
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Βιομηχανική Επανάσταση – Διαστάσεις 

 

 

Αφού παρατηρήσετε την εικόνα , να αναλογιστείτε ποιες θα μπορούσε να 

είναι οι διεκδικήσεις των εργαζόμενων παιδιών της πρώιμης βιομηχανικής 

περιόδου. Συναντάμε παρόμοια φαινόμενα στην εποχή μας; 

 

Να ορίσετε τις παρακάτω έννοιες : 

Οικονομικός Φιλελευθερισμός –Καπιταλισμός 

Σοσιαλισμός 

Συνδικαλισμός 

 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. 

Να ξαναγράψετε τις λανθασμένες με το σωστό τρόπο. 

1.Κύριο γνώρισμα της βιομηχανικής επανάστασης ήταν η εκτεταμένη χρήση 

μηχανών. 

…………………………………………………………………………………………………………………...Σ-Λ 

2. Η βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε από τις ΗΠΑ. 

…………………………………………………………………………………………………………………..Σ-Λ 



3.Η επιστήμη τέθηκε στην υπηρεσία της βιομηχανίας. 

…………………………………………………………………………………………………………….Σ –Λ 

4.Η ανάγκη αύξησης του κόστους παραγωγής οδήγησε στη δημιουργία 

ολιγοπωλίων – μονοπωλίων. 

……………………………………………………………………………………………………………..Σ- Λ 

5.Οι μεγαλοαστοί ήταν η κυρίαρχη κοινωνική τάξη. 

………………………………………………………………………………………………………………Σ-Λ 

6.Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο ήταν έργο του Μαρξ. 

……………………………………………………………………………………………………………….Σ-Λ 

7.Ο Μαρξισμός υποστήριξε τη δημιουργία μιας αταξικής κοινωνίας. 

……………………………………………………………………………………………………………….Σ-Λ 

8.Την 1η Μαϊου 1866, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη εργατική απεργία. 

………………………………………………………………………………………………………………..Σ-Λ 

9.Η Έμελιν Πάνκχορστ ίδρυσε την πρώτη πολιτική ένωση εργατών. 

……………………………………………………………………………………………………………….Σ-Λ 

 

Οι συνθήκες ζωής  των φτωχών στις βιομηχανικές κοινωνίες 

Οι φτωχοί των μεγάλων πόλεων ζούσαν την εποχή της βιομηχανικής 

επανάστασης κάτω από πραγματικά άθλιες συνθήκες. Η ραγδαία ανάπτυξη 

των πόλεων υποχρέωνε τους ανθρώπους να στριμώχνονται πολλοί μαζί σε 

φτηνά καταλύματα, κελάρια και αυλές. Οργανωμένα δίκτυα νερού και 

αποχέτευσης δεν υπήρχαν με αποτέλεσμα οι θάνατοι, ιδίως των παιδιών, να 

αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο. Το 1842, η μέση προσδόκιμη ηλικία ενός 

παιδιού εργατικής οικογένειας στο Μάντσεστερ της Αγγλίας ήταν τα 17 

χρόνια. Μεγάλες επιδημίες χολέρας, όπως αυτές 1831-33 και 1847-48, 

ήλθαν να τονίσουν την ανάγκη λήψης μέτρων από το κράτος. Δεν είναι 

σύμπτωση το γεγονός ότι αμέσως μετά την επιδημία χολέρας των ετών 1847-

48 το βρετανικό κράτος θέσπισε τον πρώτο νόμο δημόσιας υγείας. 



Πηγή: S.Berstein & P.Milza, Ιστορία της Ευρώπης, γ΄ έκδοση, μτφρ. Α.Κ 

Δημητρακόπουλος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, τ.2, σ.90-91,193-194 

 

Αφού μελετήσετε την παραπάνω πηγή να αναφέρετε ποιες ήταν οι κύριες 

κοινωνικές μεταβολές που επέφερε η βιομηχανική επανάσταση και σε 

ποιες πολιτικές εξελίξεις   οδήγησαν αυτές. 

 

Περιηγηθείτε στη διαδραστική έκθεση του Ευγενίδειου Ιδρύματος και 

γνωρίστε τις σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις που άλλαξαν τον 

κόσμο. 

https://vimeo.com/31023466 

 

 

 

H πρώτη υφαντουργική μηχανή. Ο εφευρέτης, της έδωσε το όνομα της κόρης 

του. 

 

Γεωργούλα Χρυσούλα 

 

 

 

 

https://vimeo.com/31023466

