
3. Οι οικονοµικές συνθήκες την περίοδο 1910-1922 
 

1910-1922: εµφάνιση µιας νέας πολιτικής αντίληψης στην Ελλάδα που 

ονοµάζουµε συνοπτικά «βενιζελισµό» από το όνοµα του σηµαντικού Έλληνα 

πολιτικού, και εκείνο το διάστηµα πρωθυπουργού, Ελευθερίου Βενιζέλου. 

 

Βενιζελισµός 

 

 

Ρόλος ελληνικής αστικής τάξης: 

1. Στήριξη βενιζελισµού. 

2. Διεθνείς οικονοµικές δραστηριότητές της στην Α. Μεσόγειο: 

 α) στα λιµάνια της Ν. Ρωσίας. 

 β) στη λεκάνη του Δούναβη και τη Ρουµανία. 

 γ) στα µικρασιατικά παράλια και τον Πόντο. 

 δ) στην Αίγυπτο και το Σουδάν. 

 ε) στις πόλεις: Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, Σµύρνη, 

Αλεξάνδρεια. 

 

Λόγος για τον οποίο στήριξε η αστική τάξη τον Βενιζέλο: 

Ο πλούτος που είχε συγκεντρώσει η τάξη αυτή µπορούσε να εξασφαλιστεί 

µόνο µέσα από τη δηµιουργία ενός ισχυρού εθνικού κέντρου, µιας Ελλάδας 

που ως περιφερειακή δύναµη θα µπορούσε να επεµβαίνει και να προστατεύει 

τα ισχυρά οικονοµικά συµφέροντα των Ελλήνων αστών.  

 

Συνέπειες των: 

Α) Ισχυρών ιδεολογικών (Μεγάλη Ιδέα) ερεισµάτων. 

Β) Ισχυρών πολιτικών (βενιζελισµός, εκσυγχρονισµός κράτους) ερεισµάτων. 

Γ) Ισχυρών οικονοµικών (στήριξη ελληνικής αστικής τάξης) ερεισµάτων. 

Στόχοι Προϋποθέσεις Συνέπειες 

Θεωρούσε ότι το 

ελληνικό κράτος 

έπρεπε να είναι 

µοχλός έκφρασης και 

ανάπτυξης του 

ελληνισµού. 

Αναγκαίος ο 

εκσυγχρονισµός των 

κρατικών δοµών και 

θεσµών. 

Αποτελεσµατικό και 

αξιόπιστο κράτος. 

Το ελληνικό κράτος να 

ενσωµατώσει του 

εκτός συνόρων 

ελληνισµού. 

Προσπάθεια, µε κάθε 

µέσο, για ανάπτυξη των 

παραγωγικών δυνάµεων 

του έθνους (οικονοµία). 

Διεκδίκηση Μεγάλης 

Ιδέας µε 

πιθανότητες 

επιτυχίας. 

Σχόλιο [m1]: Εννοεί ότι το ελληνικό 

κράτος έπρεπε να παρέχει σε όλους 

τους Έλληνες τις καλύτερες δυνατές 

συνθήκες ώστε να αναπτυχθούν σαν 

άτοµα, σαν κοινωνικές οµάδες και σαν 

κοινωνία συνολικά. Η ανάπτυξη αυτή 

νοείται είτε σαν οικονοµική, σαν 

µορφωτική, σαν κοινωνική ή σαν 

επίπεδο ποιότητας ζωής συνολικά. 

Σχόλιο [m2]: Τα συµφέροντα  των 

Ελλήνων επιχειρηµατιών ήδη σε πολλές 

από τις παραπάνω περιοχές 

απειλούνταν. Τα ταχύτατα 

αναπτυσσόµενα εθνικιστικά κινήµατα 

των χωρών αυτών αντιδρούσαν 

δυναµικά στην παρουσία ξένων, άρα και 

Ελλήνων, επιχειρηµατιών στις εν λόγω 

περιοχές. 
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1. Διεκδίκηση Μεγάλης Ελλάδας µε πιθανότητες επιτυχίας. 

2. Πιο άµεση συνέπεια ήταν η εµφανής βελτίωση της εθνικής οικονοµίας ως 

το 1910. 

[Παράδειγµα: πλεονασµατικοί προϋπολογισµοί σε πολλά απ’ αυτά τα έτη. Το 

1911 είχαµε έσοδα 240.000.000 δρχ. και έξοδα µόλις 180.000.000 δρχ. παρά 

τις πολλές στρατιωτικές δαπάνες]. 

 

Αγροτική και σταφιδική κρίση (περίπου 1885-1915) και αντιµετώπισή 

της: 

Προκλήθηκε από την κρίση στο χρηµατοπιστωτικό και βιοµηχανικό σύστηµα 

της Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκές βιοµηχανικές χώρες έπεσαν τα χρόνια µετά το 

1880 σε οικονοµική ύφεση η οποία αν και δεν ήταν δραµατική όπως σήµερα, 

εντούτοις οδήγησε πολλές απ’ αυτές στον περιορισµό των εισαγωγών, ειδικά 

«πολυτελών» προϊόντων.  Τέτοιο προϊόν ήταν και η ελληνική σταφίδα. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας αυτό οδήγησε σε έντονη κρίση τον αγροτικό κόσµο 

ολόκληρων επαρχιών της Πελοποννήσου και της Στερεάς οι οποίες στήριζαν 

την οικονοµία τους σχεδόν αποκλειστικά στην παραγωγή σταφίδας για τον 

εξής λόγο: τα προηγούµενα χρόνια χώρες όπως η Αγγλία απορροφούσαν 

τεράστιες ποσότητες σταφίδας, πληρώνοντας πολύ καλές τιµές για το προϊόν 

αυτό. Οι εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις της καλλιέργειας της σταφίδας για ένα 

αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα σε συνδυασµό µε τα πενιχρά αποτελέσµατα 

άλλων παραδοσιακών καλλιεργειών έκαναν πολλούς Έλληνες παραγωγούς να 

στραφούν αποκλειστικά σ’ αυτή (µονοκαλλιέργεια). Όταν λοιπόν η οικονοµική 

κρίση (ίσως και κάποια αλλαγή µόδας;) είχε σαν αποτέλεσµα η Αγγλία και 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες µέσα σε λίγα χρόνια να περιορίσουν δραστικά τις 

εισαγωγές σταφίδας, οι παραγωγοί στην Ελλάδα έφτασαν στο χείλος της 

καταστροφής, ειδικά από τη στιγµή που τους ήταν εξαιρετικά δύσκολο να 

αλλάξουν καλλιέργεια σε µικρό χρονικό διάστηµα χωρίς κάποια επιπλέον 

οικονοµική ενίσχυση. Η κρίση αυτή εκτονώθηκε µέσω της υπερπόντιας 

µετανάστευσης, κυρίως προς τις Η.Π.Α. Εξαιτίας δε των ιδιοµορφιών της 

ελληνικής αγροτικής ανάπτυξης (αγροτική µεταρρύθµιση, πρόσφυγες) η 

µετανάστευση προς τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες συνεχίστηκε ως το 1935, αν 

και µε µειωµένους ρυθµούς (βλ. παρακάτω πίνακα). Αυτό ωφέλησε την 

ελληνική ύπαιθρο και το κράτος γενικά, ειδικά από τη στιγµή που οι 

µετανάστες έστελναν στις πατρίδες τους εµβάσµατα. 

 

 

 

 

Σχόλιο [m3]: Ο προϋπολογισµός ενός 

κράτους καταρτίζεται από την εκάστοτε 

κυβέρνηση και προβλέπει πόσα έσοδα 

θα έχει για το τρέχον έτος και 

αντίστοιχα πόσα χρήµατα θα ξοδέψει 

και πού. Πλεόνασµα στον 

προϋπολογισµό προκύπτει όταν τα 

έσοδα που προβλέπονται υπερβαίνουν 

τα έξοδα. Όταν συµβαίνει το αντίθετο 

λέµε ότι ο προϋπολογισµός είναι 

ελλειµµατικός και τότε το κράτος 

καταφεύγει στο δανεισµό. 

Σχόλιο [m4]: Πρόκειται για χρηµατικό 

ποσόν που στέλνεται από µια χώρα σε 

άλλη µέσω µιας τράπεζας ή µέσω 

τραπεζών που συνεργάζονται. 
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Πίνακας µε τον αριθµό των µεταναστών τα χρόνια 1896-1935 

 
 

Άσκηση: 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και τις ιστορικές σας γνώσεις να ερµηνεύσετε 

την προοδευτική αύξηση του αριθµού των µεταναστών από την Ελλάδα προς 

υπερπόντιες χώρες τα χρόνια 1896-1915 και την αντίστοιχη προοδευτική 

µείωση που ακολουθεί ως το 1935. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Βαλκανικοί πόλεµοι: 

Κέρδη της Ελλάδας: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ενσωµάτωση πλούσιων περιοχών (Ήπειρος, Δυτική και Κεντρική 

Μακεδονία, Νησιά του Αιγαίου, Κρήτη). 
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3. ………………………………………………………………………………………

 

4.  .……………………………………………………………………………………....

5. Πιο ισχυρή θέση στις αγορές χρήµατος και

ικανότητας της χώρας. 

 

         Αύξηση 70%

    

Παρουσία ισχυρών µειονοτήτων στις νέες επαρχίες. [Παράδειγµα Ηπείρου το 

1914, που ήταν σχετικά οµοιογενής, δηλαδή χωρίς πολλές µειονότητες: 

166.000 Έλληνες, 38.000 µουσουλµάνοι, κυρίως αλβανικής καταγωγής και 

µερικές χιλιάδες Εβραίοι].

Για το ζήτηµα αυτό βλ. και παρακάτω σ. 166

προς την εθνολογική σύνθεση της Ελλάδας και της Μακεδονίας ειδικότερα 

µεταξύ των ετών 1920-
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Έκταση Ελλάδας

1911 65.000

1913 108.800
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Πιο ισχυρή θέση στις αγορές χρήµατος και αύξηση πιστοληπτικής 

 

 
Αύξηση 70%  

 

                  Αύξηση 80%

 

 

Προβλήµατα: 

Παρουσία ισχυρών µειονοτήτων στις νέες επαρχίες. [Παράδειγµα Ηπείρου το 

1914, που ήταν σχετικά οµοιογενής, δηλαδή χωρίς πολλές µειονότητες: 

166.000 Έλληνες, 38.000 µουσουλµάνοι, κυρίως αλβανικής καταγωγής και 

ιλιάδες Εβραίοι]. 

ηµα αυτό βλ. και παρακάτω σ. 166-167 του σχολικού βιβλίου ως 

προς την εθνολογική σύνθεση της Ελλάδας και της Μακεδονίας ειδικότερα 

-1928. 

 

   

 

Έκταση Ελλάδας
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1911 2.700.000

1913 4.800.000
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αύξηση πιστοληπτικής 

 
Αύξηση 80% 

Παρουσία ισχυρών µειονοτήτων στις νέες επαρχίες. [Παράδειγµα Ηπείρου το 

1914, που ήταν σχετικά οµοιογενής, δηλαδή χωρίς πολλές µειονότητες: 

166.000 Έλληνες, 38.000 µουσουλµάνοι, κυρίως αλβανικής καταγωγής και 

του σχολικού βιβλίου ως 

προς την εθνολογική σύνθεση της Ελλάδας και της Μακεδονίας ειδικότερα 

Πληθυσµός 
Ελλάδας

2.700.000

4.800.000

Σχόλιο [m5]: Η δυνατότητα µιας 

χώρας να λαµβάνει δάνεια από τις 

διεθνείς αγορές χρήµατος 

(χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί

τράπεζες) µε όσο το δυνατόν 

χαµηλότερο επιτόκιο. Η Ελλάδα 

ενέπνεε πλέον εµπιστοσύνη ότι 

ισχυρή χώρα, άρα οι τράπεζες δάνειζαν 

µε µικρότερο επιτόκιο γιατί θεωρούσαν 

ότι δεν ρίσκαραν τα χρήµατά τους τόσο, 

όσο πριν τους Βαλκανικούς πολέµους.
 

Η δυνατότητα µιας 

χώρας να λαµβάνει δάνεια από τις 

(χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί-

τράπεζες) µε όσο το δυνατόν 

χαµηλότερο επιτόκιο. Η Ελλάδα 

ενέπνεε πλέον εµπιστοσύνη ότι ήταν 

ισχυρή χώρα, άρα οι τράπεζες δάνειζαν 

µε µικρότερο επιτόκιο γιατί θεωρούσαν 

ότι δεν ρίσκαραν τα χρήµατά τους τόσο, 

όσο πριν τους Βαλκανικούς πολέµους. 
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