
Αγγλικι κοινωνία: 19οσ αιϊνασ

• Κατά τθ διάρκεια του 19ου αιϊνα, θ ηωι ςτθν Αγγλία άλλαξε 
χάρθ ςτθ Βιομθχανικι Επανάςταςθ. Στθν αρχι αυτό 
προκάλεςε πολλά προβλιματα, αλλά ςτα τζλθ του 19ου 
αιϊνα, θ ηωι ζγινε πιο άνετθ για τουσ απλοφσ ανκρϊπουσ. Εν 
τω μεταξφ, θ Βρετανία ζγινε θ πρϊτθ αςτικι κοινωνία ςτον 
κόςμο. Μζχρι το 1851 περιςςότερο από το ιμιςυ του 
πλθκυςμοφ ηοφςε ςε πόλεισ. Ο πλθκυςμόσ τθσ Βρετανίασ, το 
1801, ιταν περίπου 9.000.000. Μζχρι το 1901 είχε αυξθκεί ςε 
περίπου 41 εκατομμφρια. Αυτό ςυνζβθ παρά το γεγονόσ ότι 
πολλοί άνκρωποι μετανάςτευςαν ςτθ Βόρεια Αμερικι και τθν 
Αυςτραλία για να ξεφφγουν από τθ φτϊχεια.





• Στισ αρχζσ του 19ου αιϊνα θ Βρετανία διοικοφταν από μια 
ελίτ. Μόνο μια μικρι μειοψθφία των ανδρϊν είχε τθ 
δυνατότθτα να ψθφίςει. Η κατάςταςθ άρχιςε να αλλάηει το 
1832, όταν το δικαίωμα τθσ ψιφου δόκθκε ςε περιςςότερουσ 
άνδρεσ. Το προνόμιο επεκτάκθκε και πάλι το 1867 και το 
1884. Το 1872 ειςιχκθ θ μυςτικι ψθφοφορία. Αφοφ οι 
περιςςότεροι άνδρεσ μποροφςαν να ψθφίςουν, κινιματα 
άρχιςαν να δθμιουργοφνται ζτςι ϊςτε να αποκτιςουν το 
δικαίωμα ψιφου και οι γυναίκεσ. Το 1897, ςτθ Βρετανία, 
τοπικζσ ομάδεσ γυναικϊν που διεκδίκθςαν τθν ψιφο 
ενϊνονται για να ςχθματίςουν τθν Εκνικι Ζνωςθ για το 
Δικαίωμα ψιφου των Γυναικϊν (NUWSS).





• Τον 19ο αιϊνα οι οικογζνειεσ ιταν πολφ μεγαλφτερεσ από ό,τι 
ςιμερα. Αυτό ςυνζβαινε εν μζρει επειδι θ βρεφικι 
κνθςιμότθτα ιταν υψθλι. Οι άνκρωποι είχαν πολλά παιδιά 
και δζχονταν το ότι δε κα επιβίωναν όλα τουσ. Η οικογζνεια 
διατθρικθκε γιατί ιταν ςθμαντικι για τθν ιςορροπία τθσ 
νζασ κοινωνίασ που αναδυόταν. Ήταν ζνα πρότυπο που 
ενιςχφκθκε μζςα από ςχετικι νομοκεςία και οι ρόλοι μζςα 
ςτθν οικογζνεια ενιςχφκθκαν. Η πρϊτθ κοινωνικοποίθςθ, 
δθλαδι θ προςαρμογι ςτθν κοινωνία, γίνεται μζςα ςτθν 
οικογζνεια. Στθν αςτικι τάξθ, οι γονείσ είναι πιο 
αποςταςιοποιθμζνοι από τα παιδιά τουσ, τα οποία 
φροντίηουν κουβερνάντεσ, λόγω του υψθλοφ φόρτου 
εργαςίασ. 




