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Δάφνη Παπαδάκη 

Η σταφίδα, η ληστεία και μια ηθική υποχρέωση 

Απορία θα προκαλούσε σε κύκλους της κυρίαρχης οικονομικής θεωρίας η υπεράσπιση της σχέσης 

Ηθικής και Οικονομίας από έναν οικονομολόγο. Αντιστοίχως, θα τύχαινε μειδιάματος, η 

επιχειρηματολογία ότι η οικονομική σκέψη παράγει συγκεκριμένες μορφές αισθητικής και ηθικής 

απέναντι σε ζητήματα, οικονομικά και μη. 

 Όπως και να έχει, αυτό επιχειρείται εδώ.  

Αφετηρία για αυτό το άρθρο είναι η μελέτη των διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα 

ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και τους εκπροσώπους των Γερμανών πιστωτών του με αφορμή την 

πτώχευση του 1893. Πηγές της μελέτης είναι δημοσιεύματα της αντίστοιχης περιόδου στην 

εφημερίδα Berliner Börse Zeitung και στο σατυρικό περιοδικό Kladderadatsch. Με αφορμή δυο 

επαναλαμβανόμενα σχήματα στα δημοσιεύματα της εποχής, θα δούμε πώς η επικρατούσα 

φιλελεύθερη οικονομική σκέψη του τέλους του 19ου αιώνα εμπλουτίζεται από ηθικές αξίες, αλλά 

δημιουργεί και καινούργιες.  

Το πρώτο σχήμα είναι η πρόσληψη της πτώχευσης της Ελλάδας από τους πιστωτές της ως 

μια πράξη παραβίασης δικαίου. Ο Μαρξ γράφει στο Κεφάλαιο ότι «από τη στιγμή που εμφανίζεται 

η χρέωση του δημοσίου, τη θέση του αμαρτήματος ενάντια στο άγιο πνεύμα, για το οποίο δεν 

υπάρχει άφεση, την παίρνει η καταπάτηση της πίστης απέναντι στο δημόσιο χρέος.» Έτσι, η 

παραβίαση προηγούμενων δανειακών συμβάσεων με τον πτωχευτικό νόμο του Δεκεμβρίου του 

1893 γίνεται αντικείμενο ιδιαιτέρως ισχυρών διαμαρτυριών. Ταυτοχρονα, ενώ η σύναψη της 

δανειακής σύμβασης φέρει πιστωτή και οφειλέτη σε μια σχέση με υποχρεώσεις και δικαιώματα, 

στα δημοσιεύματα τονίζεται μονομερώς η ηθική υποχρέωση του οφειλέτη για αποπληρωμή του 

χρέους του. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στη φιλελεύθερη αρχή της λήψης ρίσκου από την πλευρά 

του πιστωτή με σκοπό τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές αποδόσεις και των ενδεχόμενων συνεπειών 

αυτής, τη απώλεια κεφαλαίων. Αυτή η ηθική ανισορροπία έχει καταδειχθεί ήδη από το Νίτσε στη 

Γενεαλογία της Ηθικής όταν ανέλυε την ανθρωπολογική σύνδεση των εννοιών της ενοχής και του 

χρέους, που εκφράζεται και γλωσσολογικά στην ταύτιση αυτών των δυο λέξεων στη γερμανική 

γλώσσα (Schuld).  

Έτσι,  το ελληνικό κράτος έρχεται αντιμέτωπο με την ηθική αιτίαση των γερμανών 

πιστωτών: «δανείστηκες, πρέπει να αποπληρώσεις!». Απουσιάζει οποιαδήποτε ανάλυση για τη 

συστημικότητα των πτωχεύσεων της δεκαετίας του 1890, τη σχέση πλεονάζοντος και ελλειματικού 

κράτους, ή ακόμη και το ενδεχόμενο μιας αντικειμενικής οικονομικής δυσχέρειας, όπως η 

σταφιδική κρίση. Το ελληνικό κράτος καλείται να αναλάβει την «ατομική» του ευθύνη απέναντι 

στους πιστωτές του, αλλιώς ο «οικονομικός έλεγχος είναι το φάρμακο για αυτό τον ατίθασο 

ασθενή». Ταυτόχρονα, είναι διάχυτη στα δημοσιεύματα η πεποίθηση για το δίκαιο των αιτημάτων 

των πιστωτών απέναντι στην «καταλήστευση» και «εξαπάτηση» τους από τον «λαό και τη 

κυβέρνηση» της Ελλάδας. Οι πιστωτές θεωρούν τα αιτήματά τους πολύ πιο νομιμοποιημένα 

απέναντι στις θέσεις του ελληνικού κράτους, το οποίο βαρύνεται με τη βαριά ενοχή της 

παραβίασης των συμβάσεων και την ηθική ευθύνη αποπληρωμής του χρέους του. 
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Σε αυτά τα πλαίσια, οι αναφορές στην κορινθιακή σταφίδα και στο φαινόμενο της ληστείας 

λαμβάνουν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. «Η Ελλάδα θα τοκίσει τα χρέη της με σταφίδες», «...μια 

σταφίδα για 1/1000 της δρχ. ‘Ετσι, οι πιστωτές θα πάρουν κάτι γλυκό.» Η αναφορά στην σταφίδα 

στο Kladderadatsch θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σχεδόν εμμονική. Είναι εμφανής η υποτιμητική 

πρόσληψη ενός αγροτικού προϊόντος, μακρυά από τη καλλιεργητική κουλτούρα της Γερμανίας. 

Επιπλέον, το Kladderadatsch προτείνει η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα την «ακμάζουσα 

βιομηχανία» της, την ληστεία. Έλληνες ληστές και ελληνικό κράτος μπορούν να συνεργαστούν ώστε 

να συρρεύσουν ζωγράφοι από το εξωτερικό και να φιλοτεχνήσουν πορτρέτα των ληστών. Έτσι, όλοι 

θα βγάλουν το κατιτίς τους. Εδώ σατυρίζεται η υποτιθέμενη ληστρικότητα των οικονομικών 

δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, η εξαπάταση και κουτοπονηριά που επιδεικνύουν οι Έλληνες 

προκειμένου να βγάλουν με κάθε τρόπο χρήματα. Ταυτόχρονα, είναι εμφανές το εννοιολογικό 

παιχνίδι ανάμεσα στους πραγματικούς ληστές και στους «ληστές» της χώρας, όσων 

δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία εις βάρος του κοινού καλού. 

Η Ηθική Οικονομία, λοιπόν, της εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους στα τέλη του 19ου 

αιώνα μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τον εμπλουτισμό οικονομικών εννοιών και πρακτικών 

από ηθικές αξίες. Η πτώχευση καταδεικνύεται ως βαρύνουσα παραβίαση του νόμου και η 

αποπληρωμή των χρεών του οφειλέτη ως βαρύτατη ηθική του ευθύνη. Ζητήματα πολιτικής 

οικονομίας εργαλειοποιούνται για να εκφραστούν συγκεκριμένες αισθητικές στάσεις: οι αναφορές 

στην σημασία της κορινθιακής σταφίδας για την ελληνική οικονομία και στο φαινόμενο της 

ληστείας εκφράζουν την υποτίμηση της αναπτυσσόμενης ελληνικής οικονομίας από μια 

εκβιομηχανισμένη, αλλά και την αντίληψη περί υποτιθέμενων ληστρικών οικονομικών πρακτικών 

της εποχής. 

 

 

Υ.γ. Η απουσία αναφοράς σε τυχόν αντιστοιχίες με πρόσφατες συλλογικές εμπειρίες είναι 

σκόπιμη. Οποιαδήποτε ομοιότητα αντανακλά την διαχρονικότητα των προτύπων ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και ηθικής που επιβάλλει το καπιταλιστικό σύστημα. 

 


