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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ 
 
 

Γιατί δεν έγινε  
η διανοµή στα 

δηµόσια κτήµατα 
 
 
 
 
 
Γη είναι ένα από τα πιο πολύτιµο για το ανθρώπινο γένος 
Φυσικά ∆ιαθέσιµα. Είναι µια βασική, µη ανανεώσιµη, 
συγκεκριµένη και αντικειµενικά πεπερασµένη 
"πλουτοπαραγωγική» πηγή ανυπολόγιστης σηµασίας για 
τον άνθρωπο, τη ζωή και τη διαδικασία παραγωγής. 
Συνάρτηση µιας σειράς από παράγοντες όπως π.χ. 

της γεωγραφικής της θέσης, της φυσικής της 
πραγµατικότητας (µορφολογία, κλίµα κλπ) της 
γεωπολιτικής της θέσης και του κοινωνικοοικονοµικοί) 
συστήµατος που προσδιορίζει το καθεστώς των πάνω 
σ' αυτή ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων και περιορισµών, η 
Γη, αποτελεί ταυτόχρονα: 
• πεδίο µε φυσική, οικονοµική, κοινωνική ή άλλη 
«αξία» (σύµφωνα µε το σύστηµα αξιών της άρχουσας  
τάξης της κάθε κοινωνικής οργάνωσης), 
• πεδίο άσκησης ανθρώπινων δραστηριοτήτων (σύµφωνα 
µε τα ισχύοντα σε κάθε κοινωνική οργάνωση θεσµικά, 
κανονιστικά κλπ. πλαίσια και περιορισµούς), 
• πεδίο χρήσης κι ικανοποίησης ανθρώπινων αναγκών 
(ζωής, κατοικίας, αναψυχής, πολιτιστικής δραστηριότητας 
κλπ.), (σύµφωνα µε την επικρατούσα σε κάθε κοινωνική 
οργάνωση αντίληψη για την ιεράρχιση των σχετικών 
προτεραιοτήτων), 
• πεδίο υλοποίησης µιας συγκεκριµένης (κάθε φορά) 
οικονοµικοκοινωνικής πολιτικής, (σύµφωνα µε τις βασικές 
επιλογές της κυρίαρχης οµάδας της κάθε κοινωνικής 
οργάνωσης), 

 
• πεδίο ατοµικής, κρατικής, κοινωνικής ή συλλογικής 

ιδιοκτησίας. 
Κάτω απ' αυτές τις σχέσεις το Φυσικό ∆ιαθέσιµο Γη 

µπορεί ν’ αποτελεί (κι αποτελεί) δια Μέσου του χρόνου 
και σε συνάρτηση µ' αυτόν πεδίο: Χρήσης, Αξιοποίησης, 
Εκµετάλλευσης, Αποµύζησης, ∆ιασπάθισης, Εξάρτησης, 
Οικειοποίησης, Επέµβασης ή και Κατάκτησης κι η 
ιστορία, αλλά κι η καθηµερινή µας εµπειρία είναι 
αντικειµενικοί κι αδιάψευστοι µάρτυρες αυτής της 
αλήθειας, πού απογράφει αξιόπιστα και την πολυδιάστατη 
φύση αλλά και το µέτρο της αξίας του. 
Με βάση τώρα τον ορισµό του Ε. C. ΒΑΝFIELD 

(Λεξικό Κοινωνικών Επιστηµών UNESCO 1972) ο όρος 
Πολιτική σηµαίνει: 

«τις διαδικασίες εκείνες της ανθρώπινης δράσης µε τις 
οποίες τελείται η ρυθµίζεται ο ανταγωνισµός πού αφορά 
απ' τη µια µεριά στο «κοινό αγαθό», κι απ' την άλλη 
στα συµφέροντα των οµάδων».  
Οι διαδικασίες αυτές συνεπάγονται πάντα την άσκηση ή 

τη διεκδίκηση της εξουσίας και εκφράζουν τα ζωτικά 
συµφέροντα των τάξεων και τις κάθε στιγµή αµοιβαίες 
σχέσεις τους. 
Οι σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στις τάξεις και κατά 

συνέπεια κι ή πολιτική τους, «έχουν την πηγή τους 
στην οικονοµική τους κατάσταση  και  στο  ρόλο πού 
διαδραµατίζουν στην παράγω γη» (Μ. Ρόζενταλ - Π. 
Γιουντίν Φιλοσοφικό Λεξικό). 

  

ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
 
Είναι φανερό συνεπώς, ότι η Πολιτική Γης είναι: το σύνολο 
των διαδικασιών, πού καθορίζονται απ' τις κυρίαρχες 
επιλογές των κοινωνικών δυνάµεων πού βρίσκονται στην 
εξουσία, και πού διέπονται απ' το θεσµικό κι 
οργανωτικό - διοικητικό πλαίσιο πού αυτές επιβάλλουν, 
σχετικά µε το Φυσικό ∆ιαθέσιµο Γη, την κατοχή, τη 
διάθεση και τη χρήση του σε οικονοµικό, κοινωνικό και 
πολιτικό επίπεδο. 

 Η πολιτική γης έτσι, µπορεί να ασκείται : (α) 
ειδικότερα στον αστικό χώρο, (οπότε τα µέτρα της 
µπορούν ν' αφορούν σε πολεοδοµικές ρυθµίσεις και να 
συγκροτούν µια «πολεοδοµική πολιτική») (β) ν ' 
αναφέρεται στον αγροτικό χώρο, οπότε συσχετίζεται 
µε τη γενικότερη «αγροτική πολιτική», ή τέλος (γ) 
γενικότερα να εντάσσεται στη συνολική χωροταξική 
πολιτική, στην οποία το Φυσικό ∆ιαθέσιµο Γη, διατηρεί 

το δυναµικό κι ολοκληρωµένο χαρακτήρα του, ως του 
πεδίου πάνω στο οποίο µπορούν να ασκηθούν 
πολυδιάστατες οικονοµικοκοινωνικές κλπ. 
δραστηριότητες. 

 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
 
Μια σειρά από καθηµερινές, πολλές φορές 

καταλυτικές πάνω στην ιδία µας τη ζωή και την 
ποιότητα της, εµπειρίες µας, µπορούν να περιγράψουν µε 
τον πιο κατανοητό τρόπο το πώς ασκείται απ' τις 
δυνάµεις πού βρίσκονται στην εξουσία στην πατρίδα 
µας η Πολιτική Γης. 

Τέτοιες είναι: 
• η µυθοποίηση της ατοµικής Ιδιοκτησίας γης ως της 

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΡΟΚΟΥ 
Καθηγητή Πανεπιστηµίου 
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ασφαλέστερης επένδυσης και θεµέλιου του κοινωνικού 
καθεστώτος (συνταγµατικά / θεσµικά πλαίσια), 

• οι «υπερανεπτυγµένοι» πυρήνες των αστικών 
κέντρων, κι η «αστική αξιοποίηση», πού σηµαδεύουν 
την αχαλίνωτη κερδοσκοπία πάνω στη γη µε τη 
ραγδαία, αλµατώδη κι ανισόµετρη αύξηση της τιµής 
της γης, (σύµφωνα µε τα συµφέροντα των τάξεων πού 
µπορούν να κατέχουν τη γη και να την εκµεταλλεύονται 
µε τρόπο πού να στηρίζουν τις κοινωνικές δυνάµεις 
πού βρίσκονται στην εξουσία), 

• η αποµύζηση του φυσικού διαθέσιµου γη µε την 
εντατική «εκµετάλλευση» κάθε µέτρου γης, µ’ 
αποτέλεσµα τον πρακτικά µηδενισµό της γης που µένει 
για κοινωνικές λειτουργίες κι αναψυχή, 

• ο κατακερµατισµός της- αστικής και γεωργικής γης, ο 
απόλυτα αντιπαραγωγικός πολυτεµαχισµός και ή 
διασπορά των γεωργικών / αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων, 

• η συγκέντρωση κι η διασφάλιση της τεράστιας 
έγγειας ιδιοκτησίας της Εκκλησίας, 

• η ύπαρξη και διατήρηση τσιφλικιών, 
• η ασύδοτη κι ανεξέλεγκτη δράση των οικοπεδοφάγων 

καταπατητών κι η νόθα αστικοποίηση της αγροτικής 
γης, 

• η εγκατάλειψη της υπαίθρου απ' το παραγωγικό της 
δυναµικό κι η σώρευση πληθυσµού µε παρασιτικές 
σε µεγάλο βαθµό απασχολήσεις στα αστικά κέντρα, 

• το πρόβληµα των αυθαιρέτων, 
• η µη θεσµοθέτηση στην Ελλάδα του Εθνικού 

Κτηµατολογίου, ως αξιόπιστης βάσης, γνώσης, 
απογραφής και χαρτογράφησης (ποιοτικά και 
ποσοτικά) της δηµόσιας γης, της εθνικής δασικής µας 
περιουσίας, της γης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κι 
ακόµα της γης κάθε απασχόλησης, ιδιοκτησίας και 
χρήσης 

• το παιγνίδι των συντελεστών δόµησης, κλπ. 
 

∆ΙΑΛΕΧΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 
 

Για να αντιληφθούµε όµως τη διαλεχτική σχέση της 
ιδιοκτησίας µε την Πολιτική Γης στη χώρα µας, θα 
πρέπει να την παρακολουθήσουµε στην ιστορική τους 
εξέλιξη απ' την απελευθέρωση και δώθε, µε στοιχείο 
αναφοράς την υλική βάση άσκησης αυτής της Πολιτικής, 
τις Εθνικές Γαίες και τις ∆ιανοµές τους. 

Η οποιαδήποτε πολιτική γης; είναι φανερό ότι 
καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό απ' τις συγκεκριµένες 
συνθήκες πού προσδιορίζουν τη διάρθρωση και το δια-
χειριστικό καθεστώς της ιδιοκτησίας πάνω στη γη, και 
που επηρεάζονται καταλυτικά, απ' τη φύση και το 
χαρακτήρα της υφιστάµενης κοινωνικής οργάνωσης, την 
ιστορική εξέλιξη της, αλλά και την παρέµβαση 
(αποφασιστική ή όχι) των οµάδων του πληθυσµού που 
δεν έχουν δικαιώµατα ιδιοκτησίας στη γη. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
 
Η έναρξη του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα του 

1821 βρήκε την Ελλάδα: 
α) µε µεγάλες ιδιοκτησίες στις πεδιάδες, τσιφλικάδων, 

προεστώτων και µοναστηριών που διατηρήθηκαν απ' τα 
χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας χωρίς σε σοβαρό 
βαθµό να θιγούν απ' την τουρκική κατοχή, 

β) µε µικρές ιδιοκτησίες χριστιανών στα ορεινά και 
στα νησιά, 

γ) µε µεγάλες κρατικές τουρκικές ιδιοκτησίες 
(ζιαµέτια και τιµάρια) πού παραχωρήθηκαν απ' το 
Σουλτάνο σε Τούρκους ζαΐµη δες και σπαχήδες ως 
ανταµοιβή τους για στρατιωτικές υπηρεσίες και µόνο 
για ισόβιο εκµετάλλευση, 
δ) µε ισλαµικές εκκλησιαστικές ιδιοκτησίες 

(βακούφικα). 
ε) µε αγροληψίες, εµφυτεύσεις κι εδαφονοµές κάτω 

από φεουδαρχικές σχέσεις παραγωγής στα 
Βενετοκρατούµενα ελληνικά εδάφη, 
στ) µε τούρκικα τσιφλίκια, (όπως εξελίχθηκαν πολλά 

απ' τα τιµάρια και ζιαµέτια, ως αποτέλεσµα της 
κληρονοµικής διαδοχής της νοµής τους, αλλά και της 
σταδιακής ανεξαρτητοποίησης των ζαΐµηδων και 
σπαχήδων απ' την κεντρική Οθωµανική ∆ιοίκηση), 

ζ) µε λίγες µεγάλες ιδιοκτησίες καθολικών ευγενών 
στα νησιά του Αιγαίου. 
Μετά τα πρωτόκολλα της Πετρούπολης 1826 και του 

Λονδίνου 1827, 1828, 1830 και 1832 πού αναγνώρισαν 
την ίδρυση και την ανεξαρτησία, και µετά τη συνθήκη 

της Κωνσταντινούπολης (27.6.1832) πού διαρρύθµισε τα 
σύνορα της απελευθερωµένης Ελλάδας, (Πελοπόννησος, 
Στερεά Ελλάδα, Κυκλάδες και Εύβοια), ή διάρθρωση 
και το διαχειριστικό καθεστώς της ιδιοκτησίας στη γη, 
διαφοροποιήθηκε περιθωριακά και µόνο. 

Εκτός απ' τα µεγάλα κτήµατα των Τούρκων πού 
αποτέλεσαν τα πρώτα ∆ηµόσια Κτήµατα, τις Εθνικές 
Γαίες της Ελλάδας, διατηρήθηκαν τα δικαιώµατα ιδιο-
κτησίας στη γη τόσο των Τούρκων πού παρέµειναν, όσο 
και των Ελλήνων γαιοκτηµόνων προεστώτων και 
τσιφλικάδων. 

 

ΟΙ «ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ» 
 

Στοιχείο λοιπόν βασικό για την πολιτική γης πού 
ασκήθηκε στην Ελλάδα απ' το 1821 κι εδώθε, ήταν 
αντικειµενικά οι «Εθνικές Γαίες» (οι; µισές περίπου απ' τις 
καλλιεργούµενες εκτάσεις στην Ελλάδα), κι ο τρόπος µε 
τον οποίο αυτές διατέθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν 
παραγωγικά, ανάλογα µε τις δυνάµεις πού βρισκόταν 
κάθε φορά στην εξουσία, τις συγκεκριµένες ανάγκες του 
λαού και του τόπου και τις οικονοµικοκοινωνικές 
συνθήκες της κάθε περιόδου. 

Οι «Εθνικές Γαίες» αποτέλεσαν απ' την αρχή του 
αγώνα ακόµη και κίνητρο αλλά και «ύλη» βάσης του 
αγωνιζόµενου Έθνους. 
Σα σταθερή και υπαρκτή αξία και περιουσία 

Εθνική, (α) µε το Νόµο της 7.5.1822 (Βουλευτικό) 
διατίθεται σα µισθός (1 στρέµµα — 1,5 κάθε µήνα ανα-
δροµικά απ' τη µέρα κατάταξης του κάθε στρατιώτη), 
(β) µε το ψήφισµα ΙΑ της 8.4.1827, και  το ψήφισµα 
Κ της 5.5.1827, της Γ' Εθνικής Συνέλευσης της 
Τροιζήνας κι ακόµα µε το ψήφισµα Ε της 29.7.1829 της 
∆' Εθνικής Συνέλευσης του Άργους θεωρούνται 
διανεµητέες στους αγωνιστές της Επανάστασης, (γ) µε 
το ψήφισµα Ι (8.2.1832) θεωρούνται διανεµητέες πέρα 
απ' τους αγωνιστές και στις χήρες, τα ορφανά και τα 
θύµατα του αγώνα εθνικές γαίες έκτασης 1.500.000 
στρεµµάτων. Όπως όµως πολλές φορές συνέβη από τότε 
η Ελλάδα, νόµοι και ψηφίσµατα έµειναν ανεκτέλεστα και 
µια πολιτική που θεωρητικά τουλάχιστον έδινε και 
κοινωνική υπόσταση στον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 
δεν υλοποιήθηκε ποτέ. 
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ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ «∆ΙΑΝΟΜΕΣ» 
 

Οι εκτάσεις των πρώτων ∆ηµόσιων Κτηµάτων (Εθνικών 
Γαιών), περίπου 10.000.000 στρέµµατα, δόθηκαν για 
καλλιέργεια µε µίσθωση (γαιόµορο 30% κι αργότερα 
25ο/ο της σοδειάς) κι απ' αυτή τη µίσθωση φανερά ευ-
νοήθηκαν και πάλι οι γαιοκτήµονες (που αντικειµενικά 
είχαν τη δυνατότητα να αναλάβουν τις ευθύνες της), ενώ 
οι Έλληνες καλίγοι, απλά άλλαξαν αφεντικά. 
Έτσι για τους περισσότερους αγωνιστές του '21, η 

λήξη του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα δε σήµανε 
κανενός είδους κοινωνική απελευθέρωση και βελτίωση 
των συνθηκών δουλειάς και ζωής. Οι πρώτες και σε 
µικρή έκταση παραχωρήσεις Εθνικών Γαιών έγιναν για 
αποζηµίωση κι ανταµοιβή αγωνιστών και στρατιωτι-
κών της Επανάστασης. Κι απ' αυτή τη διαδικασία 

επωφελήθηκαν άµεσα ή έµµεσα, κύρια οι προεστώτες 
και οι µεγάλοι γαιοκτήµονες. 

Είναι φανερό έτσι ότι 22 χρόνια µετά την έναρξη της 
Επανάστασης του 1821, κι απ' τα 10.000.000 
στρέµµατα στα όποια υπολογιζόταν οι Εθνικές Γαίες, 
µόνο 145.088 στρέµµατα κι αυτά µε πώληση σε 
δηµοπρασία έγινε δεκτό να διανεµηθούν. Αλλά κι αυτή 
η διαδικασία διανοµής αντικειµενικά ωφέλησε αυτούς 
πού είχαν ήδη την οικονοµική δυνατότητα κι όχι 
αυτούς πού είχαν ανάγκη απόκτησης και αυτοδύναµης 
παραγωγικής χρησιµοποίησης της γης, αν ληφθεί υ-
πόψη η εξαθλίωση των αγωνιστών και των στρατιωτών 
της επανάστασης πού άνηκαν κατά τη συντριπτική τους 
πλειοψηφία στον αγροτικό πληθυσµό. 

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) 

 
 
 


