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      Πρόλογος  
 

Το αγροτικό ζήτημα ταλάνιζε το ελεύθερο και νεοσύστατο ελληνικό κράτος για πολλά χρόνια, 

τόσο τον 19ο όσο και τον 20ό αιώνα. Οι εθνικές γαίες ήταν καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης, οι οποίες 

ενώ προηγουμένως άνηκαν στον σουλτάνο, στα τεμένη και στους Οθωμανούς γαιοκτήμονες που 

σκοτώθηκαν ή εγκατέλειψαν την Ελλάδα,πέρασαν στον έλεγχο του ελληνικού κράτους και 

αναγνωρίστηκαν ως ιδιοκτησία του ελληνικού Δημοσίου. Απόρροια αυτού, ήταν να εμφανιστεί το 

ελληνικό κράτος στις αρχές της δεκαετίας του 1830 ως ο μεγαλύτερος γαιοκτήμονας του ελληνικού 

χώρου, δεδομένου πως κατείχε το 35-50% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων του ελληνικού βασιλείου-

και αυτό σύμφωνα με τους μετριότερους υπολογισμούς.1 Το 1871 αποφασί στηκε η εκκαθα ρίση 

της εθνίκη ς αυτη ς ίδίοκτησί ας καί η παραχώ ρηση  της στους καλλίεργητε ς. Αν καί θεώρητίκα  

δεν εί χε μεί νεί κανε νας αγρο της δί χώς κλη ρο, η προσα ρτηση της Θεσσαλί ας καί της Άρτας – 

περίοχώ ν με πολλε ς εκτα σείς, ίσχυρου ς παρα γοντες καί Οθώμανου ς ίδίοκτη τες γης – το 

προ βλημα δίογκώ θηκε δίο τί το κρα τος δυσκολευο ταν να δίανε μεί πλε ον τη γη. Μπαί νοντας 

λοίπο ν στον 20ο  αίώ να, το σο ο ί δίος ο Ελευθε ρίος Βενίζε λος ο σο καί οί μετε πείτα οί 

κυβερνη σείς του, ανε λαβαν την προσπα θεία γία την ορίστίκη  λυ ση του αγροτίκου  ζητη ματος 

καί φυσίκα  την απο δοση τών γαίώ ν στους ακτη μονες καλλίεργητε ς. Παρο λο που ο Βενίζε λος 

ε λαβε αρκετε ς καί ουσίαστίκε ς αποφα σείς το δία στημα μεταξυ  του 1915-1922, 

σημαντίκο τερες απο  τίς οποί ες η ταν αυτε ς που πα ρθηκαν το 1917 στην κυβε ρνηση της 

Θεσσαλονί κης, καμί α απο  αυτε ς δεν υλοποίη θηκε. Η ορίστίκη  λυ ση του προβλη ματος ε γίνε 

μετα  την Μίκρασίατίκη  Καταστροφη  υπο  τη βενίζελίκη  κυβε ρνηση του Νίκο λαου Πλαστη ρα 

με το δία ταγμα της 5ης Μαρτί ου, λυ νοντας ε τσί ορίστίκα  το ζη τημα2.  

 
1Β.Πατρώ νης, «Πώ ς φτα σαμε στην Αγροτίκη  Μεταρρυ θμίση», Το Αγροτικό Ζήτημα, Ιστορικά Ελευθεροτυπίας 

το μος 13ος, σελ.20 
2Β.ΒΛ.Σφυρο ερας, «"Η προί στορί α" του ζητη ματος», Το Αγροτικό Ζήτημα, Ιστορικά Ελευθεροτυπίας το μος 13ος, 

σελ.19 
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 Κεφάλαιο 1 : Η πολιτική των Βενιζελικών Κυβερνήσεων στον αγροτικό τομέα 

 

 

 Το ζήτημα της δημιουργίας και διατήρησης των εθνικών γαιών για μισό περίπου αιώνα 

αποτελεί ιστορικό παράδοξο. Για να καταστεί σαφέστερο, αν και η αρχή της αγροτικής 

μεταρρύθμισης ανακοινώθηκε το 1917, μόλις μετά το 1922 κρίθηκε πως οι καιροί ήταν ευοίωνοι για 

την απαλλοτρίωση του μεγαλύτερου τμήματος των γαιών. Ο κίνδυνος του επικείμενου εμφυλίου 

πολέμου μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών, η εμφάνιση του μπολσεβικικού κινδύνου, η πτώση 

του εξωτερικού εμπορίου εξαιτίας του θαλάσσιου αποκλεισμού που είχε επιβληθεί από τις δυτικές 

δυνάμεις στην Ελλάδα οδήγησαν στη εξαγγελία της μεταρρύθμισης εκείνη την προκειμένη στιγμή.3 

Ωστόσο,η μαζική εισροή του προσφυγικού πληθυσμού στον ελληνικό χώρο μετά τη Μικρασιατική 

Καταστροφή κατέστησε πλέον επιτακτική την απαλλοτρίωση της εθνικής ιδιοκτησίας. 

 Έχοντας ως αφετηρία το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων, ο Βενιζέλος έσπευσε να θεσπίσει 

νόμο με τον οποίο απαγορευόταν η κάθε μεταβίβαση ακινήτων στην ύπαιθρο και η κάθε αλλαγή των 

εγγείων σχέσεων στις επαρχίες της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Απετράπη έτσι η ανεξέλεγκτη 

μεταβίβαση γαιών και τσιφλικιών χωρίς επαρκείς τίτλους ιδιοκτησίας, καθώς και η δημιουργία μιας 

νέας ομάδας χριστιανών μεγάλων γαιοκτημόνων, ενώ παράλληλα πάρθηκαν νομοθετικά μέτρα για 

την ενίσχυση της θέσης των αγροληπτών στα Ιόνια νησιά και την διάλυση των τελευταίων 

φεουδαλικών υπολειμμάτων. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε μόλις το 1925-1927, μαζί με την 

μεγάλη αγροτική μεταρρύθμιση4.  

 Το 1911 και το 1914 εγκαθιδρύθηκαν νόμοι που απαγόρευαν την έξωση των κολλήγων από 

τη γη τους ή την οποιαδήποτε αλλαγή στις υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ γαιοκτημόνων και κολλήγων. 

Έτσι τις παραμονές του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα τσιφλίκια αντιπροσώπευαν περίπου το 33-35% 

του συνόλου της καλλιεργήσιμης γης στην Ελλάδα.5  

 Καθώς η κρατική παρέμβαση αποτελούσε σταθερή πραγματικότητα στην Ευρώπη και λόγω 

της επιδείνωσης της αγροτικής οικονομίας, κρίθηκε επιβεβλημένη η δημιουργία ενός διοικητικού 

οργάνου ικανού να παρεμβαίνει στην αγροτική οικονομία. Έτσι, ο Βενιζέλος προχώρησε το 1910 

στην ίδρυση του υπουργείου Γεωργίας, Βιομηχανίας και Εμπορίου, το οποίο επωμίστηκε τη γεωργική 

διεύθυνση του υπουργείου εσωτερικών, αλλά απορροφήθηκε από το τότε νεοσύστατο υπουργείο 

Εθνικής Οικονομίας. Βασικό επιτελικό όργανο ήταν η ίδρυση του Υπουργείου Γεωργίας και 

Δημόσιων Κτημάτων με βασιλικό διάταγμα στις 14 Ιουνίου 1917 με πρώτο υπουργό τον Ανδρέα 

Μιχαλακόπουλο – βασική προσωπικότητα στην υλοποίηση της αγροτικής μεταρρύθμισης του 

Βενιζέλου.   

 Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ανασχέθηκε δυστυχώς με την άνοδο του βασιλιά 

Κωνσταντίνου στην εξουσία το 1920, για να ξεκινήσει όμως δυναμικά μετά το 1923, με στόχο την 

επιτακτική αποκατάσταση των προσφύγων. Τον Μάρτιο του 1923 λοιπόν, ιδρύθηκε το Αγροτικό 

Κόμμα Ελλάδος υπό τον Αλέξανδρο Μυλωνά -ο οποίος ήταν και ο πρώτος διοικητής του- στενού 

 
3Κ.Βεργο πουλος, «Η κοίνώνίκη  ενσώμα τώση της γεώργί ας». στο : Το Αγροτικό Ζήτημα στην Ελλάδα, εκδ. 

Έξαντας  Αθη να 1975, σελ. 173-174  
4Σώκρ.Δ.Πετμεζα ς,«Αγροτίκη  Οίκονομί α», στην : «Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922» 

Αθη να 2007, σελ. 83 
5Γεώ ργίος Λεονταρί της, «Οίκονομί α καί Κοίνώνί α απο  το 1914 ώς το 1918», στην : Ιστορία του Ελληνικού 

Έθνους, Αθη να 1978, τ.ΙΕ’, σελ. 75-76 
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συνεργάτη του Ελευθερίου Βενιζέλου, κατά τον Β’ Πανελλήνιο Αγροτικό Συνέδριο. Στόχος του 

συγκεκριμένου κόμματος ήταν η χειραφέτηση της αγροτικής τάξης και η προαγωγή των 

συμφερόντων της, δεδομένου πως οι αγρότες παρέμεναν περίφρονημε νοί, ο πώς οί ί δίοί 

ίσχυρί ζονταν καί γία αυτο  επεδί ώκαν τη μετατο πίση του κε ντρου βα ρους της λαί κη ς 

κυρίαρχί ας προς την υ παίθρο. Το 1923 ώστο σο, ήταν και ένα έτος στο οποίο φάνηκαν οι 

επιπτώσεις διάφορων ιστορικών γεγονότων προκαλώντας έτσι έντονη ταραχή. Τη χρονιά αυτή λοιπόν 

αρχίζουν να λειτουργούν δυναμικότερα και οι Συνομοσπονδίες Γεωργικών Συνεταιρισμών, οι οποίες 

αντικατέστησαν το τραπεζικό δίκτυο και εξασφάλισαν τον πιστωτή με την αλληλέγγυο ευθύνη τους 

και αργότερα με το γεωργικό ενεχυρόγραφο. Η απαλλοτριωμένη γη που δεν μπορούσε να 

υποθηκευτεί, παραδόθηκε σε συνεταιρισμούς, οι οποίοι ανέλαβαν τη διανομή στους δικαιούχους και 

εξυπηρετούσαν τους νέους μικροϊδιοκτήτες στη λήψη δανείων, τη χρήση μηχανημάτων, καθώς και 

λειτουργούσαν ως οργανισμοί προμηθειών και διάθεσης.6Η αγροτίκη  πί στη, δηλαδη   οί πίστώ σείς 

καί τα δα νεία που χρεία ζονταν οί αγρο τες - τα οποί α παρεί χε η Εθνίκη  Τρα πεζα Ελλα δος - η ταν 

αυτη  που βοη θησε στη ταχυ τατη δία δοση τών συνεταίρίσμώ ν, αλλα  καί αντί στροφα. Αυτο  

σημαί νεί πώς καί η υ παρξη τών Συνεταίρίσμώ ν συνε βαλε σημαντίκα  στην αυ ξηση τών 

τοποθετη σεών που γί νονταν στην υ παίθρο.  Όλα αυτα  η ταν ε ργο του Ανδρε α Μίχαλακο πουλου,  

ο οποί ος ώς Υπουργο ς Εθνίκη ς Οίκονομί ας στη Κυβε ρνηση του Βενίζε λου σχεδί ασε μεθοδίκα  

την λυ ση του ζητη ματος, περίφρουρώ ντας τον εθνίκο  πλου το καί αναπτυ σσοντας ολο κληρο 

προ γραμμα γεώργίκη ς, εμπορίκη ς καί βίομηχανίκη ς πολίτίκη ς. 7   Ωστόσο η ανάγκη 

αποκατάστασης των προσφύγων αλλάζει ριζικά το σκηνικό, καθώς υπάρχει έντονος ανταγωνισμός 

ανάμεσα στην ΕΤΕ 8   και στους συνεταιριστές (του Υπουργείου Γεωργίας κ.λπ.) για την 

συνεταιριστική οργάνωση και την ανάπτυξη της γεωργικής πίστης με ειδική τράπεζα. Υποβλήθηκε 

λοιπόν αίτημα στον τότε υπουργό Γεωργίας, Γ. Σίδερη, για την ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας.9  

 Η ίδρυση της αγροτικής τράπεζας ήταν αδιαφιλονίκητα, μια γενναία, επίμονη και καθόλου 

εύκολη διαδικασία δεδομένου ότι δέχτηκε την έντονη αντίδραση της Εθνικής Τράπεζας, αφού εκείνη 

ασκούσε μέχρι τότε την αγροτική πολιτική, στην οποία συμμετείχε ενεργά ο ίδιος ο Βενιζέλος. 

Ωστόσο την περίοδο του 1929-1932 όλα τα δομικά προβλήματα της οικονομίας αναδύθηκαν, λόγω 

της αύξησης των αγροτικών οικογενειών και της συνεχούς κατάτμησης της γης.10 Τον Ιούλιο του 

1929 ο τότε Υπουργός Γεωργίας Κ. Σπυρίδης,  εισήγαγε στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο νόμου περί 

ιδρύσεως ιδιαίτερης τράπεζας για την κάλυψη των αναγκών αλλά και τον συντονισμό και αύξηση 

της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Η πρόταση αυτή της κυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου 

έγινε δεκτή κατά τρόπο πανηγυρικό και ψηφίσθηκε απ΄ όλα τα τότε κόμματα της αντιπολίτευσης. 

Έτσι το νομοσχέδιο εκείνο έγινε νόμος το 1929, με τον οποίο και ιδρύθηκε η ΑΤΕ11 ως κοινωφελής 

οργανισμός, δηλαδή χωρίς μετόχους και χωρίς κερδοσκοπικό 

 
6G. Hering, «Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα,1821-1936», τ. Β’, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθη να 2006, σελ. 920-921 
7Δ. Γατοπου λου, «Κεφ.3 Ο Μίχαλακο πουλος υπουργο ς Εθνίκη ς Οίκονομί ας . Ο κοίνοβουλευτίκο ς ρο λος του καί 

το νομοθετίκο  ε ργο του. Κοίνώνίκη , εργατίκη , γεώργίκη  καί βίομηχανίκη  νομοθεσί α. Ρίζίκη  οργα νώση της 
εθνίκη ς οίκονομί ας» στο «Ανδρέας Μιχαλακόπουλος Πρωθυπουργός Στενός Συνεργάτης του Ελευθερίου 
Βενιζέλου» Αθη να 2000, σελ. 49  

8Εθνίκη  Τρα πεζα Ελλα δας 
9Αρίστ. Ν. Καη μης, «Συγκρο τηση, εργασί ες, δραστηρίο τητες τών Ενώ σεών Γεώργίκώ ν Συνεταίρίσμώ ν» στο  «Οι 

συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, Ιστορική Αναστήλωση- Παρουσίαση μέσα στην καθημερινή πραγματικότητα και 
ανθολογία από τα βασικά – Χαρακτηριστικά κείμενα» τ. Β’ Αθη να 1988, σελ.  31-34  

10  Θάνος Βερέμης, «Ο αγώνας για την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου.       

Ένα χρονικό», στο: «Γ. Αναστασιάδης, Γ. Κοντογιώργης, Π.Πετρίδης (επίμ.), Αλέξανδρος Παπαναστασίου:    

θεσμοί,ιδεολογία και πολιτική στον μεσοπόλεμο», εκδ. Πολύτυπο, Αθήνα, 1987, σελ. 255-262  
11Αγροτίκη  Τρα πεζα Ελλα δας 

https://el.wikipedia.org/wiki/1929
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χαρακτήρα.12  Το 1930 η ΑΤΕ ανέλαβε το σύνολο της γεωργικής χρηματοδότησης στη χώρα, και  

απότοκος αυτού ήταν η τόνωση και η βελτίωση της αγροτικής πίστης. 

 Τέλος, όσον αφορά την πολιτική των βενιζελικών κυβερνήσεων για την επίλυση του 

αγροτικού ζητήματος, αξίζουν να αναφερθούν και οι γεωργικές σχολές και τα γεωργικά επιμελητήρια. 

Οι γεωργικές σχολές ήταν μια σειρά νομοσχεδίων που αφορούσαν την οργάνωση της γεωργικής 

υπηρεσίας και είχαν στόχο την επαγγελματική μόρφωση παιδιών από γεωργικές οικογένειες έτσι 

ώστε να διαχειρίζονται σωστά μικρές επιχειρήσεις. Ο Βενιζέλος ενδιαφέρθηκε για την αναμόρφωση 

και ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και των γεωργικών υπηρεσιών γι’ αυτό και ίδρυσε την 

Ανώτατη Γεωπονική Σχολή. Τα γεωργικά επιμελητήρια αποσκοπούσαν στη μελέτη των Γεωργικών 

ζητημάτων, μεριμνούσαν για τη λειτουργία των γεωργικών σωματείων, εκτελούσαν κάθε γεωργική 

εργασία και τέλος μεριμνούσαν για την επαγγελματική μόρφωση της γεωργικής τάξης.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κεφάλαιο 2 : Αλλαγές και αναδιαρθρώσεις στην ελληνική οικονομία  

 
12Βίκίπαί δεία : ΑΤΕbank  
13 Δ. Γατοπου λου, «Κεφ.3 Ο Μίχαλακο πουλος υπουργο ς Εθνίκη ς Οίκονομί ας . Ο κοίνοβουλευτίκο ς ρο λος του καί 

το νομοθετίκο  ε ργο του. Κοίνώνίκη , εργατίκη , γεώργίκη  καί βίομηχανίκη  νομοθεσί α. Ρίζίκη  οργα νώση της 
εθνίκη ς οίκονομί ας» στο «Ανδρέας Μιχαλακόπουλος Πρωθυπουργός Στενός Συνεργάτης του Ελευθερίου 
Βενιζέλου», Αθη να 2000, σελ. 62 
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 Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της χώρας κατά τον πρώτο αιώνα της ανεξαρτησίας της, 

δεν είναι παράδοξο το γεγονός ότι η οικονομία της Ελλάδας στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά  στη 

γεωργία. Επομένως οποιαδήποτε αλλαγή στον τομέα αυτό ασκούσε μεγάλη επίδραση και φυσικά 

δημιουργούσε αντιδράσεις. Η αγροτική μεταρρύθμιση λοιπόν, αποτέλεσε μια μεγάλη και 

ριζοσπαστική οικονομική και κοινωνική αλλαγή, αφού επηρέασε την κατεξοχήν αγροτική οικονομία.  

 Μέχρι το 1931 απαλλοτριώθηκαν περίπου 1.623 μεγάλες ιδιοκτησίες, οι οποίες διατέθηκαν 

σε 115.000 γηγενείς οικογένειες ακτημόνων14. Συνολίκα , το 40 %  της καλλίεργη σίμης γης με χρί 

το 1932, δίατε θηκε γία την αποκατα σταση τών ακτημο νών γεγονο ς που εί χε ώς αποτε λεσμα 

την αυ ξηση τών καλλίεργη σίμών εδαφώ ν στη Μακεδονί α, τη Θεσσαλί α καί την Ήπείρο. Η 

δίανομη  αυτη  συντε λεσε στη καλλίε ργεία εδαφώ ν που πρώτυ τερα χρησίμοποίου νταν ώς 

βοσκε ς η  παρε μεναν ακαλλίε ργητα, δίπλασία ζοντας ε τσί τα σίτηρα  απο  το 1915 ώς το 1932. H 

γενίκο τερη ανα πτυξη καί επε κταση της μίκρη ς οίκογενείακη ς ίδίοκτησί ας η ταν ίσοδυ ναμη με 

την ντε φα κτο εθνίκοποί ηση της γης, απο ρροία της οποί ας η ταν η γενίκο τερη εθνίκοποί ηση 

της αγροτίκη ς οίκονομί ας στο συ νολο της.15  

 Θα ήταν σοβαρή παράλειψη να μην αναφερθεί πως ο Βενιζέλος και το κόμμα του υπήρξαν 

υποστηρικτές της μικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας  γεγονός που ευνοούσε την πολιτική των 

επιχειρηματιών και τον καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης της παραγωγής. Η Αγροτική Μεταρρύθμιση 

συνδέθηκε λοιπόν με την παράλληλη άνοδο της μεσαίας τάξης, τη συσπείρωση των ανθρώπων στις 

πόλεις και με τη βιομηχανική ανάπτυξη. Το γεγονός δηλαδή ότι το κράτος διένειμε τις γαίες στους 

καλλιεργητές αποτελεί απόδειξη για τη μόνιμη προτίμηση της κεντρικής εξουσίας υπέρ ενός τρόπου 

εξασφάλισης της υπαγωγής της γεωργίας σαν σύνολο στον αστικό καπιταλισμό και όχι της ανάπτυξης 

του καπιταλισμού μέσα στους κόλπους της γεωργίας. 16  Ουσίαστίκα , οί μεγα λες εκτα σείς 

προσφε ρονταί περίσσο τερο γία καπίταλίστίκε ς αγροτίκε ς επίχείρη σείς  καί εντατίκη  

παραγώγη .  Η ελληνίκη  βίομηχανί α αποδεσμευ εταί λοίπο ν απο  την επίχείρηματίκη  μεγα λη 

ίδίοκτησί α καί απο  τους περίορίσμου ς τών τσίφλίκου χών καί επε τρεψε κατ’ αυτο ν τον τρο πο 

τη μεί ώση της παθητίκο τητας του ίσοζυγί ου πληρώμώ ν της χώ ρας. Θα μπορου σαμε δηλαδη  

να που με ο τί εα ν το το κρα τος εφα ρμοσε την αγροτίκη  μεταρρυ θμίση με σκοπο  την προώ θηση 

της βίομηχανίκη ς ανα πτυξης, ε τσί καί η μεταρρυ θμίση α νοίξε τον δρο μο στην ενί σχυση της 

θε σης του κρα τους εντο ς της οίκονομί ας. Εί ναί α λλώστε γεγονο ς πώς κερματίσμε νη 

γαίοκτησί α καί η ίσχυρη  κεντρίκη  εξουσί α πα ντοτε συμβα δίζαν μεταξυ  τους, αφου  η αγροτίκη  

δομη  της ελληνίκη ς γεώργί ας ευνοου σε την συγκρο τηση ενο ς ίσχυρου  κρα τους α ρα καί την 

δημίουργί α ενο ς απρο σώπου καί αυτοματοποίημε νου συστη ματος.17 

 Συμπερασματικά λοιπόν, οπωσδήποτε η ελληνική οικονομία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό 

από την αγροτική μεταρρύθμιση, δεδομένου πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων άνηκαν 

 
14  E.Μπουρνόβα - Γ. Προγουλάκης, : «Ο Αγροτικός Κόσμος 1830 – 1940» στο : Εισαγωγή στη Νεοελληνική Οικονομική 

Ιστορία (18ος-20ος αιώνας), Αθήνα 2007, σελ.83 
15 Ευάγγελος.Α.Χεκιμόγλου, «Η Δίανομη  Κρατίκώ ν Γαίώ ν μετα  το 1912», Το Αγροτικό Ζήτημα, Ιστορικά 
Ελευθεροτυπίας τόμος 13ος, σελ.42-43, 47 
16    Ευάγγελος.Α.Χεκιμόγλου, «Η Δίανομη  Κρατίκώ ν Γαίώ ν μετα  το 1912», Το Αγροτικό Ζήτημα, Ιστορικά 
Ελευθεροτυπίας τόμος 13ος, σελ.47 
17Κ.Βεργο πουλος, «Η κοίνώνίκη  ενσώμα τώση της κοίνώνί ας», στο : Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, Αθη να 

1975, σελ. 185-186 
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στην αγροτική τάξη. Η αγροτική μεταρρύθμιση λοιπόν ήταν αυτή που οδήγησε στην εκκαθάριση 

ολόκληρης σχεδόν της μεγάλης ιδιοκτησίας, και αυτός ακριβώς ο κερματισμένος χαρακτήρας της 

ελληνικής γεωργίας ήταν εκείνος που κατέστη ευνοϊκό πεδίο για την ανάπτυξη του κρατικού 

παρεμβατισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κεφάλαιο 3 : Αλλαγές και αναδιαρθρώσεις στην ελληνική κοινωνία 
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 Θα ήταν αδύνατον ένα τόσο μεγάλο και ριζοσπαστικό μεταρρυθμιστικό έργο όπως αυτό της 

αγροτικής μεταρρύθμισης να μην επηρεάσει την κοινωνία και να μην προκαλέσει την αναδιάρθρωσή 

της. Χρήζει ιδιαίτερης μνείας το πως η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη αλλαγή που πραγματοποιήθηκε 

στην ελληνική κοινωνία ως συνέπεια της αγροτικής μεταρρύθμισης ήταν το γεγονός της 

αποκατάστασης του τρομερού κύματος προσφύγων, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η Β’ Αγροτική 

Μεταρρύθμιση δεν επηρέασε και με άλλους τρόπους την κοινωνία.  

 Χάρη στη αγροτική μεταρρύθμιση μεταμορφώθηκε η φυσιογνωμία της ελληνικής υπαίθρου.  

Πρωτίστως, επιτεύχθηκε η αγροτική εγκατάσταση ενός σημαντικού μέρους του προσφυγικού αλλά 

ομογενούς πληθυσμού. Η άφιξη των προσφύγων προφανώς και αποτέλεσε μια πρωτοφανή 

ανθρώπινη τραγωδία και οι προσπάθειες της κυβέρνησης για την αποκατάστασή τους, μέσω της 

αξιοποίησης των εθνικών γαιών ήταν αξιόλογες. Η βενιζελική κυβέρνηση του Στυλιανού Γονατά  

διένειμε στις αρχές του 1923, 7.801.994 στρέμματα γης που προηγουμένως ανήκαν σε Τούρκους, 

όταν όμως έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών πέρασαν στην ελληνική κυριαρχία και χρησιμοποιήθηκαν 

για αποκατάσταση 147.758 οικογενειών προσφύγων.18 Ας προστεθεί ακόμη πως με αυτόν τον τρόπο 

αυξήθηκε σημαντικά ο αγροτικός πληθυσμός και συμμετείχαν περισσότερο πλέον στο σύνολο του 

ενεργού πληθυσμού, ενώ ταυτόχρονα η μεταφορά των προσφύγων από τις πόλεις στην ύπαιθρο 

εκτόνωσε τις κοινωνικές εντάσεις που είχε προκαλέσει η συγκέντρωση χιλιάδων εξαθλιωμένων 

προσφύγων στα αστικά κέντρα, αποτρέποντας έτσι την εξάπλωση επιδημιών (φυματίωσης κυρίως 

και ελονοσίας) στις πόλεις.  

 Θα ήταν σοβαρή παράλειψη να μην αναφερθεί πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος των εθνικών 

γαιών για την διασφάλιση των Νέων Χωρών. Για να καταστεί σαφέστερο, η μετακίνηση των 

προσφύγων στις αγροτικές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη 

τόνωση του ελληνικού στοιχείου στις περιοχές αυτές, οι οποίες πρόσφατα είχαν προσαρτηθεί στην 

Ελλάδα, μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους. Ωστόσο, αν και τα εδάφη αυτά είχαν επισήμως 

προσαρτηθεί στο ελληνικό κράτος, δεν ήταν σπάνιες οι προσπάθειες κατάκτησης τους από διάφορα 

γειτονικά κράτη και ιδιαίτερα από τη Βουλγαρία. Έτσι, η αγροτική μεταρρύθμιση κατοχυρώθηκε ως 

«εθνική στρατηγική» με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος των χωρικών. Ως εκ 

τούτου, οι νέοι αυτοί αγροτικοί προσφυγικοί οικισμοί συνέβαλαν στη κάλυψη του δημογραφικού 

κενού στις νεοαποκτηθείσες περιοχές με αποτέλεσμα την αναχώρηση και της μουσουλμανικής 

αγροτικής μειονότητας. Εκπληρωνόταν έτσι σταδιακά ο στόχος της απόκτησης εθνικής ομοιογένειας 

στις Νέες Χώρες, αφού όλο και ενισχυόταν ο ελληνικός πληθυσμός -χάρη στην εξαίρετη ιδέα του 

Βενιζέλου για την αποκατάσταση του πολύ σημαντικού ρεύματος προσφύγων στις περιοχές αυτές, 

ενώ ταυτόχρονα συντελούνταν η διάσπαση και η αραίωση του σλαβόφωνου πληθυσμού που 

κατοικούσε στο βόρειο τμήμα της Μακεδονίας. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως η αγροτική 

εγκατάσταση του προσφυγικού πληθυσμού στη Μακεδονία και τη Θράκη, κάλυπτε τις αμυντικές και 

στρατιωτικές ανάγκες, που είχε τόσο ανάγκη η χώρα. 

 

 
18Σ.Τζο κας, «Η οίκοδο μηση του αστίκου  κρα τους», στο : Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το εγχείρημα του αστικού 

εκσυγχρονισμού, Αθη να 2002, σελ. 32-35 
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        Επίλογος - Αξιολόγηση  

 

 Η Β’ Αγροτική μεταρρύθμιση σαφώς και ήταν ένα από τα πιο ριζοσπαστικά και καταλυτικά 

για την ελληνική οικονομία και κοινωνία μέτρα, με τον ρόλο της να είναι καθοριστικός για τη 

συνέχιση και την όσο το δυνατόν ομαλότερη λειτουργία του ελληνικού κράτους. Όταν έληξαν οι 

μακρόχρονοι πόλεμοι της δεκαετίας 1912-1922 η χώρα ήταν εμπειρικά οπλισμένη για τις 

παρεμβάσεις που χρειαζόταν η αγροτική οικονομία και κοινωνία έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν οι 

επιτακτικές και δυσμενείς συνθήκες του μεσοπολέμου. Οι αλλαγές λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν 

σαφώς και είχαν μεγάλο αντίκτυπο αφού άλλαξαν ριζικά σε ορισμένες περιπτώσεις τη μορφή της 

ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. 

 Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το πόσο ουσιαστικές και αποτελεσματικές ήταν οι 

αλλαγές στην αγροτική οικονομία της χώρας, αφού όπως έχει ήδη αναφερθεί το μεγαλύτερο μέρος 

του πληθυσμού άνηκε στην αγροτική τάξη. Είναι γεγονός ότι σε όσα γεωγραφικά διαμερίσματα είχε 

γίνει απαλλοτρίωση γαιών, οι στρεμματικές αποδόσεις ήταν σαφώς υψηλότερες από αυτές στην 

υπόλοιπη Ελλάδα. Αν και κανείς δεν μπορεί να απαρνηθεί το γεγονός ότι οι ακτήμονες υπέφεραν 

κατά τα πρώτα χρόνια διότι όσοι έλαβαν καλλιεργήσιμη γη χρεώθηκαν την αξία της, αλλά και την 

αξία των εγκαταστάσεων και των εργαλείων, κάτι που φαίνεται και στον τύπο της εποχής, εντούτοις 

τα εγγειοβελτιωτικά έργα που πραγματοποιήθηκαν τότε ήταν τόσο μεγάλα και σπουδαία που 

εξισορρόπησαν τις οποιεσδήποτε δυσμενείς συνθήκες που είχαν προκληθεί από την αγροτική 

μεταρρύθμιση. Οι Φιλελεύθερες κυβερνήσεις έχοντας λοιπόν δράσει με σωφροσύνη και έχοντας 

αποκτήσει τον ρόλο του βασικού ρυθμιστή της αγροτικής παραγωγής, πήραν αποφάσεις  που 

αποδείχτηκαν καταλυτικές για την αγροτική οικονομία. 

   Κατά τη γνώμη μου, κορωνίδα της αγροτικής μεταρρύθμισης, η πιο σημαντική αλλαγή 

δηλαδή που διαδραματίστηκε, η οποία ήταν όχι μόνο καταλυτική αλλά σωτήρια για την κοινωνία του 

20ού αιώνα, ήταν η αποκατάσταση του πολύ σημαντικού κύματος προσφύγων. Για να καταστεί 

σαφέστερο, ενώ προηγουμένως οι πρόσφυγες διέμεναν εξαθλιωμένοι στις πόλεις και 

αποδεκατίζονταν είχαν πλέον μια δική τους έκταση την οποία μπορούσαν να καλλιεργήσουν και με 

αυτόν τον τρόπο να αποκατασταθούν στη νέα τους πατρίδα που τόσο καιρό ανυπομονούσαν και όλα 

αυτά χάρη στην εξαιρετικά ριζοσπαστική αγροτική μεταρρύθμιση την οποία προετοίμασε με τις 

σημαντικότατες αποφάσεις του ο Ελευθέριος Βενιζέλος στο πλαίσιο της Κυβέρνησης του στη 

Θεσσαλονίκη το 1917, οι οποίες επέτρεψαν τις οριστικές ρυθμίσεις του ζητήματος μετά τη μεγάλη 

εθνική ήττα στη Μικρά Ασία. Αν δεν είχαν παρθεί όλα αυτά τα μέτρα, σίγουρα το κράτος θα είχε να 

αντιμετωπίσει πολλά περισσότερα προβλήματα, τα οποία πιθανόν να είχαν καταστροφικές συνέπειες 

στο μέλλον. 

  Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως η Αγροτική Μεταρρύθμιση ήταν ένα έργο που μας δίδαξε 

πολλά τόσο ως προς τους πολιτικούς χειρισμούς, τις οικονομικές πολιτικές αλλά και ως προς την 

κοινωνική ανακούφιση. Η πολυβασανισμένη χώρα μας, έμαθε πολλά από αυτό το μεταρρυθμιστικό 

έργο, καθώς κατάφερε κάτω από πολύ πιεστικές και δύσκολες περιστάσεις να βγει αλώβητη. Οι 

πολιτικοί της εποχής, με πρωτοστάτες τους πολιτικούς άνδρες της βενιζελικής παράταξης, 

δρομολόγησαν μια ιστορική διαδικασία, πάλεψαν και έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, 

αξιοποιώντας όλα τα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους για να καταφέρουν μέσα από πολλούς και 

περίπλοκους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς χειρισμούς να βγάλουν τη χώρα από αυτό το 



11 
αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει. Επομένως, η Αγροτική Μεταρρύθμιση του Ελευθερίου Βενιζέλου 

ήταν σίγουρα ένα καινοτόμο και νεωτεριστικό έργο αλλά ταυτόχρονα και μια περιπέτεια από την 

οποία η Ελλάδα βγήκε κερδισμένη. Οι προσπάθειες του ίδιου του Βενιζέλου όσο και των πολιτικών 

της παράταξης του έδωσαν το σωστό παράδειγμα στους νέους πολιτικούς σχετικά με τις αξίες που 

πρέπει να ακολουθούν  αλλά και ελπίδα, αφού γίνεται φανερό πως η χώρα μας έχει ξαναβρεθεί πολλές 

φορές σε δύσκολες καταστάσεις και αδιέξοδα, αλλά πάντοτε κατάφερνε να ξεφεύγει από αυτά. 

Άλλωστε, μέσα από την αντιμετώπιση όλων αυτών των αδιεξόδων και των προβλημάτων τέθηκαν οι 

βάσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας στις επόμενες δεκαετίες. 
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