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Στόχοι Θεματικής

Στόχος της θεματικής ενότητας είναι η κριτική εξέταση, μελέτη και

Ενότητας

κατανόηση του οικονομικού και κοινωνικού παρελθόντος του σύγχρονου
ελληνισμού με έμφαση στον 19ο και τον 20ό αιώνα. Αναλυτικότερα, η
Θεματική Ενότητα εξετάζει θέματα οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας
από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους (1833) έως και την πρόσδεση
και την πορεία της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
(1979) και αποτελείται από τρεις διακριτές και αλληλένδετες υποενότητες.
Η πρώτη υποενότητα εστιάζει στην περίοδο από την ίδρυση του ελληνικού
κράτους έως την περίοδο των μεταρρυθμίσεων του Χαρίλαου Τρικούπη και
εξετάζει: α) τα οικονομικά και κοινωνικά μέτρα της οθωνικής μοναρχίας
(όπως το αγροτικό ζήτημα), β) τις οικονομικές και πολιτικές προτεραιότητες
του Χαρίλαου Τρικούπη (με έμφαση στα δημόσια έργα, στις πολιτικές
προσέλκυσης ξένου κεφαλαίου, το τραπεζικό σύστημα και την σταφιδική
κρίση), γ) την κοινωνική και οικονομική δικτύωση των ελληνορθοδόξων
κοινοτήτων της Οθωμανική Αυτοκρατορίας.
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Η δεύτερη υποενότητα καλύπτει πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής
ιστορίας ξεκινώντας από τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις του Ελευθέριου
Βενιζέλου, τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922) έως και την οικονομική
ανασυγκρότηση της Ελλάδας μετά τον εμφύλιο πόλεμο (1946-1949) και
αναφέρεται: α) στα μέτρα κοινωνικής πολιτικής που υιοθετήθηκαν την
περίοδο 1910-1932, β) στο προσφυγικό ζήτημα, γ) στην οικονομική κρίση
της περιόδου 1929-1932 με την υποτίμηση της δραχμής και την πτώχευση,
δ) στη δυσλειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων μετά την έναρξη
της κατοχής (σφετερισμός των οικονομιών, πείνα, μαύρη αγορά και
πληθωρισμός).
Η τρίτη υποενότητα εστιάζει σε θέματα οικονομικής επικαιρότητας και
κοινωνικών φαινομένων (μετανάστευση) και εξετάζει: α) την περίοδο
ανάπτυξης της οικονομίας ως την πρόσδεση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα (1952-1979), β) στο φαινόμενο της εσωτερικής και
εξωτερικής μετανάστευσης.
Μαθησιακά

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτητές θα είναι

Αποτελέσματα

σε θέση:
Γνώση (Knowledge)
 να γνωρίζουν τις κυριότερες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις κατά τον

19ο και 20ο αιώνα
 να

έχουν γνώση των κοινωνικών διεργασιών που συντελέστηκαν στην ύ-

παιθρο και τα αστικά κέντρα
 να

γνωρίζουν τα αίτια των οικονομικών κρίσεων που επηρέασαν καθορι-

στικά την πορεία του ελληνικού κράτους και της κοινωνίας
 να

έχουν αντίληψη των στρατηγικών του εξευρωπαϊσμού της ελληνικής

οικονομίας και κοινωνίας
Κατανόηση (Comprehension)
 να

κατανοούν τα κυριότερα γεγονότα-σταθμούς της νεότερης και σύγχρο-

νης ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας
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 να

κατανοούν τη λειτουργία και την εξέλιξη βασικών τομέων της ελληνι-

κής οικονομίας όπως η αγροτική οικονομία και η βιομηχανία
 να

αντιλαμβάνονται τα αίτια της μεταβαλλόμενης κοινωνικής διαστρωμά-

τωσης του ελληνικού χώρου κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα
 να

κατανοούν τις βαθύτερες οικονομικές αλλαγές που συνδέονται με εξω-

γενείς παράγοντες (π.χ. Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, «κραχ» του 1929)
Εφαρμογή (Application)
 να

χρησιμοποιούν επαρκώς τη βιβλιογραφία που προτείνεται για την ανά-

λυση συγκεκριμένων κάθε φορά ζητημάτων της ιστορικής έρευνας
 να

έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση πρωτογενών πηγών για την καλλιέργεια

κριτικής σκέψης και πνεύματος
 να

προσεγγίζουν με κριτική οπτική τα ζητήματα της οικονομικής ιστορίας

και να αναγνωρίζουν τη συσχέτιση του οικονομικού παρελθόντος με τη
σύγχρονη οικονομία
Ανάλυση (Analysis)
 να

αναλύουν βασικές πτυχές της ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής ι-

στορίας
 να

τοποθετούν τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα στο ευρύτερο ιστο-

ρικό τους πλαίσιο
 να

εξετάζουν τη σχέση των κυβερνήσεων και γενικά των πολιτικών δυνά-

μεων με την οικονομία και την κοινωνία
 να

αναλύουν κριτικά τις ιστοριογραφικές απόψεις για θέματα της οικονο-

μικής και κοινωνικής ιστορίας
Σύνθεση (Synthesis)
 να αντιλαμβάνονται τις εξελικτικές φάσεις της οικονομικής και κοινωνικής

ιστορίας
 να

αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες για τη συγγραφή εργασιών σχε-

τικά με οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα
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 να έχουν επίγνωση των διαδικασιών μετασχηματισμού της ελληνικής οικο-

νομίας και κοινωνίας
 να

εστιάζουν στη διαχρονική προσπάθεια σύγκλισης της ελληνικής οικο-

νομίας με την οικονομία των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών κρατών
Αξιολόγηση (Evaluation)
 να

προσεγγίζουν κριτικά τη λειτουργία των δομών της ελληνικής οικονο-

μίας και κοινωνίας
 να

διατυπώνουν ορθά συμπεράσματα σχετικά με την ερμηνεία οικονομι-

κών και κοινωνικών φαινομένων
 να

αποτιμούν τις βάσεις του σημερινού οικονομικού και κοινωνικού συ-

στήματος.
Προαπαιτούμενες

ΕΛΛ111, ΕΛΛ121,

Συναπαιτούμενες

Θ.Ε.

ΕΛΛ122, ΕΛΛ123

Θ.Ε.

ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223

Περιεχόμενο

Με χρήση βιβλιογραφικών πηγών και πηγών ελεύθερης και ανοικτής

Θεματικής Ενότητας

πρόσβασης στη Θεματική Ενότητα εξετάζονται τα ακόλουθα γνωστικά
αντικείμενα :
1. Οικονομικά και κοινωνικά μέτρα της οθωνικής μοναρχίας (2 εβδομάδες).
2. Οικονομικές μεταρρυθμίσεις και κοινωνικές εξελίξεις κατά την περίοδο
διακυβέρνησης Χαρίλαου Τρικούπη, με έμφαση στις πολιτικές
προσέλκυσης ξένου κεφαλαίου, στο τραπεζικό σύστημα και στη
σταφιδική κρίση (2 εβδομάδες).
3.

Κοινωνική και οικονομική δικτύωση των ελληνορθοδόξων κοινοτήτων
κατά τον 19ο αιώνα (2 εβδομάδες).

4. Οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές του Ελ. Βενιζέλου με έμφαση
στην κοινωνική πολιτική (1910-1932) (1 εβδομάδα).
5. Το προσφυγικό ζήτημα και η ανάπτυξη των πόλεων (1 εβδομάδα).
6. Η οικονομική κρίση της περιόδου 1929-1932 με την υποτίμηση της
δραχμής και την πτώχευση (1 εβδομάδα).
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7. Δυσλειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της
κατοχής (σφετερισμός των οικονομιών, πείνα, μαύρη αγορά και
πληθωρισμός) (1 εβδομάδα).
8. Η περίοδος ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας ως την πρόσδεση της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (1952-1979) (1
εβδομάδα).
9. Το φαινόμενο της εσωτερικής και της εξωτερικής μετανάστευσης (19401970) (1 εβδομάδα).
Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία διδασκαλίας που υιοθετείται ικανοποιεί τις ανάγκες της

Διδασκαλίας

ανοικτής και εξ αποστάσεων εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
πραγματοποιείται μία τηλεσυνάντηση γνωριμίας (ΤΣ) για την είσοδο των
φοιτητών στην Θεματική Ενότητα, ακολούθως πραγματοποιείται η 1η
Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση (ΟΣΣ), η οποία είναι και υβριδική. Έως
το τέλος του εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν ακόμα δυο ΟΣΣ καθώς και 4
τηλεσυναντήσεις, όλες με τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Οι
δυο πρώτες ΤΣ πραγματοποιούνται μεταξύ 1ης και 2ης ΟΣΣ και η 3η και η 4η
ΤΣ μεταξύ 2ης και 3ης ΟΣΣ. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών
συναντήσεων πραγματοποιείται σχολιασμός και ερμηνευτική προσέγγιση
του εκπαιδευτικού υλικού, συζήτηση κειμένων και ιδεών, μορφωτική
ανατροφοδότηση,

συζήτηση

και

προετοιμασία

των

ασκήσεων

αυτοαξιολόγησης και των γραπτών εργασιών. Επίσης, οι διδάσκοντες
οργανώνουν εκπαιδευτικές εκδρομές σε μέρη ιστορικού ενδιαφέροντος
όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, το Κοινοβούλιο, η Τράπεζα Κύπρου, τα
Μουσεία Χαρτονομισμάτων κ.α.
Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης αποτελεί το βασικό εργαλείο υλοποίησης της
θεματικής ενότητας, στην οποία αναρτάται τόσο το εκπαιδευτικό υλικό όσο
η ψηφιοποιημένη εκδοχή των ΟΣΣ και των ΤΣ. Επίσης η πλατφόρμα
αξιοποιείται και ως μέσο επικοινωνίας τόσο μεταξύ διδάσκοντα και
φοιτητών όσο και μεταξύ των φοιτητών.
Βιβλιογραφία

Υποχρεωτική βιβλιογραφία
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