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«Πού είναι οι γυναίκες;» 

 Ο χώρος της σχολικής κοινότητας αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα 

πολιτισμικά πλαίσια μέσα στο οποίο δομούνται και αναπαράγονται 
νοήματα και πρακτικές που διαμορφώνουν τις έμφυλες ταυτότητες των 

μαθητών/- τριών.   

Ωστόσο, στο μάθημα της Ιστορίας, συχνά αγνοείται ή υποβαθμίζεται η 

δράση των γυναικών με αποτέλεσμα, 
 την αναπαραγωγή προκαταλήψεων για τους έμφυλους ρόλους  

 νομιμοποίηση της έμφυλης ασυμμετρίας, γεγονός που δεν συμβάλλει 
στην προώθηση της ισότητας των φύλων.     

   

(Πρακτικά Ημερίδας Ο.Ι.Ε.Ε. «Φυλο-μετρώντας την ιστορία») 

 



Οι σπουδές φύλου (gender studies) εστίασαν:  

 

 Στην άσκηση κριτικής για τη μεροληπτική στάση των επιστημών 

απέναντι στις γυναίκες  

 

 Στην ανάπτυξη του προβληματισμού γύρω από τις συνέπειες τις 

ανδροκρατίας στην επιστήμη όσον αφορά τις ερμηνείες της για τον 

κόσμο και την ανθρωπότητα  

 

 Στην άσκηση επιθετικής κριτικής στον θετικισμό και, ιδιαίτερα, στην 

άποψη ότι ο κόσμος μπορεί να περιγραφεί και να μετρηθεί 
αντικειμενικά 

 



 

Κεντρική στον φεμινιστικό στοχασμό είναι η διάκριση 
βιολογικού/κοινωνικού φύλου, όπου ο πρώτος όρος 
συνδέεται με ανατομικές διαφορές, ενώ ο δεύτερος συνάπτεται 
με  την έμφυλη ταυτότητα που αποτελεί «προϊόν διαδικασιών 
κοινωνικής κατασκευής, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με τα 
πολιτισμικά συγκείμενα» (Αθανασίου, 2006).  



Το κοινωνικό φύλο [gender], ως όρος εισήχθη για πρώτη φορά από την 
Αν Όκλευ στο έργο της Sex, Gender and Society (1972) 

 

Το κοινωνικό φύλο περιγράφει τα χαρακτηριστικά που οφείλει να φέρει 
το κάθε βιολογικό φύλο (άνδρας-γυναίκα) στον εκάστοτε κοινωνικό 
σχηματισμό, εννοιολογείται δηλαδή, ως πολιτισμική και κοινωνική 
κατασκευή, με συγκεκριμένο κάθε φορά αλλά και μεταβαλλόμενο 
περιεχόμενο στην ιστορικότητά του (Αβδελά, 2003) 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό της ιστορικού Joan W. Scott, «το κοινωνικό φύλο 
ή έμφυλη ταυτότητα [gender] είναι η κοινωνική κατηγορία που επιβάλλεται 
σε ένα βιολογικά έμφυλο σώμα» (Σκοτ, 1997) 

 

Συχνά ο όρος «φύλο» ταυτίζεται με τη γυναίκα (Χαντζαρούλα,2012) 

 

http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF


“ Το κοινωνικό φύλο αποτελεί κοινωνικοπολιτισμική 
κατασκευή που δεν καθορίζεται από τη φύση ή τις 
κοινωνικές νόρμες. Το φύλο συγκροτείται από την 
καθημερινή ζωή, τις διεκδικήσεις και οι ταυτότητες 
παίρνουν αναζωπυρώνονται από τις σχέσεις των 
υποκειμένων”  (Conell, 2006) 

 

Επομένως, το φύλο είναι μια κοινωνική κατασκευή, η οποία αποτελεί 
μια από τις διαστάσεις της πολυποίκιλης, διαρκώς ανασυγκροτούμενης 
ταυτότητα, ρευστής,  όλων των ανθρώπων.  Η διάσταση αυτή 
διαπλέκεται με άλλες, που απορρέουν από την εθνότητα, την ηλικία, 
την κοινωνική τάξη, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εντοπιότητα 
κ.ά. 

 

 



Αναγκαιότητα ένταξης  της οπτικής του φύλου  

Το φύλο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο ανάλυσης, που μπορεί να 

συμβάλλει σημαντικά στην καλλιέργεια της έννοιας της πολιτειότητας, στην 

ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων και 
των στερεοτύπων, στην ενδυνάμωση των κοριτσιών και στην άμβλυνση της 

έμφυλης ασυμμετρίας. 

 Η προσπάθεια ενδυνάμωσης των κοριτσιών, με χρήση μιας φεμινιστικής 

παιδαγωγικής είναι σύμφωνη με τη στοχοθεσία της Ουνέσκο για την 

προώθηση μιας κοινωνικής πολιτικής προώθησης της ισότητας μεταξύ των 

φύλων, ώστε τα μελλοντικά πολιτικά υποκείμενα να αναγνωρίζουν την 

ανάγκη έμπρακτου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 



Η προώθηση μιας κοινωνικής πολιτικής για την ισότητα των φύλων 
μέσα από την ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί έναν από τους 
οκτώ σημαντικούς στόχους που έχουν τεθεί διεθνώς ως Στόχοι 
Ανάπτυξης Χιλιετηρίδας [Millennium Development Goals]  
(UNESCO, 2005) 

 



«Γιατί όταν καταλογίζουμε στην ιστορία (αυτήν που γράφουν οι 
άνθρωποι) ότι είναι ανδροκεντρική εννοούμε ότι αποδίδει την 
ιστορία (αυτή που δημιουργούν οι άνθρωποι) με έναν 
ακρωτηριασμένο και μονοσήμαντο τρόπο και όχι σαν την ενιαία 
εξέλιξη της ανθρώπινης κοινότητας στο σύνολό της».  

                                                      Ε. Βαρίκα – Κ. Σκλαβενίτη   

 



Νέα ΑΠΣ Ιστορίας: 

“… Στο ΠΣ του γνωστικού αντικειμένου-μαθήματος με τίτλο «Ιστορία» δεν υπάρχει ούτε μια 

αναφορά στην έννοια του Φύλου, ενώ επίθετα όπως «έμφυλος/η/ο» είναι απόντα. 

 Ακόμα και στο Λύκειο, ο ́που έχουμε μια θεματική προσέγγιση της ιστορικής γνώσης, και 
αναπτύσσονται ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες, όπως «Τρόποι και μέσα παραγωγη ́ς, 

προϊόντα, υπηρεσίες», ή «Κοινωνικές τάξεις και ομάδες», οι εμπειρίες των γυναικών είναι 
ε ́ξω από τα ιστορικά γεγονότα που παρατίθενται, και αποσιωπάται η 

δραστηριοποίηση ́ τους σε τομείς, όπως η οικιακή απασχόληση ή η χαμηλόμισθη 

εργασία, που επε ́τρεψαν τη δραστηριοποίηση των ανδρών στο δημόσιο βίο.”  

Δι ́κτυο των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) 14 Α.Ε.Ι 
 



Η ισότητα των φύλων αποτελεί διεθνώς κατοχυρωμένο δικαίωμα τόσο από:  

•  Διεθνείς Συμβάσεις [π.χ. Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ του 1945, 
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, Διεθνές 
Σύμφωνο της Νέας Υόρκης για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 
1961 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(Κωνσταντινούπολη 11 Μαΐου 2011)]  

• Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, με ρυθμίσεις για την προστασία της 
μητρότητας και τη διευκόλυνση εργαζόμενων με οικογενειακές 
υποχρεώσεις  

• Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιδρυτική Συνθήκη της Ρώμης του 1957 
και στη Συνθήκη  του Άμστερνταμ του 1999, η οποία εισήγαγε στις 
Συνθήκες της ΕΕ την αρχή της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των 
διακρίσεων με βάση το φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό) 

• Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Κοινοτικές Οδηγίες για την προώθηση της 
έμφυλης ισότητας στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης  



Η εγγύηση της ισοτιμίας των φύλων, η καταπολέμηση των διακρίσεων 
και της ανάρμοστης μεταχείρισης ατόμων λόγω προκαταλήψεων που 
αφορούν το φύλο, είναι σύμφωνες με το ελληνικό Σύνταγμα και πιο 
συγκεκριμένα με:  

 το άρθρο 4, παράγραφος 2, περί ίσων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
μεταξύ Ελλήνων και Ελληνίδων 

 το άρθρο 116, παράγραφος 2, που θεσμοθετεί την άρση των 
διακρίσεων λόγω φύλου και την ανάληψη θετικών δράσεων για την 
προώθηση της ισότητας ανδρών-γυναικών 

 

 

 



Στόχοι 
Γενικοί (σύμφωνοι με νέο ΑΠΣ) 

• Να αντιληφθούν οι μαθητές/-τριες τη διαδρομή των ανθρώπινων κοινωνιών στο χρόνο 
όχι ως μια γραμμική πορεία προς την πρόοδο, αλλά ως μια διαδικασία δοκιμασιών, 
προσαρμογών, ανατροπών, ενίοτε ακόμα και παλινδρομήσεων, αλλά σε κάθε 
περίπτωση αλληλεπιδράσεων και ωσμώσεων  

• Να δοθεί έμφαση στην κοινωνική και πολιτισμική ιστορία (ιστορία της εργασίας, 
ιστορία του κοινωνικού φύλου κ.τ.λ.) 

• Να εξοικειωθούν με τη διερευνητική μάθηση μέσω των θεματικών προσεγγίσεων, 
που δεν συνιστούν προκατασκευασμένες αφηγήσεις, αλλά ερευνητικά σχέδια τα οποία 
εκκινούν με μεταβλητά, ως ένα βαθμό, ερευνητικά ερωτήματα που θα τίθενται με τη 
μορφή προβλήματος προς επίλυση 

• Να μπορούν να αξιοποιούν ποικίλα ψηφιακά εργαλεία και περιβάλλοντα 
μάθησης για την εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών τους και για να αναπτύξουν 
δεξιότητες ψηφιακής αφήγησης.  

 

 



Ειδικοί  

• Να κατανοήσουν ιστορικές έννοιες όπως είναι η μισθωτή εργασία, ο συνδικαλισμός, η 
αστικοποίηση, ο φεμινισμός 

• Να ερμηνεύσουν τον συσχετισμό της θέσης στην εργασία με την αντίστοιχη στην κοινωνία 

• Να διερευνήσουν την κοινωνική θέση των γυναικών και τους πολλαπλούς 
κοινωνικούς τους ρόλους και να διερευνήσουν την αλλαγή που έχει συντελεστεί 

• Να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ της βιομηχανικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης του 
συνδικαλιστικού κινήματος και των αλλαγών στην εργατική νομοθεσία 

• Να συλλέξουν προφορικές μαρτυρίες από εργάτες/-τριες του εργοστασίου ώστε να 
κατανοήσουν τη διασύνδεση ατομικού- κοινωνικού και να εξοικειωθούν με μεθόδους 
της ιστορικής έρευνας 

• Να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν ώστε να δημιουργήσουν με το οπτικό υλικό 
μια ταινία ιστορικού περιεχομένου 



Ερευνητικά ερωτήματα: 
• Γενικό 

- Ποια η συμβολή της βιομηχανικής ανάπτυξης στη διαμόρφωση τόσο του 
συνδικαλιστικού κινήματος  όσο και στην προώθηση του αιτήματος για έμφυλη ισότητα; 

• Επιμέρους 

- Ποια η συμβολή (ορατή ή/και «αόρατη») των γυναικών στην ανάπτυξη της βιομηχανίας 
στη συγκεκριμένη περιοχή;  

- Ποια η συμμετοχή των γυναικών στη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων του 
εργοστασίου; 

- Ποια η συμβολή του συγκεκριμένου εργοστασίου στην οικιστική, οικονομική, 
περιβαλλοντική  και  κοινωνική εξέλιξη της περιοχής;  

 

 



• Ένταξη σε ευρύτερο περιβάλλον: Ο καπιταλισμός ως παγκόσμιο σύστημα  

• Διεθνές: Εκβιομηχάνιση- Ο κόσμος της εργασίας  

• Ευρωπαϊκό: Τεχνολογικές καινοτομίες και αλλαγές 

• Ελληνικό: Περίοδος δεύτερης εκβιομηχάνισης- Προβλήματα και προοπτικές   

• Τοπικό: Περιοχή Δραπετσώνας- Βιομηχανική Ζώνη Λιπασμάτων 



Θεματικός φάκελος ΚΙ.ΝΕ.Τ.Ε 

• Τόπος: Δραπετσώνα 

• Βιομηχανική μονάδα: Εργοστάσιο Λιπασμάτων 

Γιατί; 

 Κοντινή απόσταση από σχολική μονάδα (επιτόπια έρευνα) 

 Συγγενείς που έχουν εργασθεί στο συγκεκριμένο εργοστάσιο (μαρτυρίες-βίωμα, 
«ιστορία από τα κάτω») 

 Σύνδεση με νέο ΑΠΣ ( Α΄Λυκείου «Ο καπιταλισμός ως παγκόσμιο σύστημα») 

 Πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές 

  Δυσκολία εντοπισμού των εργατριών στις πηγές => συνειδητοποίηση της 
έννοιας της αποσιώπησης και της «αορατότητας» 

 

 



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ(1909-1993) 

Ίδρυση: 1909 

Εταιρικό κεφάλαιο: 2.000.000 δρχ. 

Τόπος: Παραθαλάσσια περιοχή του κάβου Κράκαρη σε έκταση 57.380 τ.μ. που άνηκε εξ αδιαιρέτου 
στους Λεόντιο Οικονομίδη και Νικόλαο Κανελλόπουλο 

Εργατικό δυναμικό: Το 1910, απασχολούσε περίπου δύο εκατοντάδες εργάτες και εργάτριες, ενώ στα 
τέλη της δεκαετίας του 1920, το προσωπικό έφτανε τους 1.850 εργαζόμενους 

Τελική έκταση: σε περισσότερα από 200 στρέμματα κατασκευάστηκαν 100 και πλέον μονάδες 
δομημένης επιφάνειας που ξεπερνούσαν τα 140.000 τετραγωνικά μέτρα.  

                                                                                                                        (Πηγή Ε.Ι.Ε) 



Σε επαφή με το εργοστάσιο, μέσα στο οικόπεδο της Εταιρείας στη βόρεια πλευρά του, στην 
επίπεδη περιοχή, πάνω από τον όρμο των σφαγείων, αναπτύχθηκε ένας εκτεταμένος 
συνοικισμός κατοικιών για το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό. Ο βασικός πυρήνας 
του συνοικισμού δημιουργείται την περίοδο 1913-1918. Αργότερα -το 1922 και μέχρι το 
1935- αναγείρονται κάποια ακόμα οικήματα καθώς και το σχολείο. Σύμφωνα με το 
τοπογραφικό διάγραμμα του 1938 ο οικισμός απλωνόταν σε οικόπεδο επίμηκες με 
τραπεζοειδή μορφή. Περιελάμβανε κατοικίες εργατών και υπαλλήλων, γυμναστήριο και 
σχολείο.                               

                                                      (εικόνα: Ε.Ι.Ε.) 



Η Δραπετσώνα των αρχών του 20ού 
αιώνα θύμιζε τα βιομηχανικά προάστια 
των πόλεων της δυτικής Ευρώπης των 

αρχών του 19ου αιώνα. Οι άθλιες 
εργατικές πολυκατοικίες με τα 

μικροσκοπικά διαμερίσματα των 
αγγλικών βιομηχανικών πόλεων, στην 

περίπτωση Δραπετσώνας ήταν 
αυθαίρετα αυτοσχέδια παραπήγματα. 
Άνθρωποι και εργοστάσια συνυπήρχαν 
στον ίδιο χώρο. Μεγάλες βιομηχανικές 
μονάδες, με σύγχρονα μηχανήματα, 
και εργάτες με τις οικογένειες που 

ζούσαν σε παραπήγματα και 
πρόχειρες κατασκευές πλάι στον τόπο 

εργασίας τους. 

 

http://synoikismoi.eie.gr/index.html 

 

http://synoikismoi.eie.gr/index.html
http://synoikismoi.eie.gr/index.html


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ενδεικτικά) 

Οι παρακάτω εικόνες αναπαριστούν το εργασιακό περιβάλλον στο εργοστάσιο Λιπασμάτων 
Δραπετσώνας . Α. Τι παρατηρείτε ως προς τη θέση των γυναικών στη συγκεκριμένη εργοστασιακή 
μονάδα; Πώς εξηγείτε την όποια διαφορά διαπιστώνετε;   



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ενδεικτικά) 
Να συγκρίνετε τις παρακάτω εικόνες. Τι παρατηρείτε; Τι πιστεύετε ότι σατιρίζει ο Charlie Chaplin; 

• Η Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση ήταν μια περίοδος πρωτοποριακών εξελίξεων στις μεθόδους κατασκευής, τεχνολογίας 
και βιομηχανικής παραγωγής, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το 1870 έως το 1914.  



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ενδεικτικά) 

Με βάση το παρακάτω πληροφοριακό υλικό και τις εικόνες να δημιουργήσετε ένα σύντομο κείμενο ημερολογιακού 
χαρακτήρα στο οποίο να περιγράφετε μια ημέρα σας ως εργάτρια, κάτοικος της συγκεκριμένης περιοχής.  

« Πλάι στα πορνεία των Βούρλων και τους τεκέδες, άρχισαν να ξεπηδούν αυτοσχέδια σπίτια 
και οικογένειες εργατών να εγκαθίστανται στην περιοχή. Μοναδική οργανωμένη προσπάθεια 
εγκατάστασης αποτελούσε ο συνοικισμός των Λιπασμάτων. Η άφιξη των προσφύγων της 
Μικρασιατικής Καταστροφής και η εγκατάσταση 25.000 προσφύγων στον χώρο από τον Άγιο 
Διονύσιο έως το εργοστάσιο Λιπασμάτων αποτέλεσε το σημείο τομής στην οικιστική εξέλιξη 
του συνοικισμού.»  

 Πηγή: Ε.Ι.Ε. http://synoikismoi.eie.gr/index.html 

 

http://synoikismoi.eie.gr/index.html


«Κατά την περίοδο του Β ́ παγκοσμίου πολέμου, ο παραγωγικός ρυθμός της 
εταιρείας μειώθηκε ως το σημείο να αδρανήσουν πλήρως ορισμένα τμήματα της 
επιχείρησης εξαιτίας της ανεπάρκειας σε πρώτες ύλες και καύσιμα, της έλλειψης 
ηλεκτροκίνησης, της κρίσης στο σύστημα μεταφορών και της νομισματικής αστάθειας. 
Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στις εγκαταστάσεις των 
εργοστασίων. Η ζημία των εγκαταστάσεων για το 1941 υπολογίζεται σε 58.000.000 
δρχ. Η δέσμευση των προϊόντων ων εργοστασίων και μεταλλείων της ΑΕΕΧΠΛ από τις 
δυνάμεις κατοχής επέτεινε την κρίση στην εταιρεία. Στο τέλος του πολέμου, το 1944, 
η ρευστότητα του Ενεργητικού έχει εξαντληθεί και η εταιρεία βρίσκεται με ζημία 
22.000.000 σταθερών δραχμών. Το 1946 η ζημία ανέρχεται σε 4.944.000.000 δρχ. 
Φαίνεται πως τη χρονιά αυτή την οικονομική δυσπραγία της εταιρείας επιβαρύνει η 
υποχρεωτική εκποίηση των προϊόντων κάτω του κόστους  

[…] 

Το 1947, ο Μποδοσάκης Αθανασιάδης αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών. Πέρα 
από την κεντρική φιγούρα του Αθανασιάδη, μια νέα γενιά μετόχων, της οποίας δεν 
γνωρίζουμε ακόμα τις προσωπογραφίες, εισέρχεται στο προσκήνιο. Η παλαιά φρουρά 
έχει αποχωρήσει, καθώς ανάμεσα στο 1936 και το 1947 ο βιολογικός θάνατος 
επέρχεται για τους περισσότερους από όσους αποτελούσαν την ιδρυτική γενιά των 
μετόχων και στελεχών. Υπ' αυτή την έννοια, ο πόλεμος, πέρα από τις σημαντικές 
καταστροφές που προκάλεσε, αποτέλεσε το όριο ανάμεσα στις δύο φάσεις της 
επιχείρησης.  

(Αγριαντώνη Χ. Ιστορία της Ελλάδας, 20ος αι. τ.Β1) 

 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ενδεικτικά) 

Με βάση τις παρακάτω πληροφορίες και τη δική σας έρευνα ,να συνθέσετε ένα δικό σας 
κείμενο για την πορεία του εργοστασίου ΑΕΕΧΠΛ , έως την οριστική παύση εργασιών  

« Το εργοστάσιο της Δραπετσώνας υπήρξε σημαντικό επίτευγμα της δεύτερης εκβιομηχάνισης στην 
Ελλάδα και παρέμεινε μοναδικό στο είδος του ως τη δεκαετία του 1960. Σύντομα άρχισε να προμηθεύει 
οξέα στις βιομηχανίες, υπερφωσφορικά λιπάσματα στους καλλιεργητές -ανοίγοντας ουσιαστικά την αγορά 
αυτή, μια και η χρήση λιπασμάτων ήταν ως τότε περιορισμένη, με τη βοήθεια και του κράτους για 
πρώτη φορά-, γεωργικά φάρμακα λίγο αργότερα ενώ το 1912 εγκατέστησε τον πρώτο κλίβανο υελουργίας.  

[...]   

Το 1988 δολοφονείται ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης-Μποδοσάκης. Το κακό πολιτικό κλίμα, και 
συγκεκριμένα οι αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στη λειτουργία του εργοστασίου σε συνδυασμό με 
τη δολοφονία του Αλ. Αθανασιάδη Μποδοσάκη δημιουργούν ασφυκτικούς όρους για την επιβίωση του 
εργοστασίου. Τα πιο πάνω, σε συνδυασμό με τα ζημιογόνα αποτελέσματα από τη λειτουργία των 
μεταλλείων Κασσάνδρας και την προβληματική λειτουργία του Υαλουργείου που αδυνατεί να 
αντιμετωπίσει τις ολοένα αυξανόμενες εισαγωγές υαλοπινάκων σε τιμές κάτω του κόστους, οδηγείς σε 
ζημιογόνες χρήσεις στο σύνολο της εταιρείας. Έτσι από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η ΑΕΕΧΠΛ 
συρρικνώνεται. Παρατηρείται μείωση της παραγωγής, μείωση του κύκλου εργασιών, καθυστερήσεις στον 
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. Το 1993 η εταιρεία τίθεται υπό ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία από 
την Εθνική Τράπεζα στης οποίας την ιδιοκτησία περιέρχεται ολοκληρωτικά.»  

                 
Πηγή: Ι.Ε.Ε. 

 

 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ενδεικτικά ) 

Να συσχετίσετε το πληροφοριακό των προφορικών μαρτυριών που έχετε συλλέξει σχετικά με τις συνθήκες εργασίας 
στο εργοστάσιο Λιπασμάτων, με τις πληροφορίες των παρακάτω παραθεμάτων. Τι παρατηρείτε; 

  " Ο εργάτης Νικολαϊδης έκοψε το χέρι του. Ήδη έχει μείνει στο τραυματισθέν μέρος ένα κομμάτι γυαλί. Οι γιατροί συνέστησαν 
ακτινοσκόπηση, της οποίας η δαπάνη δεν εγκρίθηκε"  

                                                                               Εφημερίδα Ακρόπολις 13/7/29 

Οι συνθήκες είναι σκληρότατες. Δέκα ώρες για 22,5 δρχ κατά μέσον όρο. Ας σημειωθεί ότι συνηθέστατα τα προστίματα εμείωναν το 
μεροκάματο, η δε συμπεριφορά των ανωτέρων των, αφόρητος. Ακόμη και ξύλο για την παραμικρή αιτία. Καθώς μας επληροφόρησαν 
και μικρότερα παιδιά μέχρι 10 χρονών ειργάζοντο προ της απεργίας υπό τας αυτάς συνθήκας.»              

                                                                       Εφημερίδα Ακρόπολις 13/7/29 

• «Η δουλειά που κάνουν τώρα οι γυαλάδες (σ.σ. εργαζόμενοι στο υαλουργείο) είναι απελπιστική. Δουλεύουν μέσα σε αληθινή κόλαση. 
Τα σπλάχνα τους καίγονται από το φύσημα. Τρεις πέθαναν απ’ αυτή τη δουλειά. Γίνεται δουλειά εντατική για να βγαίνει μεγάλη 
παραγωγή και να πλουτίζει ο Κανελλόπουλος. Στο τμήμα υδροχλωρικού νιτρικού οξέος οι εργάτες είναι σχεδόν σκελετοί 
και κίτρινοι»  

                                                                                     Εφημερίδα Ριζοσπάστης 21.6.1933 

  

 

 



Παρακολουθώντας το ντοκιμαντέρ που ακολουθεί, να κρατήσετε σημειώσεις σχετικά, 
 α) με τις εργασιακές συνθήκες στη συγκεκριμένη επιχείρηση, 
 β) τις συνθήκες ζωής των εργαζομένων ,  
γ) τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας των εργοστασιακών μονάδων ώστε να τις συσχετίσετε με το υλικό από 
τις προφορικές μαρτυρίες που έχετε συγκεντρώσει. 
Σε ποια σημεία αποκλίνουν; Ποια στοιχεία είναι κοινά;  



Η Λογοτεχνία ως ειδική κατηγορία της δημόσιας ιστορίας  
Μ΄ αίμα χτισμένο, κάθε πέτρα και καημός 
κάθε καρφί του πίκρα και λυγμός 
Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά 
εγώ και εκείνη όνειρα, φιλιά 

Το 'δερνε αγέρας κι η βροχή 
μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκιά απαντοχή 
Αχ, το σπιτάκι μας, κι αυτό είχε ψυχή. 

Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας 
στη Δραπετσώνα πια δεν έχουμε ζωή 
Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου 
εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί 

Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά 
στην τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά 
Κάθε του πόρτα ιδρώτας κι αναστεναγμός 
κάθε παράθυρό του κι ουρανός 

Κι όταν ερχόταν η βραδιά 
μες στο στενό σοκάκι ξεφαντώναν τα παιδιά 
Αχ, το σπιτάκι μας, κι αυτό είχε καρδιά 

Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας 
στη Δραπετσώνα πια δεν έχουμε ζωή 
Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου 
εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί 

                                    [πηγή: Από τον δίσκο Πολιτεία Α' , Columbia 1964. Στίχοι: Τάσος Λειβαδίτης, μουσική: Μίκης Θεοδωράκης] 

 



Στά δρομάκια τοῦ συνοικισμοῦ μας 

ἀναστήθηκε χθές ὁ Χριστός. 

Ἄξαφνα,  

τόν εἴδαμε νά περπατάει δίπλα μας. 

Παρά τρίχα νά μήν τόν πάρουμε εἴδηση, 

Τόσο πολύ σοῦ ἔμοιαζε, ἀδερφέ μου, 

Τόσο πολύ τοῦ ἔμοιαζες , ἀδερφέ μου. 

Αὐτός δέν συλλογίστηκε τήν μπόχα. 

Αὐτός δέν συλλογίστηκε τίς λάσπες, τό σκουπιδαριό. 

Αὐτός δέν συλλογίστηκε τούς φαρισαίους 

πού θά κουτσομπολέψουν αὔριο 

πώς βρῆκε δά τόπο γιά ν᾽ ἀναστηθεῖ. 

Μονάχα συλλογίστηκε 

πώς εἶναι καρδιές κι ἐδῶ, 

στή Δραπετσώνα μας, 

πώς εἶναι μιά καρδιά ἡ Δραπετσώνα μας ὁλάκερη, 

μιά καρδιά βασανισμένη 

σάν τή δικιά του.                                              

                                                         Αντώνης Σαμαράκης (1951) 



ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

Ο αναστοχασμός είναι μια 
κατάσταση αμφιβολίας, δισταγμού, 

αμηχανίας, ή μερικές φορές 
ψυχικής δυσκολίας που οδηγεί το 

άτομο στο να αναζητήσει τους 
τρόπους εκείνους που θα τον 

απαλλάξουν από αυτή την 
αμφιβολία (Κόκκος, 2010). 



 

Κινηματογράφος…  

Δυνατότητα παραγωγής μαθητικής ταινίας μέσα από τη μύηση στις τεχνικές 
ανάγνωσης του κινηματογραφικού έργου ώστε να αναπτυχθεί η κριτική ικανότητα και 
η καλαισθησία 

- Παραγωγή σεναρίου ως άσκηση δημιουργικής γραφής 

Ενδεικτικά: 

   Γυναίκες εργάτριες και μητέρες: Σύνθετοι κοινωνικοί ρόλοι σε μια βιομηχανική 
περιοχή (μυθοπλασία γύρω από τον συγκεκριμένο άξονα) 

 Η εξέλιξη μιας εργοστασιακής μονάδας ως δείκτης εξέλιξης μιας περιοχής 
(«ντοκιμαντέρ») 

  Σύνθεση προφορικών μαρτυριών με παράλληλη περιδιάβαση στους χώρους που 
αναφέρονται («ντοκιμαντέρ»)  

 

     

 



Προτεινόμενες ταινίες 

• Συνοικία το όνειρο: Ταινία με ήρωες ανθρώπους της βιοπάλης και 
πρόσφυγες που ζουν σε μια φτωχογειτονιά  

                                                                   (ελεύθερη στο διαδίκτυο) 

 



«Μοντέρνοι καιροί»  Charlie Chaplin 



• Το τελευταίο πλάνο του Θεόδωρου Αγγελόπουλου γυριζόταν στη 
Δραπετσώνα, δίπλα στην περιοχή των Λιπασμάτων. 

Ας του αφιερώσουμε την ταινία μας… 
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