
“ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 

● ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 
● ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

● ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 



“ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ” 

● Βολταίρος 
● Λοκ > κοινωνικό 

συμβόλαιο 
● Μοντεσκίε > το πνεύμα 

των Νόμων 
● Ρουσώ > κοινωνικό 

συμβόλαιο 
● Μπεκαρία > Περί 

εγκλημάτων και 
ποινών 



“Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ” 

● Εφημερίδες 
● Βιβλία 
● Γαλλική 

Εγκυκλοπαίδεια 
● Επιστημονικές 

Ακαδημίες 
● Λέσχες 



“ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ” 

●Βελτίωση καθημερινότητας 
●Διερεύνηση της εκπαίδευσης 

●Υποχώρηση θρησκευτικού φανατισμού 
●Αιτήματα για ισότητα 

●Κατάργηση της δουλείας 



“ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ” 

● Κατάργηση μοναρχίας/ 
φεουδαρχίας 

● Αναδιοργάνωση 
Εκκλησίας 

● Αφύπνιση των 
υπόλοιπων λαών 



“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ” 

● Απαρχαιωμένο οικονομικό σύστημα 
● Αύξηση κρατικού ελλείμματος του κράτους 

● Απελπιστική κατάσταση της εθνικής παραγωγής 
● Το Παλάτι καταναλώνει 20% του προυπολογισμού 

● Αγροτική και Βιομηχανική κρίση 
 



“ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ” 

Στις 14 Ιουλίου με το 
σύνθημα ελευθερία, 
ισότητα, 
αδελφοσύνη. Ο λαός 
κατέλαβε τη 
Βαστίλλη, 



“ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ” 

● Χρήση νέων τεχνικών μέσων 
● Αξιοποίηση νέων μορφών ενέργειας 

● Καινοτομίες στην μεταλλουργία 
● Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης 

 



“ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 
Από το 16ο ως το 18ο αιώνα 

έγιναν αλλαγές στον τρόπο 
κατασκευής των νομισμάτων 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Τα χειροποίητα νομίσματα 
αντικαταστάθηκαν από αυτά 
που έβγαιναν από μηχανές: 
μεγάλες χειροκίνητες πρέσες 
αποτύπωναν ταυτόχρονα σε 
μεταλλικές ράβδος τις δύο 
όψεις του νομίσματος 



“ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ” 

Οι βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης και οι Η.Π.Α αποτελούσαν κατά 
τον 19ο αιώνα το κέντρο ενός παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. 

Το σύστημα μοναδικό, αλλά εύθραυστο και ευαίσθητο βασιζόταν: 

       1 .στην αύξηση του πληθυσμού 

2 .στην ελεύθερη μετανάστευση ανθρώπων δυναμικού και κεφαλαίων 
έξω από την Ευρώπη 

3. στην εκλεκτική ανάπτυξη της βιομηχανίας σε περιοχές του κόσμου 

4. στην ανάπτυξη των συγκοινωνιών και των επικοινωνιών 

5.στο ασφαλιστικό και τραπεζικό σύστημα 

6.στην αύξηση του διεθνούς εμπορίου 



“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ” 

● Φυσιοκράτες 
● Νόμος προσφοράς και ζήτησης 

● Ελευθερία στις οικονομικές δραστηριότητες 



Μάριος Γκιπάλης 
Στεφανία Ολέκο 

Ελένη Ταρέ 
Χριστίνα Χρήστου 
Βασιλική Χρυσάφη 
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