
1. Το αγροτικό ζήτηµα 
 

 

Αγροτικός χώρος 

 

19ος αιώνας 20ος αιώνας 

Κυριαρχούσε 

παραγωγικά και 

κοινωνικά στους 

ανθρώπινους 

πολιτισµούς 

Προοδευτική 

υποχώρηση της 

κυριαρχίας του στο 

«Δυτικό κόσµο» 

 

Αιτία υποχώρησης της κυριαρχίας αυτής η Βιοµηχανική Επανάσταση. Επειδή 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Θέση της Ελλάδας (όπως και των υπολοίπων µεσογειακών χωρών): αργή 

προσαρµογή στα νέα δεδοµένα. 
     ↓ 

Κατοχή γης: παλιότερα πηγή πλούτου, εξουσίας και κοινωνικού κύρους. 

Με τις νέες συνθήκες αυτό αλλάζει, οπότε→αγροτική µεταρρύθµιση. 

 

Ελλάδα: έλλειψη προβληµάτων και εντάσεων στον αγροτικό χώρο σε σχέση µε 

άλλα βαλκανικά κράτη. 

Αιτίες: 

1.……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Παρουσίαση προβληµάτων στον αγροτικό χώρο µετά την προσάρτηση των 

Επτανήσων (1864) και της Άρτας και Θεσσαλίας (1881): 

Βασική αιτία το γεγονός ότι οι προσαρτηθείσες περιοχές διατηρούσαν ακόµη 

µεγάλες ιδιοκτησίες ή τσιφλίκια (έτσι ονοµαζόταν οι µεγάλες ιδιοκτησίες τη 

Θεσσαλία) µε αποτέλεσµα να συνυπάρχουν σε αυτές µια µικρή οµάδα πολύ 

πλούσιων αρχόντων της γης µαζί µε µια τεράστια µάζα εξαθλιωµένων µικρών 

αγροτών. Αυτοί εργάζονταν είτε στα δικά τους µικρά κτήµατα, είτε στα 

κτήµατα των αρχόντων, οπότε ονοµάζονταν κολίγοι και γίνονταν αντικείµενο 

Με τον όρο αγροτική µεταρρύθµιση εννοούµε την προοδευτική κατάργηση και 

διάλυση των µεγάλων ιδιοκτησιών και τον κατατεµαχισµό των καλλιεργήσιµων 

εδαφών σε µικρότερες µονάδες παραγωγής αγροτικών προϊόντων που ανήκαν σε 

και αξιοποιούνταν από µια οικογένεια. 

Σχόλιο [m1]: Σηµαίνει ότι ο πλούτος 

ενός κράτους ή µιας κοινωνίας 

παραγόταν κυρίως από την ενασχόληση 

µε τη γεωργία, από την παραγωγή 

αγροτικών προϊόντων. Αντίστοιχα, ο 

πλούτος που προσέφερε η ενασχόληση 

µε τη γεωργία έδινε στους ανθρώπους 

που τον είχαν και κοινωνική 

καταξίωση. Άρα, ο αγροτικός τοµέας 

κυριαρχούσε στην «παραγωγή» και είχε 

κυρίαρχη θέση στην κοινωνία ενός 

έθνους ως το 19ο αιώνα. 
 

Σχόλιο [m2]: Εθνικές γαίες: εννοούµε 

τις ακίνητες, κτηµατικές ιδιοκτησίες, 

που ανήκαν στο τουρκικό δηµόσιο, σε 

τουρκικά ιδρύµατα και Τούρκους 

πολίτες, οι οποίες περιήλθαν µε την 

Ελληνική Επανάσταση του 1821 στο 

ελληνικό κράτος (ήταν 4-5 εκατοµ. 

στρ.). 



εκµετάλλευσης µε αποτέλεσµα εντάσεις (βλ. στα Κείµενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου Το µπουρίνι). 

Αιτία επιδείνωσης προβλήµατος: 

……………………………………………………………………………………................................................... 

Αποτελέσµατα: 

1…………………………………………………………………………………………2………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Η ανάλυση και επεξήγηση του 2ου αποτελέσµατος είναι µερικώς συνέπεια του 

πρώτου. Οι «τσιφλικάδες» ήταν ταυτόχρονα και µεγαλοεπιχειρηµατίες, 

µεγαλέµποροι ή πλοιοκτήτες µε ειδικές διασυνδέσεις µε τις εκάστοτε 

ελληνικές κυβερνήσεις. Κάποιοι µάλιστα συµµετείχαν σε τραπεζικές 

επιχειρήσεις και είχαν δανείσει κεφάλαια και στο ίδιο το ελληνικό κράτος. 

Έτσι ερµηνεύονται οι πιέσεις που µπορούσαν να ασκήσουν για την επιβολή 

υψηλών δασµών στο εισαγόµενο σιτάρι ώστε να ανεβάζουν και την τιµή του 

εγχώριου (βλ. και το παράδειγµα της πηγής που αναλύεται στο φυλλάδιο). 

 

Προβλήµατα και προσπάθειες ελληνικών κυβερνήσεων για αντιµετώπιση του 

προβλήµατος: 

Α) Ψήφιση νόµων 1907 για απαλλοτριώσεις (δεν εφαρµόστηκαν→οι εντάσεις 

συνεχίστηκαν µε αποκορύφωµα τη σύγκρουση στο Κιλελέρ το 1910). 

Β) Νέες περιπλοκές µε την προσάρτηση της Μακεδονίας, Ηπείρου και νησιών 

το 1913 εξαιτίας των µουσουλµάνων. 

Γ) Αγροτική µεταρρύθµιση Βανιζέλου του 1917. 

Στόχοι µεταρρύθµισης:  

1……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(3) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δ) 1917-1930: απαλλοτρίωση µεγάλων αγροτικών ιδιοκτησιών µε βάση τους 

νόµους του Βενιζέλου (βλ. πίνακα βιβλίου και σχέση του µε την άφιξη των 

προσφύγων). 

 

Τελική αναδιανοµή γαιών 

Μακεδονία 85% 

Θεσσαλία 68% 

Σύνολο χώρας 40% 

Ε) Επικράτηση καθεστώτος µικρής ιδιοκτησίας στον αγροτικό χώρο. 

 

 

Σχόλιο [m3]: Λέγεται ο φόρος που 

µπαίνει σε κάθε προϊόν που εισάγεται 

στα λιµάνια και πλέον και στα 

αεροδρόµια µιας χώρας από το 

εξωτερικό. Αυτός ο φόρος έχει σαν 

αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής του 

προϊόντος αυτού στην χώρα που το 

εισάγει σε σχέση µε την χώρα στην 

οποία παράγεται. 



Νέα προβλήµατα: 

1. Δυσκολία µικρών αγροτών να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε 

ανταγωνιστικές τιµές. 

2. Εξαιτίας της περιορισµένης παραγωγής τους έπεφταν συχνά θύµατα των 

εµπόρων που τους δάνειζαν, µετά π.χ. από µια κακή χρονιά, υποθηκεύοντας 

όµως συχνά το ίδιο το κτήµα ή ακόµα και την παραγωγή της επόµενης 

χρονιάς.  

Το κράτος προσπάθησε να λύσει το πρόβληµα µε την ίδρυση της Αγροτικής 

Τράπεζας (η οποία αποτέλεσε ουσιαστική και αξιόπιστη λύση 

γιατί……………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………..……………………………………………………………………………………

…….) και την ίδρυση οργανισµών παρέµβασης και αγροτικών παραγωγικών 

συναιτερισµών.→Οριστική αποφυγή εντάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


