ΕΝΟΣΗΣΑ 12 – Η ΩΡΙΜΑΝΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ

Σο φαινόμενο βιομηχανικθ επανάςταςη
 Εκβιομθχάνιςθ : Μ. Βρετανία 1750-1780.
 Κφρια γνωρίςματά τθσ :
 Εκτεταμζνθ χριςθ νζων τεχνικϊν μζςων (κυρίωσ ατμομθχανισ) →
περιοριςμόσ χειρωνακτικισ εργαςίασ, αφξθςθ παραγωγισ, μείωςθ κόςτουσ
προϊόντων.
 Αξιοποίθςθ νζων μορφϊν ενζργειασ (κυρίωσ άνκρακα).
 Εφαρμογι καινοτομιϊν ςτθ μεταλλουργία.
 υγκζντρωςθ εργαηομζνων ςτα εργοςτάςια.
 Τψθλοί ρυκμοί ανάπτυξθσ.
 Κφριοι πόλοι εκβιομθχάνιςθσ : υφαντουργία, μεταλλουργία.
 Αρχζσ 19ου αι. επζκταςθ του φαινομζνου ςτθ δυτικι Ευρϊπθ και ςτον υπόλοιπο
κόςμο → μετάβαςθ ςτθ βιομθχανικι οικονομία με οικονομικζσ, κοινωνικζσ,
πολιτικζσ και πολιτιςμικζσ αλλαγζσ ( βιομηχανική επανάςταςη).
Η εξάπλωςη τησ βιομηχανικθσ επανάςταςησ
 Ωσ τα μζςα 19ου αι. : Μ. Βρετανία, βόρεια και ανατολικι Γαλλία, Βζλγιο, Κάτω
Χϊρεσ, περιοχζσ κοντά ςτο Ρινο και ςτθ βόρεια Ιταλία.
 Από τα μζςα του 19ου αι. : νζεσ περιοχζσ Ευρϊπθσ, ΗΠΑ.
 φζευξη βιομηχανίασ – επιςτθμησ → Νζοι βιομθχανικοί κλάδοι μετά το 1880 :
χθμεία (από το εργαςτιριο ςτθ μαηικι παραγωγι), οργανικι χθμεία (ςυνκετικζσ
βαφζσ, λιπάςματα, πλαςτικζσ φλεσ, εκρθκτικά), βιομθχανίεσ φαρμάκων,
ψυγείων, φωτογραφικϊν και κινθματογραφικϊν ειδϊν. Πρωτοπόροσ θ
Γερμανία.
 Ηλεκτριςμόσ (θ ςθμαντικότερθ καινοτομία βϋ μιςοφ 19ου αι.) : πθγι ενζργειασ
(για θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ) και μζςο φωτιςμοφ (αντικακιςτά φωταζριο και
λάμπεσ πετρελαίου). Επινοικθκαν : θλεκτρικόσ λαμπτιρασ πυρακτϊςεωσ,
μζκοδοι μετατροπισ τθσ ενζργειασ των υδάτων ςε θλεκτρικι ενζργεια και
μεταφοράσ τθσ ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ.
Η επανάςταςη ςτισ ςυγκοινωνίεσ και ςτισ επικοινωνίεσ
 Ο ςιδηρόδρομοσ : 1825 ο Άγγλοσ τίβενςον κίνθςε τθν πρϊτθ ατμάμαξα ςτθ
γραμμι Λίβερπουλ – Μάντςεςτερ. τα τζλθ 19ου αι. καταςκευάςτθκαν
θλεκτροκίνθτα τραμ και αςτικοί υπόγειοι θλεκτρικοί ςιδθρόδρομοι (μετρό).
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 Σο ατμόπλοιο : αντικατζςτθςε το ιςτιοφόρο πλοίο → μείωςθ χρόνου και
κόςτουσ ταξιδιοφ. (ιδθρόδρομοσ και ατμόπλοιο τα ςφμβολα τθσ νζασ εποχισ).
 Σο αυτοκίνητο : βϋ μιςό 19ου αι. εξζλιξθ κινθτιρων και ενςωμάτωςι τουσ ςε
οχιματα. Σο πετρζλαιο (καφςιμο κινθτιρων) αποκτά μεγάλθ αξία.
 Σο αεροπλάνο : πειραματιςμόσ ςτθ δθμιουργία ιπτάμενων μθχανϊν.
 Οι επικοινωνίεσ : επανάςταςθ μζςων μετάδοςθσ ιχου ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ
(θλεκτρικόσ τθλζγραφοσ, τθλζφωνο, αςφρματοσ τθλζγραφοσ).
Οικονομικόσ φιλελευιεριςμόσ και καπιταλιςμόσ
Ο νζοσ τρόποσ οργάνωςθσ τθσ οικονομίασ ονομάςτθκε οικονομία τησ ελεφθερησ
αγοράσ ι καπιταλιςμόσ ι κεφαλαιοκρατία :
 Οι επιχειρθματίεσ πράττουν ό,τι κζλουν με ςτόχο το κζρδοσ (ατομικό ςυμφζρον)
 Δθμιουργία εταιρειϊν με ςυμμετοχι πολλϊν κεφαλαιοφχων. Σο κεφάλαιό τουσ
εκφραηόταν ςε μετοχζσ.
 Δθμιουργία μεγάλων τραπεηϊν : ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων → δάνεια ςε
επιχειρθματίεσ με τόκο.
 Δθμιουργία ολιγοπωλίων και μονοπωλίων (τεράςτιων επιχειριςεων που
επικρατοφςαν μόνο αυτζσ ςτθν αγορά).
 Οικονομικζσ κρίςεισ → αμφιςβιτθςθ οικονομικοφ φιλελευθεριςμοφ.

Ο μησανικόρ George Stephenson κατασκεύασε την ππώτη
ατμάμαξα το 1821 για τη μεταυοπά επιβατών και αγαθών

Ένα από τα ππώτα μοντέλα τηρ αςτοκινητοβιομησανίαρ
Ford

Α. ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : βιομηχανική επανάςταςη, οικονομία τησ ελεφθερησ αγοράσ ή
καπιταλιςμόσ ή κεφαλαιοκρατία, οικονομικόσ φιλελευθεριςμόσ.
Β. ΕΡΩΣΗΕΙ :
1. Να περιγράψετε το φαινόμενο τθσ βιομηχανικήσ επανάςταςησ.
2. ε ποιεσ χϊρεσ εξαπλϊκθκε θ βιομηχανική επανάςταςη;
3. Ποια ιταν τα αποτελζςματα από τθ ςφηευξθ επιςτιμθσ και βιομθχανίασ;
4. Ποιεσ αλλαγζσ ζφερε θ βιομηχανική επανάςταςη ςτισ ςυγκοινωνίεσ και τισ
επικοινωνίεσ;
5. Να περιγράψετε τθν οικονομία τησ ελεφθερησ αγοράσ (καπιταλιςμόσ).
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ
1. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά :
α. Οι πρϊτεσ βιομθχανίεσ δθμιουργικθκαν ςτθ ……………………… γφρω ςτα ……………..
β. Μετά το 1880 πρωτοπόροι ζγιναν νζοι βιομθχανικοί κλάδοι που ςυνδζονταν με
τθν ………………………… ……………….. .
γ. Η κυριότερθ καινοτομία του δεφτερου μιςοφ του 19ου αι. ιταν ο ………………….. ,
κακϊσ αντικατζςτθςε το ………………….. και τισ ……………………. ………………………………. .
δ. Η χρθςιμοποίθςθ τθσ …………………….. οδιγθςε ςτθν αντικατάςταςθ του ξφλινου
ιςτιοφόρου πλοίου από το ςιδερζνιο ……………………………… .
ε. Ο νζοσ τρόποσ οργάνωςθσ τθσ οικονομίασ ονομάςτθκε………………………………………….
……………………… ι ……………………………… ι ……………………………. .
2. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ με τθν ζνδειξθ ωςτό ι Λάκοσ (να διορκϊςετε το
λάκοσ).
α. Οι ΗΠΑ εκβιομθχανίςτθκαν ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα.
β. Η Αγγλία παρζμεινε πρωτοπόροσ μετά τθ ςφνδεςθ βιομθχανίασ και επιςτιμθσ.
γ. Σο αυτοκίνθτο και το αεροπλάνο ζγιναν τα ςφμβολα τθσ νζασ εποχισ.
δ. Σο πετρζλαιο, το καφςιμο των κινθτιρων, άρχιςε να αποκτά μεγάλθ αξία.
ε. Ο οικονομικόσ φιλελευθεριςμόσ επζφερε και οικονομικζσ κρίςεισ.
3. Λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ τθν πθγι που ακολουκεί και τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ
να αναφερκείτε ςτισ αλλαγζσ που ςυντελζςτθκαν ςτθ ςχζςθ επιςτιμθσ-βιομθχανίασ
κατά το 19ο αιϊνα και τθ ςθμαςία τουσ.
Η σύζευξη επιστήμης και βιομηχανίας
[...] Γύξω ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα αλαπηύρζεθαλ δύν βηνκεραληθνί θιάδνη πνπ βαζίδνληαλ ζε κηα
πνιύ επαλαζηαηηθή ηερλνινγία: ε ρεκηθή θαη (ζην βαζκό πνπ αθνξνύζε ηηο επηθνηλωλίεο) ε ειεθηξηθή
βηνκεραλία. [...] Όπωο καξηπξνύλ ηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ Ινπιίνπ Βεξλ (1828-1905), ν θαζεγεηήο έγηλε
κηα πνιύ ζεκαληηθόηεξε γηα ηε βηνκεραλία κνξθή από όζν ήηαλ ζην παξειζόλ [...]. Δμάιινπ, ην
εξεπλεηηθό εξγαζηήξην έγηλε αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. [...] Μηα ζεκαληηθή
ζπλέπεηα απηήο ηεο δηείζδπζεο ηεο επηζηήκεο ζηε βηνκεραλία ήηαλ όηη από ηόηε ην εθπαηδεπηηθό
ζύζηεκα γηλόηαλ όιν θαη δωηηθόηεξν γηα ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε.
E.J. Hobsbawm, Η επνρή ηνπ θεθαιαίνπ, 1848-1875, γ‘ αλαηύπωζε, κηθξ. Γ. Κνύξηνβηθ, ΜΙΔΤ, Αζήλα 2003, ζ. 71-73.

Μια σημαντική εξέλιξη στο σώπο των μεταυοπών ήταν το γεγονόρ ότι στα τπένα
για ππώτη υοπά από το 1804 σπησιμοποιήθηκαν ατμομησανέρ
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