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ΕΝΟΤΗΤΑ 23: Η ελληνική οικονομία και κοινωνία καηά ηον 19ο αιώνα (ζελ. 69-71) 

Η εδαθική και πληθςζμιακή εξέλιξη ηηρ Ελλάδαρ καηά ηον 19ο αιώνα 

 Έθηαζε  κηθξή  Πξώηε επέθηαζε:1864 (Δπηάλεζα)  / Γεύηεξε επέθηαζε: 1881 (Θεζζαιία-Άξηα) 

 Πιεζπζκόο  1830: 750.000 / Οκαιή αύμεζε ζε όιν ην 19ν αηώλα (ιόγσ ρακειήο νηθνλ. αλάπηπμεο) 

 Αζηηθά θέληξα: α) Αζήλα (20.000 θάηνηθνη ην 1834 – 200.000 θάηνηθνη ην 1907),  β) Πάηξα,  γ) ύξνο,  δ) 
Πεηξαηάο (πξνο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αη.) 

Η ελληνική οικονομία καηά ηον 19ο αιώνα 

 Αγξνηηθόο ηνκέαο      θπξίαξρνο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

                                      ύπαξμε πνιιώλ εζληθώλ γαηώλ (5 εθαηνκ. ζηξέκκαηα)  παιηέο νζσκαληθέο πεξηνπ-
ζίεο  αξρηθά κέλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο ή θαηαπαηώληαη  ηειηθά δηαλέκνληαη ην 
1871 (Αι. Κνπκνπλδνύξνο) 

                                       Πξόβιεκα ηζηθιηθηώλ ηεο Θεζζαιίαο  κεγάιεο νζσκαληθέο γαηνθηεζίεο πνπ θαι-
ιηεξγνύληαλ από δνπινπάξνηθνπο (θνιίγνπο)  Πεξλνύλ ζηα ρέξηα Διιήλσλ γαην-
θηεκόλσλ ην 1881  

                                      Κπξηαξρία ηνπ κηθξνύ θιήξνπ (νηθνγελεηαθέο κηθξέο ηδηνθηεζίεο) 

                                      Κπξηόηεξα πξντόληα: ζηαθίδα, ειηέο, θαπλά, ζηηεξά 

                                        Κπξηαξρία ηεο ζηαθίδαο από ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα  κνλνθαιιηέξγεηα ζηε ΒΓ Πε-
ινπόλλεζν  ζπζζώξεπζε πινύηνπ, αιιά θαη απνπζία ελαιιαθηηθήο θαιιηέξγεηαο 
 νηθνλνκία επάισηε ζε θξίζεηο (ζηαθηδηθέο θξίζεηο) 

  Δκπόξην    ηνκέαο κε κεγάιε βαξύηεηα (εηδηθά σο πξνο ηηο εμαγσγέο) 

                     Δμαγόκελα πξντόληα: ζηαθίδεο, ιάδη (άιια αγξνηηθά πξντόληα: θαπλά, εζπεξηδνεηδή, βακβάθη) 

                     Δηζαγόκελα πξντόληα: δεκεηξηαθά (ζηηάξη), πθάζκαηα, λήκαηα / Αξγόηεξα: άλζξαθαο, μπιεία, 
κεραλήκαηα.  

 Ναπηηιία      θύξηνο κνριόο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο  

                                     Αικαηώδεο αύμεζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ εκπνξηθνύ ζηόινπ κεηά ην 1860 

                       Πάηξα: θύξην ιηκάλη εμαγσγήο ζηαθίδαο 

                       ύξνο: θύξην εκπνξηθό θέληξν ηεο ρώξαο & όιεο ηεο Αλ. Μεζνγείνπ 

                       Πεηξαηάο: αλαπηύζζεηαη γξήγνξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηώλα 

 Σξαπεδηθό ζύζηεκα      Ίδξπζε Εθνικήρ Τπάπεζαρ ηηρ Ελλάδορ (1841)  

                                           Δπξύηεξε δπλαηόηεηα δαλεηζκνύ (κέρξη ηόηε ήηαλ ηδησηηθόο ν δαλεηζκόο) 

                                           Γπλαηόηεηα έθδνζεο ραξηνλνκηζκάησλ   

 Βηνκεραλία      Αλαπηύζζεηαη κε αξγνύο ξπζκνύο  

                            Αηηίεο θαζπζηέξεζεο: 1) έιιεηςε θεθαιαίσλ, 2) κηθξή αγνξά, 3) έιιεηςε πξώησλ πιώλ & 
θαπζίκσλ, 4) έιιεηςε εξγαηηθώλ ρεξηώλ, 5) αδπλακία αληαγσληζκνύ κε ηα θζελόηεξα εη-
ζαγόκελα πξντόληα 
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 Ρόινο ηνπ θξάηνπο      Δπελδύζεηο ζε έξγα ππνδνκήο (π.ρ. ζηδεξόδξνκνη, νδηθά δίθηπα, Γηώξπγα Κνξίλζνπ) 

                                       Γεκηνπξγία επλντθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα επελδύζεηο  ( ρακειή θνξνινγία επη-
ρεηξήζεσλ)  

 Διιεληθό εμσηεξηθό θεθάιαην       ηξέθεηαη πξνο ηελ Διιάδα κεηά ην 1870 

                                                              Δπλνείηαη από ηελ πνιηηηθή ηνπ Σξηθνύπε  

                                                             Πξαγκαηνπνηεί επθαηξηαθέο επελδύζεηο  

 Γεληθόο ραξαθηεξηζκόο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηνλ 19ν αηώλα: Αξγή αλάπηπμε, ρακειόηεξε από 
απηή ηεο Γ.  Δπξώπεο, αιιά πςειόηεξε ζε ζρέζε κε απηή ησλ ππόινηπσλ βαιθαληθώλ θξαηώλ 

Η ελληνική κοινωνία καηά ηον 19ο αιώνα 

 Γεληθά       αξγή αιιά ζπλερήο θνηλσληθή κεηαβνιή 

                   βαζκηαία αζηηθνπνίεζε  ελίζρπζε ησλ αζηηθώλ ζηξσκάησλ  

Κοινωνικέρ ομάδερ ζηην ελληνική κοινωνία ηος 19ος αιώνα 

 Αγξόηεο     ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ (70-80%) 

                    θπξίσο κηθξντδηνθηήηεο / εξγάδνληαη νη ίδηνη κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηα ρσξάθηα 

                    εμαίξεζε: θνιίγνη ηεο Θεζζαιίαο  νηθνλνκηθά εμαξηεκέλνη από ηνπο ηζηθιηθάδεο 

 Αζηηθά ζηξώκαηα         όζνη αζρνινύληαη κε: εκπόξην, λαπηηιία, ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, βηνκεραλία-βηνηερλία 
& νξηζκέλνη πςειόβαζκνη δεκόζηνη ππάιιεινη 

                                        έρνπλ δπλακηθή παξνπζία θαη δηαξθώο εληζρύνληαη 

 Δξγάηεο                 θπξίσο γπλαίθεο θαη παηδηά 

                                εκθαλίδνληαη αξγά ιόγσ ηεο αξγήο εθβηνκεράληζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

                                δνπλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο 

Κοινωνικοί μεηαζσημαηιζμοί 

 Μεηαλάζηεπζε                    ζπλεζηζκέλν θαηλόκελν ζηα θησρά θνηλσληθά ζηξώκαηα 

                                               εληείλεηαη ην 19ν αηώλα θπξίσο ιόγσ ησλ ζηαθηδηθώλ θξίζεσλ 

                                               πξννξηζκνί: Διιεληθέο παξνηθίεο (π.ρ. Αίγππηνο) / Η.Π.Α. (ηέιε 19νπ αη.) 

 Αγώλεο ησλ θνιίγσλ           απαίηεζε αλαδηαλνκήο ησλ θηεκάησλ 

                                               έλνπιε ζύγθξνπζε κε ην θξάηνο (Κηιειέξ – 1910) 

                                               Σειηθά αλαδηαλέκνληαη αξγόηεξα ηα θηήκαηα 

 Δξγαηηθό θίλεκα                 1870: πξώηεο εξγαηηθέο απεξγίεο (θαπλεξγάηεο ζηελ Καβάια) 

                                                Κπθινθνξία θηιεξγαηηθώλ εληύπσλ θαη εθεκεξίδσλ 

                                                Γηάδνζε ζνζηαιηζηηθώλ ηδεώλ  

                                                1891: Πξώηνο ενξηαζκόο ηεο Δξγαηηθήο Πξσηνκαγηάο 
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 Γπλαηθείν δήηεκα                αλαγλώξηζε δηθαησκάησλ ζηηο γπλαίθεο 

                                                έκθαζε ζην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθώλ, πνπ ήηαλ παξακειεκέλε 


