίνηση
και ανταλλαγή αγαθών άσκησή του, ήταν ηθικά ελέγξιµη π.χ. ως προς το αδίκηµα της
αισχροκέρδειας. Το γεγονός αυτό οδήγησε και τη Ρωµαϊκή δηµοκρατία στην ηθική
θεµελίωση της µειωτικής αντιµετώπισης των ανθρώπων που θέτουν ως κύριο στόχο
ζωής την κοινωνική καταξίωση µέσω της συγκέντρωσης και επιδεικτικής αξιοποίησης
του χρήµατος.

δηµοσίων έργων, κυρίως οδοποιίας, που δηµιουργούσαν τους αναγκαίους δίαυλους επικοινωνίας και
ελέγχου της ευρύτερης περιοχής τους.
55
Η τελική µετατροπή της Συρίας σε ρωµαϊκή επαρχία έγινε ένα αιώνα αργότερα από τον Ποµπήιο,
(το 64π.Χ.).
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Αστάθεια, απολυταρχία και ρωµαϊκή ειρήνη

Τον αιώνα που ακολούθησε την καταστροφή της Καρχηδόνας, η ρωµαϊκή
δηµοκρατία δοκιµάστηκε

από τη διεύρυνση

της διαστρωµάτωσης και

της

ανισοκατανοµής του οικονοµικού περισσεύµατος και την παράλληλη µείωση της
αγροτικής παραγωγής, λόγω των πολεµικών καταστροφών που προηγήθηκαν αλλά
και των πολλών δούλων από τους αιχµάλωτους πολέµου, που προσέφεραν στους
πατρικίους την εύκολη αλλά όχι αποδοτική λύση για την καλλιέργεια της γης. Η
πειρατεία δυσκολεύει το εµπόριο και µεγαλώνει η πολιτική διαφθορά. Οι εµφύλιες
συγκρούσεις, οι σφαγές πολιτών56 και η οικονοµική κάµψη, εµπέδωσαν το αίσθηµα
ανασφάλειας, το φόβο και οδήγησαν την πολιτική και στρατιωτική εξουσία στην
ακραία συγκεντρωτική-επιτακτική µορφή τους. Οι όποιοι ρωµαϊκοί δηµοκρατικοί
θεσµοί επί της ουσίας περιορίστηκαν δραµατικά, οι εξουσίες συγκεντρώνονται στους
υπάτους που µετεξελίσσονται σύντοµα σε απόλυτους άρχοντες, τους αυτοκράτορες.
Κατά τη δεκαετία του 70π.Χ., η ρωµαϊκή σύγκλητος αναθέτει απόλυτες κοσµικές
εξουσίες σε τρεις ικανούς νέους πολιτικούς, τον Ποµπήιο, τον Καίσαρα και τον
Κράσσο, για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης και την αποκατάσταση της
εσωτερικής ασφάλειας και εξωτερικής κυριαρχίας. Εντός µιας γενεάς, όλοι οι στόχοι
επιτυγχάνονται: Ο Ποµπήιος καταπνίγει τις εξεγέρσεις, αναδιοργανώνει και επεκτείνει
τις κτήσεις στην Ισπανία και την εγγύς ανατολή και απαλλάσσει τη Μεσόγειο από
τους πειρατές. Ο Καίσαρας κατακτά την υπόλοιπη Γαλατία και τη Βρετανία, απωθεί
τα γερµανικά φύλα πέραν του Ρήνου και ο Κράσσος καταπνίγει την εξέγερση του
Σπάρτακου στην Ιταλία. Η απρόσκοπτη συρροή των αγαθών των κτήσεων και ο
χρυσός των Κέλτικων ιερών, ανορθώνουν και πάλι την οικονοµία της Ρώµης.
Το 56π.Χ. η τριανδρία µοιράζεται τις επαρχίες της απέραντης επικράτειας και ασκεί
όλες τις εξουσίες της υπό τη σκιώδη εποπτεία της συγκλήτου. Η Ρωµαϊκή δηµοκρατία
βρίσκεται στο απόγειο της εδαφικής της επέκτασης αλλά και στο τέλος της. Πράγµατι,
µετά το θάνατο του Κράσσου, το 53π.Χ., αρχίζει η τελική µάχη του Καίσαρα για την
56

Π.χ. δικτατορία του Σύλλα µε αιτιολογικό την αποκατάσταση της δηµοκρατίας (81-79π.Χ.):
Επαναφέρει την απόλυτη κυριαρχία των πατρικίων και «προγράφει» τους αντιπάλους. Μόνο στον
ιππόδροµο έξι χιλιάδες ρωµαίοι πολίτες σφαγιάστηκαν.
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απόλυτη κυριαρχία της αυτοκρατορίας. Νίκησε τον Ποµπήιο το 48π.Χ., επέβαλε στη
Σύγκλητο το διορισµό του ως ισόβιου δικτάτορα και µοναδικού υπάτου και
προχώρησε σε σηµαντικές εσωτερικές και εξωτερικές µεταρρυθµίσεις, µειώνοντας
και τις εξουσίες της συγκλήτου. ∆ολοφονείται το 44π.Χ. από οµάδα δηµοκρατικών
συγκλητικών.
Αµέσως συγκροτείται µια δεύτερη τριανδρία από τον Μάρκο-Αντώνιο, το στενότερο
συνεργάτη του Καίσαρα, τον Γάιο Οκτάβιο, ανιψιό και θετό γιό του Καίσαρα και τον
Αιµίλιο Λέπιδο, επίσης πιστό φίλο του Καίσαρα. Η σύγκλητος της αναθέτει το 43π.Χ.
απόλυτες εξουσίες και ακολουθεί η ήττα των δηµοκρατικών από τον Αντώνιο το
42π.Χ., στους Φιλλίπους. Η αυτοκρατορία µοιράζεται και πάλι, ο Λέπιδος καθαιρείται
και εξορίζεται, στο δε εµφύλιο πόλεµο µεταξύ των δύο επιγόνων, ο Αντώνιος ηττάται
στη ναυµαχία του Ακτίου (31π.Χ.) από τον Οκτάβιο, καταφεύγει στην Αίγυπτο µε την
Κλεοπάτρα, καταδιώκεται και αυτοκτονεί57.
Η σύγκλητος και οι πληβείοι, χάριν της ασφάλειας και της ευµάρειας, εκχώρησαν
όλες τις σηµαντικές πολιτικές και στρατιωτικές εξουσίες της δηµοκρατίας τους,
προσφέροντας στον νικητή Οκτάβιο και το όνοµα Αύγουστος (σεβαστός). Ο Οκτάβιος
κήρυξε τη ρωµαϊκή ειρήνη σε όλη την επικράτεια, (pax Augusta) και ως ρωµαίος
αυτοκράτορας τη διασφάλισε, κυβερνώντας µε ευφυΐα και πυγµή µέχρι το θάνατό
του, το 14µ.Χ. Ο πληθυσµός στην Ιταλική χερσόνησο έφτασε τα 7 εκατοµµύρια και
στο σύνολο της αυτοκρατορίας τα 60 εκατοµµύρια, επί συνολικού παγκόσµιου
πληθυσµού 170 εκατοµµυρίων. Οι πληθυσµιακές αυτές πυκνότητες συρρικνώθηκαν
κατά το µεγαλύτερο µέρος του ευρωπαϊκού µεσαίωνα και επανήλθαν χίλια και πλέον
χρόνια αργότερα, περί τον 12οµ.Χ. αιώνα.



Παρακµή και πτώση της δυτικής ρωµαϊκής αυτοκρατορίας

Ακολούθησαν

τέσσερις

αιώνες

συγκεντρωτικής-επιτακτικής

εξουσίας

των

αυτοκρατόρων, µε αυξανόµενη σταδιακά εντροπία, που έγινε µη αναστρέψιµη κατά
τον τελευταίο 4ο µ.Χ. αιώνα, µέχρι την τελική πτώση. Η άσκηση εξουσίας µέσω της
ηγεµονίας του πρώτου µεταξύ ίσων (principatus), µετασχηµατίστηκε σε κυριαρχία του
57

Η Κλεοπάτρα προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια και του Οκτάβιου, αποτυγχάνει και αυτοκτονεί για
να αποφύγει την διαπόµπευσή της στη Ρώµη, τερµατίζοντας το 30π.Χ. την τελευταία αιγυπτιακή
δυναστεία των Πτολεµαίων. Η Αίγυπτος υποβαθµίζεται σε ρωµαϊκή επαρχία.
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δεσπότη (dominatus). Συρρικνώθηκε η ουσία αλλά η ψυχολογική σηµασία της
συµµετοχής του ρωµαίου πολίτη στο όλο πλέγµα των κοσµικών εξουσιών. Σηµαντικό
µερίδιο ευθύνης είχε η αύξηση της εκµετάλλευσης των δούλων στα µεγάλα
αγροκτήµατα, που καθιστούσε µη ανταγωνιστική την παραγωγή των ελεύθερων
µικροϊδιοκτητών γης. Το σύστηµα λειτουργούσε απολυταρχικά, µε κεντρικά
αποφασισµένες και ελεγχόµενες τις αποκεντρωµένες στις επαρχίες της ρωµαϊκής
αυτοκρατορίας, αναγκαίες για την τοπική διοίκηση, πολιτικές, στρατιωτικές και
οικονοµικές αρµοδιότητες.
Η µονοπρόσωπη εξουσία εξακολουθούσε να θεωρείται κληρονοµική και αδιαίρετη
(patzimonium indivisum), αλλά τα συνήθη κρούσµατα ανικάνων επιγόνων επέβαλαν
την προταθείσα από τους στωικούς φιλοσόφους υιοθεσία και διαδοχή του αρίστου: Ο
εκάστοτε αυτοκράτορας επέλεγε και υιοθετούσε τον «άριστο διάδοχο», που συχνά
δεν ήταν ρωµαϊκής καταγωγής58 και η σύγκλητος επικύρωνε αυτή τη διαδοχή µε τη
συναίνεση του στρατού και του λαού της Ρώµης. Η αξιοκρατική αυτή βελτίωση της
απολυταρχίας παρέτεινε τη ζωή της ρωµαϊκής κυριαρχίας59.
Το συνεχώς αυξανόµενο κόστος των στρατιωτικών δαπανών για την υπεράσπιση
των ανατολικών και κυρίως των δυτικών συνόρων της αυτοκρατορίας (στον Ρήνο και
τον ∆ούναβη), οδήγησε στην εύκολη λύση των αλλεπάλληλων υποτιµήσεων του
ρωµαϊκού

νοµίσµατος,

δηλαδή

στην

έκδοση

και

κυκλοφορία

«κίβδηλων»

νοµισµάτων, µε εξαιρετικά µειωµένο ποσοστό αργύρου, γεγονός που τραυµάτιζε
καίρια τη γενικότερη αξιοπιστία της αυτοκρατορίας.
Στη µακριά αυτή διάρκεια της παρακµής των εξουσιών της αυτοκρατορίας, ξεκίνησε
κατά το δεύτερο µισό του 3ου µ.Χ. αιώνα, µια τελευταία περίοδος ανάκαµψης µε τη
µεταρρύθµιση και διοικητική αναδιοργάνωση του ∆ιοκλητιανού (284-305µ.Χ.). Ο
τελευταίος αυτός µεταρρυθµιστής-αυτοκράτορας, µίκρυνε την έκταση των επαρχιών,
διπλασιάζοντας τον αριθµό τους, ενίσχυσε τη διοικητική δοµή τους, δηµιούργησε
αξιόπιστο περουσιολόγιο, πάταξε τον υπερβολικό πλούτο µε αποφασιστικά µέτρα και
βελτίωσε

το

φορολογικό

σύστηµα.

Καταπίεσε

όµως

υπέρµετρα

και

58

τους

Π.χ. τον µεταρρυθµιστή Τραϊανό (98-117µ.Χ.), ισπανικής καταγωγής.
Το ευφυές αυτό παράδειγµα δεν ακολουθήθηκε από τους απόλυτους µονάρχες των εθνικών
ευρωπαϊκών κρατών, µετά τη µεσαιωνική φεουδαρχία ούτε από τους σουλτάνους της µωαµεθανικής
αυτοκρατορίας µετά την κατάκτηση του Βυζαντίου. Η δύσκολη ανεύρεση ικανών φυσικών διαδόχων
και οι επιµιξίες (π.χ. οίκος Βουρβόνων), επιτάχυναν την παρακµή και ανατροπή των µοναρχιών.
59
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µικροµεσαίους ιδιοκτήτες γης και δηµιούργησε µια µακροχρόνια αντιπαραγωγική
ύφεση.
Η αστάθεια και ανασφάλεια, λόγω συνεχών επιδροµών γερµανικών φύλων στα
δυτικά σύνορα, ωρίµασε την ανάγκη µετάθεσης του πολιτικού κέντρου βάρους
µεγάλου µέρους της αυτοκρατορίας στην ανατολή. Η άνοδος του Κωνσταντίνου Α΄
στην εξουσία60 (312-337µ.Χ.), σηµατοδότησε την ανακήρυξη και ανατολικής
πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας στο Βυζάντιο61 το 330µ.Χ., που µετονοµάστηκε σε
Κωνσταντινούπολη. Ενισχύθηκε παράλληλα και η απόλυτη µοναρχία µε την
περαιτέρω υποβάθµιση της Συγκλήτου και των άλλων λαϊκών εξουσιών.
Τις τελευταίες δεκαετίες του 4ο µ.Χ. αιώνα οι αστικές περιοχές παρήκµαζαν, η
γεωργική παραγωγή και ο αγροτικός πληθυσµός έφθιναν, οι λεγεώνες έχαναν την
πολιτικο-στρατιωτική υπεροχή τους. Τελευταίος µονοκράτορας υπήρξε ο Θεοδόσιος
Α΄ (347-395µ.Χ.), που διαίρεσε62 την αυτοκρατορία του σε ανατολική και δυτική.
Ακολούθησαν

ογδόντα

χρόνια

επιδροµών

και

συρρίκνωσης

της

δυτικής

αυτοκρατορίας, η Ρώµη λεηλατήθηκε δύο φορές και το τέλος επέρχεται, µε την
παραίτηση του τελευταίου δυτικού αυτοκράτορα, Ρωµύλου Αυγουστίλου, υπέρ του
«βάρβαρου» εισβολέα Οδόακρου, βασιλέα µιας ισχυρής οµάδας γερµανικών φύλων,
των Ερούλων, το 476µ.Χ.

ε.

Ανατολική ρωµαϊκή αυτοκρατορία, (Βυζάντιο, 330-1453µ.Χ.) και
µεσαιωνική Ρωσία


Φυσικά πλεονεκτήµατα, χριστιανισµός και πρώτη περίοδος
ακµής

Με το θάνατο του Θεοδοσίου Α΄ το 395µ.Χ., ο γιός του Αρκάδιος έγινε ο πρώτος
µονάρχης της χωριστής πλέον ανατολικής ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. Ήδη από το
ξεκίνηµά της, το 330π.Χ., µε την ανακήρυξη ως ανατολικής αυτοκρατορικής
πρωτεύουσας της Κωνσταντινούπολης, η νέα αυτή πολιτική οντότητα υπερείχε έναντι

60

Μέχρι το 324µ.Χ. κυβερνούσε τη δυτική αυτοκρατορία, µε τον Λικίνιο κυβερνήτη της ανατολικής.
Παλαιά αποικία των Μεγαρέων.
62
Ο Θεοδόσιος κληροδότησε στους δύο του γιούς του Ονόριο και Αρκάδιο το δυτικό και ανατολικό
τµήµα αντίστοιχα.
61
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της αντίστοιχης δυτικής, λόγω σηµαντικών γεωστρατηγικών και οικονοµικών
πλεονεκτηµάτων: Η Κωνσταντινούπολη βρισκόταν σε καίρια ευρασιατική θέση,
διέθετε καλύτερη φυσική οχύρωση, η ευρύτερη ενδοχώρα της ήταν πλουσιότερη σε
γεωργοκτηνοτροφικά αγαθά και απείχε πολύ από τους πλέον επικίνδυνους για την
εποχή εκείνη, δυτικούς εισβολείς.
Από πλευράς πηγών ιδεολογικής εξουσίας, ο Κωνσταντίνος Α΄ κήρυξε τη λήξη των
διωγµών των Χριστιανών, µε το διάταγµα περί ανεξιθρησκίας (313µ.Χ.). Αυτό δεν
εµπόδισε την έναρξη διωγµών εναντίον όλων των µη χριστιανών, µερικές δεκαετίες
αργότερα, αλλά και τη µαζική διείσδυση της νέας ιδεολογίας ως επικυρίαρχης στις
άλλες τρεις πηγές εξουσίας. Μια προσέγγιση των, κατά την ταπεινή µου γνώµη,
επιπτώσεων αυτής της εξέλιξης επιχειρείται στην τελευταία ενότητα αυτού του
υποκεφαλαίου.
Οι πηγαίες ηθικές αρχές του Χριστιανισµού, ως προς την άσκηση των κοσµικών
εξουσιών υπήρξαν κατ’ εξοχή δηµοκρατικές, γι’ αυτό και διαδόθηκαν ευρύτατα σε όλα
τα κοινωνικά στρώµατα µιας αυτοκρατορίας που είχε συρρικνώσει τις ιδρυτικές
δηµοκρατικές δοµές της και της οποίας η άρχουσα τάξη είχε ξεχάσει την αρχή της
λιτής και σεµνής διαβίωσης. Ας ξαναθυµηθούµε έξη από αυτές:
•

Αναδεικνύεται ως κοινωνικά πρωτεύουσα και ανεκτίµητη, η αξία των απλών,
ταπεινών ανθρώπων του µόχθου και της χειρονακτικής εργασίας.

•

Αµφισβητείται δυναµικά η κατεστηµένη-διαστρωµατωµένη άρχουσα τάξη και η
ενδηµική διαφθορά της µόνιµης κοσµικής ή ιδεολογικής εξουσίας.

•

Καταδικάζεται ως κατάχρηση κάθε άσκηση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος της
οικονοµικής εξουσίας63.

•

Η συλλογικότητα ιεραρχείται ως ανώτερη της ατοµικότητας και θεσπίζεται η
υποχρέωση της κοινωνικής αλληλεγγύης (αγαπάτε αλλήλους).

•

Τίθεται ρητά και παραστατικά ο κανόνας της αναδιανοµής του περισσεύµατος
των εχόντων (ο έχων δύο χιτώνας να δώσει εις τον µη έχοντα τον έναν και ο
έχων τροφάς οµοίως).

•

Υποδεικνύεται όχι µόνο η µαταιότητα του άκρατου υλισµού αλλά και η κενότητα
και τελική δυστυχία στην οποία οδηγεί, γεγονός το οποίο αισθάνονται κατά
βάθος αρκετοί από τους εκάστοτε οικονοµικά ισχυρούς.

63

Π.χ. η είσπραξη τόκου εθεωρείτο εκβιασµός σε βάρος αυτών που βρίσκονται σε ανάγκη.
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Ας αφήσουµε στην κρίση του καθενός από εµάς το ποσοστό εφαρµογής στην πράξη
των παραπάνω ωραίων ανθρωπιστικών αλλά και αποτελεσµατικών για την ισότητα
και τη δηµοκρατία κοινωνικών αρχών, από τους επί 2.000 χρόνια πολιτικούς και
θρησκευτικούς ηγέτες που ορκίστηκαν στο χριστιανισµό να τις εφαρµόσουν.
Ευτυχώς, ο ολοκληρωµένος64 αυτός λόγος, ανεξαρτήτως εντεταλµένων αρχόντων και
τελετουργικών, αγγίζει ακόµα τις καρδιές πολλών απλών ανθρώπων.
Η ανατολική ρωµαϊκή αυτοκρατορία, διατηρώντας κατά τους πρώτους αιώνες της τις
δοκιµασµένες «ρωµαϊκές» αρχές και µεθόδους άσκησης των κοσµικών εξουσιών,
γνώρισε µια πρώτη περίοδο ακµής που κορυφώθηκε επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού
Α΄ (527-565µ.Χ.): Με πυγµή, διπλωµατία και ικανούς συνεργάτες, ο Ιουστινιανός
κατάφερε να ανακτήσει και σηµαντικό µέρος της παλαιάς δυτικής αυτοκρατορίας, το
µεγαλύτερο τµήµα της Ιταλίας, της βόρειας Αφρικής και τµήµα της Ισπανίας.
Παράλληλα εκσυγχρόνισε και κωδικοποίησε το ρωµαϊκό δίκαιο και επιχείρησε την
ενοποίηση της ιδεολογικής εξουσίας, την εγκαθίδρυση δηλαδή ενός οικουµενικού
Χριστιανισµού.



Εξωτερικές πιέσεις και εσωτερικές αδυναµίες

Τους αιώνες που ακολούθησαν αναδύονται σοβαρές εξωτερικές πιέσεις προς την
αυτοκρατορία από τους Πέρσες, τους Νορµανδούς, τους Σλάβους και τους Άραβες,
που ενοποιούνται και ανασυγκροτούνται υπό τη νέα ιδεολογική σκέπη του Ισλάµ.
Αντιµετωπίζονται συνήθως αδύναµα έως οριακά, λόγω της παρακµής των αυστηρών
οργανωτικών και λειτουργικών ρωµαϊκών κανόνων και της µετατόπισης του κέντρου
βάρους της άσκησης εξουσιών, από τη δυναµική παρουσία της αυτοκρατορίας σε
όλη την επικράτεια, στη διπλωµατική της επιδεξιότητα και τους εξ’ αποστάσεως
περίπλοκους χειρισµούς ισορροπίας επί των αντίπαλων δυνάµεων. Ο δυτικός
ρωµαϊκός ορθολογισµός νοθεύεται από την ανατολική αδυναµία προς τις αδιαφανείς
διαπραγµατεύσεις και τις ρευστές, αβέβαιες συµµαχίες. Η ανατολική ρωµαϊκή
αυτοκρατορία µετατρέπεται σε Βυζάντιο.
Η εξασθένιση των κοσµικών εξουσιών οφείλεται και στην εσωστρέφεια που
προκάλεσαν οι δογµατικές διαφορές µεταξύ φανατισµένων οπαδών της επικυρίαρχης
64

Αξιόλογοι άθεοι στοχαστές έχουν παραδεχθεί ότι οι παραπάνω κοινωνικές αρχές συγκροτούν µια
σπάνια και διαχρονική τελειότητα.
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ιδεολογικής εξουσίας. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η βίαιη σύγκρουση
εικονοµάχων και εικονολατρών που ξεκίνησε στα τέλη του 7ου και κράτησε µέχρι τα
µέσα του 9ου αιώνα και η εκχώρηση καταχρηστικών δικαιωµάτων και µεγάλης
ακίνητης περιουσίας στην εκκλησία και στους κύριους υποστηρικτές της, τους
γαιοκτήµονες, κατά τα µέσα του 11ου αιώνα. Πρόκειται για γεγονότα αδιανόητα για
τον πάλαι-ποτέ ελληνικό και ρωµαϊκό ορθολογισµό.
Παρόλα αυτά υπήρξαν και περίοδοι διατήρησης της αυτοκρατορικής αίγλης και
ανάκτησης του εδαφικού της αντικρίσµατος. Χαρακτηριστική είναι η αποτελεσµατική
διοίκηση και συνακόλουθη ανάκαµψη της εδαφικής κυριαρχίας και της οικονοµίας της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας από τον Ηράκλειο (610-641µ.Χ.), τον Κωνσταντίνο Ε΄
(741-775µ.Χ.), τον Βασίλειο Β΄ - βουλγαροκτόνο- (976-1025µ.Χ.), τον Αλέξιο Α΄
(1081-1118µ.Χ.) και άλλους: Αξιοποιώντας τη ρωµαϊκή πολιτική κληρονοµιά αλλά και
εφαρµόζοντας τις ακραίες ωµότητες των προκατόχων τους Ρωµαίων αυτοκρατόρων
προς τους ηττηµένους, οι κοσµικές εξουσίες ανέδειξαν και πάλι κατά τις περιόδους
αυτές, τις χρονικά περιορισµένες δυνατότητες µιας σκληρής και αµείλικτης
διακυβέρνησης.



Παρακµή και πτώση του Βυζαντίου

Στη συνέχεια του 12ου αιώνα, η ανατολική ρωµαϊκή αυτοκρατορία φθίνει και ως προς
τις τρεις κοσµικές πηγές της κοινωνικής εξουσίας. Η ιδεολογική πηγή τις υποτάσσει,
αυξάνει υπέρµετρα την εντροπία τους και µειώνει τις δυνατότητές τους να
αντιµετωπίσουν τις συνεχώς αυξανόµενες εξωτερικές απειλές. Οι αυτοκράτορες
διαπιστώνουν ότι η επικυρίαρχη διείσδυση του θείου που επέβαλαν ή επέτρεψαν, για
να αυξήσουν την επιρροή τους στο λαό των πιστών, παγιδεύει ανεξέλεγκτα τις
ουσιαστικές δυνατότητές τους να κυβερνήσουν ορθολογικά.
Η άλωση και λεηλασία της Κωνσταντινούπολης από τους δυτικούς τυχοδιώκτες της
τέταρτης σταυροφορίας το 1204, σήµανε το ουσιαστικό τέλος του Βυζαντίου ως
ανατολικής αυτοκρατορικής οντότητας. Παρά την παλινόρθωση του 1261 από το
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο65, το Βυζάντιο ήταν πλέον ένα σχετικά µικρό κράτος,
περιορισµένο σε τµήµα των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας, παγιδευµένο ανάµεσα
65

Κυβέρνησε έως το 1282 µε πολιτική οξυδέρκεια.
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στην εχθρική ∆ύση και στη νέα µεγάλη Ανατολική απειλή, τη συνεχώς
ισχυροποιούµενη και επεκτεινόµενη Οθωµανική κυριαρχία66.
Ο εξευµενισµός της ∆ύσης µε την ιδεολογική υποταγή της ανατολικής εκκλησίας στη
δυτική, (ένωση εκκλησιών στη σύνοδο της Λυών το 1274 και αποδοχή των όρων της
συνόδου της Φλωρεντίας το 1438), όχι µόνο δεν απέδωσε την αναµενόµενη
υποστήριξη αλλά εξόργισε και τον ιδεολογικά πολωµένο κλήρο και λαό του
Βυζαντίου.
Το οριστικό τέλος πλησίαζε και όµως οι καταστροφικοί εµφύλιοι πόλεµοι
συνεχίστηκαν. Στις 29 Μαΐου του 1453 η Κωνσταντινούπολη κατακτήθηκε από τον
Οθωµανό Σουλτάνο67 Μεχµέτ Φατίχ (που ονοµάστηκε Μωάµεθ Β΄ ο Πορθητής), έγινε
η νέα πρωτεύουσα της Οθωµανικής αυτοκρατορίας και στη συνέχεια αλώθηκαν τα
τελευταία βυζαντινά οχυρά του Μυστρά (1456) και της Τραπεζούντας (1461).



Επικράτεια των Ρως και µεσαιωνική Ρωσία

Αν και συνήθως υποτιµηµένη από ορισµένους δυτικούς ιστορικούς, η διαχρονική
παρουσία της µεσαιωνικής Ρωσίας, από τον 9ο αιώνα και µετά, είναι κυρίαρχη στο
Ευρασιατικό γίγνεσθαι. Οι σλαβικοί λαοί της πρώτης επικράτειας των Ρως, µε την
τεράστια εδαφική τους έκταση, τον άφθονο και ποικίλο φυσικό και ορυκτό τους
πλούτο, το εκτεταµένο εµπόριο και τη στρατιωτική τους ισχύ, δηλαδή την κυρίαρχη
θέση τους στην γεωργοκτηνοτροφία, στην παραγωγή, επεξεργασία και διακίνηση
φυτικών, ζωικών και ορυκτών υλικών και στην πολεµική παράδοση, διαδραµάτισαν
σπουδαίο ιστορικό ρόλο στην κρίσιµη για τις ανθρώπινες κοινωνίες και τις εξουσίες
τους εποχή του ευρωπαϊκού µεσαίωνα. Η µετεξέλιξή τους, το Ρωσικό Έθνος,
συνεχίζει σήµερα αδιάλειπτα68 να διαδραµατίζει σε παγκόσµια κλίµακα έναν από τους
πρωταγωνιστικούς ρόλους και στις τέσσερις πηγές της κοινωνικής εξουσίας.
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Ξεκίνησε ως εµιράτο του Οσµάν ή Οθµάν, ένα από τα πολλά εµιράτα των Σελτζούκων Τούρκων στη
ο
Μικρά Ασία, κατίσχυσε των άλλων εµιράτων και µετεξελίχθηκε τον 14 αιώνα στην Οθωµανική
αυτοκρατορία, (βλέπε και τη σχετική παράγραφο του τελευταίου (ζ) υποκεφαλαίου).
67
Ο τίτλος του Σουλτάνου προέρχεται από το αραβικό «σουλτανάτ» που σηµαίνει δύναµη, κράτος,
εξουσία. Ως επίσηµος τίτλος εξουσίας, ισότιµος του Αυτοκράτορα, Βασιλιά, κλπ, καθιερώθηκε από την
ο
δυναστεία των Οσµανιδών (Οθωµανών) τον 15 αιώνα.
68
Υπήρξε βέβαια η κάµψη µιας περίπου δεκαετίας (1989-1998).
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Τα νοµαδικά σλαβικά φύλα69 των µεγάλων πεδιάδων της βορειοανατολικής Ευρώπης
και της βόρειας Ασίας, άργησαν να οργανωθούν σε συνεκτικές οµοσπονδίες, οι
σκληρές κλιµατικές και γεωργοκτηνοτροφικές συνθήκες δύσκολα τιθασεύτηκαν, παρά
τις µεγάλες δυνατότητες της εποχής του σιδήρου. Η επίπονη εκχέρσωση των
πυκνών δασών για τη δηµιουργία γεωργικής γης, το παγωµένο έδαφος κατά τη
µεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου και η ανάγκη περιοδικής επανάληψης αυτής της
προσπάθειας (ανά 10 έως 15 χρόνια), λόγω εξάντλησης της γονιµότητας παρά τη
βαθειά άροση, εµπόδιζαν τη δηµιουργία αξιόλογων µόνιµων συγκεντρώσεων και
ικανών

πλεονασµάτων

αγαθών.

Καθυστέρησαν

εποµένως

οι

κοινωνικές

διαστρωµατώσεις και οι συνακόλουθες επιθετικές φιλοδοξίες της άρχουσας τάξης.
Οργανωµένοι σε πατριαρχικές δοµές, οι Σλάβοι είχαν ακολουθήσει την παράδοση
της διοίκησης των φυλών τους από τους αρχηγούς των οικογενειών. Φαίνεται όµως
ότι κατέκτησαν τη δηµοκρατική συνήθεια λήψης των σηµαντικών αποφάσεων από τις
λαϊκές τους συνελεύσεις.
Σύµφωνα µε την επικρατέστερη θεωρία, τα σλαβικά φύλα της σηµερινής Ουκρανίας
και βορειοδυτικής Ρωσίας ανασυγκροτούνται και αναβαθµίζουν τις εξουσίες και την
παρουσία τους κατά τον 8ο και 9ο αιώνα, µε την κυρίαρχη παρουσία της άρχουσας
πολεµικής και πολιτικής τάξης των Βαράγγων Ρως, ενός από τα ισχυρότερα
σκανδιναβικά φύλα των Βαράγγων της εποχής. Οι Ρως επικράτησαν στην ευρύτατη
αυτή περιοχή µε τη στρατιωτική οργάνωση και υπεροχή τους και τις εµπορικές τους
ικανότητες, κληροδότησαν το βαραγγικό όνοµά τους στη σηµερινή Ρωσία και βέβαια
απορροφήθηκαν σταδιακά από τον κυρίαρχο σλαβικό πληθυσµό. Έτσι, περί το
800µ.Χ., τέσσερις και πλέον αιώνες µετά τις κατακτητικές επιδροµές των γερµανικών
φύλων που κατέλυσαν τη δυτική ρωµαϊκή αυτοκρατορία, εµφανίζεται η πρώτη
σηµαντική και εκτεταµένη κρατική οντότητα, µε υπολογίσιµες για τα κατεστηµένα
συστήµατα εξουσίας, -ακόµα και για την ανατολική ρωµαϊκή αυτοκρατορία-,
εµπορικές και στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόκειται για το «πριγκιπάτο των Ρως» της
ευρύτερης περιοχής του Κιέβου.
Το 860 οι πολεµιστές των Ρως εµφανίζονται για πρώτη φορά απειλητικοί, αλλά όχι
και επικίνδυνοι στα τείχη της Κωνσταντινούπολης και επανέρχονται δριµύτεροι το
69

Ινδοευρωπαϊκής προέλευσης, µυήθηκαν κατά τους προϊστορικούς χρόνους στη γεωργοκτηνοτροφία
και εξαπλώθηκαν σε µια τεράστια ευρασιατική περιοχή, από τα παράλια της Αδριατικής µέχρι τη
βόρεια Ασία.
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907. Οι Βυζαντινοί αναγνωρίζουν στην εδαφική, οικονοµική και στρατιωτική δύναµη
του πριγκιπάτου ένα σύµµαχο-αντιστάθµισµα στους ισχυρούς Βούλγαρους του
τσάρου Συµεών (893-927). Συνάπτουν µε τους Ρως εµπορική συνθήκη ειρήνης µε
µεγάλα αµοιβαία οικονοµικά οφέλη και την ανανεώνουν σε κάθε καινούργια απειλή,
επιχειρώντας παράλληλα και την ιδεολογική και πολιτική προσέγγιση µε αυτή τη νέα
ισχυρή βορειοανατολική ευρωπαϊκή οντότητα.
Το 957 ο βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος 7ος, υποδέχεται επίσηµα και µε
τιµές αρχηγού κράτους την πριγκίπισσα και αντιβασίλισσα των Ρως Όλγα, η οποία
και βαπτίζεται (πιθανόν το 961) χριστιανή ορθόδοξη. Λίγο αργότερα ο πρίγκιπας
Βλαδίµηρος (980-1015) παντρεύεται τη βυζαντινή πριγκίπισσα Άννα, βαπτίζεται µε
τους κατοίκους του Κιέβου το 988 στον ποταµό ∆νείπερο και εισάγει τους Ρως στην
ανατολική χριστιανική οικογένεια. Η κυριαρχία των Ρως του Κιέβου στις πριγκιπικές
ηγεµονίες της περιοχής και η αναβάθµιση των κοινωνικών υποδοµών της νέας
εκτεταµένης επικράτειας, ολοκληρώνεται από το Γιαροσλάβο το Σοφό (1018-1054)
που στέφθηκε στο Κίεβο µέγας πρίγκιπας της ευρύτερης περιοχής ΚιέβουΝόβγκοροντ, οδήγησε στο απόγειό του το κράτος των Ρως αλλά και θεµελίωσε τη
µετεξέλιξή του στο Ρωσικό έθνος.
Ο νοµικός κώδικας, του Γιαροσλάβου, «η δικαιοσύνη των Ρως», θεσµοθετεί
πρωτοπόρες για την εποχή αρχές, σε αντίθεση µε τις απάνθρωπες πρακτικές του
δυτικοευρωπαϊκού µεσαίωνα. Με επιγαµίες, ο πρίγκιπας του Κιέβου προσπαθεί να
συσφίξει τις σχέσεις του µε τους βασιλικούς οίκους της Αγίας Ρωµαϊκής
αυτοκρατορίας, της Γαλλίας, Νορβηγίας, Ουγγαρίας και Πολωνίας και παράλληλα
εδραιώνει

το

εντυπωσιακούς

χριστιανισµό,
καθεδρικούς

ενισχύοντας
ναούς.

την

Αξίζει

παρουσία
εδώ

να

της

εκκλησίας

επισηµανθεί

ότι

µε
το

ανατολικοευρωπαϊκό κράτος των Ρως, χάρις και στη στενή επικοινωνία του µε το
Βυζάντιο, υπερείχε σαφώς των αντίστοιχων δυτικοευρωπαϊκών κρατών του 11ου
αιώνα, τόσο από πλευράς αστικών µεγεθών όσο και κοινωνικών λειτουργιών. Πέραν
του «κοινωνικού συµβολαίου» του Γιαροσλάβου, στις µεγάλες για την εποχή πόλεις
του Κιέβου70, του Νόβγκοροντ, του Τσέρνιγκοφ κλπ., υπήρχε δηµόσια εκπαίδευση
και στοιχειώδης πρόνοια για τη διατροφή και υγεία των απόρων, κατακτήσεις
αδιανόητες στην τότε δυτική µεσαιωνική Ευρώπη.
70

Το Κίεβο είχε 50.00 κατοίκους έναντι 30.000 του Παρισιού και µόλις 12.000 του Λονδίνου.
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Ακολουθεί ενάµισης αιώνας παρακµής, λόγω εξωτερικών επιδροµών από τουρκοµογγολικές φυλές και εσωτερικών συγκρούσεων µεταξύ των πριγκιπάτων της
περιοχής. Το καταστροφικό γεγονός των αρχών του 13ου αιώνα, η άλωση και
λεηλασία της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους δυτικούς σταυροφόρους,
πλήττει εµπορικά αλλά και εξοργίζει ιδεολογικά τους Ρως που δε συγχωρούν αυτή
την ταπείνωση των χριστιανών από χριστιανούς. Το κέντρο βάρος των Ρως
µετατοπίζεται επί το ασφαλέστερο προς τα βορειοδυτικά, ενισχύεται η µεγάλη
µητρόπολη του βορρά, το Νόβγκοροντ αλλά και οι εµπορικές σχέσεις µε τη ∆υτική
Ευρώπη. Αντιµετωπίζουν στη συνέχεια και οι ίδιοι στα εδάφη τους τις επιδροµές των
διωγµένων από τους αγίους τόπους Τευτόνων ιπποτών, που συγκεντρώθηκαν και
αποφάσισαν το 1237 την προς ανατολάς επέκταση και κατάκτηση όλων των
εµπορικών κέντρων των Ρως, στη δυτική όχθη της Βαλτικής. Είναι προφανής ο
καλλιεργούµενος

φανατισµός

εναντίον

των

ορθόδοξων

χριστιανών

και

η

συνεχιζόµενη µεγάλη πίεση στη στρατιωτική εξουσία από την επικυρίαρχη τότε,
καθολική εκκλησία.
Στις 5 Απριλίου 1242, ο πρίγκιπας του Νόβγκοροντ, Αλέξανδρος Νιέφσκι, νίκησε
τους δυτικούς εισβολείς στην ιστορική µάχη της λίµνης των Πάγων71. Λόγω της
έντασης των σχέσεων µε τη ∆ύση, της φανατικής ιδεολογικής συµπεριφοράς και των
συνακόλουθων ακροτήτων των «καθολικών» γερµανικών στρατευµάτων προς τους
ανθιστάµενους, «ορθόδοξους» ανατολικοευρωπαϊκούς λαούς, η νίκη των Ρως του
Νιέφσκι θεωρήθηκε ισάξια της νίκης των Φράγκων κατά των Αράβων, πέντε αιώνες
πριν, στο Πουατιέ72. Από θρησκευτική άποψη αναγνωρίστηκε ως εκδίκηση για τη
σύληση της Κωνσταντινούπολης και νίκη της ορθοδοξίας επί των διωκτών της, των
«λατίνων» του καθολικισµού.
Η επίθεση των Μογγόλων73 στα εξασθενηµένα πριγκιπάτα των Ρως, ξεκινάει µε τη
νίκη τους το 1223 στην περιοχή του Κιέβου, αναστέλλεται από το θάνατο του ηγέτη
τους Τζένγκις Χαν (1227) και συνεχίζεται δέκα χρόνια αργότερα µε την κατάκτηση
όλων των παλαιών πριγκιπάτων των Ρως, φθάνοντας µέχρι τα όρια της νέας
επικράτειας του Νόβγκοροντ. Οι Ρως αποκόπτονται από τη ∆ύση και το Βυζάντιο,
διατηρούν την ορθόδοξη ιδεολογική τους ενότητα, λόγω και της θρησκευτικής ανοχής
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Η ιστορική σηµασία των γεγονότων αποδίδεται εκπληκτικά στη διάσηµη ταινία του S. Eisenstein,
«Αλέξανδρος Νιέφσκι, (1938).
72
Βλέπε για τους Φράγκους στο επόµενο υποκεφάλαιο (στ).
73
Βλέπε και τη σχετική παράγραφο του τελευταίου (ζ) υποκεφαλαίου.
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των κατακτητών, αλλά γίνονται πλέον φόρου υποτελείς στο µεγαλύτερο µέρος της
επικράτειάς τους και δυτικό προγεφύρωµα της αυτοκρατορίας των µογγόλων και των
συµµάχων τους τατάρων. Αναδύεται εποµένως η ανάγκη µιας νέας µετακίνησης των
εξουσιών προς το πριγκιπάτο της Μόσχας, κέντρο βάρους των κρατιδίων των Ρως,
αλλά και δυτική πύλη της αναδυόµενης νέας Ρωσικής επικράτειας.
Χρειάστηκαν άλλοι δύο αιώνες εσωτερικών ανακατατάξεων για τη µετεξέλιξη των
πριγκιπάτων των Ρως σε µια συνειδητή νέα ρωσική εθνότητα και την απαλλαγή της
από τη Μογγολο-ταταρική κηδεµονία. Το 1453 ήρθε το οριστικό τέλος του Βυζαντίου,
µε την άλωση της Κωνσταντινούπολης και η «ανατολική» Ρώµη γίνεται πρωτεύουσα
της νέας Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Οι Ρώσοι αντιλαµβάνονται ότι είναι το
τελευταίο ανάχωµα στην ισλαµική εξάπλωση προς τη βορειοανατολική Ευρώπη και
τη βόρεια Ασία και οι µόνοι συνεχιστές της χριστιανοορθόδοξης ιδεολογικής,
πολιτικής και πολιτιστικής παράδοσης.
Αµέσως µετά την οθωµανική κατάκτηση και των τελευταίων βυζαντινών θυλάκων στο
Μυστρά και την Τραπεζούντα, ο πρίγκιπας της Μόσχας Ιβάν Γ΄ (1462-1505)
ελευθερώνει τη χώρα του από τους Μογγόλους και ανακηρύσσεται «Τσάρος74
πασών των Ρωσιών». Με το τέλος του ευρωπαϊκού µεσαίωνα η Ρωσία αναδεικνύεται
ο συνεχιστής και µάλιστα κραταιός, της ορθόδοξης χριστιανικής ιδεολογίας, µε την
κοσµική εξουσία απαλλαγµένη όµως από την επικυριαρχία της ιδεολογικής.
Ακολουθώντας και το παράδειγµα των βασιλέων της δυτικής Ευρώπης, ο Τσάρος
Ιβάν Γ΄ ο Τροµερός (1533-1584), καταλύει στην επικράτειά του το φεουδαρχικό
σύστηµα, ενισχύοντας αποφασιστικά το συγκεντρωτικό-επιτακτικό κράτος και τη
µοναρχική εξουσία. Επεκτείνει παράλληλα τα ρωσικά όρια προς ανατολάς και προς
βορράν, κατακτώντας το Αστραχάν (έξοδος του Βόλγα στην Κασπία Θάλασσα) και το
Καζάν, αρχίζει την προσάρτηση της Σιβηρίας και διεκδικεί για τη Μόσχα τον τίτλο της
νέας Ρώµης. Η δηµιουργία του µεγάλου Ρωσικού κράτους γίνεται πραγµατικότητα και
ολοκληρώνεται τον επόµενο αιώνα, επί της δυναστείας των Ροµανώφ.
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Czar, από το λατινικό Caesar, που υποδήλωνε τον απόλυτο ηγεµόνα, ο τίτλος αυτός είχε ήδη
χρησιµοποιηθεί δύο αιώνες πριν, µε τη γερµανική εκδοχή του (Κάιζερ), από τους µονάρχες του
Γερµανικού έθνους.
52



Διακριτή ή επικυρίαρχη άσκηση της ιδεολογικής εξουσίας

Είναι πολύπλοκη και δυσχερής η εµβάθυνση στα εσωτερικά αίτια της παρακµής των
κοσµικών εξουσιών στις αυτοκρατορίες και της ποσόστωσης κάθε αιτίου, στη φάση
της µη αναστρέψιµης τελικής τους κατάρρευσης. Ας µου επιτραπεί λοιπόν η
αποµόνωση µιας σηµαντικής παραµέτρου, των διαφορετικών ποσοστών επιρροής
της εκάστοτε ιδεολογικής εξουσίας στο ευρύτερο

κοινωνικό

γίγνεσθαι

και

συνακόλουθα στην άσκηση των τριών κοσµικών εξουσιών: Από την διακριτήδιακριτική άσκηση της ιδεολογικής εξουσίας, µέχρι τη διόγκωση-επέκταση της
επιρροής της σε όλα τα σηµαντικά κοινωνικά δρώµενα και την καταχρηστική
αξιοποίησή της από τους κυβερνώντες τις τρεις κοσµικές πηγές.
Είναι ιστορική αλήθεια ότι οι αρχαίοι Έλληνες, ορισµένοι Ασιάτες µονάρχες και οι
Ρωµαίοι, είχαν επιτύχει σε µεγάλο βαθµό το διαχωρισµό του θείου από το κοσµικό,
της θρησκευτικής πίστης από τη στρατιωτική, πολιτική και οικονοµική εξουσία. Το
γεγονός αυτό επέτρεπε την ελεύθερη και αδογµάτιστη σκέψη, τον ορθολογισµό στη
διαχείριση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων, την άνθηση της τεχνολογίας και
των τεχνών, την αναζήτηση και αξιοποίηση των µυστικών του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Περιόριζε δε τον ελέω ιδεολογικής εξουσίας
φανατισµό των ανθρώπων και τη συνακόλουθη χρησιµοποίησή τους κατά την
άσκηση των κοσµικών εξουσιών.
Οι ιερείς των αρχαίων Ελλήνων και της προχριστιανικής Ρωµαϊκής περιόδου,
περιορίζονταν στο σηµαντικό για τον απλό άνθρωπο αλλά διακριτό ρόλο τους. Όλοι
όφειλαν να σέβονται τα θεία µε αυστηρές τιµωρίες σε περίπτωση ύβρεων, αλλά και
να ανέχονται κατά τις εδαφικές επεκτάσεις τους, τα ιδεολογικά πιστεύω των
κατακτηµένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ιδεολογική ειρήνη στη Ρωµαϊκή
αυτοκρατορία, θεµελιώθηκε στη ρητή αρχή «ειρήνη των θεών» (pax deorum) δηλαδή,
στην απροσχηµάτιστη αποδοχή και προστασία των θρησκειών όλων των λαών της
επικράτειας. Τον ίδιο διαχωρισµό πέτυχε και το σύνολο του χριστιανικού δυτικού
κόσµου µετά το µεσαίωνα µε τα γνωστά µεγάλα πνευµατικά και αναπτυξιακά
αποτελέσµατα.
Η βυζαντινή αυτοκρατορία και όπως θα δούµε στη συνέχεια, ο µακρύς ευρωπαϊκός
µεσαίωνας, µετά την κατάρρευση της δυτικής ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, δίνοντας
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υπέρµετρη βαρύτητα στην ιδεολογική εξουσία και µεγάλα προνόµια στον κλήρο,
έχασαν αυτό το σηµαντικό πολιτικό και αναπτυξιακό πλεονέκτηµα. Οι δύο ανατολικοί
αιώνες της εικονοµαχίας και το δυτικό κυνήγι µαγισσών και φωτεινών-πρωτοπόρων
στοχαστών και ερευνητών, είναι δυο χαρακτηριστικές θλιβερές αποδείξεις.
Οι κοσµικοί άρχοντες έθεταν αναγκαστικά στις πρώτες τους προτεραιότητες, την
αδιέξοδη επίλυση δογµατικών θρησκευτικών διαφορών, νοµιµοποιούσαν και
ενίσχυαν τις κοσµικές εξουσίες του κλήρου, τις φανατικές ιδεολογικές ακρότητες του
λαού και το χειρότερο, παραµελούσαν το κύριο καθήκον τους: Την ορθολογική
αναβάθµιση της αξιοποίησης των πόρων και των µέσων παραγωγής αγαθών,
κοινωφελών έργων και υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
και γενικότερα της οργάνωσης και κοινωνικής απόδοσης των τριών κοσµικών
εξουσιών.

στ. Ο Δυτικοευρωπαϊκός Μεσαίωνας (476-1492)


Κατάρρευση, ανασυγκρότηση και εµπλοκή των εξουσιών

Η έννοια του µεσαίωνα (µέσος αιών) είναι δυτικοευρωπαϊκό εφεύρηµα των αρχών
του 19ου αιώνα. Χαρακτηρίζει –καθ’ υπερβολήν– µια περίοδο 1000 χρόνων πολιτικής
και αναπτυξιακής οπισθοδρόµησης και υπέρµετρης διόγκωσης της δογµατικής
ιδεολογικής εξουσίας. Αρχίζει από την κατάρρευση και κατάλυση της ∆υτικής
Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας και τελειώνει µε την εκπνοή του 15ου αιώνα75, που
σηµατοδοτείται από την ισχυροποίηση των εθνικών κοσµικών εξουσιών, τη διαφυγή
του βυζαντινού πολιτιστικού κεφαλαίου στη ∆ύση και κυρίως, την αναγέννηση της
αδογµάτιστης σκέψης και την ευρύτατη διάδοσή της µέσω της τυπογραφίας.
Το κενό εξουσίας µετά την παραίτηση του τελευταίου δυτικού αυτοκράτορα κάλυψαν
αφ’ ενός, οι εισβολείς Οστρογότθοι, Βησιγότθοι και Λοµβαρδοί και αφ’ ετέρου, η
συγκρότηση νέων κρατών στις πρώην ρωµαϊκές επαρχίες της Γαλατίας και
Βρετανίας, κυρίως από τους Φράγκους και τους Αγγλοσάξονες. Ακολουθώντας το
ρωµαϊκό παράδειγµα του Κωνσταντίνου Α΄, οι νέοι ηγέτες ενίσχυσαν την πολιτική
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Τέσσερις δεκαετίες µετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από την Οθωµανική αυτοκρατορία.
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εξουσία τους µέσω της ένωσης µε τη νέα ιδεολογική εξουσία, το Χριστιανισµό.
Ασπαζόµενοι τη νέα πίστη, αναλαµβάνουν και το ρόλο του αρχηγού της εκκλησίας.
Παράλληλα όµως οργανώνεται ανεξάρτητα και υποδειγµατικά για την εποχή εκείνη η
διοίκηση της δυτικής «ρωµαιοκαθολικής» εκκλησίας76, κατά τα παλαιότερα
οργανωτικά πρότυπα διοίκησης επαρχιών της δυτικής ρωµαϊκής αυτοκρατορίας,
καλύπτοντας εν µέρει το δοµικό κενό που άφησε η κατάρρευσή της. Τα µελλοντικά
παπικά κράτη απέκτησαν τη λειτουργική υποδοµή τους και η συµβολική άδεια για τη
δηµιουργία τους δόθηκε µε την παραχώρηση από τον Κωνσταντίνο Α΄ της θερινής
του κατοικίας, στον επίσκοπο της Ρώµης.
Οι εκκλησιαστικοί άρχοντες κατακτούν και ασκούν παράλληλα µε τους βασιλείς,
σηµαντική κοσµική εξουσία, µε κέντρο την πρωτεύουσα της παλαιάς ρωµαϊκής
αυτοκρατορίας και ανώτατο θρησκευτικό άρχοντα τον Πάπα, υποστηρίζοντας
µάλιστα δηµόσια την ανωτερότητα της εκκλησίας έναντι του κράτους77. Από πλευράς
οικονοµικής εξουσίας, η µεγάλη ακίνητη περιουσία επισκοπάτων και µοναστηριών και
ο φόρος της δεκάτης των πιστών, έδιναν στην εκκλησία πρωταγωνιστικό κοσµικό
ρόλο: Εκτιµάται ότι εισέπραττε το ένα τέταρτο του συνόλου της γεωργοκτηνοτροφικής
παραγωγής.



Φράγκοι και Καρλοµάγνια αυτοκρατορία

Η αναβάθµιση των κοσµικών εξουσιών στο βασίλειο των Φράγκων κατά τον 8ο
αιώνα, οδήγησε στη δηµιουργία της πρώτης µετά τους Ρωµαίους, βραχύβιας όµως,
πραγµατικής δυτικής αυτοκρατορίας: Ο Κάρολος Μαρτέλος καταλαµβάνει το
φραγκικό θρόνο στις αρχές του 8ου αιώνα, απωθεί τους γειτονικούς επιθετικούς
µονάρχες και το 732 κερδίζει την ιστορική για την Ευρώπη νίκη στο Πουατιέ, εναντίον
των αράβων εισβολέων.
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Οι αρχές αυτής της διοικητικής οργάνωσης στηρίζονται στον «Κανόνα των Βενεδικτίνων». Ο άγιος
Βενέδικτος, (480-547), ιδρυτής του τάγµατος των Βενεδικτίνων µοναχών αλλά και του δυτικού
µοναχισµού, πέτυχε το 529 µια σύνθεση εκκλησιαστικών κανόνων και αρχών θρησκευτικής
οργάνωσης των πρώην ρωµαϊκών επαρχιών, στηριζόµενος και στην τελευταία µεταρρύθµιση του
∆ιοκλητιανού. Ο επίσκοπος Ρώµης άγιος Γρηγόριος (520-604) την εφάρµοσε στη διοικητική
οργάνωση της δυτικής εκκλησίας.
77
Π.χ. ο υπεύθυνος των επαρχιών της βόρειας Ιταλίας, επίσκοπος Μεδιολάνων, Άγιος Αµβρόσιος
(339-398).
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Ο γιός του συνεχίζει την ισχυροποίηση και επέκταση του βασιλείου και ο εγγονός του
Καρλοµάγνος (774-814), ολοκληρώνει την κυριαρχία των Φράγκων στο µεγαλύτερο
µέρος της δυτικής Ευρώπης, από τα Πυρηναία έως τον Έλβα και την Ιταλία, νότια της
Ρώµης. Το 800 στέφεται «αυτοκράτορας της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας78» από τον
πάπα Λέοντα Γ΄ και το 812 αναγνωρίζεται η ανακήρυξή του και από τον αυτοκράτορα
της ανατολής, Μιχαήλ Α΄. Ο Καρλοµάγνος οργανώνει την περιφερειακή διοίκηση σε
κοµητείες79, το εκτεταµένο εµπόριο αναζωογονείται και µε την ανοχή της εκκλησίας
χρησιµοποιεί ως εργατικό δυναµικό τα ανθρώπινα λάφυρα των εκστρατειών του,
ασπαζόµενος επί της ουσίας την απροκάλυπτη δουλεία.
Μετά το θάνατό του Καρλοµάγνου οι επίγονοι συγκρούονται µεταξύ τους, η
αυτοκρατορία διαιρείται σε τρία βασίλεια (843, συνθήκη του Βερντέν) που στη
συνέχεια υποδιαιρέθηκαν σε µικρότερα φέουδα ή διαλύθηκαν. Ένα αιώνα αργότερα
κυριάρχησε το ισχυρό φέουδο της Σαξωνίας, άρχισε να εκλέγει βασιλείς και το
γερµανικό κράτος γνωρίζει νέα ακµή µε τη στέψη του αυτοκράτορα Όθωνα Α΄, ως
µονάρχη της ανατολικής (γερµανικής)80 αυτοκρατορίας, η οποία το 1254 ονοµάζεται
και επισήµως «Άγια (Sacrum) Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία». Το 1486 προσδιορίζεται και
εθνολογικά ως «Άγια Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία του Γερµανικού έθνους», (nationis
Germanicae) και συνεχίζεται µέχρι τον Φραγκίσκο Β΄ των Αψβούργων, όταν το 1806
υποχρεώθηκε σε παραίτηση από τον Ναπολέοντα.
Χαρακτηριστικό αυτής της αυτοκρατορίας είναι η σχετικά περιορισµένη εδαφική
επικυριαρχία και η ασθενής συγκεντρωτική-επιτακτική εξουσία. Η επικράτεια ήταν
τεµαχισµένη σε εκατοντάδες µικρά κρατίδια, βασίλεια, πριγκιπάτα, δουκάτα,
κοµητείες και ελεύθερες πόλεις. Ο αυτοκράτορας κυβερνούσε ουσιαστικά µόνο στις
δικές του περιορισµένες γαίες, επιχειρώντας βέβαια συνεχώς να αυξήσει την εδαφική
και πολιτική κυριαρχία του, συνήθως χωρίς µεγάλη επιτυχία.
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Imperator Romanorum. Έκανε όµως χρήση του µετριοπαθούς τίτλου Imperator Romanum
gubernans Imperium («Αυτοκράτορας που κυβερνά τη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία») για να διασφαλίσει
την αναγνώριση από τον οµότιτλο Βυζαντινό αυτοκράτορα.
79
∆ιαίρεσε διοικητικά την αυτοκρατορία σε 350 κοµητείες µε επικεφαλής διορισµένους κόµητες.
80
Στέφθηκε µε τον γερµανικό αυτοκρατορικό τίτλο Κάιζερ, από το λατινικό Καίσαρ (Caesar). Ίδια
ετυµολογία έχει ο τίτλος Czar (Τσάρος), όπως είδαµε στη σχετική µε τη Ρωσία, προηγούµενη ενότητα.
56



Κυριαρχία και χαρακτηριστικά της φεουδαρχικής δοµής

Η γεωργοκτηνοτροφία παραµένει καθ’ όλο το µεσαίωνα κυρίαρχη συνιστώσα της
οικονοµίας, µειώνονται όµως η µεγάλη εξειδίκευση και το εµπόριο για τη διακίνηση
των προϊόντων. Ο ρόλος της «Αγοράς» περιορίστηκε στο ελάχιστο αναγκαίο: Οι
εργάτες της γης, δούλοι, δουλοπάροικοι ή και ελεύθεροι, εκχωρούσαν µέρος της
παραγωγής τους στον αφέντη και αντάλλασσαν ένα άλλο τµήµα της µε τους
χειροτέχνες για αγαθά πρώτης ανάγκης, (εργαλεία, υφάσµατα κλπ). ∆εν πουλούσαν
ή αγόραζαν υπό την έννοια της εµπορίας µέσω νοµισµάτων σε µια ανοικτή αγορά.
∆ηµιουργήθηκαν όµως οι συντεχνίες µεταξύ χειροτεχνών που διασφάλιζαν την
ποιότητα υλικών και κατασκευών, αλλά και ρύθµιζαν τις τιµές και τα ηµεροµίσθια των
τεχνιτών.
Ως προς το ηθικό σκέλος των µέσων και των προτεραιοτήτων της παραγωγικής
διαδικασίας, επέρχεται ήδη από τις αρχές του 6ου αιώνα µια µείζονος σηµασίας θετική
παρέµβαση της ιδεολογικής εξουσίας: Αναδεικνύονται από τον άγιο Βενέδικτο81, τόσο
η χειρωνακτική εργασία ως χριστιανική αξία ισάξια της προσευχής, όσο και ο
κανόνας της οικονοµικής αυτάρκειας, δηλαδή της παραγωγής όλων των βασικών
αγαθών διαβίωσης στα εκκλησιαστικά ή µοναστικά κτήµατα. ∆ηµιουργούνται έτσι οι
ανθεκτικότερες, σε περιόδους κρίσεων των κοσµικών εξουσιών, αποκεντρωµένες και
αυτάρκεις παραγωγικές δοµές που ταίριαζαν και στο προρωµαϊκό ιστορικό παρελθόν
της Ευρώπης.
Τον 13ο αιώνα ένας εµπνευσµένος θεολόγος και µεγάλος φιλόσοφος, ο άγιος Θωµάς
Ακινάτης82, παρεµβαίνει δυναµικά στο καίριο για κάθε οικονοµία θέµα των αγοραίων
τιµών των προϊόντων. Θεµελιώνει την αρχή ότι «η δίκαια τιµή ενός προϊόντος είναι
θρησκευτικά

επιβεβληµένη»

και

συµπληρώνοντας

την

Αριστοτελική

ηθική,

καταδικάζει κοινωνικά και θρησκευτικά τους µε υπερτιµολογιµένη πώληση ή
υποτιµηµένη αγορά κερδοσκόπους και κάθε εµπορική πράξη τους. Απαγορεύει εξ’
άλλου ρητά την είσπραξη τόκου αλλά και τις συναλλαγές που γίνονται για το
χρηµατικό κέρδος, επιτρέποντας µόνο τις αναγκαίες αγοροπωλησίες για τις
81

Ο άγιος Βενέδικτος καθιέρωσε το πρότυπο «προσευχή και εργασία» (ora et labora)και ανέδειξε την
ψυχική και πνευµατική καλλιέργεια, θεωρώντας αναγκαία την ύπαρξη βιβλιοθήκης και σχολείου στα
θρησκευτικά κέντρα, όπως εκκλησίες και µοναστήρια, (βλέπε και υποσηµείωση 51).
82
Ο Ακινάτης, (1225-1274), θεωρούµενος από τους µαθητές του ως ο «Αγγελικός και Παγκόσµιος
∆άσκαλος», αναβάθµισε τη θεολογική και πρακτική αξία της φύσης κατά την ανθρώπινη προσπάθεια
προσέγγισης του Θεού.
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προµήθειες αγαθών διαβίωσης. Καταδικάζει εποµένως το παιγνίδι µε το χρήµα,
(βλέπε

σηµερινά

χρηµατιστήρια)

και

τους

κάθε

µορφής

µεσάζοντες

και

κερδοσκόπους.
Οι αποκεντρωµένες παραγωγικές δοµές ακολουθήθηκαν πρόθυµα και από τους
φεουδάρχες, που προέκυψαν από τη µετεξέλιξη των φοροεισπρακτόρων ή
στρατιωτικών διοικητών της παλαιάς αυτοκρατορίας και των τοποτηρητών µε τον
τίτλο του κόµητα της διοίκησης Καρλοµάγνου. Αυτοί οι νέοι κατέχοντες τα µεγάλα
κτήµατα ή φέουδα, αξιοποίησαν τη σταδιακή αποσάθρωση της αυτοκρατορίας του
Καρλοµάγνου και επεκράτησαν πλήρως ως στρατιωτικό, πολιτικό και οικονοµικό
σύστηµα εξουσίας, στο µεγαλύτερο µέρος της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης.
Έγιναν οι απόλυτοι τοπικοί κοσµικοί άρχοντες, δηµιουργοί και διαχειριστές της
«φεουδαρχικής δοµής» της µεσαιωνικής Ευρώπης, µε κύρια χαρακτηριστικά την
αυστηρή υποτέλεια όλων των ανθρώπων που ζούσαν στη γη τους, µε όρκο πίστης
και συνθήκες ουσιαστικής δουλείας.
Η εκκλησία κάλυψε ιδεολογικά τη νέα αυτή αυστηρή φεουδαρχική διαστρωµάτωση
ερµηνεύοντας ως θεία βούληση την ύπαρξη τριών βασικών κοινωνικών τάξεων µε τα
αντίστοιχα δικαιώµατα και υποχρεώσεις: Οι άρχοντες αποτελούσαν την τάξη των
πολεµιστών, οι κληρικοί και µοναχοί την τάξη των εκπροσώπων του θεού και της
προσευχής και όλοι οι άλλοι την τάξη των υπόχρεων εργασίας. Οποιαδήποτε
αµφισβήτηση αυτής της διαστρωµάτωσης, ή ακόµα χειρότερα εξέγερση, ήταν µεγάλο
αµάρτηµα µε θεϊκές τιµωρίες (κακή σοδειά, λιµός κλπ), αλλά και αυστηρές κοσµικές
ποινές από τον άρχοντα-φεουδάρχη, που κατά την εκκλησία κυβερνούσε µε τη χάρη
του θεού.
Η ευρωπαϊκή λογοτεχνία του µεσαίωνα, τα ιπποτικά έπη και η λυρική ποίηση, είναι
κατ’ εξοχήν ταξική, ασχολείται µόνο µε τους άρχοντες εξιδανικεύοντας την πολιτεία
τους και αγνοώντας το σκληρά εργαζόµενο λαό, τις ασφυκτικές δοµές και µεθόδους
της διακυβέρνησής του. Στην εποχή εκείνη οφείλεται η επιτιµητική απήχηση της λέξης
«χωρικός» (paysan), που όµως υπήρξε ο πραγµατικός ήρωας, στυλοβάτης αλλά και
πρωτοπόρος της µεσαιωνικής κοινωνίας.
Αγωνιώντας για την επιβίωσή του και αποµονωµένος στο φέουδο του «ελέω θεού
αφέντη», ο χωρικός του µεσαίωνα ανέπτυξε στο έπακρο την εφευρετικότητά του και
θεµελίωσε την επαναστατική για την εποχή του αύξηση της ανά µονάδα γης
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γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής, ανοίγοντας νέους δρόµους και στην παγκόσµια
αγροτική οικονοµία: Κατασκεύασε και διάδωσε το βαρύ άροτρο, διεισδύοντας
βαθύτερα στα βαριά και υγρά εδάφη, εφάρµοσε το σύστηµα της εναλλακτικής
καλλιέργειας τριών αγρών, αξιοποίησε το νερόµυλο αλλά και τη δύναµη των ζώων
(πετάλωµα, νέο ζέψιµο) κλπ.
Η φεουδαρχία κυριάρχησε από τις αρχές του 11ου αιώνα, µέχρι την ανάπτυξη των
µεσαιωνικών πόλεων µε την αστική συνείδηση και οικονοµική ισχύ των πολιτών τους
και την ανάδυση νέων ισχυρών συγκεντρωτικών βασιλείων, µετά τον 13ο αιώνα. Οι
φεουδάρχες επιβίωσαν πάντως και στη συνέχεια ως τάξη των ευγενών, µε
περιορισµένες µεν αλλά όχι ασήµαντες εξουσίες, µέχρι τις ανατροπές των πολιτικών
και οικονοµικών εξουσιών, από τη Γαλλική και τη βιοµηχανική επανάσταση.



Η δηµιουργία των Ευρωπαϊκών «εθνικών» κρατών

Η αποτυχία της ίδρυσης µιας ενιαίας κοσµικής εξουσίας στο δυτικό κόσµο υπό την
επικυριαρχία της εκκλησίας, οδήγησε σταδιακά στη δηµιουργία των «εθνικών»
ευρωπαϊκών κρατών. Η δυτική εκκλησία θεσµοθέτησε ιδεολογικά και τελετουργικά τη
θεοκρατική προέλευση και εκχώρηση όλων των εξουσιών στον εθνικό µονάρχη.
Επιχείρησε παράλληλα να επιβάλλει την ηγεµονία της στα κοσµικά δρώµενα83 της
Ευρώπης αλλά οι ανερχόµενες βασιλικές δυναστείες έχοντας εξασφαλίσει «τη χάρη
του θεού», φρόντισαν να αποδεσµευτούν από την παπική κηδεµονία. Το πέτυχαν δε
σταδιακά, τον 14ο αιώνα, µε την ενίσχυση και της αυτονοµίας των εθνικών εκκλησιών
τους οπότε και έληξε η παπική κοσµική κυριαρχία του µεσαίωνα.
Οι Ευρωπαίοι µονάρχες έδωσαν τη δυσκολότερη εσωτερική µάχη τους εναντίον της
φεουδαρχίας, για την ανάκτηση µέρους της µεγάλης οικονοµικής και στρατιωτικής
εξουσίας της. Στη Γαλλία και την Ισπανία οι βασιλείς επικράτησαν σταδιακά των
φεουδαρχών, από τον 13ο έως τον 15ο αιώνα84 δηµιουργώντας και ένα πρότυπο
µοναρχικού απολυταρχισµού, ο οποίος όµως µε τις ακρότητές του οδήγησε και στη
γαλλική επανάσταση. Η Γερµανία, όπως είδαµε σε προηγούµενη ενότητα, παρέµεινε
83

Ο πάπας Ιννοκέντιος Γ΄(1198-1216) ουσιαστικά συγκυβέρνησε µε τον γερµανό αυτοκράτορα
Φρειδερίκο Β΄ και επηρέαζε σηµαντικά τα περισσότερα άλλα Ευρωπαϊκά βασίλεια, µε εξαίρεση τη
Γαλλία.
84
ου
Στη Γαλλία, η µοναρχία αρχίζει να υπερισχύει στις αρχές του 13 αιώνα επί Φιλίππου Β΄ και
κατισχύει των ευγενών µε το τέλος του εκατονταετούς πολέµου µε την Αγγλία, το 1453.
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συνοµοσπονδία κρατιδίων, σε µια εκτεταµένη µεν, αλλά µειωµένης συγκεντρωτικήςεπιτακτικής εξουσίας αυτοκρατορία.
Το τέλος του ευρωπαϊκού µεσαίωνα βρίσκει την Ιταλία διασπασµένη σε πολλά
ανεξάρτητα κράτη, µερικά από τα οποία είχαν ακµάζουσα οικονοµία, δυναµικές
κοσµικές εξουσίες και συνέβαλαν καθοριστικά στην ευρωπαϊκή αναγέννηση, όπως η
δηµοκρατία της Βενετίας, η Φλωρεντία της εποχής των Μεδίκων, το βασίλειο της
Νάπολης και το δουκάτο του Μιλάνου. Αυτός ο κατακερµατισµός άνοιγε όµως τις
κατακτητικές ορέξεις των ισχυρών πλέον εθνικών κρατών Ισπανίας και Γαλλίας αλλά
και της Γερµανικής αυτοκρατορίας, µε αποτέλεσµα να µεταφερθεί στην Ιταλία το
πεδίο συγκρούσεων και η χώρα να κατακτηθεί από τους τότε «µεγάλους» κατά τον
επόµενο 16ο αιώνα.
Αντίθετα, στη µεσαιωνική Αγγλία η µοναρχία συνθηκολόγησε µε τους φεουδάρχες
αλλά και µε τους αστούς, αποδέχθηκε τον καταστατικό έλεγχο της εξουσίας της και
υπέγραψε το 1215 τον «Μεγάλο Χάρτη των Ελευθεριών» (Magna Carta Libertatum),
το πρώτο µετα-Ρωµαϊκό κοινωνικό συµβόλαιο για τη θεσµοθέτηση ορισµένων
δηµοκρατικών δικαιωµάτων. Κατοχυρώθηκε ο στοιχειώδης σεβασµός της ατοµικής
ελευθερίας από τη µοναρχική εξουσία, π.χ. οι τιµωρίες επιβάλλονται µόνο µε
δικαστική απόφαση. Στη συνέχεια, τον 14ο αιώνα, η Αγγλία απέκτησε κοινοβούλιο µε
συγκεκριµένες εξουσίες και δύο σώµατα: Τη βουλή των λόρδων, (ευγενείς
(φεουδάρχες), και αρχιερείς) και τη βουλή των αντιπροσώπων (ιππότες των
κοµητειών και αστοί των πόλεων).
∆ηµιουργήθηκε έτσι ένα άλλο πρότυπο διακυβέρνησης, η συνταγµατική µοναρχία:
Επιβλήθηκε µετά τη γαλλική επανάσταση και στην ηπειρωτική Ευρώπη επί ένα και
πλέον αιώνα, παραχωρώντας στη συνέχεια, σταδιακά, τη θέση του στις σηµερινές
µορφές της «αβασίλευτης» αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας.



Τραυµατισµός και αναγέννηση

Η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής, από τον 7ο αιώνα και
µετά, η αστική ανάπτυξη και η συνακόλουθη πληθυσµιακή αύξηση στην Ευρώπη
κατά τον 13ο αιώνα, ανετράπησαν κατά το δεύτερο µισό του 14ου αιώνα, κυρίως από
τις αλλεπάλληλες και εξοντωτικές επιδηµίες της µαύρης πανώλης και εν µέρει από
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τον εκατονταετή αγγλογαλλικό πόλεµο. Από το 1350 έως το 1450 ο πληθυσµός
µειώθηκε δραµατικά, από 78 σε 55 εκατοµµύρια. Οι υποδοµές σε δρόµους και
αρδευτικά έργα εγκαταλείφθηκαν, η Ευρώπη τραυµατίστηκε. Προετοίµασε όµως
παράλληλα και την απαλλαγή της από το θρησκευτικό και πολιτιστικό δογµατισµό,
διότι αναδείχθηκε η αδυναµία των ιδεολογικών συµβόλων στην αντιµετώπιση της
µαζικής εξολόθρευσης του πληθυσµού και η αποτελεσµατικότητα του ορθολογισµού.
Τα πανεπιστήµια αυξάνονταν σε αριθµό αλλά και δυνάµωναν σε αδογµάτιστη,
ελεύθερη διδακτέα ύλη. Μεγάλοι συγγραφείς και ποιητές όπως ο ∆άντης, ο
Πετράρχης και ο Βοκκάκιος άνθησαν το γραπτό λόγο και επαναθεµελίωσαν το µέτρο
στην ανθρώπινη κλίµακα, τον ανθρωπισµό (ουµανισµό), µε εφαλτήριο τις
απεξαρτηµένες από τη φεουδαρχία ιταλικές πόλεις. Οι αγωνιζόµενοι εναντίον της
αριστοκρατίας

αστοί,

αναδεικνύουν

τις

αρετές

της

εργατικότητας,

της

εφευρετικότητας, της συνετής διαχείρισης και της διακριτικής ζωής, τις οποίες βέβαια
απεµπόλησαν σταδιακά κατά τους επόµενους αιώνες.
Ο άγιος Αυγουστίνος και ο Θωµάς ο Ακινάτης ενσωµάτωσαν στοιχεία της
πλατωνικής και αριστοτελικής σκέψης στο χριστιανισµό. Προετοίµασαν την έλευση
του Λούθηρου και του Καλβίνου, τον 16ο αιώνα, την καταδίκη του «συγχωροχαρτιού»
και του «αλάθητου» του Πάπα, το διαχωρισµό κράτους και εκκλησίας, την αυτονοµία
της συνείδησης, την επανεξέταση και επανίδρυση του χριστιανισµού σύµφωνα µε τις
αρχικές κοσµικές και θρησκευτικές αρχές του. Το ποσοστό επιτυχίας σ’ αυτό το
τελευταίο και δύσκολο εγχείρηµα της ουσιαστικής επανίδρυσης υπήρξε χωρικά και
ποιοτικά περιορισµένο, διότι οι µεγάλες υποδοµές των κατεστηµένων συµφερόντων
των κοσµικών και ιδεολογικών εξουσιών, αντέδρασαν βίαια µε όλα τα θεµιτά και
αθέµιτα µέσα.
Στο δεύτερο µισό του 15ου αιώνα, οι παραπάνω θεµελιώδεις αλλαγές ενισχύονται και
από την εφεύρεση της τυπογραφίας, τη χρήση της ναυτικής πυξίδας και τη µαζική
φυγή διανοούµενων, καλλιτεχνών αλλά και των καλλιτεχνηµάτων του αλωθέντος
Βυζαντίου στη δυτική Ευρώπη. Αναδύεται αποφασιστικά η νέα εποχή, αναγεννώνται
οι τρεις κοσµικές πηγές της κοινωνικής εξουσίας και οι πολιτιστικές συνιστώσες τους,
µε την ισορροπηµένη διείσδυση αρχών και µεθόδων της Ελληνορωµαϊκής
παράδοσης.
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Αρχίζει παράλληλα να γίνεται εµφανής η δύναµη ενός πρώιµου καπιταλισµού, µε
χαρακτηριστικό παράδειγµα τους έµπορους-θαλασσοπόρους, που µε κρατική
χρηµατοδότηση αναζητούν µε θάρρος αλλά και απληστία πηγές πλούτου στους
νέους κόσµους. Ο δυτικοευρωπαϊκός µεσαίωνας τελειώνει µε την εκπνοή του 15ου
αιώνα και τη συµβολική σηµασία της ανακάλυψης της Αµερικής, το 1492, από τον
Χριστόφορο Κολόµβο.

ζ. Ο κόσµος µέχρι και τους µεσαιωνικούς χρόνους: Ισλάµ, Ινδία, Κίνα,
Άπω Ανατολή και Αµερική
Συνεχίζεται µέχρι και τη µεσαιωνική χιλιετία της Ευρώπης η ανά τον «πολιτισµένο»
κόσµο οικονοµική κυριαρχία της γεωργοκτηνοτροφίας, µε τις διαβαθµισµένες ή
συνηθέστερα, διαστρωµατωµένες κοινωνίες. Αυτές οι «εγκλωβισµένες» κοινωνίες,
καλύπτουν όµως ένα µικρό ποσοστό των κατοικηµένων εδαφών. Η ελεύθερη
νοµαδική ζωή των «απολίτιστων» τροφοσυλλεκτών και κυνηγών, µε χαλαρές
κοινωνικές δοµές και σποραδική γεωργοκτηνοτροφία, συνεχίζεται στις αχανείς
εκτάσεις των άνυδρων κεντρικών και των ψυχρών βόρειων και νοτίων περιοχών του
πλανήτη και στην Αυστραλία.



Γέννηση και ανάδειξη του Ισλαµισµού

Το σηµαντικότερο ιδεολογικό, πολιτικό και στρατιωτικό γεγονός κατά τη µακρά
περίοδο του ευρωπαϊκού µεσαίωνα, είναι η ίδρυση και ανάδειξη του Ισλάµ85, µιας
δυναµικής νέας θρησκευτικής και ταυτόχρονα πολιτικής εξουσίας. Γεννήθηκε στις
αρχές του 7ου αιώνα στην άνυδρη αραβική χερσόνησο. Την περιοχή αυτή
κατοικούσαν νοµαδικές φυλές βεδουίνων, τη διεκδικούσαν όµως λόγω της καίριας
εµπορικής θέσης της -σταυροδρόµι εγγύς ανατολής µε ινδικό ωκεανό και µεσόγειο- η
βυζαντινή και η περσική αυτοκρατορία. Ιδρυτής του ισλαµισµού είναι ο Μωάµεθ86
(570-632) που πέτυχε να θεµελιώσει µια ισχυρή ιδεολογία σε µονοθεϊστική βάση και
85

Στα αραβικά «Ισλάµ» σηµαίνει «υποταγή» στην απόλυτη µοναδικότητα και απρόσωπη
υπερβατικότητα του Θεού (Αλλάχ).
86
Ο Μωάµεθ, Προφήτης του Θεού, έλαβε κατά την παράδοση από τον άγγελο Γαβριήλ και µετέφερε
στους ανθρώπους ένα αντίγραφο του Κορανίου που είναι ο µόνος αναλλοίωτος λόγος του Θεού.
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µέχρι το 629, ηµεροµηνία θριαµβευτικής εισόδου στη Μέκκα, να ενώσει την
πλειοψηφία των αραβικών φυλών δηµιουργώντας ένα συµπαγές θρησκευτικό κράτος
µε ισχυρό στρατό.
Ο Ισλαµισµός διαδόθηκε ταχύτατα διότι συνθέτει ένα κατανοητό ιδεολογικό δόγµα, µε
σαφείς υπερβατικές θέσεις, προστατευτικές για τον απλό άνθρωπο ηθικές και
κοινωνικές

αρχές

και

συνεκτικές

πρακτικές.

Έχει

αφοµοιώσει

ορισµένες

δοκιµασµένες στο χρόνο αραβικές, περσικές (ζωροαστρικές), ιουδαϊκές και
χριστιανικές παραδόσεις αλλά και αρχαιοελληνικές, πλατωνικές και αριστοτελικές
ρίζες. Τον ακολουθούν µέχρι σήµερα περισσότεροι από ένα δισεκατοµµύριο πιστοί
και παραµένει η πρώτη σε ταχύτητα διάδοσης θρησκεία στον κόσµο.
Αµέσως µετά, οι διάδοχοί του Μωάµεθ κατέκτησαν την περσική αυτοκρατορία,
απώθησαν τους βυζαντινούς από τη Συρία και την Αίγυπτο και ίδρυσαν µέχρι το 642,
την πρώτη ισλαµική αυτοκρατορία µε κύριο χαρακτηριστικό εξωτερικής πολιτικής την
ήπια φορολογία και την ιδεολογική ανοχή στις θρησκείες και τα έθιµα των
κατακτηµένων.
Ακολούθησε µια περίοδος εσωτερικού διχασµού που οδήγησε στο σχίσµα ανάµεσα
στους Σιίτες και στους Σουνίτες87. Συνεχίστηκε όµως η επέκταση του Ισλάµ µε την
κατάκτηση της βόρειας Αφρικής, την εισβολή στην βόρεια Ινδία88 και την προέλαση
στην Ιβηρική χερσόνησο, µέχρι την αναχαίτιση από τους Φράγκους στην
προαναφερθείσα ιστορική µάχη του Πουατιέ (732). Μετά από µια νέα περίοδο
µεγάλης πολιτικής και οικονοµικής ακµής µε µεταφορά της πρωτεύουσας από τη
∆αµασκό στη Βαγδάτη (762)89, επέρχεται η διάσπαση του ισλαµικού κράτους σε
πολλά βασίλεια.



Η Οθωµανική αυτοκρατορία

Από τον 11ο αιώνα οι Σελτζούκοι Τούρκοι –το δυναµικότερο φύλο των Ογούζων
Τούρκων90– κυριαρχεί στον ισλαµικό κόσµο της Μέσης και της Εγγύς Ανατολής. Τον
87

Αποτελούν σήµερα και την πλειοψηφία.
Με την τελική επικράτηση του Ισλαµισµού στο σηµερινό Πακιστάν.
89
Η Βαγδάτη ως νέα πρωτεύουσα, γνώρισε τη µεγαλύτερη οικονοµική και πολιτική – ιδεολογική ακµή
της επί Χαλίφη Χαρούν αλ-Ρασίντ (766-809).
90
Φυλετικοί πρόγονοι των Σελτζούκων Τούρκων, ένωσαν τα τουρκόφωνα νοµαδικά φύλα, στις στέπες
της κεντρικής Ασίας και εξαπλώθηκαν σε ασιατικές και ανατολικές ευρωπαϊκές περιοχές.
88
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13ο αιώνα παρήκµασαν τα µεγάλα σουλτανάτα και στις αρχές του 14ου αιώνα η Μικρά
Ασία είχε διασπαστεί σε εµιράτα. Σηµαντικότερο από αυτά, αναδείχθηκε το εµιράτο
του Οσµάν ή Οθµάν: ∆ηµιουργήθηκε κοντά στην Προύσα της Μικράς Ασίας,
αναπτύχθηκε υπό την ηγεµονία του Οσµάν ή Οθµάν Α΄ (1280-1324),επικράτησε σε
όλη την περιοχή και πήρε την ονοµασία του κράτους των Οσµανιδών ή Οθωµανών.
Υπό την ηγεσία του Μωάµεθ Β΄ του Πορθητή91, το δυναµικό αυτό νέο κράτος
εξελίχθηκε στη µετέπειτα Οθωµανική αυτοκρατορία που κατέλυσε τον 15ο αιώνα τα
υπολείµµατα της Βυζαντινής κυριαρχίας. Ο Σουλτάνος Μωάµεθ Β΄ µετέφερε την
πρωτεύουσά του στην Κωνσταντινούπολη, υπέταξε το χερσαίο και θαλάσσιο
Ελλαδικό χώρο, την Τραπεζούντα, µεγάλο τµήµα των Βαλκανίων, πολλές από τις
κτήσεις της Γένοβας και της Βενετίας στη Μεσόγειο, και πάτησε το 1480 στην Ιταλία,
µε την κατάληψη του Οτράντο.
Οι

κατ’

εξοχήν

συγκεντρωτικές-επιτακτικές

κοσµικές

εξουσίες

αυτής

της

αυτοκρατορίας, υιοθέτησαν στοιχεία του εθιµοτυπικού και της διοίκησης των
βυζαντινών, αλλά χρησιµοποιούσαν και ήλεγχαν πολύ καλύτερα από τους
βυζαντινούς και τους ευρωπαίους άρχοντες του Μεσαίωνα την ιδεολογική εξουσία:
∆εν επέτρεψαν ποτέ στις θρησκευτικές ηγεσίες της να γίνουν επικυρίαρχες. Στο
πλαίσιο δε του ανεκτικού ισλαµικού δόγµατος προς τους αλλόθρησκους, αλλά και για
να αξιοποιήσει το χριστιανικό πληθυσµό της, η Οθωµανική αυτοκρατορία
παραχώρησε προνόµια στα άλλα δόγµατα, όπως στο Οικουµενικό Πατριαρχείο.



Ο Ινδικός γίγαντας

Η δεύτερη µεγαλύτερη ασιατική εθνολογική οντότητα, η Ινδία, αναδύεται στην Ιστορία
προς το τέλος της 3ηςπ.Χ. χιλιετίας µε την ανάπτυξη στα εύφορα και αυτολιπαινόµενα
εδάφη της κοιλάδας του Ινδού92, µιας σηµαντικής γεωργικής οικονοµίας και
αστικοποίησης, ανάλογης της Μεσοποταµίας. Η απότοµη κατάρρευση αυτής της
πρώτης οργανωµένης κεντρικής παρουσίας των τεσσάρων κοινωνικών εξουσιών,
χωρίς ανάκαµψη και οποιαδήποτε συνέχεια, οδήγησε σε µια µεγάλης χρονικής
διάρκειας πολιτική και αναπτυξιακή «αφασία»: Η Ινδία διανύει το µεγαλύτερο µέρος
91
92

Τρίτος γιος του Σουλτάνου Μουράτ Β΄. Στα τουρκικά αναφέρεται ως Fatih Sultan Mehmet.
Στο σηµερινό Πακιστάν.
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της ιστορίας της, υποταγµένη και αγκυλωµένη σε µια ανελέητη ιδεολογική και
φεουδαρχική κυριαρχία.
Μόλις κατά τον 4οπ.Χ. αιώνα, άρχισε να συνέρχεται ο ναρκωµένος Ινδικός γίγαντας
από την ακραία διαστρωµάτωση και τα επιβαλλόµενα από την άρχουσα ιδεολογική
τάξη (κάστα) των βραχµάνων93, ασφυκτικά τελετουργικά, πνευµατικά και οικονοµικά
δεσµά του. Σε αυτό συνέβαλε αποφασιστικά ο Βουδισµός94, µια νέα ιδεολογική πηγή,
που αµφισβήτησε τις καταχρηστικές κοινωνικές δοµές και τη βία, κηρύσσοντας την
αγάπη, την ελεηµοσύνη, τη χαρά και τη γαλήνη. Οι κοσµικές εξουσίες παρέµεναν
πάντως απολυταρχικές, κατά το σύνηθες ασιατικό πρότυπο, µε εναλλασσόµενες
περιόδους επέκτασης της αυτοκρατορίας αλλά και διάσπασής της σε πολλά µικρά
βασίλεια. Η διαστρωµάτωση παρέµενε επίσης άκαµπτη, το δικαίωµα της ιδιοκτησίας
και της λήψης αποφάσεων ανήκε αποκλειστικά στην αριστοκρατία και τους ιερείς.
Στη διάρκεια των πρώτων µ.Χ αιώνων αναδύεται και ακµάζει στην Ινδία µια νέα
ιδεολογική πηγή εξουσίας, εξελιγµένη µορφή του Βραχµανισµού, ο Ινδουισµός.
Στηρίζεται στη βραχµανική παράδοση, απαλλαγµένη όµως από τη µεγάλη ακαµψία
και την τελετουργική βία του απώτερου παρελθόντος και προδιαγράφει τρεις
δρόµους για την ανθρώπινη σωτηρία: Την πειθαρχία των πράξεων, την κατάκτηση
της γνώσης και την απόλυτη αφοσίωση. Ο Ινδουισµός επικράτησε τελικά στη χώρα,
µέχρι σήµερα και παράλληλα η απήχηση του Βουδισµού µειώνεται αισθητά από τον
4ο αιώνα και µετά. Κυριάρχησε όµως ο Βουδισµός στην Κίνα95 και σε άλλες χώρες
της νοτιοανατολικής Ασίας, (Ταϋλάνδη, Βιρµανία, Κεϋλάνη κλπ).
Ο Ισλαµισµός άρχισε να εισχωρεί στην βόρεια Ινδία µε τους Άραβες, που κατέλαβαν
τον 7ο αιώνα την κοιλάδα του Ινδού. Οι συνεχείς πόλεµοι µεταξύ των µεγάλων
ινδικών βασιλείων ευνόησαν αυτή τη διείσδυση και µερικούς αιώνες αργότερα, από
το 1.000 έως το 1.200, οι επιθετικές επεκτάσεις των εξισλαµισµένων ινδικών λαών
εδραίωσαν την κυριαρχία τους στην περιοχή του σηµερινού Πακιστάν. Κατά τον 15ο
και στις αρχές του 16ου αιώνα, η Ινδία είναι χωρισµένη σε µουσουλµανικά
σουλτανάτα στο βορρά και ινδικά κράτη στο νότο.

93

Ιερέων και απόλυτων ερµηνευτών της θρησκευτικής παράδοσης του Βραχµανισµού.
Ιδρύθηκε από τον Σιντάρτα, (560-480π.Χ.), γιο ηγεµόνα µικρού βασιλείου, το οποίο και εγκατέλειψε
για να αποσυρθεί σε µοναστήρι. Ο Σιντάρτα πήρε το όνοµα Βούδας µετά τη θεία φώτιση.
95
ο
Ο Βουδισµός έφτασε στην Κίνα από τη βόρεια Ινδία τον 1 µ.Χ. αιώνα και επικράτησε πλήρως
ο
µέχρι τον 5 αιώνα.
94
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Ακολούθησε η κατάκτηση και η ενοποίηση της Ινδίας από τους Μογγόλους που
ίδρυσαν µια αυτοκρατορία το 1526. Ανακαλύπτουν όµως οι Ευρωπαίοι της
αναγέννησης, (Πορτογάλοι, Ολλανδοί, Άγγλοι, Γάλλοι) τη µεγάλη οικονοµική σηµασία
της Ινδίας και από τον 16ο αιώνα εισβάλλουν ακάθεκτοι, περιορίζοντας σταδιακά την
επικράτειά της. Το 1857, οι Βρετανοί που είχαν εν τω µεταξύ κυριαρχήσει στην Ινδία,
καταπνίγουν µια καθολική επανάσταση και δύο χρόνια αργότερα η βασίλισσα
Βικτωρία ανακηρύσσεται και αυτοκράτειρα των Ινδιών.



Κίνα, η µεγαλύτερη ασιατική εθνότητα

Η µεγαλύτερη ασιατική εθνολογική οντότητα, η Κίνα, ξεκίνησε επίσης την οικονοµική
και αστική της ζωή στις εύφορες εκτάσεις του κίτρινου ποταµού κατά τη 2ηπ.Χ.
χιλιετία. ∆ιάνυσε ένα πρώτο σηµαντικό µέρος της ιστορικής της διαδροµής υπό
απολυταρχική φεουδαρχική εξουσία96 και σταθερές κοινωνικές και πολιτιστικές
δοµές.

Με

κύρια

πηγή

οικονοµικής

αλλά

και

πολιτικής

εξουσίας

τη

γεωργοκτηνοτροφία, η αυστηρά διαστρωµατωµένη άρχουσα τάξη ανέδειξε τις
καλλιεργήσιµες εκτάσεις, σε αντικείµενο συνεχούς διεκδίκησης και συνακόλουθης
επέκτασης προς τον εύφορο Νότο. Η αγροτική Κίνα προσπάθησε ανεπιτυχώς να
προστατευθεί από τα νοµαδικά φύλα των άγονων βόρειων περιοχών της, µε την
κατασκευή ενός εντυπωσιακού µεγάλου τείχους.
Οι αρχές του κοινωνικού συµβολαίου και οι πρακτικές για την άσκηση των κοσµικών
εξουσιών, θεµελιώθηκαν στην Κίνα από δύο σχολές σκέψης:
•

Την απολυταρχική97 (ή σχολή των νοµοδιδασκάλων) µε κύριους στόχους µιας
διακυβέρνησης, τη µεγιστοποίηση των εδαφών και των πόρων του κράτους, µε
παράλληλη άνευ όρων υποταγή στον ηγεµόνα και

•

τη «δηµοκρατικότερη» Κοµφουκιανή98, που περιόριζε τους παραπάνω στόχους,
θέτοντας στον ηγεµόνα τρεις βασικές υποχρεώσεις: Την εκπαίδευση του λαού,
την ίση κατανοµή των υλικών αγαθών και την άσκηση της εξουσίας µόνο από

96

Σε πολύ µεγάλα µεγέθη, ανάλογα των ευρωπαϊκών βασιλείων.
Με κύριο εκφραστή τον Σανγκ Γιανγκ (390-338π.Χ.). Το δόγµα του ακολούθησε και ο πρώτος
αυτοκράτορας Τσιν Σι Χουάνγκ-τι.
98
Με εµπνευστή και καθοδηγητή τον Κοµφούκιο ή Κουνγκ-Τσιού (551-479π.Χ.). Η ιδανική κοινωνία
κατά τον Κοµφούκιο συντίθεται από ανθρώπους που βελτιώνουν συνεχώς τις ηθικές αρετές τους µε τη
µόρφωση και την πειθαρχία και πραγµατώνεται µε την συνεχή διδασκαλία για την τήρηση των
συνακόλουθων ηθικών κανόνων από κυβερνώντες και κυβερνώµενους.
97
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τους ηθικά και πνευµατικά άριστους. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, οι λαϊκές
µάζες έχουν καθήκον να εργάζονται και να υπακούουν, απολαµβάνοντας τα
οφέλη της καλής διακυβέρνησης.
Κατά τον 5οπ.Χ. αιώνα, άρχισε η αλλαγή δοµής της πολιτικής εξουσίας µε τη µάχη
µεταξύ φεουδαρχών, για την επικράτηση του ισχυρότερου και την εγκαθίδρυση µιας
αυτοκρατορίας, γεγονός που επιτεύχθηκε το 221π.Χ. Ο πρώτος αυτοκράτορας Τσιν
Σι Χουάνγκ-τι (221-210π.Χ.), ισάξιος σε ικανότητες αλλά ασύγκριτος σε ωµότητες του
Αλεξάνδρου και του Ιούλιου Καίσαρα, εφάρµοσε καθ’ υπερβολήν τις αρχές και
πρακτικές της σκληρής σχολής των νοµοδιδασκάλων: Ένωσε «διά πυρός και
σιδήρου» όλη την απέραντη χώρα, διέλυσε τη φεουδαρχική δοµή, εµπέδωσε την
απόλυτη κεντρική εξουσία και έκαψε βιβλία αλλά και τους στοχαστές που δε
συµβάδιζαν µε τις αρχές διακυβέρνησης της αυτοκρατορίας του, επιβάλλοντας την
τυφλή πειθαρχία των πολιτών. Ενίσχυσε µε ριζικές µεταρρυθµίσεις και έργα
υποδοµής την κεντρική οικονοµική και πολιτική εξουσία – οργάνωση της χώρας σε
36 διοικητικές περιφέρειες, ενιαίο νόµισµα, τυποποίηση µέτρων και σταθµών,
κατασκευή αξιόπιστου οδικού δικτύου – και διασφάλισε την ένοπλη αυτοκρατορική
υπεροχή µε την καθιέρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας των ανδρών για το
µεγαλύτερο διάστηµα της ενήλικης ζωής τους.
Τα 500 χρόνια που ακολούθησαν και µέχρι τα τέλη του 3ου µ.Χ. αιώνα, παρά τις
εξωτερικές

εισβολές

και

ορισµένες

εξεγέρσεις

εξαθλιωµένων

αγροτών,

η

αυτοκρατορία διατηρήθηκε, εφαρµόζοντας όµως εν µέρει και τις κοινωνικά
δικαιότερες Κοµφουκιανικές αρχές. Από τις αρχές του 4ου αιώνα µέχρι και τον 6ο
αιώνα, η Κίνα αποσταθεροποιήθηκε από τις µαζικές εισβολές βαρβαρικών φύλων
στις βόρειες επαρχίες της. Επανενώθηκε και ανασυγκροτήθηκε διοικητικά και
οικονοµικά κυρίως επί των δυναστειών Σουέι (589-617) και Τανγκ (618-879).
Μετά από µια ενδιάµεση πεντηκονταετία νέων διασπάσεων και εσωτερικών
αναταραχών, η Κίνα γνώρισε επί 300 χρόνια υπό την δυναστεία Σουνγκ (960-1279),
µεγάλη οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη, ανάλογη της µετέπειτα ευρωπαϊκής
αναγέννησης: Η συγκεντρωτική-επιτακτική πολιτική εξουσία ασκείται από αξιοκρατικά
επιλεγµένους αξιωµατούχους, σύµφωνα µε τους κανόνες της Κοµφουκιανής ηθικής,
ενώ η διακριτή από τις κοσµικές ιδεολογική εξουσία, ασκείται σύµφωνα µε τις
υπερβατικές αρχές του Βουδισµού. Αναπτύχθηκαν οι θετικές επιστήµες και οι καλές
67

τέχνες, µε τη στήριξη της επαρχιακής (γαιοκτήµονες) αλλά και της αστικής
αριστοκρατίας οι πόλεις γνώρισαν µεγάλη οικονοµική και πληθυσµιακή ανάπτυξη.
Παράλληλα ο κινέζικος ουµανισµός αναδεικνύει το αναγεννησιακό πρότυπο του
ανθρώπου µε την ολοκληρωµένη παιδεία και τα σφαιρικά ενδιαφέροντα και
δραστηριότητες.



Τζένγκις Χαν και Ταµερλάνος

Η βίαια ένωση των ισχυρών νοµαδικών φύλων99 στα βόρεια σύνορα της Κίνας, υπό
το κοινό όνοµα «Μογγόλοι», από το χαρισµατικό ηγέτη Τζένγκις Χαν, ανέτρεψε στις
αρχές του 13ου αιώνα τις ισορροπίες των εξουσιών, όχι µόνο στην Κίνα αλλά και σε
ολόκληρη την Ασία. Έχοντας οργανώσει ένα ισχυρό, αποτελεσµατικό και ταχύτατο
για την εποχή στρατιωτικό σύστηµα, µε προηγµένα για την εποχή του επιθετικάπολιορκητικά και πληροφοριακά µέσα, και εφαρµόζοντας την τακτική τρόµου και
µαζικής σφαγής των ανθισταµένων, εισέβαλε στη βόρεια Κίνα, κατέκτησε και
λεηλάτησε το Πεκίνο. Στη συνέχεια στράφηκε προς τα δυτικά, κυριεύοντας και
καταστρέφοντας το Καρά Κιτάι και στη συνέχεια το µεγάλο ισλαµικό βασίλειο της
Χωρασµίας, ισοπεδώνοντας την πρωτεύουσα Σαµαρκάνδη, έφτασε δε µέχρι την τότε
επικράτεια των Ρως και νίκησε το 1223 τους σκληρούς πολεµιστές της. Στη συνέχεια
οι διάδοχοί του κατέκτησαν µεγάλο µέρος του κράτους των Ρως, όπως είδαµε στη
σχετική παράγραφο του υποκεφαλαίου (ε).
Οι γιοί του Τζένγκις Χαν ολοκλήρωσαν και την κατάκτηση της Κίνας επιβάλλοντας τη
δική τους δυναστεία Γιουάν, (1279-1367). Η διοίκηση της τεράστιας αυτοκρατορίας
των Μογγόλων, στηριζόταν στην στρατιωτική αριστοκρατία µε φεουδαρχικές δοµές
και εξουσίες και αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας στον εκάστοτε εκλεγόµενο «µεγάλο
Χαν», τον ανώτατο αρχηγό της αυτοκρατορίας. ∆ιασφάλιζε δε το εµπόριο σε όλη την
κεντρική Ασία, τόσο από πλευράς διακίνησης αγαθών όσο και µε αξιόπιστα και
εκτεταµένα χρηµατοπιστωτικά δίκτυα.
Η Μογγολική αυτοκρατορία παρήκµασε τον 14ο αιώνα, κυρίως διότι αφοµοιώθηκε
πολιτιστικά από τους κατακτηµένους λαούς και στη συνέχεια κατακτήθηκε από τον
99

Πρόκειται για τα νοµαδικά φύλα των Κεραϊτών (από το οποίο προέρχεται ο Τζένγκις Χαν) των
Τατάρων και των Ναϊµάνων, που ζούσαν στην περιοχή της λίµνης Βαϊκάλης.
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Ταµερλάνο γιό Τούρκου Εµίρη και τελευταίο µεγάλο Ασιάτη επιδροµέα, (1360-1405).
Κατάφερε να νικήσει και να αιχµαλωτίσει τον Οθωµανό Σουλτάνο Βογιαζήτµεταθέτοντας για µερικές δεκαετίες την άλωση της Κωνσταντινούπολης. ∆ε διέθετε
όµως τις πολιτικές ικανότητες του Τζένγκις Χαν. Η αυτοκρατορία του Ταµερλάνου
διασπάστηκε αµέσως µετά το θάνατό του σε πριγκιπάτα.



Άπω Ανατολή και Ιαπωνία

Η Άπω Ανατολή, µε τη χερσόνησο της Ινδοκίνας και το εκτεταµένο νησιωτικό τόξο
µεταξύ Ασίας και Ειρηνικού ωκεανού, από τις Φιλιππίνες µέχρι τη χερσόνησο της
Καµτσάκα, άργησε να περάσει στην περίοδο της γεωργοκτηνοτροφίας.
Η κυρίαρχη δύναµη της Άπω Ανατολής, η Ιαπωνία100 µε τα 4.068 νησιά της,
εισέρχεται καθυστερηµένα στη νεολιθική εποχή, τη 2ηπ.Χ. χιλιετία. Μόλις τον 4οπ.Χ.
αιώνα άρχισαν οι συστηµατικοί εποικισµοί από την προηγµένη Κίνα, η εισαγωγή της
υδροκαλλιέργειας ρυζιού, της κτηνοτροφίας µεγάλων ζώων (αγελάδες, άλογα) και της
µεταλλουργίας χαλκού και σιδήρου. Οι πηγές της ιδεολογικής εξουσίας είναι
πολυθεϊστικές, κυριαρχούν στο πάνθεον τα στοιχεία της φύσης και τα πνεύµατα, µε
τον Ήλιο στην κορυφή και τους διακεκριµένους πρόγονους στη βάση των
οφειλοµένων από τους ανθρώπους τιµών. Η ιαπωνική αυτή παράδοση εµποτίστηκε
µετά τον 5ο µ.Χ. αιώνα από το Βουδισµό και διατήρησε τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά
της µέχρι σήµερα.
Συνεπείς και προς τις ιδεολογικές τους αρχές, όλες οι εξουσίες στην Ιαπωνία είχαν
αυστηρή πατριαρχική δοµή, µε φεουδαρχικά χαρακτηριστικά: Η χώρα είχε
κατανεµηθεί στις αριστοκρατικές «πατριές», τις οικογένειες µε το θεοποιηµένο
πρόγονο, οι χωρικοί και οι τεχνίτες τους ανήκαν και ο πρεσβύτερος κάθε οικογένειας
ασκούσε τόσο τις κοσµικές όσο και τη θρησκευτική εξουσία.
Τον 2ο µ.Χ. αιώνα αρχίζει η ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας µε τη δηµιουργία της
αυτοκρατορίας του Γιαµάτο, η δυναστική σειρά της οποίας έφτασε ως τις µέρες µας.
Στις αρχές του 7ου αιώνα ολοκληρώνεται η επιβολή της απόλυτης µοναρχίας κατά το
Κινέζικο

πρότυπο

της

δυναστείας

Τανγκ:

Εφαρµόζονται

οι

κοινωνικές

100

Το Ιαπωνικό αρχιπέλαγος πρωτοκατοικήθηκε, πιθανόν µέσω παγωµένου διαδρόµου από τη
Σιβηρία. Αποκόπτεται όµως και αποµονώνεται από την ηπειρωτική χώρα περί το 10.000π.Χ., µε τη
λήξη της τελευταίας περιόδου των παγετώνων.
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Κοµφουκιανικές αρχές, όλες οι γαίες ανήκουν στο κράτος και διανέµονται για χρήση
και µόνον, ο αυτοκράτορας είναι απόλυτος ηγεµόνας και διοικεί µε τη βοήθεια
κεντρικής κυβέρνησης επιλεγµένων αξιωµατούχων, καθοδηγώντας ηθικά το λαό. Το
κοινωνικό συµβόλαιο –οι νόµοι της εποχής εκείνης- συγκεντρώθηκε το 702 στον
κώδικα Τάϊκο, έργο που συγκρίνεται σε αξία µε το Ρωµαϊκό δίκαιο και αποτέλεσε τη
νοµική βάση της Ιαπωνίας µέχρι το 1912.
Οι πατριές της Ιαπωνικής αριστοκρατίας έχασαν την τυπική εδαφική και στρατιωτική
κυριαρχία, πέτυχαν όµως να διατηρήσουν το προνόµιο της αποκλειστικής
συµµετοχής στις εξετάσεις για τις θέσεις άσκησης της κεντρικής και περιφερειακής
κοσµικής εξουσίας. Αποκτούν έτσι νέα κληρονοµικά προνόµια στη διοίκηση του
κράτους, συσσωρεύουν πλούτο και ουσιαστική πολιτική και στρατιωτική δύναµη, η
κεντρική αυτοκρατορική εξουσία αποδυναµώνεται και αυξάνεται η διαφθορά.
Παράλληλα ενισχύεται υπέρµετρα και η κοσµική εξουσία των µοναστηριών.
Από τα τέλη του 8ου αιώνα οι πατριές των αριστοκρατών ενίσχυσαν την πηγή της
στρατιωτικής τους εξουσίας αλλά και τη διοίκηση και γεωργική απόδοση των
περιοχών που κυβερνούσαν, δηµιουργώντας και αναδεικνύοντας µέσα από τις µάζες
των χωρικών µια νέα τάξη πολεµιστών, τους πιστούς Σαµουράι101. Μετά τις συνεχείς
συγκρούσεις µεταξύ πατριών, τον 12ο αιώνα, εκχωρήθηκαν και γαίες στους
Σαµουράι, ενισχύοντας έτσι την ανασυσταθείσα Ιαπωνική φεουδαρχική δοµή.
Ακολούθησαν άλλα

600

χρόνια

δράσης

των Σαµουράι,

µε

απόγειο

των

δραστηριοτήτων κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, οπότε συντάχθηκε και ο συνώνυµος
«κώδικας τιµής».
Η κεντρική εξουσία ανακάµπτει τον 17ο αιώνα, οι Σαµουράι περιορίζονται και
καταργούνται οριστικά, µε τη διάλυση της φεουδαρχικής δοµής, το 1871. Οι σκληρές
αρχές του κώδικα τιµής των Σαµουράι διατηρήθηκαν όµως στον Ιαπωνικό στρατό
µέχρι και τον 2ο παγκόσµιο πόλεµο.

101

Σηµαίνει «υποτελείς» στον κύριό τους, τον οποίο υπηρετούν ως όργανα µεταφοράς της εξουσίας
του, µε απόλυτη αφοσίωση, µέχρι θανάτου.
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Η Αµερική µέχρι την «ανακάλυψή» της από τη Δύση

Η Αµερικανική ήπειρος102, πλούσια σε φυσικούς πόρους και προκολοµβιανά
ιδεολογικά και κοσµικά επιτεύγµατα, χαρακτηρίζεται από µια εθνολογική και
πολιτισµική ασυνέχεια. Οι Ευρωπαίοι κατακτητές και οι µεταφερθέντες για την
εξυπηρέτησή τους Αφρικανοί, ουσιαστικά εξόντωσαν τους γηγενείς πληθυσµούς και
τον

πολιτισµό

τους,

οι

παλαιές

ιστορικές

εθνότητες

εξαφανίστηκαν

ή

περιθωριοποιήθηκαν στο επίπεδο του ιστορικού αξιοθέατου (Ινδιάνοι).
Χαρακτηριστικός είναι στην Αµερικάνικη ήπειρο ο χωρικός περιορισµός της
ανάπτυξης

µεγάλων

προκολοµβιανών

βασιλείων

και

αυτοκρατοριών

µε

διαστρωµατωµένες κοινωνίες, στη µεταξύ των τροπικών του καρκίνου και του
αιγόκερου ζώνη της κεντρικής και νότιας Αµερικής. Πρόκειται για τις περιοχές που
βρίσκονται σήµερα το Μεξικό και το Περού, όπου και διακρίθηκαν δύο µεγάλες
συγκεντρωτικές-επιτακτικές εξουσίες:
•

Η µεγάλη αλλά χαλαρή αυτοκρατορία των Ατζέκων που κατέκτησαν τον 14ο
αιώνα την ακόµα χαλαρότερη επικράτεια των Ολµέκων, αξιοποιώντας την
σηµαντική πολιτισµική τους ανάπτυξη. Επεκτάθηκαν στο µεγαλύτερο µέρος των
σηµερινών περιοχών του Μεξικού και της Γουατεµάλας, κατά προτίµηση σε
εύφορες παραποτάµιες εκτάσεις. Εκτιµάται ότι ο πληθυσµός τους έφτασε τα 12
εκατοµµύρια

και

υπάρχουν

οµοιότητες

στην

πολιτική

και

πολιτισµική

αφοµοίωση των κατακτηµένων από τους Ατζέκους, Ολµέκων µε τη Ρωµαϊκή
κατάκτηση της Αρχαίας Ελλάδας.
•

Η συγκεντρωτική-θεοκρατική αυτοκρατορία των Ίνκας που κυριάρχησαν την ίδια
εποχή σε όλο το σηµερινό Περού, µέχρι την κατάκτηση και εξόντωσή τους από
τους Ισπανούς εισβολείς του 16ου αιώνα.

Στις άλλες αχανείς βορειότερες και νοτιότερες των τροπικών εκτάσεις της Αµερικής,
κυριαρχούσαν οι χαλαρές νοµαδικές ή ηµινοµαδικές κοινωνίες των κυνηγώντροφοσυλλεκτών µε

περιορισµένες

γεωργοκτηνοτροφικές

δραστηριότητες

και

αναπτυγµένη οικολογική συνείδηση. Με κύριο δοµικό στοιχείο, τις φυλές ή πατριές
και απαλλαγµένες από την απληστία της συσσώρευσης ακίνητης και κινητής
102

Εκτιµάται ότι πρωτοκατοικήθηκε από τους προγόνους µας homo sapiens εδώ και 40.000 χρόνια,
που έφθασαν από την Ασία µέσω του Βερίγγειου πορθµού και της Αλάσκας από τους δύσκολους
«δρόµους του πάγου».
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ιδιοκτησίας και την αλαζονεία της εκτεταµένης κοσµικής εξουσίας, οι κοινωνίες αυτές
έζησαν χωρίς πολιτικές, στρατιωτικές και οικονοµικές ακρότητες µέχρι την εξαφάνισή
τους από τους εισβολείς της «πολιτισµένης» ∆ύσης.
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