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Παράδειγμα διαγράμματος αράχνης 
 

Ερώτηση - Ζητούμενα: 
 
Ποια ήταν η κατάσταση του αγροτικού ζητήματος στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα :  
 
α) έως την ενσωμάτωση των επτανήσων ( 1864 ) και της Θεσσαλίας ( 1881 ) 
 
β) από την ενσωμάτωση των παραπάνω εδαφών μέχρι και το τέλος του αιώνα 
 
 

Απάντηση 
 

Α Ζητούμενο 
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Απάντηση: 

Στον ελληνικό χώρο, το πρόβλημα της έγγειας ιδιοκτησίας δεν γνώρισε τις εντάσεις που παρατη-
ρήθηκαν σε άλλα ευρωπαϊκά ή βαλκανικά κράτη. Η προοδευτική διανομή των εθνικών γαιών που 
προέκυψαν από τον επαναστατικό αγώνα του 1821-1828 δημιούργησε πλήθος αγροτών με μικρές ή 
μεσαίες ιδιοκτησίες. Τα λίγα εναπομείναντα «τσιφλίκια»στην Αττική και την Εύβοιαδεν προκαλού-
σαν ιδιαίτερο πρόβλημα. 



 
Απάντηση 

 
Β Ζητούμενο 

 
 
 

 

 Φράση 
κλειδί 

 

 

Κύριο 

στοιχείο 
Κύριο 

στοιχείο 

Σημαντική 

έννοια 

Λέξη 

κλειδί 
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των παραπάνω 
εδαφών μέχρι και  
το τέλος του αιώνα 

Επτάνησα-΄Αρτα-
Θεσσαλία → περιοχές  
με τσιφλίκια  
→ επανεμφάνιση 
αγροτικού ζητήματος 

Τσιφλίκια Θεσσαλίας :  
αγορά από Έλληνες 
Διασποράς  
διατήρηση θεσμού 
κολίγων  
κερδοσκοπία : υψηλοί 
δασμοί στο εισαγόμενο 
ρωσικό σιτάρι + 
τεχνητές ελλείψεις  
→ υψηλές τιμές  
στο εγχώριο σιτάρι 

Τσιφλίκια μετά 
τηνενσωμάτωση 

Απάντηση: 

Αργότερα όμως, η διεύρυνση του ελληνικού κράτους με τα Επτάνησα (1864), την Άρτα και τη Θεσσαλία 
(1881) έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της μεγάλης ιδιοκτησίας. 
Τα «τσιφλίκια»της Θεσσαλίας αγοράστηκαν από πλούσιους Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι, πέρα από 
το γεγονός ότι διατήρησαν τον, αναχρονιστικό, θεσμό των κολίγων, άσκησαν πολιτικές και κοινωνικές 
πιέσεις για να κερδοσκοπήσουν από την παραγωγή του σιταριού. Επιδίωξαν δηλαδή την επιβολή υψηλών 
δασμών στο εισαγόμενο από τη Ρωσία σιτάρι, ώστε να μπορούν να καθορίζουν όσο το δυνατόν υψηλότερες 
τιμές για το εγχώριο, προκαλώντας μάλιστα μερικές φορές και τεχνητές ελλείψεις. 
 


