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Περιεχόμενο
Προαπαιτούμενο αυτού του μαθήματος, χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωτικό,
είναι η παρακολούθηση του αντίστοιχου μαθήματος «Οικονομία και Κοινωνία
στην Ελλάδα του 20ου αιώνα Ι». Σκοπός του μαθήματος είναι η μετάδοση
ειδικών γνώσεων για την Οικονομία και Κοινωνία της Ελλάδας κατά τον 20ο
αιώνα και κυρίως για τον μεσοπόλεμο, όταν τίθενται τα θεμέλια και γίνονται οι
βασικές επιλογές που επηρέασαν την οικονομία της Ελλάδας μέχρι το τέλος του
αιώνα . Η βασική θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση είναι και εδώ η
ιστορικο-οικονομική και απορρέει από τον κεντρικό ρόλο που έπαιξε το κράτος
στην Οικονομία σε χώρες που εμφάνισαν αναπτυξιακή υστέρηση. Ειδικότερα
εξετάζονται ζητήματα που αφορούν την αγροτική μεταρρύθμιση του 1922, του
αγροτικού και συνεταιριστικού κινήματος, τον ρόλο της έλευσης των
Μικρασιατών προσφύγων, την οικονομική κρίση και τα αποτελέσματά της, την
διαμόρφωση του τραπεζικού συστήματος ,το καθεστώς του προστατευτισμού,
της εθνικής αυτάρκειας και του οικονομικού εθνικισμού, τον ρόλο της
μεταξικής δικτατορίας στην οικονομία και τη κοινωνία. Επιθυμητές οι εργασίες
φοιτητών κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.
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CONTENT
The aim of the course is to examine in deep some significant issues affected
the formation of economic and social structures of Greece (20th century
until the World War II period). More precisely, there will be discussed issues
regarding: a) land ownership (agricultural reform), b) the role of the Minor
Asia Destruction and of the refugees in the evolution of the country, c) the
role and forms of state intervention for the promotion of politics selected in
an economic and also a social level, d) the role of external factors
(international economic crisis).
Basic Books:
Th. Sakellaropoulos, Texts on economic and social history, Athens, Dionikos,
2003 (in Greek).
Th. Sakellaropoulos (ed.), Neo-Hellenic Society. Historical and critical
approaches, Athens, Kritiki, 1993 (in Greek).

