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Κεφάλαιο 1ο, επανάληψη 1η  

Να μελετήσετε τις ενότητες του βιβλίου σας  

«Τα δημογραφικά δεδομένα»,  «Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα 
και η  “Μεγάλη Ιδέα”»,  « Το εμπόριο»,  «Η εμπορική ναυτιλία»  (σελ. 11 – 23) 

Και να απαντήσετε προφορικά στα παρακάτω ερωτήματα: 

1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες 
µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή.  

2. Να παρουσιάσετε τις επιπτώσεις που είχε στον πολιτικό και οικονοµικό τοµέα της µικρής 
Ελλάδας η ύπαρξη ισχυρών κέντρων ελληνισµού έξω από τα σύνορά της και η εθνική ιδεολογία 
που δηµιουργήθηκε ως επακόλουθό της. 

 3. Να εξηγήσετε πώς το όραµα της “Μεγάλης Ιδέας” αποτέλεσε τροχοπέδη στην εσωτερική 
ανάπτυξη του ελληνικού κράτους.  

4. α) Για ποιους λόγους το µέχρι το 1913 εµπόριο της Ελλάδας ήταν κατά κανόνα εξωτερικό και 
ποιες συνέπειες είχε αυτό στην ελληνική οικονοµία; β) Να το συγκρίνετε µε το εµπόριο των 
ελλήνων του εξωτερικού.  

5. Να επισηµάνετε τις συγκυρίες που ευνόησαν τη ναυτιλιακή και εµπορική δραστηριότητα των 
Ελλήνων προεπαναστατικά και να εντοπίσετε τι απέµεινε από αυτήν µετά τη δεκαετία 1820-
1830.  

6. Να αναφέρετε τους παράγοντες που ανέδειξαν τη Σύρο σε σηµαντικό κέντρο της ελληνικής 
εµπορικής ναυτιλίας µετεπαναστατικά (βλ. και προσφυγικό) 

7. Να αναφέρετε τις ενέργειες στις οποίες προέβη το ελληνικό κράτος και η ιδιωτική 
πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της ελληνικής ατµοπλοΐας µετά τα µέσα του 19ου αιώνα.  

8. Την πρώτη θέση στην κατηγορία των εξαγώγιµων ελληνικών προϊόντων κατά τον 19ο αιώνα 
κατέχει: α) το βαµβάκι β) ο µόλυβδος γ) η σταφίδα δ) το σιτάρι 

 9. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η ελληνική ναυτιλία χαρακτηρίστηκε συνολικά: α) από πορεία 
ανοδική β) από µεγάλες και παρατεταµένες κρίσεις γ) από στασιµότητα και ύφεση δ) 
εξαφανίστηκε κάτω από τη συντριπτική υπεροχή της επαναδραστηριοποίησης του 
αγγλογαλλικού στόλου  

10. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες. 

1. Το εμπόριο της χώρας συνδέθηκε με το εξωτερικό από τα πρώτα χρόνια της 
ανεξαρτησίας. 

2. Το εμπόριο δεν αποτελούσε αξιόπιστη πηγή εσόδων για τα δημόσια ταμεία. 
3. Τα βιομηχανικά προϊόντα έφτασαν να αντιπροσωπεύουν τα ¾ των συνολικών εξαγωγών 

στη δεκαετία 1900-1910. 
4. Στις εξαγωγές, τα αγροτικά είδη αντιπροσώπευαν σταθερά το 1/3 (σε αξία) του συνόλου. 
5. Η Αγγλία απορροφούσε το σύνολο σχεδόν των εξαγωγών σταφίδας. 
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11. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες. 

1. Στη διάρκεια του 17ου αιώνα , εμφανίστηκε μια σημαντική ναυτιλιακή και εμπορική 
δραστηριότητα σε πολλές παραλιακές περιοχές του ελληνικού χώρου και σε νησιά. 

2. Με τη συνθήκη της Αδριανούπολης (14 Σεπτεμβρίου 1829) τα χριστιανικά –ελληνικά 
πλοία προστατεύονταν από τη ρωσική ισχύ. 

3. Ο  Α΄ΠΠ οδήγησε σε άνθιση την ελληνική εμπορική ναυτιλία.  
 

 


