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πρόλογος
Ή αγροτική οικονομία καί ή άγροτική κοινω
νία τής σύγχρονης Ελλάδας παύουν πιά νά βρί
σκονται στην άφάνεια.1 'Ωστόσο, λείπουν ακόμη
πολλές περιφερειακές μελέτες γιά νά μπορέσει
κανείς νά επιχειρήσει μιά άξιόλογη συνολική
σύνθεση.
Εκείνο πού λείπει κυρίως είναι μιά πραγματική
άγροτική ίστορία τής νεώτερης Ελλάδας, άπό τήν
όποια θά καταφαινόταν ή συνεχόμενη ή διακε
κομμένη πορεία τής σημερινής καταστάσεως.
Παρ’ όλ’ αύτά, στή διάρκεια των ταξιδιών καί των
έρευνών μας στήν έλληνική ύπαιθρο, άναγκαστήκαμε νά προβοϋμε σέ όρισμένες συσχετίσεις: πέρα
άπό τά διάφορα Ιστορικά δεδομένα καί τίς τοπικές
συνθήκες, ή πρόσφατη καί μέ έπιταχυνόμενο ρυθ
μό εξέλιξη, άφότου άρχισε ή οικονομική άνασυγκρότηση τής χώρας, βάζει τή σφραγίδα της
ολοένα καί πιό βαθιά στά τοπία καί στούς άνθρώπους. Καί πρώτ’ άπ’ όλα, ή κινητικότητα τοϋ
άγροτικου πληθυσμού. Τό φαινόμενο δέν είναι
καινούργιο στήν έλληνική ύπαιθρο. Ή μαζική
εγκατάσταση έκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων
τής Μ. ’Ασίας άπό τό 1922 μέχρι τό 1930 είναι
άκόμη όλοζώντανη στό π-νεΰμα καί τή νοοτροπία
των χωρικών πού κατοικούν τίς πεδιάδες τής Βό
ρειας Ελλάδας: τή Θεσσαλία, τή Μακεδονία, τή
Θράκη. 'Ωστόσο, έδώ καί είκοσι χρόνια, ή κί
νηση άλλάζει κατεύθυνση καί χαρακτήρα. Δέν
άδειάζουν πιά μόνον οί ορεινές περιοχές, άλλά
καί οί πεδιάδες χάνουν τούς άνθρώπους τους.
Βέβαια, στή Θεσσαλία καί τή Θράκη κυρίως, ή
μόνιμη έγκατάσταση των νομάδων (Βλάχοι-Σαρακατσάνοι)2 φέρνει νέο αίμα στήν πεδιάδα. Τελικά
όμως, πρόκειται μάλλον γιά άλλαγή προτιμήσεων
σχετικά μέ τό κατάλυμα τής πεδιάδας πού φιλοξε
νούσε κάθε χειμώνα ζώα καί άνθρώπους, καί όχι
γιά μιά επανάσταση. "Ετσι, περνάμε άπό ένα
«αντίστροφο ήμινομαδισμό, όπου τό μόνιμο στοι
χείο είναι τό ορεινό χωριό... σέ ένα άμεσο ήμινομαδισμό».3 Μέ πενήντα τουλάχιστον χρόνια
καθυστέρηση, ή Θεσσαλία γνωρίζει άπ’ αυτή τήν
1. Βλ. κυρίως: Guy Burgel, Pobia, étude géographique d'un
village crétois, Athènes, 1965, 140 σελίδες. John Campbell καί
Ph. Sherrard, Modem Greece (chapitre «The Greek Country
side»), Londres, 1968 , 424 σελίδες. E. Fuldner, Agrar geogra
phische Untersuchungen in der Ebene von Thessaloniki,
Frankfurt/Main, 1967, 146 σελ. B. Kayser, Margariti,
Athènes, 1964, 39 σελ. P.-Y. Péchoux, Les paysans de la rive
orientale du Bas Nestos, Athènes, 1969, 61 σελ. M. Sivignon,
«Aspects d’ une plaine méditerranéenne: la Thessalie», Revue
de Géographie de Lyon, 1965, σελίδες 101-129, τοϋ αύτοΟ:
«Les pasteurs du Pinde septentrional», Revue de Géographie
de Lyon, 1968, σελίδες 5-43.
2. Βλάχοι καί Σαρακατσάνοι είναι δύο πρωταρχικές πολιτι
σμικές (ethnies) όμάδες των ποιμένων-νομάδων πού συναντάει
κανείς στήν Ελλάδα.
3. Μ. Sivignon, «Les pasteurs du Pinde septentrional», οπ.π.

άγροηκές ’έρευνες στην Έλλάόα

άποψη τίς ίδιες διαδικασίες πού όδήγησαν τούς
ορεσίβιους ποιμένες τού ορούς Κυλλήνη, στην
Πελοπόννησο, νά ριζώσουν εκεί καί νά γίνουν
γεωργοί στην παράκτια πεδιάδα τού Κορινθιακού
Κόλπου.
Πραγματικά, ή άγροτική Ελλάδα ζει .συγχρό
νως δύο στάδια πού άκολουθήθηκαν διαδοχικά
στή Δυτική Μεσόγειο: τήν κάθοδο τού ορεινού
πληθυσμού πρός τήν πεδιάδα, καί τήν άγροτική
έξοδο πρός τίς πόλεις, ή όποια επηρεάζει στό
έξης περισσότερο ίσως τήν πεδιάδα παρά τό βου
νό. Έτσι, άπό τό 1950 τά κύματα των μεταναστών,
πού συγκλίνουν άπό τήν Πελοπόννησο πρός τήν
Αθήνα, προέρχονται άπό τίς πεδιάδες τής
’Ηλείας, καθώς καί άπό τά θουνά τής Λακωνίας
καί τής ’Αρκαδίας. Μέ τόν ϊδιο τρόπο, τά λεκα
νοπέδια τής Μακεδονίας έφοδιάζουν άπό δω κι
εμπρός τήν πρωτεύουσα μέ περισσότερους κατοί
κους άπ’ ό,τι τά χωριά τής Πίνδου καί τού
Όλύμπου.
Καί νά πού μέσα σ’ αυτόν τόν άγροτικό κόσμο,
πού ’χει έπηρεασθεΐ άπό τίς έναλλαγές τής ιστο
ρίας πού οί φάσεις της άλληλοδιαδέχονται ή μία
τήν άλλη, παρεμβαίνει ό παρατεταμένος άπόηχος
τής βιομηχανικής Εύρώπης πού ζητάει εργατικό
δυναμικό. Όπως ό άγροτικός πληθυσμός τής Δυ
τικής Εύρώπης άφανιζόταν τόν 19ο αιώνα άκολουθώντας τούς ρυθμούς τής έκθιομηχανίσεως,
έτσι καί οί έλληνικές έπαρχίες άφανίζονται άκολουθώντας τίς τάσεις τής γερμανικής οικονομίας,
μέ τήν έπιτάχυνση πού παρατηρεϊται σ’ όλους
τούς τομείς καί πού έχει σάν άποτέλεσμα νά άπέχει σήμερα ή Θεσσαλονίκη άπό τό Μόναχο 24
ώρες μέ τό τραίνο.
Μέ τά νέα αύτά χαρακτηριστικά, ή μετανά
στευση πρός τούς βιομηχανικούς πόλους τής Δυ
τικής Εύρώπης δέν έχει πιά τίς συνέπειες πού είχε
τό χωρίς γυρισμό ξεκίνημα γιά τήν ’Αμερική ή
τήν Αύστραλία, ή άκόμη ή άγροτική έξοδος πρός
τίς πόλεις τού εσωτερικού.
Κατά περίεργο τρόπο, αύτούς πού φεύγουν γιά
τή Γερμανία εκείνοι πού μένουν τούς περιβάλλουν
μέ περισσότερες φροντίδες καί περιποιήσεις άπ’
ό,τι αύτούς πού πρόκειται νά εγκατασταθούν στήν
’Αθήνα: στήν πρωτεύουσα πρέπει νά κυνηγάς τήν
τύχη σου, ή άβεβαιότητα τής έπιτυχίας συμβαδί
ζει μέ τούς πειρασμούς τής πόλεως· στή Γερμα
νία, τό αίσθημα τής άσφάλειας καί οί ύψηλές
άποδοχές άποτελούν τίς βασικές προϋποθέσεις
μιας διαμονής πού κατά τά άλλα είναι πολύ
σκληρή. Στούς μετανάστες πού είναι στήν ’Αθήνα
στέλνουν δέματα ή μπιτόνια μέ λάδι καί άπό τούς
εργάτες τής Γερμανίας έρχονται επιταγές. Ή
πρόσκαιρη μετανάστευση στό έξωτερικό άποφέρει
στήν άγροτική έκμετάλλευση εισοδήματα σέ ρευ
στό χρήμα.
'Η δεύτερη μεταβολή πού παρατηρεϊται στίς

έπαρχίες πού βρίσκονται σέ εξέλιξη, είναι οικο
νομική καί τεχνική. Ή εκμηχάνιση άπλώνεται σέ
όλες τίς περιοχές μέ τόσο υπερβολικά ταχύ ρυθ
μό, πού δέν τόν επιτρέπει ούτε τό ύψος των
άγροτικών εκμεταλλεύσεων, ούτε ή μετριότητα
των άγροτικών εισοδημάτων. ’Αλλά αύτό, καθώς
καί ή τάση γιά κάθε είδους άγορά, πρέπει νά
άποδοθεΐ- στή μεσογειακή νοοτροπία τής έπιδείξεως· κι αύτοί άκόμη πού δέν έχουν τή δυνατό
τητα νά κάνουν επενδύσεις, ενοικιάζουν τρακτέρ
ή καλλιεργητική μηχανή μέ τήν ώρα, καί μ’ αύτόν τόν τρόπο ζητούν νά τούς άναγνωρισθεϊ άνθρώπινη άξια. Ή χρήση χημικών λιπασμάτων
διαδίδεται μέ τόν ίδιο τρόπο, άλλά μένουν άκόμη
πολλά νά γίνουν στό τομέα αύτό. 'Ωστόσο, χάρη
στήν ’Αγροτική Τράπεζα, δέν υπάρχει "Ελληνας
άγρότης πού νά μή χρησιμοποιεί βιομηχανικά λι
πάσματα πού κάνουν γόνιμο τό έδαφος, άν καί
πολλές φορές λόγω ύπερβολικής χρήσεως κινδυ
νεύουν νά καούν οί φυτείες του.
'Η μεταβολή τής άγροτικής παραγωγής δέν είναι
λιγότερο ριζική. 'Η άποδοτική άγροτική επιφά
νεια4 τής χώρας άξιολογειται σέ διπλή κλίμακα.
Παντού ή πεδιάδα άξιοποιεΐται σέ βάρος τού
βουνού.
Άλλά κυρίως άπ’ τή Βόρειο Ελλάδα μέ τίς έκτεταμένες πεδιάδες προέρχεται όλοένα καί περισ
σότερο τό πιό άξιόλογο μέρος τής γεωργικής
παραγωγής. Αύτό είναι φανερό ιδίως στήν περί
πτωση τής σιτοπαραγωγής. 'Η αύτάρκεια τής χώ
ρας στόν τομέα τών δημητριακών, άπό τό τέλος
τού 1950, έγινε δυνατή μέ τήν αύξηση τών σιτο
βολώνων καί γενικά τής παραγωγής, στή Θεσσα
λία, τή Μακεδονία καί τή Θράκη.
Τά προγράμματα άναπτύξεως πού καταρτίζονται
στήν πεδιάδα τής Λάρισας (Θεσσαλία) ή τής Σίνδου (Μακεδονία) άντισταθμίζουν προοδευτικά τά
έγκαταλελειμμένα άλώνια τής ’Αρκαδίας καί τής
Μεσσηνίας (Πελοπόννησος).
Ή πρόοδος τών κερδοσκοπικών καί εμπορικών
καλλιεργειών είναι τό άλλο σημαντικό χαρακτη
ριστικό τής σημερινής- έξελίξεως. Βέβαια, πρίν
πολλά χρόνια, ό 'Έλληνας χωρικός δέν ζούσε μέ
οικονομική αύτάρκεια.
Ή σχεδόν άποικιακού τύπου έκμετάλλευση τών
νησιών άπό τούς Ενετούς, ή εφαρμογή τού συ
στήματος τών «τσιφλικιών» στήν ήπειρωτική Ελ
λάδα, σφυρηλάτησε γιά πολύν καιρό τήν παρά4. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής ΕΣΥΕ (βλέπε: Κατανομή τής έκτάσεως τής χώρας κατά βασικός κατηγορίας χρήσεως αυτής.
Άθήναι, 1975), άπό τή συνολική επιφάνεια τής χώρας μόνο τό
30,0% αντιπροσωπεύει καλλιεργούμενες εκτάσεις (τίς πεδινές
έκτάσεις Θεσσαλίας, Μακεδονίας καί Θράκης κυρίως), οί
όποΐες άποτελούν καί τή γεωργική γή. 41,9% άντιπροσωπεύονται άπό βοσκοτόπους, 22,5% άπό δάση, καί 7,6% άπό εκτάσεις
πού καλύπτονται άπό νερά, οικισμούς, καί διάφορες άλλες έκτάσεις (Σ.Μ.).

191

Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, 6' και γ' τετράμηνο 1977

δόση' τής προεξοφλήσεως στή γεωργική παραγω
γή. Τό σημερινό άνοιγμά των αγορών ένίσχυσε
τίς καθιερωμένες ειδικές καλλιέργειες καί οδή
γησε στή δημιουργία νέων καλλιεργειών ιδιαίτερα
σημαντικών από εμπορική άποψη, όπως είναι ή
καλλιέργεια τοϋ ζαχαρότευτλου.
‘Έτσι, πλάι στή μεσογειακή «τριλογία» τοϋ σί
του, τής έλιάς καί τοϋ κρασιοϋ, πού έξακολουθεϊ
ν’ αποτελεί—εκτός άπό τή Βόρειο Ελλάδα όπου
δέν ύπάρχει ελιά—τή βάση τής άγροτικής έκμεταλλεύσεως, υπάρχει ή Ελλάδα τής σταφίδας καί
τών έσπεριδοειδών (Κρήτη, Πελοπόννησος, Ίόνιοι Νήσοι), ή Ελλάδα τοϋ βαμβακιού, τοϋ ζαχα
ρότευτλου καί τοϋ καπνού, μέ υψηλή άπόδοση
(Μακεδονία, Θεσσαλία), ή Ελλάδα τών όπωροφόρων (στήν περιοχή τοϋ Βερμίου, άπό τή Βέροια
στήν ’Έδεσσα), καί ή Ελλάδα τοϋ καπνοϋ ποιότητος (Θράκη).
Όλες αυτές οί καλλιέργειες πού προορίζονται
γιά τήν άγορά, κι αύτό είναι ενα τελευταίο κοινό
χαρακτηριστικό,είναι καλλιέργειες πού ύποστηρίζονται άπό τό κράτος. Ό Έλληνας χωρικός κα
ταχρεώνεται στήν Αγροτική Τράπεζα γιά τόν γε
ωργικό του έξοπλισμό, γιά ν’ άγοράσει σπόρους,
λιπάσματα ή ζώα βελτιωμένης ράτσας. Ζητάει
τιμές άγροτικών προϊόντων ύψηλότερες άπό τίς
διεθνείς, καί τό επιτυγχάνει. Τό ήμισυ σχεδόν τών
Ελλήνων ζοϋν άκόμη άπό τή γεωργία: αύτό είναι
μιά διαπίστωση πρωταρχικής σημασίας. ’Αλλά ή
πολιτική τής συγκρατήσεως τών τιμών δέν είναι,
στήν ούσία, παρά ή συνέπεια τοϋ αυξανόμενου
διαχωρισμοΰ μεταξύ τής άγροτικής οικονομίας
καί τών τεχνικών καί άνθρώπινων διαρθρώσεων
τής άγροτικής έκμεταλλεύσεως. Καί έδώ βρίσκε
ται ή αιτία γιά τήν όποια ό αγροτικός πληθυσμός
τής Ελλάδας δέν προοδέυσε.
Οί άνθρωποι φεύγουν, τά μέσα καλλιέργειας
διαφοροποιούνται, ή παραγωγή μεταβάλλεται,
άλλά ή άνεπάρκεια τής εγγείου ιδιοκτησίας, κα
θώς καί ό τεμαχισμός τών κλήρων, παραμένουν.
Οί άγροτικές δομές παρουσιάζουν στασιμότητα.
Επομένως τό άγροτικό μέλλον τής χώρας έξαρτδται, άναμφίθολα, άπό τήν Ικανότητα έξελίξεως
τών δομών βασικά, καθώς καί άπό τά μεγάλα σχέ
δια τής χωροταξίας. Μ’ αύτό τό πνεϋμα, προσπα
θήσαμε νά παρουσιάσουμε έδώ τή συνθετική εμ
πειρία τών ερευνών πού πραγματοποιήθηκαν κατά
τά έτη 1965, 1966 καί 1968, χάρη στις αποστολές
τοϋ Έθνικοϋ Κέντρου Επιστημονικής Έρεύνης
τής Γαλλίας. Σέ μιά γενική θεώρηση τής καταστάσεως, σέ τρία προβλήματα συγκεντρώνεται ή
προσοχή μας:
’Αρχικά, ή άνισότητα στίς δομές τής εγγείου
ιδιοκτησίας φάνηκε ότι έπρεπε νά έξετασθεϊ πρώ
τα. Ή παραδοσιακή εικόνα τής άγροτικής
δημοκρατίας μπορεί νά έχει κάποια έξία σέ επί
πεδο γενικής παρουσιάσεως, άλλά είναι άνεπαρ192

κής άν προσπαθήσουμε νά καθορίσουμε τά επί
μέρους στοιχεία τής άγροτικής κοινωνίας. Στή
συνέχεια, μελετήθηκε ή επίδραση τής πόλεως
στήν άγροτική οικονομία. Τό μέρος εκείνο τών
εισοδημάτων τής άγροτικής έκμεταλλεύσεως πού
διοχετεύεται στήν πλησιέστερη πόλη, στήν το
πική μητρόπολη καί κυρίως στήν πρωτεύουσα,
φαίνεται συχνά άμελητέο, γιατί είναι δύσκολο νά
γίνει άντιληπτό. Οί άγρότες πού άσκοϋν ένα μή
γεωργικό κύριο έπάγγελμα, άλλά ενα μέρος τών
εισοδημάτων τους τό κερδίζουν άπό τήν έκμετάλλευση τής γής, είναι περισσότερο γνωστοί.
Πράγματι, πρόκειται γιά τό ίδιο φαινόμενο τής
εξωτερικής προεξοφλήσεως σέ μιά άγροτική οι
κονομία, πού είναι ήδη πολύ εύθραυστη. Τέλος,
έγινε προσπάθεια νά καθοριστούν οί σχέσεις
μεταξύ άγροτικής έξόδου καί άγροτικών δομών.
Οί σχέσεις αύτές είναι διπλές. Είναι διαφορο
ποιημένη ή μετανάστευση πρός τό έξωτερικό;
’Αποτελούν διαχωριστικούς παράγοντες ή γεωρ
γική πυκνότητα καί ό πλοϋτος τής γής; 'Ως πρός
τίς συνέπειες, ποιά είναι ή έπίδραση τών αναχω
ρήσεων στήν άγροτική οικονομία; ’Ανακατανομή
τοϋ αγροτικού χώρου ή νέες μορφές σχέσεων μέ
τή γή; Αύτά είναι τά έρωτήματα πού έχουν τεθεί
μέσα σέ τοπικά πλαίσια πολύ διαφορετικά, καί
πού τήν προέλευσή τους θά σκιαγραφήσουμε στή
συνέχεια.
I. ποικίλοι στόχοι καί διαφοροποιημένοι

άγροτικοί χώροι
Οί έρευνες έγιναν στήν περιοχή τής Κορίνθου
(Πελοπόννησος), στή Ζάκυνθο (Ίόνιο Πέλαγος),
στούς πρόποδες τοϋ Βερμίου, στήν πεδιάδα τής
Θεσσαλονίκης (Μακεδονία), καθώς καί στό δια
μέρισμα τής Ξάνθης (Θράκη).
Κόρινθος: ή πτώση ενός πληθυσμού
καί μιας οικονομίας
Σέ κείνον πού διανύει τό στενό καί έλικοειδές5
τμήμα τής έθνικής όδοϋ μεταξύ Κορίνθου καί Πατρών, ή παραλιακή πεδιάδα δίνει μιά έντύπωση
πλούτου πού σπάνια συναντά κανείς στήν Ελλά
δα. Τά χωριά διαδέχονται μικρές πόλεις πού πα
ρουσιάζουν μιά εικόνα εύημερίας (Κιάτο, Ξυλόκαστρο): τά σπίτια είναι κομψά· τό μπετόν, πού
έχει γίνει άπαραίτητο λόγω τής συχνότητας τών
σεισμών, αντικατέστησε σχεδόν παντοΰ τήν πέτρα
καί τήν πλίνθο. Οί προσόψεις τών σπιτιών, στο
λισμένες μέ άνθη, είναι άπόλαυση γιά τούς Άθη5. "Ενας διπλής κυκλοφορίας αύτοκινητόδρομος εχει τεθεί σέ
λειτουργία από τό 1970.
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ναίους παραθεριστές καί τούς ξένους τουρίστες
πού τούς προσελκύει ή παραλία μέ τά χαλίκια, τό
γεγονός ότι μπορούν νά νοικιάσουν εύκολα κά
ποιο κατάλυμα, καθώς καί τά τόσο διαφημισμένα
πασίγνωστα τουριστικά clubs (Club Méditer
ranée). Τέλος, στην ύπαιθρο, πέτρινα τοιχάκια
περιβάλλουν τούς ελαιώνες καί τίς φυτείες των
έσπεριδοειδών (λεμονιές κυρίως), πού τό σκούρο
τους πράσινο χρώμα δίνει μιά νότα δροσιάς μέσα
στό λιοπύρι τού καλοκαιριού. Τόν χειμώνα, στόν
καιρό τής συγκομιδής, οί καλλιεργητικές μηχα
νές, πού τίς σέρνουν ρυμουλκά, διασχίζουν τούς
δρόμους, καί τά κιβώτια μέ τά φρούτα σχηματί
ζουν σωρούς στήν έξοδο τών δρόμων, περιμένοντας τά φορτηγά πού θά τά μεταφέρουν στήν κεν
τρική άγορά τών ’Αθηνών.
Έάν άνηφορίσουμε σέ μιά άπό τίς πολυάριθμες
κοιλάδες, πού άπό τήν Κόρινθο ώς τό Ξυλόκαστρο τίς μέρες τής καταιγίδας κατεβάζουν χεί
μαρρους άπό λάσπη στή θάλασσα, θά άντικρύσουμε ένα τοπίο άλλου τύπου. Σ’ όλο τό μήκος
τού Τρικαλίτικου, άπό τό Ξυλόκαστρο ώς τό χω
ριό Ρίζα, οί οπωρώνες δίνουν τή θέση τους στά
άμπέλια, πού σκαρφαλώνουν σέ κοκκινωπούς λό
φους σκαμμένους άπό τή διάβρωση. Οί μικρές
κοιλάδες κόβονται συχνά άπό μικρούς λόφους, ή
κλίση τού έδάφους γίνεται άπότομη, παντού όμως
άπλώνονται, φροντισμένα ιδιαίτερα, τ’ άμπέλια: τό
βασίλειο τού σταφυλιού τής ' Κορίνθου. "Αν άνεβοΰμε άκόμα ψηλότερα στήν κοιλάδα, τό τοπίο
άλλάζει. Οί λόφοι ξανακλείνουν σέ μιά άπότομη
πλαγιά, όπου ό δρόμος άνεβαίνει μέ κορδέλλες.
Κι ύστερα προβάλλουν μπροστά μας ορίζοντες
πιό άνοιχτοί: σέ υψόμετρο 1.000 μέτρων καί σέ
άπόσταση 10 χιλιομέτρων άπό τή θάλασσα, τά
Τρίκαλα μάς προσφέρουν τό καταπράσινο πλαίσιο
ένός όχι πολύ ψηλού βουνού πού ξεκουράζει τό
μάτι καί πού είναι κατάφυτο άπό καστανιές καί
καρυδιές.
Οί ’Αθηναίοι τής μέσης τάξεως έρχονται τό
καλοκαίρι ν’ άναπαυθούν στά λιγοστά άνετα ξε
νοδοχεία, ή στά παλιά πατρογονικά τους σπίτια,
πού όσοι τά ’χουν διατηρήσει τούς έδωσαν μιά
νέα διαρρύθμιση.
Οί παραθεριστές δίνουν νέα ζωή στά τρία χω
ριά, "Ανω, Μεσαία καί Κάτω Τρίκαλα, πού τό
χειμώνα κατοικοΰνται άπό δέκα περίπου οικογέ
νειες. Καί όμως, πριν 100 περίπου χρόνια, ό χώ
ρος αύτός ήταν τό λίκνο μιας εύημερούσας άγροτικής κοινότητας, πού τή διαφέντευε πολιτικά καί
οικονομικά ή οικογένεια Νοταρά. Οί κάτοικοι
άσχολούνταν μέ τήν καλλιέργεια δημητριακών, σέ
συνδυασμό μέ τήν κτηνοτροφία. Ή πεδιάδα ήταν
έρημη. Τό Ξυλόκαστρο ήταν τότε ένα άπλό χωριουδάκι ψαράδων, πού άναπτύχθηκε όταν πέρασε
άπό κεΐ ή βασίλισσα Αμαλία· γύρω άπό τή Ρίζα,
.εκτείνονταν άπέραντες άκαλλιέργητες εκτάσεις
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πού χρησίμευαν γιά τή χειμερινή βοσκή. Προο
δευτικά, ή πεδιάδα εποικίστηκε. Ή οικογένεια
Νοταρά εμβόλιασε τίς άγριελιές στήν πεδιάδα καί
τίς έκμεταλλευόταν μέ συμβόλαια πού τής εξα
σφάλιζαν τό ήμισυ τής συγκομιδής (μισακά). Στίς
άρχές τού αιώνα, δημιουργήθηκε χειμερινός οικι
σμός, άλλά ό ορεινός οικισμός παρέμεινε ή έδρα
τής κοινότητας.
Τό άποφασιστικό βήμα έγινε πρίν άπό τόν Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τά ορεινά χωριά έγκαταλείφθηκαν οριστικά. ’Από τότε, ό πληθυσμός
καί ό οικονομικός πλούτος συγκεντρώθηκαν στήν
πεδιάδα. Παρ’ όλ’ αύτά, οί άνθρώπινοι δεσμοί δέν
παύουν νά ένώνουν τήν πεδιάδα μέ τό βουνό: όλες
οί παράλιες κοινότητες κατέχουν γαΐες στήν ένδοχώρα, πού τό καλοκαίρι τίς νοικιάζουν σέ
επαγγελματίες κτηνοτρόφους. Έτσι, τούς βοσκό
τοπους τών Τρικάλων, άπό τίς 20 ’Απριλίου μέχρι
τίς 20 ’Οκτωβρίου, τούς χρησιμοποιούν δεκαπέντε
οικογένειες βλάχων,6 πού οδηγούν έκεΐ μέ αύτοκίνητα, 6-7.000 πρόβατα. Τό χειμώνα, τά κοπάδια
αύτά κατεβαίνουν στήν περιοχή τών Μεγάρων ή
στή Σαλαμίνα.
Ή γειτνίαση τής Κορίνθου, μικρής πόλεως
15.000 κατοίκων, μέ τήν ’Αθήνα (80 χλμ.) πού
φαίνεται νά τήν παραλύει, μάς επιτρέπει νά μελε
τήσουμε τήν είσοδο μιας τοπικής άστικής τάξεως
σ’ αυτό τό άγροτικό περιβάλλον, καθώς καί τήν
επίδραση πού άσκει ή πρωτεύουσα σέ μιά γειτο
νική περιοχή. Σύμφωνα μέ τή γεωργική άπογραφή
τού 1961, 1.423 καλλιεργητές καλλιεργούσαν 2.350
περίπου εκτάρια7 άπό τά όποια μόνο 1.064 βρί
σκονταν έξω άπό τά κοινοτικά όρια. Περισσότερο
άπό τό 1/3 τής καλλιεργούμενης έπιφάνειας καλυ
πτόταν άπό άμπέλια (891 έκ.) καί περισσότερο
άπό τό 1/4, άπό όπωροφόρα δένδρα (679 έκ.), δη
λαδή άπό ελιές (69.000 δένδρα) καί έσπεριδοειδή
(100.000 δένδρα). Τέλος, άπ’ όλη τή γεωργική έκ
ταση άρδεύονταν μόνο τά 36%. Όπως βλέπουμε
λοιπόν, πρόκειται γιά μιά μεσογειακή κερδοσκο
πική γεωργία (σταφίδες, λάδι, έσπεριδοειδή), στό
πλαίσιο πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Ζάκυνθος: ή σφραγίδα τού παρελθόντος
Τό «Φιόρε του Λεβάντε», πού δέν άπέχει παρά
μονάχα μιά ώρα μέ «φέρυ-μπόουτ» άπό τήν άκτή
τής ’Ηλείας, συναρπάζει άκόμη τόν επισκέπτη,
έκατό καί πλέον χρόνια μετά τήν προσάρτησή
του στήν Ελλάδα. Ή Ζάκυνθος, μέ τά καμπαναριάγτης, τά άψιδωτά άρχοντικά της, όλα θαυμάσια
άνοικοδομημένα μετά τόν καταστρεπτικό σεισμό
τού 1953, τίς λιθόστρωτες πλατείες της, τούς κα6. Βλέπε τήν υποσημείωση 2, οπ.π.
7. 235 στρέμματα. (Σ.Μ.).
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θαρούς της δρόμους, θυμίζει πολύ περισσότερο
μικρή πόλη τής Β. ’Ιταλίας παρά κωμόπολη τής
σημερινής Ελλάδας. Οί εξοχές της είναι κι αυτές
έξαίσιες. Τό νησί είναι χωρισμένο σέ μιά πεδιά
δα, πού καταλαμβάνει τό άνατολικό τμήμα κατά
τό ήμισυ, καί σέ μιά σειρά άπό λόφους (500-600
μ.), πού καλύπτει όλο τό δυτικό τμήμα. Ή πεδιά
δα, πυκνοκατοικημένη, μέ πολλούς καί ώραίους
δρόμους, συγκεντρώνει τό μεγαλύτερο μέρος τού
γεωργικού πλούτου τής Ζακύνθου, πού είναι ή
σταφίδα, τά έλαφρά κρασιά καί ή έλιά. Παρ’ όλο
πού οί καλλιέργειες στή Ζάκυνθο είναι οί συνηθι
σμένες έξειδικευμένες καλλιέργειες πού άπαντοϋν
σ’ όλη τήν Ελλάδα, ώστόσο τό άγροτικό τοπίο
είναι πρωτότυπο, άν καί θυμίζει πάντα τήν «col
tura promiscua»8 τής πεδιάδας τής Πάδουας, μέ
τή διαφορά ότι εδώ ή έλιά άντικαθιστά τή λεύκα.
Οί σειρές των κορινθιακών σταφιδαμπελιών έναλλάσσονται μέ τίς πρασιές των λαχανικών. Ό ορί
ζοντας είναι περιορισμένος καί δέν φθάνει μέχρι
τόν οικισμό, πού μετά τόν πυρετό τής τελευταίας
άνοικοδομήσεως δέν είναι πιά διασπαρμένος καί
δέν είναι κρυμμένος μέσα στό πράσινο.
Τό βουνό γύρω άπ’ τό χωριό Βολίμες, γιά
παράδειγμα, στά βόρεια τού νησιού, δίνει τήν
όψη έρημου καί γυμνού τοπίου, όπως είναι οί πε
διάδες μέ τήν ξηρική καλλιέργεια (secano).9
Γύρω άπ’ τό χωριό ύπάρχουν άπογυμνωμένοι λό
φοι μέ όμαλή κλίση, πού κόβονται άπό πέτρινους
τοίχους· έκεΐ γύρω, τόν Αύγουστο, φυτρώνουν
κάτι ισχνές καλαμιές όπου οί κότες καί οί αγελά
δες τύπου Schwitz-Κέα10 άναζητοΰν τήν τροφή
τους. Στίς πιό απομακρυσμένες πλαγιές, μεγάλες
έκχερσώσεις έχουν σάν αποτέλεσμα τή θαμνώδη
βλάστηση πού άποτελεΐται άπό σχοίνους ύψους

8. Ή «coltura promiscua» ή «coltura mista» είναι ιταλικός
όρος, πού έχει είσαχθεΐ στό λεξιλόγιο τής άγροτικής Γεωγρα
φίας παγκόσμια, καί πού σήμαίνει τή μικτή καλλιέργεια, πού
είναι χαρακτηριστικό τού συστήματος καλλιέργειας (système
de culture) των μεσογειακών χωρών. Ειδικότερα, μέ τόν όρο
αύτό εννοούμε τήν καλλιέργεια (la culture) περισσοτέρων φυ
τών στόν ίδιο ταυτόχρονα άγρό. Μπορεί νά συνοδεύεται ή όχι
άπό άρδευση, αλλά πάντοτε χρειάζεται ύγρά εδάφη καί ύπεδάφη, καί δέν άντέχει τήν ξηρασία γιά πολύν καιρό. Τό πραγμα
τικό σύστημα «μικτής καλλιέργειας» πρέπει νά τό άναζητήσουμε κυρίως στήν Κεντρική ’Ιταλία (Τοσκάνη καί Έμιλία)
(Σ.Μ.)
9. Ή λέξη «secano» είναι ισπανική καί έχει είσαχθεΐ σάν
όρος στό λεξιλόγιο τής άγροτικής Γεωγραφίας. Σημαίνει τήν
ξηρική καλλιέργεια, σέ άντίθεση μέ τήν άρδευόμενη καλλιέρ
γεια (regadio - ισπανική λέξη). Στήν 'Ισπανία, ή άρδευόμενη
καλλιέργεια (regadio) διαχωρίζεται άπό τήν ξηρική καλλιέρ
γεια (secano). Γενικά, στά μεσογειακά τοπία είναι έντονη ή
παραδοσιακή άντίθεση μεταξύ τών άρδευομένων καί τών ξηρι
κών γαιών (Σ.Μ.).
10. Πρόκειται γιά εκλεκτή ράτσα πού προέρχεται άπό δια
σταύρωση τής ράτσας Schwitz καί τής τοπικής ράτσας τού
νησιού Κέα τού Αιγαίου. Διανέμονται άπό τήν ’Αγροτική
Τράπεζα.

ένός μέτρου καί περισσότερο. Στίς άποξεραμένες
κοιλάδες, οί δίοδοι έπικοινωνίας (διάσελα)11 κό
βονται μέ άναβαθμίδες (ταράτσες: terrasses), καί
ύπάρχουν άγροί εύφορώτεροι, όπου βρίσκει κανείς
μερικά έλαιόδενδρα. ’Αλλά τό βουνό είναι τό κατ’
έξοχήν πεδίο τής έκτατικής καλλιέργειας δημη
τριακών, καθώς καί τής κτηνοτροφίας.
Περισσότερο κι άπ’ τά τοπία, ή κοινωνία τής
Ζακύνθου φέρει τή σφραγίδα τού «δυτικού» πα
ρελθόντος της. Οί αστοί είναι περισσότερο πολι
τισμένοι, οί τρόποι τους περισσότερο έξευγενισμένοι. Όπως καί νά ’χει τό πράγμα, ή ύπαιθρος πα
ρουσιάζει μερικά άξιοσημείωτα χαρακτηριστικά.
Ένα μάτι, συνηθισμένο στήν εικόνα τής έλληνικής ύπαίθρου, ξαφνιάζεται άπό τίς μεγαλοπρεπείς
εισόδους μέ τούς σκαλιστούς κίονες πού βλέπει
κανείς στίς άκρες τών δρόμων τής πεδιάδας, κα
θώς καί άπό τά παλιά άρχοντικά τής Ζακύνθου.
Χρειάστηκε μιά έπισταμένη έρευνα γιά ν’ άνακαλύψουμε μέσα σ’ ένα άπ’ αύτά τά άρχοντικά, έναν
γνήσιο εύγενή-γαιοκτήμονα (gentleman-farmer)
έλληνοποιημένο. Πρόκειται γιά τόν κόμητα Κομμοΰτο πού είναι γόνος μιας οικογένειας άπό τήν
Κωνσταντινούπολη καί διατηρεί σέ μιά αίθουσα
διδασκαλίας άρχεια πού χρονολογούνται άπό τόν
16ο αιώνα. Ό κόμης Κομμοΰτος, πού μιλάει τά
ιταλικά τόσο καλά όσο καί τά έλληνικά, έκμεταλλεύεται μέ σύγχρονα μέσα μιά έκταση 37 έκταρίων (3,7 στρεμ.) ένός καί μοναδικού συγκρο
τήματος: 21 έκτάρια άμπέλια, άπ’ τά όποια 13 φυ
τεμένα μέ κορινθιακή σταφίδα, καί 16 μέ έλιές.
Τό μέγεθος τού γεωργικού χώρου δέν άλλαξε άπό
τόν 19ο αιώνα: οί μοναδικές μεταβολές είναι τε
χνικές (έκμηχάνιση) καί οικονομικές: ή έλιά έχει
είσαχθεΐ άπό τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, άλλά
άναπτύσσεται δύσκολα λόγω τού συναγωνισμού
τής κορινθιακής σταφίδας στίς άγορές τού έξωτερικοΰ, καί τής έλλείψεως έργατικοΰ δυναμικού
πού άπασχολεΐται στούς άμπελώνες.
Στή Ζάκυνθο ύπάρχουν δυό κοινότητες συγκρι
τικού έλέγχου (communes témoins), τίς όποιες
μελετήσαμε ιδιαίτερα: τήν ίδια τήν πόλη τής Ζα
κύνθου καί τό χωριό Γαϊτάνι, λίγα χιλιόμετρα έξω
άπ’ τή Ζάκυνθο, στήν πεδιάδα. Τό 1961, ή πόλη
τής Ζακύνθου είχε 9.500 κατοίκους,12 καί άπό εν
εργό πληθυσμό 4.000 περίπου άτόμων μόνο λίγο
περισσότεροι άπό 300 κατοίκους δήλωσαν ότι
άποζούν άπό τή γεωργία ή τό ψάρεμα. Τήν ίδια
όμως χρονική περίοδο, άπαριθμήσαμε 443 γεωργοκαλλιεργητές, πού κατοικούσαν στήν πόλη καί
11. Talweg (ή thalweg, κατά τήν παλιά ορθογραφία) είναι
γεωμορφολογικός όρος, πού έχει είσαχθεΐ στή γαλλική γεω
γραφική όρολογία, μιά καί δέν ύπάρχει στή γαλλική άντίστοιχος όρος. ’Εμείς στήν έλληνική μεταφράζουμε τόν όρο ώς
διάσελα, δηλαδή διόδους έπικοινωνίας (Σ.Μ.).
12. Κατά τήν άπογραφή τοΟ 1971, ή Ζάκυνθος είχε 9.339
κατοίκους (Σ.Μ.).
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καλλιεργούσαν 635 έκχάρια, άπ’ τά όποια μόνο 75
βρίσκονταν μέσα στά όρια τής κοινότητας.
Περισσότερο άπό τό 40% τής καλλιεργούμενης
έπιφάνειας καλυπτόταν άπό δένδρα (κυρίως έλιές:
38.000 ρίζες), καί τό 10% άπό άμπέλια. Τό Γαϊ
τάνι είναι ενα μεγάλο χωριό 1.000 κατοίκων, πού
τό 80% τού ενεργού πληθυσμού του άποζεΐ άπό τή
γεωργία. Τό 1961 ύπήρχαν περίπου 238 γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, πού κάλυπταν 513 έκτάρια, άπό
τά όποια περίπου τό ήμισυ ήταν φυτεμένο μέ άμ
πέλια (241 έκτάρια) καί τό 1/5 μέ έλιές (108 έκτά
ρια). Οί προσοδοφόρες μεσογειακές καλλιέργειες,
πού στηρίζονται στήν κορινθιακή σταφίδα καί
τήν έλιά, έδώ συνοδεύονται άπό μεγάλες ιδιοκτη
σίες πού διατηρούνται καί πού συνορεύουν μέ μι
κρές καί τεμαχισμένες ιδιοκτησίες.
Ή περιοχή Βέροιας-Νάουσας: χώρος
άναπτύξεως σχέσεων
Στή δυτική Μακεδονία, 80 χλμ. περίπου άπό τή
Θεσσαλονίκη, ή περιοχή τής Βέροιας προσφέρει
όλες τίς όψεις μιας περιοχής μέσα στήν όποια
άναπτύσσονται οί φυσικές καί άνθρώπινες σχέ
σεις. Πρώτα-πρώτα, άποτελεϊ μέρος των ύψωμάτων πού σχηματίζουν τόν φυσικό έξοπλισμό τής
Βαλκανικής Χερσονήσου- ύστερα, δεσπόζει πάνω
στίς προσχωσιγενεϊς πεδιάδες τού 'Αλιάκμονα καί
τού ’Αξιού (Βαρδάρη): μερικά χιλιόμετρα δυτικά
τής Νάουσας, τό Βέρμιο βρίσκεται στό ΰψιστο
σημείο, πού ξεπερνά τά 2.000 μέτρα. Ή περιοχή
είναι έπίσης ζώνη έπαφής, λόγω των μεγάλων της
δυνατοτήτων καί τής ποικιλίας των γεωργικών της
έξειδικεύσεων. Τό βουνό είναι ψυχρό καί ύγρό: σέ
άπόσταση δέκα περίπου χιλιομέτρων άπό τή Βέ
ροια, τό χωριό Καστανέα, πάνω στήν πλαγιά τής
κοιλάδας τού 'Αλιάκμονα, άποζεΐ άπό τίς πλουτοπαραγωγικές πηγές τού δάσους καί άπό τήν έπίσπορο καλλιέργεια τής πατάτας.13 Οί παρυφές
τού βουνού χωρίζονται σέ πολλούς τομείς, πού
διαφέρουν ώς πρός τό ύψος καί τή θέση. Ή ένδοχώρα είναι δροσερή: τό χωριό Γεωργιανοί ποτίζε
ται άπό τά τρεχούμενα νερά τού Τριπόταμου, καί
τό τοπίο είναι περιφραγμένο (paysage bocager).14
13. Πρέπει νά προσθέσουμε τά δχι λίγα όφέλη πού άποκομίζονται άπό τό προσκύνημα στό μοναστήρι τής Παναγίας Σου
μελά, όπου βρίσκεται μιά θαυματουργή εικόνα, προερχόμενη
άπό τόν Πόντο.
14. Οί Γάλλοι γεωγράφοι αντιδιαστέλλουν δύο τύπους άγροτικοΟ τοπίου: τήν άπερίφρακτη γη, πού άποδίδεται μέ τούς
όρους pays ouvert ή champ ouvert, champagne ή campagne,
openfield (άγγλικός όρος πού εχει έπικρατήσει στή διεθνή
όρολογία), καί τήν περίφρακτη γή, bocage, ή pays d’enclos.
Κ,αί οί δύο τύποι άγροτικοΰ τοπίου ύπάρχουν σ’ δλη τή γή,
ιδιαίτερα όμως στή βορειοδυτική Εύρώπη. Στήν 'Ελλάδα, μέ
τόν όρο «κάμπος» (πεδιάδα, λατ. campus), πού είναι άντίστοιχος τού γαλλικού champagne ή campagne, άποδίδεται ένα
όροπέδιο ή μιά κλειστή ορεινή λεκάνη, δηλαδή, όχι βουνό.
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Ή μηλιά είναι ό κυριότερος πλούτος τού χωριού.
Οί εξοχές είναι στ’ άλήθεια περισσότερο φωτεινές
καί περισσότερο ήλιόλουστες: είναι τό βασίλειο
τών οπωρώνων (ροδακινιές κυρίως). Όσο κατε
βαίνουμε πρός τήν πεδιάδα, τόσο οί φυτείες τών
όπωροφόρων δένδρων παραχωρούν τή θέση τους
στίς μεγάλες καλλιέργειες: τό χωριό Πλάτανος,
στίς έκβολές τού 'Αλιάκμονα, εχει σάν βασικό
πλούτο τό στάρι, τό ζαχαρότευτλο καί τό άρδευόμενο βαμβάκι.
’Αλλά αύτό πού μετράει περισσότερο άπ’ ό,τι
τά τοπία καί οί γεωργικές έξειδικεύσεις, είναι ή
συνύπαρξη δύο πολιτισμών, δύο νοοτροπιών, πού
δέν κατορθώνουν νά εξαλείψουν τόν έλληνισμό,
πού τόν κρατάνε άδιάσπαστο ή γλώσσα καί ή
θρησκεία.
. Οί πρόσφυγες τής Μικράς ’Ασίας, ξεριζωμένοι
αλλά δραστήριοι, τηρητές τής ίσοπολιτείας, μέ
κοινοτική συνείδηση άλλά συγχρόνως καί μέ δική
τους προσωπικότητα, ειδικευμένοι καλλιεργητές
καί άνθρωποι μέ άστική παράδοση, είναι γερά
στεριωμένοι στό θεμέλιο τής άγροτικής παραδόσεως- οί αιώνες τής τουρκικής κατοχής τούς σφυ
ρηλάτησαν τό πνεύμα τής έγκαρτερήσεως, τήν
ύπομονή γιά τήν άνισότητα τών μισθών καί τού
πλούτου, τήν έμμονή στό σύστημα τής έκτατικής
έκμεταλλεύσεως (οικονομία τσιφλικιού).
Καί νά τό χωριό ’Επισκοπή, στήν πεδιάδα: τά
δύο τρίτα τών οικογενειών ήρθαν άπό τόν Καύ
κασο, γιά πρώτη φορά τό 1914, κι ύστερα έφυγαν,
γιά νά έγκατασταθούν πάλι, όριστικά αύτή τή φο
ρά, τό 1921. Τό ύπόλοιπο ένα τρίτο, οί «Σκλαβούνοι», ήταν ήδη εκεί άπό τήν εποχή τής Τουρκο
κρατίας. ’Από τό 1927 μέχρι τό 1936 μοιράστηκε
στούς νεοφερμένους κλήρος άπό 40 στρέμματα (4
έκτάρια).15 Τό χωριό Γεωργιανοί (ό τόπος τών
Γεωργιανών), στούς λόφους, πίσω άπό τίς παρυ
φές, κατοικεΐται άπό 70 οικογένειες πού ήρθαν τό
1921 άπό τήν πόλη Kars τής ’Ανατολικής Τουρ
κίας. Όταν εγκαταστάθηκαν στό χωριό αυτό, όλη
ή περιοχή ήταν βοσκότοπος, νοικιασμένος άπό
τόν Τούρκο Μπέη στούς «Βλάχους». Άρχισαν νά
σπέρνουν στάρι, πού δύσκολα ευδοκιμούσε, έξ αίΈνώ τά χαρακτηριστικά τού κάμπου (champagne, openfield)
είναι: άγροί άπερίφρακτοι, συγκεντρωμένη οίκηση, καλλιέρ
γεια όλόκληρης τής γής, καί μάλιστα μέ τή συλλογική ύποχρέωση τής άναγκαστικής άμειψισποράς, δηλαδή τής έναλλαγής καλλιεργειών. 'Η θεσσαλική πεδιάδα π.χ. είναι μιά cham
pagne, όπως οί πεδιάδες τής βορειοδυτικής Ευρώπης, δχι μόνο
επειδή εχει τήν ίδια μ’ αύτές όψη τό τοπίο, άλλά επειδή έχει
τήν κοινοτική οργάνωση. Τά χαρακτηριστικά τής περίφρακτης
γής (bocage) είναι: άγροί πού περιβάλλονται άπό φράκτη πού
είναι θάμνος, ξηρολιθιά, ή συρματόπλεγμα. Όταν κάθε άγροτεμάχιο περιφράσσεται έξ όλοκλήρου, πρόκειται γιά πραγμα
τικό τύπο τοπίου «περίφρακτης γής» (vrai bocage)- δταν όμως
ό άγρός δέν περιφράσσεται έξ όλοκλήρου, πρόκειται γιά
«ήμι-περίφρακτη» ή «ψευτο-περίφρακτη» γή («semi-bocage» ή
«pseudo-bocage») (Σ.Μ.).
15. Τό στρέμμα είναι τό 1/10 τού έκταρίου.
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χίας των τρεχούμενων νερών. Καί άπό τό 1927
αρχίζει ή καλλιέργεια τής μηλιάς, πού ή κατα
γωγή της χάνεται μέσα στό μύθο.
'Ο Λαναράς, βιομήχανος υφασμάτων, πρόσφυ
γας κι αυτός πού εγκαταστάθηκε στη Νάουσα,
είχε τήν ιδέα νά εισαγάγει φυτά άπό τήν Ιταλία.
Τό 1934 γίνεται ή όριστική διανομή των γαιών.'
’Αλλά ή γή δέν βοήθησε τούς πρόσφυγες νά ρι
ζώσουν εκεί, γι’ αύτό ήταν πάντα έτοιμοι γιά
περιπέτεια καί φυγή· καθήλωσε όμως μερικές οι
κογένειες ντόπιων, πού συνέχισαν νά άσχολοϋνται
μέ τήν κτηνοτροφία, ζώντας σέ απομονωμένα σπί
τια λίγο έξω άπ’ τό χωριό.
"Ενας παράξενος τύπος πού συχνάζει στίς όχθες
τού 'Αλιάκμονα είναι ό Χατζηγώγος, γιά τόν
όποιο πολλά λέγονται. ’Άλλοι λένε ότι είναι πρό
τυπο πελάτη τής Αγροτικής Τράπεζας που δέν
διστάζει νά τοϋ δανείσει μεγάλα ποσά γιά νά
κατασκευάσει σύγχρονα τυροκομεία. Άλλοι, ότι
αυτός ό δικηγόρος τών 65 χρόνων, γιός ένός αγω
γιάτη τοϋ Μπέη, πού εξασφάλιζε τήν εφοδιο
πομπή άπό τή Βέροια στήν Κοζάνη, είναι ιδιο
κτήτης ένός σύγχρονου τσιφλικιού: θά έκμεταλλευόταν 3.000 έκτάρια (30 στρέμματα) δάσους, θά
νοίκιαζε χιλιάδες έκτάρια θερινών βοσκών στούς
κτηνοτρόφους τής Θεσσαλίας, άπ’ τούς όποιους
θά αγόραζε τό γάλα σέ χαμηλή τιμή, γιά νά τό
πήξει σέ τυρί. Καί οί δυό απόψεις είναι, χωρίς
άμφιβολία, σωστές.
Σ’ αύτή τήν τόσο αντιφατική περιοχή, πολλα
πλασιάσαμε τή δειγματοληψία. Μελετήθηκαν δυό
μικρές πόλεις καί τρία χωριά. Ή Βέροια καί ή
Νάουσα, μαζί μέ τήν ’Έδεσσα, συγκροτούν στό
Βορρά μιά σειρά άπό μικρές πόλεις, πού ακολου
θούν τίς παρυφές τοϋ Βερμίου. Ή Βέροια, όπου
τά σύγχρονα κτίρια γειτονεύουν μέ τά τούρκικα
σπίτια, είναι άναντίρρητα ή πιό δυναμική. Κατά
τήν άπογραφή τοϋ 1961, ή πόλη αριθμούσε 25.765
κατοίκους,16 3.328 γεωργοεκμεταλλευτές, πού
καλλιεργούσαν περισσότερα άπό 6.600 έκτάρια
άπό τά όποια μόνο 2.800 βρίσκονταν μέσα στά
κοινοτικά όρια. Τό ένα πέμπτο περίπου τής έκμεταλλευόμενης γεωργικής γής καλυπτόταν άπό
δενδροκαλλιέργειες. Ή Νάουσα, μικρότερη άπό
τή Βέροια (15.752 κάτοικοι τό 1961), είχε εύημεροϋσα βιομηχανία μαλλιού, πού σήμερα βρίσκεται
σέ παρακμή. Ή έξειδίκευση στά φρούτα είναι
περισσότερο αισθητή έδώ άπ’ ό,τι στή Βέροια.
'Υπάρχουν 2.500 γεωργοεκμεταλλευτές, πού καλ
λιεργούν 2.400 έκτάρια, άπό τά όποια περισσό
τερα άπό 1.700 είναι φυτεμένα μέ όπωροφόρα δέν
δρα.
Τά χωριά πού διαλέξαμε είναι επίσης άντιπροσωπευτικά. Κοντά στούς λόφους, οί Γεωργιανοί,
χωριό 267 κατοίκων, άριθμοΰσε 106 γεωργοεκμε
16. Άπογραφή 1971, 29.528 κάτ. (Σ. Μ.).

ταλλευτές, οί όποιοι καλλιεργούσαν 300 έκτάρια,
άπ’ τά όποια 27 μέ όπωροφόρα δένδρα. Στήν πε
διάδα, στό χωριό Επισκοπή (698 κάτοικοι) ύπήρχαν 193 εκμεταλλεύσεις καί 622 καλλιεργούμενα
έκτάρια, άπ’ τά όποια μόνο 15 μέ όπωροφόρα δέν
δρα. Τό χωριό Πλάτανος, μέ 179 έκμεταλλεύσεις,
καλλιεργούσε περισσότερα άπό 1.000 έκτάρια, άπό
τά όποια 76 μέ όπωροφόρα. Τέλος, τό ενδιαφέρον
πού παρουσιάζει ή περιοχή συγκεντρώνεται στήν
ποικιλομορφία: ή επιβίωση μεγάλων περιοχών καί
ή διανομή τών γαιών στούς πρόσφυγες επιτρέπουν
νά έξετασθεϊ ή άποτελεσματικότητα τής άγροτικής μεταρρυθμίσεως, παράλληλα μέ τή βαθμιαία
φθορά ένός συστήματος ισότητας· ή έξειδίκευση
στή φρουτοκαλλιέργεια έκεΐ πού τελειώνει ή πε
διάδα, καθώς καί ή επικράτηση τής μεγάλης καλ
λιέργειας στήν πεδιάδα, μάς εισάγουν σ’ έναν
προβληματισμό πού τόν δημιουργούν άνισοι οι
κονομικοί καί τεχνικοί παράγοντες.
Ή πεδιάδα τής Θεσσαλονίκης:
ή επίδραση τής μεγάλης πόλεως
Στήν πεδιάδα τής Θεσσαλονίκης βασιλεύει καθ’
ολοκληρίαν ή μεγάλη καλλιέργεια: σιτάρι, βαμβά
κι, ζαχαρότευτλο, τό ένα διαδέχεται τό άλλο, χω
ρίς νά καταβάλλεται ιδιαίτερη φροντίδα γιά τή
συμπληρωματική άμειψισπορά, άλλά άνάλογα μέ
τίς τιμές τής Αγοράς, πού καθορίζονται άπό τό
Κράτος. Τό καλοκαίρι, σειρές άπό τρακτέρ, πού
σύρονται άπό ρυμουλκά φορτωμένα μέ τεύτλα, κατευθύνονται πρός τό μεγάλο έργοστάσιο ζαχάρεως
πού βρίσκεται στό Πλατύ, 20 χιλιόμετρα δυτικά
τής Θεσσαλονίκης.
Ή ταχύτατη άνάπτυξη τού ζαχαρότευτλου στίς
πεδιάδες τής Β. Ελλάδας δείχνει τήν επιτυχία καί
τά όρια τής πολιτικής τής συγκρατήσεως τών τι
μών. Τό 1961 ύπήρχαν λιγότερα άπό 2.500 έκτά
ρια μέ ζαχαρότευτλα, ένώ πέντε χρόνια άργότερα
ύπήρχαν σχεδόν 17.000. Άπό τό 1960, άρχισαν νά
λειτουργούν 3 εργοστάσια ζαχάρεως, στή Λάρισα,
στό Πλατύ (Θεσσαλονίκης) καί στίς Σέρρες. ’Επί
δύο χρόνια, οί ειδικοί δίδαξαν στούς χωρικούς
τήν καλλιέργεια τού τεύτλου. Άργότερα, θεσπί
στηκε γιά δύο χρόνια ένα βραβείο παροτρύνσεως,
200 δρχ. κατά καλλιεργούμενο στρέμμα. 'Υπο
γράφτηκαν συμβόλαια γιά τήν καλλιέργεια τών
τεύτλων μεταξύ τοϋ Συνεταιρισμού καί τού εργο
στασίου, τό όποιο άναλαμβάνει τήν ύποχρέωση
νά άγοράζει τή συγκομιδή σέ τιμή ύπαίθρου. Τό
εργοστάσιο, πού άντιπροσωπεύεται άπό έναν μη
χανικό άνά τμήμα, άπαιτει άγροτεμάχια τριών
στρεμμάτων τό λιγότερο, τή χρησιμοποίηση χη
μικών λιπασμάτων καί τήν παράδοση τεύτλων κα
θαρών καί σέ καλή κατάσταση. ’Εάν σέ μιά
περιοχή ή φυτεμένη έκταση υπερβαίνει τό 15%
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τής καλλιεργούμενης επιφάνειας, τότε τό έργοστάσιο εξασφαλίζει τή χρήση έλικοπτέρου. ’Αλλά
κάθε νόμισμα έχει καί τήν άλλη του πλευρά. Τό
ζαχαρότευτλο αναστάτωσε τά συστήματα καλλιέρ
γειας, χωρίς όμως νά γίνει τό βασικό στοιχείο
τής εναλλακτικής καλλιέργειας. Διάφορες πολιτι
κές πιέσεις είχαν σάν άποτέλεσμα νά πολλαπλασιαστοΰν οί ευεργετικοί τομείς: προκειμένου νά
Ικανοποιηθούν περισσότερα χωριά, τεμαχίστηκε ή
δενδροφυτεμένη περιοχή καί κυρίως έπεκτάθηκαν
οί ζώνες καλλιέργειας σέ άπόσταση πολλών δεκά
δων χιλιομέτρων άπό τό εργοστάσιο, πράγμα πού
συνεπάγεται μακρές καί δαπανηρές πορείες μέ
τρακτέρ. Οί χωρικοί, παρ’ όλα αύτά, διαλέγοντας
τούς σπόρους πού τούς χορηγήθηκαν καί ρυθμί
ζοντας κατάλληλα οί ίδιοι τά μηχανήματα σποράς
EBRA, κατορθώνουν νά σπείρουν πολύ μεγαλύ
τερη έκταση απ' αύτή πού είχε έκμισθωθεΐ επίση
μα. Γι’ αύτό καί οί θεωρητικά θαυμάσιες άποδόσεις!
Στό εργοστάσιο ζαχάρεως, πρόσφατα προστέ
θηκε ενα τμήμα παραγωγής ζωοτροφών (υπολείμ
ματα εργοστασίου ζαχάρεως, έκπιέσματα βαμβα
κιού). ’Ακόμη δέν έγινε, όπως άπό καιρό είχε
προβλεφθεϊ, ή ανέγερση ενός εργοστασίου παρα
σκευής συμπεπυκνωμένου γάλακτος, πού θά καθι
στούσε τό Πλατύ, τό πρώτο άγροτικό συγκρότημα
τής χώρας, καί θά έδινε στή γύρω περιοχή τό ρυθ
μό τής βιομηχανικής έποχής. Οί πρόσφατες αυ
τές εγκαταστάσεις ένισχύουν τήν προσπάθεια πού
καταβάλλεται άπό δεκαετίες γιά τήν άξιοποίηση
τής πεδιάδας τής Θεσσαλονίκης- δηλαδή γιά τήν
έξυγίανση καί τήν άποξήρανση τού δέλτα τού
'Αλιάκμονα, τού ’Αξιού καί τού Γαλλικού, πού
άρχισαν πρίν άπό τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κα
θώς καί γιά τήν άρδευση καί τόν άναδασμό τής
γής, πού άρχισε πρίν μιά δεκαετία περίπου.
Οί διάφοροι αύτοί παράγοντες καθιστούν τήν
περιοχή μιά άπό τίς πιό προοδευμένες επαρχίες
τής Ελλάδας. ’Αλλά παρ’ όλ’ αύτά, τό βάρος τής
'Ιστορίας δέν παύει νά έχει μεγάλη σημασία. Έδώ
ξαναβρίσκουμε άκόμη, καί συχνά στά ’ίδια χωριά,
έντόπιους καί πρόσφυγες. Βασικά, τό γεγονός ότι
βρίσκεται κοντά ή Θεσσαλονίκη, περιφερειακή
μητρόπολη 500.000 καί πλέον κατοίκων, μεταβάλ
λει ριζικά τίς σχέσεις μεταξύ άνθρώπου καί γής.
Λίγα χιλιόμετρα μόνο βορειοδυτικά τής πόλεως, ή
Νέα Μαγνησία γνωρίζει τήν τυπική εξέλιξη τών
άγροτικών κοινοτήτων, πού έπηρεάζονται άπό τό
άστικό περιβάλλον: ή μεγάλη καλλιέργεια δίνει
τό προβάδισμα στά πρώιμα προϊόντα πού προορί
ζονται γιά τήν άγορά τής Θεσσαλονίκης, καί οί
χωρικοί πουλάνε μέ αυξανόμενο ρυθμό τή γή τους
γιά ανοικοδόμηση. Περισσότερο άπομακρυσμένη
(12 χλμ.), ή κοινότητα τής Σίνδου παρουσιάζει
μεγαλύτερη άντίσταση στήν άστική διείσδυσηάλλά κι έδώ τούς άνθρώπους τούς έχει κερδίσει ή

πόλη: οί μισθοί τών εργοστασίων καί τής άστικής
οίκοδομής προστίθενται στά εισοδήματα άπό τήν
άγροτική έκμετάλλευση ή στίς ήμέρες τής γεωρ
γικής εργασίας. Τέλος, άνατολικά τής πόλεως,
στή Νέα Ραιδεστό π.χ., ή σχεδόν μονοκαλλιέρ
γεια τού σκληρού σίτου επιτρέπει μιά άκόμη με
γαλύτερη διάσπαση τού τρόπου ζωής καί τής
άγροτικής οικονομίας: δέν είναι σπάνιο, ό επί κε
φαλής τής έκμεταλλεύσεως νά έξασκεΐ στή Θεσ
σαλονίκη ένα μικρό άστικό επάγγελμα (συχνά
πλανόδιος πωλητής), αφήνοντας στή γυναίκα του,
πού μένει στό χωριό, τή φροντίδα τής καλλιέρ
γειας τής γής καί τή διαδικασία τής συγκομιδής.
Ή έρευνα περιορίστηκε σέ δυό σημαντικές κοι
νότητες τής δυτικής πεδιάδας τής Θεσσαλονίκης:
τήν ’Αλεξάνδρεια καί τή Σίνδο. Ή ’Αλεξάνδρεια
είναι μιά μεγάλη κωμόπολη (6.168 κάτ. τό 1961),
στή διασταύρωση τών οδών Βέροιας, ’Αθηνών καί
Θεσσαλονίκης. 'Η κοινότητα άριθμούσε, στήν
άγροτική άπογραφή τού 1961, περίπου 1.300
γεωργικές έκμεταλλεύσεις, διαχωριζόμενες σέ
5.000 έκτάρια (50.000 στρέμματα). Ή μέση έκμε
τάλλευση είναι 4 έκτάρια (40 στρέμματα), συγκεν
τρωμένα, μετά τόν άναδασμό, σέ ενα καί μόνο
άγροτεμάχιο,
ώς επί τό πλεΐστον άρδευόμενο.
Τό ήμισυ τής επιφάνειας τής άγροτικής έκμεταλ
λεύσεως είναι φυτεμένο άπό βαμβάκι, 6-8 στρέμ
ματα άπό φυτά γιά τήν κτηνοτροφία—βασικά
άραβόσιτο—, 3-4 στρέμματα άπό ζαχαρότευτλα καί
τό ύπόλοιπο άπό σιτάρι.
Στή Σίνδο, κοινότητα 4.132 κατοίκων, 929 έκμεταλλεύσεις διαχωρίζονταν κατά τό 1961 σέ 3.410
έκτάρια. Τό καλλιεργητικό σύστημα είναι τό ίδιο
μέ τό σύστημα τής κοινότητας τής ’Αλεξάνδρειας.
Προβλήματα άνθρώπινα δημιουργεί τό γεγονός
ότι ύπάρχουν άγρεργάτες χωρίς γή, «άκτήμονες».
Τό 1922, 450 οικογένειες, πού προέρχονταν άπό
τή Μ. ’Ασία καί τήν ’Ανατολική Θράκη, προστέ
θηκαν στίς 50 έντόπιες οικογένειες.
Μετά τίς προσωρινές άνακατανομές τών γαιών, οί
πρόσφυγες πήραν, μετά τήν πρόσχωση τού ’Αξιού
(1928-1931), οριστικά κλήρους (42 στρέμματα γιά
κάθε οικογένεια 5-6 άτόμων). Ή χορήγηση γαιών
συνεχίστηκε μέχρι τό 1942, χρονολογία τής τε
λευταίας κανονικής κατανομής τών γαιών. ’Από
τότε, τό άπόθεμα τών κοινοτικών γαιών περιορί
στηκε, καί νέα νοικοκυριά ήρθαν ν’ αύξήσουν τίς
τάξεις τών άκτημόνων. Όλ’ αύτά δημιουργούν μιά
πολύ συγκεχυμένη κατάσταση έγγειου ιδιοκτη
σίας. Μιά μειονότητα «έντοπίων» πού έμειναν έξω
άπό τή διανομή τών γαιών καί πού είδαν τούς
τίτλους ιδιοκτησίας τους νά άναγνωρίζονται μετά
τήν άποχώρηση τών Τούρκων ένα σύστημα κατα
νομής τών γαιών ισότιμο άπ’ τήν άρχή, πού παγιοποιήθηκε όμως μέ τίς διαδοχικές διανομές καί
κυρίως μέ τήν προοδευτική έξαφάνιση τών κοινο
τικών γαιών πρόκειται γιά μιά πραγματική κατά199
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στάση πού προέρχεται έν μέρει άπό τό σύστημα
κατανομής καί έν μέρει άπό τίς αγοραπωλησίες.
Τό γεγονός οτι ή Θεσσαλονίκη είναι πολύ κοντά,
επιταχύνει άλλωστε τήν κινητικότητα τής εγγείου
ιδιοκτησίας. Καί τελικά αύτή είναι πού δίνει σ’
αύτή τήν περιοχή συγκριτικού ελέγχου (région
témoin) τήν ιδιομορφία της.
Ξάνθη: καπνός καί μειονότητες
Εκατόν πενήντα χιλιόμετρα άνατολικότερα,
μετά τόν Νέστο, βρίσκεται ένας νέος κόσμος. Δέν
είναι μόνο διαφορετικό τοπίο: στά βόρεια, ή βαρειά ράχη τής Ροδόπης συνοδεύει τόν ταξιδιώτη
πού άκολουθει τήν παλιά Έγνατία όδό, άπό τή
Θεσσαλονίκη πρός τήν Κωνσταντινούπολη· στούς
πρόποδες τού βουνού, ή προσχωσιγενής πεδιάδα
τού Νέστου, χαμηλή, άνθυγιεινή, διακεκομμένη
άπό σειρές λεύκες, πού πίσω τους κρύβονται τά
χωριά. ’Αλλά εδώ, οί άνθρωποι κυρίως είναι δια
φορετικοί. Είμαστε στή Θράκη, πού είχε εξαιρε
θεί τό 1923 άπό τή Συνθήκη τής Λωζάννης, γιά τό
θέμα τής άνταλλαγής των μειονοτήτων. Οί Τούρ
κοι βέβαια μπόρεσαν νά μείνουν, άλλά δέν έμποδίστηκε ή άφιξη Ελλήνων προσφύγων. Καί τά
χωριά μπορεί κανείς νά τά άναγνωρίσει εύκολα:
μικτά χωριά, μέ συνοικίες χωρισμένες, τούρκικα
χωριά μέ άθλιους μιναρέδες, έλληνικά χωριά χτι
σμένα μέ σχέδιο «ντάμας» (en damier), χαρακτη
ριστικό των προσφυγικών εγκαταστάσεων.
Γιά νά όλοκλη ρώσουμε τό μωσαϊκό17 των έθνι17. "Ας μάς έπιτραπεϊ έδώ νά κάνουμε μιά διευκρίνηση.
’Εθνικές ομάδες ή έθνικές μειονότητες δέν υπάρχουν στήν
Ελλάδα. Όπως άποδείχθηκε καί μέ τήν τελευταία άπογραφή
τοϋ πληθυσμού, ή Ελλάδα, άπό άποψη έθνολογικής συνθέσεως, παρουσιάζει τή μεγαλύτερη όμοιογένεια. Τήν άποψη
αύτή δέχονται καί ξένοι επιστήμονες, όπως ό Γάλλος άνθρωπογεωγράφος, καθηγητής André Blanc, πού στό έργο του
Γεωγραφία τών Βαλκανίων γράφει τά έξης: «τό πιό ένωμένο,
τό πιό όμοιογενές (άπό άποψη γλώσσας καί θρησκείας) κρά
τος, είναι τό έλληνικό». (André Blanc, Géographie des Bidcans, PUF, Paris, 1965, p. 48). Ή μόνη μειονότητα, πού
υπάρχει στήν Ελλάδα καί πού είναι άναγνωρισμένη, είναι ή
μουσουλμανική, στή Δυτική Θράκη. 'Η μειονότητα αύτή, πού
σύμφωνα μέ τή Συνθήκη τής Λωζάννης (1923) έχει θρησκευ
τικό καί όχι έθνικό χαρακτήρα, άποκαλειται «τουρκική μειο
νότητα» ή «τουρκική κοινότητα». Οί όροι όμως αύτοί δέν
αναγνωρίζονται άπό τή Συνθήκη τής Λωζάννης, ή όποια μι
λάει καθαρά γιά «μουσουλμανική» θρησκευτική καί όχι
«τουρκική έθνική μειονότητα». Οί μουσουλμάνοι τής Δ. Θρά
κης είναι όλοι "Ελληνες ύπήκοοι. Τόν χαρακτηρισμό τής
μειονότητας σάν τουρκικής δέν μποροδμε νά τόν δεχθούμε καί
μόνο άπό τό γεγονός ότι δέν άνταποκρίνεται στήν πραγματι
κότητα: ή μουσουλμανική μειονότητα περιλαμβάνει στούς
κόλπους της όχι μόνο Τούρκους στό γένος, αλλά καί Πομάκους καί Αθίγγανους. Οί Πομάκοι ούτε έθνολογικά οΰτε
γλωσσικά άνήκουν στούς «Τούρκους» τής Θράκης, γιατί ή
γλώσσα τους είναι σλαβική, μέ πλήθος έλληνικά στοιχεία. Εί
ναι γεγονός ότι οί Πομάκοι εξομοιώνουν τούς έαυτούς τους μέ
τούς «Τούρκους», όπως αναφέρει καί ó G. Burgel, αλλά δέν
είναι καθόλου συμπαθείς στούς Νεοτούρκους, πού τούς παρου-
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κών καί θρησκευτικών ομάδων, πρέπει νά ύπολογίσουμε καί τούς Πομάκους, βουλγαρόφωνους καί
έξισλαμισθέντες, πού κατοικούν στήν έλληνική
καί βουλγαρική Ροδόπη. Επηρεασμένοι άπό τήν
προπαγάνδα τής ’Άγκυρας, εξομοιώνουν τούς έαυ
τούς τους μέ τούς Τούρκους τής πεδιάδας. Τέλος,
διάφορες ομάδες νομάδων—"Ελληνες Σαρακατσάνοι, γύφτοι (τσιγγάνοι), μουσουλμάνοι ή ορθόδο
ξοι—εγκαταστάθηκαν μόνιμα γύρω άπ’ τά χωριά
καί συνδυάζουν άπό τότε τή γεωργική δραστηριό
τητα μέ τίς έπιβιώσεις τής ποιμενικοΰ τύπου οι
κονομίας τους.
Οί μουσουλμάνοι, άν καί εδώ είναι πολύ πιό
λίγοι άπ’ ό,τι είναι στό διαμέρισμα τής Κομοτη
νής, δηλαδή άνατολικότερα, άποτελοΰν ώστόσο
σοβαρό πρόβλημα γιά τήν έλληνική διοίκηση. 'Η
έλληνική διοίκηση, θέλοντας νά δείξει καλή θέ
ληση έναντι τών μειονοτήτων, πολλαπλασιάζει τίς
κοινωνικές επενδύσεις (άγροτικά ιατρεία, βρεφικοί
σταθμοί) στά τούρκικα χωριά, πρός μεγάλη άνησυχία τού έλληνικοΰ πληθυσμού πού πιστεύει ότι
άδικεϊται. Άλλά ή στάση αύτή τού έλληνικοΰ
πληθυσμού άμφισβητεΐται: όλοι οί γραμματείς
κοινοτήτων, γιά παράδειγμα, είναι Έλληνες. Τε
λικά, οί έλληνικές άρχές προσέχουν ιδιαίτερα τό
θέμα τής άνισης κινητικότητας τών διαφόρων
εθνικών ομάδων. Οί Έλληνες φεύγουν (πρός τή
Θεσσαλονίκη, τήν ’Αθήνα ή τή Γερμανία) καί οί
πρόσφατες προσπάθειες γιά εποικισμό τού βουνού
άπό ορθόδοξες οικογένειες άπέτυχαν. Παρά τό
ρεύμα άναχωρήσεων πρός τήν Τουρκία, σάν συνέ
πεια τών γεγονότων τής Κύπρου, οί μουσουλμά
νοι λίγο έπηρεάζονται άπό τή μετανάστευση πρός
τό έξωτερικό, καί τά ποσοστά τών γεννήσεων εί
ναι πολύ πιό ύψηλά άπ’ ό,τι τών Ελλήνων. ΓΗ με
γάλη άνησυχία τών Ελλήνων είναι οτι στήν Ξάν
θη, όπως καί στήν Κομοτηνή, οί Τούρκοι άρχίζουν νά άποτελοΰν τήν πλειονότητα.
Τό άλλο στοιχείο ιδιομορφίας είναι ένας παρά
γοντας ένότητας: παντού ό καπνός κατέχει μιά
καλή θέση, άν οχι τήν πρώτη, στό καλλιεργητικό
σύστημα, καί άποτελεϊ τήν κύρια πηγή εισοδημά
των άπό τήν άγροτική εκμετάλλευση. Στό τέλος
τού καλοκαιριού, τά μικρά φύλλα, προσεχτικά πε
ρασμένα, στεγνώνουν στόν ήλιο, τοποθετημένα
πάνω σέ πλαύσια, μπροστά στά σπίτια.
Ή παράδοση σχετικά μέ τόν καπνό είναι πολύ
παλιά, άφοΰ τόν καιρό τής οθωμανικής κατοχής ή
καλλιέργεια τού άνατολικοΰ καπνού (Μπασμάς)
ύπήρξε πηγή πλούτου γιά τήν περιοχή, παράλ
ληλα πρός τήν έκτατική οικονομία τών τσιφλικιών (καλλιέργεια δημητριακών καί κτηνοτροφία
βοοειδών). Εκείνη τήν έποχή, ή Ξάνθη ήταν ενα
σιάζουν χίλιες δυσκολίες, κάθε φορά πού ζητάνε νά πάνε στήν
Τουρκία. 'Επομένως, ή έπωνυμία «Τούρκοι» καλύπτει ενα
εθνολογικό ποικίλο άθροισμα τουρκοφώνων καί μή τουρκοφώνων μουσουλμάνων (Σ.Μ.).
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σημαντικό διεθνές κέντρο έμπορικοποιήσεως του
καπνού, όπως άποδεικνύεται άπό τίς παλιές δερ
μάτινες επιγραφές αγγλικών καί άμερικανικών
έταιρειών, στά παλιά ιδιωτικά ξενοδοχεία τής πόλεως. Σήμερα, όλες αύτές οί δραστηριότητες
έχουν συγκεντρωθεί στην Καβάλα, καί κυρίως
στή Θεσσαλονίκη.
’Αλλά ή καλλιέργεια του καπνού έχει έπεκταθεΐ
σέ όλες τίς καλλιεργήσιμες γαΐες: άπό τό 1963,
όλοι οί χωρικοί μπορούν νά ζητήψουν άδειες
καλλιέργειας, οί όποιες μέχρι τότε δίνονταν μόνο
στους Τούρκους χωρικούς, ή στούς Έλληνες πού
είχαν έξαγοράσει τουρκικές γαΐες. Ή καλλιέργεια
του καπνού καμπακουλάκ, κατώτερης ποιότητας
αλλά μεγαλύτερης άποδόσεως, είχε σάν συνέπεια
νά ζημιωθούν τά άνατολικά καπνά. Αυτό έγινε
στίς τοποθεσίες πού μένουν μάλλον πιστές στά
καπνά ποιότητος, πού είναι πολύ αρωματικά καί
μέ μικρά φύλλα: στό Djebel18 (οί οροσειρές τής
Ροδόπης στά βόρεια τής Ξάνθης), στόν Πρώτο
Γιακά19 (τό πρώτο ύψωμα) στην παρυφή τής πε
διάδας, ύπάρχουν γαΐες πλούσιες, φυτεμένες μέ
πλατύφυλλο καπνό: Όβάς Κάμπος, περιοχή Γέ
νη σσέας (Σχ. 3).
’Έχουν μελετηθεί τέσσερις κοινότητες συγκρι
τικού ελέγχου στήν περιοχή. Πρώτα πρώτα στό
βουνό, ό Έχΐνος, έδρα μιας μεγάλης κοινότητας
(δύο οικισμοί) μέ περισσότερους άπό 3.000 κατοί
κους τό 1961. Ό Έχΐνος, κεφαλοχώρι, έδρα τών
πομακοχωρίων πού βρίσκεται στήν έπιτηρούμενη
στρατιωτική ζώνη, ύποδέχεται τόν έπισκέπτη άπό
τό ύψος τών γεροκτισμένων σπιτιών του, ύστερα
άπό μιά σύντομη διαδρομή άνάμεσα σέ λόφους
πού είναι ύποσκαμμένοι άπό τή διάβρωση. Έδώ
βασιλεύουν άποκλειστικά ό καπνός καί τό σύ
στημα τής μικρής άγροτικής έκμεταλλεύσεως: τό
1961, 737 άγροτικές εκμεταλλεύσεις μοιράζονταν
σέ 543 έκτάρια. Ή δημογραφική έκρηξη,20 ή
παντελής σχεδόν άπουσία εξωτερικής μεταναστεύσεως όδηγούν σέ μιά τέλεια επιδείνωση τής
καταστάσεως, καί άναγκάζουν τούς παλαιότερους
νά άναπολούν τό παρελθόν πού τό νομίζουν
χρυσή έποχή. Πραγματικά, πρίν άπ’ τήν προσάρ
τηση στήν Ελλάδα, τό σύστημα καλλιέργειας
φαίνεται ότι λειτουργούσε περισσότεοο άομονικά:
18. Cebel = τουρκικά σημαίνει βουνό (Σ.Μ.).
19. Γιακά = τουρκική λέξη πού σημαίνει ύψωμα. (Σ.Μ.)
20. Τό ποσοστό γεννητικότητας ξεπερνάει τό 40%ο, τό πο
σοστό θνησιμότητας είναι κατώτερο τού 10%ο, παρ’ όλη τή
σύφιλη, πού είχε μορφή ένδημική. Στήν πληροφορία αύτή τού
καθηγητή Burgel πρέπει νά προσθέσουμε ότι ή σύφιλη είχε
πράγματι ένδημική μορφή στά πομακοχώρια μέχρι τό 1955 ή
άκριθέστερα τό 1960. Άπό τότε, «έπεσε ή πενικιλλίνη καί τήν
ξεπάτωσε», όπως μάς είπε χαρακτηριστικά ένας γιατρός τής
Ξάνθης. Παρ’ όλα αύτά, περιπτώσεις συφιλιδικών ύπάρχουν
άκόμη, όπως μάς πληροφορούν οί άγροτικοί γιατροί τού «Πομακιστάν», όπως λέγονται τά πομακοχώρια στήν περιοχή εκεί
νη.

ό καπνός συνδυαζόταν μέ τό καλαμπόκι, ένα με
γάλο κοπάδι γιδιών έδινε καλό λίπασμα γιά τόν
καπνό (ούρα) καί ό παστουρμάς (καπνιστό κρέας)
βελτίωνε τό συνηθισμένο διαιτολόγιο άπό χυλό
(κατσαμάκ) καί καλαμποκίσιο ψωμί (μπομπότα).
Μετά τό 1922, άπαγορεύθηκε ή βοσκή στό δάσος
καί γι’ αυτό περιορίστηκαν οί δυνατότητες δια
τροφής τών ζώων έτσι, μπροστά στή δημογρα
φική πίεση, τό καλαμπόκι παραμερίζεται πρός
χάρη τού καπνού. Σήμερα, καί τό ελάχιστο καλ
λιεργήσιμο άγροτεμάχιο εκχερσώθηκε, καί φυ
τεύεται άποκλειστικά καπνός, σέ βάρος τής συντηρήσεως τών εδαφών. Καί κάτι πολύ πιό σοβα
ρό: τά εισοδήματα σέ χρήμα αύξήθηκαν, άλλά σέ
αύτή τήν κλειστή κοινωνία δέν έπέφεραν καμιά
αισθητή βελτίωση στή διατροφή· τά χρήματα
άποταμιεύθηκαν μέ τόν φόβο ή μέ τήν ελπίδα
μιας καλύτερης πολιτικής καταστάσεως (επι
στροφή στήν Τουρκία;).
Μέσα στήν πεδιάδα, διαλέχτηκαν δυό χωριά.
Όχτώ χιλιόμετρα άνατολικά τής Ξάνθης, τό Σέλερο είναι μιά κοινότητα μέ περισσότερους άπό
3.000 κατοίκους, πού συγκεντρώνει 8 οικισμούς
(localités), άπ’ τούς όποιους οί 7 έχουν καθαρά
τουρκικό πληθυσμό, ενώ ό ένας έχει πληθυσμό
μικτό, έλληνο-τουρκικό. Ή έδρα τής κοινότητας
άριθμεΐ 1.300 κατοίκους καί 270 οικογένειες, όλες
τουρκικές. 238 άγροκαλλιεργητές έχουν άδεια
καλλιέργειας καπνού. Ό καπνός έχει παλαιά
παράδοση στό χωριό: τόν 19ο αιώνα, τόν καλ
λιεργούσαν στά κατωφερή εδάφη τής παρυφής τής
Ροδόπης (Πρώτος Γιακάς), σέ συνδυασμό μέ τήν
κτηνοτροφία μικρών ζώων (προβάτων ή γιδιών).
Τά ζώα τά μαντρώνανε γιά ένα μήνα σ’ ένα άγρο
τεμάχιο καπνού. Σήμερα προτιμούν νά φυτεύουν
στούς άγρούς τής πεδιάδας, όπου οί τιμές τών κα
πνών είναι κάπως κατώτερες, άλλά ή άπόδοση πιό
ύψηλή. ’Αλλωστε ή οικονομία τής άγροτικής έκ
μεταλλεύσεως είναι ποικιλόμορφη εδώ. ’’Ας πά
ρουμε γιά παράδειγμα ένα χωρικό τού χωριού Σέλερο: 60 ετών, ζεΐ μέ τή γυναίκα του, τήν πεθερά
του καί τά τρία παιδιά του, ήλικίας 19, 14 καί 8
ετών. Είναι κάτοχος 22 στρεμμάτων, πού είναι
χωρισμένα σέ 6 άγροτεμάχια: 4 στρέμματα φυ
σικά λιβάδια, 3 στρέμματα τριφύλλι, 3 στρέμματα
φυτεμένα μέ καπνό - καλαμπόκι - σιτάρι, σύμφωνα
μέ τήν έφαρμοζόμενη άμειψισπορά, 4 στρέμματα
μισά τριφύλλι - μισά καπνός έναλλακτικά, 6 καί 2
στρέμματα φυσικά λιβάδια. Έπί πλέον, νοικιάζει
7 στρέμματα άπό έναν ιδιοκτήτη τού χωριού, πού
έχει άδεια καλλιέργειας γιά 20 στρέμματα, άλλά
φυτεύει μόνο τά 8. Διαθέτει άκόμη 3 άγελάδες καί
ένα άλογο.
Στήν άλλη άκρη τής πεδιάδας, 10 χιλιόμετρα
νοτιοδυτικά τής Ξάνθης, τό Όλβιο, χωριό προσ
φύγων, άριθμούσε τό 1961, 621 κατοίκους. Τήν
ίδια χρονολογία, 140 καλλιεργητές μοιράζονταν
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περίπου 624 εκτάρια. Ό μέσος κλήρος λοιπόν εί
ναι αισθητά σημαντικότερος άπ’ ο,τι στό Σέλερο
(4,4 έναντι 2,4 έκτάρια), αλλά τό σύστημα καλ
λιέργειας είναι τό ίδιο: καπνός, δημητριακά καί
κτηνοτροφία. Τέλος, μελετήθηκε καί ή ίδια ή
πόλη τής Ξάνθης, γιατί συνδέεται στενά μέ τή
γεωργική ζωή τής περιοχής. Τό 1961 άριθμοϋσε
28.000 κατοίκους καί έπί ενεργού πληθυσμού
11.000 περίπου, τό ένα πέμπτο ζοΰσε άπό τή
γεωργία καί τήν κτηνοτροφία. Τήν ίδια εποχή,
ύπήρχαν 1.566 περίπου γεωργοκαλλιεργητές πού
δέν άπογράφηκαν καί πού καλλιεργούσαν 3.735
έκτάρια, των όποιων φυσικά τό μεγαλύτερο μέρος
δέν βρισκόταν μέσα στά κοινοτικά όρια.
Τέλος, στους πορτοκαλεώνες τής Κορίνθου μέ
χρι τούς ελαιώνες τής Ζακύνθου, στό ζαχαρό
τευτλο τής Σίνδου μέχρι τόν καπνό τής Θράκης,
βρίσκονται όλες οί προσφερόμενες δυνατότητες
τής έλληνικής γής. ’Αλλά περισσότερο καί άπό
τούς φυσικούς πόρους, οί άνθρωποι είναι πού
διαφέρουν: ό Βυζαντινός εύγενής γαιοκτήμονας
(gentleman-farmer) τής Ζακύνθου μέχρι τόν πομάκο δήμαρχο τού Έχίνου, κλεισμένο μέσα στην
άξιοπρεπή καί περήφανη μιζέρια του- ό γεωργιανός πρόσφυγας, χωρικός χωρίς επάγγελμα, των
Γεωργιανών μέχρι τόν δικηγόρο-τυροκόμο, αρ
χηγό τού μακεδονίτικου τσιφλικιού· αυτές είναι οί
όψεις τής άγροτικής Ελλάδας μέ τά ίδια χαρα
κτηριστικά όπως έχουν διαμορφωθεί εδώ καί αιώ
νες, καί μέ τίς άλλαγές πού μεσολάβησαν τίς τε^
λευταϊες δεκαετίες. Μέ δυό λόγια, χωρίς νά πι
στεύουμε ότι έκθέσαμε όλες τίς ελλείψεις καί τίς
άνισότητες πού παρουσιάζει ή ύπαιθρος, ώστόσο
μπορέσαμε νά δώσουμε μιά άντιπροσωπευτική ει
κόνα τού ελληνικού αγροτικού κόσμου.
II. οί άνισότητες στίς δομές

τής εγγείου ιδιοκτησίας
1) Ή μέθοδος ερευνάς
'Η ποικιλία καί τό πλήθος τών τοπικών παρα
δειγμάτων δέν επιτρέπουν τή μέθοδο τής μονο
γραφίας, τής οποίας άλλωστε ή αξία έχει άποδειχθεϊ.21 Άπό τήν άλλη μεριά, ή έλλειψη ένός
συγχρόνου κτηματογραφικοΰ στοιχείου άποκλείει
κάθε συστηματική σύγκριση.22 Τελικά, ή πιό βα
21. G. Burgel, Pohla, όπ.π. (Σ.Μ.).
22. Στήν Ελλάδα δέν υπάρχει κτηματολόγιο, έκτος άπό τίς
περιοχές όπου έχουν έγκατασταθεί πρόσφυγες τής Μικράς
Ασίας, δηλαδή στή Μακεδονία, τή Θράκη, καί σέ μερικά νη
σιά τής Δωδεκανήσου: Ρόδο,Κω καί Λέρο. (Ή πληροφορία
αυτή έχει δοθεί άπό τόν E. Kolodny.) Ή κατάσταση αυτή
εξακολουθεί νά υπάρχει άπό τήν εποχή τής κατανομής των
γαιών, καί δέν λαμθάνονται ύπόψη ούτε οί πωλήσεις καί οί
αγορές, ούτε οί διαδοχές.

σική πηγή φαίνεται πώς είναι οί δηλώσεις πού
οφείλουν νά κάνουν κάθε χρόνο άπαραίτητα οί
πελάτες τής ’Αγροτικής Τράπεζας, σχετικά μέ τήν
έκταση καί τήν κατανομή τής άγροτικής τους έκμεταλλεύσεως.23 Αύτές οί δηλώσεις συγκεντρώ
νονται μέ βάση τόν τόπο διαμονής τού άγροκαλλιεργητή. Σχετικά όμως μέ τή φύση τού στοι
χείου αύτοΰ μπορούν νά γίνουν πολλές παρατη
ρήσεις:
—Αυτοί πού έχουν μικρή άγροτική ιδιοκτησία
(micro-fimdiaires) δέν είναι πελάτες τής ’Αγροτι
κής Τράπεζας: οί άνάγκες τους είναι πράγματι
πολύ περιορισμένες καί ή έγγύηση πού μπορούν
νά προσφέρουν είναι έλάχιστη. Έτσι, ξεφεύγουν
πολύ συχνά άπό τό τραπεζικό κύκλωμα καί γίνον
ται λεία τών ιδιωτών δανειστών.
—Οί δηλούμενοι πόροι είναι κατ’ άρχήν διογ
κωμένοι, γιατί πρόκειται γιά έγγύηση πού
έξασφαλίζει ένα δάνειο. Οί γεωπόνοι τής Τράπε
ζας δέν άρκοΰν γιά νά διενεργήσουν συστηματι
κούς ελέγχους έπί τόπου, καί τελικά τά δάνεια δί
νονται περισσότερο μέ βάση τή συνέπεια στίς
προηγούμενες έξοφλήσεις καί όχι τήν πραγματική
έκτίμηση τής άγροτικής.έκμεταλλεύσεως.
—Οί πελάτες τής Τράπεζας διαχωρίζονται σέ
«μεμονωμένους» καί σέ «συνεταιρισμένους». Οί
ελληνικοί συνεταιρισμοί δέν είναι στήν πραγμα
τικότητα παρά οργανισμοί άνασυγκεντρώσεως, οί
όποιοι διευκολύνουν τίς σχέσεις τών καλλιεργη
τών καί τής ’Αγροτικής Τράπεζας. Παρά τόν μέ
τριο αύτό ρόλο, οί συνεταιρισμοί φοβίζουν πολ
λούς μεγαλο-ίδιοκτήτες, οί όποιοι προτιμούν νά
συναλλάσσονται άτομικά μέ τήν Τράπεζα. 'Υπάρ
χουν όμως έπίσης καί πολύ κλειστοί «συνεταιρι
σμοί» πλουσίων, πού προτίμησαν νά έμπιστευθοΰν
τά συμφέροντά τους σ’ έναν διαχειριστή (στή
Μυτιλήνη κυρίως). Καλό λοιπόν είναι νά μή
λαμθάνονται ύπ’ όψη μόνον οί δηλώσεις τών
συνεταιρισμένων.
—Τέλος, ή έπιφάνεια πού δηλώθηκε ότι έχει
σπαρεΐ μπορεί νά μήν είναι έπαρκής γιά έγγύηση.
Γιά παράδειγμα, μιά παρεξήγηση μεταξύ τού γεω
πόνου τής Τράπεζας καί τού χωρικού μπορεί νά
γίνει αίτια νά υπάρξουν διαφορές στό θέμα τής
23. Ή Άγροτική Τράπεζα τής 'Ελλάδος διαθέτει τό πιό πυ
κνό τραπεζικό δίκτυο τής χώρας. ’Εκτός άπό τίς συνηθισμένες
συναλλαγές, χάρη σ’ ένα προνομιακό επιτόκιο, έχει ένα είδος
μονοπωλίου δανείων στους χωρικούς, καί έπί πλέον χορηγεί
σέ είδος λίπασμα, σπόρους, καί άντικρυπτογαμικά παράγωγα.
Παίζει σημαντικό ρόλο στή συγκέντρωση τής συγκομιδής.
Στηριζόμενη σέ κεφάλαια του κράτους, ή ’Αγροτική Τράπεζα
άντιμετωπίζει μόντμα οικονομικές δυσκολίες, λόγω τής ίσχνότητας τών καταθέσεων καί κυρίως τής καθυστερήσεως στήν
εξόφληση τών χρεών.
Λαμθάνοντας ύπόψη τόν πολιτικό καί κοινωνικό ρόλο του
γεωργικού κόσμου, οί διάφορες κυβερνήσεις όχι μόνο έδωσαν
παρατάσεις στήν προθεσμία έξοφλήσεως τών χρεών, άλλά
προχώρησαν άκόμη καί σέ διαγραφή τών γενικών χρεών. Ή
τελευταία έγινε τό 1968.
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έκτιμήσεως τής επιφάνειας πού έχει σπαρεΐ: εάν ό
γεωπόνος κρίνει ότι 3 κιλά σπόρου κατά στρέμμα
είναι άναγκαϊα γιά μιά όρισμένη καλλιέργεια, ενώ
ό χωρικός ζητάει 5 κιλά, ό χωρικός ύπερεκτιμά
στή δήλωσή του τήν έπιφάνεια πού πραγματικά
θά σπείρει κι έτσι θά μπορέσει νά σπείρει βέβαια
5 κιλά κατά στρέμμα, άλλά μέ τόν τρόπο αύτό δέν
θά έχει πιά τή δυνατότητα νά άπαιτήσει σπόρους
γιά ενα μέρος τής έκμεταλλεύσεώς του, τό όποιο
κατ’ άρχήν καλύπτεται άπό τούς σπόρους πού ζή
τησε.
Έτσι, προσφεύγει στήν ιδιωτική τοκογλυφία.
Κατά τόν ίδιο τρόπο, στήν πεδιάδα τής Σίνδου, τό
σιτάρι δέν συνιστάται γιά τίς άρδευόμενες γαΐες
(ή άρδευση καθυστερεί τή συγκομιδή καί κάνει τό
στάχυ πολύ βαρύ, εύάλωτο στό βόρειο άνεμο, τόν
Βαρδάρη, πού τό ρίχνει). Ό χωρικός, γιά νά έχει
λιπάσματα, πρέπει νά κάνει δήλωση γιά τήν προ
μήθεια σπόρων κριθαριού, τήν όποια άποδέχεται
ή Τράπεζα.
2) Ή γενική διάρθρωση τής αγροτικής
έκμεταλλεύσεώς
Οί άγροκαλλιεργητές έχουν χωρισθεΐ σέ τρεις
κύριες κατηγορίες: τούς μικροϊδιοκτήτες ή άγροκαλλιεργητές 20 στρεμμάτων καί λιγότερο, τούς
μέσους άγροκαλλιεργητές τών 20-69 στρεμμά
των, καί τούς μεγάλους καλλιεργητές 70 στρεμμά
των καί άνω. Βέβαια, όλες αύτές οί κατατάξεις εί
ναι προφανώς σχετικές μέ τή γενική κατάσταση
τής χώρας: ή μέση έλληνική άγροτική έκμετάλλευση δέν ξεπερνοϋσε τά 36 στρέμματα τό 1961.
Λαμβάνοντας ύπ’ όψη τή συχνά πολύ μικρή άγρο
τική ιδιοκτησία σέ ορισμένες περιοχές καί τίς
άνασυγκεντρώσεις στή μέση κατηγορία, διακρί
νουμε δύο υποομάδες μεταξύ τών μικρο-ίδιοκτητών (10 στρεμμάτων καί κάτω) (10-19 στρέμ
ματά), καί τών μέσων εκμεταλλευτών (20-39
στρεμμάτων) (40-69 στρέμματα). Τέλος, μέ βάση
τή ρευστότητα τών νομικών σχέσεων μεταβιβάσεως τής γής γίνεται ή διάκριση μεταξύ
αγροτικής έκμεταλλεύσεώς καί ιδιοκτησίας, πού
είναι συχνά δύσκολη γιατί οί δυό έννοιες στήν
Ελλάδα συγχέονται.
Ό πίνακας 1 δείχνει πόσο πολύ μικρός είναι ό
αριθμός τών «μεγαλοϊδιοκτητών». Δέν ξεπερνούν
ποτέ τό 7% τού συνόλου, εκτός άπό δύο περιπτώ
σεις πολύ ειδικές: ή πόλη τής Ζακύνθου (22,7%)
καί τά χωριά τής πεδιάδας τής Βέροιας καί τής
Θεσσαλονίκης (Πλάτανος= 17,5%, Σίνδος 17,2%).
—Σέ κάθε περιοχή ο άριθμός τών μικροΙόιοκτητών φαίνεται πιό σημαντικός στις πόλεις
παρά στήν ύπαιθρο. Ή μόνη άξιοσημείωτη εξαί
ρεση παρουσιάζεται στή Ζάκυνθο (33,3% μόνο
μικρο-ίδιοκτητών στήν πόλη, 44,1% στό Γαϊτάνι).
Στή φρουτοπαραγωγική όμως περιοχή τής Μακε
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δονίας, υπάρχουν 82,2% μικρο-ίδιοκτήτες στή
Νάουσα, 52,8% στή Βέροια έναντι 24,2 στήν
Επισκοπή, στή ζώνη τών μεγάλων καλλιεργειών
τής Θεσσαλονίκης, 34,2% στή μεγάλη κωμόπολη
τής ’Αλεξάνδρειας, 12,2% στόν Πλάτανο, 4,2%
στή Σίνδο· τό ίδιο συμβαίνει καί στήν περιοχή
τού καπνού: 68,7% τών μικρών καπνοκαλλιεργητών στήν πόλη τής Ξάνθης έναντι 38,7% στό Σέλερο καί 3% στό Όλβιο. ’Αλλά ό Έχϊνος, όπου ή
δημογραφική πίεση καί ό άγροτικός τεμαχισμός
βρίσκονται σέ πολύ υψηλά όρια, κατέχει τό ρε
κόρ: 93,5% τών καλλιεργητών έχουν λιγότερα άπό
20 στρέμματα, άπό τούς όποιους 38% λιγότερα
άπό 10 στρέμματα.
Τέλος, μιά πλήρης άνασνγκρότηση έπιχειρεΐται
στίς μέσες κατηγορίες (20-70 στρέμματα). Σέ 13
κοινότητες πού μελετήθηκαν, οί καλλιεργητές μέ
σων γεωργικών εκμεταλλεύσεων άποτελοϋν σέ 7
περιπτώσεις περισσότερο άπό τό ήμισυ τού συνό
λου, ένώ σέ 9 περιπτώσεις περισσότερο άπό 40%.
Φαίνεται λοιπόν ότι, σχετικά μέ τόν άριθμό τών
άγροτικών εκμεταλλεύσεων, ή κατανομή βρίσκει
τήν εξήγησή της όχι μόνο σέ ειδικές καταστάσεις
(μεγάλοι ιδιοκτήτες πού διαμένουν στήν πόλη τής
Ζακύνθου, ισχυρή δημογραφική πίεση στόν Έχινο), άλλά καί σέ καταστάσεις γενικότερες: αντί
θεση πόλεως - υπαίθρου, άντίθεση μεταξύ τών ζω
νών τών μεγάλων καλλιεργειών (πεδιάδα Βέροιας
καί Θεσσαλονίκης), όπου οί μεγάλοι καί μέσοι
ιδιοκτήτες είναι πολυαριθμότεροι καί οί ζώνες
τών έξειδικευμένων καλλιεργειών ευνοϊκότερες γιά
τούς μικρο-ίδιοκτήτες. Γιά τήν ύπό έκμετάλλευση
έκταση, οί διαφορές όξύνονται. Τό μέρος πού κα
τέχουν οί μεγάλες εκμεταλλεύσεις ξεπερνάει συ
χνά τά 20-30% τής συνολικής έκτάσεως, εκτός
άπό τίς περιοχές τών δενδροκαλλιεργειών (Κόριν
θος, Γαϊτάνι, Νάουσα, ’Επισκοπή) καί τά θρακικά
καπνοχώρια (Σέλερο, Όλβιο, Έχϊνος). Οί σημαν
τικότερες διαφορές μεταξύ τού αριθμού τών μεγά
λων ιδιοκτητών καί τής έκτάσεως πού αύτοί εκμε
ταλλεύονται, παρουσιάζονται σέ τρεις πόλεις: τήν
Ξάνθη, αντίστοιχα 6,2% καί 54%, τή Ζάκυνθο
22,7% καί 67,3%, τή Βέροια 4,2% καί 32,8%. Οί
δύο άνισότητες, οί σημαντικότερες, παρατηρούν
ται λοιπόν σέ δυό περιοχές μέ πολύ διαφορετικό
πεπρωμένο: ή Ζάκυνθος διέφυγε τήν τουρκική κα
τοχή καί τό καθεστώς τού τσιφλικιού, ή Ξάνθη
άπελευθερώθηκε άπό τόν ξένο ζυγό μετά τόν Α'
Παγκόσμιο Πόλεμο καί «στεγάζει» ακόμα μιά
τουρκική μουσουλμανική μειονότητα. Πραγματι
κά, ό διαφορές είναι λιγότερο αισθητές άπ’ όσο
φαίνονται. Τό σημαντικότερο μέρος τών μεγάλων
εκτάσεων φαίνεται συνδεδεμένο μέ τό γεγονός ότι
δέν ύπήρξε διακοπή στήν ιστορική συνέχεια.
Λόγω τής ύπάρξεως τής τουρκικής κοινότητας
στήν Ξάνθη, ένας μικρός άριθμός τσιφλικιών κα
τόρθωσε νά διατηρηθεί, χωρίς όμως ν’ άποφευχθεϊ
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ΠΙΝΑΚ.ΑΣ 1. Κατανομή των άγροτικών εκμεταλλεύσεων
Αριθμός
περιπτώσεων
πού μελετήθηκαν1
Κόρινθος (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

130
103
233

Ζάκυνθος (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

36
47
83

% τοΟ άριθμού τών έκμεταλλεύσεων
Κάτω τών
10 στρεμ.

10-19
στρέμ.

—

_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Κάτω τών
20 στρεμ.

20-39
στρέμ.

40-69
στρέμ.

70
καί άνω

62,9
65,9
64,3

22,2
21,6
21,9

12,0
8,2
10,2

2,7
4,1
3,4

6,0
60,6
33,3

33,3
24,2
28,7

27,2
3.0
15, Γ

33,3
12,1
22,7

Γαϊτάνι (Ζάκυνθος)

37

—

—

44,1

41,1

11,7

2,9

Βέροια (πόλη)
απομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

48
45
93

25,8
15,3
20,0

41,9
25,6
32,8

67,7
40,9
52,8

12,9
48,7
32,8

12,9
7,6
10,0

6,5
2,5
4,2

Νάουσα (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

24
70
94

57,8
53,3
54,4

26,3
28,3
27,8

84,1
81,6
82,2

15,7
11,6
12,6

’Επισκοπή (Βέροια)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

12
58
70

—

—

—

—

—

—

41,6
20,3
24,2

50,0
50,0
50,0

-

-

Πλάτανος (Βέροια)

61

’Αλεξάνδρεια

41

Σίνδος (συνεταιρισμένοι)

47

Ξάνθη (πόλη)

71

Σέλερον (Ξάνθη)

50

Όλβιον (Ξάνθη)

33

Έχϊνος (Ξάνθη)

110

—

5,0
3,7
8,3
27,7
24,2

—

1,6
1,2

—

1,8
1,5

12,2

40,3

29,8

-

34,2

31,5

28,9

5,2

-

-

4,2

38,2

40,4

17,2

40,6

28,1

68,7

9,3

15,6

6,2

—

—

38,7

24.4

36,7

—

—
38,1

—
55,4

3,0

33,3

63,6

—

93,5

6,3

-

’

—

17,5

—

I. Συστηματικό δείγμα τοΟ 1/5 ή τοΟ 1/10, άνάλογα μέ τή σπουδαιότητα της Κοινότητας άπό τά άρχεία τών υποκαταστημάτων της ’Αγροτικής Τράπεζας.

ή περικοπή στήν έκτασή τους: στήν ϊδια τήν
πόλη τής Ξάνθης βρίσκονται έπομένως γύρω
στούς 10 ιδιοκτήτες 100 έκταρίων καί ανω, επί
640 άγροκαλλιεργητών, οί όποιοι είναι πελάτες
τής Αγροτικής Τράπεζας. Στή Ζάκυνθο,, τό γεγο
νός ότι δέν ύπήρξε τουρκοκρατία, καθώς καί ή
μαζική εγκατάσταση προσφύγων, λίγο επηρέασε
τή διατήρηση μεγάλων άγροτικών κλήρων άπό
τήν εποχή τής Ενετοκρατίας. Άπό τούς 360 πε
λάτες τής ’Αγροτικής Τράπεζας πού κατοικούν
στήν πόλη, 30 περίπου κατέχουν περισσότερα άπό
20 έκτάρια, πράγμα όχι ευκαταφρόνητο σέ μιά
έξειδικευμένη γεωργία (κορινθιακή σταφίδα καί
ελαιώνες). Στό σύνολο, ή έλλειψη ή ή πολύ μικρή
παρουσία τών φαινομένων μαζικού έπανεποικι-

σμοΰ, στή σύγχρονη εποχή, φαίνεται νά όδηγεϊ
σέ αποτυχία τίς άγροτικές μεταρρυθμίσεις πού
έγιναν στήν Ελλάδα μετά τή μικρασιατική κατα
στροφή. Στή Θράκη, μερικές μεγάλες επιφάνειες
μπόρεσαν νά ξεφύγουν άπό τόν κανόνα τεμαχι
σμού τών μεγάλων μή φυτεμένων εκτάσεων. Στή
Ζάκυνθο, όπου δέν εφαρμόστηκε ή άγροτική
μεταρρύθμιση (φυτείες), ή κατάργηση τού συστή
ματος τής αγροληψίας24 (colonat partiaire) είχε
24. Ή άγροληψία σάν σύστημα καλλιέργειας έφαρμόσθηκε
πολύ κατά τούς νεότερους καί νεότατους χρόνους στά νησιά
του Ίονίου. Ό ιδιοκτήτης γης τήν παραχωρούσε σέ καλλιερ
γητή. Έφ’ όσον ή καλλιέργεια ήταν παραγωγική, ό καλλιερ
γητής (άγρολήπτης) είχε τή δυνατότητα, ύστερα από συμφωνία
μέ τόν ιδιοκτήτη (άγροδότη), νά άποκτήσει πλήρη κυριότητα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Κατανομή εκμεταλλευόμενης επιφάνειας
Σύνολο καλλιεργούμενης
έπιφάνειας
τών ύπό μελέτη
έκμεταλλεύσεων (στρ.)

% τής έπιφάνειας τών έκμεταλλεύσεων κατά μέγεθος έκμεταλλεύσεως
Κάτω
των 10 στρ.

10-19
στρ.

Κάτω των
20 στρ.

20-39
στρ.

40-69
στρ.

"Ανω των
70 στρ.

28,6
31,8
30,1

28,0
28,3
28,1

30,3
20,9
26,0

12,9
18,8
15,5

18,5
10,5
12,7

5,1
16,8
13,5

56,2
71,6
67,3

Κόρινθος (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

2307
1925
4232

—
—
—

—

Ζάκυνθος (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

1128
2890
4018

—
—
—

___

—

20,1
0,9
6,3

910

-

-

25,1

40,5

22,1

12,0

Βέροια (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

1005
1045
2050

5,4
3,1
4,2

17,2
14,2
15,6

22,6
17,3
19,8

13,0
48,2
30,9

19,0
13,3
16,2

45,4
21,0
32,8

Νάουσα (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

212
859
1071

32,5
21,0
23,7

26,8
29,4
28,9

59,3
50,4
52,6

40,5
22,8
26,3

17,7
14,0

8,7
7,0

’Επισκοπή
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

260
1780
2040

—
—

—

—

—

20,0
8,0
9,6

58,4
46,6
48,1

21,5
40,7
38,2

4,4
3,9

-

—

3,7

24,6

33,7

38,0

24,0

41,2

22,5

23,9

40,8

33,5

Γαϊτάνι

—

—

Πλάτανος

2856

’Αλεξάνδρεια

1354

-

—

12,0

Σίνδος (συνεταιρισμένοι)

2141

-

-

1,6

7,7

10,2

17,9

5,9

21,9

54,0

23,3

64,2

-

Ξάνθη (πόλη)

2361

Σέλερον

1445

-

-

12,3

Όλβιον

1424

-

-

0,2

24,2

75,5

Έχϊνος

1181

24,6

62,5

87,1

12,7

—

σάν άποτέλεσμα τήν άπ’ εύθείας εκμετάλλευση
τής γής άπό τόν ιδιοκτήτη (άμεση αυτοκαλλιέρ
γεια: faire valoir direct), μέ έμμισθο άγρεργατικό
δυναμικό ή μέ συμβόλαια έμφυτευτικής έκμεταλ
λεύσεως (métayage).
Γιά τούς μικρο-ίδιοκτήτες, οί περισσότερο αι
σθητές ανισότητες παρουσιάζονται στίς πόλεις.
Συγκρίνοντας τό ποσοστό του άριθμοϋ των καλ
λιεργητών των 20 στρεμμάτων καί κάτω, μέ τήν
έκταση τήν οποία έκμεταλλεύονται, έχουμε άρνητικές διαφορές μεγαλύτερες των 30, σέ τέσσερις
πόλεις: στήν Ξάνθη (68% τών καλλιεργητών κα
τέχουν 18% τής γής), στήν Κόρινθο (64 καί 30),
στή Βέροια (53 καί 20), στή Νάουσα (82 καί 52).
στό ένα τέταρτο τής επιφάνειας πού καλλιεργήθηκε. Άπό τό
1926, ή συγκατάθεση τοϋ ιδιοκτήτη δέν ήταν πιά άναγκαία·
άργότεοα, καταργήθηκε καί ή άγροληψία.
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Σέ δυό πόλεις (Ζάκυνθο καί ’Αλεξάνδρεια) καί σέ
ένα μόνο χωριό (Σέλερο, στή Θράκη) οί διαφορές
αυτές κυμαίνονται μεταξύ 20 καί 30.
Τελικά, οί άνισότητες πού παρατηρούνται στή
διάρθρωση τής έγγειου ιδιοκτησίας στήν Ελλάδα
φαίνεται πώς έξηγοϋνται άπό τρεις παράγοντες
πού άλληλοεξαρτώνται καί άλληλοεπηρεάζονται.
Μιά απόπειρα ταξινομήσεώς τους έχει κυρίως
ρόλο ύποθέσεως γιά τίς έρευνες πού μπορεί νά
ακολουθήσουν: οί παράγοντες αυτοί είναι οί έξής:
Ο ιστορικός παράγοντας. Αυτός διαφοροποιεί
όχι μόνο τούς αγροτικούς χώρους πού είναι ένιαΐοι, ίδιοι, χωρίς διαφορές καί όπου οί άνισότητες
είναι πιό αισθητές, αλλά καί τίς ζώνες πού έχουν
άναδιαρθρωθεΐ άπότομα' μέ τάση όμαλοποιήσεως.
Τό βασικό κριτήριο είναι ή αναχώρηση τών
Τούρκων χωρικών καί ή μαζική έγκατάσταση τών

άγροτικές έρευνες στην Έλλάόα

προσφύγων τής Μ. ’Ασίας μέ τήν παραχώρηση
’ίσων κλήρων πού προήλθαν άπό τόν διαχωρισμό
των παλιών τσιφλικιών. Επιτρέπει στό έπακρο νά
συγκριθεΐ ή Μακεδονία, πού έχει άνισότητες λι
γότερο έντονες, μέ τά νησιά του Ίονίου όπου οί
άνισότητες είναι ισχυρές.
Ό γεωγραφικός παράγοντας. Καθορίζει τή
διάκριση σέ ζώνες μεγάλης καλλιέργειας (δημη
τριακά, ζαχαρότευτλα, βαμβάκι) πού είναι πιό
ίσομερείς, καί σέ περιοχές μέ έξειδικευμένες καλ
λιέργειες καί φυτείες, πού παρουσιάζουν έντονώτερες κοινωνικές άνισότητες. Οί έξειδικευμένες
καλλιέργειες έπιτρέπουν πραγματικά έκμεταλλεύσεις μικρής έκτάσεως, άλλά δέν παύουν νά ένθαρρύνουν σημαντικές έπενδύσεις σέ σχετικά μεγάλες
εκτάσεις. Σέ έθνική κλίμακα, οί δενδροκαλλιέργειες τής Ν. Ελλάδας (εσπεριδοειδή, έλιές, άμπέλια) έρχονται σέ άντίθεση μέ τή μεγάλη καλλιέρ
γεια τών πεδιάδων τής Β. Ελλάδας. Αύτή ή άντί
θεση ένισχύεται συχνά άπό τήν έπίδραση τού
ίστορικοϋ παράγοντα. Σέ τοπική κλίμακα, ή
φρουτοπαραγωγική ζώνη τής Μακεδονίας (Βέροια
- Νάουσα) άντιπαραβάλλει αύτές τίς διαφορο
ποιημένες έκτάσεις έγγειου ιδιοκτησίας πρός
έκεΐνες τής πεδιάδας τής Θεσσαλονίκης, πού είναι
περισσότερο όμοιόμορφες.
Ό κοινών ικο-πολιτιστιχός παράγοντας. Ή

ύπαρξη μιας μικρής πόλεως τροποποιεί τό Ιστο
ρικό ή γεωγραφικό σχήμα. Τό άστικό κέντρο
οξύνει τίς άνισότητες τής διαρθρώσεως τής έγ
γειου ιδιοκτησίας. Περιλαμβάνει συγχρόνως
μικρο-ίδιοκτήτες μιας έκμεταλλεύσεως «λειψάνου»
(κήπος) ή σέ μεγάλο βαθμό κερδοσκοπικής (με
ρικά στρέμματα καρποφόρων δένδρων), καί
μεγαλο-ίδιοκτήτες πού έκμεταλλεύονται βέβαια τίς
γαΐες τους μέ τό σύστημα τής άμεσης αυτοκαλ
λιέργειας (faire valoir direct), άλλά στην πραγμα
τικότητα είναι ιδιοκτήτες άσχετοι μέ τήν καλ
λιέργεια (γιατροί, δικηγόροι).
3) Οί άνισότητες στις άρόενόμένες εκτάσεις καί
στις έξειδικευμένες καλλιέργειες
Στή μεσογειακή γή, ή έκτίμηση τής αξίας τής
έκμεταλλεύσεως γίνεται συχνά μέ βάση όχι τήν
όλική έκταση, άλλά τό άρδευόμενο ή φυτεμένο
τμήμα τών κερδοσκοπικών καλλιεργειών.
Οί άνομοιότητες τών
άρδευομένων γαιών
'Η σύγκριση δέν ήταν δυνατόν νά έπιχειρηθεΐ
παρά μόνο σέ δύο κοινότητες συγκριτικού έλέγ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Άρόενόμενες γαϊες - Κατανομή τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Κατανομή τής άρόενόμενης επιφάνειας
% τοΰ όλικοΰ άριθμού έκμεταλλεύσεων κατά μέγεθος άρδευόμενης
έπιφάνειας
5-9
20-29
Κάτω τών
Κάτω τών
10-19
στρέμ.
56 στρεμ.
στρέμ.
10 στρεμ.
στρέμ.

'Αριθμός
ύπό μελέτη
έκμεταλλεύσεων

Χωρίς
άρδευση

Κόρινθος (πόλη)
απομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

130
103
233

15,7
28,8
21,9

—

—

—

—

—

—

Ζάκυνθος (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

36
47
83

69,6
84,8
77,2

12,1
9,0
10,6

18,2

Σύνολο
άρόενόμενης
έπιφάνειας
στις υπό μελέτη
έκμεταλ.
στρέμματα

—

9,1

30 καί
άνω

37,9
20,6
29,7

19,4
22,6
20,9

12,0
13,4
12,6

14,8
14,4
14,6

30,3
9,0
19,7

—

—
3,0
1,5

—
3,0
1,5

—

—

Κατανομή τής άρόενόμενης επιφάνειας

Κόρινθος (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

1656
1372
3028

—
—
—

—
—
—

—
—
—

14,8
8,4
11,9

17,4
20,6
18,8

18,5
21,1
19,7

49,0
49,7
49,4

Ζάκυνθος (πόλη)
απομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

46
58
104

—
—
—

23,9
13,7
18,2

76,0
—
33,6

99,9
13,7
51,8

—
—
—

—
34,4
19,2

—
51,7
28,8
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χου (Κόρινθος καί Ζάκυνθος), ή γιατί ή άρδευση
δέν γίνεται συστηματικά στίς άλλες, ή γιατί άντίθετα έπεκτείνεται σέ όλη τήν ύπό εκμετάλλευση
έκταση (’Αλεξάνδρεια), ή γιατί άπλούστατα λεί
πουν οί πληροφορίες. Ό πίνακας 3 δείχνει κυρίως
ότι ή άρδευση είναι στή Ζάκυνθο λίγο διαδεδο
μένη (77% των έκμεταλλεύσεων δέν άρδεύονται),
ενώ στήν Κόρινθο είναι λίγο περισσότερο (μόνο
22% δέν άρδεύονται).
’Αλλά στό έπίπεδο των αρδευομένων εκτάσεων,
οί διαφορές αυξάνουν ακόμη περισσότερο: στήν
Κόρινθο 15% περίπου των καλλιεργητών κατέ
χουν τό 49% τών άρδευομένων γαιών καί μόνο
27% συγκεντρώνουν τό 70% τής συνολικής αρ
δεύομε νης έκτάσεως. Στή Ζάκυνθο, μόνο 3% τών
καλλιεργητών κατέχουν τό ήμισυ περίπου τών άρ
δευομένων γαιών. Φαίνεται λοιπόν—άλλά ό άριθμός τών παραδειγμάτων είναι πολύ μικρός γιά νά
κάνουμε περισσότερο άπό μιά ύπόθεση— ότι οί
άνομοιότητες τών άρδευομένων εκτάσεων είναι
σημαντικότερες άπό τίς ανισότητες τής γενικής
διαρθρώσεως τής έκμεταλλεύσεως, καί ότι είναι
περισσότερο έντονες, όσο ή άρδευση είναι λιγό
τερο διαδεδομένη στήν καλλιεργούμενη περιοχή.

Μέ άλλα λόγια, ή άρδευση είναι εξαιρετικά έκλεκτική.
Οί άνομοιότητες τών κερδοσκοπικών
καλλιε ργειών
Τά σταφιδάμπελο
Πρόκειται γιά άμπέλια κορινθιακής σταφίδας
πού τά βρίσκουμε σέ τρεις κοινότητες συγκριτι
κού ελέγχου (communes témoins) τού δείγματος
(Κόρινθος, Ζάκυνθος, Γαϊτάνι). Μιά πρώτη διά
κριση φαίνεται ότι πρέπει νά γίνει μεταξύ πόλεων
καί χωριών (πίνακας 4): 43% τών καλλιεργητών
τής Κορίνθου καί 50% τής Ζακύνθου δέν έχουν
σταφιδάμπελο, έναντι μόνο 17,6% τών καλλιεργη
τών τού Γαϊτανιού (Ζάκυνθος). Ή έλλειψη άμπελιών παρατηρεΐται κυρίως μεταξύ τών άστών, τών
«άπομονωμένων» πελατών τής ’Αγροτικής Τράπε
ζας: 54% στήν Κόρινθο, έναντι 31% τών «συνε
ταιρισμένων», 82% καί 18%, άντίστοιχα, στή Ζά
κυνθο. Σύμφωνα μέ τή γενική διάρθρωση τής έκ
μεταλλεύσεως (πίνακες 1 καί 2), οί μικρσκαλλιερ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Σταφιδάμπελο — Κατανομή τών έκμεταλλεύσεων
Κατανομή τής φυτεμένης επιφάνειας
% τού συνολικού άριθμοΟ τών έκμεταλλεύσεων κατά μέγεθος
έπιφάνειας μέ σταφιδάμπελο
’Αριθμός
ύπό μελέτη
έκμεταλλεύσεων

Χωρίς
άμπέλια

Κάτω τών
5 στρ.

5-9

10-14

15-19

20
καί άνω

Κόρινθος (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

130
103
233

53,7
30,9
42,9

11,1
9,2
10,2

18,5
35,0
26,3

10,1
12,3
11,2

2,7
7,2
4,8

3,7
5,1
4,3

Ζάκυνθος (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

36
47
83

82,0
18,2
50,4

3,0
6,0
4,5

9,0
9,1
9,0

—
12,2
6,0

—
21,3
10,5

6,0
33,1
19,5

Γαϊτάνι (Ζάκυνθος)

37

17,6

17,6

41,1

17,6

2,9

2,9

Σύνολο φυτεμένης επιφάνειας στίς
εκμεταλλεύσεις πού έχουν μελετηθεί
Κόρινθος (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

479
635
1114

—
—
—

8,1
4,4
6,0

27,7
34,9
31,8

Ζάκυνθος (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

178
931
1109

—
—
—

1,5
0,4
0,8

9,5
1,8
3,2

221

—

9,0

43,8

Γαϊτάνι (Ζάκυνθος)
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10,2
17,5
14,3

27,7
21,4
24,1

—

—

5,0
4,2

11,9
10,0

89,0
80,5
83,6

28,0

6,7

12,2

26,0
21,7
23,6

αγροτικές έρευνες στην Έλλάόα

(δημητριακά καί έλιές) μέ φυτείες κερδοσκοπικές
σέ έκτάσεις σχετικά σημαντικές (πάνω άπό 20
στρέμματα). Ό ιστορικός παράγοντας παρεμβαίνει
άλλωστε πάντοτε γιά νά ποικίλλει αύτές τίς δια
κρίσεις: οί άνισότητες είναι έντονώτερες στή Ζά
κυνθο άπ’ ό,τι στήν Κόρινθο.25

γητές, πολύ περισσότεροι άπό τούς «συνεταιρι
σμένους», τείνουν πιό πολύ άπ’ τούς άλλους στην
αξιοποίηση των φτωχότερων γαιών διά τής κερ
δοσκοπικής καλλιέργειας.
Ή κατανομή τής φυτεμένης έκτάσεως έπιβεβαιώνει εξ άλλου τό φαινόμενο: στην πόλη τής
Ζακύνθου, 19,5% τού συνόλου των καλλιεργητών
κατέχουν 83,6% τής φυτεμένης έκτάσεως καί μόνο
6% «άπομονωμένων» κατέχουν 89% τής φυτεμένης
έκτάσεως (άντίστοιχα 33 καί 80% γιά τούς συνε
ταιρισμένους). Γενικά, στό χωριό (Γαϊτάνι) οί
άνομοιότητες έχουν μικρή σημασία: σχεδόν όλοι
οί καλλιεργητές έχουν αμπέλια, πολύ λίγοι κατέ
χουν μεγάλες εκτάσεις (30% στό Γαϊτάνι έκμεταλλεύονται 20 ή περισσότερα στρέμματα κορινθια
κής σταφίδας, αντιπροσωπεύοντας τό 12% τής
ολικής έκτάσεως σέ αμπέλια). Στήν πόλη, ή
κατάσταση είναι περισσότερο διαφοροποιημένη:
τά άμπέλια είναι λιγότερο έκτεταμένα, άλλά ανή
κουν όχι μόνο στούς μικρο-ίδιοκτήτες, πού φύτε
ψαν όλη τήν έκταση τής αγροτικής τους έκμεταλλεύσεως (10 - 20 στρέμματα), άλλά καί σέ ένα μέ
ρος των μεγάλων ιδιοκτητών, πού αντικατέστησαν
ένα σύστημα καλλιέργειας περισσότερο έκτατικό

Οί έλαιώνες
Στήν ίδια όμάδα των κοινοτήτων, ή κατανομή
των έλαιώνων παρουσιάζει συχνά τά ίδια γενικά
χαρακτηριστικά (πίνακας 5). Ή έλιά στήν Κό
ρινθο δέν έχει τήν ίδια θέση στήν έκμετάλλευση,
όπως στή Ζάκυνθο: 71% των καλλιεργητών τής
Κορίνθου δέν έχουν έλαιόδενδρα, έναντι 30%
μόνο στήν πόλη τής Ζακύνθου καί 32% στό Γαϊ
τάνι. Άλλά αυτές οί άνισότητες ένδιαφέρουν πολύ
25. Ό μεγαλύτερος καλλιεργητής σταφιδαμπέλων, πού συναν
τήσαμε στή Ζάκυνθο, κατέχει 190 στρέμματα άμπελιών, καί ό
μέσος όρος των «μεγάλων» καλλιεργητών άμπελώνων (πάνω
άπό 20 στρέμματα σέ άμπέλια) φθάνει τά 70 στρέμματα. Γιά τήν
πόλη τής Κορίνθου οί άντίστοιχοι άριθμοί είναι 60 καί 29
στρέμματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ’Ελαιώνες - Κατανομή των εκμεταλλεύσεων
Κατανομή τοϋ αριθμού τών δένδρων
% τού συνόλου τών έκμεταλλεύσεων κατ’ άριθμό
έλαιοδένδρων
50-99
100 καί
Πάνω άπό
10-49
10 δένδρα
άνω

’Αριθμός
ύπό μελέτη
έκμεταλλεύσεων

Χωρίς έλαιό
δενδρα

Κόρινθος (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

130
103
233

61.1
82,4
71,2

1,8
—
0,9

7,4
5,1
6,3

7,4
7,2
7,3

22,2
5,1
14,1

Ζάκυνθος (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

36
47
83

39,3
21,2
30,3

—
—
—

18,1
9,0
13,6

21,2
24,2
22,7

28,3
45,4
33,3

Γαϊτάνι (Ζάκυνθος)

37

32,3

14,7

32,3

20,5

'Ολικός αριθμός
δένδρων στις ύπό
μελέτη
εκμεταλλεύσεις
Κόρινθος (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

5722
1202
6924

Ζάκυνθος (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

3756
9122
12878

Γαϊτάνι

2365

Κατανομή τον άριθμοϋ τών δένδρων

—

0,2

—

—

—

0,2

—

—

—

—

—
—

—

—

4,7
11,0
5,7

9,9
39,0
14,9

85,1
50,0
79,0

2,9
1,0
1,6

12,6
5,1
7,7

84,3
93,1
90,5

5,0

34,6

60,2
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Όπωροφόρα δένόρα — Κατανομή των εκμεταλλεύσεων
Κατανομή τής φυτεμένης ίπιφάνειας
% τοΟ συνόλου των έκμεταλλεύσεων κατά μέγεθος φυτεμένης
έπιφάνειας
Κάτω τών
5-9
10-14
15-19
20
5 στρεμ.
στρέμ.
στρέμ.
στρέμ.
καί άνω

’Αριθμός
όπό μελέτη
έκμεταλλεύσεων

Χωρίς
δένδρα

Κόρινθος (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

130
103
233

72,4
84,5
78,5

7,5
4,1
5,8

5,6
2,1
3,9

2,8
5,1
3,9

Βέροια (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

48
45
93

29,0
23,0
25,7

12,9
17,9
15,7

22,5
17,9
15,7

16,1
15,3
15,7

Νάουσα (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

24
70
94

10,5
2,5

31,5
23,2
25,3

31,5
36,6
35,4

21,0
26,6
25,3

’Επισκοπή
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

12
58
70

8,3
3,7
4,5

8,3
7,4
7,5

33,3
18,5
21,2

Πλάτανος

61

42,1

17,5

17,5

—

Σύνολο φυτεμένης
επιφάνειας στις
υπό μελέτη
εκμεταλλεύσεις

0,4

10,4
4,1
7,3

6,5
20,5
14,2

12,9
5,1
8,5

—

3,2
2,5

5,2
10,2
8,8

8,3
22,2
19,6

16,6
7,4
9,0

*25,0
40,7
37,8

7,0

8,7

7,0

Κατανομή τής φυτεμένης επιφάνειας

Κόρινθος (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

465
191
656

—
—

Βέροια (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

119
324
443

—
—

Νάουσα (πόλη)
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

154
713
867

—

’Επισκοπή
άπομονωμένοι
συνεταιρισμένοι
σύνολο

143
870
1013

—
—

311

—

Πλάτανος

0,9
—

—

—

—

—

περισσότερο τούς μικρούς ιδιοκτήτες παρά τούς
μεγάλους· οί διαφορές είναι μικρότερες στούς κα
τόχους 100 δένδρων καί άνω: 14% τού συνόλου
των καλλιεργητών στην Κόρινθο, 20% στό Γαϊτά
νι, 33% στή Ζάκυνθο. 'Η κατανομή τών δένδρων
επιβεβαιώνει αύτό τό συμπέρασμα: 14% τών καλ
λιεργητών κατέχουν τό 79% τών δένδρων στήν
Κόρινθο, έναντι 33% καί 90% άντίστοιχα στή
210

3,6
4,1
3,8

8,6
7,8
8,3

6,8
27,7
12,9

—

2,7

76,9
60,2
72,1

3,8
8,0
6,1

15,1
15,7
15,4

22,9
22,2
22,5

11,6
40,4
27,7

46,3
13,5
28,0

12,9
6,3
7,4

29,2
21,8
23,1

34,4
26,9
28,2

4,4
3,6

23,3
40,3
37,3

2,7
1,3
1,5

19,5
8,7
10,2

7,6
16,4
15,2

23,0
7,5
9,7

46,8
65,8
63,1

9,3

22,8

14,4

26,0

27,3

3,8

Ζάκυνθο, 20% καί 60% στό Γαϊτάνι. Πραγματικά,
τά ποσοστά έδώ μπορεί νά φανούν περισσότερο
άπατηλά άπ’ ό,τι οί άπόλυτοι άριθμοί ή άκόμα οί
μέσοι όροι: ό μεγαλύτερος ιδιοκτήτης έλαιοδένδρων στήν πόλη τής Ζακύνθου δέν έχει λιγότερες
άπό 4.800 ρίζες, έναντι 1.250 τού άντιστοίχου του
τής Κορίνθου, καί ό «μεγάλος» ίδιοκτήτης έλαιοδένδρων (πάνω άπό 100 δένδρα) έχει κατά μέσον

άγροπκές ’έρευνες στην 'Ελλάδα

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Καπνός - Κατανομή τών εκμεταλλεύσεων
Κατανομή τής επιφάνειας πού έχει καλλιεργηθεί
% τού συνόλου τών έκμεταλλεύσεων κατά φυτεμένη
μέ καπνό έπιφάνεια

’Αριθμός
άγροτικών
έκμεταλλεύσεων
πού έχουν
μελετηθεί

Χωρίς
καπνό

5 στρεμ.

στρέμ.

στρέμ.

71
50
33
110

21,8
4,0
3,0
4,5

7,8
14,2
33,3
4,5

50,0
65,3
54,5
59,0

20,3
16,3
9,0
27,0

Ξάνθη (πόλη)
Σέλερον
"Ολβιον
Έχίνος

’Ολική φυτεμένη
έπιφάνεια στίς
εκμεταλλεύσεις
πού μελετήθηκαν
(στρέμματα)
Ξάνθη (πόλη)
Σέλερον
Όλβιον
Έχίνος

378
326
185
875

στρέμ.

καί άνω

___

___

—

—

—

—

3,6

0,9

Κατανομή τής φυτεμένης επιφάνειας
___
—
—

—

όρο 590 ρίζες στή Ζάκυνθο καί 280 στήν Κόρινθο.
Παρ’ όλες αυτές τίς διαφορές, σχετικά μέ τό
θέμα τών έλαιοδένδρων ύπάρχουν τρεις ύποθέσείς
τις όποιες έχουμε ήδη διατυπώσει.
— Οί άνομοιότητες παρατηρούνται περισσότερο
στό έπίπεδο μιας κερδοσκοπικής καλλιέργειας
όπως ή ελιά, παρά στό έπίπεδο τής συνολικής διαρθρώσεως τής έκμεταλλεύσεως.
— Είναι περισσότερο αισθητές, όσο ή κερδο
σκοπική καλλιέργεια είναι λιγότερο διαδεδομένη
στή συγκεκριμένη περιοχή.
—Είναι έντονώτερες γιά τούς καλλιεργητές πού
κατοικούν στήν πόλη άπ’ ό,τι είναι γιά τούς καλ
λιεργητές τής υπαίθρου.
Τά καρποφόρα δένδρα
Ή κατανομή τών καρποφόρων δένδρων τείνει
νά διαφοροποιήσει αυτές τίς διαπιστώσεις (πίνα
κας 6). Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται γιά έσπεριδοειδή (βασικά λεμονιές) στήν Κόρινθο, καί μη
λιές καί ροδακινιές στήν περιοχή τής Βέροιας. Οί
πιό αισθητές διαφορές είναι τοπικές. Τά καρπο
φόρα δένδρα είναι περισσότερο διαδεδομένα στίς
πλαγιές τού Βερμίου, στή Μακεδονία, παρά στήν
περιοχή τής Κορίνθου, όπου οί ειδικότητες είναι
περισσότερο διαφοροποιημένες (σταφιδάμπελο,
ελιές): 78% τών καλλιεργητών τής Κορίνθου δέν
έχουν καρποφόρα δένδρα, έναντι 2% μόνο στή
Νάουσα, 4,5% στήν Επισκοπή, 26% στή Βέροια
καί 42% στόν Πλάτανο. Οί διαφορές μεταξύ Βέ
ροιας καί Νάουσας έξηγούνται άπό τό γεγονός
ότι στή Νάουσα ύπάρχουν πολύ περισσότεροι
μικρο-ίδιοκτήτες, οί όποιοι φύτεψαν όλόκληρη τή

4,7
8,5
22,7
2,2

55,2
65,3
61,0
52,5

39,9
26,0
16,2
35,8

—

_

—

—

—

—

6,9

2,2

γεωργική έκταση (πίνακας 1), ένώ στόν Πλάτανο,
τό δένδρο κρατάει πιά δεύτερη θέση μπροστά στή
μεγάλη καλλιέργεια (δημητριακά, βαμβάκι, ζαχα
ρότευτλο).26
’Αλλά οί τοπικές αύτές άνισότητες τείνουν νά
μειωθούν στό έπίπεδο τών μεγαλύτερων ιδιοκτη
τών (κατόχων 20 στρεμμάτων ή περισσότερων
καρποφόρων δένδρων), οί όποιοι αποτελούν τό
7-8% τού συνόλου τών καλλιεργητών, έκτος άπό
τήν Επισκοπή. ’’Αλλωστε, οί διαφορές είναι με
γαλύτερες στήν Κόρινθο παρά στίς κοινότητες
πού παράγουν ροδάκινα καί μήλα’ γιά τίς σημαν
τικές έκτάσεις (πάνω άπό 20 στρέμματα άνά έκμετάλλευση καρποφόρων δένδρων), ή διαφορά
μεταξύ τού αριθμού τών καλλιεργητών καί τής έκτάσεως πού κατέχουν σέ δένδρα, φθάνει τό 65
στήν Κόρινθο καί δέν ξεπερνά τό 30 στήν περιο
χή τής Βέροιας (29 στή Νάουσα, 26 στήν ’Επι
σκοπή, 20 στόν Πλάτανο καί τή Βέροια).
Μήπως πρέπει ν’ άναζητηθούν, στό βαθύτερο
νόημα τών κερδοσκοπικών καλλιεργειών, οί δια
φορές πού παρουσιάστηκαν στό έπίπεδο τής συν
ολικής διαρθρώσεως τής άγροτικής έκμεταλλεύ
σεως, καθώς καί ή άντίθεση μεταξύ μιας μεσο
γειακής Ελλάδας λιγότερο όμοιόμορφης καί μιας
βόρειας περισσότερο έξισορροπημένης;
Ό καπνός
Ή ανάλυση του πίνακα 7, πού παρουσιάζει τήν
26. Στή Νάουσα συναντήσαμε τόν μεγαλύτερο δενδροκαλλιεργητή τού δείγματος (75 στρέμματα όπωροφόρα), ένώ οί
άντίστοιχοι τής Κορίνθου καί τής Βέροιας δέν έχουν, άντίστοιχα, παρά 50 καί 49 στρέμματα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Μέγεθος τών εκμεταλλεύσεων μέ βάση την ηλι
κία τον αρχηγού τής έκμεταλλεύσεως
(47 συνεταιρισμένων τής Σίνδου)

'Ηλικία
Κάτω τών 45 έτών
45-64 έτών
65 έτών καί δνω
Σύνολο

Μέγεθος τών έκμεταλλεύσεων
(% τού συνόλου)
Κάτω τών 20-39 40-69 70 καί
δνω Σύνολο
20 στρεμ. στρέμ. στρέμ.

_

—

25,0
4,2

66,6
25,0
25,0
38,2

26,6
50,0
37,5
40,4

6,6
25,0
12,5
17,2

31,5
51,0
17,5
100,0

κατανομή τών εκτάσεων καλλιέργειας καπνού στίς
κοινότητες συγκριτικού ελέγχου τής περιοχής τής
Ξάνθης, θά επιβεβαίωνε αύτή τήν ύπόθεση: ή φυ
τεμένη μέ καπνό έκταση σπάνια ξεπερνά τά 10
στρέμματα άνά έκμετάλλευση, καί οί διαφορές
μεταξύ άριθμοϋ καπνοκαλλιεργητών καί φυτεμέ
νης έκτάσεως είναι μικρές. Στήν Ξάνθη, φθάνουν
στό άνώτατο όριο: 20% τών καπνοκαλλιεργητών
καλλιεργούν πάνω άπό 10 στρέμματα καπνού,
άλλά κατέχουν μόνο τό 40% τής φυτεμένης έκτά
σεως.27 Είναι άλήθεια πώς ή καλλιέργεια τού κα
πνού απαιτεί πολύ έργατικό δυναμικό. Τό σχετικά
ύψηλό κόστος του περιορίζει καί μάλιστα απαγο
ρεύει στίς μεγάλες έκμεταλλεύσεις νά έπεκταθοΰν
μέ τή βοήθεια μισθωτών άγρεργατών. Σχετικά μέ
αύτό, έχει σημασία τό γεγονός ότι στήν πόλη τής
Ξάνθης, στήν όποια ύπάρχουν μεγάλοι καπνοκαλλιεργητές (54% τής άγροτικής έκτάσεως σέ έκμεταλλεύσεις άνω τών 70 στρεμμάτων) ύπάρχουν καί
οί περισσότερες έκμεταλλεύσεις χωρίς καπνό
(22%): οί μεγάλοι ιδιοκτήτες προτιμούν μάλλον νά
συνεχίσουν τήν έκτατική καί μηχανοποιημένη
καλλιέργεια δημητριακών, παρά νά έπιδοθοΰν στή
λεπτή καλλιέργεια τού καπνού, ή όποια δέν απο
δίδει παρά μόνο στό πλαίσιο τής οικογενειακής
έκμεταλλεύσεως.
Τέλος, ή διάρθρωση τών έξειδικευμένων καλ
λιεργειών μάς έπιτρέπει νά καθορίσουμε τήν
άνάλυση πού έγινε στό συνολικό έπίπεδο τής έκ
μεταλλεύσεως. Πολλές φορές, ύπάρχει κάποια
υπερβολή στίς πιό σημαντικές διαφορές· είναι οί
καλλιεργητές ή οί πιό ευνοούμενες περιοχές πού
παρουσιάζουν έπίσης τίς πιό αισθητές άνομοιότητες. Άπό τήν άποψη αύτή, ή έπανάληψη τών
τριών παραγόντων πού έχουμε ήδη αναφέρει άποδεικνύεται ένδιαφέρουσα.
Ό ιστορικός παράγοντας τείνει νά έπισκιασθεΐ.
Διατηρείται περισσότερο στή Ζάκυνθο, όπου άποτελεϊ τήν αίτια γιά πιό φανερές άνισότητες, παρά
στήν Κόρινθο, στήν κατανομή τής άρδευόμενης
έκτάσεως. Πραγματικά, αύτό πού έχει άπομείνει
27. Ό μεγαλύτερος καλλιεργητής τού δείγματος μένει στόν
Έχίνο καί φυτεύει κάθε χρόνο 20 στρέμματα.

212

από τίς μεγαλύτερες έκτάσεις διατηρεί ίχνη μιας
έκτατικής άγροτικής οικονομίας, κατά τήν όποια
οί έξειδικευμένες καλλιέργειες, οί όποιες άπαιτοΰν
έργατικό δυναμικό καί έπενδύσεις, είσάγονται μέ
άργό ρυθμό, όπως στήν περίπτωση μεγάλων έκμε
ταλλεύσεων μέ δημητριακά, στήν πεδιάδα τής
Ξάνθης. Οί άνισότητες στήν κατανομή τών έξειδικευμένων καλλιεργειών είναι πρόσφατες καί
άναφέρονται στίς διαδικασίες τών σαράντα τελευ
ταίων έτών, ιδίως μετά τόν πόλεμο.
Ό κοινώνικο-πολιτιστικός παράγοντας φέρνει
σέ αντίθεση τήν πόλη μέ τό χωριό. Ξαναβρήκαμε
τήν άποφασιστική έπίδρασή του στά σταφιδάμ
πελο καί τήν έλιά. Τίς άνομοιότητες τίς άντιλαμβάνονται λιγότερο οί καλλιεργητές πού κατοικούν
στήν έπαρχία, όπου ή πλειονότητα κατέχει φυ
τείες, καί όπου ύπάρχει μιά ισορροπία στήν κατα
νομή. Στήν πόλη παρουσιάζονται σημαντικές άνι
σότητες: μεγάλος άριθμός καλλιεργητών πού δέν
έχουν καμιά κερδοσκοπική καλλιέργεια, μικροί
καλλιεργητές οί όποιοι φύτεψαν όλη τήν ύπό έκ
μετάλλευση έκίαση, άλλά δέν άντιπροσωπεύουν
παρά ένα άσήμαντο μέρος τής όλικής έκτάσεως,
μερικοί μεγαλο-ίδιοκτήτες πού κατέχουν μεγάλες
έκτάσεις.
Ό γεωγραφικός παράγοντας άντιπαραθέτει πάν
τοτε μιά Βόρειο Ελλάδα μέ περισσότερο έξισορροπημένες τάσεις, πρός μιά μεσογειακή Ελλάδα
μέ έντονώτερες άνισότητες πού είναι λιγότερο αι
σθητές στά όπωροφόρα δένδρα καί τόν καπνό
παρά στά σταφύλια Κορίνθου, τά έσπεριδοειδή ή
τά έλαιόδενδρα. 'Η άγροτική μεταρρύθμιση, δρα
στηριότερη στή Βόρειο Ελλάδα λόγω τής μαζι
κής έγκαταστάσεως τών προσφύγων, καθώς καί
μιά παλαιότερη άστικοποίηση στή Νότιο Ελλά
δα, έξηγοΰν αύτές τίς διαφορές. Άποδεικνύουν
ίσως έναν άνισο βαθμό προόδου στίς άνισότητες,
πού συνεχώς όξύνονται.
4) Οί άνισότητες, μέ βάση τήν ηλικία τον καλ
λιεργητή καί τόν άριθμό τών προσώπων
πού ζοϋν άπό τήν εκμετάλλευση
Ή άνάλυση έπρεπε νά περιορισθεΐ έδώ μόνο σέ
ένα συνεταιρισμό τής Σίνδου, πού μάς έδωσε τά
άναγκαια στοιχεία. Είναι έξ ίσου ένδιαφέρουσα.
Ό πίνακας 8 δείχνει τό μικρό άριθμό τών ήλικιωμένων καλλιεργητών: 17,5% τού συνόλου είναι
άνω τών 65 έτών. Άλλά είναι περισσότερο άνησυχητική ή διαπίστωση ότι οί καλλιεργητές ήλικίας 45-65 έτών είναι περισσότεροι άπό τό ήμισυ
τού συνόλου (51%). 'Υπάρχει έπομένως μιά κατα
φανής γήρανση τού γεωργικού πληθυσμού καί ή
έπίδρασή τής μεταναστεύσεως πλήττει Ιδιαίτερα
τίς τάξεις τών νέων ήλικιών: ό μικρός άριθμός
τών νέων γεωργο-καλλιεργητών φανερώνει κάποιο
κίνδυνο γιά τό μέλλον τής Σίνδου.

άγροτικές ερεννες στην Έλλάόα

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Μέγεθος των εκμεταλλεύσεων καί άριθμός άτόμων πού ζοϋν άπό την εκμετάλλευση
(47 συνεταιρισμένων τής Σίνδου)
Μέγεθος των έκμεταλλεύσεων (% του συνόλου)
Αριθμός
άτόμων
1-2
3-4
5-6
7 καί άνω
Σύνολο
Μέσος άριθμός
στρεμ/π ροσώπων

Κάτω τών
20 στρεμ.

20-39
στρέμ.

40-69
στρέμ.

70 καί
άνω

15,6

20,0
29,8
16,9
23.9

64,4
40,5
34,7
26,3
40,8

29,7
48,4
73,7
33,7

100
100
100
100
100

9,1

11,8

19,9

12,8

—

—
_

1.6
12

__

Οί γεωργο-καλλιεργητές των 45-64 έτών εμφα
νίζονται σάν πραγματικός παράγοντας «μπλοκαρίσματος» τής διαρθρώσεως τής ιδιοκτησίας, γιατί οί
ήλικιωμένοι αγρότες δέν διατηρούν συνήθως παρά
μιά έκμετάλλευση πού συμπληρώνει τήν αγρο
τική τους σύνταξη, πολύ πενιχρή άλλωστε.28
’Αλλά οί καλλιεργητές ήλικίας 45-64 ετών συγ
κεντρώνουν εκτάσεις ιδιαίτερα σημαντικότερες
άπό τόν μέσον όρο: τά τρία τέταρτα άπό αύτούς
διαθέτουν πάνω άπό 40 στρέμματα, τό ένα τέταρτο
πάνω άπό 70 στρέμματα (μέσο μέγεθος έκμεταλλεύσεως στήν κοινότητα, 45 στρέμματα). ’Αντίθε
τα, τά δύο τρίτα των καλλιεργητών ήλικίας κάτω
τών 45 ετών άδικοϋνται πολύ καί κατέχουν λιγό28. 150 φράγκα (900 δρχ.) περίπου τήν τριμηνία, τήν έποχή
πού έγινε ή έρευνα, γιά ένα ζευγάρι ήλικιωμένων συζύγων πού
καί οί δυό τους ήταν πάνω άπό 65 χρόνων.

__

Σύνολο

Μέσος άριθμός
στρεμ./προσώπων
21
12
14
13
12,8

τέρα άπό 40 στρέμματα. Οί κλασικές διαδικασίες
συγκεντρώσεως (κληρονομιά καί αγορά) ένισχύουν έπομένως τή θέση τών πιό ήλικιωμένων
καλλιεργητών. 'Η ζωτική άνάγκη γιά γή είναι
ιδιαίτερα αισθητή στούς νεώτερους: ή χορήγηση
προίκας συχνά δέν είναι σέ θέση νά διορθώσει τίς
ανισότητες. Γι’ αύτό λοιπόν είναι εξαιρετικά ευά
λωτοι στίς έξωτερικές προκλήσεις.
'Ως πρός τόν αριθμό τών άτόμων τά όποια ζοϋν
άπό τήν έκμετάλλευση, εδώ παρουσιάζεται κάποια
ισορροπία μέ τό μέγεθος τής έκμεταλλεύσεως
(πίνακας 9).
Μόνο τά μικρά νοικοκυριά (1-2
προσώπων) καί οί μεγάλες εκμεταλλεύσεις φαίνε
ται πώς προσφέρουν ατομικά πηλίκα πολύ άνώτερα άπό τόν μέσον όρο τών 12,5 στρεμμάτων
κατ’ άτομο. Πραγματικά, ό ρόλος τών συμπληρω
ματικών εισοδημάτων είναι πολύ πολύπλοκος εδώ,
γιά νά μπορέσουμε νά δώσουμε μιά σωστή
ανάλυση.

(συνεχίζεται στό επόμενο ελληνόγλωσσο τεύχος, άρ. 33)
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