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εβδομάδα 
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Προαιρετικό: 

Εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες/ επισκέψεις 
σε αρχαιολογικούς 
χώρους/μουσεία/ιδρύματα 
συλλογικής μνήμης. 

Στόχοι Μαθήματος  Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών θεμάτων της οικονομικής και κοινωνικής 
ιστορίας του σύγχρονου Ελληνισμού στο Ευρωπαϊκό τους πλαίσιο. Η υπό εξέταση περίοδος 
ξεκινάει από την εγκατάσταση του βασιλιά Όθωνα (1833) έως και την πρόσδεση της Ελλάδας 
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (1961) και την συνακόλουθη συμπόρευσή τους έως 
και τις ημέρες της διεθνούς οικονομικής εποπτείας της Ελλάδος.   

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται: 
 Περιγράφουν τα κυριότερα γεγονότα-σταθμούς της νεότερης και σύγχρονης 

ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας. 
 Επεξηγούν την λειτουργία και την εξέλιξη βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας 

όπως η αγροτική οικονομία και η βιομηχανία. 
 Ανακαλούν τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της αστικής 

ανασυγκρότησης και εκβιομηχάνισης στο τέλος του 19ου και τις αρχές του 
20ου αιώνα, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιόδους Τρικούπη και Βενιζέλου (1882-
1919). 

 Αναγνωρίζουν τις κοινωνικές διεργασίες μετά την έλευση των προσφύγων στο 
ελληνικό βασίλειο ύστερα από την Μικρασιατική Καταστροφή (1922) και την 
κατάσταση της οικονομίας μετά το χρηματιστηριακό κραχ του 1929. 

 Αναλύουν την οικονομική σύμπλευση, στην ιστορική της διάσταση,  ενός έθνους-
κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Αναπτύξουν ικανότητα κριτικής σκέψης, ορθολογικής χρήσης των πορισμάτων 
έρευνας και αξιοποίησης της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης.    

 Επιδεικνύουν ικανότητα διάχυσης γνώσης σε ειδικό ή ευρύτερο κοινό 
χρησιμοποιώντας πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας.      

 Αξιοποιούν τις δεξιότητες που απέκτησαν στην οργάνωση, έρευνα και ανάλυση και 
οι οποίες είναι μεταβιβάσιμες σε πολλαπλά επαγγελματικά και επιστημονικά πεδία. 



 Επιδεικνύουν ικανότητα συγγραφής επιστημονικών εργασιών με κριτικό πνεύμα και 
κάνοντας χρήση των συναφών βιβλιογραφικών και άλλων επιστημονικών πηγών. 

 

Προαπαιτούμενα  HES610, HES611, HES612 Συν-απαιτούμενα  Κανένα  

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Η πρώτη υποενότητα εστιάζει από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως την περίοδο των 
τρικουπικών μεταρρυθμίσεων και εξετάζει: α) τα οικονομικά και κοινωνικά μέτρα της οθωνικής 
μοναρχίας (όπως το αγροτικό ζήτημα), β) τις οικονομικές και πολιτικές προτεραιότητες του  
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. Η δεύτερη υποενότητα καλύπτει 
πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας ξεκινώντας από τις κοινωνικές 
μεταρρυθμίσεις του 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, γ) την περίοδο της οικονομικής ευδαιμονίας έως 
και την ένταξη της χώρας στους διεθνείς μηχανισμούς οικονομικής υποστήριξης (2010).  

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας  

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

(Διαλέξεις στην Πλατφόρμα της Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Σχολιασμός και ερμηνευτική 
προσέγγιση εκπαιδευτικού υλικού – ιστοσελίδες, οπτικοακουστικό υλικό –, διαδραστικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, Εργασία/ες, Μελέτη και παρουσίαση διαδικτυακού και 
ηλεκτρονικού υλικού, σχολιασμός και ερμηνευτική προσέγγιση εκπαιδευτικού υλικού, 
εργασία/ες, προφορικές παρουσιάσεις δοκιμίων και άλλων γραπτών/λογοτεχνικών πηγών, 
παρουσιάσεις οργανωμένες από τους φοιτητές μέσα από την  Πλατφόρμα , συζήτηση 
κειμένων και ιδεών προτεινόμενα από τους φοιτητές, χρήση οπτικοακουστικών μέσων, 
μάθηση και διδασκαλία με τη χρήση μικρών ομάδων, μορφωτική ανατροφοδότηση, 
ανεξάρτητη μελέτη και καθοδηγούμενη έρευνα, συζήτηση και προετοιμασία εργασιών, 
ποικίλες ολιγόλεπτες γραπτές ή προφορικές αξιολογήσεις, εξέταση επί αγνώστων θεμάτων, 
παρουσίαση, συζήτηση και διεπιστημονική προσέγγιση εκπαιδευτικού υλικού, ιδεών και 
κειμένων συναφών με τις ανθρωπιστικές επιστήμες).    
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Οι φοιτητές δύνανται να επιλέξουν παρουσίαση γραπτής εργασίας, η οποία να συσχετίζεται 
με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε αρχαιολογικούς χώρους/μουσεία/ιδρύματα 
συλλογικής μνήμης (αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής βαθμολογίας στην 
παρουσίαση/εκπόνηση εργασίας/ων) 
 

Τελική γραπτή εξέταση  50% 
Συνεχής αξιολόγηση 50% 
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