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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 

ΣΟΝ 19
Ο
 ΑΙΩΝΑ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 

 

Η υπίμανζη ηηρ βιομησανικήρ επανάζηαζηρ 
 

Το θαινόμενο βιομησανική επανάζηαζη 

 Οη πξώηεο βηνκεραλίεο ζηε Μ. Βξεηαλία γύξσ ζηα 1750-1780 

 Κύξηα γνυπίζμαηα ηεο εθβηνκεράληζεο: 

 Δθηεηακέλε ρξήζε νέυν ηεσνικών μέζυν (θπξίσο αηκνκεραλήο) 

 Αμηνπνίεζε νέυν μοπθών ενέπγειαρ (άλζξαθα) 

 Καηλνηνκίεο ζηε μεηαλλοςπγία (λέεο κέζνδνη επεμεξγαζίαο ησλ κεηάιισλ) 

 Σςγκένηπυζη εξγαδνκέλσλ ζηα εξγνζηάζηα 

 Υτηλοί ξπζκνί αλάπηπμεο 

 Κύξηνη πόινη εθβηνκεράληζεο: 

 Υθανηοςπγία 

 Μεηαλλοςπγία 

 Δπέθηαζε ηεο εθβηνκεράληζεο ζηε Γπηηθή Δπξώπε θαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν από ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αη. 

 

 

 

 

 

 

 

Η εξάπλυζη ηηρ βιομησανικήρ επανάζηαζηρ 

 Από ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε εξαπλώνεηαι ζρεδόλ ζε όιε ηελ Δπξώπε θαη 

ζηηο ΗΠΑ 

 Νένη βηνκεραληθνί θιάδνη πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ επιζηημονική έπεςνα, κεηά ην 1880. 

 Υάξε ζηελ οπγανική σημεία, έρνπκε: 

 Παξαγσγή:  ζπλζεηηθώλ βαθώλ 

   ιηπαζκάησλ 

   πιαζηηθώλ πιώλ 

   εθξεθηηθώλ (δπλακίηηδα) 

 Υάξε ζηε σημεία, αλαπηύρζεθαλ βηνκεραλίεο: θαξκάθσλ 

       ςπγείσλ 

       θσηνγξαθηθώλ θαη θηλεκαηνγξαθηθώλ εηδώλ 

 Ο ηλεκηπιζμόρ (θαηλνηνκία ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 19νπ αη.): 

 Υξεζηκνπνηείηαη σο πηγή ενέπγειαρ (ειεθηξηθνί θηλεηήξεο) θαη σο μέζο θυηιζμού (ιακπηήξαο 

ππξαθηώζεσο). 

 Παπάγεηαι θαη από ηελ ελέξγεηα ησλ πδάησλ. 

 Μεηαθέπεηαι ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. 

 

 

Βιομησανική επανάζηαζη 

νη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο θαηά ηε 

κεηάβαζε από ηελ αγξνηηθή-

ρεηξνηερληθή νηθνλνκία ζηε 

βηνκεραληθή νηθνλνκία, ηνλ 19
ν
 αηώλα 
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Η επανάζηαζη ζηιρ ζςγκοινυνίερ και ζηιρ επικοινυνίερ 

Σςγκοινυνίερ 

1825  G. Stephenson  Πξώηε αημάμαξα ζε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Λίβεξπνπι-Μάληζεζηεξ 

 

Σέιε 19
νπ

 αη.   Ηλεκηποκίνηηα ηπαμ και μεηπό 

 

Υξήζε αηκνκεραλήο ζε πινία  ηδεξέληα Αημόπλοια 

 

Βειηίσζε θηλεηήξσλ θαη ελζσκάησζή ηνπο ζε νρήκαηα  Αςηοκίνηηα - Αεποπλάνα 

Επικοινυνίερ 

 Ηιεθηξηθόο ηειέγξαθνο 

 Σειέθσλν 

 Αζύξκαηνο ηειέγξαθνο 

 Η βειηίσζε ησλ ζπγθνηλσληαθώλ κέζσλ θαη ησλ επηθνηλσληώλ έθαλαλ πην εύθνιε ηε μεηαθοπά 

εκπνξεπκάησλ θαη ηηο ζςναλλαγέρ, μειώνονηαρ ηαπηόρξνλα ην κόζηορ ησλ πξντόλησλ. 

 

Οικονομικόρ θιλελεςθεπιζμόρ και καπιηαλιζμόρ 

 

Με ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε αιιάδεη ε νξγάλσζε ηεο νηθνλνκίαο: 

 

 

 

 

 

 

 Βάζη ηνπ λένπ νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο: ν οικονομικόρ θιλελεςθεπιζμόρ (από ηελ επνρή ηνπ 

Γηαθσηηζκνύ: Άληακ κηζ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δξσηήζεηο 

Δξσηήζεηο ηνπ βηβιίνπ, ζει. 43 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηα είλαη ηα θύξηα γλσξίζκαηα ηεο εθβηνκεράληζεο θαηά ηνλ 19
ν
 αηώλα; 

2. Πώο ζπλέβαιε ε επηζηεκνληθή έξεπλα ζηελ πξόνδν θαη αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηνλ 19
ν
 αηώλα; 

3. Πνηα είλαη ηα επηηεύγκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ ζπγθνηλσληώλ θαηά ηνλ 19
ν
 αηώλα; 

4. Με πνηνλ ηξόπν ηα επηηεύγκαηα ζηνπο ηνκείο ησλ ζπγθνηλσληώλ θαη επηθνηλσληώλ ζπλέβαιαλ ζηελ 

δηάδνζε ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο; 

5. Πνην νηθνλνκηθό ζύζηεκα (ηξόπνο νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκίαο) εθαξκόδεηαη παξάιιεια κε ηε 

βηνκεραληθή αλάπηπμε; 

Οηθνλνκία ηεο ελεύθεπηρ 

αγοπάρ ή καπιηαλιζμόρ ή 

κεθαλαιοκπαηία 

Οη επηρεηξεκαηίεο θάλνπλ ό,ηη θξίλνπλ 

αλαγθαίν για να αςξήζοςν ηα κέπδη ηοςρ, 

εμππεξεηώληαο ην αηνκηθό ζπκθέξνλ παξά 

ην θνηλσληθό. 

Αλάγθε γηα ζςγκένηπυζη 

κεθαλαίυν 

Γεκηνπξγία εηαιπιών 

(ζπκκεηνρή κε μεηοσέρ) 

Αλάγθε μείυζηρ ηνπ 

θόζηνπο παξαγσγήο 

πγρσλεύζεηο επηρεηξήζεσλ – 

Γεκηνπξγία μονοπυλίυν θαη 

ολιγοπυλίυν 

Οηθνλνκηθέο κπίζειρ Αμθιζβήηηζη νηθνλνκηθνύ 

θηιειεπζεξηζκνύ 


