
5. Η οικονοµική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 
 

 

1922: Μικρασιατική καταστροφή 
↓ 

Μεταβολή των δεδοµένων της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας εξαιτίας 

της άφιξης στην Ελλάδα και της αποκατάστασης ενός τεράστιου κύµατος 

προσφύγων που ανέτρεψε όλα τα ως τότε δεδοµένα. 

 

Συγκεκριµένα, οι µετακινήσεις πληθυσµών της εποχής περιλάµβαναν: 

Προς Ελλάδα: Α) 1.230.000 περίπου Έλληνες από τη Μικρά Ασία, τον 

Πόντο, τα Βαλκάνια. 

       Β) 45.000 περίπου Αρµένιοι κυρίως της Μικράς Ασίας και 

της Κων/λης που ακολούθησαν τους Έλληνες στον ξεριζωµό. 

Από Ελλάδα: Έφυγαν για την Τουρκία 610.000 περίπου µουσουλµάνοι από 

τη Μακεδονία, Ήπειρο, Νησιά και την Κρήτη. 

(Για το ζήτηµα αυτό βλ. επίσης και σελ. 146-151 του σχολικού εγχειριδίου). 

 

 

Προβλήµατα που δηµιούργησε η άφιξη των προσφύγων στο ελληνικό 

κράτος: 

1. Επρόκειτο για µια πρωτοφανή ανθρώπινη τραγωδία που σηµάδεψε 

ψυχολογικά όλους τους Έλληνες. 

2. Αυξήθηκαν ιδιαίτερα οι θάνατοι από την ελονοσία και την φυµατίωση το 

1923-1924. 

3. Υπήρχε µεγάλη πολιτική αστάθεια ολόκληρη τη δεκαετία του 1920. 

4. Τα µίση του Εθνικού Διχασµού και η  ανακήρυξη της Δηµοκρατίας (που 

ακολουθήθηκε από έντονη διαµάχη µεταξύ οπαδών του βασιλιά και οπαδών 

της αβασίλευτης δηµοκρατίας, η οποία αποτέλεσε και επιµέρους αιτία 

στρατιωτικών κινηµάτων). 

5. Επεµβάσεις του στρατού στην πολιτική ζωή και πραξικοπήµατα. 

 

 

Αντίδραση του ελληνικού κράτους και συνέπειες: 

1. Η άφιξη των προσφύγων λειτούργησε ως καταλύτης στη δυναµική της 

ελληνικής κοινωνίας (δηλαδή προκάλεσε νέες απρόβλεπτες εξελίξεις). 

2. Έγινε προσπάθεια να ξεπεραστούν οι χρόνιες αδυναµίες της ελληνικής 

διοίκησης και να γίνουν αποτελεσµατικές παρεµβάσεις. 

 

 

Σχόλιο [m1]: Τη δεκαετία του 1920 

και ως το 1935 είχαµε µια σειρά από 

στρατιωτικά κινήµατα και 

πραξικοπήµατα µε αποκορύφωµα τη 

δικτατορία του Πάγκαλου (1925-1926). 

Ταυτόχρονα η εποχή σηµαδεύτηκε από 

τη διαµάχη µεταξύ βασιλοφρόνων και 

δηµοκρατικών, ενώ είχαµε και αρκετά 

συχνή εναλλαγή κυβερνήσεων (µε 

εξαίρεση την κυβέρνηση Βενιζέλου 

µεταξύ 1928-1932). 
 



3. Συνολικά η αντίδραση του κρατικού µηχανισµού ήταν µάλλον επαρκής σε 

σχέση µε το µέγεθος του προβλήµατος. 

4. Για την αποκατάσταση των προσφύγων αξιοποιήθηκαν οι µουσουλµανικές 

περιουσίες (αξίας 5-10 δις. δρχ.) καθώς και η εξωτερική βοήθεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχόλιο [m2]: Εδώ εννοούνται τόσο τα 

δάνεια που µας έδωσε η Κοινωνία των 

Εθνών (ο τότε πρόδροµος του 

σηµερινού ΟΗΕ), όσο και η τεχνική 

βοήθεια από ξένους παράγοντες στο 

πλαίσιο της Επιτροπής 

Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ). 

Για όλα αυτά βλ. και σ. 155-165 του 

σχολ. βιβλίου. 


