
3. Η «νέα γενιά» 
 

 

Αιτίες διαφοροποίησης της νέας γενιάς 

1. Ραγδαίες κοινωνικές, οικονοµικές, τεχνικές και πολιτικές αλλαγές. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Νέες εµπειρίες σε σχέση µε την παλαιότερη γενιά (που είχε γνωρίσει  

   τουρκοκρατία, επανάσταση, βοήθεια των Δυνάµεων, αντιβασιλεία). 

 

Ακολουθούν πίνακες σχετικοί µε την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας 

και οικονοµίας µετά την επανάσταση: 

Κατανοµή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού σε οικονοµικές κατηγορίες 

Οικονοµική 

κατηγορία 

1838 1853 1856 1861 1870 1879 1907 

Αγρότες, 

κτηνοτρόφοι 

56,07% 89,76% 91,20% 62,83% 62,75% 54,15% 44,59

% 

Εµπόριο, 

βιοµηχανία, 

µεταφορές. 

13,87% 7,58% 6,27% 19,83% 25,26% 27,46% 44,68

% 

 

 

Εξέλιξη εξωτερικού εµπορίου 

Έτος Χρυσές δραχµές ανά κάτοικο 

1838 33,83 

1849 30,34 

1851-1860 42,48 

1861-1870 49,94 

1871-1880 93,57 

1881-1890 97,89 

1891-1900 80,23 

1901-1910 94,96 

 

Συνέπειες 

1.  Ανάδειξη ανθρώπων µε διαφορετική νοοτροπία. 

2. Εκ θεµελίων µεταβολή της αντίληψης για τη ζωή. 

3. Αλλαγή του τρόπου ζωής των ανθρώπων. 

4. Περισσότερος πληθυσµός κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Σχόλιο [m1]: Χαρακτηριστικό της 

εξάρτησης της ελληνικής πολιτικής 

σκέψης της εποχής ήταν το γεγονός ότι 

οι τρεις «Προστάτιδες» χώρες, Αγγλία, 

Γαλλία και Ρωσία, συνοψίζονταν µε τη 

λέξη «Δυνάµεις» (κεφαλαίο Δ!) σχεδόν 

σε όλες τις εφηµερίδες και τις 

πολιτικές εκδόσεις της εποχής – καµιά 

φορά ακόµα και σε επίσηµα έγγραφα του 

κράτους. 



5. Αύξηση των κοινωνικών εντάσεων. 

6. Αύξηση των απαιτήσεων των ανθρώπων. 

7. Κριτική απέναντι στις δυσλειτουργίες του κράτους και την καθυστέρηση 

σε  

    σχέση µε τη Δύση ακόµα και από ηµιµαθείς. 

8. Αύξηση επιθυµίας για συµµετοχή στα κοινά. 

9. Αποστασιοποίηση νέας γενιάς από αντιπαραθέσεις και προβλήµατα της  

    προηγούµενης. 

10. Παρακµή των «ξενικών» κοµµάτων. 

 

Θέσεις της νέας γενιάς για το πολίτευµα και το βασιλιά 

- Το συνταγµατικό πολίτευµα δεν µπορεί να αναπτυχθεί. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………..

.............................................................................................................................. 

 

Αλλαγές κατά τη δεκαετία του 1850 

Αιτίες: 

- Οικονοµική δυσπραγία. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Συνέπειες: 

- Δυσαρέσκεια µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Αιτήµατα εκσυγχρονιστών 

1. Ελεύθερες εκλογές (χωρίς τους περιορισµούς που επέβαλε το σύνταγµα  

   του 1844). 

2. Φορολογική µεταρρύθµιση προς ελάφρυνση των αγροτών. 

3. Ίδρυση αγροτικών τραπεζών. 

4. Κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδοµής. 

5. Απλούστερη διοίκηση χωρίς γραφειοκρατία. 

 

Σηµείωση:  

Τα αιτήµατα 2 και 3 αντανακλούν τον αγροτικό ακόµη χαρακτήρα της 

ελληνικής οικονοµίας και στην πραγµατικότητα έρχονται σε αντίθεση µε 

άλλα αιτήµατα των εκσυγχρονιστών (όπως ο Αλέξ. Κουµουνδούρος) σχετικά 

µε την υστέρηση της Ελλάδας από τις χώρες της Δύσης. Οι τελευταίες 

είχαν ήδη προχωρήσει σε ένα νέο µοντέλο οργάνωσης της παραγωγής µέσω 

της βιοµηχανικής επανάστασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ελάχιστα από τα 

αιτήµατα των ελλήνων εκσυγχρονιστών αναφέρονταν σ’ αυτόν τον στόχο.  



Επανάσταση του Φεβρουαρίου 1862 

Στην επανάσταση συµµετείχαν: 

- Αξιωµατικοί του στρατού. 

- Άνεργοι απόφοιτοι πανεπιστηµίου (που αισθάνονταν κοινωνικά 

αδικηµένοι, µιας και δεν ήθελαν να εργαστούν στον αγροτικό ή το 

βιοτεχνικό τοµέα). 

- Ανώτερα κοινωνικά στρώµατα (µε στόχο τη διεκδίκηση συµµετοχής 

στα πολιτικά πράγµατα). 

 

   Κυριότερο αίτηµα όλων η αποµάκρυνση του βασιλιά Όθωνα αφού: 

- Ο Όθωνας και το παλάτι επενέβαιναν πολύ συχνά άµεσα ή έµµεσα στις 

πολιτικές διαδικασίες. 

- Το σύνταγµα του 1844 ήταν υπερβολικά συντηρητικό και έδινε στον 

Όθωνα υπερβολικά πολλές αρµοδιότητες. 

- Ο Όθωνας είχε επανειληµµένα λάβει λάθος επιλογές στην εξωτερική 

πολιτική (ειδικά κατά την περίοδο του Κριµαϊκού πολέµου). 

- Ο Όθωνας ενίσχυσε τη δηµιουργία ενός πλέγµατος πελατειακών 

σχέσεων µε συγκεκριµένα άτοµα από κάποιους πολιτικούς χώρους. 

- Τέλος, δεν έδειχνε καµία διάθεση να προχωρήσει στην ικανοποίηση 

κάποιων εκσυγχρονιστικών αιτηµάτων γιατί θεωρούσε ότι έτσι θα 

παραχωρούσε µέρος των εξουσιών του σε νέες πολιτικές δυνάµεις. 

- Κατάφερε έτσι να µετατραπεί σε σύµβολο όλων των δεινών του 

πρώτου συνταγµατικού πολιτεύµατος της χώρας. 

- Τελικά αποµακρύνθηκε και εγκατέλειψε τη χώρα στις 12 Οκτωβρίου 

1862. 

 

 

 

 

 

 
 


