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Χαρακτηρίστε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη σωστού(Σ) ή 
λάθους(Λ): 

1. Η προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα έγινε το 1864. 
2. Υπό την πίεση του προσφυγικού προβλήματος η αγροτική 

μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε και οδήγησε την αγροτική οικονομία σε 
καθεστώς μικροιδιοκτησίας. 

3. Στις 4 Αυγούστου του 1935 ο Μεταξάς με την ανοχή του παλατιού, 
προχώρησε στην κατάλυση του κοινοβουλευτικού καθεστώτος και στην 
επιβολή δικτατορίας. 

4. Η συγκέντρωση των Ελλήνων στο πλαίσιο του εθνικού κράτος και η 
εξάλειψη του ελληνικού κοσμοπολιτισμού λαμβάνονται ως θετικά 
στοιχεία παρά το κόστος της μικρασιατικής καταστροφής. 

5. Η Μεγάλης Ιδέα δημιούργησε προσδοκίες για τη διεύρυνση των 
συνόρων. 

6. Η Εθνική Τράπεζα στήριξε την δημιουργία της Τράπεζας της Ελλάδος. 
7. Η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε σημείο αναφοράς και ορόσημο για το 

εργατικό κίνημα. 
8. Οι Βαλκανικοί πόλεμο κλόνισαν την εθνική οικονομία της Ελλάδας 

όπως συνέβαινε και με τις στρατιωτικές κινητοποιήσεις. 
9. Η αντίδραση του κράτους όσον αφορά την άφιξη των προσφύγων 

ήταν μάλλον ανεπαρκής, καθώς η χώρα κλονιζόταν από τα πολιτικά 
πάθη. 

10. Η μέθοδος κλήριγκ σημείωσε θετικά αποτελέσματα στον πολιτικό 
τομέα. 

11. Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη έφτασε στην 
Ελλάδα όταν αυτή βρισκόταν σε περίοδο ευημερίας. 

12. Στην Ελλάδα το πρόβλημα της έγγειας ιδιοκτησίας γνώρισε την ίδια 
ένταση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. 

13. Τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας αγοράστηκαν κυρίως από πλούσιους 
Έλληνες του εξωτερικού. 

14. Η μετανάστευση στις Η.Π.Α βοήθησε κατά κάποιο τρόπο την 
οικονομία της υπαίθρου. 

15. Η οικονομική πολιτική του Βενιζέλου οδήγησε για μια σειρά ετών σε 
ελλειμματικούς προϋπολογισμούς. 

16. Οι νόμοι του 1907 ήταν απόρροια της πολιτικής των ελλήνων του 
εξωτερικού που προσπαθούσαν να κερδοσκοπήσουν από τους υψηλούς 
δασμούς που επέβαλαν στο σιτάρι. 

17. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις του Βενιζέλου για το αγροτικό ζήτημα την 
εποχή του διχασμού, σκοπό είχαν να ευνοήσουν τους οπαδούς της 
παράταξης του. 
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18. Μόνο στα μεγάλα δημόσια έργα υπήρχε μόνιμο εργατικό δυναμικό 
και δεν ήταν πρόσκαιρης ή βραχύχρονης απασχόλησης. 

19. Προς το τέλος του Β παγκόσμιου πολέμου ιδρύθηκε η ΓΣΕΕ. 
20. Ο αγροτικός χώρος κυριαρχούσε παραγωγικά αλλά και κοινωνικά 

στην ιστορία των ανθρώπινων πολιτισμών ως το 18ο αιώνα. 
21. Το κύριο πρόβλημα που δημιουργήθηκε μετά τη λήξη των Βαλκανικών 

Πολέμων ήταν η παρουσία ισχυρών μειονοτικών ομάδων στις 
νεοαποκτηθείσες περιοχές.(πανελλήνιες 2007) 

22. Το Μάρτιο του 1922 τα δημοσιονομικά δεδομένα σημείωσαν 
σημαντική βελτίωση. 

23. Με τη διχοτόμηση της δραχμής  το ελληνικό κράτος εξοικονόμησε 
1.200.000.000 δραχμές(πανελλήνιες 2004) 

24. Η αμερικανική εταιρεία ΟΥΛΕΝ ανέλαβε την εγκατάσταση μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην πρωτεύουσα αλλά και τη 
δημιουργία σύγχρονου δικτύου αστικών συγκοινωνιών. 

25. Το 1928 με αφορμή το αίτημα της Ελλάδας στην κοινωνία των εθνών 
για την παροχή πρόσθετου δανείου, τέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας 
μιας κεντρικής κρατικής τράπεζας. 

26. Η Ελλάδα σε αντίθεση με άλλη κράτη παρουσίαζε ανομοιογένεια, 
καθώς οι μειονότητες αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού. 

27. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α παγκόσμιο πόλεμο δεν έγινε χωρίς 
εμπόδια, λόγω της διαφωνίας του Βενιζέλου με τον Κωνσταντίνο. 

28. Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων κλόνισε την ελληνική 
οικονομία(εξετάσεις 2007) 

29. Ο Βενιζέλος συσπείρωσε γύρω του μια ισχυρή αγροτική τάξη που 
εξακολουθούσε να πλουτίζει στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου. 

30. Συνέπεια της οικονομικής κρίσης ήταν η κλειστή οικονομία στην 
Ελλάδα. 

 

 

 

 

  

Σχόλιο [Σ1]: Προσοχή στη διατύπωση 
των ερωτήσεων, για να αποφύγεις τις 
παγίδες που κρύβουν. 


