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ΔΝΟΤΗΤΑ 23 

 

Η ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλωλία θαηά ηνλ 19ν αηώλα 
Η έθηαζε ηεο Διιάδαο 

 Η έθηαζε ηεο Διιάδαο κεγάισζε κε ηελ πξνζζήθε ησλ Ινλίσλ λήζσλ, ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο επαξρίαο 

Άξηαο.  

1832: 47.516 η.ρ.      1896: 63.606 η.ρ. 

 

Ο πιεζπζκόο 

1830: 750.000       1896: 2.433.806 

 Σεκαληηθά αζηηθά θέληξα: Αζήλα, Πάηξα, Σύξνο, Πεηξαηάο. 

 

Ο αγξνηηθόο ηνκέαο 

 Μεγάιν κέξνο ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ απνηεινύζαλ εζληθέο γαίεο (εζληθά θηήκαηα). 

 Ο Κνπκνπλδνύξνο κνίξαζε εζληθέο γαίεο ζε αγξόηεο (1871). 

 Μεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο Θεζζαιίαο παξνπζηάζηεθε πξόβιεκα κε ηα ηζηθιίθηα (κεγάια θηήκαηα), 

πνπ πνπιήζεθαλ από ηνπο Τνύξθνπο ηζηθιηθάδεο ζε Έιιελεο θεθαιαηνύρνπο, θαζώο ε ζέζε ησλ 

θαιιηεξγεηώλ ησλ ηζηθιηθηώλ έγηλε ρεηξόηεξε. 

 Κπξηόηεξα πξντόληα: ζηαθίδα, ειηέο, θαπλά, ζηηεξά. 

 Η ζηαθίδα εμειίρζεθε ζε κνλαδηθή θαιιηέξγεηα ζε πεξηνρέο ηεο ΒΓ Πεινπνλλήζνπ. 

 Πξνβιήκαηα ζηνπο ζηαθηδνπαξαγσγνύο, όηαλ ππήξραλ δπζθνιίεο ζηελ πώιεζε ηεο ζηαθίδαο ζην 

εμσηεξηθό (ζηαθηδηθέο θξίζεηο). 

 

Τν εκπόξην ήηαλ ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηεο νηθνλνκίαο. 

 Δμαγόκελα πξντόληα: ζηαθίδεο, ιάδη, άιια αγξνηηθά πξντόληα. 

 Δηζαγόκελα πξντόληα: δεκεηξηαθά (ζηηάξη), πθάζκαηα, λήκαηα (πξνο ην ηέινο ηνπ αηώλα: άλζξαθαο, 

μπιεία θαη κεραλήκαηα). 

 

Η λαπηηιία, θύξηνο κνριόο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 Σεκαληηθά ιηκάληα: 

Πάηξα (εμαγσγή ζηαθίδαο) – Σύξνο (θύξην εκπνξηθό θέληξν ηεο ρώξαο) – Πεηξαηάο (γξήγνξε αλάπηπμε) 

 

Τν ηξαπεδηθό ζύζηεκα 

 1841: Ίδξπζε ηεο Δζληθήο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο κε πξσηνβνπιία ηνπ θξάηνπο (έθδνζε 

ραξηνλνκηζκάησλ) 

 

Η βηνκεραλία αλαπηύρζεθε κε αξγνύο ξπζκνύο 

 Αίηηα ηεο αξγήο αλάπηπμεο: 

 Έιιεηςε θεθαιαίσλ 

 Μηθξή αγνξά 

 Έιιεηςε πξώησλ πιώλ θαη θαπζίκσλ 

 Έιιεηςε εξγαηηθώλ ρεξηώλ 

 Φηελά εηζαγόκελα βηνκεραληθά πξντόληα 
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Ο ξόινο ηνπ θξάηνπο ππήξμε ζεκαληηθόο. 

 Τν θξάηνο έθαλε επελδύζεηο ζε κεγάια έξγα ππνδνκήο. 

 Δπηδίσμε (επί Τξηθνύπε θπξίσο) ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Τν εμωειιαδηθό ειιεληθό θεθάιαην: 

 Σηξάθεθε ζηελ Διιάδα ζηε δεθαεηία ηνπ 1870 γηα επθαηξηαθέο επελδύζεηο. 

 Χακειόηεξνη ξπζκνί αλάπηπμεο από ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο Δπξώπεο, πςειόηεξνη ζηα Βαιθάληα. 

 

Η ειιεληθή θνηλωλία 

 Κύξηνο άμνλαο ηεο αξγήο θαη ζπλερνύο κεηαβνιήο ηεο θνηλσλίαο ε αζηηθνπνίεζε (ελίζρπζε ηνπ ξόινπ 

ησλ αζηηθώλ ζηξσκάησλ). 

 

Οη αγξόηεο = ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ 

 Μηθξνϊδηνθηήηεο (εξγάδνληαλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο). 

 Οη θνιίγνη (= αθηήκνλεο αγξόηεο) ηεο Θεζζαιίαο, κεηά ηελ ελζσκάησζή ηεο, έραζαλ δηθαηώκαηά ηνπο. 

 

Τα αζηηθά ζηξώκαηα (έκπνξνη, λαπηηθνί, ηξαπεδίηεο, βηνκήραλνη, επηρεηξεκαηίεο, δεκόζηνη ππάιιεινη) 

 Δλίζρπαλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 

 

Οη εξγάηεο εκθαλίζηεθαλ αξγά ιόγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο εθβηνκεράληζεο 

 

Η κεηαλάζηεπζε: 

 Δληάζεθε ηνλ 19ν αηώλα κε πξννξηζκό ηηο πινύζηεο ειιεληθέο παξνηθίεο ηνπ εμσηεξηθνύ (Αίγππην, 

ΗΠΑ). 

 

Οη αγώλεο ηωλ θνιίγωλ 

 Έλνπιε ζύγθξνπζε ησλ θνιίγσλ ζην Κηιειέξ (Κπςέιε) ην 1910   Γηαλνκή ησλ ηζηθιηθηώλ 

 

Τν εξγαηηθό θίλεκα 

 1870: Πξώηεο εξγαηηθέο απεξγίεο 

 Δθεκεξίδεο γηα ππνζηήξημε ησλ αηηεκάησλ ησλ εξγαηώλ. 

 Άξρηζαλ λα δηαδίδνληαη νη ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο. 

 1891: Δνξηαζκόο ηεο Δξγαηηθήο Πξωηνκαγηάο γηα πξώηε θνξά. 

 

Τν γπλαηθείν δήηεκα 

 Κύξην αίηεκα ησλ γπλαηθώλ: ε εθπαίδεπζή ηνπο 
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ΔΝΟΤΗΤΑ 23 

Η ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλωλία θαηά ηνλ 19
ν
 αηώλα 

 

Δξωηήζεηο θαη Απαληήζεηο 

 

1. Πνηνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο αλαπηύρζεθαλ πεξηζζόηεξν ηνλ 19
ν
 αηώλα ζηελ Διιάδα; 

Οι ηομείρ ηηρ οικονομίαρ πος αναπηύσθηκαν κςπίυρ ζηην Δλλάδα ηον 19
ο
 αιώνα είναι οι εξήρ: 

 Αγροτικός τομέας, με κςπιόηεπα πποφόνηα ηη ζηαθίδα, ηιρ ελιέρ, ηον καπνό και ηα ζιηηπά. 

 Εμπορικός τομέας, με εξαγυγέρ ζηαθίδυν, λαδιού και άλλυν αγποηικών πποφόνηυν και ειζαγυγέρ 

δημηηπιακών (κςπίυρ ζιηαπιού), ςθαζμάηυν και νημάηυν. 

 Ναστιλιακός τομέας, με ζημανηικόηεπα εμποπικά κένηπα ηην Πάηπα, ηη Σύπο και ηον Πειπαιά. 

 

2. Γηαηί ε βηνκεραλία αλαπηύρζεθε κε αξγνύο ξπζκνύο ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ 19
ν
 αηώλα; 

Η βιομησανία ζηην Δλλάδα καηά ηον 19
ο
 αιώνα αναπηύσθηκε με απγούρ πςθμούρ γιαηί:  

 Γεν ςπήπσαν κεθάλαια για επενδύζειρ. 

 Η αγοπά ήηαν μικπή. 

 Γεν ςπήπσαν ππώηερ ύλερ και καύζιμα. 

 Γεν ςπήπσαν απκεηά επγαηικά σέπια. 

 Τα ειζαγόμενα βιομησανικά πποφόνηα ήηαν θθηνά. 

 

3. Πώο ήηαλ νη ξπζκνί ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα ηνλ 19
ν
 αηώλα ζε ζρέζε κε ηελ 

Δπξώπε θαη κε ηα Βαιθάληα; 

Οι πςθμοί οικονομικήρ ανάπηςξηρ ζηην Δλλάδα ηον 19
ο
 αιώνα ήηαν σαμηλόηεποι από ηοςρ πςθμούρ 

οικονομικήρ ανάπηςξηρ ηηρ δςηικήρ Δςπώπηρ αλλά ςτηλόηεποι από ηοςρ πςθμούρ ηυν Βαλκανίυν και 

ηηρ Αναηολικήρ Μεζογείος. 

 

4. Τη ήηαλ νη θνιίγνη θαη πνηα ήηαλ ε κνίξα ηνπο κεηά ηελ ελζωκάηωζε ηεο Θεζζαιίαο ζηελ 

Διιάδα; 

Οι κολίγοι ήηαν οι ακηήμονερ Έλληνερ αγπόηερ ηηρ Θεζζαλίαρ. Μεηά ηην ενζυμάηυζη ηηρ Θεζζαλίαρ, 

έσαζαν πολλά δικαιώμαηα και η μοίπα ηοςρ σειποηέπετε, καθώρ οι Έλληνερ ηζιθλικάδερ (αςηοί πος 

αγόπαζαν ηα κηήμαηα ηυν Τούπκυν) μποπούζαν να ηοςρ διώξοςν ανά πάζα ζηιγμή από ηα κηήμαηά 

ηοςρ. 

 

5. Πξνο πνηεο ρώξεο θαηεπζύλζεθε ην κεηαλαζηεπηηθό ξεύκα ηωλ Διιήλωλ ηνλ 19
ν
 αηώλα θαη 

γηαηί; 

Οι πποοπιζμοί ηυν Δλλήνυν μεηαναζηών καηά ηον 19
ο
 αιώνα ήηαν ζςνήθυρ οι πλούζιερ παποικίερ 

ηυν Δλλήνυν ηος εξυηεπικού, όπυρ η Αίγςπηορ. Ήηαν επίζηρ οι Ηνυμένερ Πολιηείερ Αμεπικήρ, όπος 

είσαν ανάγκη επγαηικών σεπιών. 

 

6. Πνην ήηαλ ην βαζηθό αίηεκα ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο θαηά ηνλ 19
ν
 αηώλα ζηελ Διιάδα; 

Το βαζικό αίηημα ηος γςναικείος κινήμαηορ καηά ηον 19
ο
 αιώνα ήηαν η εκπαίδεςζη ηυν γςναικών, πος 

ήηαν παπαμελημένη. 

 


