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Το πρόβλημα των Τσιφλικιών 
Η προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας (1881) έθεσε σε λειτουργία 

τις νομικές προϋποθέσεις που, αν και είχαν διαμορφωθεί κατά την 
προηγούμενη περίοδο, είχαν ωστόσο παραμείνει σε μια κατάσταση 
ανενεργού αναμονής.  

Τα μεγάλα τσιφλίκια της Θεσσαλίας και Άρτας σχηματίσθηκαν κατά το 
πλείστον στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα που παρεμβλήθηκε από τα 
1878 (Συνθήκη του Βερολίνου) έως τα 1881 (έτος της προσάρτησης).  

Όπως και στην περίπτωση της Αττικής, οι συνθήκες του Βερολίνου και 
της Κωνσταντινούπολης (1881) περί της Θεσσαλίας απαγόρευαν στο 
ελληνικό κράτος την εθνικοποίηση των οθωμανικών κτημάτων και 
επέβαλαν τον σεβασμό των «κεκτημένων δικαιωμάτων». Βεβαίως, η 
νομική αυτή ρύθμιση δεν εμπόδισε την μαζική αποχώρηση των τούρκων 
νομέων, οι οποίοι εφοδιασμένοι με τους νεοπαγείς τίτλους απόλυτης 
κυριότητας, παρουσιάστηκαν στην χρηματιστική αγορά της 
Κωνσταντινούπολης, αναζητώντας αγοραστές. Στο διάστημα τριών μόνον 
ετών, μια πελώρια μεταβίβαση τίτλων και μια συγκέντρωση της 
γαιοκτησίας πραγματοποιήθηκαν εις όφελος των μεγάλων Ελλήνων 
χρηματιστών της διασποράς. ....  

Εν τούτοις, η παρεμβολή ενός εξαιρετικού γεγονότος ακινητοποίησε 
κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία επί του θέματος: το γεγονός ότι οι 
ευνοούμενοι αυτής της πελώριας μεταβίβασης γαιοκτητικών τίτλων ήσαν 
οι μεγιστάνες του ελληνικού χρηματιστικού κεφαλαίου, καταδίκασε το 
ελληνικό κράτος, κατά την έκφραση του Αλιβιζάτου, σε μια «αξιοθρήνητη 
αδράνεια».  

Στην πραγματικότητα, η παραίτηση αυτή του ελληνικού Κράτους, 
συνοδευόμενη από μια σειρά άλλων ενεργειών υπέρ της μεγάλης 
γαιοκτησίας αποτέλεσε το σημείο μιας σημαντικής τομής στην μέχρι τότε 
πολιτική του. Υπό την προτροπή των Ελλήνων μεγιστάνων, κινουμένων 
μεταξύ των παροικιών του εξωτερικού και των κυρίων χρηματιστικών 
αγορών της Ευρώπης, η κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη (ο οποίος είχε 
την εξουσία κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου 1880-95), γνωστού 
κυρίως για τις αξιοσημείωτες προσπάθειές του υπέρ της εκβιομηχάνισης, 
δεν δίστασε να μεταβάλλει ολοσχερώς την πάγια γεωργική πολιτική του 
ελληνικού κράτους, προκειμένου να προστατεύει την μεγάλη έγγειο 
ιδιοκτησία των τσιφλικιών ...  

Η προσάρτηση της Θεσσαλίας αποτέλεσε το ορόσημο αυτής της 
μεταβολής, η οποία σημειώθηκε με την εγκατάλειψη της πολιτικής του 
Κουμουνδούρου. Ο Κουμουνδούρος είχε πάντα υποστηρίξει την μικρή 
οικογενειακή εμπορευματική παραγωγή στην γεωργία και αντιταχθεί στα 
τσιφλίκια. Υπήρξε ο εμπνευστής της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1871 η 



οποία διέμεινε τις εθνικές γαίες στους καλλιεργητές. Αντιθέτως ο 
Τρικούπης υπήρξε ο άνθρωπος του συμβιβασμού μεταξύ του αστικού 
καπιταλισμού και των γαιοκτημόνων του βορρά. Όμως η πολιτική της 
προστασίας των τσιφλικιών δεν κατόρθωσε, από το άλλο μέρος, να 
εξασφαλίσει μια συνεχή και απρόσκοπτη βιομηχανική ανάπτυξη. 
Σημαντικό τμήμα της πραγματοποιούμενης βιομηχανικής αύξησης 
συλλαμβάνετο από τους γαιοκτήμονες υπό την μορφή του υπερκέρδους, 
μετατρέψιμου σ’ έγγειο πρόσοδο.  

Η συμβιβαστική πολιτική του Τρικούπη υπονόμευε τις προοπτικές του 
αστικού καπιταλισμού στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, το κίνημα των 
κολλήγων της Θεσσαλίας βρήκε πολύ νωρίς έναν σύμμαχο ιδιαιτέρως 
ισχυρό και αποφασισμένο να οδηγήσει την αναμέτρηση έως την ριζική 
εκκαθάριση των μεγάλων κτημάτων: τον αστικό και μάλιστα βιομηχανικό 
καπιταλισμό. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει ν’ αναλυθεί το ζήτημα της 
δεύτερης αγροτικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα.  
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