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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871) 

' Η σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία, στο βαθμό πού έχει ασχοληθεί με το 

ζήτημα της εθνικής γής, έχει διατυπώσει ορισμένες θέσεις σχετικά με τα προβλή

ματα πού έθεσε ή ύπαρξη εθνικής γής για πενήντα χρόνια στα πλαίσια του 

νεοελληνικού κράτους. 

Τα κύρια σημεία των θέσεων αυτών είναι: 

1) ' Η εθνικοποίηση τής πρώην τουρκικής γής αμέσως μετά τήν ' Επανάσταση 

απέκλεισε τή γή αυτή άπό τό εμπορευματικό κύκλωμα. 

2) ' Η σχέση καλλιεργητών εθνικής γής με τή γή αυτή ήταν σχέση ενοικία

σης. Βέβαια πολλές φορές ό όρος ενοίκιο χρησιμοποιείται για να δηλωθεί γενι

κά μια χρηματική καταβολή για τή χρήση τής γής καί όχι απαραίτητα ή διαδι

κασία καί ή σχέση τής ενοικίασης. "Ομως όταν δέν διευκρινίζονται οί συμβάσεις 

στή χρησιμοποίηση του όρου αυτού, ό αναγνώστης παραπέμπεται συχνά στην 

ενοχική σχέση τής ενοικίασης. 

3) ' Η έλλειψη τίτλων κυριότητας ήταν ένα σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη 

τής ενυπόθηκης πίστης τόσο στα πλαίσια δανεισμού τής ' Εθνικής Τράπεζας όσο 

καί στον ιδιωτικό δανεισμό. 

Σε μια πρώτη προσέγγιση τών ζητημάτων πού θέτουν οί παραπάνω θέσεις, με 

σκοπό να ανιχνευτεί ή βαρύτητα τών προβλημάτων πού έθεσε ή ύπαρξη εθνικής 

γής, θα πρέπει να μελετήσει κανείς τή σχέση τών καλλιεργητών με τή γή αυτή 

καί συγκεκριμένα τα προβλήματα απόκτησης κατοχής, ταυτότητας κατόχων καί 

κυρίως δικαιωμάτων άλλα καί συμπεριφορών επί τής κατεχόμενης γής. Παράλ

ληλα πρέπει να εξεταστεί ή στάση τοΰ κράτους απέναντι στο όλο ζήτημα, δπως 

αυτή φαίνεται δχι μόνο άπό τήν παρουσία του μέσα άπό τήν νομοθετική διαδι

κασία άλλα καί άπό τήν απουσία του. 

Πρίν προχωρήσουμε στην εξέταση οποιουδήποτε ζητήματος θα πρέπει να 

διευκρινίσουμε σε ποιες κατηγορίες εθνικών κτημάτων αναφέρονται οί έννοιες 

ενοικίαση, κατοχή καί καταπάτηση, τις όποιες θα χρησιμοποιήσουμε. 

Ή βασική διάκριση πού έγινε άπό τήν αρχή τής 'Επανάστασης ήταν ό 

χωρισμός τής εθνικής γής σέ φθαρτά καί άφθαρτα κτήματα. Τα φθαρτά περιλάμ-
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βαναν δλα τα κτήματα πού υπόκεινται σε φθορές, όπως οικίες, μύλοι, εργαστή

ρια και αργότερα και τις φυτείες, δηλαδή αμπελώνες, ελαιώνες κ.λ.π. Τα άφθαρ

τα ήταν ή γη πού καλλιεργούνταν με δημητριακά καθώς και οι διάφορες φυτείες. 

"Αλλη διάκριση ήταν αυτή πού χώριζε τήν εθνική γη σε άσκεπη και σε 

φυτείες. 'Ασκεπής γη ήταν αυτή πού καλλιεργούνταν με μονοετείς καλλιέργειες, 

ενώ φυτείες ήταν όλες οί εκτάσεις πού καλύπτονταν από πολυετείς καλλιέργειες, 

όπως αμπέλια, σταφιδάμπελοι, ελαιώνες κ.λ.π. 

Οί οροί πού επικρατούν μετά τήν 'ίδρυση τού κράτους είναι εθνικά φθαρτά 

κτήματα, εθνική γη, ορός ό όποιος χρησιμοποιείται για να δηλωθεί όχι μόνο το 

σύνολο τών εθνικών γαιών άλλα καί ή άσκεπης γη, καί τέλος έθνικοϊδιόκτητες 

φυτείες. 

Ή ενοικίαση άφορα μόνο τα εθνικά φθαρτά κτήματα καί στηρίζεται σε νό

μους πού εκδίδονται κατά καιρούς. Γίνεται με δημοπρασία καί εκδίδεται ενοικι

αστή pio συμβόλαιο τό όποιο καθορίζει τις υποχρεώσεις του ενοικιαστή καί 

κυρίως τους όρους καλλιέργειας. Οί ενοικιαστές τών κτημάτων αυτών δεν πλη

ρώνουν δικαίωμα επικαρπίας· καταβάλλουν μόνο τή δεκάτη. 
c Η κατοχή άφορα τήν άσκεπη γή καί τις έθνικοϊδιόκτητες φυτείες. ' Αποκτά

ται με τήν άδεια της κυβέρνησης ή καί χωρίς αυτήν καί υπόκειται στο δικαίωμα 

επικαρπίας τό όποιο καθορίζεται κατά περίπτωση καί κυμαίνεται σ όλο το 

διάστημα πού εξετάζουμε άπό 10-25%. ' Η κατοχή, παρόλο πού δεν στηρίζεται σε 

έγγραφη συμφωνία, είναι νόμιμη ακόμη καί για τις περιπτώσεις πού αποκτάται 

χωρίς άδεια της κυβέρνησης, ενώ τό κράτος δεν επεμβαίνει ούτε στις καλλιέρ

γειες ούτε στή γενικότερη συμπεριφορά τών κατόχων. 

*Η καταπάτηση τέλος είναι ή παράνομη ιδιοποίηση εθνικής γης με διάφο

ρους τρόπους καί άφορα όλα τα εθνικά κτήματα. Στην περίπτωση αυτή δεν 

καταβάλλεται δικαίωμα επικαρπίας καί αποκτάται τελικά πλήρης κυριότητα επί 

τών καταπατημένων εδαφών. 

Άπό τις τρεις αυτές έννοιες εκείνη με τήν οποία θα ασχοληθούμε κυρίως 

είναι ή κατοχή καί τα εδάφη τα οποία καλύπτει είναι, όπως είδαμε, ή άσκεπης γή 

καί οί έθνικοϊδιόκτητες φυτείες. Οί δύο αυτές κατηγορίες συνιστούν καί τήν 

πλειοψηφία τών καλλιεργούμενων εθνικών γαιών. 

"Ας ξεκινήσουμε εξετάζοντας πρώτα τή στάση τού κράτους άπό τό χώρο 

όπου κυρίως αυτό είναι παρόν: τή νομοθεσία. 

"Οταν ήρθε ή 'Αντιβασιλεία στην 'Ελλάδα, πρώτη της μέριμνα ήταν ή δια

σφάλιση της εθνικής περιουσίας με τό διάταγμα τού 1833 για τήν απαγόρευση 

της εκποίησης παντός είδους εθνικών κτημάτων. Προκειμένου όμως να εφαρμο

στεί ενα πρόγραμμα οικονομικής ανόρθωσης, ή 'Αντιβασιλεία προσέβλεψε στα 

εθνικά κτήματα, τα όποια άπό τότε γίνονται τό αντικείμενο γύρω άπό τό όποιο 

αρχίζει να καλλιεργείται μία μυθολογία, εκείνη της ανεξάντλητης πηγής πλού

του, μία μυθολογία ή οποία διατηρείται αμείωτη μέχρι τό 1871. Ή υποθήκευση 

τών εθνικών γαιών για τα δάνεια της 'Ανεξαρτησίας (1824 καί 1825), πού ήταν 
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μία δέσμευση για τη διανομή, καθώς και ή επιθυμία του νεοελληνικού κράτους 

να μήν υποκύψει στις πιέσεις των γαιοκτημόνων για την εκποίηση της εθνικής 

γής, ώθησαν τή βασιλική κυβέρνηση στην εξεύρεση μιας δικλείδας ή οποία θά 

επέτρεπε την εκποίηση για τις ανάγκες του ταμείου χωρίς να θίγεται ή γενική 

αρχή της μή διανομής. Αυτή ή δικλείδα ήταν ό ορός εθνικά φθαρτά κτήματα, του 

οποίου το περιεχόμενο διευρύνθηκε. "Ετσι, ενώ αρχικά σήμαινε τα κτήματα τα 

όποια υπόκεινται σε φθορές (μύλοι, χάνια, λουτρά, οικίες κ.λ.π.), σιγά-σιγά 

επεκτάθηκε —αυτό είχε αρχίσει άπό τήν εποχή της 'Επανάστασης— ώστε να 

περιλαμβάνει έκτο απ αυτά καί όλα τα είδη φυτειών. 

' Από τήν άλλη, μία σειρά νόμων άπό το 1834 και έξης φιλοδοξεί να παίξει το 

ρόλο μίας κοινωνικής πολιτικής, ή οποία όμως στεγάζει καί απόπειρες αλλαγών 

στον δημοσιονομικό καί οικονομικό γενικότερα τομέα, όπως ό νόμος περί προι-

κοδοτήσεως (1835), περί φαλαγγιτών (1838), οί διάφοροι νόμοι περί αποκαταστά

σεως αγωνιστών καί προσφύγων κ.ά. Τα αποτελέσματα όμως όλων αυτών των 

νόμων είναι αμφισβητήσιμα, όπως δείχνουν οί αριθμοί των συνολικών παραχω

ρήσεων άλλα καί οί αλλεπάλληλοι συμπληρωματικοί νόμοι πού κάθε φορά ελα

φρύνουν τίς διατάξεις τών προηγουμένων για τήν επίτευξη ενός ικανοποιητικού 

αποτελέσματος. "Αν καί δέν έχουν μελετηθεί αρκετά τα αίτια της αποτυχίας τών 

περισσοτέρων άπό τους νόμους αυτούς, μπορούμε εντούτοις να επισημάνουμε τα 

έξης: 

α) ό τρόπος διάθεσης εθνικής γής στους περισσότερους νόμους ήταν ή δημο

πρασία, τρόπος πού σημαίνει ανταγωνισμό περιορισμένου αριθμού ατόμων 

β) ή διάθεση εθνικής γής γιά αποκαταστάσεις καί αποζημιώσεις μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί μόνο επί μή κατεχομένων γαιών. "Αμεση συνέπεια αυτού ήταν 

ή μεταβίβαση τών πιστωτικών γραμματίων, πού χορηγούνταν γιά τήν απόκτηση 

γής, σε τρίτους έναντι τιμήματος συνήθως πολύ χαμηλότερου τής ονομαστικής 

αξίας τών γραμματίων. 

Τέλος ό καθένας άπό τους νόμους αυτούς πρέπει να τοποθετηθεί στο δικό του 

χρονικό καί πολιτικό πλαίσιο ψήφισης του γιά να βρεθούν οί λόγοι αποτυχίας 

πού αφορούν τον καθένα ξεχωριστά. 

' Η εκκρεμότητα ώς προς τή λύση τού ζητήματος τής διανομής άπό τή μια καί 

ή αποτυχία τών παραπάνω νόμων άπό τήν άλλη διατηρούσαν άλυτο το πρόβλημα 

τής αποκατάστασης τών ακτημόνων καί τού σχηματισμού μιας τάξης μικροκαλ-

λεργητών, σύμφωνα με τό βασικό προσανατολισμό τού νεοελληνικού κράτους, 

μέ ιδιόκτητο κλήρο ασφαλούς κυριότητας. "Ετσι ή διανομή τής γής, γιά λόγους 

εξωτερικής καί εσωτερικής πολιτικής, υποκαταστάθηκε άπό τήν αναγνώριση 

καί υποστήριξη άπό μέρους του κράτους τού δικαιώματος τής κατοχής. Τό γεγο

νός εξάλλου ότι ή έγγειος φορολογία καί τό δικαίωμα επικαρπίας αποτελούσαν 

τα κυριότερα έσοδα τού κράτους, δέν μπορούσε παρά να ωθήσει στην ενθάρρυν

ση τής καλλιέργειας τών χέρσων εθνικών γαιών. ' Η ενθάρρυνση αυτή έπαιρνε 

έτσι καί τό χαρακτήρα μίας κοινωνικής πολιτικής γιά τον κατευνασμό κοινωνι-
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νικών εντάσεων λόγω του μεγάλου αριθμού ακτημόνων, προσφύγων κ.λ.π. 

Παρά το γεγονός ότι δεν εκδόθηκε ποτέ κάποιος νόμος πού να διαπραγματεύ

εται αποκλειστικά τήν προστασία των κατόχων καλλιεργητών, ήδη από το 1834 

ή 'Αντιβασιλεία έθεσε περιορισμούς στις εκποιήσεις εθνικών γαιών. "Ετσι στό 

διάταγμα του 1834 για τήν αποκατάσταση όσων είχαν λάβει μέρος στον 'Αγώνα 

μέ στρατιωτική ιδιότητα, δίνεται το δικαίωμα απόκτησης εθνικών γαιών με πλή

ρη κυριότητα «ακαλλιέργητων μέν πλην καλλιεργησίμων», όπως αναφέρεται. 

Στην'ίδια αρχή παραχώρησης, δηλαδή ακαλλιέργητων άλλα δυναμένων να καλ

λιεργηθούν γαιών, στηρίζεται και ό νόμος «περί παραχωρήσεως εθνικών γαιών 

εις τους φαλαγγίτας» τοΰ 1838 καθώς και ό νόμος «περί αποικισμού Κρητών» τοΰ 

1848. Φαίνεται οτι οί παραπάνω νόμοι δεν ήταν αρκετά σαφείς ως προς το ποια 

εθνική γη έπρεπε να παραχωρηθεί, γι' αυτό και δημιουργήθηκαν αρκετά προβλή

ματα στην εξαργύρωση τών πιστωτικών γραμματίων. "Ετσι το 1843 δίνεται ή 

αναγκαία διευκρίνηση σ' ενα άρθρο νόμου πού αφορούσε παράταση της προθε

σμίας για τήν απόκτηση εθνικών γαιών άπό τους φαλαγγίτες. Στό νόμο αυτό 

διαβάζουμε: «Θεωροΰντες άναγκαΐον να διακριθή όριστικώτερον τό μέρος εκεί

νο τών εθνικών γαιών, το όποιον ώς άπαιτούμενον δια τήν χρήσιν τών καλλιερ-

γούντων αυτό γεωργών, δεν δύναται... νά προσκτηθή παρά τών Φαλαγγιτών και 

τών διαθεσίμων αξιωματικών... άπεφασίσαμεν... : τό δι' εκάστη ν γεωργική ν οί-

κογένειαν ώς άναγκαΐον εις τήν χρήσιν αυτής θεωρούμενον μέρος εθνικών γαιών 

είναι τό παρ' αυτής συνήθως καλλιεργούμενον μέχρι τεσσαράκοντα μέν στρεμμά

των, άνίσως είναι ποτιστικαί γαΐαι, όγδοήκοντα δέ, άνίσως είναι πεδιναί μέν, 

άλλ' όχι ποτιστικαί, και εκατόν ε'ίκοσιν άνίσως είναι όρειναί». Τό άρθρο αυτό 

αποτέλεσε σχεδόν αυτοτελή νόμο πού έλαβε μάλιστα και τήν προσωνυμία «επι

εικής» καί καθοσίωσε κατά κάποιον τρόπο επίσημα το δικαίωμα κατοχής. Τελι

κά όλοι οί προγενέστεροι καί μεταγενέστεροι νόμοι πού αφορούσαν παραχωρή

σεις εθνικών γαιών, παρέπεμπαν σ αυτόν για τή διαφύλαξη τών κατεχομένων 

γαιών εκτός εκείνου της προικοδοτήσεως τοΰ 1835 πού δεν κάνει διάκριση τών 

γαιών, ακριβώς γιατί απευθύνεται σε όλους τους "Ελληνες, επομένως καί στους 

κατόχους πού μπορούν νά πάρουν ώς προικοδότηση τις κατεχόμενες γαίες. Τό 

άρθρο αυτό για τήν προστασία τών κατόχων καταργήθηκε ρητά μέ τό νόμο 

ΥΛΑ' της διανομής τοΰ 1871. 

Στό νόμο περί φορολογίας τών προϊόντων της γης τοΰ 1849 αναφέρεται για 

πρώτη φορά: «Τό δημόσιον εξακολουθεί νά διατηρή είς εαυτό τήν νομικήν κα-

τοχήν επί τών εθνικών γαιών καί κτημάτων εκείνων εφ' όσων ελάμβανε δικαίωμα 

επικαρπίας μέχρι τέλους τοΰ 1843, εκτός εάν άπώλεσεν αυτήν δια δικαστικής 

αποφάσεως, ή δι' ιδίας παραιτήσεως». Είναι πολύ πιθανόν οτι ή διάταξη αυτή 

συνδέεται μέ τον προαναφερθέντα επιεική νόμο τοΰ 1843 καί οριοθετεί τα δικαι

ώματα πού προκύπτουν άπό τήν κατοχή. Ή άσκηση τοΰ δικαιώματος τής κατο

χής σε μία διευρυμένη βάση, όπως θα δοΰμε παρακάτω, ανάγκασε τό κράτος νά 

διαφυλάξει τον μοναδικό σύνδεσμο πού τοΰ απέμενε μέ τήν κυριότητα τών κτημά-
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των του. Ό σύνδεσμος αυτός δεν ήταν άλλος άπο το δικαίωμα επικαρπίας, πού 

ανά πάσα στιγμή μπορούσε να το επικαλεστεί για τήν απόδειξη της κυριότητας 

του μέσα σ ένα πλήθος διεκδικήσεων πού το ταλανίζουν σε όλο το διάστημα 

μέχρι τή διανομή του 1871. 

Σε γενικές γραμμές αυτή ήταν ή στάση του κράτους άπένατι στην εθνική γη 

και κυρίως απέναντι στο δικαίωμα κατοχής των καλλιεργητών της. 

"Ας περάσουμε δμως τώρα στους 'ίδιους τους κατόχους και τα προβλήματα 

πού έθεσε ή σχέση τους με τήν εθνική γη. 

Ό νόμος τής διανομής τού 1871 δίνει προτεραιότητα σέ όσους κατέχουν τήν 

εθνική γη, κάτι πού αποτελεί επίσημη αναγνώριση μιας πραγματικότητας πού 

προηγήθηκε.e Η πραγματικότητα αυτή είναι ότι ή εθνική γή, σέ μεγάλο ποσοστό 

της, κατέχεται πολύ πριν άπο τή διανομή της. 

Ίο σύνολο των κατεχομένων εθνικών γαιών δέν είναι κάτι σταθερό σ' όλη τή 

διάρκεια τής προ του 1871 περιόδου. Το σύνολο αυτό αυξάνεται. Οι κυριώτεροι 

λόγοι πού μας οδηγούν σ' αυτό τό συμπέρασμα μπορούν να συνοψιστούν στα 

ακόλουθα: ή κατάτμηση τής ιδιοκτησίας λόγω κληρονομικού δικαίου απαιτούσε 

τήν εξεύρεση νέων εδαφών, για τό σχηματισμό μιας ελάχιστης ιδιοκτησίας. 

'Από τήν άλλη, ή εσωτερική κίνηση προς τις πόλεις δέν είχε στην εξεταζόμενη 

περίοδο (1833-1871) σημαντικές διαστάσεις για να εξισορροπεί τή φυσική αύξη

ση του πληθυσμού. Τέλος τό φαινόμενο τού αγροτικού εποικισμού στην 'ίδια 

περίοδο, δηλαδή τής ανακατανομής τού πληθυσμού στο χώρο μέ τήν κάθοδο του 

άπό τις ορεινές περιοχές στίς πεδινές, όπου βρίσκονται καί οί εθνικές γαϊες, 

συνιστά έναν ακόμη λόγο για τήν επέκταση τής κατοχής επί εθνικών γαιών. 

Τήν αύξηση αυτή μπορούμε να τή δούμε σ ένα ενδεικτικό στατιστικό από

σπασμα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ι 

"Ετος "Εκταση εθνικών καί Καλλιεργούμενα είδη 

ιδιοκτήτων γαιών (σε στρέμ.) 

1860 1.856.538 σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, αραβόσιτος 

1864 2.831.782 » » » » 

Πηγή: Ά λ . Μανσόλας, Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί 'Ελλάδος, 'Αθήνα 1867, σ. 58-59. 

Ή αύξηση τών καλλιεργούμενων γαιών κατά ένα εκατομμύριο στρέμματα 

στή συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται εξαιρετικά διογκωμένη για τό χρονικό 

διάστημα στο όποιο αναφέρεται. Γι αυτό, διατηρώντας τις επιφυλάξεις μας για 

τους απόλυτους αριθμούς καί κρατώντας μόνο τήν τάση αύξησης, υποθέτουμε 

ότι αυτή θα πρέπει να άφορα σχεδόν αποκλειστικά τίς εθνικές γαίες, αφού στο 

διάστημα αυτό δέν έχουμε κανένα νόμο μερικής διανομής τής εθνικής γης για να 

αυξηθεί ή ιδιόκτητη γή, ενώ οί προγενέστεροι νόμοι έχουν ήδη διανύσει τήν 

περίοδο τής καρποφόρας υλοποίησης τους. 
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'Εδώ θά έπρεπε 'ίσως νά αναφερθούμε με συντομία στα προβλήματα πού 

παρουσιάζουν οί στατιστικές πηγές. 

Το πρώτο από τα προβλήματα είναι ήδη γνωστό άπο τον 19ο αι. Οί στατιστι

κές πληροφορίες για το σύνολο τών καλλιεργούμενων γαιών (εθνικών και ιδιό

κτητων) απεικονίζουν τήν έκταση μόνο τών καλλιεργούμενων γαιών κατά το 

έτος της συλλογής τών πληροφοριών, ενώ είναι γνωστό ότι μέ το επικρατούν 

σύστημα καλλιέργειας, τής αγρανάπαυσης, κάθε χρόνο κάποια εδάφη μένουν 

ακαλλιέργητα. Επομένως μπορεί να πληροφορούμαστε για το σύνολο τών καλ

λιεργούμενων εκτάσεων μία χρονιά, αλλά μας ξεφεύγει τό σύνολο τών εδαφών 

πού κατέχονται και συμμετέχουν στην αγροτική παραγωγή. "Επειτα οί εκτάσεις 

πού μας παραδίδονται δεν προέρχονται άπο καταμετρήσεις, άλλα προκύπτουν 

καθ' υπολογισμό άπο τήν παραγωγή. Δηλαδή τό μόνο γνωστό στοιχείο είναι ή 

παραγωγή. 'Υπολογίζεται ένας μέσος όρος παραγωγής κατά στρέμμα μέ τον 

όποιο διαιρείται ή ολική παραγωγή καί βρίσκεται ή έκταση. Αυτό όμως μπορεί 

να γίνει μόνο στα εξαγώγιμα προϊόντα τών οποίων ή ποσότητα μπορεί να βρεθεί 

στα τελωνεία. Για τα υπόλοιπα προϊόντα ή παραγωγή υπολογίζεται άπο τή φο

ρολογία πού κι αυτή μέ τή σειρά της έχει τα προβλήματα της. Κάτι άλλο. Ή 

αύξηση πού παρατηρείται στις φυτείες είναι δύσκολο νά διαπιστωθεί αν πραγμα

τοποιήθηκε επί κατεχομένων γαιών πού σπέρνονταν ή επί μή κατεχομένων. 

'Επίσης ό ακριβής προσδιορισμός του συνόλου τών φυτειών δεν είναι δυνατός, 

εφόσον οί πηγές μας παρέχουν πληροφορίες άλλοτε μόνο για ορισμένα είδη 

φυτειών κι άλλοτε γιά όλα τα είδη άλλα μέ διαφορετικό μέτρο υπολογισμού, 

δηλαδή κατά στρέμμα, κατά δέντρο ή κατά παραγωγή. Τέλος άπο τίς πηγές πού 

μετρούν ορισμένα είδη φυτειών κατά δέντρο δέν μπορούμε νά συμπεράνουμε 

κατά προσέγγιση κατεχόμενες εκτάσεις, γιατί συνήθως ή σύνθεση τών κτημάτων 

δέν είναι αμιγής. Μία έκταση συχνά φιλοξενεί δύο, τρία ή καί τέσσερα είδη 

φυτειών συγχρόνως, ένώ ή ονομασία της υποδηλώνει πιθανόν τήν αρχική της 

κατάσταση ή τή φυτεία πού επικρατεί σ' αυτήν, π.χ. έλαιοπερίβολο, αμπελώνας 

κ.λ.π. 

Είδαμε λοιπόν οτι ή εθνική γή σε μεγάλο βαθμό κατέχεται. 'Από ποιους 

όμως; "Οσον άφορα τήν ταυτότητα τών κατόχων καλλιεργητών μπορούμε νά 

πούμε οτι ή κατοχή εθνικής γής δέν λειτουργεί μόνο για τήν αναπλήρωση ιδιο

κτησίας, όπου αυτή δέν υπάρχει, άλλα «επιβάλλεται» λόγω του συστήματος 

αγρανάπαυσης, τό όποιο απαιτεί παρακαταθήκη γαιών. ' Επομένως οί κάτοχοι 

δέν πρέπει νά είναι μόνο ακτήμονες άλλα καί ιδιοκτήτες τών οποίων ή ιδιοκτη

σία δέν είναι μεγαλύτερη κατά 1/3 περίπου άπο αυτήν πού μπορούν νά καλλιερ

γήσουν. "Ηδη άπο τήν περίοδο του Καποδίστρια υπάρχουν επίσημες πληροφο

ρίες οτι εθνική γή καλλιεργούν καί οί έχοντες ιδιοκτησία. 

' Επίσης ό πειρασμός τής παρακείμενης σε μέσους καί μεγαλύτερους κλήρους 

εθνικής γής δεν θά πρέπει νά άφηνε αδιάφορους τους ιδιοκτήτες τών κλήρων 

αυτών, αφού ή ενοικίαση τών εθνικών φθαρτών κτημάτων δέν μπορούσε νά 
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καλύψει τις ανάγκες των καλλιεργητών σε εδάφη λόγω της περιορισμένης τους 

έκτασης. 

Είδος 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Έθν. φθαρτά κτήματα 'Εθνικοϊδιόκτητες φυτείες 

'Αμπέλια 

Σταφιδώνες 

Μορεώνες 

' Ελαιώνες 

Σύκα 

Βαλανιδόδενδρα 

3.043 στρέμματα 

1.000 στρέμματα 

60.891 δένδρα 

307.000 οκάδες ελαίου 

995 καντάρια 

56.649 καντάρια 

101.454 στρέμματα 

46.948 στρέμματα 

326.066 δένδρα 

315.510 οκάδες ελαίου 

74.830 καντάρια 

2.180 καντάρια 

Πηγή: Σ. Α. Σπηλιωτάκης, Στατιστική της Γεωργίας, 'Αθήνα 1864, σ. 56-59. 

"Οπως βλέπουμε άπό τον πίνακα 2, οί μεγαλύτερες εκτάσεις αφορούν τις 

έθνικοϊδιόκτητες φυτείες, οί όποιες όμως διέπονται άπό τή σχέση της κατοχής, 

όπως ήδη αναφέραμε, και όχι τής ενοικίασης. 

"Επειτα ή ενοικίαση φθαρτών κτημάτων δεν ήταν και τόσο συμφέρουσα για

τί: 

α) Το πλεονέκτημα άπό τή μή καταβολή τής επικαρπίας έχανε τήν αξία του 

λόγω τοΰ τρόπου ενοικίασης, δηλαδή τής δημοπρασίας. 

β) ' Η ενοικίαση αφορούσε φθαρτά κτήματα (ελαιώνες, αμπελώνες κ.λ.π.) και 

δχι άσκεπη γή. 

γ) Οί όροι ενοικίασης προστάτευαν τήν υπάρχουσα κατάσταση τών κτημά

των και επέτρεπαν τή βελτίωση της οχι όμως και τήν αλλαγή τής φυσιογνωμίας 

της. "Ετσι ό ενοικιαστής τών κτημάτων αυτών δεν μπορούσε, θεωρητικά τουλά

χιστον, να προχωρήσει χωρίς κυρώσεις στην αλλαγή καλλιέργειας, όποτε τοΰ 

επέβαλλε τέτοια ερεθίσματα ή αγορά. 

δ)e Η ενοικίαση ως προσωρινή ενοχική σχέση απέτρεπε τή δημιουργία στενό

τερων δεσμών με τή γή και βέβαια απέκλειε τήν προσδοκία τής ιδιοκτησίας. 

Γενικά ή ύπαρξη κατόχων εθνικής γής πού ήταν ταυτόχρονα και Ιδιοκτήτες, 

ανεξάρτητα άπό το μέγεθος τοΰ Ιδιόκτητου κλήρου, βεβαιώνεται κάθε τόσο μέσα 

άπό τους φορολογικούς νόμους. 

Δίπλα όμως στή φυσιογνωμία τών κατόχων έρχεται και το ερώτημα για τή 

φυσιογνωμία τών καταπατητών. Για να προσεγγίσουμε όμως ενα τέτοιο πρόβλη

μα θα πρέπει να αποφύγουμε πρώτα άπ όλα τή σύγχυση τών εννοιών κατοχής 

και καταπάτησης. "Εχοντας λοιπόν κατά νοΰ τή μή καταβολή τοΰ δικαιώματος 

τής επικαρπίας, τον κρίκο πού, όπως είδαμε, συνέδεε το κράτος με τήν Ιδιοκτη

σία του, μπορούμε να αναζητήσουμε τους μηχανισμούς πού διευκόλυναν τήν 

καταπάτηση και πρώτα να δούμε πώς ήταν κατανεμημένη στο χώρο ή εθνική 

ιδιοκτησία. 

' Η έλλειψη εθνικού κτηματολογίου μας αναγκάζει να σχηματίσουμε μία εικό

να για τήν κατανομή τής Ιδιοκτησίας αυτής μέσα άπό τις σταδιακές διανομές 
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της. Οί διανομές έσπαζαν τήν ενότητα των εθνικών κτημάτων και δημιουργού

σαν ζώνες ιδιόκτητης γης ανάμεσα στην εθνική, με αποτέλεσμα ολο και περισσό

τεροι Ιδιόκτητοι κλήροι να συνορεύουν μέ εθνική γη. 'Από τήν άλλη, ή γνώση 

για τήν ακριβή έκταση τόσο τών ιδιόκτητων κλήρων δσο και τών εθνικών τεμα

χίων ήταν ελλιπής. "Οσον άφορα τήν ιδιόκτητη γή, αυτή ή ελλιπής γνώση δέν 

στηρίζεται τόσο στην αδυναμία καταμέτρησης της γης δσο σε μία όλική-μορ-

φολογική αντίληψη του χώρου στον 19ο αι., όπου μία ακίνητη ιδιοκτησία προσ

διορίζεται κυρίως άπο τή θέση και τα όρια και μερικές φορές τήν Ιδιαίτερη 

ονομασία της ή και τήν παραγωγικότητα της και δευτερευόντως από τήν έκταση. 

Μέ βάση τα δύο αυτά στοιχεία, δηλαδή τή δημιουργία ζωνών Ιδιόκτητης γης άπο 

τα πρώην εθνικά κτήματα και τή χρησιμοποίηση τών ορίων ως βασικό κριτήριο 

προσδιορισμού τών κτημάτων, ό καθένας πού συνόρευε μέ εθνική γή μπορούσε 

να τήν καταπατήσει τόσο όσο χρειαζόταν για να μήν αλλοιωθεί ή φυσιογνωμία 

του κτήματος του, άλλα ούτε και του εθνικού. "Ετσι ή καταπάτηση δέν πρέπει να 

εννοηθεί μόνο σαν αρπαγή και «αφαίρεση» άπο τό χάρτη κάποιων μεγάλων 

εθνικών κτημάτων άλλα κυρίως σαν άθροισμα μικρών καταπατήσεων πού δια

δραματίστηκαν στα σύνορα ιδιόκτητης καί εθνικής γης. 

Περνώντας τώρα στα καθαυτό ζητήματα κατοχής, ας δούμε πώς μπορούσε να 

αποκτήσει κανείς δικαίωμα κατοχής επί εθνικής γης. 

"Ηδη άπό τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας όποιος ήθελε μπορούσε να λάβει 

δικαίωμα κατοχής επί ακαλλιέργητων εκτάσεων, για τό οποίο εκδιδόταν ό σχε

τικός τίτλος, τό ταπί. Τό δικαίωμα αυτό ήταν κληρονομητό καί μπορούσε να 

μεταβιβαστεί μέ πώληση. Μετά τήν ' Επανάσταση αυτό τό δικαίωμα κατοχής επί 

τής γης πού εθνικοποιήθηκε για τήν καλλιέργεια δημητριακών δέν απαγορεύτη

κε* αντίθετα έγινε, όπως είδαμε, αντικείμενο προστασίας τοΰ 'ίδιου τοΰ κράτους. 

Σ' ολη τήν εξεταζόμενη περίοδο (1833-1871) δέν εκδόθηκε κανένα νομοθέτη

μα πού να ορίζει τή διαδικασία απόκτησης δικαιώματος κατοχής. Άπό άλλες 

πηγές μαθαίνουμε οτι τό δικαίωμα αυτό μπορούσε να αποκτηθεί μετά άπό σχετι

κή άδεια τών οικονομικών εφόρων. Μέχρι στιγμής όμως δέν μας είναι γνωστό 

ποια ήταν ή ανταπόκριση τών καλλιεργητών σε μία τέτοιου είδους απαίτηση τοΰ 

Δημοσίου. Φαίνεται οτι ή πλειοψηφία τών καλλιεργητών προέβαινε στην κατο

χή χωρίς άδεια ή στην καλύτερη περίπτωση μέ προφορική άδεια. 'Εδώ όμως θα 

πρέπει νά πούμε οτι ήδη πριν άπό τήν'Επανάσταση, κατά τό τέλος τού 18ου καί 

αρχές τοΰ 19ου αί., έχει αρχίσει νά σημειώνεται ή μετακίνηση πληθυσμών προς 

τον πεδινό χώρο, όπου κατεξοχήν βρίσκονται οί τουρκικές ιδιοκτησίες καί μετέ

πειτα εθνικές γαίες. ' Επομένως ένα μεγάλο μέρος τών εθνικών γαιών πρέπει νά 

κατέχεται άπό τήν αρχή κιόλας τής 'Επανάστασης, ώς φυσική συνέχεια μιας 

σχέσης μέ τήν καλλιεργούμενη γή πού προηγήθηκε (κατοχή, άγροληψία). 

Άλλα πώς εννοούμε αυτή τήν κατοχή καί μέχρι ποΰ μπορούσε νά φτάσει; 

Στεκόμαστε για λίγο στον νόμο τής διανομής τοΰ 1871 καί διαβάζουμε: «πάσα 

πώλησις κατοχής επί εθνικής γής είναι άκυρος άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ πα-
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ρόντος νόμου». Το χωρίο αυτό με όλες τις σχετικές συζητήσεις της Βουλής πού 

κρύβει πίσω του έρχεται να αποδυναμώσει τήν άποψη ότι οί καλλιεργητές εθνι

κής γής βρίσκονται σέ σχέση ενοικιαστή-ιδιοκτήτη μέ το κράτος. Το κληρονο-

μητο δικαίωμα κατοχής, πού ομολογείται άπο πολλές πηγές, ενισχύεται και από 

τή δυνατότητα μεταβίβασης λόγω πωλήσεως ή και άλλων αίτιων. Προσπερνών

τας τή νομιμότητα αυτών τών μεταβιβάσεων, ή οποία όπως φαίνεται τυπικά δέν 

υπήρχε, φτάνουμε σέ δύο βασικά ερωτήματα: α) ποια πραγματικά ήταν ή θέση 

τών καλλιεργητών εθνικών γαιών και β) οί δύο νόμοι τής διανομής του 1871 

ήρθαν να ανατρέψουν ή να νομιμοποιήσουν μία προϋπάρχουσα κατάσταση; 

Ξεκινώντας άπο το πρώτο ερώτημα, ένα σύνολο δικαιοπρακτικών έγγραφων 

τής περιόδου 1840-1880 μας δείχνει δτι ή κατοχή εθνικής γής δέν περιοριζόταν 

στην άδεια καλλιέργειας ορισμένης έκτασης. Το ότι ή κατοχή μπορούσε να 

κληρονομηθεί, βοηθούσε στή μονιμότερη σύνδεση τών καλλιεργητών μέ τή γή, 

μέ επιπτώσεις τόσο στον προσανατολισμό τών καλλιεργειών όσο καί στην ψυ

χολογία τών καλλιεργητών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υιοθετηθούν συμπε

ριφορές πού πλησιάζουν εκείνες τής τέλειας ιδιοκτησίας. "Ετσι στα παραπάνω 

έγγραφα οί εθνικές γαίες γίνονται αντικείμενο πώλησης, δωρεάς, διανομής, 

πλειστηριασμού, παραχώρησης, προίκας, ανταλλαγής, διαθήκης. Οί πράξεις αυ

τές καλύπτουν όλο τό γεωγραφικό χώρο όπου υπάρχει εθνική γή, κυρίως όμως 

τήν Πελοπόννησο, καί αφορούν όχι μόνο άσκεπη γή άλλα και φυτείες. Οί συμ

βαλλόμενοι είτε αναφέρουν απλώς οτι τό αντικείμενο είναι εθνική γή, είτε παρα

λείπεται κι αυτό —καί ή ιδιότητα του κτήματος γίνεται γνωστή άπό άλλες πη

γές— είτε είναι πιο αναλυτικοί, οπότε εκεί βλέπουμε μία κλίμακα μεταβιβαζομέ

νων δικαιωμάτων πού ξεκινάει άπό τήν απλή κατοχή καί φτάνει στην πλήρη 

κυριότητα. Σέ όλες όμως τις περιπτώσεις, όπου αναφέρεται τό Δημόσιο, τις 

υποχρεώσεις απέναντι σ' αυτό τις αναλαμβάνει ό αποδέκτης του κτήματος, ιδιαί

τερα στις μεταβιβάσεις πού γίνονται μετά τό 1871, γιατί στις μεταβιβάσεις πριν 

άπό τή χρονιά αυτή δέν αναφέρονται πάντα τα δικαιώματα του Δημοσίου. Τό 

υπάρχον δείγμα τών συμβολαίων δέν είναι αρκετό για να βγουν κάποια συμπερά

σματα, όσον άφορα τις τιμές τών γαιών ή άλλα ποσοτικά στοιχεία, άλλα είναι 

ενδεικτικό για τήν αποδέσμευση ορισμένων πρακτικών. "Ετσι τό γεγονός ότι οί 

πράξεις μεταβίβασης συντάσσονται ενώπιον δημοσίου προσώπου, του συμβο

λαιογράφου, καί πολύ περισσότερο μεταγράφονται ενώπιον ενός άλλου δημοσί

ου προσώπου πάλι, χωρίς να καταγγέλλεται πουθενά τό αντικείμενο τής συναλ

λαγής, δέν σημαίνει οτι αποκτούν κύρος κάποιες εξαιρέσεις, άλλα οτι βγαίνει 

στην επιφάνεια αυτό πού είναι καθημερινό, συνηθισμένο καί πανθομολογούμε

νο. 

"Ας σταθούμε γιά λίγο σέ ένα είδος αυτών τών μεταβιβάσεων πού είναι καί τό 

πιο συχνό, τήν πώληση. Μία τέτοια πώληση μας στρέφει σέ δύο κατευθύνσεις: 

γιατί πουλάει ό κάτοχος καί γιατί αγοράζει ό μέλλων κάτοχος. ' Η απάντηση γιά 

τον πωλητή θα πρέπει να βρίσκεται στην πεποίθηση ότι είναι ιδιοκτήτης, μία 
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πεποίθηση πού δεν αγνοεί τα δικαιώματα τοΰ κράτους πάνω στην εθνική γη, 

άλλα στηρίζεται στην προσδοκία μιας τελικής λύσης μέσα άπο τή δωρεάν δια

νομή. "Οσον άφορα τον αγοραστή, μία τέτοια αγορά δείχνει βέβαια τήν πεποί

θηση της ιδιοκτησίας πού έχει και ό πωλητής άλλα πολύ περισσότερο δείχνει τή 

δυσκολία αγοράς εθνικής γής άπο το κράτος μέσω τής δημοπρασίας, τής οποίας 

το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου σίγουρο πώς θα αποβεί προς όφελος του. 

"Επειτα, ή έλλειψη διαθέσιμης Ιδιόκτητης γής προς εκποίηση ήταν φυσικό να 

περιορίζει τις επιλογές των ενδιαφερομένων στην κατοχή εθνικής γής ή στην 

αγορά της άπο άλλον κάτοχο. ' Η αντίφαση πού φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα 

στο φαινόμενο τής πώλησης κατοχής και στο βεβαιωμένο γεγονός τής αφθονίας 

εθνικής γής θα πρέπει να οφείλεται στο εξής: τα καλύτερα τεμάχια εθνικής γής 

ήδη κατέχονται και ό χαρακτηρισμός «καλύτερα» δεν σημαίνει μόνο τα εύφορό-

τερα άλλα και τα πιο εξυπηρετικά άπο τήν άποψη τής θέσης τους. Επομένως, 

στή βάση μίας ορθολογικότερης οργάνωσης τής παραγωγής, τα καλύτερα τεμά

χια είναι εκείνα πού ποτίζονται, εκείνα πού βρίσκονται κοντά σε οίκισμένο 

χώρο, πού ή σύνδεση τους με τήν αγορά είναι πιο εύκολη και τό'ίδιο εύκολη καί 

ή εποπτεία τους, είτε πρόκειται για τυχόν καταπάτηση τους είτε για τις καταχρή

σεις στην είσπραξη τών φόρων. Καλύτερα είναι ακόμη εκείνα πού μπορούν να 

εξασθενίσουν τον κατακερματισμό τής ιδιοκτησίας καί να αξιοποιήσουν αποτε

λεσματικότερα τό υπάρχον δυναμικό τών άροτριώντων ζώων. Σε ενίσχυση τής 

άποψη αυτής έρχονται καί οι συμβολαιογραφικές πράξεις ανταλλαγής ιδιόκτη

των κτημάτων με εθνικά. Γενικά όμως τό γεγονός καί μόνο ότι ή εθνική γή 

πωλείται άπο κάτοχο σε κάτοχο δείχνει οτι ή γή αυτή δεν είναι αποκλεισμένη 

άπο τό εμπορευματικό κύκλωμα καί σαν κεφάλαιο μπορεί να διατεθεί άπο τους 

κατόχους παρά τήν έλλειψη τής κυριότητας άπο νομική άποψη. 

Μία συμβολαιογραφική πράξη πού θα μπορούσαμε να δούμε ακόμη είναι τα 

προικοσύμφωνα. Σ' αυτά, μεταξύ άλλων κινητών καί ακινήτων πραγμάτων, δίνε

ται ώς προίκα καί εθνική γή. 'Εδώ αυτό πού μας ενδιαφέρει κυρίως είναι οτι ή 

κατοχή εθνικής γής εκτείνεται καί στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, δπως ή 

«αποκατάσταση» τών γυναικών. Κι εδώ, όπως καί στην πώληση, ή πεποίθηση 

τής ιδιοκτησίας υπάρχει καί στον προικοδοτούμενο πού αποδέχεται τήν εθνική 

γή, τήν οποία αντιμετωπίζει όπως καί τα ιδιόκτητα πράγματα, σύμφωνα με τό 

προικώο δίκαιο. 

"Ολες αυτές οί πράξεις, καθώς καί άλλες πού έρχονται να καλύψουν με δωρε

ές ή παραχωρήσεις κάποιες ηθικές υποχρεώσεις, μας οδηγούν στο συμπέρασμα 

οτι ή σχέση καλλιεργητών καί εθνικής γής δεν είναι απλώς μία σχέση ένοικια-

στή-ίδιοκτήτη/Όταν κάποιος μπορεί να μεταβιβάσει τήν κατεχόμενη άπ αυτόν 

εθνική γή μέ οποιονδήποτε τρόπο καί μπορεί να κάνει οποιεσδήποτε επεμβάσεις 

πάνω σ αυτήν, σε τί διαφέρει αυτή ή κατοχή άπο τήν τέλεια ιδιοκτησία; Διαφέ

ρει στην καταβολή τού δικαιώματος επικαρπίας καί στίς επιπτώσεις πού έχει ή 

έλλειψη κυριότητας στον δανεισμό. 
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' Η επικαρπία (10-25% επί του ακαθάριστου προϊόντος), μαζί με τή δεκάτη και 

τους δημοτικούς φόρους, αφαιρούσε ένα σημαντικό ποσοστό της παραγωγής. Σ' 

αυτά έρχονται να προστεθούν οί καταχρήσεις των φοροεισπρακτόρων, καθώς 

και ή αδυναμία να λειτουργήσει ή αγροτική πίστη με ασφαλείς τίτλους κυριότη

τας στα πλαίσια του ενυπόθηκου δανεισμού τής ' Εθνικής Τράπεζας. Πράγματι ή 

'Εθνική Τράπεζα άπό τήν'ίδρυση της κιόλας δεν συμμερίστηκε τή στάση του 

κράτους απέναντι στους κατόχους εθνικής γης και απέκλεισε τα εθνικά κτήματα 

άπό τον ενυπόθηκο δανεισμό της. Με ολα αυτά τα στοιχεία περιμένουμε να 

βρεθούμε μπροστά σε μία εκρηκτική κατάσταση. Σ' όλη όμως τήν περίοδο πού 

εξετάζουμε ή απουσία κοινωνικών εντάσεων με αντικείμενο τή διανομή τής γής 

μας αναγκάζει ή να μειώσουμε τήν επίδραση καθενός άπό τους παραπάνω παρά

γοντες ή να αναζητήσουμε κάποιους άλλους παράγοντες πού να λειτούργησαν 

αντισταθμιστικά. Για παράδειγμα, υπάρχει ή επικαρπία ή οποία όμως άπό τή μια 

δεν καταβάλλεται στο ακέραιο κι άπό την άλλη βρίσκεται πάντοτε χαμηλότερα 

άπό τα ποσοστά εκμίσθωσης ιδιόκτητων γαιών πού κυμαίνονται άπό 15-50% τής 

παραγωγής. Υπάρχει έλλειψη ασφαλών τίτλων Ιδιοκτησίας για τον ιδιωτικό 

δανεισμό" όμως θα πρέπει να θυμόμαστε οτι ενα μέρος τών καλλιεργητών εθνι

κής γής είναι καί κύριοι κάποιου μικρού ιδιόκτητου κλήρου, τον όποιο μπορούν 

να υποθηκεύσουν για τήν εξασφάλιση χαμηλότερου επιτοκίου. Υπάρχει έλλει

ψη ασφαλών τίτλων ιδιοκτησίας για τον ενυπόθηκο δανεισμό στην 'Εθνική 

Τράπεζα, άλλα ή έλλειψη αυτή δεν είναι ό μόνος λόγος πού δεν αναπτύχθηκε ή 

αγροτική πίστη. Μεγάλο μέρος τών αιτήσεων δανείων απορρίπτεται για λόγους 

πού έχουν σχέση με ζητήματα δικαίου, εθιμικού καί επίσημου, όπως καί με 

ζητήματα συμπεριφορών τής νεοελληνικής κοινωνίας: για παράδειγμα, κτήματα 

για τα όποια έχουν εκδοθεί επίσημα παραχωρητήρια του Υπουργείου Οικονο

μικών δεν γίνονται δεκτά γιατί δεν έχουν μεταγραφεί. , 

Οί παρατηρήσεις αυτές δέν εξοβελίζουν τις επιπτώσεις πού επισημάναμε άπό 

τή μή διανομή τής εθνικής γής για πενήντα χρόνια. Βοηθούν όμως στο να 

προσδιορίσουμε τήν πραγματική βαρύτητα πού είχε κάθε ένας άπό τους παραπά

νω παράγοντες στην ανάπτυξη τής ελληνικής γεωργίας, δηλαδή ή ύπαρξη εθνι

κής γής, ή διατήρηση τοΰ συγκεκριμένου φορολογικού συστήματος, ή επιβολή 

τοΰ ρωμαϊκού δικαίου κ.ά. 

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε οτι ή αδυναμία τοΰ κράτους να διανείμει 

τήν εθνική γή άφησε στους καλλιεργητές τή δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα 

δικό τους καθεστώς σχέσεων μέ τή γή αυτή, εμπνεόμενο άπό τή μια άπό το 

προεπαναστατικό καθεστώς κατοχής γής καί διαμορφωνόμενο άπό τήν άλλη είτε 

άπό τους προσανατολισμούς πού έδινε ή αγορά είτε άπό τις ανάγκες πού διεΐπαν 

τή νεοελληνική κοινωνία. Αυτή τήν κατάσταση πού δημιουργήθηκε, το κράτος 

τήν αποδέχτηκε καί τήν προστάτεψε στα πλαίσια μιας δημοσιονομικής άλλα καί 

κοινωνικής πολιτικής. "Ετσι σέ κάθε περίπτωση, είτε επρόκειτο για τή φορολο-
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γία είτε για την κατοχή είτε για τήν εκποίηση εθνικής γής, το κράτος δεν έκανε 

τίποτα άλλο άπο το να αποδέχεται μία διαμορφωμένη κατάσταση. Οί δύο νόμοι 

τής διανομής του 1871 άπ' όλες τις απόψεις επιβεβαιώνουν αυτή τή θέση: προτε

ραιότητα στους κατόχους, νομιμοποίηση των πωλήσεων, αποδοχή των υποθη

κών. Οί καλλιεργητές εθνικών γαιών απόκτησαν μία εμπράγματη σχέση, διαρκή 

και ισχυρή, με τήν καλλιεργούμενη γη, απολαμβάνοντας τις περισσότερες φορές 

τα πλεονεκτήματα του τέλειου ιδιοκτήτη. Ή μαρτυρούμενη έλλειψη εργατικών 

χεριών για τήν καλλιέργεια μεγάλων ιδιόκτητων κτημάτων με το παράπονο πού 

τή συνοδεύει σχεδόν πάντα, οτι όλοι καλλιεργούν εθνικές γαίες, δείχνει τήν 

ανεκτή θέση τών καλλιεργητών εθνικών γαιών. Πρόκειται για μία κατάσταση 

πού συνοψίζεται πολύ ωραία στή ρήση του Π. Καλλιγά στον Θάνο Βλέκα ώς νέο 

αίνιγμα τής Σφίγγας: «γη άνευ ανθρώπων και άνθρωποι άνευ γής». 
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1976. 

Μπελιδ Έ., «Στατιστικά στοιχεία τής Λακωνίας κατά τήν Καποδιστριακήν περίοδον», 
άνάτ. άπο περ. Λακωνικοί Σπουδαί, τ. Γ, 'Αθήνα 1977. 
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Πανταζόπουλος Ν., 'Αστικός Κώδιξ και εθνικον δίκαιον, 'Αθήνα 1945. 
Στατιστική της Γεωργίας, πρόλογος Σ. Α. Σπηλιωτάκη, έκδ. Γραφείου Δημοσίου Οικονο
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ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ 

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
(1864 - 1952)* 

Η μελέτη αυτή πηγάζει από τη διαπίστωση, ότι η απόκτηση από τις γυναίκες 

των πολιτικών τους δικαιωμάτων έχει τη δική της ιστορία, μια ιστορία που δεν 

έχει γραφτεί και δεν έχει αποτυπωθεί στη συλλογική μνήμη. 

Ι. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ 

Α'. Η επιλογή του 1864 ως χρονικής αφετηρίας της μελέτης, προέκυψε απ' τη 

διαπίστωση, ότι η κατοχύρωση της πολιτικής ισότητας των γυναικών συνιστά 

τμήμα της ιστορίας της καθολικής ψηφοφορίας, παρόλο που η σύγχρονη ιστο

ριογραφία εξακολουθεί να μας βεβαιώνει πως η καθολική ψηφοφορία στην Ελλά

δα καθιερώθηκε το 1864, ταυτίζοντας την ιστορία του θεσμού με τη διαδικασία 

απονομής πολιτικών δικαιωμάτων στον αντρικό πληθυσμό και μόνο. Εξάλλου, 

στην πορεία της έρευνας έγινε φανερό, πως για να γίνουν κατανοητές οι ιδιαιτε

ρότητες της απονομής πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες, έπρεπε να μελετη

θεί το θέμα συγκριτικά. 

Β'. Οι φεμινιστικοί αγώνες για την πολιτική ισότητα των δύο φύλων στόχευ

αν στην κατάργηση του αποκλεισμού των γυναικών από τους πολιτικούς θε

σμούς. Επομένως, η ιστορία των γυναικείων πολιτικών δικαιωμάτων αποτελείται 

αφενός από την κατανόηση τού τι σήμαινε για την κοινωνική θέση των γυναικών 

* Το άρθρο αυτό είναι μια πρώτη, πολύ γενική προσέγγιση στο θέμα, το οποίο θα αποτελέσει τη 
διδακτορική μου διατριβή. Προήλθε από ομιλία στην Ε.Μ.Ν.Ε. που έγινε τον Ιούνιο του 1987. 
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