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Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες: 

Οι απαντήσεις υπάρχουν στο τέλος του εγγράφου 

(σε παρένθεση η σχετική σελίδα του σχολικού εγχειριδίου) 

 

1. Στα πρώτα χρόνια ζωής του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, η πυκνότητα του 
πληθυσμού έφτανε στα επίπεδα των χωρών της Δυτ. Ευρώπης. 

2. Χάρη στη Μεγάλη Ιδέα, οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν την προσοχή τους στραμμένη 
αποκλειστικά στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας. 

3. Βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας ήταν το παθητικό ισοζύγιο πληρωμών. 
4. Στις ελληνικές εξαγωγές, πάνω από τα 2/3 σε αξία του συνόλου ήταν βιομηχανικά 

προϊόντα. 
5. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων διευκόλυνε την ανάπτυξη της ελληνικής 

εμπορικής ναυτιλίας κατά το 19ο αι. 
6. Η διανομή των εθνικών κτημάτων συνέβαλε σε ικανοποιητικό βαθμό στην επιβίωση 

των ακτημόνων γεωργών. 
7. Κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, το πιστωτικό σύστημα ήταν πρωτόγονο και 

συνδεόταν με το εμπόριο αγροτικών προϊόντων. 
8. Τα τέλη του 19ου αι και οι αρχές του 20ου σηματοδοτούν σημαντικές μεταβολές στο χώρο 

της ελληνικής βιομηχανίας. 
9. Για τα μεγάλα δημόσια έργα του τέλους του 19ου αι εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον 

ιδιώτες επενδυτές. 
10. Ο εξωτερικός δανεισμός του ελληνικού κράτους περιορίστηκε κατά τη δεκαετία του 

1880. 
11. Ο πόλεμος του 1897 δεν σχετίζεται με την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου 

στην Ελλάδα. 
12. Βασικό χαρακτηριστικό των επενδύσεων των Ελλήνων ομογενών της διασποράς στην 

Ελλάδα ήταν ο ευκαιριακός τους χαρακτήρας και η ρευστότητά τους. 
13. Η αγροτική μεταρρύθμιση οδήγησε την ελληνική αγροτική οικονομία σε καθεστώς 

μικροϊδιοκτησίας. 
14. Η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας διευκόλυνε την ανάπτυξη του ελληνικού εργατικού 

κινήματος. 



15. Η μετανάστευση στις ΗΠΑ αύξησε τις κοινωνικές εντάσεις που είχε δημιουργήσει η 
σταφιδική κρίση. 

16. Ο ιδιόμορφος δανεισμός της χώρας από τους Συμμάχους κατά τον Α΄ παγκόσμιο 
πόλεμο περιλάμβανε τη διχοτόμηση του χαρτονομίσματος. 

17. Η άφιξη των προσφύγων του 1922 στην Ελλάδα λειτούργησε καταλυτικά στη δυναμική 
της ελληνικής κοινωνίας. 

18. Κατά την περίοδο του πολέμου, στην Ελλάδα  προωθείται η αστικοποίηση. 
19. Οι μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου σχετίζονται με τις 

συνέπειες του Μικρασιατικού πολέμου. 
20. Η μέθοδος διακανονισμού διεθνών συναλλαγών «κλήριγκ», που κυριάρχησε κατά το 

Μεσοπόλεμο, δεν είχε καμία θετική συνέπεια για την Ελλάδα. 
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