
Χ. Κωνσταντέλλιας Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία    Ενότητα 13 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 

 

Κοινωνικέρ και πολιηικέρ διαζηάζειρ ηηρ βιομησανικήρ επανάζηαζηρ 
 

Πληθςζμιακέρ μεηαβολέρ 

Βειηίωζε βηνηηθνύ επηπέδνπ     εκαληηθή αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ κεηά ην 1850 

 

Δζωηεξηθή κεηαλάζηεπζε πξνο βηνκεραληθέο πόιεηο  Δξγαηηθά πξνάζηηα θνληά ζηα εξγνζηάζηα 

 

Δμωηεξηθή κεηαλάζηεπζε     

 

 

Κοινωνικοί μεηαζσημαηιζμοί 

 Οη αξηζηνθξάηεο-κεγαινγαηνθηήκνλεο: 

 ηελ αλαηνιηθή θαη κεζνγεηαθή Δπξώπε (πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο) παξακέλνπλ 

ηζρπξνί. 

 ηελ Αγγιία: αζρνινύληαη κε επηρεηξήζεηο θαπηηαιηζηηθνύ ραξαθηήξα θαη παξακέλνπλ ηζρπξνί. 

 ηε Γαιιία: δελ αζρνινύληαη κε λένπ ηύπνπ επηρεηξήζεηο θαη πεξηνξίδεηαη ε επηξξνή ηνπο. 

 

 Οη αζηοί απνηεινύλ πιένλ ηελ κςπίαπση ηάξη. 

 Οη μεγαλοαζηοί (άξρνπζα θνηλωληθή ηάμε): βηνκήραλνη, κεγαιέκπνξνη, ηξαπεδίηεο 

 Οη μεζοαζηοί: βηνηέρλεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο 

 Οη μικποαζηοί: δεκόζηνη θαη ηδηωηηθνί ππάιιεινη 

 Οη αγπόηερ (πιεηνλόηεηα ηωλ Δπξωπαίωλ) εμαξηώληαη από: 

 ηνπο κεγαινγαηνθηήκνλεο 

 ηηο δηαθπκάλζεηο ηωλ ηηκώλ ηωλ πξνϊόληωλ ηνπο 

 

 Οη επγάηερ (άλδξεο, γπλαίθεο, παηδηά): 

 απμάλνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο. 

 εξγάδνληαη 6 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 12-16 ώξεο ηελ εκέξα. 

 παίξλνπλ πνιύ ρακεινύο κηζζνύο. 

 δνπλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο. 

 πεζαίλνπλ λένη. 

 

Σοζιαλιζηικέρ θεωπίερ 

 

 

 

 

 Οη πξώηνη ζοζιαλιζηέρ (νπηνπηθνί) 

 αηλ ηκόλ 

 αξι Φνπξηέ 

 Ρόκπεξη Όνπελ 

 Λνπί Μπιαλ (Μπιαλθί) 

 Πηεξ-Ενδέθ Πξνπληόλ 

 ΖΠΑ 

 Καλαδά 

 Απζηξαιία 

Έληνλα θνηλωληθά πξνβιήκαηα 

ιόγω ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο 

Δκθάληζε ζεωξηώλ γηα ηελ θνηλωλία: 

ζοζιαλιζμόρ 

Οςηοπικόρ ζοζιαλιζμόρ: 

Ζ ζεωξία γηα κηα εμηδαληθεπκέλε 

θνηλωλία (πώο ζα έπξεπε λα είλαη). 

 



Χ. Κωνσταντέλλιας Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία    Ενότητα 13 

 

Καξι Μαπξ – Φξίληξηρ Έγκελρ: Κομμουνιστικό Μανιυέστο (1848) 

 

 

 

 

 

 

Η ανάπηςξη ηος ζςνδικαλιζμού 

 Απζόξκεηεο εμεγέξζεηο ηωλ εξγαηώλ ιόγω ηωλ άζιηωλ ζπλζεθώλ ηεο δωήο ηνπο 

 Μεηά ην 1830 νη εξγάηεο οπγανώνονηαι θαη δηεθδηθνύλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ αηηεκάηωλ ηνπο. 

 1838: Ζ Αγγιηθή Έλωζε Δξγαηώλ δεκνζηεύεη ηε Υάξηα ηνπ Λανύ κε πνιηηηθά αηηήκαηα. 

 Κύξηνο ηξόπνο δηεθδίθεζεο: νη απεπγίερ 

 1 Μαΐνπ 1886: ην ηθάγν εξγαηηθή απεξγία κε αίηεκα ηελ θαζηέξωζε ηεο οκηάωπηρ εξγαζίαο 

 1890: Ζ 1ε Μαΐνπ θαζηεξώλεηαη ωο παγθόζκηα εκέξα ηωλ εξγαηώλ (απεξγία). 

 Σέιε ηνπ 19νπ αη.: ην εξγαηηθό θίλεκα πέηπρε: 

 Μείωζε ηωλ ωξώλ εξγαζίαο ζε 10. 

 Γεκηνπξγία ηακείωλ αζθάιηζεο. 

 Τπνγξαθή ζπιινγηθώλ ζπκβάζεωλ εξγαζίαο. 

 

Η πολιηική οπγάνωζη ηων επγαηών 

 1864: πγθξόηεζε ηεο Γηεζλνύο Έλωζεο Δξγαηώλ (πξώηεο Γηεζλνύο) ζην Λνλδίλν. 

 1889: πγθξόηεζε ηεο δεύηεξεο Γηεζλνύο ζην Παξίζη. πκκεηείραλ θόκκαηα πνπ δέρνληαλ ηνλ 

καξμηζκό. 

 Σα επόκελα ρξόληα δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζε άιιεο ρώξεο ζνζηαιηζηηθά θαη εξγαηηθά θόκκαηα. 

 

 

      πηζηεύνπλ ζηελ  

 

 

Το κίνημα για ηη σειπαθέηηζη ηηρ γςναίκαρ 

Δξγαζία ηωλ γπλαηθώλ   Οηθνλνκηθή αλεμαξηεζία  Ννκηθή-πνιηηηθή  ρεηξαθέηεζε  

1903: Ζ Έκειηλ Πάλθρνξζη ίδξπζε ηελ Πνιηηηθή Έλωζε Γπλαηθώλ γηα ηελ παξαρώξεζε δηθαηωκάηωλ ζηηο 

γπλαίθεο. 

Επωηήζειρ 

Δξωηήζεηο 1, 2 ηνπ βηβιίνπ, ζει. 45. 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηεο πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο πξνθάιεζε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε; 

2. Πνύ νθείιεηαη ε κεηαλάζηεπζε (εζωηεξηθή θαη εμωηεξηθή) ηωλ Δπξωπαίωλ ζην δεύηεξν κηζό ηνπ 

19νπ αηώλα; 

3. ε πνηνπο κεηαλαζηεπηηθνύο πξννξηζκνύο θαηεπζύλνληαη νη άλζξωπνη πνπ αλαδεηνύλ κηα θαιύηεξε 

κνίξα; 

4. Πώο δηακνξθώλνληαη νη θνηλωληθέο ηάμεηο θαηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε; 

5. Πνηα ζεωξία δηαηύπωζε ν Μαξμ, ζρεηηθά κε ηελ θνηλωλία θαη ηελ νηθνλνκία; 

6. Πνηα αηηήκαηα ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο ηθαλνπνηήζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα; 

Οξγάλωζε ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο ζε πνιηηηθό θόκκα 

θαη αναηποπή ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο 

κε επανάζηαζη 

Καξι Μαξμ: 

Το Κευάλαιο 

(Das Kapital) 

Μαπξιζμόρ 

Νέα θνηλωλία ρωξίο ηάμεηο 

θαη ρωξίο εθκεηάιιεπζε 

αλζξώπνπ από άλζξωπν 

Καξι Λίκπθλερη   

Ρόδα Λνύμεκπνπξγθ 

Λέληλ (Ρωζία) 

Γεξκαλία 
αναηποπή ηνπ θαπηηαιηζκνύ θαη 

εγθαζίδξπζε ζνζηαιηζηηθνύ 

θαζεζηώηνο 
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7. Πνηνη παξάγνληεο ζπλέβαιαλ ζηε λνκηθή θαη πνιηηηθή ρεηξαθέηεζε ηωλ γπλαηθώλ; 

 


