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ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ

Ζ Αλδξηάλα Φηιεκέγθα, γλσξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηεο ινγνθινπήο, δειψλσ ππεχζπλα φηη ε
παξνχζα εξγαζία κε ηίηιν «Σν Αγξνηηθό δήηεκα ζηελ Διιάδα. Από ηνλ Μαξίλν Αληύπα ζην Κηιειέξ»,
απνηειεί πξντφλ απζηεξά πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη φιεο νη πεγέο πνπ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη, έρνπλ
δεισζεί θαηάιιεια ζηηο βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο θαη αλαθνξέο. Σα ζεκεία φπνπ έρσ
ρξεζηκνπνηήζεη ηδέεο, θείκελν ή/θαη πεγέο άιισλ ζπγγξαθέσλ, αλαθέξνληαη επδηάθξηηα ζην θείκελν
κε ηελ θαηάιιειε παξαπνκπή θαη ε ζρεηηθή αλαθνξά πεξηιακβάλεηαη ζην ηκήκα ησλ
βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ κε πιήξε πεξηγξαθή.

Ζ Γεινύζα
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζην Αγξνηηθφ δήηεκα ηεο Διιάδαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηεο Θεζζαιίαο. Ζ εξγαζία εθηείλεηαη απφ ην 1906, έηνο πνπ θηάλεη ζηε Θεζζαιία ν
Μαξίλνο Αληχπαο κέρξη θαη ην 1910 πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην κεγάιν παλαγξνηηθφ ζπιιαιεηήξην
ηεο Λαξίζεο θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην Κηιειέξ. Ο Μαξίλνο Αληχπαο κεηαβαίλεη ζην
ζεζζαιηθφ θάκπν ην 1906 θαη πξνπαγαλδίδεη ηελ απειεπζέξσζε ησλ θνιίγσλ, νη νπνίνη είλαη
αληηκέησπνη κε κηα πιεζψξα πξνβιεκάησλ. Πξηλ πξνιάβεη φκσο λα ηνπο γεκίζεη κε ειπίδεο γηα κηα
θαιχηεξε δσή, ν Αληχπαο δνινθνλείηαη. Ο αγψλαο ηνπ φκσο ηνλ κεηαηξέπεη ζε έλα απφ ηα ζχκβνια
ηνπ αγξνηηθνχ θηλήκαηνο. Σν αίηεκα ηεο απαιινηξίσζεο γίλεηαη ζεκαία γηα ηνπο αγξφηεο. Οη
Θεζζαινί αγξφηεο αξρίδνπλ λα νξγαλψλνληαη. Ζ αθχπληζε ηεο αζηηθήο ηάμεο, ε ίδξπζε ηνπ
Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Βφινπ θαη ε δεκηνπξγία ηεο Κνηλσληνινγηθήο Δηαηξείαο κε πξνεμέρνληα ηνλ
Αιέμαλδξν Παπαλαζηαζίνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηάδνζε ζνζηαιηζηηθψλ ηδεψλ θαη απνηεινχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αθχπληζε ησλ Θεζζαιψλ θνιίγσλ. Ζ έιεπζε ηνπ πξνζθπγηθνχ θχκαηνο απφ
ηε Βνπιγαξία, ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία θαη ηελ Ρνπκαλία αλαθηλεί ην Αγξνηηθφ δήηεκα θαη δίλεη κηα
ψζεζε πξνο ηε ιχζε ηνπ. Απνθαζηζηηθφ είλαη ην έηνο 1909. Σφηε ηδξχεηαη ν «Γεσξγηθφο Πεδηλφο
χλδεζκνο Καξδίηζαο». Ο Γεκήηξεο Μπνχζδξαο, ππήξμε πξψηνο πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ θαη
αγσλίζηεθε γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν ίδην έηνο ν ηξαηησηηθφο χλδεζκνο πξαγκαηνπνηεί
ην θίλεκα ζην Γνπδί, ην νπνίν ζα επεξεάζεη θαη ην Αγξνηηθφ δήηεκα. Ζ νξγάλσζε ησλ αγξνηψλ
παίξλεη πιένλ ζπγθεθξηκέλε κνξθή. Γίλνληαη αηηήκαηα ζηε Βνπιή θαη ηα ζπιιαιεηήξηα δηαδέρνληαη
ην έλα ην άιιν. Κεληξηθφ ζχλζεκα ε απαιινηξίσζε ησλ ηζηθιηθηψλ. ηηο αξρέο ηνπ 1910 γίλνληαη
ζπιιαιεηήξηα ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Θεζζαιίαο. Δπηηξνπή ησλ Θεζζαιψλ πνπ θηάλεη ζηελ
Αζήλα θαη απεπζχλεηαη ζηε Βνπιή, δελ θαηαθέξλεη λα επεξεάζεη ηελ θπβέξλεζε γηα άκεζε ιχζε
ηνπ δεηήκαηνο. ηηο 6 Μαξηίνπ απνθαζίζηεθε Παλζεζζαιηθφ ζπιιαιεηήξην ζηε Λάξηζα. ην
Κηιειέξ, έλαλ απφ ηνπο ηφπνπο ζπγθέληξσζεο, νη άνπινη θνιίγνη δήηεζαλ λα αλέβνπλ ζην ηξέλν
ρσξίο εηζηηήξην. Σα επεηζφδηα πνπ εθηπιίρηεθαλ εθείλε ηελ εκέξα έθαλαλ ην Κηιειέξ λα πεξάζεη
ζηελ ηζηνξία ησλ αγψλσλ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.
ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηα εμεηαδφκελα γεγνλφηα κέζα απφ πξσηνγελείο πεγέο θαη
ηδηαίηεξα κέζα απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ θαιχηεξε
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ήηαλ ε έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, ε θαηαγξαθή
θαη ε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ, ε αλάιπζε θαη ε εξκελεία ηνπο θαη ηέινο ε παξνπζίαζε ησλ
επξεκάησλ. Γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζηνλ
αζελατθφ θαη ζεζζαιηθφ Σχπν ηεο εμεηαδφκελεο επνρήο. πκπιεξσκαηηθά ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία
iii

θαη απφ ηα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Φπζηθά ζπγθεληξψζεθαλ θαη άιιεο πιεξνθνξίεο
απφ ηε δεπηεξνγελή βηβιηνγξαθία. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν νδεγείηαη ε έξεπλα θαη θαη’ επέθηαζε
ε εξγαζία είλαη πσο ν ειιεληθφο Σχπνο ζην ζχλνιφ ηνπ αζρνιήζεθε δηεμνδηθά κε ην Αγξνηηθφ
δήηεκα. Ο αζελατθφο ηχπνο παξνπζηάδεηαη δηραζκέλνο σο πξνο ηελ θάιπςε ηνπ Αγξνηηθνχ
δεηήκαηνο. Αληίζεηα νη ζεζζαιηθέο εθεκεξίδεο ηάζζνληαη ππέξ ηνπ αγψλα ησλ αγξνηψλ θαη
αθνπγθξάδνληαη ηα αηηήκαηά ηνπο.
Λέξειρ κλειδιά: Κνιίγνη, Αγξνηηθό δήηεκα, Κηιειέξ, Σζηθιίθηα
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ABSTRACT
The present paper focuses its interest on the Agricultural issue of Greece and specifically of
Thessaly. The examined period extends from 1906, a year that Marinos Antipas arrived in Thessaly
until 1910, when the large agricultural demonstration of Larissa took place, with the events that
happened in Killerer. Marinos Antipas went to the Thessalian plain in 1906 and propagated the
liberation of the peasants, who were facing plenty of problems. However, before he could give those
hopes for a better life, Antipas was killed. His struggles made Antypas one of the symbols of the
peasant movement in Thessaly. The Thessalian farmers began to organize. The awakening of the
bourgeoisie, the establishment of the Labor Center of Volos and the creation of the Sociological
Society by Alexandros Papanastasiou contributed to the spread of socialist ideas and the creation of
the preconditions for the awakening of the Thessalian koliyi. The arrival of the Greek refugees from
Bulgaria, Eastern Rumelia and Romania agitated the agricultural issue and gave a push to its
solution. The year 1909 was decisive. Then the "Farming Lowland Association in Karditsa” under
the presidency of Dimitrios Bousdras" was founded. In the same year, the Military Association
carried out the movement in Goudi, which also affected the Agricultural issue. The farmers'
organization took on a specific form. Requests were given to the Parliament and the rallies followed
one another. The slogan was the expropriation of the Tschiftliks. At the beginning of 1910, rallies
took place in all the major cities of Thessaly. A commission from Thessaly arrived in Athens and
appealed to the Parliament but failed to affect the government for an immediate resolution of the
issue. On March 6, a large Panthessalian demonstration took place in Larissa. In Killerer, one of the
meeting points, the unarmed koliyi asked to get on the train without a ticket. The episodes that
unfolded that day made Killerer a symbol of the struggles of the Greek peasants. The aim of the
paper is to highlight the examined facts through primary sources, and especially the press relating to
that era. The methodology followed was the research of the information sources, the recording and
collection of data, the analysis, and the presentation of them. In order to gather the necessary
information, a survey was conducted in the Athenian and Thessalian press of the examined period.
Additionally, data were collected from the Minutes of the Greek Parliament. Other information was
gathered from the secondary literature. The conclusion, to which the research comes to, is that the
Greek press, as a whole, dealt extensively with the Agricultural issue. The Athenian press was
divided over the coverage of the agricultural issue, while, on the contrary, the Thessalian newspapers
were in favor of the peasants' struggle and listened to their demands.
Keywords: koliyi, Agricultural issue, Killerer, Tschiftliks
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ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ
Ζ παξνχζα κειέηε εθπνλήζεθε σο δηπισκαηηθή εξγαζία ζην Σκήκα Ηζηνξίαο, Πνιηηηθήο θαη
Γηεζλψλ πνπδψλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιηο Πάθνπ, ζην πιαίζην ηνπ εμ απνζηάζεσο
πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε Νεφηεξε θαη χγρξνλε Ηζηνξία. Μειεηψληαο κεγάιν
κέξνο ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηεο Δπξψπεο, απφ ηελ αξρή ησλ ζπνπδψλ κε
ηαιάληδε ην εξψηεκα: «πνην ζα κπνξνχζε λα είλαη ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο». Δλ
πξνθεηκέλσ αθνξκή ζηάζεθε κηα παιηά ειιεληθή ηαηλία ζρεηηθή κε ην Αγξνηηθφ δήηεκα θαη ηνπο
θνιίγνπο, ε νπνία κε έθαλε λα ζπλεηδεηνπνηήζσ πσο αγλννχζα πνιιά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη
λα απνθαζίζσ λα ην κειεηήζσ εθηελέζηεξα θαη λα εκβαζχλσ, ψζηε λα ιπζνχλ πνιιέο απφ ηηο
απνξίεο κνπ. Σν πάζνο κνπ γηα ηελ έξεπλα ζε εθεκεξίδεο ηεο επνρήο κε έθαλε λα θαηαιήμσ θαη ζηηο
πξσηνγελείο πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ. Χζηφζν θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο πξνέθπςαλ
απξνζδφθεηεο δπζθνιίεο, εμαηηίαο ηεο Παλδεκίαο πνπ μεθίλεζε ην 2020. Έηζη παξφιν πνπ είκαη
θάηνηθνο Αζελψλ κνπ ήηαλ αδχλαηε ε πξφζβαζε ζε βηβιηνζήθεο, νη νπνίεο ήηαλ θιεηζηέο, θαζψο
θαη ε έξεπλα ζε αξρεηαθφ πιηθφ.
ε απηφ ην ζεκείν αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ θαη φινπο φζνπο κε
θαζνδήγεζαλ θαη έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Πξψηα
ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο κνπ, ηνλ θαζεγεηή λεφηεξεο Ηζηνξίαο θ.
Γηψξγν Γεσξγή, γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε θαη εθηίκεζε πνπ κνπ έδεημε. Δπίζεο επραξηζηψ
ζεξκά ηε ιέθηνξα δηπισκαηηθήο ηζηνξίαο θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ ηελ θ. Καηεξίλα Παπαδαραξία πνπ
ζηάζεθε πξαγκαηηθή αξσγφο ζηελ φιε κνπ πξνζπάζεηα. Δπραξηζηψ γηα ηελ θαηαλφεζε πνπ έδεημε,
αιιά θαη γηα ηελ εκπηζηνζχλε πξνο ην πξφζσπφ κνπ. Οη ππνδείμεηο ηεο ήηαλ πξαγκαηηθά πνιχηηκεο
γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Σέινο, αιιά φρη ηειεπηαία, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φιε
κνπ ηελ νηθνγέλεηα γηα ηελ αγάπε θαη ηελ αλεθηηθφηεηα πνπ έδεημε φιν απηφ ην δηάζηεκα ηεο
πξνζπάζεηάο κνπ θαη ηδηαίηεξα ηελ αδεξθή κνπ γηα ηε ζηήξημε θαη ηε βνήζεηα ηεο.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελφ ηεο ην Αγξνηηθφ δήηεκα ζηελ Διιάδα απφ ηελ
επνρή ηεο άθημεο ηνπ Μαξίλνπ Αληχπα ζηε Θεζζαιία ην θαινθαίξη ηνπ 1906, έηνο θαηά ην νπνίν
ζπληεινχληαη δηάθνξεο εμειίμεηο ζηνλ αγξνηηθφ θφζκν, κέρξη θαη ηελ εμέγεξζε ηνπ Κηιειέξ, ην
Μάξηην ηνπ 1910. πσο ήδε αλαθέξζεθε θαη ζην πξνινγηθφ ζεκείσκα, αθνξκή γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο εξγαζίαο, ζηάζεθε κηα παιηά ειιεληθή ηαηλία πνπ έρεη σο ππφζεζή ηεο
ηηο άζρεκεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θνιίγσλ.1 Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε πσο αγλνψ πνιιά γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα κε έθαλε λα απνθαζίζσ λα αζρνιεζψ κε απηφ.
Σν δήηεκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δελ είλαη λέν. Πνιινί είλαη νη
ζπγγξαθείο - εξεπλεηέο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ειιεληθφ Αγξνηηθφ δήηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ. Αλ
θάπνηνο κειεηεηήο ινηπφλ ζα ήζειε λα δηαβάζεη γηα ην Αγξνηηθφ δήηεκα ζηελ Διιάδα ζα κπνξνχζε
λα αλαδεηήζεη κηα πιεζψξα βηβιίσλ θαη άξζξσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα βηβιία ησλ παξαθάησ
ζπγγξαθέσλ. Αξρηθά ν δεκνζηνγξάθνο, δηθεγφξνο θαη εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο Παλζεζζαιηθή
νθνθιήο Σξηαληαθπιιίδεο, κε ην έξγν ηνπ Οη Κνιιίγνη ηεο Θεζζαιίαο - Μειέηε Πεξί Μνξηήο,
γξακκέλν ην 1906, ζθηαγξαθεί ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζην ζεζζαιηθφ θάκπν θαη ηηο
ηξαγηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θνιίγσλ, αλαπαξάγνληαο ηα γεγνλφηα σο ζπκκέηνρνο ηνπ θαηξνχ
ηνπ θαη ηνλίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο. Γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ
θνιίγσλ κπνξεί λα κάζεη θαλείο κειεηψληαο θαη ην έξγν Η απειεπζέξσζηο ησλ ζθιάβσλ αγξνηώλ,
ηνπ αγξνηηζηή, πξνέδξνπ ηνπ Γεσξγηθνχ Πεδηλνχ πιιφγνπ Καξδίηζαο θαη βνπιεπηή Γεκεηξίνπ
Μπνχζδξα. Γηα κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ Αγξνηηθνχ πξνβιήκαηνο, πξνηείλεηαη ε Ιζηνξία ηνπ
Αγξνηηθνύ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα, ηνπ Γηάλλε Κνξδάηνπ. Ο θαζεγεηήο Κψζηαο Βεξγφπνπινο, κε ην
βηβιίν ηνπ Σν Αγξνηηθό δήηεκα ζηελ Διιάδα, ε θνηλσληθή ελζσκάησζε ηεο γεσξγίαο κειεηά ην
γαηνθηεηηθφ ζχζηεκα ζην Βπδάληην θαη ηελ Σνπξθνθξαηία, ην πξφβιεκα ηεο γαηνθηεζίαο ζην
λενειιεληθφ θξάηνο αιιά θαη ην πψο ζρεηίδεηαη ν θαπηηαιηζκφο κε ην Αγξνηηθφ δήηεκα ζηε
λενειιεληθή ηδενινγία. Αθφκε έλα αμηφινγν έξγν πνπ κειεηά ζε βάζνο ην αγξνηηθφ πξφβιεκα απφ
ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο είλαη ην Κηιειέξ: πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ αγξνηηθνύ
θηλήκαηνο, ηνπ Γηψξγνπ Καξαληθφια. Δδψ κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ηα καξηχξηα ησλ θνιίγσλ πνπ
νδήγεζαλ ζην Κηιειέξ, ηνπο πξφδξνκνπο ηνπ Κηιειέξ θαη ην κεγάιν ζπιιαιεηήξην ηεο Καξδίηζαο.
Σα γεγνλφηα πνπ ζπληειέζηεθαλ ζην Κηιειέξ ην 1910, θαζψο θαη ηηο επζχλεο ηνπ ζηξαηησηηθνχ
ζπλδέζκνπ θαη ηνπ ηφηε πξσζππνπξγνχ ηέθαλνπ Γξαγνχκε. Ο Υξήζηνο Βξαρληάξεο κε ην βηβιίν
1

Πξφθεηηαη γηα ηελ ειιεληθή ηαηλία Σν ρώκα βάθηεθε θόθθηλν, ηνπ 1966 ζε ζθελνζεζία ηνπ Βαζίιε Γεσξγηάδε θαη
ζελάξην ηνπ Νίθνπ Φψζθνινπ
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ηνπ Αλάκεζα ζε δύν εμεγέξζεηο, Κηιειέξ 1910 -Σξίθαια 1925, θσηίδεη νξηζκέλεο βαζηθέο πιεπξέο ηνπ
αγξνηηθνχ πξνβιήκαηνο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ην δεκηνχξγεζαλ, θαζψο θαη ζηελ
εμέιημή ηνπ κέζα απφ ηελ θνηλσληθή πάιε. Δπηπιένλ γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ
θνηλσληθψλ δπλάκεσλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλέιημε ηνπ αγξνηηθνχ θηλήκαηνο. Ζ ζπγγξαθέαο Καίηε
Αξψλε-Σζίριε, κε ην βηβιίν ηεο Αγξνηηθό δήηεκα θαη Αγξνηηθό θίλεκα-Θεζζαιία 1881-1923,
επηηπγράλεη κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ Αγξνηηθνχ δεηήκαηνο θαη ηνπ Αγξνηηθνχ θηλήκαηνο ζηε
Θεζζαιία απφ ηε γέλλεζή ηνπ, ην 1881, κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή επίιπζή ηνπ, ην 1923.
Αλαδεηθλχνληαη έηζη νη δηαθνξεηηθέο θάζεηο πνπ δηήλπζε ην ζεζζαιηθφ δήηεκα θαη νη
ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ηνπ. Σέινο έλαο αθφκε αμηφινγνο θηιφινγνο- ηζηνξηθφο είλαη θαη ν Θσκάο
Φχξξαο κε ην έξγν ηνπ Κηιειέξ ζηνλ ήιην κνίξα-από ην μεθίλεκα ηνπ αγώλα σο ηελ εμέγεξζε θαη ηελ
ηειηθή ιύζε (1881-1923). Σν βηβιίν είλαη κηα ρξνλνγξαθία ζηελ νπνία ν αλαγλψζηεο παξαθνινπζεί
ηελ εμέιημε ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο ζηε Θεζζαιία (1881-1923). Πάλσ ζην ηζηνξηθφ αθήγεκα
πξνζηίζεηαη απζεληηθφ ηζηνξηθφ πιηθφ απφ δεκνζηεχκαηα εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ ηεο επνρήο,
πξαθηηθά απφ δίθεο θαζψο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Βεβαίσο κε ην Αγξνηηθφ δήηεκα έρνπλ
αζρνιεζεί πνιινί εξεπλεηέο θαη έρνπλ δεκνζηεπηεί πνιιά άξζξα ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη
δηαδίθηπν. Αξθεηά απφ απηά ππνκλεκαηίδνληαη ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο.
Πξφζεζε ηεο δηθήο κνπ κειέηεο δελ είλαη εμεηαζηνχλ φζα έρνπλ γξαθηεί απφ ηελ ειιεληθή
βηβιηνγξαθία γηα ην Αγξνηηθφ δήηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ, δειαδή απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ, ην 1881
κέρξη θαη ηε ιχζε ηνπ, ην 1923. Ζ παξνχζα κειέηε επηρεηξεί λα απνδψζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
πιαίζην, ην νπνίν μεθηλά ην 1906, έηνο πνπ θηάλεη ζηε Θεζζαιία ν Μαξίλνο Αληχπαο, ην πξφζσπν
ζχκβνιν ηνπ Αγξνηηθνχ θηλήκαηνο. Σν 1906 είλαη βέβαηα θαη ην έηνο πνπ ε θπβέξλεζε Γεσξγίνπ
Θενηφθε επηρεηξεί λα εγθξηζεί ην λνκνζρέδην «Πεξί Μνξηήο», ην νπνίν ζα νδεγνχζε ζε πεξαηηέξσ
εμαζιίσζε ησλ αγξνηψλ. Ζ εξγαζία εθηείλεηαη κέρξη ην 1910, έηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε
εμέγεξζε ηνπ Κηιειέξ. θνπφο ινηπφλ είλαη λα αλαδεηρηνχλ ηα γεγνλφηα πνπ ζπληειέζηεθαλ κέζα
ζε απηφ ην δηάζηεκα θαη νδήγεζαλ ζηελ εμέγεξζε ησλ αγξνηψλ. Ζ αλάδεημε απηψλ ησλ γεγνλφησλ
πξαγκαηνπνηήζεθε κειεηψληαο θαη απνδειηηψλνληαο πξσηνγελείο πεγέο θαη αξρεηαθφ πιηθφ.
Χζηφζν ιφγσ ηεο Παλδεκίαο πνπ μέζπαζε ην 2020, ε πξφζβαζε ζε πξσηνγελή αξρεία,
ζπνπδαζηήξηα θαη βηβιηνζήθεο ήηαλ αδχλαηε. Δμ’ αλάγθεο ε έξεπλα ζηξάθεθε ζε πξσηνγελέο πιηθφ
πνπ βξίζθνληαλ ςεθηνπνηεκέλν ζην δηαδίθηπν απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαζψο θαη απφ ηελ
Δζληθή Βηβιηνζήθε. Έηζη, γηα ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ησλ γεγνλφησλ εμεηάζηεθαλ νη αζελατθέο
εθεκεξίδεο Αζήλαη, Αθξόπνιηο, Δκπξόο, Νένλ Άζηπ, Νέα Ηκέξα, θξηπ, Σν Άζηπ θαη ν Ρηδνζπάζηεο,
θαζψο θαη νη ζεζζαιηθέο εθεκεξίδεο Αλαγέλλεζηο (Σξηθάισλ), Δξγάηεο, Θεζζαιία θαη
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Παλζεζζαιηθή.2 Πξνο ηεθκεξίσζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ γεγνλφησλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη
ζηνηρεία απφ ηα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Μάιηζηα γηα έλαλ επφκελν εξεπλεηή έλα
ρξήζηκν θαη δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν εξγαζίαο ζα ήηαλ λα κειεηήζεη ηα πξαθηηθά ηεο Βνπιήο.
Σα εξσηήκαηα ζηα νπνία θαιείηαη λα απαληήζεη ε εξγαζία είλαη ηα αθφινπζα: Πνηνο ήηαλ ν
Μαξίλνο Αληχπαο θαη ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθνληαλ νη Θεζζαινί αγξφηεο ηελ επνρή ηεο άθημήο ηνπ
ζηε Θεζζαιία; Ση φξηδε ην λνκνζρέδην «Πεξί Μνξηήο» θαη γηαηί απνδνθηκάζηεθε απφ ην ζχλνιν ηνπ
αγξνηηθνχ θφζκνπ; Πνηνο ζθφησζε θαη γηαηί ηνλ Μαξίλν Αληχπα; Πψο ζπλδένληαλ νη ηζηθιηθάδεο
κε ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε; Με πνην ηξφπν ε έιεπζε ηνπ πξνζθπγηθνχ θχκαηνο απφ ηε Βνπιγαξία,
ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία θαη ηε Ρνπκαλία επεξέαζαλ ην Αγξνηηθφ δήηεκα; Ση αλάγθαζε ηελ
θπβέξλεζε Θενηφθε λα παξαρσξήζεη ηα ηεθαλνβίθεηα θηήκαηα; Πνηνη παξάγνληεο ζπλέβαιαλ
ζηελ νξγάλσζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ αγξνηψλ; Πψο δηεθδίθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ
ηδηνθηεζία; Πψο αληηκεησπίζηεθε ην δήηεκα ζηνλ Σχπν θαη ζηε Βνπιή; Πνηα ήηαλ ηα γεγνλφηα πνπ
νδήγεζαλ ζηε ζχγθξνπζε ηνπ Κηιειέξ;
Γηα λα απαληεζνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ε παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα
θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηε δσή θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Μαξίλνπ Αληχπα,
πξηλ απηφο έξζεη ζηε Θεζζαιία, θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξήθε ηνλ ζεζζαιηθφ
θάκπν φηαλ έθηαζε ζηνλ Ππξγεηφ Λαξίζεο, ην θαινθαίξη ηνπ 1906. Παξνπζηάδνληαη νη ζπλζήθεο
δηαβίσζεο ησλ αγξνηψλ, αθφκα θαη κέζα απφ καξηπξίεο ησλ ίδησλ ησλ θνιίγσλ φπσο
δεκνζηεχηεθαλ ζηελ εθεκεξίδα Αθξόπνιηο. Σαπηφρξνλα νη πνιινί θαη δπζβάζηαρηνη θφξνη θαη νη
απεηιέο ησλ εμψζεσλ επηβεβαηψλνπλ ην ηξαγηθφ ηεο θαηάζηαζεο. Ζ απνπζία ελφο νξγαλσκέλνπ
αγξνηηθνχ θηλήκαηνο πνπ ζα δηεθδηθνχζε ηα ζπκθέξνληα ησλ αγξνηψλ αιιά θαη ε ηερλνινγηθή
ζηαζηκφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δνπιεηά ηνπο, θάλνπλ ηε δσή ησλ αγξνηψλ αθφκα πην δχζθνιε. Ζ
θπβέξλεζε Θενηφθε κε ζθνπφ λα απνζνβήζεη έλα γεληθφηεξν μεζεθσκφ ζπλέηαμε ην λνκνζρέδην
«Πεξί Μνξηήο». Αληί φκσο λα θαηεπλάζεη ηα πλεχκαηα, απηφ πξνθάιεζε κεγαιχηεξε φμπλζε,
θαζψο πεξηφξηδε αθφκε πεξηζζφηεξν ηα δηθαηψκαηα ησλ θνιίγσλ. Δπηρεηξείηαη λα αλαιπζεί ην
πεξηερφκελν ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη νη ιφγνη πνπ απνξξίθζεθε, απφ ην ζχλνιν ησλ αγξνηψλ αιιά θαη
ησλ ηζηθιηθάδσλ. ηε ζπλέρεηα ην θεθάιαην επηζηξέθεη ζηε δξάζε ηνπ Αληχπα ζηε Θεζζαιία θαη
ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν μεζήθσζε ηνπο αγξφηεο. Ο Αληχπαο ηειηθά δνινθνλήζεθε. Μειεηψληαη ηα

2

Δπηιέρζεθαλ ηφζν αζελατθέο φζν θαη ζεζζαιηθέο εθεκεξίδεο γηα λα δνζεί κηα ζπλνιηθή εηθφλα σο πξνο ηελ θάιπςε
ηνπ δεηήκαηνο. Δπηπιένλ νη ζεζζαιηθέο εθεκεξίδεο βηψλνπλ ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ θνιίγσλ θαη ηνλ παικφ ηεο
αγξνηηθήο δηακαξηπξίαο εληνλφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο αζελατθέο πνπ βιέπνπλ πην απνζηαζηνπνηεκέλα ηα πξάγκαηα θαη
δίλνπλ ρψξν θαη ζηελ πιεπξά ησλ ηζηθιηθάδσλ.
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γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ηε λχρηα ηεο δνινθνλίαο, φπσο ηα θαηέγξαςαλ νη εθεκεξίδεο, θαζψο θαη
νη καξηπξίεο ησλ εθεί παξεπξηζθνκέλσλ. ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί ην
πξφζσπν ηνπ Αληχπα θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ αγψλα ησλ αγξνηψλ. Σν θεθάιαην θιείλεη
ραξαθηεξίδνληαο ηνλ Μαξίλν Αληχπα σο ηελ θχξηα ζπκβνιηθή κνξθή ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεζζαιηθνχ
αγξνηηθνχ δεηήκαηνο θαη σο ν άλζξσπνο πνπ άλαςε ηε θσηηά ηεο εμέγεξζεο.
Σν δεχηεξν θεθάιαην θαηαπηάλεηαη κε ηηο εμειίμεηο πνπ αλαθίλεζαλ ην Αγξνηηθφ δήηεκα θαη
ην απεγθιψβηζαλ απφ ηε ζηαζηκφηεηα ζηελ νπνία βξίζθνληαλ απφ ην 1881, ηελ επνρή δειαδή ηεο
ελζσκάησζεο ηεο Θεζζαιίαο ζην ειιεληθφ θξάηνο. Ζ έιεπζε ην 1905-1906 ηνπ πξνζθπγηθνχ
θχκαηνο ησλ Διιήλσλ απφ ηε Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία αλαθίλεζε ην
αίηεκα γηα ηελ απαιινηξίσζε γεο, θαζψο πξνέθπςε πξφβιεκα κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Ζ πίεζε
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ αλάγθαζε ηελ θπβέξλεζε Θενηφθε λα παξαρσξήζεη ηα
ηεθαλνβίθεηα θηήκαηα ζηε Θεζζαιία. Βιέπνπκε σζηφζν πσο δε ζπλέβε ην ίδην θαη κε ηα Εάππεηα
θηήκαηα πνπ βξίζθνληαλ επίζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο. Σν δεχηεξν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη
κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Θεζζαιηθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ θαη ηηο αλάγθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζή
ηνπ.
ην ηξίην θεθάιαην ε εξγαζία αλαιχεη ηνπο παξάγνληεο πνπ θηλεηνπνίεζαλ ηνπο αγξφηεο,
ψζηε λα νξγαλσζνχλ θαη μεζεθσζνχλ. Σνλίδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ησλ
θνηλσληνιφγσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ ζε απηφλ ηνλ μεζεθσκφ. ηε
ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ θαη ην θίλεκα ζην Γνπδί κε ηνλ αγξνηηθφ
θφζκν θαη ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπ. Αίηεκα ησλ αγξνηψλ ε απαιινηξίσζε. ηε ζπλέρεηα
παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή ρξνλνινγίνπ ηα ζπιιαιεηήξηα, κέζα απφ ηα νπνία νη αγξφηεο
δηεθδίθεζαλ ην δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία, θαζψο θαη νη ζπδεηήζεηο ζηε Βνπιή, ζρεηηθά κε ην
δήηεκα, φπσο ηα θαηέγξαςε ν Σχπνο, αιιά θαη κέζα απφ ηα ίδηα ηα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο.
Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηα γεγνλφηα ηνπ Κηιειέξ, αιιά θαη ηνλ
αληίθηππν πνπ είρε ε εμέγεξζε ζηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπ Αγξνηηθνχ δεηήκαηνο.
Σν ζέκα πνπ κειεηάηαη εδψ δελ νινθιεξψλεηαη θπζηθά ζην ζεκείν πνπ ζηακαηά απηή ε
εξγαζία, δειαδή ην 1910. Θα είρε σζηφζν κεγάιν ελδηαθέξνλ λα κειεηεζνχλ θαη νη επφκελεο
θηλήζεηο ησλ αγξνηψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή ιχζε ηνπ Αγξνηηθνχ δεηήκαηνο,
ην 1923. Δπίζεο ζα είρε ελδηαθέξνλ λα αλαιπζεί ε δνινθνλία θαη ε δίθε γηα ην θφλν ηνπ Αληχπα.
Μηα αθφκε πξφηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα απνηειεί θαη ν δησγκφο ησλ Διιήλσλ απφ ηε Ρνπκαλία,
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ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία ην 1905-1906. Πνηνη ήηαλ νη ιφγνη πνπ δεκηνχξγεζαλ ην
αλζειιεληθφ θιίκα ζηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο έθπγαλ νη
Έιιελεο πξφζθπγεο; Έλα ελδηαθέξνλ δήηεκα είλαη θαη ε θνηλσληθή ζέζε ησλ ηζηθιηθάδσλ αιιά θαη
ε δξάζε θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακάηηζαλ ζηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο. Σέινο κηα αθφκε πξφηαζε γηα
κειινληηθή εξγαζία ζα κπνξνχζε λα είλαη ε αλάδεημε ησλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην
Αγξνηηθφ δήηεκα θαη κέζα απφ ηε δξάζε ηνπο θηλεηνπνίεζαλ ηνλ αγξνηηθφ θφζκν. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα είλαη ν Γεκήηξεο Μπνχζδξαο αιιά θαη ν νθνθιήο Σξηαληαθπιιίδεο.
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Α. Ζ θαηάζηαζε ησλ αγξνηώλ ζηε Θεζζαιία ηελ επνρή ηεο άθημεο ηνπ Μαξίλνπ
Αληύπα
«Φξνλώ όηη ην δίθαηνλ είλε εθεί όπνπ ην ζπκθέξνλ ησλ πνιιώλ θαη όρη ησλ νιίγσλ, επνκέλσο
κεηαρεηξίδνκαη ηαο δπλάκεηο κνπ ππέξ ηεο εμαθαλίζεσο ηνπ ηζηθιηθηνύ θαη ηεο πιήξνπο αλεμαξηεζίαο
ηνπ θαιιηεξγεηνύ»
Μαξίλνο Αληύπαο3

Σν Αγξνηηθφ δήηεκα γελλήζεθε ζηελ Διιάδα κεηά ηελ έληαμε ηεο Θεζζαιίαο - Άξηαο ην
1881. Γχν είλαη νη ιφγνη πνπ γέλλεζαλ ην Αγξνηηθφ δήηεκα: ν πξψηνο είλαη ε εχινγε αμίσζε ησλ
απειεπζεξσκέλσλ Θεζζαιψλ λα ηχρνπλ πξαγκαηηθήο ειεπζεξίαο, κε ηελ απφθηεζε εγγείνπ
ηδηνθηεζίαο. Ο δεχηεξνο ιφγνο γελλήζεθε κεηά ηελ πξνζάξηεζε, φπνπ δηαςεχζηεθε ε ειπίδα ησλ
θνιίγσλ4 θαη κάιηζηα νη φξνη ηεο επίκνξηεο θαιιηέξγεηαο ρεηξνηέξεςαλ.5
Γελ ζεκαίλεη ινηπφλ φηη ε θαηάζηαζε ησλ Θεζζαιψλ αγξνηψλ βειηηψζεθε κεηά ηελ έληαμε
ηεο Θεζζαιίαο. Αθξηβψο ην αληίζεην θαηαδεηθλχεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο.
Μεηά ηελ πξνζάξηεζε νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο παξέδσζαλ ηε Θεζζαιία ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη
ηελ ηπξαλλία πνπ ήηαλ ρεηξφηεξε απφ εθείλε ησλ Σνχξθσλ. Σελ παξέδσζαλ ζηνλ θνηδακπαζηζκφ
θαη ηελ ηνθνγιπθία.6
Απηή αθξηβψο ηελ θαηάζηαζε πξνζπάζεζε λα αλαηξέςεη ν Μαξίλνο Αληχπαο εξρφκελνο ζηε
Θεζζαιία ην 1906. Υσξίο λα είλαη ν ίδηνο νχηε αγξφηεο νχηε Θεζζαιφο θαζηεξψζεθε σο ζχκβνιν
ηνπ αγξνηηθνχ θηλήκαηνο. Οη Θεζζαινί βξήθαλ ζην πξφζσπν ηνπ Αληχπα ην ζξχιν πνπ ρξεηάδνληαλ
γηα λα πάξνπλ θνπξάγην θαη λα επαλαζηαηήζνπλ.7

3

Βιπ. ζρεηηθά Μαξίλνο Αληχπαο, «Πξνο ηνλ ιαόλ θαη άιια θείκελα», ζην Θεφδσξνο Μπελάθεο (επηκ), Βηβιηνζήθε
Διιήλσλ Ρηδνζπαζηψλ θαη νζηαιηζηψλ, Κνχξηεξ, Αζήλα 2000, ζει. 56-57
4
«Κνιίγαο ή θνιιήγαο ή θνιίγνο»: Πξφζσπν πνπ θαιιηεξγεί μέλν θηήκα ή βφζθεη μέλν θνπάδη θαη κνηξάδεηαη ηα
παξαγφκελα πξντφληα κε ηνλ ηδηνθηήηε. Δηπκνινγία: απφ ηε ιαηηληθή ιέμε collega= ζπγθπξίαξρνο, ζπλεξγφο (collego=
ζπιιέγσ, ζπγθεληξψλσ), Γεψξγηνο Γ. Μπακπηληψηεο, Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο (δεύηεξε έθδνζε), Αζήλα
2002, Κέληξν Λεμηθνινγίαο Δ.Π.Δ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ θνιίγνο ζηνλ Σξηαληαθπιιίδε;
5
νθνθιήο Σξηαληαθπιιίδεο, Οη Κνιιίγνη ηεο Θεζζαιίαο- Μειέηε Πεξί Μνξηήο, Παλζεζζαιηθή, Βφινο 1906, ζει. 58
6
Σξηαληαθπιιίδεο, φ.π., ζει. 19
7
Καίηε Αξψλε- Σζίριε, Αγξνηηθό δήηεκα θαη αγξνηηθό θίλεκα-Θεζζαιία 1881-1923, Παπαδήζε, Αζήλα 2005, ζει. 121 ∙
Θσκάο Φχξξαο, Κηιειέξ ζηνλ ήιην κνίξα-από ην μεθίλεκα ηνπ αγώλα σο ηελ εμέγεξζε θαη ηελ ηειηθή ιύζε (1881-1923),
Μεηαίρκην, Αζήλα 2010, ζει. 135
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Πνηνο ήηαλ φκσο ν Μαξίλνο Αληχπαο, πνηα ήηαλ ε θαηάζηαζε ησλ αγξνηψλ ζηε Θεζζαιία ηελ
επνρή ηεο άθημήο ηνπ θαη πνηα ε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ μεζεθσκφ ησλ θνιίγσλ;
1. Σα Πξώηα ρξόληα
Ο Μαξίλνο Αληχπαο Γελλήζεθε ην 1872 ζηελ Κεθαινληά. Σν 1890 ζα απνθνηηήζεη απφ ην
Γπκλάζην κε δηαγσγή «αμηέπαηλε». Έξρεηαη ζηελ Αζήλα θαη εγγξάθεηαη ζηε Ννκηθή ρνιή. Ο
Αληχπαο ήηαλ κπεκέλνο ζηηο ηδέεο ησλ θηιειεχζεξσλ ξεπκάησλ θη έηζη φηαλ βξέζεθε ζηελ Αζήλα
δελ άξγεζε λα πξνζεγγίζεη ηνπο ζνζηαιηζηηθνχο θχθινπο ηεο επνρήο. Χο θνηηεηήο έξρεηαη ζε επαθή
κε ηα κέιε ηνπ «Κεληξηθνχ νζηαιηζηηθνχ πιιφγνπ», ηνλ νπνίν είρε ηδξχζεη ν ηαχξνο
Καιιέξγεο. ηφρνο ηνπ ζπιιφγνπ ήηαλ ε ζνζηαιηζηηθή δηαθψηηζε, θάηη πνπ ζπλνδεχεη ηνλ Αληχπα
ζε φιε ηνπ ηε δσή. Δπεξεαζκέλνο άιισζηε απφ ηνπο Δπηαλήζηνπο ξηδνζπάζηεο, αζπάδεηαη ηηο
ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο ηεο επνρήο θαη γίλεηαη ππέξκαρνο ελφο «ιατθηζηηθνχ αγξνηηζκνχ».8
Σν 1896 μεζπά ε Κξεηηθή Δπαλάζηαζε. Ο Αληχπαο ζα κεηαβεί σο εζεινληήο ζηελ Κξήηε, φπνπ
πνιεκάεη γελλαία θαη ηξαπκαηίδεηαη. ηηο 14 επηεκβξίνπ 1897, ζηελ Οκφλνηα έιαβε ρψξα
ζπιιαιεηήξην κε ζέκα ηε ζπλζήθε πνπ ππνγξάθεθε κεηά ηνλ απνηπρεκέλν ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν.
Αξθεηνί ήηαλ νη νκηιεηέο πνπ έθξηλαλ θαη ζρνιίαζαλ ηα ηεθηαηλφκελα. Αλάκεζά ηνπο έλαο λένο
ξήηνξαο. «Ολνκάδεηαη Αληύπαο, λένο απηόο κάιινλ επέμαπηνο ησλ άιισλ. Οκηιεί πεξί εηξήλεο θαη
πνιέκνπ θαη ε επηζθξάγηζηο ηνπ ιόγνπ ηνπ ήην λ’ απεπζύλε πνιιάο αλεπιαβείο θξάζεηο πξνο ηνλ
Βαζηιέα, έλεθα ησλ νπνίσλ θαηαδεηείηαη ππό ηεο αζηπλνκίαο».9 Απφ ηνλ εμψζηε ελφο μελνδνρείνπ
θαηεγνξεί αλνηρηά ηε ζηάζε ηνπ Παιαηηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Ζ γλψκε ηνπ Αληχπα
ήηαλ φηη, φηαλ έθηαζε ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο ζηηο Θεξκνπχιεο έπξεπε λα νξκήζνπλ θαηά ηνπ ερζξνχ.
Σν πιήζνο ηνλ ρεηξνθξφηεζε θαη ηνλ επεπθήκεζε. Γηα ηελ νκηιία ηνπ απηή θαηαδηθάζηεθε ζε
θπιάθηζε ελφο έηνπο. Ο 26ρξνλνο Αληχπαο ραξαθηεξίδεηαη «επηθίλδπλνο» θαη νδεγείηαη ζηηο
θπιαθέο ηεο Αίγηλαο, φπνπ εθηίεη ηελ πνηλή ηνπ θαλνληθά, θάησ φκσο απφ πνιχ ζθιεξέο ζπλζήθεο.
Σν Τπνπξγείν δηθαηνζχλεο κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 4176 δηαηαγή φξηζε: Ο Αληχπαο λα κελ

8

Αξψλε, φ.π., ζει. 121 ∙ Υξήζηνο Βξαρληάξεο, Αλάκεζα ζε δύν εμεγέξζεηο, Κηιειέξ 1910 -Σξίθαια 1925, Αιθεηφο,
Αζήλα 1985, ζει. 40 ∙Φχξξαο, φ.π., ζει. 119 ∙ Γηψξγνο Πεηξφπνπινο, «100 ρξφληα απφ ηε δνινθνλία ηνπ Μαξίλνπ
Αληχπα- Ο άλζξσπνο ζχκβνιν ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγξνηηάο», 6 Μαΐνπ 2007, αλαθηήζεθε απφ
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=4024033 ζηηο 15 Απξηιίνπ 2021 ∙ Γηψξγνο Πεηξφπνπινο, «Μαξίλνο Αληχπαο ν
κάξηπξαο ηεο αγξνηηάο», 10 Μαξηίνπ 2002, αλαθηήζεθε απφ https://www.rizospastis.gr/story.do?id=1176231 ζηηο 15
Απξηιίνπ 2021 ∙ Ξελνθψλ Α. Μπξνπληδάθεο «Μαξίλνο Αληχπαο: Έλαο εμεγεξκέλνο αγσληζηήο ησλ ζνζηαιηζηηθψλ
ηδεσδψλ», 29 Ηνπλίνπ 2013, αλαθηήζεθε απφ https://www.topontiki.gr/2013/06/29/marinos-antipas-enas-exegermenosagonistis-ton-sosialistikon-ideodon/ ζηηο 20 Απξηιίνπ 2021
9
(Σν) Άζηπ, Αζήλα 15 επηεκβξίνπ 1897, ζει. 2 ∙ Σν Άζηπ, Αζήλα 18 επηεκβξίνπ 1906, ζει. 1
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ζπλδηαιέγεηαη κε θαλέλαλ. ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεψο ηνπ ζα έπξεπε λα ηνλ δέζνπλ κέζα ζην
θειί θαη λα ηνλ ζέζνπλ «ππφ άλαινλ δίαηηα». 10
Σν 1898 ζα απνθπιαθηζηεί, θαη ρσξίο λα πάξεη ην πηπρίν ηνπ ζα επηζηξέςεη ζην Αξγνζηφιη,
φπνπ ζπγθξνηεί κηα νκάδα ζνζηαιηζηψλ θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1900 εθδίδεη ηελ εθεκεξίδα Αλάζηαζηο.11
Ζ θπθινθνξία ηεο εθεκεξίδαο δηαθφπηεηαη ακέζσο θαη ν Αληχπαο ζπιιακβάλεηαη, θαζψο κέζσ ηεο
εθεκεξίδαο έζηξεθε ηα βέιε ηνπ θαηά ηνπ βαζηιηά.
Σνλ Απξίιην ηνπ 1903 επηζθέπηεηαη ην ζείν ηνπ Γεψξγην θηαδαξέζε ζην Βνπθνπξέζηη. Ο
θηαδαξέζεο ήηαλ γεσπφλνο θαη έπεηηα απφ παξνπζία ζαξάληα εηψλ ζηε Ρνπκαλία δεκηνχξγεζε
κεγάιε πεξηνπζία. Δθεί ν Αληχπαο δηαπηζηψλεη πσο νη ηδέεο ηνπ ζπγγελεχνπλ κε ηνπ ζείνπ ηνπ θαη
ηνλ πείζεη λα επελδχζεη ζε αγξνηηθή γε ζηε Θεζζαιία. Έηζη ν θηαδαξέζεο καδί κε ηνλ
Κεθαιινλίηε Αξηζηείδε Μεηαμά ζα αγνξάζνπλ 300.000 ζηξέκκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Ππξγεηνχ θαη
Λαζπνρσξίνπ. ην θηαδαξέζε αλήθε ην 1/3 ησλ θηεκάησλ.12

10

«Άλαινο δίαηηα» ζηε «ζσθξνληζηηθή» γιψζζα ζεκαίλεη: λα δίλεηαη ζηνλ θξαηνχκελν ιίγν θαη αλάιαην θαγεηφ, γηα λα
κε
δηςάεη,
επεηδή
ηνπ
έρεη
επηβιεζεί
κεξηθή
ή
νιηθή
ζηέξεζε
λεξνχ
Νίθνο Πεγαδάο, «Ο Μ. Αληχπαο ζηηο θπιαθέο ηεο Αίγηλαο ζηελ απνκφλσζε θαη ‘’ππφ άλαινλ δίαηηαλ’’», 16 Μαξηίνπ
2012,
αλαθηήζεθε
απφ
http://www.edoeap.gr/2012/03/%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%83-%CF%83%CF%84/ ζηηο 31 Μαΐνπ 2021 ∙
Γεκήηξεο
Αλδξνπηζφπνπινο,
«Μαξίλνο
Αληχπαο»,
Μάξηηνο
2006,
αλαθηήζεθε
απφ
https://landandfreedom.gr/el/istoria/167-marinos-antypas ζηηο 15 Απξηιίνπ 2021 ∙ Φχξξαο φ.π., ζει. 120 ∙ Βξαρληάξεο,
ζην ίδην ∙ Αξψλε, φ.π., ζει 122 ∙ Πεηξφπνπινο, φ.π. ∙ Πεηξφπνπινο, «Μαξίλνο Αληχπαο ν κάξηπξαο ηεο αγξνηηάο», φ.π.
11
Γπζηπρψο δελ ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο εθεκεξίδαο, θαζφηη δελ βξέζεθε ςεθηνπνηεκέλε ζην
δηαδίθηπν. Θα είρε σζηφζν κεγάιν ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί ην πεξηερφκελν ηεο.
12
Αξψλε, φ.π., ζει. 123 ∙ Φχξξαο, ζην ίδην ∙ Άθεο Κσλζηαληίλνπ «Ζ επαλάζηαζε ηεο αγξνηηάο», 4 Μαξηίνπ 2021,
αλαθηήζεθε απφ http://mag.spoutnik.gr/stiles/memory-stick/2523/i-epanastasi-tis-agrotias/ ζηηο 20 Απξηιίνπ 2021 ∙
Πεηξφπνπινο, φ.π.
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2. Ο Αληύπαο ζην Αξγνζηόιη
Σν 1904 ν Αληχπαο επηζηξέθεη απφ ηε Ρνπκαλία ζην Αξγνζηφιη θαη επαλεθδίδεη ηελ εθεκεξίδα
Αλάζηαζηο κέρξη ην 1907. Δπίζεο ην 1904 δεκηνπξγεί κηα παηδεπηηθή ιέζρε ην «Λατθφλ
Αλαγλσζηήξηνλ Ζ Ηζφηεο». Ζ ιέζρε ιεηηνπξγεί ζαλ έλα ιατθφ ζρνιείν, θαη σο ρψξνο δχκσζεο ζην
ζνζηαιηζκφ. Δθεί ζπγθεληξψλνληαη νη πξννδεπηηθνί άλζξσπνη ηνπ λεζηνχ.
ηηο 14 Απγνχζηνπ 1905 κε ζθνπφ λα ζπκπαξαζηαζεί ζηελ Κξεηηθή Δπαλάζηαζε ηνπ Θεξίζνπ
θαη λα εθδειψζεη ν ιαφο ηε βνχιεζή ηνπ γηα ηελ έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα, δηνξγαλψλεη
ζπιιαιεηήξην ζηνπο ζηχινπο ηνπ Οιπκπίνπ Γηφο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ «Ωκίιεζε, αιι’ ν
ιόγνο ηνπ ήην ηόζνλ δσεξόο, ηόζνλ επηζεηηθόο ώζηε εηο θάζε ηνπ ιέμηλ ν θόζκνο ερεηξνθξόηεη…».13 Ζ
εθεκεξίδα Αθξόπνιηο παξαζέηεη ην ιφγν πνπ εθθψλεζε ν Αληχπαο εθείλε ηελ εκέξα. ην ιφγν ηνπ
εθθξάζηεθε θαη πάιη αλεπιαβψο ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά ιέγνληαο πσο «πξέπεη λα απνθεξύμσκελ θαη
λα ζηηγκαηίζσκελ πάληα Έιιελα είηε εζηεκκέλνλ είηε κε, αληηδξώληα εηο ηελ ηδέα ηεο ελώζεσο». Ο
ιφγνο ηνπ θιείλεη ιέγνληαο πσο ν Όπαηνο Αξκνζηήο ηεο Κξήηεο, πξίγθηπαο Γεψξγηνο, «εξγάδεηαη
επί βιάβε ησλ ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ».14
Σν 1906 απνθάζηζε λα θαηέιζεη ππνςήθηνο βνπιεπηήο ησλ εξγαηηθψλ θαη ιατθψλ ηάμεσλ ηεο
Κεθαινληάο. χκθσλα κε ηνλ Αληχπα ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ ζα
γίλεη κε ηελ εζηθή επαλάζηαζε θαη ηε δηδαζθαιία, ζέζε πνπ ηνλ εληάζζεη ζηνπο νπηνπηζηέο. Χο
πξνο ην Αγξνηηθφ δήηεκα δεηά ηε κεηαβνιή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ησλ ηζηθιηθηψλ κε ηελ
αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζή ηνπο θαη ηε δηαλνκή ησλ δεκνζίσλ θαη ησλ κνλαζηεξηαθψλ θηεκάησλ
ζηνπο θνιίγνπο κε απνδεκίσζε ησλ ηζηθιηθνχρσλ. Οη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη ηνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δεκηνπξγία κηαο παγθφζκηαο θνηλσλίαο ειεπζεξίαο, ηζφηεηαο, αδειθφηεηαο, ρσξίο δνχινπο θαη
αθέληεο. Ο Αληχπαο άιισζηε έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ζνζηαιηζηήο, αλζξσπηζηήο θαη θνηλσληθφο
επαγγειηζηήο, ραξαθηεξηζκνί πνπ ηνπ έρεη απνδψζεη ε εθεκεξίδα (Σν) Άζηπ.15 ηελ πξνθήξπμή ηνπ
έγξαθε: «Γε ζέισ λα κε ςεθίζε θαλείο, αλ δελ είλε ζνζηαιηζηήο».16 Οη άιινη ππνςήθηνη ηνλ
πνιέκεζαλ άγξηα θαη θπζηθά απέηπρε θαη ήξζε δεχηεξνο.

13

Αθξόπνιηο, Αζήλα 15 Απγνχζηνπ 1905, ζει. 2
Δκπξόο, Αζήλα 15 Απγνχζηνπ 1905, ζει. 4 ∙ Αθξόπνιηο, Αζήλα 15 Απγνχζηνπ 1905, ζει. 2 Αθξόπνιηο, Αζήλα 15
Απγνχζηνπ 1905, ζει. 2∙ Φχξξαο, φ.π., ζει. 122
15
(Σν) Άζηπ, 18 επηεκβξίνπ 1906 & 10 Μαξηίνπ 1910 ∙ Βξαρληάξεο, φ.π., ζει 40-41 ∙ Αξψλε, ζην ίδην ∙ Φχξξαο, φ.π.,
ζει. 122-123 ∙ Πεηξφπνπινο, «100 ρξφληα απφ ηε δνινθνλία ηνπ Μαξίλνπ Αληχπα», φ.π.
16
Σν Άζηπ, Αζήλα 18 επηεκβξίνπ 1906, ζει. 1
14
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3. Ο Αληύπαο ζηε Θεζζαιία
Μεηά ηελ απνηπρία ηνπ ζηηο εθινγέο θαη πεξίπνπ ην θαινθαίξη ηνπ 1906 εγθαηαιείπεη ηελ
Κεθαινληά θαη κεηαβαίλεη ζηε Θεζζαιία, ζηνλ Ππξγεηφ, έπεηηα απφ πξφζθιεζε ηνπ ζείνπ ηνπ
θηαδαξέζε. Ο θηαδαξέζεο είλαη θη απηφο ζνζηαιηζηήο. Αγφξαζε θηήκαηα ζηε Θεζζαιία
πξνθεηκέλνπ λα δηαδψζεη αγξνηηθέο γλψζεηο θαη λα ζπληείλεη ζηε ιχζε ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο
ππέξ ηνπ ιανχ. Γη’ απηφ ην ιφγν πξνζέιαβε σο επηζηάηε ησλ θηεκάησλ ηνπ ην Μαξίλν Αληχπα θαη
ηνπ έδσζε πιήξε ειεπζεξία.17 Με ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηε Θεζζαιία εγθαηληάδεηαη κηα λέα
πεξίνδνο ζηε δξάζε ηνπ. 18
Σελ επνρή ηεο άθημεο ηνπ Αληχπα ζηε Θεζζαιία, ην αγξνηηθφ πξφβιεκα είρε αξρίζεη λα
ιακβάλεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο. Δπί 25 ρξφληα ν ιαφο ηεο Θεζζαιίαο αλέρνληαλ ηελ αδηθία θαη
αγλννχζε ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Τπνρψξεζε κπξνζηά ζηελ απεηιεηηθή ζηάζε ησλ αξρψλ θαη έηζη
βξήθαλ επθαηξία νη θνηδακπάζεδεο λα θαηαιχζνπλ φια ηνπο ηα δηθαηψκαηα.19 Ζ δσή ησλ αγξνηψλ
ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα δελ είρε παξνπζηάζεη θακία βειηίσζε, αληίζεηα ε θαηάζηαζε ρεηξνηέξεπε
θαη νη ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο παξέκελαλ νη ίδηεο πνπ επηθξαηνχζαλ απφ ηελ επνρή ηεο
απειεπζέξσζεο. Σν ρεηξφηεξν είλαη φηη ράλνληαλ αθφκα θαη ηα πξνλφκηα πνπ ίζρπαλ επί
Σνπξθνθξαηίαο. Ζ αγαλάθηεζε απνηππψλεηαη ζην ζηελαγκφ «Πνχ ‘ζαη θαεκέλν Σνχξθηθν!».20
Αο δνχκε φκσο αθξηβψο πνηα ήηαλ ε θαηάζηαζε ησλ θνιίγσλ, απηψλ ησλ «ιεπθώλ δνύισλ ηεο
Θεζζαιίαο» φπσο ηνπο ραξαθηεξίδεη ν δηθεγφξνο θαη ηδηνθηήηεο ηεο εθεκεξίδαο Παλζεζζαιηθή
νθνθιήο Σξηαληαθπιιίδεο.21
3α. Σξαγηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο
Ζ δσή ησλ θνιίγσλ πεξηγξάθεηαη απφ ην ζχλνιν ηεο βηβιηνγξαθίαο σο απάλζξσπε θαη
δπζηπρήο, ελψ ην κέιινλ ηνπο θαίλεηαη δνθεξφ. χκθσλα κε ηνλ Σξηαληαθπιιίδε φζν ππάξρνπλ ηα
ηζηθιίθηα πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ αθηήκνλεο γεσξγνχο πνπ κηζνχλ ηνπο ηδηνθηήηεο, ρσξίο νη ίδηνη
λα έρνπλ ζπκθέξνλ απφ ηε βειηίσζε ηεο γεο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο «νύηε ε ζεζζαιηθή παξαγσγή είλαη
δπλαηόλ λα πξνζαρζή ζνβαξώο, νύηε ε αζιηόηεο θαη ε θαθνδαηκνλία ησλ θαηνίθσλ λα εθιείςε».22
17

Σν Άζηπ, Αζήλα 18 επηεκβξίνπ 1906, ζει 1
Βξαρληάξεο, φ.π., ζει. 42 ∙ Φχξξαο, φ.π., ζει. 124 ∙ Αλδξνπηζφπνπινο, φ.π.
19
Σξηαληαθπιιίδεο, φ.π. ζει. 109-110
20
Κψζηαο Κσζηήο, «Σα θαθνκαζεκέλα παηδηά ηεο Ιζηνξίαο», Η δηακόξθσζε ηνπ λενειιεληθνύ θξάηνπο 18 νο- 21νο αηώλαο
(Νέα ζπκπιεξσκέλε έθδνζε), Παηάθε, Αζήλα 2019, ζει.481 ∙ Αξψλε, φ.π., ζει 146 ∙ Φχξξαο, φ.π., ζει. 56
21
Παλζεζζαιηθή, Βφινο 8 επηεκβξίνπ 1901, ζει. 1
22
Παλζεζζαιηθή, Βφινο 8 επηεκβξίνπ 1901, ζει 1-2
18
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Απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε νθλεξία θαη λσζξφηεηα ησλ γεσξγψλ, νη νπνίνη εθηεινχλ
αλαγθαζηηθά ηα γεσξγηθά έξγα ησλ ηζηθιηθηψλ. «Γηα ηνύην εηο ηα ηζηθιίθηα επηθξαηεί εξεκία,
αζιηόηεο, δπζηπρία, απνθιεηζκόο. Οπδέλ ίρλνο πξνόδνπ ή αηνκηθήο δξαζηεξηόηεηνο. Σξώγιαη ξππαξαί
θαη ιαζπόρηηζηνη δηα ηελ θαηνηθίαλ αλζξώπσλ θαη δώσλ. Φπζηνγλσκίαη σρξαί θαη απέιπηδεο. ώκαηα
αζζεληθά ιηπόζαξθα».23
χκθσλα κε ηε καξηπξία αληηπξνζσπείαο 150 ρσξηθψλ ζηελ εθεκεξίδα Αθξόπνιηο, ζην
ζεζζαιηθφ θάκπν νη θνιίγνη δελ έρνπλ θακία θαπζηηθή χιε πέξαλ απφ ηηο βνπληέο πνπ ηηο
απνμεξαίλνπλ ζηνλ ήιην γηα λα ηηο θάςνπλ. Αιιά αθφκα θαη απηέο νη ηδηνθηήηεο δελ αθήλνπλ λα ηηο
ρξεζηκνπνηνχλ γηαηί ιεξψλνπλ ηνπο ηνίρνπο!. Οη ηδηνθηήηεο ηνπο δίλνπλ ζπφξν 10 θηιά θαη ηνπο
παίξλνπλ πίζσ 14. Σα 4 είλαη ηφθνο. Οη γπλαίθεο ησλ ρσξηθψλ πεγαίλνπλ ζηα ρσξάθηα θαη θιέβνπλ
ζηηάξη νδεγνχκελεο έηζη ζηε ιεζηεία θαη ηελ απζαηξεζία. Τπάξρεη αγξνθχιαθαο πνπ νξίδεηαη απφ
ην αθεληηθφ θαη ζηελ νπζία δελ πιεξψλεηαη απφ θαλέλαλ, γηαηί ελψ νη ρσξηθνί δίλνπλ ζην αθεληηθφ
ηα ρξήκαηα γηα λα ηνλ πιεξψζεη, απηφο ελ ηέιεη δελ ηνλ πιεξψλεη πνηέ.24
Έλα άιιν πξφβιεκα ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ ζεζζαιηθνχ θάκπνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
ειεπζεξία θηλήζεσλ ηνπ αγξφηε, ε νπνία ήηαλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε ζηελ πξάμε, παξφιν πνπ
ζεσξεηηθά ν ίδηνο δελ ήηαλ δεκέλνο κε ηε γε. Οη Έιιελεο ηζηθιηθάδεο είραλ ην δηθαίσκα λα πάξνπλ
ηελ παξαγσγή ηνπ θνιίγνπ, αλ ν δεχηεξνο απνκαθξχλνληαλ απφ ην ρσξηφ ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ
επηζηάηε.25 Οη δχζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνλ αλάγθαδαλ λα δαλεηζηεί απφ ηνλ ηζηθιηθνχρν, κε
απνηέιεζκα, φζν δηάζηεκα ήηαλ ρξεσκέλνο, δελ κπνξνχζε λα κεηνηθήζεη. Σειηθά, δεδνκέλνπ φηη
πνιχ ζπάληα κπνξνχζε λα εμνθιήζεη ην θεθάιαην καδί κε ηνλ εμαηξεηηθά πςειφ ηφθν, ζηελ νπζία
ήηαλ αιπζνδεκέλνο ζην θηήκα. Έηζη νη αγξφηεο πνπ δνχιεπαλ ζηα ηζηθιίθηα ήηαλ ηππηθά
ελνηθηαζηέο αιιά νπζηαζηηθά δνπινπάξνηθνη.26
Δπίζεο δελ επηηξέπνληαλ ν θνιίγνο λα έρεη αθίλεηε πεξηνπζία, λα επηζθεπάδεη ην ζπίηη πνπ
δηέκελε θαη ην νπνίν ήηαλ ζε ειεεηλή θαηάζηαζε. Έλα αθφκε δεηλφ πνπ καζηίδεη ηνπο θνιηγηθνχο
πιεζπζκνχο ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε είλαη ε ηαηξηθή βνήζεηα θαη ηα θάξκαθα. πσο καο
πιεξνθνξεί ν Σξηαληαθπιιίδεο, εάλ αξξσζηήζεη θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, απηή θαηαζηξέθεηαη
23

Παλζεζζαιηθή ζην ίδην
Αθξόπνιηο, Αζήλα 23 Φεβξνπαξίνπ 1910, ζει 2
25
Βξαρληάξεο, ζει. 32, φ.π.
26
Μηραήι Π. άξξαο, Ο Αγξνηηζκόο σο πνιηηηθή ηάζε ζηα Βαιθάληα ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Γηακόξθσζε δνκώλ θαη
θνηλσληθή εμέιημε ζηελ Διιάδα θαη ηε Βνπιγαξία, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Σκήκα Ηζηνξίαο θαη
Αξραηνινγίαο, Ησάλληλα 2014, ζει. 142 ∙ Παχινο Ρηδαξγηψηεο, «Σζηθιηθάδεο θαη θνιίγνη», 28 Μαξηίνπ 2010,
αλαθηήζεθε απφ https://www.rizospastis.gr/story.do?id=5564260 ζηηο 29 Απξηιίνπ 2021
24
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νηθνλνκηθά, θαζψο ζπζηάδεη φιεο ηηο νηθνλνκίεο. Γηαθνξεηηθά πλίγεηαη ζηα ρξέε δηφηη ή ζα δαλεηζηεί
ή ζα πνπιήζεη ηα δψα ηεο. Μάιηζηα ζηνπο ρσξηθνχο γξάθνπλ νη γηαηξνί πνιιά θάξκαθα, θαζψο
ιακβάλνπλ πνζνζηά απφ ηελ αμία ησλ ζπληαγψλ. Καλείο δελ ππνρξεψλεη ηνπο γηαηξνχο λα παίξλνπλ
ιηγφηεξα ρξήκαηα ή θακία αξρή δελ επηβιέπεη ηε δηαηίκεζε ησλ θαξκάθσλ. Ζ θαηάζηαζε αλαγθάδεη
ηνπο θνιίγνπο λα κελ θαινχλ εγθαίξσο ηαηξηθή βνήζεηα θαη γη’ απηφ ε ζλεζηκφηεηα ζηνπο
γεσξγηθνχο πιεζπζκνχο ηεο Θεζζαιίαο είλαη πςειή.27 Γηα ηνλ Σξηαληαθπιιίδε θαζίζηαηαη
απαξαίηεηε λνκνζεηηθή θαη θπβεξλεηηθή κέξηκλα. Ο ίδηνο πξνηείλεη θάζε ηζηθιίθη λα έρεη έκκηζζν
γηαηξφ πνπ λα πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθέο επηζθέςεηο.28
3β. Φόξνη
Αλ θαη ν θφξνο ηεο δεθάηεο είρε θαηαξγεζεί ήδε απφ ην 1880,29 απηφο αληηθαηαζηάζεθε απφ
ηνλ «θφξν επί ησλ αξνηξηψλησλ θηελψλ». Ο θφξνο απηφο επηβάξπλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπο
θαηφρνπο ησλ δψσλ πνπ εξγάδνληαλ γηα ηελ αξνηξίσζε ηεο γεο.30 Σν κέηξν απηφ ειάθξπλε ηα
εμαηξεηηθά ρακειά εηζνδήκαηα φζσλ δε δηέζεηαλ δψα, αιιά επηβάξπλε ηνπο γεσξγνχο πνπ θαηείραλ
ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αξνηξηψλησλ, ελψ άθελε αθνξνιφγεηνπο ηνπο ηδηνθηήηεο γεο. Δπίζεο δελ
ίζρπε πιένλ θαη ε απαγφξεπζε θπιάθηζεο ησλ αγξνηψλ ιφγσ ρξεψλ θαη ε απαγφξεπζε θαηάζρεζεο
ησλ αξνηξηψλησλ δψσλ πνπ ίζρπε επί Σνπξθνθξαηίαο.31
πσο δηαβάδνπκε ζε θχιιν ηεο εθεκεξίδαο Θεζζαιία, ην επηέκβξην ηνπ 1905, εμαηηίαο ηεο
αθνξίαο, νη γεσξγνί δελ είραλ ζπφξν θαη θηλδχλεπαλ λα πεζάλνπλ απφ ηελ πείλα. Παξφια απηά ν
πξσζππνπξγφο Γεκήηξηνο Ράιιεο εμαπέιπζε ηα φξγαλα ηεο εμνπζίαο γηα λα θαηαδηψμνπλ θαη λα
θπιαθίζνπλ ηνπο γεσξγνχο, θαζψο δελ πιήξσζαλ ην θφξν ησλ αξνηξηψλησλ θηελψλ. Σα θαηά
ηφπνπο δεκνηηθά ζπκβνχιηα κε ςεθίζκαηα πξνο ηελ θπβέξλεζε ηθέηεπαλ λα δνζεί πξνζεζκία
αλαβνιήο ζηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ αξνηξηψλησλ. Γεσξγνί θαη ελνηθηαζηέο ηελ παξαθαινχζαλ λα
δψζεη πεξηζζφηεξν ζπφξν γηα κεγαιχηεξε ζπνξά. Ο Ράιιεο φκσο έκεηλε ακεηάπεηζηνο
αδηαθνξψληαο γηα ηελ αλέρεηα ηνπ ιανχ. Αληί λα δηαηάμεη ηελ αλαβνιή ησλ πιεξσκψλ θαη λα
θξνληίζεη γηα ηελ παξνρή ζπφξνπ, απηφο θπιάθηζε φζνπο φθεηιαλ ην θφξν. Δπελέβεζαλ ηφηε νη
27

Γηα ηα ιίγα έηε πνπ δηαηίζεληαη ζηνηρεία, παξαηεξείηαη πσο» ην έηνο 1907 ε ζλεζηκφηεηα ζην Βφιν εθηηλάρζεθε ζην
34,1%, βιπ. Μνπζηάλε Νηίλα, Οη Γεκνγξαθηθέο Δμειίμεηο ζ' έλα Βηνκεραληθό Κέληξν: Βόινο, 1881-1922, δηδαθηνξηθή
δηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Βφινο 2014, ζει. 207
28
Σξηαληαθπιιίδεο, φ.π., ζει 98-100
29
Ο θφξνο απηφο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ελνίθην πνπ φθεηιαλ νη θαιιηεξγεηέο ησλ Eζληθψλ Γαηψλ ζην θξάηνο-ηδηνθηήηε
ζπλέζεηαλ κηα επηβάξπλζε ζρεδφλ 25% επί ηεο αθαζάξηζηεο παξαγσγήο
30
Κσλζηαληίλνο Η. Νηθνξφπνπινο, «Ζ ηζηνξία ηεο θνξνινγίαο ζηελ Διιάδα», αλαθηήζεθε απφ
https://www.accountancygreece.gr/i-istoria-tis-forologias-stin-ellada-k/ ζηηο 22 Απξηιίνπ 2021
31
Κσζηήο, φ.π., ζει.. 482 ∙ άξξαο, φ.π., ζει.143-144 ∙ Αξψλε, φ.π., ζει 35
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βνπιεπηέο. Ο βνπιεπηήο Καξδίηζαο Γεκήηξεο Μαιιηφπνπινο ηνπ έζηεηιε επηζηνιή ζηελ νπνία
πεξηέγξαθε ηελ θαηάζηαζε. Ο Ράιιεο θπζηθά θαη δελ έιαβε ππφςηλ ηνπ ηελ επηζηνιή. Ο
Μαιιηφπνπινο ηνλ εγθαηέιεηςε θαη ηάρζεθε ζην ζενηνθηθφ θφκκα ζην νπνίν «θπξηαξρεί ε κέξηκλα
πεξί ησλ ζεζζαιηθώλ αλαγθώλ».32
Μηα άιιε θαηεγνξία αγξνηψλ, νη ειαηνθηήκνλεο, φθεηιαλ λα πιεξψζνπλ ζην δεκφζην, θφξν,
ν νπνίνο επί ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαλ ζην 30%. Καη ελψ ε πεξηνπζία ησλ θησρψλ
δεκεχνληαλ, νη ηζηθιηθνχρνη έκελαλ ηειείσο αθνξνιφγεηνη. Οη βνπιεπηέο ηνπ Βφινπ είραλ
ππνβάιιεη ήδε απφ ην 1891 πξφηαζε γηα θαηάξγεζε ηεο ειαηνδεθάηεο θαη αληηθαηάζηαζήο ηεο κε
θφξν επί ηεο εμαγσγήο, ρσξίο θαλέλα απνηέιεζκα.33
Δθηφο απφ απηνχο ηνπο θφξνπο πξνβιέπνληαλ θνξνινγία ησλ πεξηβνιηψλ, εγγείνπ θφξνπ επί
ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ, θνξνινγία ηνπ νίλνπ, ηεο ζηαθίδαο, ησλ ζχθσλ, ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ
θαη ησλ δψσλ ελ γέλεη.
ηηο εθινγέο ηνπ 1899 αλαδείρηεθε ληθεηήο ν Θενηφθεο. Μεγάιε ήηαλ ε επραξίζηεζε ηνπ
ιανχ ηεο Θεζζαιίαο κε απηή ηελ εμέιημε θαζψο πνιιά απφ ηα κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Θενηφθε
αθνξνχζαλ ηε Θεζζαιία: αληηπιεκκπξηθά έξγα, δηαλνκή ηεθαλνβίθεησλ θηεκάησλ, ειάηησζε
ειαηνδεθάηεο θαη επηβνιή απηήο θαηά ηελ εμαγσγή, ειάηησζε θνξνινγίαο ζχθσλ, κεηαβνιή ηνπ
λφκνπ πεξί θνηλνηήησλ θαη αγξνθπιάθσλ.34 χληνκα σζηφζν απνδείρηεθε πσο ην πξφγξακκα ηνπ
Θενηφθε απνηεινχζε ζηελ νπζία ζπλέρεηα ηνπ ηξηθνππηθνχ πξνγξάκκαηνο.35
3γ. Δμώζεηο
Ο Θενηφθεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1899 ςεθίδεη ην Νφκν ΒΥΖ΄ «πεξί εμψζεσο δπζηξνπνχλησλ
ελνηθηαζηψλ», δίλνληαο ηε ραξηζηηθή βνιή ζηνπο αγξφηεο θαη επηδεηλψλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν
ηελ θαηάζηαζή ηνπο.
Ζ ζνβαξφηεηα ηνπ δεηήκαηνο έγθεηηαη ζηελ απεξηφξηζηε ειεπζεξία ηνπ ηδηνθηήηε λα δηαιχεη
φπνηε ζέιεη ηελ θνιηγία θαη λα απνβάιεη ηνλ θνιίγν απφ ην ηζηθιίθη, ψζηε νη θνιίγνη λα εμαξηψληαη
απεξηφξηζηα απφ ηελ βνχιεζε ηνπ ηδηνθηήηε. Οη εμψζεηο, φπσο ηζρπξίδνληαλ αξθεηνί, πξάγκαηη δελ
ήηαλ ηφζεο πνιιέο, αιιά απηφ ζπλέβαηλε είηε γηαηί νη θνιίγνη ππφ ηελ πίεζε ηεο αλάγθεο
32

Θεζζαιία, Βφινο 13 Μαξηίνπ 1906, ζει. 1
Γ. Φηιάξεηνο, «Ζ ειαηνδεθάηε», Ρηδνζπάζηεο, Αζήλα 6 Ννεκβξίνπ 1909
34
Θεζζαιία, Βφινο 13 Μαξηίνπ 1906, ζει. 1
35
Αξψλε, φ.π., ζει. 104
33
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ππνηάρζεθαλ ηειείσο ζηα ζειήκαηα ησλ ηδηνθηεηψλ ή απνρψξεζαλ απφ ην θηήκα ρσξίο αληίζηαζε
θνβνχκελνη ηελ ηζρχ ηνπ ηδηνθηήηε θαη γλσξίδνληαο ηελ αδπζψπεηε γλψκε ησλ ειιεληθψλ
δηθαζηεξίσλ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπ. πλεπψο, αθφκε θη αλ ν ηδηνθηήηεο δελ έδησρλε ηνλ θνιίγν, ν
θφβνο επηδξνχζε θαζνξηζηηθά, ψζηε ν δεχηεξνο γίλνληαλ ππνρείξην ηνπ πξψηνπ. Καλείο δελ
ηζρπξίδεηαη φηη ν ηδηνθηήηεο κε ζσκαηηθή βία θαηείρε ηνπο θνιίγνπο, αιιά ν θνιίγνο έηξεκε απφ ην
θφβν κε ιάβεη εληνιή λα θχγεη απφ ην ηζηθιίθη, αλ δηαθσλήζεη κε ηνλ ηδηνθηήηε. Διάρηζηνη ήηαλ νη
ηδηνθηήηεο πνπ πνηέ δε ζέιεζαλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ απεξηφξηζηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απέιαζεο θαη
ηεο έμσζεο ηνπ θνιίγνπ. ε ειάρηζηα ρσξηά βαζίιεπε ε εηξήλε θαη ε εζπρία κεηαμχ θαιιηεξγεηψλ
θαη ηδηνθηεηψλ. Μηα ηέηνηα εμαίξεζε ήηαλ θαη ν γαηνθηήκνλαο θηαδαξέζεο. Ο γεληθφο θαλφλαο
φκσο ήηαλ φηη ν ηδηνθηήηεο πξνζπαζνχζε λα απμήζεη ην θέξδνο ηνπ κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ
θνιίγνπ.36
«Σν ιππεξόηεξνλ όκσο εμ’ όισλ είλε όηη ε ζεκεξηλή θνιιεγία είλαη πνιύ ρεηξνηέξα εθείλεο
ήηηο ήην ελ ρξήζεη επί Σνπξθνθξαηίαο. Σόηε νη θνιίγνη είρνλ πνιύ πεξηζζόηεξα δηθαηώκαηα άηηλα
απώιεζαλ άκα αλέηεηιε, ε εώο ηεο ειεπζεξίαο. Η ηνπξθηθή λνκνζεζία ήην θηιαλζξσπνηέξα ηεο
ειιεληθήο». χκθσλα κε ηνλ νθνθιή Σξηαληαθπιιίδε ε ηνπξθηθή απηνθξαηνξία πνπ
θαηαδηθάζηεθε απφ ηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν είρε «θαλνληζκνύο ζαπκαδνκέλνπο δηα ηελ πξνο ηνπο
θνιιίγνπο εύλνηαλ θαη πξνζηαζίαλ».37 Καηά ην ηνπξθηθφ θαζεζηψο, ν επίκνξηνο θαιιηεξγεηήο ήηαλ
ζπλέηαηξνο κε ηνλ ηδηνθηήηε θαη δελ επηηξέπνληαλ λα ηνπ γίλεη έμσζε απφ ην θηήκα. Απηφ ζπλέβαηλε
κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θαιιηεξγεηήο δελ απέδηδε ην θαλνληζκέλν γεψκνξν επί δχν ζπλαπηά
έηε. Σα δηθαηψκαηα ησλ ηδηνθηεηψλ ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλα. πσο απνδεηθλχεηαη κέζα απφ ηηο
δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηνπ θηξκαληνχ, νη θνιίγνη είραλ απεξηφξηζην δηθαίσκα λα απνρσξήζνπλ
ζην ηέινο θάζε γεσξγηθνχ έηνπο, αιιά νη ηδηνθηήηεο δελ είραλ ην δηθαίσκα λα δηαιχζνπλ κνλνκεξψο
ηελ θνιηγηθή ζρέζε θαη λα δηψμνπλ ηνπο θνιίγνπο κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.38 Δπίζεο ην θηξκάλη
αλαγλψξηδε ζεκαληηθά δηθαηψκαηα ζε ρήξεο, νξθαλά, γέξνληεο θαη ζηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηα
ηζηθιίθηα κε γεσξγνχο

παξαθεληέδεο.

Σν

Ννκνζρέδην

«πεξί

εμψζεσο

δπζηξνπνχλησλ

ελνηθηαζηψλ», δε κεξηκλνχζε γηα απηέο ηηο θαηεγνξίεο θαη κάιηζηα ππήξρε ε δηάηαμε φηη «ν ζάλαηνο

36

Σξηαληαθπιιίδεο, φ.π., ζει. 58
Παλζεζζαιηθή, Βφινο 8 επηεκβξίνπ 1901, ζει 1 ∙ θξηπ, Αζήλα 7 Μαξηίνπ 1910, ζει 3 ∙ άξξαο, ζην ίδην ∙ Αξψλε,
φ.π., ζει. 35
38
Σξηαληαθπιιίδεο, φ.π., ζει. 62-63 ∙ Γηψξγνο Παξλαζζφο, «Κηιειέξ - Σν μεζήθσκα ησλ ζιάβσλ αγξνηψλ»,
Ρηδνζπάζηεο, Αζήλα 9 Μαξηίνπ 1975, ζει 5
37
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ηνπ θνιίγνπ ή ηνπ ηδηνθηήηνπ δηαιχεη ηελ Μνξηήλ».39 πλέπεηα απηνχ ήηαλ φηη αλ ν θνιίγνο πέζαηλε,
ν ηδηνθηήηεο δηθαηνχληαλ λα εθδηψμεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ απφ ην ηζηθιίθη. Σν ίδην ίζρπε θη αλ ήηαλ
γέξνο ή άξξσζηνο θαη δελ κπνξνχζε λα εξγαζηεί.40 Γηα απηνχο ηνπ ιφγνπο ν Αιέμαλδξνο
Παπαλαζηαζίνπ ζεσξνχζε πσο είλαη πιένλ επείγνπζα αλάγθε λα επηβιεζεί ε κεηαβνιή ηνπ
αγξνηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο Θεζζαιίαο, κέζα απφ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ σο
ηδηνθηεηψλ ηεο γεο πνπ θαιιηεξγνχλ.41
Σνλ Ηνχλην ηνπ 1906 ν Βνπιεπηήο Σξηθάισλ Γ. Ραδηλφο απέζηεηιε ζηε βνπιή αηηηνινγηθή
έθζεζε ζηελ νπνία πξνηείλνληαλ ε ιχζε ηνπ πνιππφζεηνπ δεηήκαηνο ηεο εμψζεσο ησλ
θαιιηεξγεηψλ. Ζ πξφηαζε ηνπ λφκνπ ηνπ Ραδηλνχ ιέεη: Κάζε ηδησηηθή ζχκβαζε κεηαμχ επίκνξησλ
θαιιηεξγεηψλ θαη ηδηνθηεηψλ ηζηθιηθηψλ πνπ αιινηψλεη ηνλ επί Σνπξθνθξαηίαο ραξαθηήξα ησλ
ζρέζεσλ θαη αλαηξεί ην ηνπξθηθφ θαζεζηψο «θεξύζζεηαη δηα ηνπ παξόληνο λόκνπ άθπξνο, σο
αληηθεηκέλε εηο ηελ κεηαμύ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο».42
Παξαηεξνχκε πσο νη δηεθδηθήζεηο ησλ θνιίγσλ δε δηαπλένληαη απφ θάπνην εθζπγρξνληζηηθφ
φξακα. Κπξίσο επηδίσθαλ ηελ επαλαθνξά ηνπ θαζεζηψηνο πνπ ίζρπε επί Σνπξθνθξαηίαο. ινο ν
θξαηηθφο κεραληζκφο άιισζηε εμαπνιχνληαλ θαηαπάλσ ηνπο γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα ζπκθέξνληα
ησλ ηζηθιηθάδσλ.43
3δ. Απνπζία νξγαλσκέλνπ αγξνηηθνύ θηλήκαηνο
Παξά ηελ νμχηεηα ηνπ αγξνηηθνχ πξνβιήκαηνο επί ηξεηο ζρεδφλ δεθαεηίεο δελ θαηνξζψζεθε
ε δεκηνπξγία ελφο νξγαλσκέλνπ αγξνηηθνχ θηλήκαηνο, νχηε θάπνηνπ αγξνηηθνχ θφκκαηνο. Άιισζηε
πνιινί απφ ηνπο βνπιεπηέο ηεο Θεζζαιίαο ήηαλ νη ίδηνη ηζηθιηθάδεο. Ο ηζηθιηθάο ήηαλ «ν
κεγαιχηεξνο πνιηηηθφο θνκκαηάξρεο» θαη ε ςήθνο ηνπ γεσξγνχ ζεσξνχληαλ αλαπφζπαζην κέξνο
ηνπ γεψκνξνπ πνπ ηνπ έδηλε. Έηζη, θάζε πνιηηηθφο πνπ κφλν ηνπ πξνζφλ είρε ηνλ πινχην, κπνξνχζε
λα εθιεγεί ζηε Θεζζαιία βνπιεπηήο, αγνξάδνληαο ηηο ςήθνπο ησλ θνιίγσλ. Με δπν ιφγηα ν θνιίγνο

39

Μνξηή: ην ζπκθσλεκέλν πνζνζηφ ηεο παξαγσγήο (ζηηεξψλ, θαξπψλ θ.ιπ.), πνπ δίδεηαη απφ ηνλ θαιιηεξγεηή ζηνλ
ηδηνθηήηε ηνπ θηήκαηνο.
Δπίκνξηε θαιιηέξγεηα: ε εθκεηάιιεπζε αγξνθηεκάησλ έλαληη κηζζψκαηνο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ
πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο, Μπακπηληψηεο, φ.π.
40
Θεζζαιία, Βφινο 13 Ηνπλίνπ 1906, ζει. 1 ∙Σξηαληαθπιιίδεο, φ.π., ζει. 53-57 &72 ∙ Φχξξαο, φ.π., ζει. 86
41
Γηψξγνο Αλαζηαζηάδεο – Άλλα Καξαπάλνπ, Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ - Η ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία
θαη ζηνλ πληαγκαηηθό ιόγν, Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, Αζήλα 2008, ζει. 127
42
Θεζζαιία, Βφινο 13 Ηνπλίνπ 1906, ζει. 1
43
Βξαρληάξεο, φ.π., ζει. 32 ∙ Φχξξαο, φ.π., ζει. 56
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παξέκελε «δνπινπάξνηθνο [...] κε ςηκκύζηνλ ζπληαγκαηηθήο ειεπζεξίαο».44 Σν δηθαίσκα ςήθνπ δελ
ηνλ σθεινχζε ζε ηίπνηα, θακηά θπβέξλεζε δε θξφληηζε πνηέ γη' απηφλ θαη ε δηνίθεζε θαη ε
δηθαηνζχλε ήηαλ ερζξηθέο απέλαληί ηνπ. Έηζη ν αγψλαο ησλ θνιίγσλ θαίλεηαη λα έρεη ραξαθηήξα
αλνξγάλσην θαη πεξηζηαζηαθφ, ρσξίο εγεζία θαη ζρέδην.45 Ο βνπιεπηήο Λάξηζαο Η. Γηαλλαθίηζαο
έθεξε πνιιέο θνξέο ζηε βνπιή ην ιφγν γηα ηα ζεζζαιηθά ζέκαηα, αιιά ε γλψκε απηνχ ήηαλ
κνλνκεξήο θαη δελ ζπλδένληαλ κε θάπνηα γεληθή ζεζζαιηθή πνιηηηθή.46
Σα πξψηα ρξφληα ηνπ 20νπ αηψλα ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ θαη νη δηεθδηθήζεηο αξρίδνπλ λα
ζηξέθνληαη απεπζείαο ελαληίνλ ηνπ θξάηνπο. Ο βνπιεπηήο Καξδίηζαο Γεψξγηνο Καξατζθάθεο
παξαθαιεί ηελ θπβέξλεζε λα κεξηκλήζεη γηα ηελ επίιπζε δηαθφξσλ ζεζζαιηθψλ δεηεκάησλ, φπσο ε
ζπγθνηλσλία θαη ε θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ.47 Ο βνπιεπηήο Σξηθάισλ Ραδηλφο πξνρσξά
ζε πξφηαζε λφκνπ «πεξί αθπξώζεσο ησλ κεηαμύ επηκόξησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ηδηνθηεηώλ ηζηθιηθηώλ
ελ Θεζζαιία ηδησηηθώλ ζπκβάζεσλ, αληηθεηκέλσλ ηε κεηαμύ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο, πεξί
πξνζαξηήζεσο ηεο Θεζζαιίαο ζπλζήθε».48 Αιιά θαη ν βνπιεπηήο Καξδίηζαο Απφζηνινο
Αιεμαλδξήο εθζέηεη δηα καθξψλ ηηο αλάγθεο ηεο Θεζζαιίαο θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο.49
ηελ Διιάδα φκσο ε πνιηηηθή εκθάληζε ηνπ Αγξνηηζκνχ, δειαδή ε πνιηηηθή νξγάλσζε ησλ
αγξνηψλ ζε θφκκα, δελ πήξε έθηαζε θη νχηε εκθαλίζηεθε δπλακηθά. Σν ειιεληθφ Αγξνηηθφ Κφκκα
φρη κφλν δεκηνπξγήζεθε πνιχ αξγά, ηε δεθαεηία ηνπ ’20, φηαλ ζηε Βνπιγαξία δξαζηεξηνπνηνχληαλ
ήδε δπν δεθαεηίεο, απφ ην 1899, αιιά θαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο πνιηηηθνχ ρψξνπ πνπ
ζα εμέθξαδε ηα αηηήκαηα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ, ήηαλ αζζεληθέο. Βέβαηα, ε
ζεζζαιηθή εμέγεξζε ηνπ Κηιειέξ ην 1910 ήηαλ αλακθίβνια ε πην ζεκαληηθή ζηηγκή ηνπ ειιεληθνχ
αγξνηηθνχ θηλήκαηνο. Δπξφθεηην σζηφζν γηα εμέγεξζε πνπ είρε ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη ήηαλ
πεξηνξηζκέλεο ζεκαζίαο, ζπγθξηηηθά κε άιιεο αγξνηηθέο εμεγέξζεηο πνπ εθηπιίζζνληαλ ηφηε ζηε
Βαιθαληθή θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο.50

44

Νίθνο Πνηακηάλνο, «Ζ ξηδνζπαζηηθή δεμηά θαη ην Αγξνηηθφ δήηεκα ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. Ζ πεξίπησζε ηνπ
Υξεζηνβαζίιε θαη ηεο εηαηξείαο ηνπ «Διιεληζκνχ», Μλήκσλ, ηφκνο 26, Αζήλα 2004, ζει. 142
45
Αξψλε, φ.π., ζει. 147
46
Σξηαληαθπιιίδεο, φ.π., ζει. 45
47
χλνδνο Α΄, Πεξίνδνο ΗΖ, πλεδξίαζε Α΄, 29 Μαίνπ 1906
48
χλνδνο Α΄, Πεξίνδνο ΗΖ, πλεδξίαζε Αο’, 5 Ηνπλίνπ 1906
49

χλνδνο Α΄, Πεξίνδνο ΗΖ, πλεδξίαζε ΑΕ’, 6 Ηνπλίνπ 1906

50

άξξαο, φ.π., ζει. 11
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3 ε. Σερλνινγηθή ζηαζηκόηεηα
Οη θνιίγνη θαιιηεξγνχζαλ κε ηνλ πην πξσηφγνλν ηξφπν. ξγσλαλ κε μχιηλν άξνηξν πνπ ην
ηξαβνχζε ην βφδη, ζέξηδαλ κε ην δξεπάλη, κεηέθεξαλ ηε ζνδεηά κε ηε βντδάκαμα. Μφλν ην 1/3 απφ
ηελ επηθάλεηα ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εδαθψλ θπηεχνληαλ θαη απέδηδε θαξπνχο θάζε ρξφλν, ελψ
ηεξάζηηεο ισξίδεο ππελνηθηάδνληαλ γηα βνζθή ζηνπο θηελνηξφθνπο. Παξφηη νη κηθξντδηνθηήηεο
θξφληηδαλ ηα ρσξάθηα ηνπο πην πξνζεθηηθά απφ ηνπο ηζηθιηθάδεο δε ζπγθέληξσλαλ ηα απαξαίηεηα
θεθάιαηα γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεραλήκαηα ή λα αγνξάζνπλ ιηπάζκαηα.51
Οη πεξηζζφηεξνη ηζηθιηθάδεο αληηκεηψπηδαλ ηελ έγγεηα ηδηνθηεζία σο δεπηεξεχνπζα
ελαζρφιεζε. Έβιεπαλ πιένλ φηη ήηαλ πεξηζζφηεξν ζπκθέξνλ λα επελδχζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο ζε
αθίλεηα θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. πλεπψο δελ ηνπο ελδηέθεξε ε ηερλνινγηθή πξφνδνο.52 ηελ
πξαγκαηηθφηεηα νη Έιιελεο γαηνθηήκνλεο, πιελ εληππσζηαθψλ εμαηξέζεσλ (π.ρ. ηα αδέξθηα φισλ
θαη Γεψξγηνο Εσγξάθνπ πνπ ίδξπζαλ ην 1893 ην πξψην εξγνζηάζην δάραξεο ζηε δπηηθή Θεζζαιία
θαη ελδηαθέξζεθαλ έληνλα γηα ηε δεκηνπξγία πξφηππσλ αγξνθηεκάησλ)53, δελ ήηαλ δεθηηθνί ζηελ
πξφνδν, δελ άιιαμαλ ηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο ηεο γεο, δελ εηζήγαγαλ ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θαη
δελ επέλδπζαλ θεθάιαηα, πξνζβιέπνληαο ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηνπ φγθνπ ηεο
παξαγσγήο θαη ζηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ. Σα ηζηθιίθηα θαιιηεξγνχληαλ κε ηνπο πιένλ
αξρέγνλνπο ηξφπνπο θαη ε γεσξγία ήηαλ ε πην νπηζζνδξνκηθή ηεο Δπξψπεο, κε απνηέιεζκα ε
Διιάδα λα εηζάγεη ην 1/3 ησλ αλαγθψλ ηεο ζε δεκεηξηαθά.54
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε καξηπξία θνιίγσλ ζην θχιιν ηεο εθεκεξίδαο
Αθξόπνιηο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν Γθιαβάλεο, εξγνζηαζηάξρεο Βφινπ, ήζειε λα πνπιήζεη ζηνπο
θνιίγνπο ζεξηζηηθή κεραλή ζε θαιή ηηκή αιιά κφιηο ην έκαζε ην αθεληηθφ ηνπο, αληέδξαζε πάξα
πνιχ άζρεκα θαη μέζπαζε πάλσ ηνπο.55 Οη ηζηθιηθνχρνη πξνηηκνχζαλ λα θεξδίδνπλ κέζσ ηεο πίεζεο
πνπ αζθνχζαλ, γηα επηβνιή πςειφηεξεο δαζκνινγηθήο πξνζηαζίαο ηεο εγρψξηαο ζηηνπαξαγσγήο θαη
αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιάκβαλαλ γηα θάζε θηιφ ζηηαξηνχ ζε βάξνο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ.

51

Douglas Dakin, Η ελνπνίεζε ηεο Διιάδαο 1770-1923 (κεηάθξαζε Α. Ξαλζφπνπινο), Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο
Σξαπέδεο, Αζήλα 2009, ζει. 377 ∙ Παχινο Ρηδαξγηψηεο, «Σζηθιηθάδεο θαη θνιίγνη», 28 Μαξηίνπ 2010, αλαθηήζεθε απφ
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=5564260 ζηηο 29 πξηιίνπ 2021
52
Φχξξαο, φ.π., ζει. 102-103
53
Κσλζηαληίλνο νπιηψηεο, «Έλαο κεγάινο εζληθφο επεξγέηεο: ν Υξεζηάθεο Εσγξάθνο», 7 Γεθεκβξίνπ 2017,
αλαθηήζεθε απφ https://www.taxydromos.gr/m/m_article.php?id=281281 ζηηο 2 Ηνπλίνπ 2021
54
Αξψλε, φ.π., ζει. 151
55
Αθξόπνιηο, Αζήλα 23 Φεβξνπαξίνπ 1910, ζει 2
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Σέινο, ε έιιεηςε θαηάιιειεο πηζησηηθήο νξγάλσζεο θαη αγξνηηθήο αζθάιεηαο, ε θαθή
ζπγθνηλσλία θαη ηα έιε ήηαλ επίζεο ιφγνη πνπ εκπφδηδαλ ηελ πξφνδν ηεο γεσξγίαο θαη ηελ
θαιπηέξεπζε ηεο ζέζεο ησλ γεσξγψλ.56
3 ζη. Σν λνκνζρέδην «Πεξί Μνξηήο» ηνπ 1906
Ζ επνρή ηεο άθημεο ηνπ Αληχπα ζηε Θεζζαιία ζπκπίπηεη θαη κε κεγάιεο αιιαγέο πνπ
εηνίκαδε ε θπβέξλεζε σο πξνο ην Αγξνηηθφ δήηεκα. Ο Θενηφθεο κε ζθνπφ λα απνζνβήζεη έλα
γεληθφηεξν μεζεθσκφ ζπλέηαμε ην λνκνζρέδην «Πεξί Μνξηήο». Αληί φκσο λα θαηεπλάζεη ηα
πλεχκαηα πξνθιήζεθε κεγαιχηεξε φμπλζε. Σν λνκνζρέδην ζρεδηάζηεθε ψζηε λα απνηειέζεη
ζπκβηβαζηηθή ιχζε, σζηφζν πεξηφξηδε αθφκε πεξηζζφηεξν ηα δηθαηψκαηα ησλ θνιίγσλ.
Σν λνκνζρέδην απηφ θέξλεη ζηελ πξψηε γξακκή αλζξψπνπο πνπ κπνξνχλ λα εγεζνχλ θαη λα
εκπλεχζνπλ ηνπο αγξφηεο. Έλαο απφ απηνχο είλαη ν νθνθιήο Σξηαληαθπιιίδεο, ν νπνίνο ήδε απφ
ην 1900 θαη κέζα απφ ηελ εθεκεξίδα. Παλζεζζαιηθή πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηα δίθαηα ησλ αγξνηψλ.
Ο Σξηαληαθπιιίδεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνχζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ δεκνζίεπζε ην έξγν
ηνπ Οη θνιιίγνη ηεο Θεζζαιίαο: Μειέηε πεξί κνξηήο, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ζηαζκφ γηα ην Αγξνηηθφ
δήηεκα Θεζζαιίαο. Αθφκε, ν λενζπζηαζείο Γεσξγηθφο χλδεζκνο Σξηθάισλ ππέβαιιε ζηε Βνπιή
έλα πνιπζέιηδν θαη εκπεξηζηαησκέλν ππφκλεκα, θαηαζέηνληαο ηηο ζέζεηο ηνπ αγξνηηθνχ θηλήκαηνο
θαη δεηψληαο ηελ άκεζε απφζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη
ζπγθεληξψζεηο δηακαξηπξίαο ζε πφιεηο θαη ρσξηά ηεο Θεζζαιίαο ελαληίνλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
λνκνζρεδίνπ.57
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνθχπηεη φηη αθνινπζήζεθε αλάκεηθην ζχζηεκα γηα λα ζρεκαηηζηεί ε
«Μνξηή». Γειαδή έρεη δαλεηζηεί ζηνηρεία θαη απφ ηε κίζζσζε θαη απφ ηελ εηαηξεία, ψζηε λα
ζρεκαηηζηεί ε εξκαθξφδηηε δηθαηνπξαμία ηεο Μνξηήο. Γπζηπρψο ν δαλεηζκφο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ
έγηλε απνθιεηζηηθά πξνο φθεινο ησλ ηδηνθηεηψλ θη απηφ γηαηί απφ ηε κίζζσζε φιεο νη δηαηάμεηο πνπ
αθνξνχζαλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ ηδηνθηήηε, φπσο ε έμσζε, παξέκελαλ ακεηάβιεηεο. Απφ ηελ εηαηξεία
δαλείζηεθε φζα κπνξνχζε, γηα λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξν θέξδνο ζηνλ ηδηνθηήηε. Δπνκέλσο ε
«Μνξηή» ηνπ λνκνζρεδίνπ εμαθνινπζνχζε λα είλαη κίζζσζε, γηα λα κπνξεί λα εμψλεηαη ν θνιίγνο
θαη εηαηξεία, γηα λα απμάλεη ην θέξδνο ν ηδηνθηήηεο.

56
57

άξξαο, φ.π., ζει. 140-141 ∙ Αλαζηαζηάδεο - Καξαπάλνπ, Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ…, ζην ίδην
Αξψλε, φ.π., ζει. 109 &125 ∙ Φχξξαο, φ.π., ζει. 97
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χκθσλα αθφκε κε ην λνκνζρέδην, κε ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ έηνπο, ν ηδηνθηήηεο έπξεπε λα
ζπλαηλέζεη γηα εμαθνινχζεζε ηεο κνξηήο ή ν γεσξγφο φθεηιε λα εγθαηαιείςεη ην θηήκα. πλεπψο
φ,ηη δελ θαηάθεξαλ λα πεηχρνπλ νη ηδηνθηήηεο ζε 25 ρξφληα, ην επέβαιε κε αλχπνπην ηξφπν ην
λνκνζρέδην πνπ επαγγέιινληαλ φηη ζα βειηίσλε ηελ θαηάζηαζε.58
Τπνρξεψζεηο ηδηνθηεηψλ ζχκθσλα κε ην Ννκνζρέδην
1. ην εδάθην 2, παξάγξαθνο 4 ν γαηνθηήκνλαο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη ζην κνξηίηε
έθηαζε 2-3 ζηξέκκαηα γηα θαιιηέξγεηα κπνζηαληνχ. ινη φκσο γλσξίδνπλ πσο γηα λα
δεκηνπξγεζεί κπνζηάλη πξέπεη ηα ζηξέκκαηα λα είλαη πνηηζηηθά. Μπνζηάλη ζε ρσξάθη πνπ
δελ έρεη λεξφ θαλείο θνιίγνο δε ζα απνθάζηδε λα θαιιηεξγήζεη. Σν λνκνζρέδην δελ φξηδε ηελ
ππνρξέσζε παξαρψξεζεο πνηηζηηθήο έθηαζεο.
2. Σν εδάθην 4 ηνπ Ννκνζρεδίνπ ζεσξνχζε φηη παξέρεη ζνβαξά πξνλφκηα ζηνπο θνιίγνπο, γηαηί
ππνρξέσλε ηνλ γαηνθηήκνλα λα ρνξεγήζεη έθηαζε 1-3 ζηξέκκαηα ζηνλ θνιίγν, γηα λα
θπηέςεη ακπέιη. Αιιά γηα λα θπηεπηεί ην ακπέιη θαη λα καδέςεη θαλείο ζηαθχιηα πξέπεη λα
πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ 3-4 ρξφληα. Αιιά αθφκα θη αλ ην θχηεπε ν θνιίγνο, ζην ηέινο ηεο
ρξνληάο πάιη ν γαηνθηήκνλαο είρε ην δηθαίσκα έμσζεο, ζπλεπψο ιίγε ζεκαζία είρε θαη ην
παξφλ εδάθην.59
Τπνρξεψζεηο θνιίγσλ ζχκθσλα κε ην Ννκνζρέδην
1. Ο κνξηίηεο φθεηιε λα επηζθεπάδεη ηηο θζνξέο ηεο θαηνηθίαο, ελψ κέρξη ηφηε ν ηδηνθηήηεο ήηαλ
απηφο πνπ επηζθεχαδε ηηο θζνξέο.
2. Ο κνξηίηεο ζα έπξεπε λα κεηαβαίλεη θάζε πξσί ζηηο απνζήθεο ηνπ γαηνθηήκνλα γηα λα παξαιάβεη
ην ζπφξν ηεο θάζε εκέξαο. Ζ δηάηαμε απηή εμεπηέιηδε ηνλ θνιίγν θαη δήζελ πξνθχιαζζε ηνλ
ηδηνθηήηε απφ ηελ ππνηηζέκελε θινπή ηνπ ζπφξνπ.
3. Ο κνξηίηεο ππνρξεψλνληαλ λα ζεξίδεη θαη λα ζπιιέγεη ηνπο θαξπνχο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Ο
θνιίγνο φκσο δε ζα ζέξηδε κφλν ην δηθφ ηνπ κεξίδην, αιιά θαη ηνπ ηδηνθηήηε κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.
Απηφ γεληθά ίζρπε κφλν ζηα ηξηηάξηθα ηζηθιίθηα, ζε απηά δειαδή πνπ ν ηδηνθηήηεο ιάκβαλε ην 1/3
ηεο ζνδεηάο. ηα κηζάξηθα ηζηθιίθηα πνπ ην πξντφλ δηαλέκνληαλ ζηα δχν, ηα έμνδα ζεξηζκνχ
βάξαηλαλ εμ εκηζείαο ηνλ θνιίγν θαη ηνλ ηδηνθηήηε.

58
59

Σξηαληαθπιιίδεο, φ.π., ζει. 67-68
Σξηαληαθπιιίδεο, φ.π., ζει. 78-79
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4. Ο κνξηίηεο φθεηιε λα κεηαθέξεη κε ηα δηθά ηνπ δψα φινπο ηνπο θαξπνχο ζηηο απνζήθεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ είραλ δηαλεκεζεί ζηνλ γαηνθηήκνλα.60
Δίλαη θαλεξφ φηη ην Ννκνζρέδην «Πεξί Μνξηήο» φρη κφλν δελ έιπλε ηα ζέκαηα ησλ θνιίγσλ,
αιιά απνηεινχζε νπηζζνδξφκεζε θαηαιχνληαο φια ηα ήδε θαηαπαηεκέλα ηνπο δηθαηψκαηα. πσο
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Σξηαληαθπιιίδεο «εηζάγεη εηο ηελ Θεζζαιίαλ ηνλ γεσξγηθόλ αιεηηζκόλ
θαη κεηαβάιιεη ηνπο θνιιίγνπο εηο αιεζηλνύο ζθιάβνπο».61
Σν λνκνζρέδην ηειηθά απνξξίθζεθε απφ φιν ηνλ αγξνηηθφ θφζκν, αθνχ αλαγλψξηδε ηελ
απφιπηε θπξηφηεηα ησλ ηζηθιηθνχρσλ ζε νιφθιεξν ην ηζηθιίθη, ελψ θάζε δηθαίσκα ησλ θνιίγσλ
εμαιείθνληαλ θαη θηλδχλεπαλ κε έμσζε αλά πάζα ζηηγκή. Σν πεξίεξγν είλαη φηη ην λνκνζρέδην
ζπλάληεζε θαη ηελ αληίδξαζε ησλ γαηνθηεκφλσλ, γη’ απηφ θαη εγθαηαιείθζεθε. Τπνζηήξημαλ φηη
απηφ δελ έρεη λφεκα, θαζψο νη ζρέζεηο ηζηθιηθνχρσλ θαη θνιίγσλ είλαη θαλνληζκέλεο απφ παιηά.
Δπίζεο δηαηείλνληαλ φηη δελ ππάξρεη Αγξνηηθφ δήηεκα, πσο ε πνιηηεία δελ πξέπεη λα δηαηαξάμεη ηελ
πθηζηάκελε αξκνλία θαη εηξήλε θνιίγσλ θαη ηδηνθηεηψλ, αιιά νθείιεη λα αθήζεη απφιπηε ειεπζεξία
ζην ζπκβφιαην θαιιηέξγεηαο. Ηζρπξίζηεθαλ αθφκα πσο νη επίκνξηνη θαιιηεξγεηέο ήηαλ ηειείσο
ειεχζεξνη θαη αλεμάξηεηνη.62
Ζ ζχγθξνπζε φκσο γχξσ απφ ηελ ςήθηζή ηνπ αλέδεημε ην γεγνλφο φηη νη αθηήκνλεο ηεο
Θεζζαιίαο δελ ήηαλ πιένλ κφλνη ηνπο ζηνλ αγψλα ηνπο θαηά ηεο κεγάιεο γαηνθηεζίαο. Δίραλ ζην
πιεπξφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αζηηθψλ ζηξσκάησλ θαη δηαλννχκελνπο, νη νπνίνη δηακφξθσλαλ ην
ηδενινγηθφ πιαίζην ηνπ αγξνηηθνχ θηλήκαηνο θαη θαζφξηδαλ ηα δεηήκαηα ηεο ηαθηηθήο θαη ηνπ
ζπληνληζκνχ ηνπ.63

60

Σξηαληαθπιιίδεο, φ.π., ζει. 80-84
Σξηαληαθπιιίδεο, φ.π., ζει. 75
62
Βαζίιεο Παηξψλεο, Διιεληθή Οηθνλνκηθή Ιζηνξία -Οηθνλνκία, Κνηλσλία θαη Κξάηνο ζηελ Διιάδα (18νο-20όο αηώλαο),
χλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ Αζήλα 2015, ζει 107-109 ∙ Αξψλε, φ.π., ζει. 109-110 ∙
Σξηαληαθπιιίδεο, φ.π., ζει. 53
63
Παηξψλεο, ζην ίδην
61
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4. Ζ δξάζε ηνπ Αληύπα
Ο Αληχπαο εγθαζίζηαηαη ινηπφλ σο επηζηάηεο καδί κε ηνλ μάδεξθφ ηνπ ζηα θηήκαηα ηνπ ζείνπ
ηνπ. Με κπνξψληαο λα αλερηεί φιε ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάςακε θαη έρνληαο ηε ζηήξημε ηνπ
θηαδαξέζε έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ επηζηάηε ησλ θηεκάησλ ηνπ Μεηαμά, Ησάλλε Κπξηαθφ,
ηνλ νπνίν θαηεγνξεί γηα θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη θαηαπίεζε ησλ αγξνηψλ θαη δεηά λα εθδησρηεί απφ
ην ηζηθιίθη, θάηη πνπ αξλείηαη ν Μεηαμάο.
Ο Ππξγεηφο θαη ην Λαζπνρψξη ήηαλ ηξηηάξηθα ηζηθιίθηα. Δπνκέλσο νη δχν Κεθαιινλίηεο δελ
είραλ αγνξάζεη ηε γε αιιά ην δηθαίσκα λα εηζπξάηηνπλ ην 1/3 ηεο ζνδεηάο. Ο θηαδαξέζεο είρε
απνδερηεί απηφ ην θαζεζηψο. Ο Μεηαμάο σζηφζν πίεδε ηνπο ρσξηθνχο, κέζα απφ ηνπο αλζξψπνπο
ηνπ, γηα λα απμήζεη ηα θέξδε ηνπ θαη απεηινχζε κε εμψζεηο θέξλνληαο νπινθφξνπο.
Δκπλεφκελνο απφ ην θηιαγξνηηθφ - θνηλσληζηηθφ ηνπ φξακα θαη έρνληαο ηελ επλντθή δηάζεζε
ηνπ θηαδαξέζε, ν Αληχπαο γπξίδεη ζηα ρσξηά ηεο Θεζζαιίαο θαη πξνπαγαλδίδεη ηελ απαιινηξίσζε
ησλ ηζηθιηθηψλ, έπεηηα απφ δίθαηε θαη ινγηθή απνδεκίσζε. Χζηφζν γηα ηελ επνρή εθείλε απηφ
απνηεινχζε κία επαλαζηαηηθή πξνπαγάλδα. Δπηδηψθεη ηελ πλεπκαηηθή αλχςσζε ησλ αγξνηψλ θαη
ηελ ελίζρπζε ηνπ αγψλα ηνπο. Κάλεη ιφγν γηα πξφλνηα, γηα ζρνιεία θαη ζπλδέζκνπο αγξνηηθψλ
νξγαλψζεσλ. ην ηζηθιίθη ηνπ ζείνπ ηνπ απαιιάζζεη ηνπο θνιίγνπο απφ ηηο κεζαησληθέο αγγαξείεο
θαη εθαξκφδεη κηα αλζξσπηζηηθή κεηαρείξηζε. Σα ιφγηα ηνπ θαη ε αγάπε ηνπ θφζκνπ πξνο ην
πξφζσπφ ηνπ πξνθαινχλ ηνπο ηζηθιηθάδεο θαη ηνπο επηζηάηεο ηνπο.
Ο βνπιεπηήο Αγηάο θαη κεγαινγαηνθηήκνλαο Αγακέκλσλ ιήκαλ, γηνο ηνπ αξραηνιφγνπ, ηνλ
θαηήγγεηιε ζην Ννκάξρε Λάξηζαο Κ. Νηψηε ζαλ επηθίλδπλν γηα αλαξρηθή θαη επηδήκηα
δξαζηεξηφηεηα. Σν επηέκβξην ηνπ 1906 ν Ννκάξρεο ηνπ έθαλε επίζεζε ζηελ πιαηεία ηεο Λάξηζαο,
πεξηζηαηηθφ πνπ θαηέιεμε ζηα δηθαζηήξηα, έπεηηα απφ θαηαγγειία ηνπ Ννκάξρε. ηαλ ν Αληχπαο
πιεξνθνξήζεθε πσο ν ιήκαλ ήηαλ απηφο πνπ ηνλ δηέβαιε, πξνζπάζεζε λα ηνλ ζπλαληήζεη ζηελ
Αζήλα. Ο επίινγνο δφζεθε ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο κε πεξηζηαηηθφ πνπ ζεκεηψζεθε αλάκεζα
ζηνπο δπν άλδξεο. Δθεί ν Αληχπαο δήηεζε εμεγήζεηο, αθνινχζεζε ινγνκαρία θαη ν Αληχπαο
ραζηνχθηζε ηνλ ιήκαλ. Ο Αληχπαο δηθάζηεθε 19 επηέκβξε 1906 ζε 20 κέξεο θπιάθηζε.64
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Ζ εθεκεξίδα Άζηπ ζηηο 18 επηεκβξίνπ 1906 θηινμελεί ηνλ Αληχπα ζηε ζηήιε ηνπ «Άλζξσπνη
ηεο εκέξαο» θαη ηνλ εγθσκηάδεη. Μεηαμχ άιισλ αλαθέξεη πσο πξφθεηηαη γηα άλζξσπν πνπ
καγλεηίδεη ηα πιήζε, είλαη αιηξνπηζηήο, είλαη ζνζηαιηζηήο, είλαη έηνηκνο λα ζπζηαζηεί γηα ηνπο
άιινπο. ηε Θεζζαιία έθαλε ηα πάληα γηα ηνπο αγξφηεο. Ο ζπληάθηεο επηζεκαίλεη πσο δελ είλαη
αξκφδηνο λα θξίλεη ην πεξηζηαηηθφ κε ηνλ ιήκαλ αιιά «απηόο ν πησρόο θνηλσληθόο επαγγειηζηήο, ν
ιεγόκελνο Αληύπαο, ν κε ζέισλ ηίπνηα δηα ηνλ εαπηόλ, αιιά πνιιά δηά ηνπο άιινπο, ν πξόζπκνο λα
ζαο θηιήζε όηαλ ηνπ πξνζηαηεύεηε ηαο ηδέαο, αιιά λα ζαο πβξίζε όηαλ ηνικήζεηε λα ηνπ
πξνζηαηεύζεηε ην ζπκθέξνλ, απηόο ν αιηξνπηζηήο θαη ν ηίκηνο, είλαη βέβαηα έλαο εθ ησλ Διιήλσλ, δηα
ηνπο νπνίνπο ν Γηνγέλλεο ζήκεξνλ ζα ήλαπηε ιύρλνλ». 65
Μφιηο απνθπιαθίζηεθε ν Αληχπαο επέζηξεςε ζηε Θεζζαιία θαη ζπλέρηζε ηνλ αγψλα ηνπ.
Παίξλεη κέξνο ζηα ζπιιαιεηήξηα ζε Γθεξιί θαη Λαζπνρψξη γηα ηα δίθαηα ησλ αγξνηψλ. Χζηφζν νη
ηζηθιηθάδεο έβξηζθαλ ζπλερψο ηξφπν λα ηνλ δπζθνιεχνπλ, ζε ζεκείν πνπ έθηαζαλ λα ηνπ ζηέιλνπλ
απεηιεηηθέο επηζηνιέο γηα ηε δσή ηε δηθή ηνπ θαη ηνπ ζείνπ ηνπ.66
5. Ζ δνινθνλία ηνπ Αληύπα
ηηο 8 Μαξηίνπ 1907 ν Αληχπαο επέζηξεςε ζηνλ Ππξγεηφ απφ ηε Λάξηζα φπνπ βξίζθνληαλ γηα
ηε δίθε κε ην Ννκάξρε. Ο Νηψηεο σζηφζν δελ παξαβξέζεθε θαη ε δίθε πήξε αλαβνιή. Σν βξάδπ
ινηπφλ έθαηζε λα θάεη ζε κηα απνζήθε κε ηνλ μάδεξθφ ηνπ Παλαγηψηε θηαδαξέζε θαη άιινπο δχν
θίινπο. Πάλσ ζηε ζπδήηεζε ν Αληχπαο αλέθεξε πσο έδσζε 100 δξαρκέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
καθεδνληθνχ αγψλα. Δπεηδή νη ππφινηπνη δελ ηνλ πίζηεςαλ πήγε λα θέξεη απφ ην θνλάθη ηνπ ηελ
απφδεημε. Σν θνλάθη ήηαλ δίπαην θαη ζην θάησ πάησκα έκελε ν επηζηάηεο ηνπ Μεηαμά κε ηε
γπλαίθα ηνπ θαη ην παηδί ηνπ θαη ζην πάλσ ν Αληχπαο κε ηνλ μάδεξθφ ηνπ. Γηα λα αλέβεη ινηπφλ ζην
δηθφ ηνπ έπξεπε λα πεξάζεη απφ απηφ ηνπ Κπξηαθνχ. Ο Αληχπαο θψλαμε γηα λα ηνπ αλνίμεη. Μφιηο ν
Κπξηαθφο άλνημε, νη δπν ηνπο ινγφθεξαλ γηα ηελ θιεηδσκέλε πφξηα θαη ν Αληχπαο (κε δήισζε ηνπ
Κπξηαθνχ) ηνλ ραζηνχθηζε. Αθνινχζεζε ζπκπινθή θαη ν Κπξηαθφο ηνλ ππξνβφιεζε κε ην δίθαλλφ
ηνπ ηξαπκαηίδνληάο ηνλ ειαθξά ζην θεθάιη. Ο Αληχπαο πξνζπάζεζε λα θχγεη, ν Κπξηαθφο φκσο ηνλ
ππξνβφιεζε μαλά πηζψπιαηα.67
Ξεςχρεζε ζηελ αγθαιηά ηνπ μαδέξθνπ ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ θηαδαξέζε «Μεηά
κίαλ ώξαλ εμέπλεπζε ιέγσλ ‘’Ιζόηεο, Αδειθόηεο, Διεπζεξία’’». Ο δνινθφλνο θιείζηεθε ζην δσκάηηφ
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ηνπ γηα λα κελ ηνλ ζθνηψζνπλ νη ρσξηθνί πνπ ιάηξεπαλ ηνλ Αληχπα θαη παξαδφζεθε αξγφηεξα,
δειψλνληαο φηη βξίζθνληαλ ζε άκπλα θαζψο βξίζηεθε θαη ρηππήζεθε απφ ηνλ Αληχπα.68
Ο ζάλαηνο ηνπ Αληχπα πξνθάιεζε ζπγθίλεζε ζε φιε ηελ Διιάδα θαη εηδηθά ζηελ Κεθαινληά. Ο
Σχπνο έδσζε κεγάιε έθηαζε ζην γεγνλφο θαιχπηνληάο ην ιεπηνκεξψο. Ζ εθεκεξίδα θξηπ γξάθεη
πσο «πγθίλεζηο θαηέρεη ηνπο γεσξγηθνύο πιεζπζκνύο δηα ηελ απώιεηα ηνπ πξνζηάηνπ απηώλ» θαη
πσο «Ο θόλνο ηνπ Αληύπα ελεπνίεζε κεγίζηελ εληύπσζηλ εηο ηελ εκεηέξαλ θνηλσλίαλ, γλσξίζαζαλ ηαο
αξεηάο ηνπ αλδξόο».69 Ζ εθεκεξίδα Σν Άζηπ κε ηίηιν άξζξνπ «Δδνινθνλήζε ν πξψηνο Έιιελ
νζηαιηζηήο», ππαηλίζζεηαη πξνκειεηεκέλν έγθιεκα, θαζψο αλαθέξεη πσο ηα αίηηα είλαη άγλσζηα
αθφκα, σζηφζν ππάξρνπλ πνιιέο ππφλνηεο, ηηο νπνίεο ζα απνθχγεη λα γξάςεη.70 Ζ εθεκεξίδα Αζήλαη
κε ην άξζξν «Λεπηνκέξηαη ηνπ θφλνπ ηνπ Αληχπα - Ση ιέγεη ν Π. θηαδαξέζεο», επηθεληξψζεθε
πεξηζζφηεξν ζηελ έθβαζε ησλ γεγνλφησλ θη φρη ηφζν ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Αληχπα.
ηε Λάξηζα πξαγκαηνπνηήζεθε κεγαιφπξεπε θεδεία κε πάλδεκε ζπκκεηνρή θαη ζηε ζπλέρεηα ν
Αληχπαο κεηαθέξζεθε ζην Λαζπνρψξη κε ιατθή πνκπή φπνπ θαη εληαθηάζηεθε. Ζ δνινθνλία
πξνθάιεζε κεγάιν αλαβξαζκφ. ην Λαζπνρψξη νη ρσξηθνί πήξαλ ηα φπια θαη εμεγέξζεθαλ ελαληίνλ
ησλ ηζηθιηθάδσλ. ηε Θεζζαιία ην θιίκα αιιάδεη θαη αξρίδεη λα παξαηεξείηαη έλαο γεληθφο
αλαβξαζκφο.71
Μεγάιε ζπγθίλεζε θπξηάξρεζε θαη ζηελ παηξίδα ηνπ ηελ Κεθαινληά. Οη Κεθαιινλίηεο
εμέδσζαλ ςήθηζκα πνπ δεκνζηεχηεθε ζε φιεο ηηο αζελατθέο εθεκεξίδεο. ’ απηφ δεηνχζαλ απφ ηελ
θπβέξλεζε λα δηεμαρζνχλ απζηεξέο αλαθξίζεηο θαη λα θαηαδησρηνχλ φζνη εκπιέθνληαη ζην θφλν.
Απνδνθίκαζαλ ηέινο «δηά θαύζεσο δεκνζίαο ηνπ θύιινπ ηεο εθεκεξίδνο Νένλ Άζηπ πνπ δε
ζεβάζηεθε ην λεθξό».72 Πξάγκαηη ην Νένλ Άζηπ ηξεηο κέξεο κεηά ην θφλν ηνπ Αληχπα γξάθεη: «Ο Μ.
Αληίπαο ήην αληζόξξνπνο, ππήξμε δε δηα ηνύην ήξσο πνιιώλ βηαίσλ επεηζνδίσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην
ηειεπηαίνλ ηνπ εζηνίρηζε ηελ δσήλ. Αη ζνζηαιηζηηθαί ηνπ ηδέαη θακκίαλ ζρέζηλ δελ έρνπλ πξνο ηνλ
ζάλαηόλ ηνπ».73
Ζ δίθε γηα ην θφλν, πνπ άξρηζε ην Γεθέκβξην ηνπ 1907, αλαβιήζεθε ηξεηο θνξέο ιφγσ
απνπζίαο καξηχξσλ. Κη φηαλ δηεμήρζε, ην Μάην ηνπ 1908, πάιη απνπζίαδαλ ζεκαληηθνί απηφπηεο
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κάξηπξεο. Σν δηθαζηήξην δελ αζρνιήζεθε κε ηηο επηβεβαησκέλεο θαηαγγειίεο φηη ν Αληχπαο θαη ν
θηαδαξέζεο δέρνληαλ απεηιεηηθέο επηζηνιέο. Δπίζεο δε ζπλεθηίκεζε φηη θαη ν πξνεγνχκελνο
επηζηάηεο ηνπ θηαδαξέζε είρε ηξαπκαηηζηεί απφ αγλψζηνπο. Σειηθά ην δηθαζηήξην δερφκελν
«πιήξε ζύγρπζηλ δηά ηνλ θαηεγνξνύκελνλ» θαη «ηειείαλ άκπλα» άθεζε ειεχζεξν ηνλ Κπξηαθφ.74 Ο
μάδεξθφο ηνπ Παλαγηψηεο θηαδαξέζεο κεηέβε ζηελ Αξγεληηλή θαη δελ μαλαγχξηζε πνηέ ζηελ
Διιάδα. ην Μπνπέλνο Άηξεο, φπνπ θαη πέζαλε, ηηκήζεθε κε ην αμίσκα ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο ηεο
Αξγεληηλήο.75
ηε ζρεηηθή ηζηνξηνγξαθία έρεη επηθξαηήζεη φηη ε δνινθνλία ηνπ Αληχπα ήηαλ ζρεδηαζκέλε
απφ ηνπο ηζηθιηθάδεο, νη νπνίνη φξηζαλ ζαλ εθηειεζηηθφ ηνπο φξγαλν ηνλ Κπξηαθφ. Ο Κπξηαθφο
θαηέζηε ερζξφο θαη ππνλνκεπηήο ηνπ Αληχπα. Δρζξφο ηνπ κπνξνχκε λα πνχκε πσο ήηαλ θαη ν ίδηνο
ν βαζηιηάο, θαζψο ν Αληχπαο είρε ηνπνζεηεζεί αξθεηέο θνξέο θαηά ηνπ Παιαηηνχ θαη μεζήθσλε ηα
πιήζε ελαληίνλ ηνπ. Ο βαζηιηάο (φπσο θαη ν Θενηφθεο) ζπλέρηδε ηελ πνιηηηθή Σξηθνχπε γηα ηελ
έιεπζε θεθαιαίσλ ηεο δηαζπνξάο θαη ηηο επελδχζεηο ζηε γεσξγία. Ήηαλ κε άιια ιφγηα ππέξ ησλ
ηζηθιηθάδσλ. Δλαληίνλ ηνπ ήηαλ θαη ν Μεηαμάο θαη θπζηθά ν ιήκαλ. πλεπψο πνιινί είραλ
ζπκθέξνλ λα ζθνηψζνπλ ηνλ Αληχπα. Κάηη ηέηνην σζηφζν δελ απνδεηθλχεηαη απφ ηα γεγνλφηα πνπ
έιαβαλ ρψξα ην βξάδπ ηεο δνινθνλίαο ηνπ.76 Πξνβιεκαηηζκφ πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη νη απηφπηεο
κάξηπξεο έιιεηπαλ απφ ηε δίθε θαη κάιηζηα ν μάδεξθφο ηνπ θηαδαξέζεο έθπγε ζην εμσηεξηθφ θαη
δελ μαλαγχξηζε.77
6. Μαξίλνο Αληύπαο «Σν ζύκβνιν»
Ο Μαξίλνο Αληχπαο θαζηεξψζεθε σο ε θχξηα ζπκβνιηθή κνξθή ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεζζαιηθνχ
αγξνηηθνχ δεηήκαηνο. Γπζηπρψο ν ίδηνο δελ κπφξεζε λα ζπιιάβεη ην αγξνηηθφ πξφβιεκα ζην
ζχλνιφ ηνπ, λα δεη δειαδή «φηη ε αζηηθή ηάμε ζπκβηβάζηεθε κε ηνπο ηζηθιηθάδεο, δελ ήζειε θαη δελ
κπνξνχζε λα ιχζεη ην αγξνηηθφ πξφβιεκα». Θεσξείηαη φκσο απηφο θπξίσο πνπ άλαςε ηε θσηηά ηεο
εμέγεξζεο ζηηο αγξνηηθέο κάδεο ηεο Θεζζαιίαο, ψζηε δηθαίσο ηφζν κε ηε δξάζε ηνπ φζν θαη κε ηε
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ζπζία ηνπ, λα ζεσξείηαη ν πξνάγγεινο ηνπ Κηιειέξ θαη φισλ ησλ αγξνηηθψλ αγψλσλ πνπ
αθνινχζεζαλ, γηα λα απαιιαγνχλ νη θνιίγνη απφ ηα δεζκά ηνπ θνηζακπαδηζκνχ.78
Λίγεο κέξεο κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Αληχπα ζπλεδξηάδεη ε Βνπιή. Ο βνπιεπηήο Σξηθάισλ
Θεφδσξνο Φίιηνο ππνβάιιεη ηξνπνινγία επί ηνπ λνκνζρεδίνπ πεξί δηαλνκήο γαηψλ ζηε Θεζζαιία. Ο
βνπιεπηήο θαη γαηνθηήκνλαο Γ. Υξεζηάθεο Εσγξάθνο ιέεη πσο ην Αγξνηηθφ δήηεκα ηεο Θεζζαιίαο
δηαθέξεη απ’ φια ηα ινηπά αγξνηηθά. Γελ πξφθεηηαη γηα ζπνπδαίν δήηεκα πνπ ζπγθιφληζε θαηά
θαηξνχο ηελ θνηλσλία. Σν πξφβιεκα είλαη αλ ε εγθαηάζηαζε ησλ αγξνηψλ ζα γίλεη επηπρέζηεξε.
πλερίδεη ιέγνληαο πσο ζήκεξα εμαηηίαο ηνπ θνιηγηθνχ ζπζηήκαηνο επηθξαηεί αλαξρία. Ο ηδηνθηήηεο
δελ κπνξεί θαλ λα δήζεη ζην θηήκα ηνπ, αθνχ ηνλ πεξηβάιιεη αηκφζθαηξα κίζνπο. Οη θνιίγνη πξέπεη
λα ζηακαηήζνπλ λα ππάξρνπλ θαη γηα ηελ θαιχηεξε θαιιηέξγεηα. Σν θνιηγηθφ ζχζηεκα θαηέζηεζε
αθφξεηε ηελ θαηάζηαζε, ρεηξφηεξε θαη απφ απηή πνπ επηθξαηνχζε επί Σνπξθνθξαηίαο. Μφλε ιχζε
είλαη ν θαηαξηηζκφο κηθξψλ θαη πνιιψλ θιήξσλ. Σέινο επείγεη ε δηαλνκή ησλ Εαππείσλ
θηεκάησλ.79
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Β. Ζ αλαθίλεζε ηνπ Αγξνηηθνύ Εεηήκαηνο
1. Σν θξάηνο ν κεγάινο ηζηθιηθάο
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ν αγψλαο ησλ αγξνηψλ ζηξέθεηαη θαη ελαληίνλ ηνπ θξάηνπο.
Σν 1906 ν Σξηαληαθπιιίδεο ηζρπξίδεηαη, φρη άδηθα, φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηζηθιηθηψλ αλήθεη
ζην θξάηνο. Πεξηζζφηεξα απφ 500.000 ζηξέκκαηα απφ ηα ηζηθιίθηα ησλ Εάππα, ηεθάλνβηθ,
Εαξίθε είραλ πεξηέιζεη ζην δεκφζην, είηε σο θιεξνδνηήκαηα κεηά ηνλ ζάλαην ησλ ηδηνθηεηψλ κε
ηελ επηζπκία λα δηαλεκεζνχλ ζηνπο αθηήκνλεο, είηε κε εμαγνξά έλαληη επηειέζηαησλ πνζψλ.80 Καηά
ηε δηεηία 1907-1908, ην ειιεληθφ δεκφζην αγφξαζε θαη ην ρσξηφ Καινγξηαλά ζηελ Καξδίηζα απφ
ηνλ Π. Υαξνθφπν, ελψ πξνέβε ζε δχν αθφκε αγνξέο γαηψλ ζηελ επαξρία Αικπξνχ, γηα ηελ
εγθαηάζηαζε θπξίσο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία. Πξφθεηηαη γηα ηα θηήκαηα ηξηψλ
επψλπκσλ γαηνθηεηψλ: ηνπ Παλαγή Σνπάιε, πάλσ ζηα νπνία ζα ζπγθξνηεζεί ν νηθηζκφο ηεο Νέαο
Αγρηάινπ θαη ηα θηήκαηα ησλ Καξηάιε - Μπαιηαηδή.81
Καη ελψ φινη πεξίκελαλ πσο ε εμέιημε απηή ζα ιεηηνπξγνχζε επεξγεηηθά γηα ηνπο αγξφηεο,
ζπλέβε ην αληίζεην. Σν δεκφζην πξφβαιιε ζπλερψο δηθαηνινγίεο. Δίηε φηη εκπνδίδεηαη απφ θάπνην
φξν ησλ δηαζεθψλ, είηε φηη ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ Σνπξθία, γηαηί εκπνδίδεηαη απφ θάπνηνλ φξν
ηεο ζχκβαζεο πξνζάξηεζεο. Οη Θεζζαινί βιέπνληαο πσο ην δεκφζην δελ πξνρσξάεη ζηε δηαλνκή
ησλ θξαηηθψλ θηεκάησλ θαηάιαβαλ πσο δελ ππήξρε θακία δηάζεζε απνθαηάζηαζεο ησλ αγξνηψλ.
Καηάιαβαλ πσο έπξεπε λα ζπγθξνπζηνχλ κεησπηθά κε ην θξάηνο. Σν γεγνλφο άιισζηε φηη
επηζηάηεο, ελνηθηαζηέο, δηνηθεηηθνί θαη δηθαζηηθνί ππάιιεινη ηδηνπνηνχληαλ θαη ζθεηεξίδνληαλ ηελ
θξαηηθή γε απέβαηλε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θξάηνπο.82
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2. Ζ έιεπζε ηνπ πξώηνπ νξγαλσκέλνπ θύκαηνο πξνζθύγσλ ζηελ Διιάδα ηνπ 20νύ αηώλα
αλαθηλεί ην Αγξνηηθό δήηεκα
Σν ζέκα ηεο παξαρψξεζεο ησλ θξαηηθψλ γαηψλ ηέζεθε επί ηάπεηνο ην 1906, φηαλ πξνέθπςε
ην ζέκα ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηε Ρνπκαλία, ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία θαη ηε
Βνπιγαξία.
Ήδε απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1905 πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε Ρνπκαλία κεγάια αλζειιεληθά
ζπιιαιεηήξηα γηα ηε ζηάζε ησλ Διιελνκαθεδφλσλ πξνο ηνπο Ρνπκάλνπο. Ζ δηθαηνινγία ηεο
εμέγεξζεο ήηαλ φηη ε Διιάδα θαηαπνιέκεζε ηα ξνπκάληθα ζπκθέξνληα ζηε Μαθεδνλία. Χζηφζν ηα
ξνπκάληθα ζπκθέξνληα ζηε Μαθεδνλία δελ ήηαλ ηφζν κεγάια γηα λα δηθαηνινγεζεί ην κέλνο.
χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα Σν Άζηπ ε αηηία ήηαλ φηη ζην καθεδνλνξνπκαληθφ δήηεκα αλακείρηεθαλ
άλζξσπνη νη νπνίνη είραλ ζπκθέξνλ λα θέξνπλ ηελ ςπρξφηεηα αλάκεζα ζηα δχν έζλε. Άιισζηε
πνιινί ζηε Ρνπκαλία κηζνχζαλ ηνπο Έιιελεο εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, θαζψο ήηαλ έκπνξνη θαη
γαηνθηήκνλεο.83 Σνλ Αχγνπζην κάιηζηα ηνπ 1905 ζε λέν αλζειιεληθφ ζπιιαιεηήξην, πνπ έιαβε
ρψξα, φια ηα ειιεληθά θαηαζηήκαηα ιηζνβνιήζεθαλ, Έιιελεο θαθνπνηήζεθαλ θαη κηα ειιεληθή
ζεκαία πνπ πεξηήιζε ζηα ρέξηα ηνπ φρινπ ππξπνιήζεθε. ιε απηή ε θαηάζηαζε νδήγεζε ηνλ
Ηνχλην ηνπ 1906 ζηελ απέιαζε αξθεηψλ Διιήλσλ απφ ηε Ρνπκαλία.84
Σνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ρηιηάδεο Έιιελεο έθπγαλ θαη απφ ηε Βνπιγαξία. Μεηά ηελ
πξαμηθνπεκαηηθή θαηάιεςε ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο απφ ηνπο Βνπιγάξνπο θαη ηελ έλσζή ηεο κε
ηε Βνπιγαξηθή Ζγεκνλία (επηέκβξηνο 1885) αζθήζεθε κηα πνιηηηθή εθβνπιγαξηζκνχ ησλ
Διιήλσλ. Μέρξη ηνπο δησγκνχο ηνπ 1906 ζεκεηψζεθαλ πνιιέο ελέξγεηεο ζε βάξνο ηνπ Διιεληζκνχ.
Δίλαη θαλεξφ φηη νη αλζειιεληθνί δησγκνί θαηά ην έηνο 1906 δελ ήηαλ έλα κεκνλσκέλν γεγνλφο,
αιιά απνθνξχθσζε κηαο αλζειιεληθήο εθζηξαηείαο, ε νπνία ππνθηλνχληαλ απφ ην επίζεκν
βνπιγαξηθφ θξάηνο, κε ζθνπφ ηελ εζληθή θαη πνιηηηζηηθή αθαίκαμε ηνπ Διιεληζκνχ.85 Δλφςεη ηεο
λέαο επλντθήο θάζεο ζηελ νπνία είρε εηζέιζεη ην Κξεηηθφ Εήηεκα ην 1906, ε θπβέξλεζε Petrov
γλσζηνπνίεζε ζηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο φηη κηα επλντθή γηα ηελ Διιάδα πξνψζεζε ηνπ Κξεηηθνχ
Εεηήκαηνο έπξεπε λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ κηα επλντθή γηα ηε Βνπιγαξία πξνψζεζε ηνπ
Μαθεδνληθνχ Εεηήκαηνο. Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο σζηφζν, δελ είραλ ηελ πξνζπκία λ’ αζρνιεζνχλ θαη
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πάιη κε ην Μαθεδνληθφ.86 Μέζα ζ’ απηφ ην θιίκα εθδειψζεθαλ νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηελ
Αλαηνιηθή Ρσκπιία.
Σνλ Ηνχιην ηνπ 1906 βνπιγαξηθφο φρινο άξρηζε λα θαηαιακβάλεη ειιεληθέο εθθιεζίεο θαη λα
ιεειαηεί ζρνιεία. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1906 ππξπνιήζεθε ε ειιεληθή ζπλνηθία ηεο Αγρηάινπ, φπνπ
δνχζαλ 6.000 Έιιελεο. ηηο 29 Απγνχζηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Φηιηππνχπνιε παλεζληθφ
αλζειιεληθφ ζπιιαιεηήξην, ζην νπνίν έιαβαλ κέξνο πεξίπνπ 10.000 άηνκα απφ νιφθιεξε ηε
Βνπιγαξία. Με ςήθηζκά ηνπο νη δηαδεισηέο θάιεζαλ ηελ θπβέξλεζε λα δηαθφςεη ηηο δηπισκαηηθέο
ζρέζεηο κε ηελ Διιάδα θαη λα εθδηψμεη ηνπο Έιιελεο ηεο Βνπιγαξίαο. Σειηθά πεξηζζφηεξνη απφ
10.000 πξφζθπγεο έθζαζαλ ηα έηε 1906-1907 ζηελ Διιάδα.87
Άκεζε ινηπφλ ήηαλ ε αλάγθε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ θαη ε Θεζζαιία ήηαλ έλαο
ηφπνο κε δηαζέζηκε γε. Ζ Κπβέξλεζε ηνπ Θενηφθε θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ πξψηε ζεκαληηθή
εηζξνή ειιεληθνχ πξνζθπγηθνχ ζηνηρείνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ππφζρεηαη ηελ αγξνηηθή
απνθαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ απηψλ ζθεπηφκελνο σο ιχζε ηα ηεθαλνβίθεηα θηήκαηα.88 Δπηπιένλ,
κε αθνξκή απηφ ην ζπγθπξηαθφ γεγνλφο, αλακνξθψλνληαη βαζηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην
ηδηνθηεζηαθφ δηθαίσκα ησλ αθηεκφλσλ, ψζηε καδί κε ηνπο πξφζθπγεο λα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο πξνο
δηαλνκή Θεζζαιηθέο γαίεο θαη εγρψξηνη αθηήκνλεο θαιιηεξγεηέο θαη παξαθεληέδεο.
3.

Σα ηεθαλνβίθεηα Κηήκαηα

Ο Παχινο ηεθάλνβηθ θπιίηζεο, πινχζηνο νκνγελήο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, είρε
αγνξάζεη ζηε Θεζζαιία 26 ηζηθιίθηα. Ο ηεθάλνβηθ θαηά ηε ζχληνκε παξνπζία ηνπ ζηε Θεζζαιία
πξφζθεξε θάζε δπλαηή ππνζηήξημε θαη ηαθηνπνίεζε πνιιέο επίδηθεο ππνζέζεηο ζηα θηήκαηά ηνπ
ππέξ ησλ θαιιηεξγεηψλ. Υάξηζε ρξεκαηηθέο νθεηιέο αγξνηψλ, έθαλε δσξεέο ζε λανχο θαη πξφζθεξε
ρξήκαηα ζε απφξνπο. Πέζαλε ην 1901.
Σν 1901 ππνγξάθεθε ε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ θιεξνλφκνπ αδεξθνχ ηνπ ηεθάλνβηθ, Ησάλλε
ηεθάλνβηθ - θπιίηζε, ηξαπεδίηε, θαη ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ πψιεζε ησλ θηεκάησλ ζην ειιεληθφ
δεκφζην κε ζθνπφ λα παξαρσξεζνχλ ζηνπο αθηήκνλεο ρσξηθνχο ηεο Θεζζαιίαο, θάηη πνπ ήηαλ
βαζηθφο φξνο ηεο δηαζήθεο. Σειηθά ην 1902, ην ειιεληθφ δεκφζην αγνξάδεη ηα 26 ηζηθιίθηα, ή
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αιιηψο ηα ηεθαλνβίθεηα θηήκαηα έλαληη επηειέζηαηνπ πνζνχ. Ζ αγνξαπσιεζία, πξαγκαηνπνηείηαη
κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδηνθηήηε ησλ θηεκάησλ ζην Λνλδίλν.89
Πξφθεηηαη γηα ηελ πην ερεξή αγνξά κεγάιεο γαηνθηεζίαο απφ ην δεκφζην, κε ζθνπφ ηελ
εγθαηάζηαζε αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξαθεληέδσλ. Σν γεγνλφο απηφ αλαγέλλεζε ηηο ειπίδεο
ησλ θνιίγσλ θαη ππνβνήζεζε ζηελ σξίκαλζε ηνπ δεηήκαηνο ζηε ζπλείδεζε ηνπ Θεζζαιηθνχ
ιανχ.90
Σν δεκφζην σζηφζν μεθίλεζε λα ηα λνηθηάδεη ζε ηζρπξνχο πνιηηηθνχο παξάγνληεο ρσξίο λα
πξνρσξά ζε ζρέδην δηαλνκήο. Μάιηζηα πξφβαιε ζαλ επηρείξεκα γηα απηή ηελ θσιπζηεξγία φηη ε
δηαλνκή ζα πξνθαινχζε ηελ δηακαξηπξία ηεο Σνπξθίαο, ιφγσ παξαβίαζεο ηεο πλζήθεο
πξνζάξηεζεο ηεο Θεζζαιίαο. Σν ζέκα ηεο δηαλνκήο αλαθηλήζεθε ηειηθά ην 1906, ιφγσ ηεο
έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ πνπ θαηέθπγαλ ζηελ Διιάδα απφ
ηελ Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θαη Αλαηνιηθή Ρσκπιία θαη ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξνέθπςε κε ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπο.91
ηηο εθινγέο ηνπ 1906, ζηε Θεζζαιία ζαξψζεθαλ ηα παιηά θφκκαηα. ε ζπλεδξίαζε ηεο Βνπιήο
ν Εσγξάθνο νξκψκελνο απφ ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο λφκνπ ηνπ βνπιεπηή Καξδίηζαο
Αιεμαλδξή παξαθαιά ηελ θπβέξλεζε λα δειψζεη ηί ζθέθηεηαη λα θάλεη γηα ην ζεζζαιηθφ δήηεκα
θαη ηε δηαλνκή ησλ ηεθαλνβίθεησλ θηεκάησλ.92 Κάησ ινηπφλ απφ ηελ πίεζε ηεο θαηάζηαζεο αιιά
θαη ησλ Θεζζαιψλ βνπιεπηψλ, ε θπβέξλεζε Θενηφθε ππνρξεψλεηαη λα εηζάγεη λνκνζρέδην γηα ηε
δηαλνκή ησλ ηεθαλνβίθεησλ, ψζηε νη έπνηθνη λα απνθηήζνπλ ζηέγε θαη θαιιηεξγήζηκε γε ζε
νηθηζκνχο απφ θνηλνχ κε ηνπο απηφρζνλεο θαηνίθνπο.93
4. Σα Εάππεηα Κηήκαηα
Έλα αθφκε δήηεκα πνπ εθθξεκνχζε θαη απνηεινχζε αληηθείκελν αληηπαξαζέζεσλ ήηαλ θαη ε
δηαλνκή ησλ Εαππείσλ θηεκάησλ. Ο νκνγελήο απφ ηε Ρνπκαλία Κσλζηαληίλνο Εάππαο είρε
αγνξάζεη 16 ηζηθιίθηα ζηε Θεζζαιία, ηα νπνία φηαλ πέζαλε ην 1891 ηα άθεζε κε δηαζήθε ζην
ειιεληθφ δεκφζην. Σν θξάηνο πξνβάιινληαο σο δηθαηνινγία φηη βάζεη ηεο δηαζήθεο δελ
επηηξέπνληαλ ε δηαλνκή ηνπο, δελ πξνέβε ζε απνθαηάζηαζε ησλ θνιίγσλ ζηα Εάππεηα θηήκαηα. Σν
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1902, κεηά ηελ εμαγνξά ησλ θηεκάησλ ηεθάλνβηθ απφ ην θξάηνο, απνθαζίζηεθε κε πξφηαζε ηνπ
αληςηνχ ηνπ δσξεηή λα δηαλεκεζνχλ θαη απηά ηα θηήκαηα ζε επίκνξηνπο θαιιηεξγεηέο.94
ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ηνπ 1906 φινη νη ππνςήθηνη ππφζρνληαλ δηαλνκή ησλ
ηεθαλνβίθεησλ θαη ησλ Εαππείσλ θηεκάησλ. Χζηφζν ην Γεκφζην εμαθνινπζνχζε λα αξλείηαη ηε
δηαλνκή ηνπο κε ην πξφζρεκα φηη ππήξρε απαγνξεπηηθή δηάηαμε ζηε δηαζήθε ηνπ Εάππα. Σν
γεγνλφο πξνθάιεζε έληνλεο ζπδεηήζεηο ζηε Βνπιή. ε ζπλεδξίαζε ηεο Βνπιήο, ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ
1908, ν Αιεμαλδξήο ξσηά ηη απνθάζηζε ε θπβέξλεζε γηα ηε δηαλνκή ησλ Εαππείσλ θηεκάησλ. Ο
βνπιεπηήο Γεκήηξηνο Γνχλαξεο απαληά πσο δελ κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ εθείλνη ηε δηαζήθε, γηαηί
ην δήηεκα είλαη λνκηθφ θαη φρη πνιηηηθφ. Ο Αιεμαλδξήο σζηφζν ηνπ απαληά φηη ε δηαζήθε δελ
απαγνξεχεη ηελ απαιινηξίσζε θαη δελ πξέπεη λα εξκελεχνληαη δηθνξνχκελα νη φξνη απηήο. Ζ ιάζνο
εξκελεία ζα ήηαλ χβξηο γηα ηε κλήκε ηνπ Εάππα, θαζψο πνηέ ν κεγάινο απηφο επεξγέηεο δε ζα
ήζειε ηε Θεζζαιία ηζηθιίθη ηνπ δεκνζίνπ. Αθνχ απνθαζίζηεθε λα δηαλεκεζνχλ ηα ηζηθιίθηα ηνπ
ηεθάλνβηθ δελ είλαη ζσζηφ λα κε δηαλεκεζνχλ θαη απηά ηνπ Εάππα. Καη ν Γ. Υξεζηάθεο
Εσγξάθνο ηζρπξίδεηαη πσο ην δήηεκα είλαη πνιηηηθφ, επνκέλσο αξκφδηα γηα λα ην ιχζεη είλαη ε
λνκνζεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο. Λέεη πσο ε γε είλαη θνηλφ θαιφ θαη φρη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ
αηφκνπ. Χζηφζν δε ζέιεη λα ζίμεη ηελ ηδηνθηεζία νχηε επηθαιείηαη ζνζηαιηζηηθέο ή αλαξρηθέο
αξρέο.95
Ζ δηαλνκή ηνπο ηειηθά ζα γίλεη ην 1912 κε ηνλ λφκν ΓΗΘ', θαηά ην πξφηππν ησλ ηεθαλνβίθεησλ
θηεκάησλ κέζσ ηνπ Θεζζαιηθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ην δεκφζην θαηέβαιε γηα
ηελ εμαγνξά ηνπο ζηε Εάππεηα Δπηηξνπή πιένλ ησλ 5 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ.96
5. Θεζζαιηθό Γεσξγηθό Σακείν
Ζ αλάγθε παξαρψξεζεο γεο ζηνπο αθηήκνλεο - εγρψξηνπο θαη πξφζθπγεο θαζηζηά απαξαίηεηε
θαη ηελ ίδξπζε ελφο ζεζκηθνχ νηθνλνκηθνχ νξγάλνπ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
εγθαηάζηαζεο. Σνλ Απξίιην ηνπ 1907, κε ην λφκν ΓΒ΄ ηεο θπβέξλεζεο Θενηφθε, ηδξχεηαη ην
Θεζζαιηθφ Γεσξγηθφ Σακείν. Ο λφκνο ΓΒ΄ ηνπ 1907 πξνέβιεπε εθνχζηεο απαιινηξηψζεηο,
δηαλνκή θαηά νηθνγέλεηα θαη απνθαηάζηαζε φρη κφλν πξνζθχγσλ αιιά θαη Θεζζαιψλ αθηεκφλσλ.
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χκθσλα κε ην λφκν, ε θπβέξλεζε είρε ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη αθελφο ζηελ αγνξά λέσλ
θηεκάησλ θαη αθεηέξνπ ζηε δηαλνκή ησλ ηεθαλνβίθεησλ.97
Οη δεκφζηεο δαπάλεο πνπ απαηηνχζε ην Πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο ησλ κε γεγελψλ αθηεκφλσλ
ζηε Θεζζαιία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεξηθή ιχζε ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο ησλ γεγελψλ, κέζσ ηνπ
Θεζζαιηθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ, ψζεζε ην δεκφζην ζηε ζχλαςε δχν δαλείσλ, θαηά ηελ πεξίνδν
1907-1911, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ζπλνιηθφηεξα ην πξφβιεκα ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ
αθηεκφλσλ.98 Σν πξψην γεσξγηθφ ζεζζαιηθφ δάλεην, χςνπο 10.000.000 δξαρκψλ, ζπλάπηεηαη ην
1907, κία εβδνκάδα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ηνπ Θεζζαιηθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ.
Δπξφθεηην γηα κηα ζεκαληηθή εμέιημε, πνπ ιεηηνχξγεζε παξαδεηγκαηηθά γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ
θαη ελίζρπζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ αγψλα ηνπο γηα ηελ νινθιεξσηηθή δηαλνκή ησλ ηζηθιηθηψλ.
Χζηφζν, ε εμέιημε απηή απείρε αθφκε πνιχ απφ ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ ζεζζαιηθνχ δεηήκαηνο.
Αληίζεηα ηα επεηζφδηα θαη νη ζπγθξνχζεηο εμαθνινπζνχζαλ λα απνηεινχλ θαζεκεξηλφ θαηλφκελν
ζην Θεζζαιηθφ θάκπν. Άιισζηε ν ΓΒ΄ αθελφο πξνέβιεπε εθνχζηα θαη φρη αλαγθαζηηθή
απαιινηξίσζε θαη αθεηέξνπ είρε εθιεθζεί φηη αθνξνχζε κφλν πξφζθπγεο θαη φρη απηφρζνλεο
θαιιηεξγεηέο. Γη’ απηφ θαη νη ηζηθιηθάδεο δελ αληέδξαζαλ θαηά ηελ ςήθηζή ηνπ.99
Ζ δηαλνκή ινηπφλ αξθεηψλ ηζηθιηθηψλ ζηνπο πξφζθπγεο ην 1907 ελίζρπζε αθφκε πεξηζζφηεξν
ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ησλ αγξνηψλ, δηαηήξεζε ζε έληαζε ην Αγξνηηθφ δήηεκα θαη θαιιηέξγεζε
πξνζδνθίεο γηα ηελ επίιπζή ηνπ. Πξάγκαηη, ε εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηα εδάθε απηά απφ ην
1907, ζεσξείηαη απφ ηνπο εγρψξηνπο θαηνίθνπο ηεο Θεζζαιίαο ε απαξρή γηα ηε ιχζε ηνπ
εηθνζηπεληαεηνχο αγξνηηθνχ δεηήκαηνο.100
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Γ. Ζ θνξύθσζε ηνπ αγξνηηθνύ θηλήκαηνο
« Ή απαιινηξίσζηλ ή ηίπνηε!»101
1. Ζ νξγάλσζε ησλ αγξνηώλ
Σν 1906, ζε πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο νη εμψζεηο θνιίγσλ απφ ηα θηήκαηα πιήζαηλαλ, νη
θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ιφγσ
θαηαζηξνθψλ, αθαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη κίζζσζεο κεγάισλ εθηάζεσλ γεο γηα βνζθνηφπηα,
δπλακίηηδαλ ηελ θαηάζηαζε. Ζ δνινθνλία ηνπ Μαξίλνπ Αληχπα, ην 1907, ππξνδφηεζε αθφκε
πεξηζζφηεξν ηελ αηκφζθαηξα. Παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ελψ αξρηθά αθνξνχζαλ
επηκέξνπο αληηζηάζεηο ελαληίνλ ζπγθεθξηκέλσλ ηζηθιηθάδσλ, απηέο κεηαιιάρηεθαλ ζε ζπιινγηθέο,
νξγαλσκέλεο θαη καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ πήξαλ ηε κνξθή ελφο αγξνηηθνχ θηλήκαηνο ζε
νιφθιεξε ηε Θεζζαιία.102
Ο πξψηνο θχθινο ηνπ αγψλα ησλ αγξνηψλ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ. ηε λέα θάζε πνπ
αθνινπζεί, ην αγξνηηθφ θίλεκα ηζρπξνπνηείηαη θαη αιιάδεη κνξθή θαη πεξηερφκελν. Γελ αξθείηαη
πιένλ ζηηο αλνξγάλσηεο δηακαξηπξίεο θαη ηηο πεξηζηαζηαθέο ζπγθξνχζεηο, αιιά επηρεηξείηαη
δπλακηθή δηεθδίθεζε αηηεκάησλ κε δηακαξηπξίεο, ζπιιαιεηήξηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηε δηαηχπσζε
ςεθηζκάησλ πξνο ηε Βνπιή, ηελ Κπβέξλεζε θαη ην Βαζηιηά.103
Σν θέληξν βάξνο ηνπ αγξνηηθνχ θηλήκαηνο κεηαηίζεηαη πιένλ απφ ηελ χπαηζξν ηεο Γπηηθήο
Θεζζαιίαο ζηα αζηηθά θπξίσο θέληξα ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαιίαο, φπνπ έρεη ζπγθξνηεζεί έλαο
ηζρπξφο αζηηθφο ππξήλαο δηαλννπκέλσλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ
ηνπ αγξνηηθνχ θηλήκαηνο.104 Έηζη ην αγξνηηθφ θίλεκα απνθηά θνηλσληθνχο ζπκκάρνπο.
Οη αγξφηεο θαηαλννχλ πσο απέλαληί ηνπο δελ έρνπλ θάπνηνλ ηζηθιηθά αιιά ην ειιεληθφ
θξάηνο, ην νπνίν δελ έρεη ζθνπφ λα ιχζεη ην καθξνρξφλην πξφβιεκα. πλεηδεηνπνηνχλ πσο
ρξεηάδνληαη ζπιινγηθή νξγάλσζε. Απηφ είλαη ην βαζηθφ αίηεκα απφ ην 1906 θαη κεηά. Έηζη ην
Ννέκβξην ηνπ 1906 δεκηνπξγείηαη ζηα Σξίθαια ν «Γεσξγηθφο χλδεζκνο Σξηθάισλ». ηηο αξρέο ηνπ
1907 ηδξχεηαη ζηελ Αζήλα Παλζεζζαιηθφο χιινγνο, «ην Κνηλφλ ησλ Θεζζαιψλ» κε πξψην
101
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πξφεδξν ηνλ βνπιεπηή Γ. Φηιάξεην. Αλάκεζά ζηα κέιε ηνπ βξίζθνληαη νη δεκνζηνγξάθνη ησλ
ζεζζαιηθψλ εθεκεξίδσλ, Αιέμαλδξνο Μέξνο, Σάθεο Οηθνλνκάθεο, νθνθιήο Σξηαληαθπιιίδεο.105
Θα αθνινπζήζεη ηνλ Μάην ηνπ 1909 ζηελ Καξδίηζα ν «Γεσξγηθφο Πεδηλφο χλδεζκνο, πξνο
εκςχρσζηλ ηε Γεσξγίαο» κε πξφεδξν ηνλ δηθεγφξν θαη αγξνηηζηή Γεκήηξε Μπνχζδξα. Οη πξψηεο
κάιηζηα θηλεηνπνηήζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο μεθίλεζαλ ζηελ Καξδίηζα απφ
ηνλ Γεσξγηθφ Πεδηλφ χλδεζκν. ηηο 16 επηεκβξίνπ 1909 πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξψην δπλακηθφ
ζπιιαιεηήξην «ππέξ ηδξύζεσο Γεσξγηθήο Σξαπέδεο ζθνπνύζεο ηελ απαιιαγήλ ησλ γεσξγώλ θαη
θνιιίγσλ από ηελ αγξνηηθήλ δνπιείαλ. Πξνο ηνύηνλ απεζηάιε ςήθηζκα πξνο ηελ θπβέξλεζηλ.»

106

Κχξηνο νκηιεηήο ήηαλ ν Μπνχζδξαο, πνπ ηφληζε ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί αγξνηηθφ θίλεκα. Ο
Μπνχζδξαο, σο άιινο ζπλερηζηήο ηνπ Αληχπα, ελέπλεε εκπηζηνζχλε θαη ζεβαζκφ ζε φινπο ηνπο
αγξφηεο. ξγσλε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ηα ρσξηά ηνπ θάκπνπ γηα λα εκςπρψζεη ηνπο θνιίγνπο θαη
λα ηνπο θαιέζεη ζε εηξεληθέο δηακαξηπξίεο θαη ζπιιαιεηήξηα.107 Άιινη ζπιινγηθνί θνξείο
δεκηνπξγήζεθαλ επίζεο ζηε Λάξηζα, Φάξζαια, Σχξλαβν. Έηζη νη αγξνηηθέο αληηδξάζεηο αιιάδνπλ
κνξθή θαη κεηαηξέπνληαη ζε έλα αθκαίν αγξνηηθφ θίλεκα.
Ο αγψλαο ησλ αγξνηψλ ζηεξίδεηαη πιένλ αλνηρηά θαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθεκεξίδεο ηεο
Θεζζαιίαο, νη νπνίεο απερνχζαλ ηελ θνηλή γλψκε ηεο πεξηνρήο. Ο Βφινο, κε ηελ Παλζεζζαιηθή ηνπ
νθνθιή Σξηαληαθπιιίδε (ηδηαίηεξε αίζζεζε είρε πξνθαιέζεη ζην Παλειιήλην ε αγφξεπζε ηνπ
Σξηαληαθπιιίδε ζην Α’ Γεσξγηθφ πλέδξην ηνπ Ναππιίνπ κε ηίηιν «Ζ γε αλήθεη εηο ηνπο
θαιιηεξγεηάο»), αιιά θαη ηηο πξψηεο εθδειψζεηο ηνπ αλαδπφκελνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, γίλεηαη
ηψξα ην ηδενινγηθφ θέληξν ηνπ αγψλα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θνιίγσλ. Δίλαη κάιηζηα
ραξαθηεξηζηηθφ φηη αθφκε θαη νη ζπληεξεηηθέο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ζεσξνχζαλ ππνρξέσζή ηνπο λα
ζπλεγνξήζνπλ θαη απηέο ππέξ ηεο δηαλνκήο ηεο γεο ζηνπο αθηήκνλεο θνιίγνπο.
Δπίζεο κεγαιναζηνί εθπξφζσπνη κηαο αλεξρφκελεο βηνκεραληθήο ηάμεο έρνπλ θαηαιάβεη
πφζν μεπεξαζκέλνο είλαη ν ζεζκφο ησλ ηζηθιηθηψλ θαη πσο εκπνδίδεη θάζε πξνζπάζεηα
εθζπγρξνληζκνχ. Πνιινί βηνκήραλνη κάιηζηα έρνπλ θαπλνβηνκεραλίεο, πθαληνπξγίεο, αγξνηηθά
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κεραλήκαηα, επηρεηξήζεηο δειαδή πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε γεσξγία. Καζψο ινηπφλ επηδηψθνπλ
αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, ζπληάζζνληαη κε ηνπο αγξφηεο.
πλεπψο βιέπνπκε πσο ν αγξνηηθφο θφζκνο ηεο Θεζζαιίαο, ζηα ηέιε ηεο πξψηεο δεθαεηίαο
ηνπ 20νπ αηψλα, βξίζθεηαη ζπζπεηξσκέλνο, κε εγεζία θαη πξφγξακκα. Κχξην αίηεκά ηνπο είλαη ε
αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε θαη δηαλνκή ησλ ηζηθιηθηψλ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο θαη ζε ηδηψηεο
ηζηθιηθάδεο.108
2. Σν εξγαηηθό θίλεκα θαη νη θνηλσληνιόγνη ζην πιεπξό ησλ αγξνηώλ - Ζ ζπκβνιή ηνπ
Αιέμαλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ
Ο Βφινο είρε θαηαζηεί ην θπξηφηεξν ηδενινγηθφ θέληξν ηνπ αγψλα ησλ Θεζζαιψλ. Δθεί ήδε
απφ ην 1900 εθδίδεηαη ε Παλζεζζαιηθή ηνπ Σξηαληαθπιιίδε, πνπ απφ ηελ αξρή ηεο εθδφζεψο ηεο
ππνζηήξημε ηνλ αγψλα ησλ αγξνηψλ. Δπίζεο ην Δξγαηηθφ Κέληξν Βφινπ, ην πξψην εξγαηηθφ θέληξν
πνπ ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Εάρν, ζπλέβαιε καδί κε ην φξγαλφ ηνπ, ηελ
εθεκεξίδα Δξγάηεο ζηνλ αγψλα ησλ αγξνηψλ.109
Σν Γεθέκβξην ηνπ 1909 ν Δξγάηεο γξάθεη πσο απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη λα νξγαλσζνχλ θαη
λα αθππληζηνχλ ηα πλεχκαηα ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξάιιεια κε ην εξγαηηθφ λα ιπζεί θαη ην
Αγξνηηθφ δήηεκα. Οη εξγάηεο ησλ πφιεσλ ζα θάλνπλ φηη κπνξνχλ γηα ράξε ησλ αδεξθψλ ηνπο, ησλ
εξγαηψλ ηεο γεο, νη νπνίνη πξέπεη λα ζπκπερζνχλ ζε Γεσξγηθφ θφκκα, φπσο νη εξγάηεο ζε
Δξγαηηθφ.110 Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1910 ν Δξγάηεο παξαθνινπζεί κε ελζνπζηαζκφ θαη ζπγθίλεζε ηελ
αθχπληζε θαη εμέγεξζε «ησλ αδειθψλ γεσξγψλ». Γξάθεη πσο «είλε ελζαξξπληηθόλ δηα ην κέιινλ ηνπ
ηόπνπ καο ε εμέγεξζηο ησλ άζπξσλ δνύισλ, ησλ εηιώησλ γεσξγώλ καο».111 Άιισζηε ε νηθνλνκηθή
ειεπζεξία ηνπ αγξφηε θαη ηνπ εξγάηε κε ηελ θνηλσληθή εμχςσζε απηψλ ησλ ηάμεσλ, καδί κε ηελ
πνιηηηθή ηνπο νξγάλσζε, απνηειεί ηε κφλε βάζε ηεο πξνφδνπ ηεο πνιηηείαο. Καη θιείλεη ιέγνληαο
πσο ην γεσξγηθφ δήηεκα δελ είλαη απφ εθείλα πνπ ιχλνληαη κε ζπιιαιεηήξηα ή κε ςήθηζε ελφο ή
δχν λφκσλ. Απαηηεί αγψλα καθξφ θαη ζπλερή. Οη αγψλεο πξνυπνζέηνπλ πξνπαξαζθεπή θαη
νξγάλσζε.
Ζ ζπζπείξσζε ησλ πξννδεπηηθψλ δηαλννχκελσλ ελδπλακψζεθε ην 1908 κε ηελ ίδξπζε ηεο
Κνηλσληνινγηθήο Δηαηξείαο απφ ηνλ Αιέμαλδξν Παπαλαζηαζίνπ. Οη Κνηλσληνιφγνη «κίιεζαλ»
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πξψηνη ηε «γιψζζα» ησλ εξγαηψλ θαη ησλ αγξνηψλ, πξνπαγαλδίδνληαο έλα κεηαξξπζκηζηηθφ
ζνζηαιηζηηθφ πξφγξακκα. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Κνηλσληνινγηθήο Δηαηξείαο ήηαλ ε
απνθαηάζηαζε ησλ θνιίγσλ.112 Σα κέιε ηεο Κνηλσληνινγηθήο Δηαηξείαο, Παπαλαζηαζίνπ, Μειάο,
Γεικνχδνο, Πεηηκεδάο, δηαθήξπζζαλ ηηο αξρέο ελφο θξαηηθνχ ζνζηαιηζκνχ. Γειαδή νη θνηλσληθέο
αιιαγέο ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα απφ ηε λνκνζεηηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο.113
Μεγάιε ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Αι. Παπαλαζηαζίνπ, ν νπνίνο κέζα απφ άξζξα θαη ιφγνπο
κάρνληαλ γηα ην δίθαην ησλ αγξνηψλ θαη πξνζπαζνχζε λα δηαθσηίζεη ηελ θνηλή γλψκε κέζα απφ ηηο
αλαιχζεηο ηνπ γηα ην Αγξνηηθφ δήηεκα. Ο Παπαλαζηαζίνπ ήηαλ ν κφλνο Έιιελαο πνιηηηθφο πνπ είρε
εληξπθήζεη κέρξη ηε θάζε πνπ εμεηάδνπκε πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ζην αγξνηηθφ
πξφβιεκα. Απφ ην 1910 θαη κεηά αξρίδεη λα δεκνζηεχεη θαη άξζξα ζηελ εθεκεξίδα Νέα Ηκέξα. Γηα
ηνλ Παπαλαζηαζίνπ ην Αγξνηηθφ δήηεκα είλαη θπξίσο δήηεκα αγξνηηθήο πνιηηηθήο. Ζ κφλε ιχζε
είλαη θαηάξγεζε ηνπ θνιηγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απνθαηάζηαζε φισλ ησλ επίκνξησλ
θαιιηεξγεηψλ.114
Ο Παπαλαζηαζίνπ ππνζηεξίδεη ηελ πλεπκαηηθή αλχςσζε θαη δηαπαηδαγψγεζε ησλ κνξηηηψλ.
Οη κνξηίηεο πξέπεη λα θαηαζηνχλ ζρεδφλ θχξηνη ησλ θηεκάησλ πνπ θαιιηεξγνχλ, ρσξίο θαλείο λα
δηθαηνχηαη λα ηνπο δηψμεη θαη λα εληζρπζεί ν δήινο ηνπο πξνο βειηίσζε ηεο θαιιηέξγεηαο, αθνχ ην
θέξδνο απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζα πεξηέιζεη ζε απηνχο θαη φρη ζηνλ ηζηθιηθνχρν. Σν κέηξν
ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εζηθή θαη πλεπκαηηθή αλχςσζε ησλ κνξηηηψλ νη νπνίνη εμαηηίαο ηεο
νηθνλνκηθήο ηνπο εμάξηεζεο πζηεξνχλ ζε πλεπκαηηθή κφξθσζε.115
Ο Παπαλαζηαζίνπ δηαηππψλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη γηα ην δήηεκα ηεο απαιινηξίσζεο ησλ
ηζηθιηθηψλ. Θεσξεί φηη ε απαιινηξίσζε θαιχπηεηαη απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ
πληάγκαηνο ηνπ 1864, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ιφγσ δεκνζίαο
αλάγθεο.116 Παξφια απηά δε δεηά επίιπζε κέζσ ελφο απινχ λφκνπ. ε επίπεδν πνιηηηθήο πξαθηηθήο,
ν Παπαλαζηαζίνπ δελ πίζηεπε φηη ε ιχζε ηνπ θνιηγηθνχ δεηήκαηνο κπνξνχζε λα επέιζεη κε ηελ
αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ηεο κεγάιεο αγξνηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηελ νπνία θαη ζεσξνχζε σο ηελ
πξνρεηξφηεξε ιχζε. Ζ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε δελ ζα κπνξνχζε λα ρσξίζεη ακέζσο θαη
ηαπηφρξνλα φιε ηελ έθηαζε ηεο κνξηηηηθήο Θεζζαιίαο. Ζ επηινγή ησλ απαιινηξησκέλσλ γαηψλ ζα
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γελλνχζε ζηαζηκφηεηα θαη δε ζα κπνξνχζαλ λα θαζνξηζηνχλ νη ηηκέο ησλ γαηψλ απηψλ, κε
απνηέιεζκα ηελ αλππνιφγηζηε βιάβε ζηε κείσζε ηεο παξαγσγήο. Δπηπιένλ νη ππέξνγθεο
ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεηο πνπ ζα έπξεπε λα θαηαβιεζνχλ ζα επηδείλσλαλ ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο. Γηα ηνλ Παπαλαζηαζίνπ ε ζπζηεκαηηθή εθνχζηα απαιινηξίσζε απφ ηελ
άιιε έρεη ην πιενλέθηεκα φηη δε ζα δηαηαξάμεη ηελ παξαγσγή θαη δε ζα δηαιχζεη ηε κηθξή πξφνδν
ηεο γεσξγίαο.117
Ζ απνθαηάζηαζε ησλ θνιίγσλ έπξεπε λα επηηεπρζεί κέζα απφ θάπνηα ζηάδηα. Πξνηείλεη έλα
επξχηαην πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ (απνμήξαλζε ειψλ, κεηαξξχζκηζε ησλ κηζζσηηθψλ ζρέζεσλ,
εγγεηνβειηησηηθά έξγα, αλάπηπμε αγξνηηθήο πίζηεο).118 πλεπψο δελ πξφβαιε σο πξψην θαη
κνλαδηθφ αίηεκα ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε. Αθφκε θη αλ νη πξνηάζεηο ηνπ Παπαλαζηαζίνπ
δελ επηθπξψζεθαλ απφ ηελ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή ηνπ 1911, ζπλέρηζε ηνλ αγψλα ηνπ ππέξ ησλ
αγξνηψλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ θαη ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.
πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε πσο ε αζηηθή ηάμε δηαλννπκέλσλ θαη εξγαηψλ άξρηζε λα
αληηιακβάλεηαη ην δίθην ησλ αγξνηψλ θαη λα ζπζπεηξψλεηαη πξνο δηεθδίθεζε ησλ ζπκθεξφλησλ
ηνπο.
3. Ο ηξαηησηηθόο ύλδεζκνο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ αγξνηώλ
Δλψ ν Πεδηλφο χλδεζκνο βξίζθνληαλ ζηε θάζε ηεο ζπγθξφηεζεο, ζηελ Αζήλα ν
ηξαηησηηθφο χλδεζκνο, ζηνλ νπνίν κεηέρνπλ ζε εγεηηθέο ζέζεηο δχν Θεζζαινί, ν Νηθφιανο
Ενξκπάο θαη ν Γεψξγηνο Καξατζθάθεο, πξνεηνηκάδεη ζηξαηησηηθφ θίλεκα. Ο «Γεσξγηθφο Πεδηλφο
χλδεζκνο» ζπληάρηεθε ακέζσο κε ηνλ ηξαηησηηθφ χλδεζκν.119
Σνλ Ηνχιην ηνπ 1909 ν Γεψξγηνο Θενηφθεο παξαηηείηαη απφ ηελ πξσζππνπξγία θαη
αλαιακβάλεη ν Γεκήηξεο Ράιιεο. Ζ πνιηηηθή απνηεικάησζε είλαη δεδνκέλε κε ζπρλέο αιιαγέο
θπβεξλήζεσλ, ζπγθξνχζεηο γηα δεηήκαηα φπσο ε κεηάθξαζε ηνπ Δπαγγειίνπ ή ηεο Οξέζηεηαο ηνπ
Αηζρχινπ ζηε δεκνηηθή γιψζζα, αληηπαξαζέζεηο γηα ην Μαθεδνληθφ θαη ην Κξεηηθφ δήηεκα θαη
εληάζεηο γηα ην Αγξνηηθφ δήηεκα Θεζζαιίαο.120 Οη παξαδνζηαθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο ρψξαο δελ
ήηαλ ηθαλέο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ηεο ειιεληθήο θνηλήο γλψκεο. Ζ αδπλακία ησλ
θνκκάησλ λα δψζνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηελ ειιεληθή
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θνηλσλία πξνθαινχζε έλα γεληθεπκέλν θιίκα δπζαξέζθεηαο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηελ
Διιάδα, εμαηηίαο ηεο πηψζεο ηεο ηηκήο ηεο ζηαθίδαο, δεκηνπξγνχζε πξνυπνζέζεηο γηα νινέλα θαη
κεγαιχηεξν θχκα ακθηζβήηεζεο.121 Οη ηαξαρέο θαη θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ
αηψλα είραλ πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα ην θίλεκα ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ ζην Γνπδί. 15
Απγνχζηνπ 1909 μέζπαζε ην ζηξαηησηηθφ θίλεκα.
Σν θίλεκα επέδξαζε ζηελ εμέιημε ηνπ αγξνηηθνχ θηλήκαηνο θαη ζηελ πάιε ησλ αγξνηψλ
απηή ηελ πεξίνδν. Οη ειπίδεο ησλ αγξνηψλ αλαπηεξψζεθαλ θαη ην εζηθφ ηνπο ελδπλακψζεθε. Σν
ζηξαηησηηθφ θίλεκα ζηξέθνληαλ ελάληηα ζηα παιαηά θφκκαηα θαη έθεξε ζην πξνζθήλην ηελ αζηηθή
ηάμε. Ζ αζηηθή ηάμε, φπσο πξναλαθέξακε, είρε ζπκθέξνλ λα γίλεη ε απαιινηξίσζε ησλ ηζηθιηθηψλ
γηαηί κέζσ απηήο ζα απειεπζεξψλνληαλ ηεξάζηηεο παξαγσγηθέο δπλάκεηο πνπ ζα βνεζνχζαλ ηελ
βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.122
Οη ελσκέλεο δπλάκεηο ησλ θαηψηεξσλ αμησκαηηθψλ, ππφ ηελ εγεζία ηνπ Ενξκπά, απείιεζαλ
φηη ζα βάδηδαλ θαηά ηεο Αζήλαο αλ δελ ηθαλνπνηνχληαλ ηα αηηήκαηά ηνπο. Αξλνχκελνο ν Ράιιεο λα
ππνθχςεη ζηνλ εθβηαζκφ, παξαηηείηαη θαη αλαιακβάλεη ηε δηαθπβέξλεζε ν Κπξηαθνχιεο
Μαπξνκηράιεο, ν νπνίνο θαη ηθαλνπνίεζε ηηο απαηηήζεηο ηνπο.
Χζηφζν ε δηάζηαζε απφςεσλ κέζα ζηνπο θφιπνπο ηνπ πλδέζκνπ εθδειψζεθε αλνηρηά ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 1909. Σν δηραζηηθφ θιίκα εκπφδηδε ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ
επαγγειίδνληαλ.123 Ζ εγεζία ηνπ πλδέζκνπ απεπζχλζεθε ζηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν θαη ηνπ δήηεζε
λα αλαιάβεη ηελ πξσζππνπξγία. Ο Βεληδέινο εηζεγήζεθε ηνλ ζρεκαηηζκφ ππεξεζηαθήο θπβέξλεζεο,
ε νπνία ζα δηεμήγαγε εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε αλαζεσξεηηθήο Δζλνζπλέιεπζεο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ
1910 ν βαζηιηάο Γεψξγηνο αλέζεζε ηελ πξσζππνπξγία ζηνλ ηέθαλν Γξαγνχκε, εγεηηθφ ζηέιερνο
ηεο «Οκάδαο ησλ Ηαπψλσλ».
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αξρηθά ε ζηάζε ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ ήηαλ επλντθή
απέλαληη ζην αγξνηηθφ θίλεκα. Δπηηξνπή κάιηζηα ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ ππνζρέζεθε λα
ππνζηεξίμεη ηα αηηήκαηα ησλ αγξνηψλ, έρνληαο έηζη ηε ιατθή ππνζηήξημε. ια ηα θνηλσληθά
ζηξψκαηα δηαδήισζαλ ππέξ ηνπ θηλήκαηνο θαη θαηά ηεο πξνεγνχκελεο ηπξαλληθήο νιηγαξρίαο.
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Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε επίιπζε ηνπ αγξνηηθνχ πξνβιήκαηνο πξνσζήζεθε απφ κεγάιν κέξνο ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο πνπ ήζειε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο.124
Καη ελψ ην ηξαηησηηθφ θίλεκα ήηαλ ζηειερσκέλν απφ θαηψηεξνπο αμησκαηηθνχο, ζχληνκα
πέξαζε θάησ απφ ηηο πιάηεο ηεο αλψηεξεο ζηξαηησηηθήο ηεξαξρίαο, ε νπνία είρε ζπκβηβαζηεί κε ηνπο
ηζηθιηθάδεο. Έηζη ζηελ πνξεία ε εγεζία ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ αλαδηπιψζεθε θαη ελέδσζεππνρψξεζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ ηζηθιηθάδσλ. Αληί λα ππνζηεξίμεη ην αγξνηηθφ θίλεκα πνπ
ππνβνεζνχζε ηνπο ζθνπνχο ηνπ, ηάρηεθε ηειηθά ελαληίνλ ηνπ.125 Ο Ν. Ενξκπάο, αξρεγφο ηνπ
ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ δελ ήζειε λα παξζνχλ απζηεξά κέηξα ελαληίνλ ησλ αγξνηψλ. Έπεηηα φκσο
απφ ζχζθεςε φπνπ ε θαηάζηαζε ζηε Θεζζαιία παξνπζηάζηεθε αλαξρνχκελε, απνθάζηζε λα ιάβεη
κέηξα ψζηε λα παηαρζεί ε αλαξρία. Γηα απηφ ην ιφγν κεηαθίλεζε ζηε Θεζζαιία ηξεηο κεξαξρίεο
ζηξαηνχ. Ο ηέθαλνο Γξαγνχκεο, δηνξηζκέλνο πξσζππνπξγφο απφ ηνλ χλδεζκν, πήξε ην κέξνο
ησλ ηζηθιηθάδσλ θαη ηάρζεθε θαλεξά θαηά ηεο απαιινηξίσζεο.126
πσο καο πιεξνθνξεί ν Γ. Φηιάξεηνο ζηελ εθεκεξίδα Ρηδνζπάζηεο ε θπβέξλεζε είρε
εθηξνρηαζηεί απφ ηελ πνξεία πνπ ράξαμε ε επαλάζηαζε. Δίρε θεξπρηεί φηη δε ζα ήηαλ αλερηνί άιινη
θφξνη. Τπφ ηελ πξφθαζε θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο λέα βάξε έπεζαλ θαηά πξνηίκεζε ζηηο ηάμεηο
ησλ απφξσλ. Φεθίζηεθε λφκνο πεξί δσξεψλ ηεξάζηησλ πνζψλ ζηνπο πινπηνθξάηεο γηα ελίζρπζε
ηεο νιηγαξρηθήο ηπξαλλίαο θαη θαηαπίεζεο ηνπ ιανχ, ν νπνίνο κε ηε κέζνδν ησλ θφξσλ ζα
ηηκσξεζεί, επεηδή δήηεζε λα απνηηλάμεη ην δπγφ ησλ ηπξάλλσλ ηνπ.127
Σν θίλεκα σζηφζν απνηέιεζε ζεκείν θακπήο ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή ηζηνξία θαη
δξνκνιφγεζε δηαδηθαζίεο πνπ εκπφδηδαλ ηνλ πιήξε ζπκβηβαζκφ κε ην παξειζφλ.128 Ζ δπλακηθή πνπ
απειεπζέξσζε ην Κίλεκα ζην Γνπδί, ζα αλαηξέςεη ην ζθεληθφ θαη ζα απειεπζεξψζεη ηελ αγξνηηθή
δηακαξηπξία. πζθέςεηο, ζπγθεληξψζεηο θαη ζπιιαιεηήξηα νξγαλψλνληαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο αιιά
θαη ζηα ρσξηά. Ζ ζχγθξνπζε έρεη γίλεη πιένλ αλαπφθεπθηε.
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4. Σα κεγάια ζπιιαιεηήξηα θαη νη ζπδεηήζεηο ζηε Βνπιή
1 Ννεκβξίνπ 1909 ζην Βφιν, κε αθνξκή ην θφξν ηεο «ειαηνδεθάηεο», πξαγκαηνπνηείηαη κεγάιν
ζπιιαιεηήξην ζην νπνίν κεηέρεη θαη ην Δξγαηηθφ Κέληξν Βφινπ.129
29 Ννέκβξε 1909 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Καξδίηζα ζχζθεςε ησλ ζηειερψλ ηνπ πλδέζκνπ γηα λα
θαζνξίζνπλ ηε γξακκή πνπ ζα αθνινπζνχζαλ. Δθεί δηαηππψζεθαλ δχν απφςεηο: ε πξψηε ήηαλ πσο
νη αγξφηεο ζα έπξεπε αξρηθά λα αγσληζηνχλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ηνπο
ηζηθιηθάδεο, ψζηε ηα πξάγκαηα λα επαλέξζνπλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε επί
Σνπξθνθξαηίαο. Καη νη ηζηθιηθάδεο λα κε κπνξνχλ λα δηψμνπλ ηνπο θνιίγνπο απφ ηα θηήκαηα. Ζ
δεχηεξε άπνςε πνπ εηπψζεθε ήηαλ ε απαιινηξίσζε. Ζ ζχζθεςε ηειηθά ελέθξηλε ηε δεχηεξε
άπνςε.130
14 Γεθεκβξίνπ 1909 πξαγκαηνπνηείηαη λέν ζπιιαιεηήξην ζηα Σξίθαια. Δθδίδεηαη ςήθηζκα κε
αίηεκα ηελ θαηάξγεζε ηνπ «θφξνπ αξνηξηψλησλ θηελψλ», κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ,
εθηέιεζε αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη δεκηνπξγία Γεσξγηθήο Σξάπεδαο.131
4 Ηαλνπαξίνπ 1910 ν Γεσξγηθφο Πεδηλφο χλδεζκνο Καξδίηζαο ζπγθαιεί ζπγθέληξσζε κε νκηιεηή
ηνλ Γ. Μπνχζδξα. ηε ζπγθέληξσζε απηή απνθαζίδεηαη ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ην ζέκα
ηεο απαιινηξίσζεο. Απνζηέιινληαη επηζηνιέο πξνο ηηο ζεζζαιηθέο εθεκεξίδεο νη νπνίεο δέρνληαη
λα ζπκπαξαζηαζνχλ ζηνλ αγψλα. Αθφκε θαη ε ζπληεξεηηθή εθεκεξίδα Θεζζαιία, απφ ηηο αξρέο ηνπ
20νπ αηψλα ραηξεηίδεη ηελ αθχπληζε ησλ αγξνηψλ.132
7 Ηαλνπαξίνπ 1910 ζπγθξνηείηαη ζπιιαιεηήξην ζην ρσξηφ Ματκνχιε (Υάιθε). Σελ ίδηα κέξα
ζπιιαιεηήξην ιακβάλεη ρψξα θαη ζην ρσξηφ Νεκπεγθιέξ (Νίθαηα). Δθεί απνθαζίζηεθαλ ςεθίζκαηα
πξνο ηελ θπβέξλεζε. Ο Γεσξγηθφο Πεδηλφο χλδεζκνο Καξδίηζαο κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ αξρεγφ
ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ, Ενξκπά, ηνπ δεηά λα παξέκβεη γηα λα ςεθηζηεί ν λφκνο «πεξί
απαιινηξηψζεσο ησλ ηζηθιηθηψλ ιφγσ δεκνζίαο αλάγθεο». Ο Ενξκπάο, Θεζζαιφο θαη ν ίδηνο θαη
γλψζηεο ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο ζπλέζηεζε ηνπο αγξφηεο λα θιηκαθψζνπλ ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπο
γηα λα πηέζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Μεηά απφ απηφ νη εγέηεο ηνπ αγξνηηθνχ θηλήκαηνο απνγνεηεχηεθαλ,
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αιιά ηαπηφρξνλα αλέπηπμαλ αθφκε κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα, θαηαιαβαίλνληαο πσο κφλνη ηνπο
έπξεπε λα νδεγήζνπλ ηα πξάγκαηα ζε πεξαηηέξσ φμπλζε.133
18 Ηαλνπαξίνπ 1910 ζρεκάηηζε θπβέξλεζε ν ηέθαλνο Γξαγνχκεο, κε ππνπξγφ ηξαηησηηθψλ ηνλ
Νηθφιαν Ενξκπά. Ζ θπβέξλεζε Γξαγνχκε εμαξρήο θάλεθε φηη δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα
πξνρσξήζεη ζε ξηδηθέο αιιαγέο γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο. Ο Γξαγνχκεο, κε δειψζεηο ζηε
Βνπιή, μεθαζάξηζε φηη δε ζπλαηλνχζε ζηελ άκεζε επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο πξνβάιινληαο
νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Απηφ πνπ πξφηεηλε ήηαλ λα κειεηεζεί ην ζέκα ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, ρσξίο
λα επηδησρζεί άκεζε ιχζε.134
20 Ηαλνπαξίνπ 1910 ζηελ Καξδίηζα πξαγκαηνπνηείηαη ην επφκελν κεγάιν ζπιιαιεηήξην, ζην νπνίν
παξαβξέζεθαλ 10.000 γεσξγνί. Ο πξφεδξνο ηνπ Πεδηλνχ πλδέζκνπ Καξδίηζαο θ. Μπνχζδξαο πήξε
ην ιφγν θαη αλέπηπμε ηα αηηήκαηα ησλ αγξνηψλ γηα απαιινηξηψζεηο ιφγσ δεκνζίαο αλάγθεο θαη
ίδξπζε Γεσξγηθήο Σξάπεδαο. ηε ζπλέρεηα νη γεσξγνί ζπλέηαμαλ ςήθηζκα πξνο ην Γξαγνχκε θαη ην
Ενξκπά θαη ζην νπνίν δεηνχζαλ άκεζε ππνβνιή λνκνζρεδίνπ γηα απαιινηξηψζεηο.135
23 Ηαλνπαξίνπ 1910 ζπιιαιεηήξην ζην Ματκνχιη. Έπεηηα ηα ζηειέρε ηνπ αγξνηηθνχ θηλήκαηνο
κεηαβαίλνπλ ζηα ρσξηά ηεο Θεζζαιίαο γηα λα ζπζπεηξψζνπλ ηνπο αγξφηεο.
5 Φεβξνπαξίνπ 1910 ζπλεδξηάδεη ε Βνπιή. Ο βνπιεπηήο Σξηθάισλ Γ. Σεξηίπεο κηιά γηα ηελ ειεεηλή
θαηάζηαζε ησλ επίκνξησλ θαιιηεξγεηψλ ηεο Θεζζαιίαο θαη παξαθαιεί λα βξεζεί νπσζδήπνηε ιχζε
κέζσ ηεο εθπνίεζεο ησλ θηεκάησλ ιφγσ δεκνζίαο αλάγθεο. Πξνηξέπεη επίζεο ηελ θπβέξλεζε λα
θάλεη ζρεηηθή δήισζε, γηαηί ηα πξάγκαηα νμχλζεθαλ ζηε Θεζζαιία. Ο Πξφεδξνο ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ ιέεη πσο είλαη απαξάζθεπε ε θπβέξλεζε λα πξνβεί ζε δειψζεηο, αιιά θαλείο δελ
κπνξεί λα πηζηέςεη πψο είλαη δπλαηφλ λα βξεζνχλ ηα ρξήκαηα απηή ηελ επνρή γηα ηελ αγνξά φισλ
ησλ θηεκάησλ. Ο ίδηνο πηζηεχεη πσο νη Θεζζαινί είλαη λνκνηαγείο θη έηζη δε ζα δηαζαιεπηεί ε ηάμε,
θαζψο θαη ε θπβέξλεζε δελ είλαη δηαηεζεηκέλε λα επηηξέςεη ην αληίζεην. Ο βνπιεπηήο Καξδίηζαο
Απφζηνινο Αιεμαλδξήο εμηζηνξεί ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ηνπ Θεζζαιηθνχ ιανχ ιέγνληαο πσο
απνθάζηζε λα δεηήζεη απφ ηελ θπβέξλεζε ηελ ίδξπζε Γεσξγηθήο Σξάπεδαο. Αλ δηαηεζνχλ ρξήκαηα
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απφ ην κεγάιν δάλεην είλαη δπλαηφ λα ηδξπζεί ε ηξάπεδα, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
απειεπζέξσζε ρηιηάδσλ Διιήλσλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε κεγάισλ εθηάζεσλ.136
7 Φεβξνπαξίνπ 1910 πξαγκαηνπνηνχληαη ζπιιαιεηήξηα ζε Βφιν, Λάξηζα, Σξίθαια, Φάξζαια,
Καξδίηζα, νθάδεο κε δπλακηθή παξνπζία ηεο αγξνηηάο. Υσξίο λα ζεκεησζνχλ έθηξνπα φιεο νη
ζπγθεληξψζεηο θαηαγγέιινπλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, απαηηνχλ απαγφξεπζε ησλ εμψζεσλ,
παξαρψξεζε ησλ Εαππείσλ θηεκάησλ, ίδξπζε ππνπξγείνπ Γεσξγίαο ππφ ηνλ Αι. Παπαλαζηαζίνπ,
απαιινηξίσζε ηζηθιηθηψλ θαη ίδξπζε Γεσξγηθήο Θεζζαιηθήο Σξάπεδαο. Απνθαζίδεηαη λα ζπζηαζεί
Παλζεζζαιηθή Δπηηξνπή πνπ ζα κεηαβεί ζηελ Αζήλα ψζηε λα πξνσζήζεη ηα αηηήκαηα.137
9 Φεβξνπαξίνπ 1910 ζηε Βνπιή ν Αιεμαλδξήο πξνψζεζε ηα αγξνηηθά αηηήκαηα. Ο βνπιεπηήο
Λαξίζεο Η. Γηαλλαθίηζαο κηιά γηα ην δήηεκα ηεο απαιινηξίσζεο ησλ θηεκάησλ ζηε Θεζζαιία θαη
γηα ην δηνξγαλσζέλ ζπιιαιεηήξην πνπ ζθνπφ έρεη ηελ έθθξαζε ηεο δπζθνξίαο ηνπ ζεζζαιηθνχ ιανχ
γηα ηε κε ιχζε ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο. Βεβαηψλεη φηη ε δεκφζηα ηάμε δελ θηλδπλεχεη ζηε
Θεζζαιία θαη απεπζχλεη έθθιεζε ζηα ππέξ ηνπ ζεζζαιηθνχ ιανχ ζπλαηζζήκαηα ηνπ
Πξσζππνπξγνχ, ψζηε λα ιάβεη ζχληνλα κέηξα. Ο Πξφεδξνο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ιέεη φηη ην
δήηεκα είλαη πνιχ ζνβαξφ, ε θπβέξλεζε είλαη αλέηνηκε θαη ν ρξφλνο αλεπαξθήο. Γηεηάρζεζαλ
εληνχηνηο νη αξκφδηεο ππεξεζίεο λα θαηαξηίζνπλ κειέηε επί ηνπ ζέκαηνο. Ο βνπιεπηήο Σξηθάισλ
Θεφδσξνο Φίιηνο παξαθαιεί ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο λα θαιέζεη φινπο ηνπο Θεζζαινχο βνπιεπηέο
γηα λα ζπζθεθηνχλ επί ηνπ δεηήκαηνο θαη λα εηζθέξνπλ ηα θψηα ηνπο πξνο ηελ επηηξνπή πνπ
θαηαξηίζηεθε. Ο βνπιεπηήο Καξδίηζαο Γηψξγνο Καξατζθάθεο καθξνινγεί θαη ηζρπξίδεηαη φηη πνηέ
δελ ειήθζε κέξηκλα ππέξ ηνπ ζεζζαιηθνχ ιανχ θαη φηη αλέθαζελ δίλνληαλ ζ’ απηφλ θελέο
ππνζρέζεηο.138
13 Φεβξνπαξίνπ 1910 αλαθηλείηαη θαη πάιη ην δήηεκα ζηε Βνπιή. Ο Πξσζππνπξγφο θαηεγνξεί ηνπο
Θεζζαινχο βνπιεπηέο φηη ελψ φινη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηξφπν γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ
επίκνξησλ θαιιηεξγεηψλ, απηνί δεκηνπξγνχλ δεηήκαηα θαη θηλδπλεχνπλ λα πεξηπιέμνπλ ηελ Διιάδα
ζε δηεζλή δεηήκαηα κε ηηο Μ. Γπλάκεηο. Γειψλεη φηη ε θπβέξλεζε δε ζα επηηξέςεη ηελ επηβνιή ησλ
αμηψζεσλ ησλ θαιιηεξγεηψλ, θαζψο είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ κέγηζηνη θίλδπλνη θαη θαηεγνξεί φηη
θάπνηνη βνπιεπηέο σζνχλ ηνπο επίκνξηνπο θαιιηεξγεηέο ζε ηέηνηα δηαβήκαηα. ηε ζπλέρεηα
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θαηαζέηεη λνκνζρέδην «Πεξί νξγαλψζεσο θαη δηνηθήζεσο ηνπ ζεζζαιηθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ».
Έπεηηα απφ εξψηεζε ηνπ Καξατζθάθε απαληά φηη θαηαηέζεθε λνκνζρέδην πεξί αλαζηνιήο ηνπ
λφκνπ πνπ αθνξά ηνπο θφξνπο ησλ αξνηξηψλησλ θηελψλ θαη φηη εηδηθή επηηξνπή αζρνιείηαη κε ηε
κειέηε ηνπ Θεζζαιηθνχ δεηήκαηνο ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν Γ. Εσγξάθνο. Ο Καξατζθάθεο
αληαπαληά πσο ν ζεζζαιηθφο ιαφο αληί λα αλαθνπθηζηεί επηβαξχλεηαη ιφγσ ηεο δήζελ νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ηνπ θξάηνπο. Καθίδεη δε ηελ θπβέξλεζε φηη αθνχεη ηε γλψκε ησλ κεγάισλ ηδηνθηεηψλ
θαη δελ ιακβάλεη ζχληνλα κέηξα γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ ιανχ.139
17 Φεβξνπαξίνπ 1910 ε Παλζεζζαιηθή επηηξνπή έθηαζε ζηελ Αζήλα θαη επηθνηλψλεζε κε ηνλ
Πξσζππνπξγφ θαη ηνλ Ν. Ενξκπά ρσξίο ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ο πξσζππνπξγφο ηνπο δηαβεβαίσζε
φηη ηξέθνπλ ηα θαιχηεξα αηζζήκαηα γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ ηεο Θεζζαιίαο, αιιά ζε θάπνηα
άιιε πην θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή ζα ππνβιεζεί ζηε Βνπιή λνκνζρέδην γηα ηκεκαηηθή
απαιινηξίσζε. Απνθαζίζηεθε ζπλεπψο λα εληείλνπλ ηελ πίεζε ν αγξφηεο θαη λα νξγαλσζνχλ θαη
άιια ζπιιαιεηήξηα ζηηο πφιεηο ηεο Θεζζαιίαο κε αίηεκα ηελ απαιινηξίσζε. Γεδνκέλνο θαη
δνζκέλνο ήηαλ θαη ν εηξεληθφο ραξαθηήξαο ησλ ζπιιαιεηεξίσλ.140
22 Φεβξνπαξίνπ 1910 Θεζζαινί βνπιεπηέο ππέβαιαλ πξφηαζε λφκνπ γηα ηελ απαγφξεπζε «ηεο
εμψζεσο δπζηξνπνχλησλ κηζζσηψλ» θαη γηα επαλαθνξά ζηηο εζηκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ θαιιηεξγεηψλ
θαη ηζηθιηθνχρσλ. Αιιά θαη απηή ε πξφηαζε λφκνπ δελ έγηλε δεθηή.141
25 Φεβξνπαξίνπ 1910 αξρίδεη δηεμνδηθή ζπδήηεζε γηα ην Αγξνηηθφ ζηε Βνπιή. Οη Γ. Καξατζθάθεο
θαη Αιεμαλδξήο ηζρπξίδνληαη φηη ην δήηεκα έρεη σξηκάζεη θαη ζπληζηνχλ ηελ θπβέξλεζε λα
πξνρσξήζεη ζηε ιχζε ηνπ. Ο Γηαλλαθίηζαο δεηά εγγπήζεηο φηη φλησο ε θπβέξλεζε ζέιεη λα ιχζεη ην
δήηεκα. Ο Αιεμαλδξήο επηκέλεη λα νξηζηεί κέξα γηα ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη φηη πνιιά ρξφληα νη
Θεζζαινί βνπιεπηέο δεηνχλ ιχζε ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο. Γε δεηνχλ άκεζε δηαλνκή θηεκάησλ,
αιιά λνκνζρέδην γηα λα πηζηνπνηεζεί επίζεκα φηη ε πνιηηεία έιαβε κέξηκλα. Δπίζεο ν Αιεμαλδξήο
εμέθξαζε ηελ παξαηήξεζή ηνπ φηη ην ίδην ην θξάηνο ήηαλ πιένλ κέγαο ηζηθιηθνχρνο θαη επνκέλσο
ζα κπνξνχζε λα δψζεη ηα θηήκαηα ζε αθηήκνλεο. Οη αγξνηηζηέο βνπιεπηέο σζηφζν δελ θαηάθεξαλ
λα πείζνπλ ην θνηλνβνχιην γηα ηελ ςήθηζε αγξνηηθνχ λνκνζρεδίνπ. Ζ θπβέξλεζε ήηαλ άθακπηε. Σν
επηρείξεκα ηεο ήηαλ φηη έπξεπε πξψηα λα εμεπξεζνχλ ηα ρξήκαηα γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ
ηζηθιηθάδσλ θαη κεηά λα ςεθηζηεί ην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ απαιινηξίσζε ησλ ηζηθιηθηψλ, πνπ είρε
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ππνβάιεη ν Αιεμαλδξήο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ιφγηα ηνπ Γξαγνχκε: «Πξηλ ε πνιηηεία απνθηήζε
ηα πιηθά εθόδηα δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνβή εηο ηελ ιύζηλ ηνπ ζπνπδαηνηάηνπ ηνύηνπ δεηήκαηνο».
Δπεθηείλεη ην ιφγν ηνπ γεληθά επί ηνπ Θεζζαιηθνχ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο θαη ζπληζηά κηθξή
ππνκνλή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. «ήκεξνλ δελ είλε δπλαηόλ λα ππνβιεζή ην ζρεηηθόλ λνκνζρέδηνλ».142
Δπίζεο ν Γξαγνχκεο αλέηεηλε φηη ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην άξζξν ηεο
πλζήθεο παξαρψξεζεο ηεο Θεζζαιίαο θη φηη αλ ζπκβεί ζα δεκηνπξγεζνχλ δηεζλή δεηήκαηα ζε
βάξνο ηεο Διιάδαο. Ο Γνχλαξεο δηαθνξνπνηήζεθε ζε απηφ ην ζεκείν ιέγνληαο πσο κε ηε
ζπγθεθξηκέλε πλζήθε νη Γπλάκεηο είραλ εγγπεζεί κφλν γηα ηηο ηδηνθηεζίεο ησλ Οζσκαλψλ, δειαδή
γηα ηα θηήκαηα ησλ κπέεδσλ. Δπνκέλσο νη Μ. Γπλάκεηο δελ έρνπλ θαλέλα δηθαίσκα γηα κε
κνπζνπικαληθέο ηδηνθηεζίεο. Έηζη θαηαξξίθζεθε ν κχζνο πνπ είρε θαιιηεξγεζεί ψζηε λα κέλνπλ
αλέγγηρηεο νη πεξηνπζίεο ησλ ηζηθιηθάδσλ.143
Ζ εθεκεξίδα θξηπ παίξλεη ζέζε ελαληίνλ ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ Γξαγνχκε. Υαξαθηεξηζηηθά
αλαθέξεη πσο «Δίλαη αιεζώο πξσηάθνπζηνο ε εξκελεία ελ έδσθελ ν πξσζππνπξγόο, ν κόλνο αθξηβώο
ν νπνίνο ώθεηιελ σο εθ ηεο ζέζεώο ηνπ λα απνθξνύζε ηνηαύηελ εξκελείαλ». Ζ εθεκεξίδα ην
ραξαθηεξίδεη νιίζζεκα πνπ ππφ άιιεο θνηλνβνπιεπηηθέο ζπλζήθεο ζα πξνθαινχζε θπβεξλεηηθά
πξάγκαηα.144 Ζ εθεκεξίδα θξηπ νκνινγεζεί φηη ην Αγξνηηθφ δήηεκα δελ είλαη εχθνιν λα ιπζεί.
κσο θαη ε πνιηηεία δελ έπξαμε ην θαζήθνλ ηεο απέλαληη ζηε ζεζζαιηθή γεσξγία. Γελ κπφξεζε λα
κεξηκλήζεη γηα ζηνηρεηψδε δεηήκαηα. Δπίζεο εθθξάδεη ηελ απνξία πψο ζεσξείηαη αδχλαηε ε
εμεχξεζε αλαγθαίσλ ρξεκάησλ γηα ηε απαιινηξίσζε, φηαλ κε ηφζε αηζηνδνμία δεηείηαη ε άδεηα
ζπλνκνιφγεζεο δαλείνπ 250 εθαηνκκπξίσλ γηα άιιεο αλάγθεο.
Ζ εθεκεξίδα Αθξόπνιηο κε έλα θαπζηηθφ άξζξν ηζρπξίδεηαη πσο ε απαιινηξίσζε δελ είλαη ε
κφλε ιχζε. Ο Θενηφθεο, ν Γξαγνχκεο, ν Ράιιεο παξαδέρνληαη φηη ππάξρεη ζεζζαιηθφ δήηεκα, πσο
ε κφλε ιχζε είλαη ε απαιινηξίσζε ησλ ηζηθιηθηψλ, αιιά δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαζψο δελ
ππάξρνπλ ρξήκαηα. Ζ εθεκεξίδα φκσο ππνζηεξίδεη πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έπξεπε λα
πξνεγεζνχλ άιια θαη ηειεπηαίν λα ζπδεηεζεί ην δήηεκα ηεο απαιινηξηψζεσο. Θα έπξεπε λα
ππάξμεη πξνπαξαζθεπή, σξίκαλζε, δηαθαλνληζκφο ηνπ δεηήκαηνο. Καη κέρξη λα αξρίζνπλ νη
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Έθηαθηε χλνδνο Β΄, Πεξίνδνο ΗΖ, πλεδξίαζε ΗΘ΄, 25 Φεβξνπαξίνπ 1910.
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εξγαζίεο ηεο απαιινηξίσζεο ζα κπνξνχζαλ λα παξζνχλ άιια κέηξα γηα ηελ πξνζσξηλή αλαθνχθηζε
ησλ Θεζζαιψλ.145
Σέινο νη Θεζζαινί βνπιεπηέο δήηεζαλ λα δηαλεκεζνχλ έζησ ηα Εάππεηα θηήκαηα πνπ είραλ
πεξηέιζεη ζην δεκφζην. Χζηφζν ν Γξαγνχκεο ηζρπξίζηεθε φηη απηφ δε γίλεηαη γηαηί ππάξρεη ε
αληίζεζε ηνπ Εάππα θαη ησλ αληςηψλ ηνπ. Παξελέβε φκσο ν Απφζηνινο Εάππαο, ν νπνίνο δήισζε
φηη νχηε ε δηαζήθε νχηε θαλείο απφ ηελ νηθνγέλεηα Εάππα δελ είρε αληίξξεζε λα δηαλεκεζνχλ.
Χζηφζν ν Γξαγνχκεο δείρλεη λα κελ ελδηαθέξεηαη.146
Ο ηξαηησηηθφο χλδεζκνο αλαγλψξηζε ηε δπζρεξή ζέζε ηνπ δεηήκαηνο ιφγσ έιιεηςεο
ρξεκάησλ θαη δελ επέκεηλε ζηε ιχζε ηνπ, αθήλνληάο ην ζηηο ελέξγεηεο θαη ζηελ θξίζε ηεο
θπβέξλεζεο.147 Μεηά απφ απηά ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο απνγνεηεχηεθαλ απφ ηηο θπβεξλεηηθέο
ζέζεηο.
27 Φεβξνπαξίνπ 1910 απνθαζίζηεθε λα νξγαλσζνχλ παλαγξνηηθά ζπιιαιεηήξηα ζε ηξεηο κεγάιεο
ζεζζαιηθέο πφιεηο, εθηφο ηεο Λάξηζαο, γηα λα δηακαξηπξεζνχλ γηα ηελ αζηνξγία ηεο πνιηηείαο. Σν
κεγαιχηεξν θαη καρεηηθφηεξν έγηλε ζηελ Καξδίηζα. Πάλσ απφ 10.000 αγξφηεο δηαδήισζαλ ηελ
ζέιεζή ηνπο λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηνπο ηζηθιηθάδεο. Αθνχγνληαη ζπλζήκαηα γηα απαιινηξίσζε
θαη ειεπζεξία, θαζψο θαη ππξνβνιηζκνί. Οη ηνπηθέο αξρέο δελ ηνικνχλ λα πάξνπλ κέηξα γηαηί έρνπλ
ηξνκνθξαηεζεί απφ ηνλ φγθν θαη ηε καρεηηθφηεηα ηεο ζπγθέληξσζεο. κσο νη δηαδεισηέο έραζαλ
ηνλ έιεγρν. Κάπνηνο πξφηεηλε λα πάλε ζην ζηαζκφ θαη λα ζηακαηήζνπλ ην ηξέλν πνπ έξρνληαλ απφ
ην Βφιν θαη κεηέθεξε θνιίγνπο απφ ηνπο νθάδεο. Οη αξρέο έδσζαλ εληνιή λα κε ζηακαηήζεη ε
ακαμνζηνηρία γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ θάζνδν ησλ θνιίγσλ. Σν πιήζνο πξαγκαηνπνηεί πνξεία κέρξη
ην ζηαζκφ. ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο έλαο έθηππνο ρσξνθχιαθαο ζθφησζε κε ην άινγν ηνπ έλαλ
αγξφηε. Οη δηαδεισηέο θηάλνληαο ζην ζηαζκφ ππνρξέσζαλ ηελ ακαμνζηνηρία λα ζηακαηήζεη.
Χζηφζν ην ηξέλν πξνρσξά. Σφηε νη ρσξηθνί αξρίδνπλ πεηξνπφιεκν, θαηαζηξέθνπλ βαγφληα, ελψ
άιινη θαηεβάδνπλ ηνλ νδεγφ κε ηε βία. Οη λνκαξρηαθέο, εηζαγγειηθέο θαη αλαθξηηηθέο αξρέο
παξελέβεζαλ θαη επέβαιαλ ηελ ηάμε. Γφζεθε δηαηαγή γηα ελίζρπζε ησλ θξνπξψλ ηεο Θεζζαιίαο.
ην ηέινο ηεο εκέξαο εγθξίζεθε ςήθηζκα, πνπ δεηνχζε απφ ηελ θπβέξλεζε λα ςεθίζεη λνκνζρέδην
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γηα ηελ απαιινηξίσζε.148 Σελ ίδηα κέξα έγηλε ζνξπβψδεο ζπιιαιεηήξην ζηα Σξίθαια, ελψ θαη ζηνπο
νθάδεο ε αηκφζθαηξα ήηαλ επαλαζηαηηθή.149
28 Φεβξνπαξίνπ 1910 Ζ εθεκεξίδα Αθξόπνιηο επηηίζεηαη ζηνπο Θεζζαινχο βνπιεπηέο γηα ηελ
αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε πνπ επηδηψθνπλ. Τπνζηεξίδεη πσο νη Άγγινη έιπζαλ ην Αγξνηηθφ
δήηεκα ηεο Ηξιαλδίαο ζε 50 ρξφληα ελψ νη Θεζζαινί βνπιεπηέο ζέινπλ λα ιπζεί ζε 50 ψξεο.
Αλαθέξεη πσο φ,ηη ρξεηάδεηαη γηα λα κειεηεζεί θαη λα εξεπλεζεί δεηνχλ λα γίλεη βίαηα, απεξίζθεπηα,
ρσξίο θακία βάζε, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή αξρή. πγθξίλεη ηνπο Ηξιαλδνχο
αγξφηεο κε ηνπο θνιίγνπο ηεο Θεζζαιίαο, ιέγνληαο πσο νη Ηξιαλδνί ήηαλ δνχινη ησλ Άγγισλ
ηζηθιηθάδσλ, ελψ νη θνιίγνη ηεο Θεζζαιίαο κπξνζηά ηνπο είλαη ιφξδνη. Ζ αγγιηθή Βνπιή
αζρνιήζεθε κε ην δήηεκα ηεο Ηξιαλδίαο ην 1860 θαη ηειείσζε ην 1909. Πνηέ δελ ηέζεθε ηέηνην
βάξβαξν κέζν, φπσο ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε. Σν δήηεκα ιχζεθε κε ηελ ακνηβαία
ηθαλνπνίεζε θαη ησλ δχν ηάμεσλ.150
1 Μαξηίνπ 1910 Μαρεηηθή ήηαλ θαη ε ζπγθέληξσζε ζηα Φάξζαια. 400 αγξφηεο νπιηζκέλνη
ζηακάηεζαλ ην ηξέλν θαη απείιεζαλ πσο αλ δε γηλφηαλ ε απαιινηξίσζε ζα ραινχζαλ ηε
ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. ηα ρσξηά ησλ Φαξζάισλ θνιίγνη έβαιαλ θσηηά ζε αρπξψλεο ηζηθιηθάδσλ.
Σα ηειεγξαθήκαηα ησλ εθεκεξίδσλ παξηζηάλνπλ ζνβαξή ηελ εμέγεξζε, ηδίσο ζηελ Καξδίηζα. Ο
ζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο θξηπ αλαξσηηέηαη πψο μαθληθά νη ηφζν ήξεκνη θαη πεηζαξρεκέλνη
πιεζπζκνί πξνέβεζαλ ζε έλνπια ζπιιαιεηήξηα. πκπεξαίλεη ινηπφλ πσο θηαίεη ε φιε θαηάζηαζε
ηνπ θξάηνπο. Απηή δελ πεξηνξίδνληαλ θπζηθά κφλν ζην ηειεπηαίν ή πξνηειεπηαίν έηνο. Πξφθεηηαη
γηα έλα γεληθφ θαηλφκελν δπζπηζηίαο θαη αλππνιεςίαο. «Γηόηη είδαλ θαη απνείδαλ όηη κε ην θαιό δελ
ελλνεί λα θάκε ζρεδόλ ηίπνηε!» απνθάζηζαλ ινηπφλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ ηαθηηθή ησλ έλνπισλ
ζπιιαιεηεξίσλ θαη ησλ επηζέζεσλ θαηά ησλ ζηδεξνδξφκσλ. Κιείλεη ιέγνληαο πσο ην Αγξνηηθφ
δήηεκα είλαη ην πξψην γηα ην νπνίν φθεηιε θαη νθείιεη λα κεξηκλήζεη ε πνιηηεία ζην κέηξν ηνπ
δίθαηνπ θαη ηνπ δπλαηνχ.151
2 & 3 Μαξηίνπ 1910 σο ζπλέπεηα ησλ γεσξγηθψλ ζπιιαιεηεξίσλ, ε θπβέξλεζε κε ηειεγξαθήκαηα
γλσζηνπνίεζε ζηνπο Ννκάξρεο ησλ ζεζζαιηθψλ πφιεσλ φηη ε άκεζε ιχζε ηνπ γεσξγηθνχ
δεηήκαηνο είλαη αδχλαηε επί ηνπ παξφληνο. Ζ θπβέξλεζε δήισλε απνθαζηζκέλε λα ηεξήζεη ηελ
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ηάμε θαη λα επηβάιεη ην θξάηνο λφκνπ. Αλ θαη ν Γξαγνχκεο ππνζηήξηδε πσο δε ζα ζπδεηήζεη ζην
Κνηλνβνχιην γηα ην Αγξνηηθφ δήηεκα, ηειηθά θαηνξζψζεθε λα ππνβιεζεί λνκνζρέδην, «πεξί
παξαρσξήζεσο γαηψλ εηο ηαο ελ Θεζζαιία γεσξγηθάο νηθνγελείαο», ην νπνίν ζπλέηαμε ν βνπιεπηήο
Καξδίηζαο, Αιεμαλδξήο θαη ππέγξαςαλ νη πεξηζζφηεξνη Θεζζαινί βνπιεπηέο, αλάκεζά ηνπο θαη
θάπνηνη ηζηθιηθνχρνη.152
5 Μαξηίνπ 1910 κέιε ηεο Δπηηξνπήο ππέβαιαλ ππφκλεκα θαη ζην βαζηιηά Γεψξγην Α΄,
επηδηψθνληαο ηελ παξέκβαζή ηνπ.
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Γ. «Κηιειέξ»
«Απζηεξώο θαηαδηώθνληεο πάζαλ απόπεηξαλ θαηά ηεο ηάμεσο».
ηέθαλνο Γξαγνύκεο153
1. Σα γεγνλόηα ηνπ Κηιειέξ
ηηο 6 Μαξηίνπ 1910 ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα γίλεη ζηελ Λάξηζα ζπιιαιεηήξην. Ο
Γεσξγηθφο

χλδεζκνο

Λάξηζαο

αλέιαβε

ηελ

νξγάλσζε

ηνπ

κεγάινπ

Παλζεζζαιηθνχ

ζπιιαιεηεξίνπ. Ο Γξαγνχκεο ζηε ζχζθεςε πνπ έθαλε κε ην Ενξκπά, ηηο παξακνλέο ηνπ κεγάινπ
ζπιιαιεηεξίνπ, παξνπζίαζε ηελ θαηάζηαζε ζηε Θεζζαιία ζαλ νρινθξαηνχκελε θαη επηθίλδπλε γηα
ηε δεκφζηα ηάμε θαη πήξαλ απφ θνηλνχ ηελ απφθαζε λα παηάμνπλ ηελ αλαξρία. Γφζεθε ινηπφλ
εληνιή ζηνλ Ννκάξρε Λάξηζαο Π. Αξγπξφπνπιν λα «ηεξεζεί ε ηάμε πάζε ζπζία».154 Ο Γξαγνχκεο
δηάβαζε έθζεζε ηνπ εηζαγγειέα Σξηθάισλ ε νπνία έιεγε πσο ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο λα
νξγαλσζνχλ ηαξαρέο ζηε Θεζζαιία.
Σηο παξακνλέο ηνπ κεγάινπ ζπιιαιεηεξίνπ παξαηεξείηαη αλαβξαζκφο ζε φιε ηελ
ζεζζαιηθή χπαηζξν. Αγξφηεο έβαδαλ θσηηά ζε απνζήθεο ηζηθιηθηψλ.155 Οη δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο
ησλ αγξνηψλ εληάζεθαλ κε αθνξκή ηε ζπδήηεζε ζηε Βνπιή ηνπ αγξνηηθνχ λνκνζρεδίνπ πνπ
ππέβαιε ν Αιεμαλδξήο.
ηηο 6 Μαξηίνπ 1910, εκέξα άββαην, άξρηζαλ λα θηάλνπλ αγξφηεο ζηε Λάξηζα. Με
απζηεξή εληνιή ησλ δηνξγαλσηψλ έπξεπε λα είλαη άνπινη. Οη γεσξγνί άξρηζαλ λα δηαδειψλνπλ
εηξεληθά παξά ηα έθηαθηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο κε ηηο εληζρπκέλεο θξνπξέο. πγθεληξσκέλνη
αγξφηεο ζην ζηαζκφ Γθεξιί επηρείξεζαλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ ακαμνζηνηρία πνπ θαηεπζχλνληαλ απφ
ην Βφιν ζηε Λάξηζα. ηελ ακαμνζηνηρία επέβαηλε ν δηεπζπληήο ησλ ζηδεξνδξφκσλ Θεζζαιίαο θ.
Πνιίηεο θαη ζηξαηησηηθή δχλακε. Οη ρσξηθνί κπήθαλ θαηά κήθνο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο γηα
λα επηβηβαζηνχλ ζηελ ακαμνζηνηρία θαη λα κεηαβνχλ ζην ζπιιαιεηήξην ηεο Λάξηζαο. Ζ
ακαμνζηνηρία δε ζηακάηεζε θαη πξνρψξεζε εκπξφο. Σφηε νη ρσξηθνί θαηαιαβαίλνληαο πσο δελ είρε

153

Ζ Δθεκεξίδα Δκπξόο ζηηο 8 Μαξηίνπ 1910 παξαζέηεη ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε ζηε Βνπιή κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ
Κηιειέξ
154
Βξαρληάξεο, φ.π., ζει. 60
155
Φχξξαο, φ.π., ζει. 150 ∙ Αξψλε, φ.π., ζει. 177
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ζθνπφ λα ζηακαηήζεη, έθπγαλ απφ ηε γξακκή θαη άξρηζαλ λα ιηζνβνινχλ ηελ ακαμνζηνηρία,
«εξξίθζεζαλ δε θαη ηηλέο ππξνβνιηζκνί» 156, ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ θαλέλα δπζηχρεκα.
Ζ ακαμνζηνηρία ζπλέρηζε ην δξφκν ηεο. ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ Κηιειέξ, πνπ ήηαλ
έλα απφ ηα ζεκεία ζπλάληεζεο, 200 πεξίπνπ αγξφηεο επηρείξεζαλ λα αλέβνπλ ρσξίο εηζηηήξην γηα λα
κεηαβνχλ ζηε Λάξηζα, πξάγκα πνπ δελ επέηξεςε ν επξηζθφκελνο κέζα ζην ηξέλν δηεπζπληήο
ζηδεξνδξφκσλ Θεζζαιίαο Πνιίηεο, ζπλνδεχνληαο ην Γεξκαλφ δεκνζηνγξάθν Φίζεξ κε ηε γπλαίθα
ηνπ. Μέζα ζην ηξέλν επέβαηλε θαη ζηξαηησηηθή δχλακε γηα ελίζρπζε ησλ δπλάκεσλ ηεο Λάξηζαο. Οη
θνιίγνη βιέπνληαο φηη ε ακαμνζηνηρία κεηέθεξε ζηξαηφ, θαηεβαίλνπλ. Μφιηο φκσο μεθηλά ε
ακαμνζηνηρία, νη νξγηζκέλνη ρσξηθνί πεηξνβνινχλ ην ηξέλν θαη βξίδνπλ ην δηεπζπληή.
Σν ηξέλν απνκαθξχλεηαη, αιιά έλα ρηιηφκεηξν παξαθάησ κηα νκάδα πεξίπνπ 800 αγξνηψλ
επηρεηξεί λα αλέβεη ζηελ ακαμνζηνηρία. Σφηε ε ζηξαηησηηθή δχλακε πνπ βξίζθνληαλ κέζα,
ππξνβφιεζε ζηνλ αέξα γηα εθθνβηζκφ. Οη ρσξηθνί απαληνχλ κε πέηξεο θαη μχια. Ο ζηξαηφο απηή ηε
θνξά ππξνβνιεί δχν αγξφηεο, νη νπνίνη πέθηνπλ λεθξνί, ελψ άιινη ηξαπκαηίδνληαη. Λίγν πην θάησ
ζην ζηαζκφ Σζνπιάξ επαλαιακβάλεηαη ην ίδην ζθεληθφ, νη ζηξαηηψηεο ππξνβνινχλ θαη άιινη δχν
ρσξηθνί πέθηνπλ λεθξνί, ελψ αξθεηνί ηξαπκαηίδνληαη.157
ηε Λάξηζα, κφιηο νη δηαδεισηέο πιεξνθνξήζεθαλ ηί ζπλέβε ζην Κηιειέξ θαη Σζνπιάξ,
θαζψο θαη φηη ν ζηξαηφο εκπφδηδε ηνλ θφζκν λα εηζέιζεη ζηελ πφιε, κεηέβεζαλ ζην ζεκείν, φπνπ
αθνινχζεζε ζπκπινθή, κε ηνπο ηππείο λα πξνζπαζνχλ κε μίθε λα δηαζπάζνπλ ην πιήζνο. Οη
αγξφηεο ηειηθά νξκνχλ ζηελ πφιε θαη ζπλελψλνληαη κε ηνλ θχξην φγθν ησλ δηαδεισηψλ. Ζ πιαηεία
ηεο Λάξηζαο, πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή επηθξαηνχζε εηξεληθφ πλεχκα, κεηαηξάπεθε ζε πεδίν
κάρεο αλάκεζα ζε άνπινπο ρσξηθνχο θαη ην ζηξαηφ πνπ εθηεινχζε εληνιέο. Σειηθά ν ζηξαηφο
θαηάθεξε λα ειέγμεη ην ρψξν ηεο πιαηείαο. Μεγάιε ζπκπινθή έγηλε θαη ζηελ είζνδν ησλ Φαξζάισλ
φπνπ ν επηθεθαιήο κηαο ίιεο ηππηθνχ, ν Περεψλ, εκπφδηζε ηνπο αγξφηεο πνπ έξρνληαλ απφ ηε Νίθαηα
λα κπνπλ ζηελ πφιε. Έθηππνη ζηξαηηψηεο ρξεζηκνπνηνχλ μίθε γηα λα δηαιχζνπλ ην πιήζνο. Οη
αγξφηεο απαληνχλ κε πεηξνβφιεκα θαη άιινο έλαο αγξφηεο πέθηεη λεθξφο.158
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε αγξνηηθή εμέγεξζε ηνπ Κηιειέξ δελ ήηαλ έλα μαθληθφ θαη
ζπκπησκαηηθφ γεγνλφο, αιιά πξντφλ επίπνλσλ θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ, αηκαηεξψλ αγψλσλ θαη
156

Αλαγέλλεζηο, Σξίθαια, 7 Μαξηίνπ 1910, ζει 3
Δκπξόο, Αζήλα 7 Μαξηίνπ 1910, ζει 4 ∙ Γηψξγνο Παξλαζζφο, «Κηιειέξ- Σν μεζήθσκα ησλ ζιάβσλ αγξνηψλ»,
Ρηδνζπάζηεο, Αζήλα 9 Μαξηίνπ 1975, ζει 5 ∙ Νηακπεγιηψηεο, φ.π., ζει. 42-43 ∙ Μπξαθαηζνχιαο, φ.π., ζει. 187∙
Βξαρληάξεο, φ.π., ζει. 61 ∙ Αξψλε, φ.π., ζει. 178 ∙ Φχξξαο, φ.π., ζει. 155
158
Βξαρληάξεο, φ.π., ζει. 62 ∙ Φχξξαο, φ.π., ζει. 156
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ζπζζσξεπκέλεο νξγήο, πνπ έθαλαλ ηε Θεζζαιία λα κνηάδεη κε έλα θαδάλη πνπ βξάδεη. Ήηαλ,
ινηπφλ, ζρεδφλ αλαπφθεπθην φηη θάπνηε απηή ε έθξπζκε θαηάζηαζε θάπνπ ζα μεζπνχζε.159
2. Ο αληίθηππνο ηεο εμέγεξζεο ζηελ πνξεία ηνπ αγξνηηθνύ δεηήκαηνο
Ζ εμέγεξζε πνπ πήξε ην φλνκα «Κηιειέξ» έγηλε θαηά θχξην ιφγν ζηε Λάξηζα, φπνπ άνπινη
αγξφηεο πάιεςαλ κε ζπγθξνηεκέλεο έλνπιεο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο. Σα αηκαηεξά γεγνλφηα είραλ
άκεζν αληίθηππν ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν θαη αλαζηάησζαλ ηελ Διιάδα, ελψ
ν ηέθαλνο Γξαγνχκεο ραξαθηεξίζηεθε σο «πξσζππνπξγφο ηνπ αίκαηνο».160
Ο απιφο θφζκνο έκαζε γηα ηηο ηξαγηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θνιίγσλ θαη ηνπο
αληηκεηψπηζε κε πεξηζζφηεξε ζπκπάζεηα, ελψ ε πίεζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο
έγηλε εληνλφηεξε.161 ηηο 8 Μαξηίνπ, δχν κέξεο κεηά θαη ππφ ηελ πίεζε ησλ γεγνλφησλ θαη ζε
έθξπζκν θιίκα, αξρίδεη ζηε Βνπιή ζρεηηθή ζπδήηεζε. Ζ θπβέξλεζε Γξαγνχκε, θαζψο θαη νη
Ράιιεο θαη Θενηφθεο επηθξφηεζαλ ηα ιεθζέληα κέηξα ζην φλνκα απνθαηάζηαζεο ηεο ηάμεο.
Ο πξσζππνπξγφο Γξαγνχκεο εμέθξαζε ηε ζηελνρψξηα ηνπ γηα ηελ έθβαζε ησλ γεγνλφησλ.
Γηθαηνινγεί φκσο ηε ιήςε ηεο απφθαζήο ηνπ ιέγνληαο πσο ππήξρε ππφλνηα ηαξαρψλ ζηελ
Καξδίηζα. Γηαβάδεη ινηπφλ ηειεγξάθεκα απφ ηελ Καξδίηζα κε ππνγξαθέο πνιηηψλ, ην νπνίν
παξηζηά ηελ θαηάζηαζε ζηελ χπαηζξν σο ιίαλ θξίζηκε θαη ζπληζηά ζηελ θπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη
ζηελ επίιπζε ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο. Ζ θπβέξλεζε ηειεγξάθεζε γηα λα θαζεζπράζεη ηνπο
αγξφηεο θαη γηα λα πξνιάβεη ηε δηαηάξαμε ηεο ηάμεο θαη έδσζε ηελ εμήο εληνιή: «απζηεξώο
θαηαδηώθνληεο πάζαλ απόπεηξαλ θαηά ηεο ηάμεσο». Δπνκέλσο ν Γξαγνχκεο νκνινγεί φηη νη ίδηνη
θέξνπλ αθέξαηα ηελ επζχλε ησλ δηαηαγψλ πνπ έδσζαλ. ηε ζπλέρεηα δηαβάδεη ηειεγξαθήκαηα γηα
αγνξά φπισλ απφ ηνπο ρσξηθνχο, γηα έλνπιεο ζπγθεληξψζεηο, γηα απεηινχκελνπο εκπξεζκνχο
απνζεθψλ θαη ηζηθιηθηψλ. «Σνύην επηβάιιεην εηο ηελ Κπβέξλεζηλ λα πξάμε εθ παηξησηηζκνύ ράξηλ
ηνπ θξάηνπο. Βεβαίσο νη Θεζζαινί αγξόηαη έρνπλ δίθαηνλ λα δεηνύλ ό,ηη δεηνύλ, αιιά παξαθαιώ έλαλ
εθ ησλ Θεζζαιώλ Βνπιεπηώλ λα ππνβάιε απηόο ην λνκνζρέδηνλ αλ λνκίδε όηη είλαη δπλαηόλ λα
ζπδεηεζή ηόζνλ ζπνπδαίνλ δήηεκα εληόο ησλ νιίγσλ εκεξώλ ελώ έρνπκε ηόζα άιια ζπνπδαία
δεηήκαηα λα επηιύζνπκε».162 Έπεηηα απφ ηελ αλάγλσζε ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαηήγγεηιε φινπο
159

Νηακπεγιηψηεο, ζην ίδην
Βιέπε ζρεηηθά Γηψξγνο Καξαληθφιαο, Κηιειέξ: πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ αγξνηηθνύ θηλήκαηνο, Θνπθπδίδε,
Αζήλα 1983
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απηνχο πνπ παξαθηλνχλ ηνπο ρσξηθνχο ζ’ απηά ηα ζπιιαιεηήξηα έρνληαο νξηζκέλε θαηεχζπλζε.
Κιείλεη δειψλνληαο πσο ζα αζρνιεζεί κε ην δήηεκα κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηεο Βνπιήο. Θα
πξνζπαζήζεη λα πεξαηψζεη ην έξγν κέρξη ην θζηλφπσξν. Άιισζηε ππελζπκίδεη γηα αθφκε κηα θνξά
πσο γηα ηελ εμαγνξά ησλ ηζηθιηθηψλ απαξαίηεηε είλαη ε εμεχξεζε ρξεκάησλ.
Έληνλε ήηαλ ε αληίδξαζε ησλ βνπιεπηψλ Θεζζαιίαο. Οη Γηαλλαθίηζαο θαη Αιεμαλδξήο
βξίζθνπλ αδηθαηνιφγεηεο ηηο δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, γηαηί ν ζηξαηφο ζθφησζε θάησ απφ
αδηθαηνιφγεην παληθφ. Σα ζπκβάληα γηα απηνχο νθείινληαη ζηε δεηιία θαη ζην θφβν ησλ αξρψλ. Καη
ν Φίιηνο θαηεγνξεί ηελ θπβέξλεζε γηα ηα γεγνλφηα θαη επηκέλεη λα δεισζεί ππεχζπλα φηη ην
θζηλφπσξν ζα ιπζεί ην δήηεκα. Ο Εσγξάθνο παξηζηά σο επείγνπζα ηελ αλάγθε ιχζεο ηνπ
αγξνηηθνχ. Ο Γηαλλαθίηζαο δειψλεη πσο «ε ειεπζεξία είλε δέληξνλ θπόκελνλ όηαλ πνηίδεηαη δηα ηνπ
αίκαηνο ηνπ ιανύ… ίζσο είλε ηνύην ε βάζηο επί ηεο νπνίαο ζα εδξεσζή ε αιεζήο ειεπζεξία ηνπ
ειιεληθνύ ιανύ».163 Κιείλεη ιέγνληαο πσο επηβάιιεηαη λα κεξηκλήζεη ε θπβέξλεζε γηα ηε ιχζε ηνπ
γεσξγηθνχ δεηήκαηνο.
Ο

Αιεμαλδξήο

παξαθαιεί

λα

πξνηαρζεί

ε

ππνβιεζείζα

πξφηαζε

λφκνπ

πεξί

απαιινηξηψζεσλ ησλ ηζηθιηθηψλ απφ ηνπο Βνπιεπηέο Θεζζαιίαο. Αλαθέξεη ιεπηνκέξεηεο ηνπ
Θεζζαιηθνχ δεηήκαηνο θαη ζπληζηά ηε κεξηθή αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ησλ θηεκάησλ.
Πξνηείλεη ηελ εμαίξεζε ησλ Οζσκαλψλ ππεθφσλ θαη ηδηνθηεηψλ απφ ηε δηαλνκή ηζηθιηθηψλ θαη
θαηαιήγεη φηη επείγεη λα ιεθζνχλ κέηξα ππέξ ησλ αγξνηψλ. Χζηφζν ε ζπδήηεζε γηα ηηο
απαιινηξηψζεηο ησλ ηζηθιηθηψλ δελ νδήγεζε ζε νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα. Ζ κφλε ππνρψξεζε πνπ
έθαλε ν Γξαγνχκεο ήηαλ φηη ζπκθψλεζε λα κειεηήζεη ην δήηεκα. Γε δέρηεθε νχηε ηε ζχζηαζε
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηηο ζπλζήθεο ζαλάηνπ ησλ αγξνηψλ.164
ηε Θεζζαιία ε απηαξρηθφηεηα ησλ αξρψλ γελλάεη επηζπκία αληεθδίθεζεο. Οη αγξφηεο
απεηινχλ φηη ζα πάξνπλ ηα φπια. Οη εγέηεο ηνπ αγξνηηθνχ θηλήκαηνο ηνπο ζπληζηνχλ ςπρξαηκία.
Απφ ηηο 9 Μαξηίνπ επηβάιιεηαη ινγνθξηζία ζηηο εθεκεξίδεο θαη δελ γξάθνληαη πηα εηδήζεηο γηα ηηο
ελέξγεηεο ησλ αγξνηψλ. Απφ ηηο 15 Μαξηίνπ 1910 έρεη δηαιπζεί θαη ν ηξαηησηηθφο χλδεζκνο θαη
ζηηο 17 ιήγεη θαη ε απνζηνιή ηεο Βνπιήο. Πιένλ ζην αγξνηηθφ θίλεκα έκπαηλαλ λέα δεδνκέλα θαη
απηφ ζα εμειίζζνληαλ πηα ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο ζπλζήθεο. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ηφζν ηα

163

Έθηαθηε χλνδνο Β΄, Πεξίνδνο ΗΖ, πλεδξίαζε ΚΕ΄, 8 Μαξηίνπ 1910 ∙ Δκπξόο, Αζήλα 8 Μαξηίνπ 1910, ζει 4 ·
Αθξόπνιηο, Αζήλα 8 Μαξηίνπ 1910, ζει 2· Αλαγέλλεζηο, Σξίθαια 9 Μαξηίνπ 1910, ζει 3
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Νηακπεγιηψηεο, ζην ίδν ∙ Φχξξαο, φ.π., ζει. 157
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γεγνλφηα ηνπ Κηιειέξ φζν θαη απηά πνπ πξνεγήζεθαλ, επεξέαζαλ θαηαιπηηθά ηελ πνξεία ηνπ
αγξνηηθνχ δεηήκαηνο θαη ήηαλ φ, ηη πην ζεκαληηθφ έρεη λα επηδείμεη ην ειιεληθφ αγξνηηθφ θίλεκα.165
Μεξηθέο εβδνκάδεο αξγφηεξα νδεγήζεθαλ ζε δίθε, σο ππνθηλεηέο θαη ππαίηηνη ησλ
επεηζνδίσλ, άηνκα κφλν απφ ηελ πιεπξά ησλ αγξνηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη Γήκαξρνη ηεο
πεξηνρήο. κσο ε παλεγπξηθή ηνπο αζψσζε απνηέιεζε ηζηνξηθή λίθε επί ησλ ηζηθιηθάδσλ θαη
ζνξχβεζε ην ζπκπνξεπφκελν καδί ηνπο πνιηηηθφ θαηεζηεκέλν.

165

Φχξξαο, φ.π.., ζει. 160-161 ∙ άξξαο, φ.π., ζει. 147 ∙ Μπξαθαηζνχιαο, φ.π., ζει. 188
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ πεξίνδνο πνπ εμεηάζηεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε πεξίνδνο ησλ θπβεξλήζεσλ
Θενηφθε, Ράιιε, Μαπξνκηράιε θαη Γξαγνχκε. Ζ δηαπίζησζε πνπ πξνθχπηεη, είλαη πσο θαηά ηελ
πεξίνδν απηψλ ησλ θπβεξλήζεσλ ην Αγξνηηθφ δήηεκα βίσζε ηε κεγαιχηεξε έληαζή ηνπ.
Ξεθηλψληαο κε ην Μαξίλν Αληχπα νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο ν Αληχπαο ήηαλ
γλσζηφο ζηνλ αζελατθφ ηχπν ήδε απφ ην 1897, φηαλ ζε δηαδήισζε ζηελ Οκφλνηα εμέθξαζε ηελ
άπνςή ηνπ γηα ηε ζηάζε πνπ έπξεπε λα θξαηήζεη ε Διιάδα ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν. ηελ ίδηα
ζπγθέληξσζε κίιεζε άζρεκα γηα ην βαζηιηά. πλεπψο δελ ήηαλ κηα αδηάθνξε πξνζσπηθφηεηα, αιιά
ήηαλ γλσζηφο πνιχ πξηλ έξζεη ζηε Θεζζαιία. Ο ηχπνο αζρνιήζεθε καδί ηνπ θαη ην 1905, θαζψο ζε
δηαδήισζε είρε θαη πάιη εθθξαζηεί αλεπιαβψο θαηά ηνπ Παιαηηνχ. ηαλ έθηαζε ζηε Θεζζαιία ην
θαινθαίξη ηνπ 1906 ε θαηάζηαζε ησλ αγξνηψλ ήηαλ απειπηζηηθή θαη απηφ θαηαδεηθλχεηαη απφ ην
ζχλνιν ηεο βηβιηνγξαθίαο. Δπίζεο ν αγψλαο ησλ θνιίγσλ δελ δηαπλένληαλ απφ θάπνην ζρέδην θαη
νξγάλσζε. ηελ Διιάδα ε πνιηηηθή νξγάλσζε ησλ αγξνηψλ ζα έξζεη πνιχ αξγφηεξα.
Σν λνκνζρέδην Πεξί Μνξηήο ηνπ Θενηφθε πέξα απφ ην γεγνλφο φηη απνξξίθζεθε απφ ην
ζχλνιν ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ, έθεξε ζηελ πξψηε γξακκή αλζξψπνπο πνπ κπνξνχζαλ λα εγεζνχλ
θαη λα εκπλεχζνπλ ηνπο αγξφηεο. Ζ ζχγθξνπζε γχξσ απφ ηελ ςήθηζή ηνπ αλέδεημε ην γεγνλφο φηη νη
αθηήκνλεο ηεο Θεζζαιίαο δελ ήηαλ πιένλ κφλνη ηνπο ζηνλ αγψλα ηνπο θαηά ηεο κεγάιεο
γαηνθηεζίαο. Δίραλ ζην πιεπξφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αζηηθψλ ζηξσκάησλ θαη δηαλννχκελνπο, νη
νπνίνη δηακφξθσλαλ ην ηδενινγηθφ πιαίζην ηνπ αγξνηηθνχ θηλήκαηνο θαη θαζφξηδαλ ηα δεηήκαηα ηεο
ηαθηηθήο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ. Φαίλεηαη πσο θαη ην ζχλνιν ηνπ Σχπνπ έρεη αξρίζεη λα είλαη κε
ην πιεπξφ ησλ αγξνηψλ. ην επεηζφδην πνπ εθηπιίρηεθε αλάκεζα ζηνλ Αληχπα θαη ηνλ ιήκαλ, ε
εθεκεξίδα Άζηπ παίξλεη ζαθψο ζέζε ππέξ ηνπ Αληχπα θαη θηινμελψληαο ηνλ ζηε ζηήιε «άλζξσπνη
ηεο εκέξαο» ηνλ εγθσκηάδεη. Ο Σχπνο αζρνιήζεθε εθηελψο θαη κε ηε δνινθνλία ηνπ Αληχπα. ιεο
νη εθεκεξίδεο πνπ εμεηάζηεθαλ θηινμέλεζαλ ην γεγνλφο ζηα θχιια ηνπο. Κακία απφ απηέο δελ
παίξλεη ζέζε ππέξ ηνπ ζχηε ή ηνπ ζχκαηνο, αιιά παξνπζηάδνπλ ην γεγνλφο κέζα απφ ηηο καξηπξίεο
ησλ απηφπησλ καξηχξσλ. Δμαίξεζε απνηειεί ην Νένλ Άζηπ πνπ ραξαθηήξηζε ηνλ Αληχπα
αληζφξξνπν.
Χο πξνο ην θφλν ηνπ Αληχπα πξνθχπηνπλ βέβαηα πνιιά εξσηεκαηηθά. Πξάγκαηη δέρνληαλ
απεηιεηηθέο επηζηνιέο, πξάγκαηη είρε αξθεηνχο ερζξνχο, πνπ είραλ ζπκθέξνλ λα ηνλ ζθνηψζνπλ,
αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζακε λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηνλ ίδην ηνλ βαζηιηά. Άιισζηε
φπσο πξνθχπηεη απηή ηελ πεξίνδν ν κεγαιχηεξνο ηζηθιηθάο ήηαλ ην ίδην ην θξάηνο. Μέζα απφ ηελ
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έξεπλα ζηηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο αιιά θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε ηεο δεπηεξεχνπζαο
βηβιηνγξαθίαο, ππνλνείηαη πσο ε δνινθνλία έγηλε έπεηηα απφ πιεξσκή ηνπ Κπξηαθνχ απφ ηνπο
ηζηθιηθάδεο. Κάπνηνη κάιηζηα αλαθέξνπλ θαη ζπγθεθξηκέλν πνζφ. Χζηφζν απφ ηα γεγνλφηα εθείλεο
ηεο εκέξαο, φπσο θαιχθζεθαλ απφ ηνλ ηχπν θαη απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ δελ
επηβεβαηψλεηαη πξνκειεηεκέλν γεγνλφο, αιιά θφλνο έπεηηα απφ ινγνκαρία. Παξφια απηά
εξσηεκαηηθά δεκηνπξγεί ε απνπζία ησλ καξηχξσλ ππεξάζπηζεο ηνπ Αληχπα ζην εμσηεξηθφ, θαηά
ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ν μάδεξθφο ηνπ Παλαγηψηεο θηαδαξέζεο έθπγε
γηα ηελ Αξγεληηλή θαη δελ μαλαγχξηζε πνηέ. ηη θη αλ ζπλέβε φκσο δελ αιιάδεη ην γεγνλφο φηη ν
Αληχπαο ζεσξείηαη ζχκβνιν ηνπ αγψλα ησλ αγξνηψλ θη απηφο πνπ άλαςε ηε θσηηά ηεο εμέγεξζεο.
ζνλ αθνξά ην πξνζθπγηθφ θχκα θαη ηε δηαλνκή ησλ ζεζζαιηθψλ ηζηθιηθηψλ ην 1907, απηφ
ελίζρπζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ησλ αγξνηψλ, δηαηήξεζε ζε έληαζε ην
Αγξνηηθφ δήηεκα θαη θαιιηέξγεζε πξνζδνθίεο γηα ηελ επίιπζή ηνπ. Πξάγκαηη, ε εγθαηάζηαζε ησλ
πξνζθχγσλ ζηα εδάθε απηά απφ ην 1907, ζεσξείηαη απφ ηνπο εγρψξηνπο θαηνίθνπο ηεο Θεζζαιίαο ε
απαξρή γηα ηε ιχζε ηνπ εηθνζηπεληαεηνχο αγξνηηθνχ δεηήκαηνο.
Ο αγξνηηθφο θφζκνο ηεο Θεζζαιίαο ζηα ηέιε ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 20νπ αηψλα
βξίζθεηαη ζπζπεηξσκέλνο, κε εγεζία θαη πξφγξακκα. Κχξην αίηεκά ηνπο είλαη ε αλαγθαζηηθή
απαιινηξίσζε θαη δηαλνκή ησλ ηζηθιηθηψλ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο θαη ζε ηδηψηεο ηζηθιηθάδεο. Ζ
αζηηθή ηάμε δηαλννπκέλσλ θαη εξγαηψλ άξρηζε λα αληηιακβάλεηαη ην δίθην ησλ αγξνηψλ θαη λα
ζπζπεηξψλεηαη πξνο δηεθδίθεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Ζ δπλακηθή πνπ απειεπζέξσζε ην Κίλεκα
ζην Γνπδί, ζα αλαηξέςεη ην ζθεληθφ θαη ζα απειεπζεξψζεη ηελ αγξνηηθή δηακαξηπξία.
Μία αθφκε απφ ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο εξγαζίαο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεηψπηζε ηνλ
αγψλα ησλ αγξνηψλ ν Σχπνο ηεο επνρήο. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1910, ην Αγξνηηθφ δήηεκα θαηείρε
πξσηεχνπζα ζέζε ζηνλ αζελατθφ θαη ζεζζαιηθφ Σχπν, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηε κειέηε ηεο
αξζξνγξαθίαο. Ο ζεζζαιηθφο Σχπνο είρε πάξεη ζαθείο ζέζεηο ππέξ ησλ αγξνηψλ. Αλεμαξηήησο
πνιηηηθήο ηδενινγίαο, επεηδή αθνπγθξάδεηαη ηα πξνβιήκαηα ησλ θνιίγσλ θαη δεη ηελ επηθξαηνχζα
θαηάζηαζε παίξλεη ην κέξνο ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ. Οη αζελατθέο εθεκεξίδεο απφ ηελ άιιε
εκθαλίδνληαη δηραζκέλεο. Ζ εθεκεξίδα Αθξόπνιηο ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 1910 θηινμελεί ηε καξηπξία
αληηπξνζσπείαο Θεζζαιψλ θνιίγσλ πνπ πεξηέγξαθαλ ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο. Αιιά ζηηο 28
Φεβξνπαξίνπ 1910 επηηίζεηαη ζηνπο Θεζζαινχο βνπιεπηέο γηα ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε πνπ
επηδηψθνπλ. ηηο 8 Μαξηίνπ 1910 θηινμελεί θαη ην ππφκλεκα ησλ Θεζζαιψλ ηζηθιηθνχρσλ, νη
νπνίνη ππνζηεξίδνπλ πσο ε εκκνλή ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο δείρλεη έιιεηςε ζεβαζκνχ
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πξνο ην δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ ηπγράλεη αλαγλσξηζκέλν ζε φιν ηνλ θφζκν. Δπνκέλσο ήζειε
δψζεη ρψξν ζε φιεο ηηο απφςεηο θαη λα κελ ηαρζεί ππέξ ηεο κηαο ή ηεο άιιεο πιεπξάο. Αιιά θαη ε
εθεκεξίδα Νένλ Άζηπ ζηηο 10 Μαξηίνπ 1910 ζεσξεί πσο είλαη δίθαην λα αθνπζηεί θαη ε γλψκε ησλ
γαηνθηεκφλσλ γηα ην Αγξνηηθφ δήηεκα. Έηζη θηινμελεί ην ππφκλεκα ηεο θηεκαηηθήο ελψζεσο.
πνηεο θη αλ ήηαλ νη ζέζεηο ησλ εθεκεξίδσλ απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη πσο ε εμέγεξζε
ησλ θνιίγσλ δελ ήηαλ έλα κεκνλσκέλν γεγνλφο, νχηε έγηλε απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε. Ζ εμέγεξζε
ήηαλ θαηάιεμε καθξψλ, ζπληνληζκέλσλ, νκαδηθψλ θαη ζπιινγηθψλ αγψλσλ, ζηε δηάξθεηα ησλ
νπνίσλ, νη Θεζζαινί αγξφηεο αλέπηπμαλ φιεο ηηο κνξθέο πάιεο.
.
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