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Ο αιφνίδιος σχηματισμός της μεγάλης γαιοκτησίας από τους Έλληνες 
χρηματιστές του εξωτερικού υποχρέωσε τον Τρικούπη να διαμορφώσει 
ένα ολόκληρο σύστημα οικονομικής προστασίας της τσιφλικικής 
οικονομίας.  

Καταρχήν ο Τρικούπης, σε αντίθεση με την πολιτική του Αλ. 
Κουμουνδούρου, πενταπλασίασε το δασμό πάνω στα εισαγόμενα σιτηρά 
το 1884, ενώ κατά το 1892 τον ήδη υψηλό δασμό τον αύξησε ακόμα κατά 
1.60%. Ο σκοπός του ήταν προφανής: να περιορίσει την εισαγωγή του 
αλλοδαπού σίτου, ώστε ο εγχώριος να υπερτιμηθεί και να διογκωθεί η 
έγγειος πρόσοδος των τσιφλικούχων.  

Παράλληλα, ο Τρικούπης πρόσφερε δύο ακόμα δώρα στους νεοπαγείς 
τσιφλικούχους της Θεσσαλίας:  

α) Κατάργησε τη φορολογία της δεκάτης επί των σιτηρών, η οποία 
αντιπροσώπευε το σημαντικό ποσοστό του 70% των εσόδων του συνόλου 
των εγγείων φόρων ή το 12% των συνολικών εσόδων του δημόσιου 
προϋπολογισμού. Τη δεκάτη αντικατέστησε ο λεγόμενος «φόρος 
αροτριώντων κτηνών», ο οποίος απέφερε μόλις το 1/3 των εσόδων της 
πρώτης. Ο νέος φόρος ανακούφισε τους τσιφλικούχους διπλά, όχι μόνο 
γιατί μειώθηκε ποσοτικά η αξίωση του δημοσίου, αλλά και γιατί ο νέος 
φόρος ήταν εύκολο να επιβαρύνει τελικά τους καλλιεργητές, εφόσον δε 
συνδεόταν με την ιδιοκτησία αλλά με τον αριθμό των ζώων που 
χρησιμοποιούνταν.  

β) Κατάργησε το τελωνείο Θεσσαλίας, για να διευκολύνει τις εποχικές 
μετακινήσεις της νομαδικής κτηνοτροφίας στις περιοχές των 
ελληνοτουρκικών συνόρων. Η κατάργηση του τελωνείου αυτού σήμαινε 
βέβαια ζημιά του δημοσίου κατά 300.000 δραχμές, όμως έδωσε τη 
δυνατότητα στους τσιφλικούχους να αυξήσουν τα ενοίκια για την 
παραχώρηση εκτάσεων για βοσκή.  

Στην περιοχή αυτή η προστασία των τσιφλικιών ήταν πλήρης. Οι 
γαιοκτήμονες της Θεσσαλίας, όντας εξασφαλισμένοι, πέρασαν σε ακόμα 
πιο επιθετική στάση. Περιόρισαν προοδευτικά τις καλλιεργούμενες 
εκτάσεις για δύο λόγους: α) για να πετύχουν τεχνητή υπερτίμηση των 
σιτηρών στην εγχώρια αγορά και συνεπώς αύξηση της εγγείου προσόδου 
και β) για να απελευθερώσουν εκτάσεις προς ενοικίαση στην 
αποδοτικότατη νομαδική κτηνοτροφία. Στη δωδεκαετία 1885-1897, οι 
καλλιεργούμενες με σιτηρά εκτάσεις μειώθηκαν ραγδαία κατά 42, 4%, ενώ 
η Ελλάδα συνέχιζε να έχει δημητριακό έλλειμμα και ενώ ο 
προστατευτικός δασμός επί της εισαγωγής σιτηρών ανέβαινε στα ύψη. Η 
υπερτίμηση του εγχώριου σίτου επέφερε συνεχή ανατίμηση της αγροτικής 
γης στη Θεσσαλία. Μέσα σε 37 χρόνια, 1880-1917, η τιμή της γεωργικής 
γης αυξήθηκε κατά 5-6 φορές.  
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