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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ 

 

Αντιφατική και 

ανολοκλήρωτη η 

Μεταρρύθµιση 

 
Η πρώτη δωρεάν παραχώρηση Εθνικών Γαιών γίνεται µε το Νόµο της 20.2.1848. Αφορά στην αστική 
αποκατάσταση των γεωργών και δεν ξεπερνά το 1 στρέµµα για κάθε γεωργό. Σύµφωνα µε την 
απογραφή του 18 48.6 συνολικός πληθυσµός της Ελλάδας είναι 986.731 κάτοικοι κι είναι φανερό 
συµπερασµατικά (µια που η πρώτη γεωργική απογραφή έγινε το 1861) ότι οι αυτοδύναµοι 
παραγωγοί που δικαιούνται µε το νόµο του 1848 από ένα στρέµµα για ανέγερση κατοικίας, δεν 
µπορούν λογικά να ξεπερνούν τις 150. 000 κι αυτό απογράφει και τη βαρύτητα της πολιτικής 
πράξης, αλλά και το µέγεθος της γης πού διανεµήθηκε. 
 
Ο Σβορώνος αναφέρει σχετικά ότι 
µέχρι το 1856 παραχωρήθηκαν 
µόνο 280.000 στρέµµατα απ' τα 
7.210.000 στρέµµατα -που 
αποτελούσαν τις Εθνικές Γαίες, 
ενώ 3.000.000 στρέµµατα περί-
που υπολογίζεται ότι καταπατή-
θηκαν και σφετερίστηκαν από 
τους ισχυρούς της εποχής. 
Ο αγροτικός πληθυσµός απο-

τελεί το 60% του πληθυσµού της 
Ελλάδας και το 60% των αγροτι-
κών οικογενειών δεν έχει καµιά α-
πολύτως ιδιοκτησία όπως και 
τον καιρό της τουρκοκρατίας, ενώ 
οι µικροϊδιοκτήτες στα ορεινά και 
στα νησιά έχουν από 5—10 
στρέµµατα. 
Στις πεδιάδες οι γαιοκτήµονες 

κρατούν τις τεράστιες εκτάσεις 
των τσιφλικιών, ενώ περιθωριακά 
υπάρχουν και λίγες ιδιοκτησίες 
50—200 στρεµµάτων .  Απ '  το  
1840 ως το 1860 οι µεγάλοι 
γαιοκτήµονες διευρύνοντας τις 
εκτάσεις των τσιφλικιών τους, 
διπλασιάζουν την καλλιεργούµενη 
επιφάνεια της Ελλάδας, κι 
αποτελούν σηµαντική δύναµη 
επιρροής στην Ελληνική Βουλή 
του 1862. Στο µεταξύ ένας 
Νόµος, (της 16.10.1856) δείχνει 
οριακά µια νέα ποιότητα 
πολιτικής γης. Σύµφωνα µ' αυτό 
το νόµο µπορούσαν να 
παραχωρηθούν οι καλυµµένες µε 
αγριελιές περιοχές σε κάθε 
γεωργό που θ' αναλάµβανε την 
υποχρέωση: 

(α) να κεντρώσει τις αγριελιές 
και να τις φροντίσει ώστε να 
αυξηθεί η ελαιοπαραγωγή και  

(β) να επιστρέψει µετά 12 
χρόνια τη µισή απ' την έκταση 
που καλλιέργησε στο κράτος. 

 
Η πολιτική αυτή, πολιτική αν-

τιπαροχής, αύξησης της 
παραγωγικότητας. βελτίωσης της 
χρήσης γης και ταυτόχρονα 
αγροτικής αποκατάστασης ακτη-
µόνων καλλιεργητών θα µπο-
ρούσε να θεωρηθεί οριακά θετική, 
35 χρόνια µετά την έναρξη του 
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 
στην Ελλάδα των 47.516 τετρα-
γωνικών χιλιοµέτρων και του 
1.062.627 κατοίκων. 

 
ΠΑΛΙ... ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ 
 
Μέχρι το 1862 ο ∆. Στεφανίδης 
(Αγροτική Πολιτική τ. Α. Αθήνα 
1948) αναφέρει ότι πέρασαν στα 
χέρια των ευπορότερων κι 
επιτηδειότερων αστών 600.000 
συνολικά στρέµµατα Εθνικών 

Γαιών, ενώ οι «Έλληνες αγρότες 
της Πελοποννήσου και της 
Στερεάς Ελλάδας παρέµεναν 
κατά κανόνα ακτήµονες». 
Με τη συνθήκη του Λονδίνου 

του 1864 και την προσάρτηση 
των Επτανήσων (2.695 τ. χλµ.) 
ουσιαστικά προστέθηκαν στη µέ-
χρι τότε καλλιεργούµενη γη της 
Ελλάδας 1.513.925 στρέµµατα, 
δηλαδή περίπου 22% της συνολι-
κής, αλλά ταυτόχρονα ανάκυψαν 
και τα προβλήµατα ρύθµισης των 
Φεουδαρχικών σχέσεων της 
βενετοκρατίας που αντιµετω-
πίσθηκαν µε την κατάργηση των 
τιµαριωτικών βαρών. (Νόµοι ΡΝΒ 
του 1866 ΣΜ∆ του 1867 κ.λ.π.). 
Το 1871µε το Νόµο ΥΑΑ, σε κάθε 
οικογένεια παραχωρείται έκταση 
40 στρεµµάτων (ποτιστικών) ή 80 
(ξερικών) µε διευκόλυνση της α-
γοράς της από κατοίκους της πε-
ριοχής ακτήµονες και µικρούς 
κληρούχους, και αποπληρωµή 
της αξίας της που οριζόταν από 
ειδική κρατική επιτροπή σε 26 
χρόνια, µε χρεωλύσιο 3% και 
τόκο 2%. Και πάλι όµως 
ωφεληµένοι είναι οι µεγαλο-
γαιοκτήµονες που εξακολουθούν 
να µεγαλώνουν τα τσιφλίκια τους. 
Ακόµα το 1871 µε Νόµο οι 

«εµφυτεύσεις» σε εθνικές γαίες, 
δηµόσια κι εκκλησιαστικά κτήµατα 
παραχωρούνται µε διευκόλυνση 
της αγοράς τους απ' τους 
«εµφυτευτές» τους και 
αποπληρωµή σε 18 χρόνια µε 
χρεωλύσιο 4% και τόκο 4%. 

Το άρθρο «Ιδιοκτησία και 
πολιτική γης» είναι 
αναδηµοσίευση από το νέο 
βιβλίο του καθηγητή 
∆ηµήτρη Ρόκου, που τι-
τλοφορείται «Κτηµατολόγιο 
και αναδασµός — πολιτική 
γης», που κυκλοφόρησε 
πρόσφατα από τις εκδόσεις 
Ν. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ και Σ Ι Α  
Ε. Π.Ε. — Αθήνα 1981 και 
πωλείται στην ΑΙΧΜΗ και 
σε όλα τα βιβλιοπωλεία. 
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Με τη ∆ιάσκεψη της Κωνσταν-
τινούπολης (10 Μαΐου 1881), 
προσαρτάται στην Ελλάδα η 
Θεσσαλία και τµήµα της Άρτας 
συνολικής έκτασης 13.395 
τ.χλµ.) που αποτελούνται από 
τσιφλίκια. 
Ο Ζωγράφος και οι άλλοι τσι-

φλικάδες της Θεσσαλίας, κι ο 
Καραπάνος της Άρτας 
βρίσκουν στον απελευθερωτικό 
Ελληνικό στρατό και στην 
Ελληνική εξουσία που 

εγκαθιδρύεται, τους προστάτες 
του «ιερού δικαιώµατος» της 
ιδιοκτησίας τους, ενώ οι Θεσσαλοί 
βουλευτές Ταρµπάζης και 
Αδαµόπουλος, ο Αρτινός Παχύς 
κι ο Ζυγοµαλάς της Αττικής, α-
γωνίζονται ηρωικά αλλά µάταια 
να προστατέψουν τα δικαιώµατα, 
των συµπατριωτών τους κολίγων, 
που παρέµειναν κολίγοι και µε-
τά την απελευθέρωση. 
Πραγµατικά η χωρίς επανά-

σταση η κατάκτηση προσάρτηση 

αυτών των περιοχών, συντέλεσε 
στην αναγνώριση και προστασία 
απ' την Ελλάδα των ιδιοκτησια-
κών σχέσεων στη γη, σχέσεων 
που µπορούν να περιγραφούν 
αδρά µε τα παρακάτω στοιχεία 
π.χ. για τη Θεσσαλία: 

24.548 οικογένειες γεωργικές  
11.006 κολίγοι 
      459 έµµισθοι καλλιεργητές 
σε 280 τσιφλίκια 
 

 

ΠΩΣ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΑ 
 

0ι Έλληνες και Τούρκοι τσι-
φλικάδες της Θεσσαλίας 
διατηρούν και µετά την 
απελευθέρωση της τα τσιφλίκια 
τους, οι κολίγοι βλέπουν ότι η 
αποτίναξη του τούρκικου ζυγού δε 
σηµαίνει καµιά απολύτως αλλαγή 
στην οικονοµική και κοινωνική 
τους κατάσταση, κι έτσι γεννιέται 
αντικειµενικά το σοβαρότερο για 
την Ελλάδα του 1881 
πρόβληµα: «το Αγροτικό ή 
Θεσσαλικό ζήτηµα» πού έµελλε 
να παίξει σπουδαίο ρόλο στην 
οικονοµικοκοινωνική εξέλιξη της 
χώρας για πολλά χρόνια, µια 
που η πολιτική της ανερχόµενης 
αστικής τάξης. άτολµη 
παρελκυστική και διφορούµενη 
δεν µπόρεσε όχι µόνο στην 
πράξη, αλλά ούτε και θεωρητικά 
να δηµιουργήσει τις προϋπο-
θέσεις για µια ουσιαστική 
αγροτική µεταρρύθµιση στην 
Ελλάδα. 

O Γιάννης Κορδάτος στην Ιστορία 
του Αγροτικού Κινήµατος στην 
Ελλάδα, αναλύει σε βάθος την 
ιδιοκτησιακή διάρθρωση της 
Ηπείρου και της Θεσσαλίας του 
1881 και περιγράφει τους ατελέ-
σφορους κοινωνικούς αγώνες πού 
ξεκίνησαν στις ανώριµες για κοι-
νωνική αλλαγή συνθήκες της εποχής. 
Οι συζητήσεις στη Βουλή για 
απαλλοτρίωση των τσιφλικιών συ-
νάντησαν την αντίδραση των τσι-
φλικάδων που κυριαρχούσαν και το 
1882 και το 1883, ενώ ο Χ. 
Τρικούπης εκπρόσωπος της 
ανερχόµενης αστικής τάξης και του 
µεγάλου κεφαλαίου, τάχθηκε µε το 
µέρος τους επικαλούµενος τη συν-
ταγµατική κατοχύρωση της προ-
στασίας της ιδιοκτησίας για να 
διασώσει ουσιαστικά τους τσιφλι-
κάδες. 

 
Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

 
Σε µια συνολική θεώρηση, απ' την 
ανεξαρτησία ως το 1882 και µε 
βάση τους παρακάτω κυρίως νόµους 
διανεµήθηκαν αντίστοιχα: 

     στρ. 
Νόµος 26.5.1835 
«Περί προικοδοτήσεως  
των Ελλήνων» ...   145.000 
Ν.13.11.1836  
«Περί εκποιήσεως  
φθαρτών εθνικών  
κτηµάτων» ...................   151.000 
Ν. ΥΛΑ 1871  
«Περί διαθέσεως και  
διανοµής Εθνικής γης» 2.540.000  
Ν. Τ.Π. 1871 «Περί  
των γενοµένων  
εµφυτεύσεων κλπ.»     310.000 
...................................... 3.146.500 
Από το 1909 µε την επανάσταση 

στο Γουδί, η αστική τάξη επιχειρεί µ' 
εκπρόσωπο της τον Ε. Βενιζέλο, να 
προβεί σε µια περιορισµένη 
αγροτική µεταρρύθµιση, 
καταργώντας το φεουδαρχικό 
καθεστώς της Κέρκυρας 
(αγροληψίες) δηµιουργώντας 
συνεταιρισµούς, βάζοντας τα 
θεµέλια — θεωρητικά— για την 
απαλλοτρίωση των τσιφλικιών 
κ.λ.π. 

Τον ίδιο καιρό, στις 11 Νοέµβρη 
του 1909 κι αργότερα στις 27 
Φεβρουαρίου 1910 γίνονται µαζικά 
παναγροτικά συλλαλητήρια. ενώ 
ταυτόχρονα ιδρύονται κι οι πρώτοι 
Αγροτικοί Σύλλογοι. 

Η κοινωνική αναταραχή κι οι 
Αγροτικές διεκδικήσεις κορυφώνονται 
µε τα γεγονότα του Κιλελέρ χι η 
Βουλή του 1911 αφιερώνει από 16-
19 Μαρτίου του 1911 τις 
συζητήσεις στο Αγροτικό Ζήτη µα 
της Θεσσαλίας. Η αντιπαράθεση 
των εκφραστών των συµφερόντων 
των τσιφλικάδων βουλευτών ( Ι .  
Αθανασάκη, Χ. Βοζίκη κ.λ.π.) και 
των αγροτιστών (Θεσσαλών 
βουλευτών και Αλ. 
Παπαναστασίου, Π. Φραντζή, 
κ.λ.π. της οµάδας των 
«Κοινωνιολόγων») έγινε πάνω 
στην διατύπωση του άρθρου 17 
του Συντάγµατος, πού τελικά - 
θεωρητικά τουλάχιστον έβαλε τη 
βάση για δυνατότητα α-
ναγκαστικής απαλλοτρίωσης των 
τσιφλικιών. 

Η λύση του προβλήµατος των 
Ελληνικών Γαιών (πού δεν είχαν 
ενδιάµεσα καταπατηθεί στα 50 
χρόνια απ' την Επανάσταση του 
1821), απ' την Κυβέρνηση Κου-
µουνδούρου, η αγορά αργότερα 
και ή διάθεση σε ακτήµονες καλ-
λιεργητές και πρόσφυγες, των 
τσιφλικιών της Θεσσαλίας, των 
Στεφάνοβικ, Τοπάλη, Καρτάλη και 
Μπαλτατζή έκτασης περίπου 700. 
000 στρεµµάτων, συντέλεσαν στο να 
έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι το 1911 
η διανοµή εθνικών γαιών συνολικής 
έκτασης 2.650.000 στρεµµάτων, 
αξίας 90 εκατ. δρχ. µε 357.217 
παραχωρητήρια. Έτσι Λ µέση 
παραχωρούµενη έκταση είναι 7,4 
περίπου στρέµµατα κι η αξία της 
251,6 δρχ. Και πάλι όµως, 
τίποτε δεν είχε διασφαλίσει το 
πέρασµα αυτών των Εθνικών 
Γαιών στα χέρια αυτοδύναµων 
παραγωγών - καλλιεργητών κι α-
κτηµόνων κι οι κοινωνικές κι οι-
κονοµικές συνέπειες είναι 
φανερές. 
Το 1912 µε τους Νόµους ∆ΙΘ 

και ∆ΜΘ εξαγοράζονται στη Θεσ-
σαλία τα αγροκτήµατα Κ. Ζάπ-
πα, τα τσιφλίκια του Μουφήτ βέη 
και του Νεκή πασά κι άλλα αγρο-
κτήµατα έκτασης περίπου 500. 
000 στρεµµάτων και διανέµονται 
σε ακτήµονες αγρότες. 
Συνολικά έτσι αποκαθίστανται 

7.700 ντόπιες και προσφυγικές 
οικογένειες. 
 
ΟΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΙΣ 
 
Το 1913 µε τη συνθήκη του 
Βουκουρεστίου και ως αποτέλε-
σµα των νικηφόρων βαλκανικών 
πολέµων προσαρτώνται στην Ελ-
λάδα ή Μακεδονία, ή Κρήτη, τα 
νησιά του Αιγαίου (εκτός απ' την 
Ίµβρο, την Τένεδο και τα ∆ωδε-
κάνησα) και το υπόλοιπο τµήµα 
της Ηπείρου. 
Προστίθενται έτσι στην Ελλάδα 

άλλοι 2.086.269 κάτοικοι και 
57.097 τετραγωνικά χιλιόµετρα 
γης. 
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Εκτός απ' τα νησιά του Αιγαίου 
και την Κρήτη που οι ιδιοκτησίες 
είναι µικρές, στη µεγάλη 
πλειοψηφία τους στη Μακεδονία 
και στην Ήπειρο επικρατούν τα 
µεγάλα τσιφλίκια σε συνδυασµό 
όµως µε την µικρή επίµορτο καλ-
λιέργεια. 
Υπάρχουν ακόµη και πολλά 

µοναστηριακά τσιφλίκια (Χαλκι-
δική, Θάσος). 
Γυρνώντας για λίγο στη Θεσ-

σαλία βλέπουµε ότι απ' την προ-
σάρτηση της µέχρι το 1917 για 
την αποκατάσταση των Θεσσα-
λών γεωργών, αγοράστηκαν 
από το κράτος (Θεσσαλικό 
Γεωργικό Ταµείο) και 
διανεµήθηκαν σε 7. 100 
αγροτικές οικογένειες: 514.700 
στρέµµατα (Στεφανοβίκεια 
κτήµατα) 80.000 στρέµµατα 
(Μουφήτεια κτήµατα) 120.000 
στρέµµατα (Καρτάλεια και 
Τοπάλεια κτήµατα) 350.000, 
στρέµµατα (Ζάππειο κτήµατα) 

 

ΝΕΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 

Το 1918 απογράφονται στην 
Ελλάδα 2.259 µεγάλες αγροτικές 
ιδιοκτησίες, κι η συνολική έκταση 
τους ξεπερνάει το µισό της 
καλλιεργούµενης γης της. 
Η πολιτική γης στην Ελλάδα, 

στην περίοδο 1917—1932, σηµα-
δεύεται αποφασιστικά: 

(α) απ' τη µορφοποίηση κι α-
νάπτυξη του αγροτικού κινήµατος. 
πού θεµελιώθηκε στους αγώνες 
των αγροτών του 1910—1912, 

(β) απ' την εναλλαγή στην ε-
ξουσία των φιλελευθέρων (1917— 
1920), των συντηρητικών (1920 
—1922) και των Κυβερνήσεων 
που ακολούθησαν την Κυβέρνηση 
του Στ. Γονατά (1923), 

(γ) απ' την τεράστια πολιτικο-
κοινωνική δύναµη των τσιφλικά-
δων, που επηρέαζε καταλυτικά και 
σ' όλα τα επίπεδα, τις διαδικα-
σίες λήψης απόφασης, αλλά κι υ-
λοποίησης των οποίων µέτρων 
πολιτικής γης, και που 

εκφραζόταν µε σηµαντική µάλιστα 
εκπροσώπηση σ' όλα τα αστικά 
κόµµατα, 

(δ) απ' τα πολυδιάστατα 
οικονοµικοκοινωνικά προβλήµατα 
που προκάλεσε η Μικρασιατική 
καταστροφή, 

(ε) απ' την αδυναµία της 
οµάδας των Κοινωνιολόγων και του 
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόµµα 
της Ελλάδας (αργότερα Κ.Κ.Ε.) 
να παρέµβουν ουσιαστικά στις 
διαδικασίες διαµόρφωσης κι 
υλοποίησης της «Αγροτικής 
Μεταρρύθµισης», η όποια έτσι 
αποτέλεσε τελικά, έργο της 
αστικής τάξης αντιφατικό, 
δηµαγωγικό κι ανολοκλήρωτο, 
σηµαδεµένο µε τις διαδοχικές 
αναστολές και τα πισωγυρίσµατα, 
που απόγραφαν πιστά τη 
διαδικασία προσαρµογής και 
συµφωνίας των τσιφλικάδων στα 
σχετικά µέτρα και νοµοθετήµατα της 
κάθε Κυβέρνησης. 

 

 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ Ο ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ 
 

Έτσι τα πέντε διατάγµατα της 
20.5.1917 της προσωρινής Κυ-
βέρνησης του Βενιζέλου της Θεσ-
σαλονίκης κι ο νόµος 1072 της 
18.11.1917 πού εισηγήθηκε ο 
Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, (σύµ-
βουλος επί του εσωτερικού εποικι-
σµού και των δηµόσιων κτηµάτων 
της προσωρινής Κυβέρνησης της 
Θεσσαλονίκης και αργότερα Υ-
πουργός Γεωργίας), αποτελεί ένα 
αµοιβαία αποδεκτό συµβιβασµό της 
ανερχόµενης αστικής τάξης µε τους 
µεγαλογαιοκτήµονες, πού έθιγε µόνο 
τις πάνω από 1. 000 στρ. 
ιδιοκτησίες τους, κατά τα 2)3, 
χωρίς ποτέ να µένουν στον αρχικό 
ιδιοκτήτη, λιγότερα από 1.000 
στρέµµατα, και πάντα µετά από 
αποζηµίωση. 

Η πολιτική γης, σ' αυτή τη 
περίπτωση, (και στη διάθεση των 

δηµόσιων κτηµάτων των νέων χω-
ρών), απέβλεπε στην αποκατάσταση 
των ακτηµόνων καλλιεργητών σε 
µικροϊδιοκτήτες, µε κλήρους 
οριακής επιβίωσης οικογενειών 
αυτοκαλλιεργητών, χωρίς καµιά 
κεντρική πρόβλεψη προγράµµατος 
αγροτικής ανάπτυξης και το 
κυριότερο, µε διατήρηση και 
προστασία θεωρητικά και πραχτικά, 
της µεγάλης αγροτικής ιδιοκτησίας 
και των τσιφλικιών. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 
ακόµη και σήµερα 64 χρόνια µε τα 
την «Αγροτική Μεταρρύθµιση» του 
1917 εξακολουθούν να υπάρχουν 
840 µεγάλες αγροτικές ιδιοκτησίες 
που ενώ αποτελούν το 0,1 % µόνο 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, 
καλύπτουν το 2,5% του συνόλου της 
γεωργικής γης (δηλαδή 848.760 
στρ.). 

Ένα άλλο σηµείο πού πρέπει να 
προσεχθεί, είναι ότι ενώ ή θεωρητική 
πρόθεση του νοµοθέτη ήταν ν' 
απαλλοτριωθούν όλες οι αγροτικές 
ιδιοκτησίες µοναστηριών, ευαγών 
ιδρυµάτων και ιδιωτών πού µένουν 
µόνιµα έξω απ' την Ελλάδα προς 
όφελος των ακτηµόνων 
καλλιεργητών, σήµερα, η µεν 
µοναστηριακή περιουσία όχι µόνο 
δεν έχει θιγεί αλλά είναι και άγνωστη, 
ακόµα και στο επίσηµο κράτος, λόγω 
της ανυπαρξίας του Ενιαίου Εθνικού 
Κτηµατολογίου και των στεγανών 
διαδικασιών του Ο∆∆ΕΠ, 
εξακολουθούν δε να υπάρχουν 
τεράστια τσιφλίκια, σαν αυτό π.χ. του 
Φρ. Νόελ Μπαίκερ στη Χαλκίδα 
έκτασης 47.500 στρ. 

 
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

 
 


