
φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατευθυνσης γ΄ λυκείου   

http://users.dra.sch.gr/papangel επιμέλεια: Συμεωνίδης Βασίλης                σελίδα 1 από7 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ (σελ. 42-54) 

 

1. Το αγροτικό ζήτηµα 

 

ραγδαίες εξελίξεις         πιέσεις στον αγροτικό χώρο που κυριαρχούσε παραγωγικά και 

οικονοµικά ως τον 19ο αι. 

 

βιοµηχανική επανάσταση       αλλαγές στον «δυτικό κόσµο» 

 

διαφορές της Ελλάδας 

• η κατοχή γης παύει να είναι πηγή εξουσίας  

• µεταρρυθµίσεις:  

κατάργηση µεγαλοϊδιοκτησίας, µικρές παραγωγικές µονάδες, νέες συνθήκες.  

 

∆ιαφορές Ελλάδας από άλλα ευρωπαϊκά και βαλκανικά κράτη. 

Προοδευτική διανοµή κτηµάτων 

µετά την επανάσταση 1821-28               

              πλήθος αγροτών µε µικρές και µεσαίες 

ιδιοκτησίες. 

διεύρυνση 

• Επτάνησα 1864.  

• Θεσσαλία 1881. Τα τσιφλίκια αγοράζονται από πλούσιους Έλληνες που εκµεταλλεύονται την 

κατάσταση (κολίγοι, δασµοί, τεχνητές ελλείψεις) 

 

Νόµοι 1907: απαλλοτρίωση, διανοµή σε ακτήµονες  

∆υσκολία εφαρµογής οδηγεί σε εντάσεις, Κιλελέρ 1910. 

Νέα εµπλοκή µετά τους βαλκανικούς (ενσωµάτωση Μακεδονίας, µουσουλµάνοι ιδιοκτήτες µεγάλων 

εκτάσεων) 

 

Χρόνια «διχασµού». Αποφασιστικά βήµατα για τη λύση του αγροτικού ζητήµατος. 

1917 κυβέρνηση Βενιζέλου: στόχοι 
•πολλαπλασιασµός ιδιοκτησιών  

•αποκατάσταση προσφύγων  

 

Επιτυχής αναδιανοµή. 

 

• 85% καλλιεργήσιµων εδαφών στη Μακεδονία  

• 68% καλλιεργήσιµων εδαφών στη Θεσσαλία  

Πίεση προσφυγικού προβλήµατος ολοκλήρωση αγροτικής µεταρρύθµισης. 

•Η αγροτική οικονοµία σε καθεστώς µικροϊδιοκτησίας 

•νέα κατάσταση, νέα προβλήµατα (πώληση παραγωγής) 

•Αγροτική Τράπεζα  
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2. Τα πρώτα βήµατα του εργατικού κινήµατος 

 

∆ιαφορές Ελλάδας µε ευρωπαϊκές και γειτονικές χώρες. 

Στο τέλος 19ου υπάρχουν σοσιαλιστικές οµάδες µε µικρή κοινωνική και πολιτική επιρροή. 

Λόγοι 

1. Απουσία βιοµηχανίας (βιοµηχανικών εργατών) 

2. Εργασία αλλοδαπών στα δηµόσια έργα 

3. (εξαίρεση τα µεταλλεία) 

4. Μεγάλη ιδέα: εµποδίζει την ανάπτυξη ταξικής ιδεολογίας 

 

Τέλος βαλκανικών πολέµων.  Ενσωµάτωση Θεσσαλονίκης. 

•Πόλη µε βιοµηχανικό υπόβαθρο 

•Με κοσµοπολίτικο χαρακτήρα. 

•Φεντερασιόν 

•Εβραϊκή κοινότητα 

∆ιάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας 

 

Α΄ παγκόσµιος πόλεµος: 

• Πιέσεις προς την ελληνική κοινωνία 

• Εµπλοκή σε διεθνείς υποθέσεις 

• Ρωσική επανάσταση 

Ωρίµανση εργατικού κινήµατος 

Ίδρυση ΓΣΕΕ, ΣΕΚΕ, ΚΚΕ 
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3. Οι οικονοµικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910 - 1922 

 

1910-1922 συνεχής πολεµική ετοιµότητα 

Βενιζελισµός. 

Οικονοµία: το κράτος είναι έκφραση και ανάπτυξη του ελληνισµού 

∆ηλαδή: επιδίωξη ενσωµάτωσης νέων εδαφών ώστε να διεκδικήσει νέα θέση στον κόσµο 

Προϋποθέσεις: 
• Θεσµικός εκσυγχρονισµός 

• Ανάπτυξη παραγωγικών δυνάµεων 

 

Ο Βενιζέλος εκφράζει: 

1. Την ελληνική αστική τάξη που στοχεύει στη πλήρη πολιτική της 

κυριαρχία εκεί που κυριαρχούσε οικονοµικά 

2. Τους Έλληνες του εξωτερικού που ζητούσαν µια ισχυρή Ελλάδα να 

τους προστατεύει 

Εµφάνιση πολλών εθνικιστικών κινηµάτων.  

για την Ελλάδα: 

• η µεγάλη ιδέα  

• και ο εκσυγχρονισµός του κράτους  

ήταν τα ερείσµατα για τη διεκδίκηση της µεγάλης 

Ελλάδας 

Πλεονασµατικοί προϋπολογισµοί παρά τις πολεµικές δαπάνες 

 

 

1910, εµφανής πρόοδος οικονοµίας. 

Αντιµετώπιση αγροτικής κρίσης 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

•Εκτόνωση κοινωνικών εντάσεων 

•Ενίσχυση οικονοµίας µε εισροή συναλλάγµατος 

 

Οι βαλκανικοί πόλεµοι δεν κλονίζουν την οικονοµία 

Κέρδη Ελλάδας: 
1. Ενσωµάτωση πλουσίων περιοχών (Ήπειρος, Μακεδονία, νησιά Αιγαίου, Κρήτη) αύξηση εδαφών 

κατά 70% (από 65χιλ σε 108χιλ km2) 

2. Αύξηση πληθυσµού κατά 80% (από 2.700.000 σε 4.800.000 κατοίκους) 

3. Νέες οικονοµικές προοπτικές: άριστες προοπτικές για τη γεωργία. 

Πρόβληµα: παρουσία µειονοτήτων (πχ Ήπειρος, 166.000 Έλληνες, 38.000 µουσουλµάνοι) 

Η Ελλάδα γίνεται υπολογίσιµη δύναµη 
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4. Ο α΄ παγκόσµιος πόλεµος 

 

 

Συνθήκες συµµετοχής Ελλάδας: ∆ιχασµός. 

• Επιστράτευση 1915                  

• Κυβέρνηση Εθνικής Άµυνας 

• Συµµαχικός αποκλεισµός 

 

Οικονοµικό και κοινωνικό κόστος 

 

 

1917: επέµβαση συµµάχων. 

 

• Ο Βενιζέλος στην Αθήνα.  

• Η Ελλάδα µπαίνει στον πόλεµο.  

• Το κόστος καλύπτεται µε ιδιόµορφο δανεισµό. 

 

Γαλλία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ εγκρίνουν δάνεια που δεν εκταµιεύονται.  

Κάλυµµα (απόθεµα χρυσού, συναλλάγµατος που όµως δεν είχε η χώρα) για έκδοση 

χαρτονοµίσµατος. 

 

 

Έτσι η Ελλάδα χρηµατοδοτεί: 

 

• Συµµετοχή στον α΄ π.π (µακεδονικό µέτωπο) 

• Εκστρατεία Ουκρανίας, Κριµαίας. 

• Μικρασιατική εκστρατεία. 

 

 

1920 Νοέµβριος: 

ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές. 

Φιλοβασιλική κυβέρνηση, 

επάνοδος Κωνσταντίνου. 

• Οι σύµµαχοι αποσύρουν την κάλυψη του 

χαρτονοµίσµατος. 

• Από το 1918 ο κρατικός ισολογισµός είναι παθητικός. 

• Η Μικρασιατική εκστρατεία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. 

 

Μάρτιος 1922: αναγκαστικό δάνειο µε διχοτόµηση του χαρτονοµίσµατος (κέρδος 1,2 δισ.). 

Επανάληψη το 1926. 
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5. Η οικονοµική ζωή 1922-1936 

 

Καταστροφή 1922:   

άφιξη και αποκατάσταση προσφύγων. 

1.230.000 Έλληνες και 45.000 Αρµένιοι 

αντί 610.000 µουσουλµάνων. 

Ανατροπή όλων των ισορροπιών  

της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. 

 

• Άφιξη προσφύγων: ανθρώπινη τραγωδία αλλά και καταλύτης για την ελληνική κοινωνία. 

• Ανεπάρκειες ελληνικής διοίκησης: πρέπει να ξεπεραστούν (πχ ανάγκη αντιµετώπισης 

ασθενειών όπως φυµατίωση και ελονοσία) 

• Επιπλέον προβλήµατα: πολιτική αστάθεια, µίση διχασµού, πραξικοπήµατα και απόπειρες. 

• Το κράτος αντιµετωπίζει σχετικά επαρκώς το πρόβληµα των προσφύγων. Αξιοποιεί τις 

µουσουλµανικές περιουσίες και την εξωτερική βοήθεια. 

 

 

 

6. Η ελληνική οικονοµία κατά το µεσοπόλεµο 

 

Κόστος µικρασιατικής καταστροφής. 

Όµως για την Ελλάδα: 

•Οµογενοποίηση εθνικά (µειονότητες λιγότερο από 7%) 

•Ολοκλήρωση αγροτικής µεταρρύθµισης, αστικοποίησης (1/3 του πληθυσµού ζει στα αστικά 

κέντρα) 

•Βελτίωση υποδοµών 

Επίσης: συγκέντρωση των Ελλήνων στο εθνικό κράτος και δραστηριοποίησή τους στα πλαίσια της 

χώρας. 

 

Οι πρόσφυγες χαρακτηρίζονται από: 

Γνώσεις 

Πολιτισµό 

Εργατική διάθεση 

∆ιάθεση να ξαναδηµιουργήσουν όσα χάσανε 
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7. Οι µεγάλες επενδύσεις 

 

Συνέπειες µικρασιατικής καταστροφής, ραγδαίες αλλαγές  

ανάγκη για επενδύσεις στις υποδοµές. 

Η Αθήνα ξεπερνά το 1.000.000 κατοίκους, έτσι:  

•1925, αµερικανική ΟΥΛΕΝ: φράγµα Μαραθώνα. 

•Βρετανική ΠΑΟΥΕΡ: παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και  

•δικτύου συγκοινωνιών (τραµ, λεωφορεία) 

•Γερµανικές εταιρείες: τηλεφωνικό δίκτυο 

•∆ιευθέτηση χειµάρρων. 

 

Υπόλοιπη χώρα 

Εγγειοβελτιωτικά έργα για την αύξηση των καλλιεργούµενων εδαφών. 

 

8. Η τράπεζα της Ελλάδος 

 

Αίτηµα Ελλάδας στην ΚΤΕ για πρόσθετο δάνειο θέτει: Ζήτηµα δηµιουργίας κεντρικής κρατικής 

τράπεζας για να: 

•∆ιαχειρίζεται τα χρέη. 

•Εκδίδει χαρτονόµισµα. 

•Εφαρµόζει την κυβερνητική οικονοµική πολιτική. 

Έτσι: το 1927 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Επιτυγχάνει σταθερή ισοτιµία δραχµής – ξένων νοµισµάτων (αποθέµατα σε χρυσό και συνάλλαγµα) 

µε συνέπειες: 

•Βελτίωση δηµόσιων οικονοµικών 

•Βελτίωση πιστοληπτικής ικανότητας 

•Ενίσχυση της εισροής συναλλάγµατος και επενδύσεων 

Έτσι επέτρεψε πρωτοβουλίες στην κυβέρνηση Βενιζέλου (1928-32) 

1932: εκδηλώνονται και στη Ελλάδα οι συνέπειες της κρίσης 1929 (ΗΠΑ) 
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9. Η κρίση του 1932 

 

1932: η Ελλάδα ευηµερεί 

•Εµπιστοσύνη των Ελλήνων για καλύτερα οικονοµικά 

•Η δεκαετία 1920 µοιάζει µακρινή 

•Περιορισµός φτώχειας 

Όµως 

1932: εκδηλώνονται και στη Ελλάδα οι συνέπειες της κρίσης 1929 (ΗΠΑ) 

 

Εξαντλούνται τα αποθέµατα σε χρυσό και συνάλλαγµα 

Άνοιξη 1932: 

•Αναστολή µετατρεψιµότητας νοµίσµατος 

•Αναστολή εξυπηρέτησης εξωτερικών δανείων 

•Περίοδος κρατικού παρεµβατισµού µε σκοπό την αυτάρκεια της χώρας. 

Κλειστή οικονοµία. Καθορίζεται από το κράτος και όχι από τη ελεύθερη αγορά. 

 

Κλήριγκ (πληρωµές µε συµψηφισµό, εµπορική ανταλλαγή προϊόντων) 

Οι διεθνείς συναλλαγές δε γίνονται µε βάση το µετατρέψιµο συνάλλαγµα 

Αλλά µε διακρατικές συµφωνίες. 

 Κοστολογούν τα προϊόντα και ισοσκελίζουν εισαγωγές και εξαγωγές στο πλαίσιο ειδικών 

λογαριασµών 

 

Σηµαντικές επιπτώσεις στην πολιτική. 

Ισχυρά και συγκεντρωτικά κράτη ευνοούν τα ολοκληρωτικά κινήµατα 

∆εκαετία 1930: επικράτηση δικτατορικών – φασιστικών καθεστώτων 

4 Αυγούστου 1936: δικτατορία Μεταξά. 


