
1
Ένας κόσμος χωρίς αγορά

∆εν είναι εύκολο σήμερα, εποχή αποθέωσης της οικονομι-
κής και ατομικής ελευθερίας, να συλλάβουμε έναν τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας της οικονομίας έξω από το πλαίσιο 
της ελεύθερης αγοράς. 
Και όμως, δεν είναι πολύ μακρινή η εποχή που ο κόσμος 

πορευόταν δίχως οικονομολόγους και δίχως τη φροντίδα της 
οικονομικής επιστήμης. Η επιστήμη των Οικονομικών, που σή-
μερα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής, 
είναι πολύ πρόσφατη. Θεμελιωτής τους είναι ένας φιλόσοφος, 
ο Σκωτσέζος Adam Smith, με το μνημειώδες έργο του ο «Πλού-
τος των Εθνών», που εκδόθηκε το 1776. Χρειάστηκε, όμως, να 
περάσουν περισσότερα από 100 χρόνια, μέχρι περίπου το 1890, 
ώστε τα πανεπιστήμια να αρχίσουν να απονέμουν πτυχία οικο-
νομικών. 
Γιατί αυτή η μεγάλη καθυστέρηση; Απλούστατα διότι η οικο-

νομική επιστήμη δεν είχε λόγο ύπαρξης. Πριν την έλευση του 
καπιταλισμού* της ελεύθερης αγοράς και τη Βιομηχανική Επα-

* Στην Ελλάδα η λέξη καπιταλισμός είναι σε μεγάλο βαθμό ιδεολογικά στιγματισμένη. 
Ωστόσο, εδώ ο όρος καπιταλισμός χρησιμοποιείται απλά για να περιγράψει το οικονομικό 
και κοινωνικό σύστημα στο οποίο το ιδιωτικό κεφάλαιο αποτελεί τον βασικό παράγοντα 
της οικονομικής ζωής.



νάσταση, η σύγχρονη οικονομική θεωρία ήταν το ίδιο περιττή 
όπως θα ήταν ένας ηλεκτρικός λαμπτήρας την εποχή που δεν 
είχε ανακαλυφθεί ο ηλεκτρισμός. 
Για πολλούς αιώνες η οργάνωση της κοινωνίας επιτυγχάνο-

νταν μέσω της παράδοσης, των άκαμπτων κοινωνικών δομών 
και της ωμής βίας της απολυταρχικής εξουσίας. 
Η κοινωνική μηχανή ρυθμιζόταν αποτελεσματικά, ακολου-

θώντας άγραφους πατροπαράδοτους κανόνες, οι οποίοι εξα-
σφάλιζαν τη συνέχεια από γενιά σε γενιά. Ο γιος ήταν υποχρεω-
μένος ν’ ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα. Περνούσε τη ζωή 
του στο μέρος όπου γεννήθηκε, συνεχίζοντας την ίδια δουλειά 
που έκανε ο πατέρας του και πριν απ’ αυτόν ο παππούς του. 
Στην αρχαία Αίγυπτο θεωρούνταν φοβερή ιεροσυλία να μην 
ακολουθήσει κανείς το επάγγελμα του πατέρα του, ενώ μέχρι 
πρόσφατα στην Ινδία τα επαγγέλματα και η κοινωνική θέση κα-
θορίζονταν από την κάστα στην οποία ανήκε ο καθένας. 
Άμεσα συνυφασμένη με την παράδοση ήταν και η εξουσία. 

Στη μεσαιωνική Ευρώπη οι πηγές της κοινωνικής εξουσίας 
αποτελούνταν από μία σειρά δικτύων αλληλεπίδρασης μεταξύ 
της Εκκλησίας και της στρατιωτικοπολιτικής εξουσίας. «Ο ιερέ-
ας προσεύχεται, ο ιππότης υπερασπίζεται και ο χωρικός εργά-
ζεται» ήταν η ορθοδοξία των μεσαιωνικών χρόνων.1 
Το αν θα είσαι κληρικός, βασιλιάς, πρίγκιπας, πρίγκιπας-

επίσκοπος, κόμης, δεσπότης, τεχνίτης, ελεύθερος χωρικός ή 
δουλοπάροικος δεν ήταν αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής, ούτε 
καθοριζόταν βάσει των ιδιαίτερων ικανοτήτων του κάθε ατόμου. 
Όλα καθορίζονταν κληρονομικά. Οι δουλοπάροικοι δεν είχαν 
σχεδόν καμία ελπίδα να απαλλαγούν από τα δεσμά τους. Ακό-
μα και οι ελεύθεροι χωρικοί ήταν προσδεδεμένοι νομικά και 
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εθιμικά σε έναν συγκεκριμένο άρχοντα και στη γη του και δεν 
επιτρεπόταν ανατροπή της σχέσης αυτής. Αν κάποιος «ελεύθε-
ρος» χωρικός αποφάσιζε να φύγει για να αναζητήσει την τύχη 
του σε άλλο μέρος, ο άρχοντας είχε το δικαίωμα να τον σύρει 
πίσω στη γη του με τη βία. 
Περιορισμένες ήταν και οι προοπτικές για τους ευγενείς των 

κατώτερων βαθμίδων, καθώς δεν υπήρχε κανένας τρόπος πα-
ράκαμψης της κυριαρχίας του κατεστημένου. Η κοινωνία έμοια-
ζε σαν μια καλοχτισμένη στιβαρή πυραμίδα όπου οι μετακινή-
σεις, είτε από κάτω προς τα πάνω είτε από πάνω προς τα κάτω, 
ήταν, αν όχι αδύνατες, σίγουρα εξαιρετικά σπάνιες. 
Η Εκκλησία και ο χριστιανισμός ήταν μία πανίσχυρη δύναμη 

που δέσποζε στην οικονομική και κοινωνική ζωή των μέσων 
χρόνων. Ο χριστιανισμός αποτελούσε μεγάλο βαρίδι για την 
οικονομική εξέλιξη και την πρόοδο, καθώς καταδίκαζε κάθε 
εγκόσμια απόλαυση. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του, η ζωή δεν 
αποτελούσε παρά ένα προπαρασκευαστικό στάδιο για την αι-
ώνια Βασιλεία των Ουρανών. Η επιθυμία για κέρδος ή συσσώ-
ρευση πλούτου θεωρούνταν θανάσιμο αμάρτημα. Όπως σημει-
ώνεται στη Βίβλο, είναι δυσκολότερο να εισέλθει ένας πλούσιος 
στη βασιλεία των ουρανών παρά να περάσει μια καμήλα από το 
μάτι της βελόνας. Αντίθετα η φτώχεια θεωρούνταν αρετή.
Οι έμποροι και οι κερδοσκόποι στιγματίζονταν ως αναξιο-

πρεπείς και ανήθικοι. Θεωρούνταν άνθρωποι δεύτερης διαλο-
γής και αποτελούσαν αντικείμενα χλευασμού και περιφρόνη-
σης. Η Εκκλησία απαγόρευε αυστηρά στους απλούς πολίτες, 
τους λαϊκούς, να δανείζουν χρήματα έναντι τόκου. Η τοκογλυ-
φία αποτελούσε μέγα αμάρτημα και οι παραβάτες δικάζονταν 
από εκκλησιαστικά δικαστήρια, ενώ οι φιλάργυροι αμαρτωλοί 
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κινδύνευαν ακόμα με αφορισμό! Το στίγμα του όρου παραμένει 
μέχρι σήμερα.
Ο μεσαιωνικός κόσμος ήταν πολύ διαφορετικός από τον κό-

σμο μας. Στην προβιομηχανική Ευρώπη δεν υπήρχαν εθνικά 
κράτη, αλλά ένα ψηφιδωτό από τοπικούς ευγενείς, οι οποίοι 
αναφέρονταν σε έναν βασιλιά. Οι τεράστιες εκτάσεις γης των ευ-
γενών αποτελούσαν την καρδιά των τοπικών κοινοτήτων. Κάθε 
κοινότητα είχε πολιτική αυτονομία, δικό της νόμισμα, νόμους 
και κανόνες. Όπως περιγράφει ο ιστορικός Robet Heilbroner, 
την άνοιξη του 1550 ο Ανδρέας Ριφ, ένας γερμανός γενειοφόρος 
έμπορος, γύριζε στο σπίτι του στο Μπάντεν έχοντας επισκεφτεί 
περί τις 30 αγορές. Στην επιστροφή τον σταματούσαν σχεδόν 
κάθε 15 χιλιόμετρα για να πληρώσει διόδια. Στη διαδρομή με-
ταξύ Βασιλείας και Κολονίας χρειάστηκε να πληρώσει 31 φορές! 
Σκεφτείτε ότι μόνο στην περιοχή γύρω από το Μπάντεν υπήρχαν 
περίπου 112 διαφορετικές μονάδες μέτρησης του μήκους, 65 
διαφορετικές μονάδες για τη μέτρηση του όγκου στερεών, 163 
για τη μέτρηση δημητριακών και 123 για τη μέτρηση υγρών. 
∆εν υπήρχε η έννοια της αγοράς εργασίας, όπου οι εργαζό-

μενοι ελεύθερα να επιλέγουν το τι θα κάνουν και για ποιον ερ-
γοδότη θα δουλέψουν. Στην επαρχία οι χωρικοί ζούσαν προσδε-
μένοι στο κτήμα του αφέντη, ενώ στις πόλεις οι μαθητευόμενοι 
εργάτες βρίσκονταν στον απόλυτο έλεγχο κάποιου τεχνίτη. Η 
αμοιβή, το ωράριο, η χρονική διάρκεια της μαθητείας, ο αριθ-
μός των συναδέλφων και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσε ο 
καθένας καθορίζονταν με κάθε λεπτομέρεια από τη συντεχνία. 
Ακόμα και οι προνομιούχοι περιζήτητοι ειδικοί τεχνίτες ήταν 
στο έλεος της κυβερνητικής εξουσίας. ∆εν μπορούσαν καν να 
αλλάξουν πόλη. Το 1575 ο Μέγας ∆ούκας της Βενετίας εξουσι-
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οδότησε κάθε άτομο να σκοτώνει τεχνίτες που είχαν εγκαταλεί-
ψει δίχως άδεια την πόλη, προσφέροντας ασυλία για το φόνο 
και 200 σκούδα αμοιβή για κάθε εκπατρισμένο τεχνίτη που θα 
σερνόταν πίσω νεκρός ή ζωντανός.2 Όταν οι άρχοντες είχαν 
ανάγκη ειδικούς τεχνίτες, κατέφευγαν ακόμα και σε απαγωγές 
από ανταγωνιστικές πόλεις. 
Ανύπαρκτη ήταν επίσης η έννοια του ανταγωνισμού και της 

συνειδητής προσπάθειας να παράγει κανείς καλύτερα και φτη-
νότερα προϊόντα. Η τεχνολογική πρόοδος κατά τη διάρκεια του 
Μεσαίωνα αποτελούσε αμάρτημα και κάθε προσπάθεια ενός 
τεχνίτη να δημιουργήσει καλύτερης ποιότητας προϊόντα από 
τους συναδέλφους του αποτελούσε πράξη προδοσίας. Το ιδα-
νικό ήταν σταθερές συνθήκες σε ένα σταθερό κλάδο. Ένας από 
τους κυριότερους σκοπούς των συντεχνιών, που από τα τέλη 
του 12ου αιώνα εξαπλώθηκαν στην Ευρώπη, ήταν ο έλεγχος 
και η μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ των μελών του. Περί το 
1666 στη Γαλλία, η κοινωνία ταλανιζόταν από ένα πρωτόγνω-
ρο ερώτημα: κατά πόσο επιτρεπόταν σε έναν αρχιμάστορα της 
κλωστοϋφαντουργίας να δοκιμάσει μία καινοτομία στο προϊόν 
του. Η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο και η ετυμηγορία ήταν: 
«Αν ένας κλωστοϋφαντουργός προτίθεται να επεξεργαστεί ένα 
κομμάτι σύμφωνα με κάποια δική του επινόηση, δεν πρέπει να 
το βάζει στον αργαλειό, αλλά θα πρέπει να παίρνει άδεια από 
τους δικαστές της πόλης για να χρησιμοποιήσει τον αριθμό και 
το μήκος των κλωστών που επιθυμεί, αφού εξεταστεί το αίτημά 
του από τέσσερις από τους παλαιότερους εμπόρους και τέσσερις 
από τους παλαιότερους υφαντές της συντεχνίας». Λίγο μετά το 
επεισόδιο με τους κλωστοϋφαντουργούς, την έντονη αντίδρασή 
της εκδήλωσε η συντεχνία των κατασκευαστών κουμπιών. Οι 
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ράφτες άρχισαν να φτιάχνουν κουμπιά από ύφασμα, πράγμα 
ανήκουστο. Η κυβέρνηση, οργισμένη γιατί αυτός ο νεωτερισμός 
απειλούσε μία κατεστημένη βιομηχανία, έβαλε πρόστιμο στους 
κατασκευαστές υφασμάτινων κουμπιών. Αλλά αυτό δεν ήταν 
αρκετό για να ικανοποιήσει τη συντεχνία κουμπιών. Απαίτησαν 
να τους δοθεί το δικαίωμα να ερευνούν τα σπίτια του κόσμου, 
να επιβάλλουν πρόστιμα, ακόμα και να συλλαμβάνουν στο δρό-
μο όσους φορούσαν τα ανατρεπτικά αυτά προϊόντα!3 
Στη φεουδαρχική Ευρώπη δεν υπήρχε επίσης η έννοια της 

γης ως ιδιόκτητου εμπορεύσιμου αγαθού. Αν και υπήρχαν με-
γάλες εκτάσεις, οι οποίες άνηκαν κυρίως στους ευγενείς και 
στην Εκκλησία, δεν πωλούνταν ελεύθερα. Σποραδικά μπορεί να 
πραγματοποιούνταν κάποιες αγοραπωλησίες, ωστόσο αποτε-
λούσαν εξαίρεση. Όπως θα έλεγε ο Heilbroner, ένας αξιοπρε-
πής ευγενής του Μεσαίωνα δεν θα διανοούνταν να πουλήσει τη 
γη του κατά τον ίδιο τρόπο που σήμερα η ελληνική κυβέρνηση 
δεν θα διανοούνταν να μεταβιβάσει τη Θράκη ή την Κρήτη σε 
μία άλλη χώρα για να μειώσει το δημόσιο χρέος. 
Έτσι, η κοινωνία πορευόταν για αιώνες με οδηγούς την πα-

ράδοση, την προσευχή και τη διαταγή. Όταν οι ευγενείς ήθελαν 
να χτίσουν μεγαλοπρεπείς καθεδρικούς ναούς και πολυτελή πα-
λάτια, δεν αναζητούσαν τραπεζική χρηματοδότηση· έβαζαν τους 
υποτακτικούς να δουλεύουν περισσότερο και, αν δεν έφταναν 
τα χρήματα που είχαν στα θησαυροφυλάκια, ίσως έκαναν μια 
εισβολή σε κάποιο εχθρικό βασίλειο. Όταν ήθελαν περισσότερη 
γη, δεν απευθύνονταν σε κτηματομεσίτες – απλώς συγκροτού-
σαν ένα στρατό από τους υπηκόους τους και ξεκινούσαν έναν 
πόλεμο για να αποσπάσουν τη γη που επιθυμούσαν.4 Για να 
απαντηθούν τα οικονομικά προβλήματα της εποχής, δεν χρει-
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άζονταν οι οικονομολόγοι με τις θεωρίες και τις περίπλοκες 
εξισώσεις τους. 
Ασφαλώς και τότε, αλλά και πολύ παλαιότερα, από τις απαρ-

χές της ανθρωπότητας, υπήρχαν οικονομικές σχέσεις, συναλλα-
γές, εμπορική δραστηριότητα, δάνεια, οικονομικοί προβληματι-
σμοί, αγορές, άνθρωποι που κυνηγούσαν το κέρδος. Στα έργα 
του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη υπάρχουν πολλές διεισδυτικές 
αναλύσεις διαφόρων οικονομικών προβλημάτων, ωστόσο η οι-
κονομική τους σκέψη αντανακλούσε κυρίως τη δουλοκτητική 
δομή της κοινωνίας της αρχαιότητας. 
Η οικονομική πραγματικότητα της μεσαιωνικής Ευρώπης, 

όπως τονίζει ο φιλόσοφος και οικονομολόγος Karl Polanyi 
(1896-1964), ήταν σε γενικές γραμμές η ίδια με εκείνη της Περ-
σίας, της Ινδίας και της Κίνας, ενώ δεν μπορούσε να ανταγω-
νιστεί σε πλούτη και κουλτούρα το Νέο Βασίλειο της Αιγύπτου 
πριν από 2.000 χρόνια. Οι τυπικές τοπικές αγορές, στις οποίες 
οι νοικοκυρές προμηθεύονταν τα καθημερινά και στις οποίες οι 
παραγωγοί και οι τεχνίτες πουλούσαν τα προϊόντα τους, παρέ-
μεναν αναλλοίωτες μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα, ακόμα και 
στις πιο προηγμένες κοινωνίες της εποχής. Οι αγορές αυτές 
αποτελούσαν αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής καθημερινής 
ζωής και διέφεραν ελάχιστα μεταξύ τους, ανεξάρτητα από το αν 
βρίσκονταν κάπου στην κεντρική Αφρική, σε κάποια πόλη της 
Γαλλίας ή σε κάποιο σκωτσέζικο χωριό της εποχής του Adam 
Smith.5 Υπήρχαν αγορές, αλλά δεν υπήρχε, ούτε κατά διάνοια, η 
οικονομία της αγοράς. 
Οι παραγωγικοί συντελεστές βρίσκονταν εν υπνώσει και 

ασφυκτιούσαν κάτω από τις άκαμπτες κοινωνικές δομές της 
εποχής: ο απόλυτος έλεγχος της γης ανήκε στους ευγενείς και 
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την Εκκλησία, η εργασία καθοριζόταν βάσει πατροπαράδοτων 
κανόνων, ενώ το κεφάλαιο βρισκόταν σε υποτυπώδες στάδιο. 
Το πλέγμα των κοινωνικοοικονομικών σχέσεων ήταν τέτοιο, που 
έπνιγε κάθε προσπάθεια αλλαγής, διαφοροποίησης, καινοτομί-
ας και βελτίωσης. Τα πάντα ήταν συντονισμένα και ενεργούσαν 
με τρόπο ώστε να διατηρηθεί η ακινησία και η σταθερότητα. 
Στο κόσμο αυτό δεν υπήρχε κανένας λόγος ύπαρξης μιας 

επιστημονικής θεωρίας που να εξηγεί τα οικονομικά φαινόμε-
να. Η γέννηση της οικονομικής επιστήμης έπρεπε να περιμένει 
την εμφάνιση ενός νέου τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας, που 
θα αναδείκνυε το ατομικό όφελος σε κινητήρια δύναμη και θα 
επέβαλε την ελεύθερη αγοροπωλησία των παραγωγικών συντε-
λεστών (κεφάλαιο, γη, εργασία). Ενός συστήματος που θα επέ-
τρεπε στο κάθε μέλος της να επιλέξει ελεύθερα το τι θα κάνει 
στη ζωή του, έχοντας ως μοναδικό οδηγό το ατομικό συμφέρον 
και την προσωπική ικανοποίηση. Το σύστημα αυτό θα ήταν ο 
καπιταλισμός: η οικονομία της ελεύθερης αγοράς.
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