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∆. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) 
 

� θέµα:  ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ  

 
Είναι γεγονός ότι η µηχανή απελευθέρωσε τον άνθρωπο από πολλούς 
πιεστικούς καταναγκασµούς και δεσµεύσεις⋅ όµως ολοένα και περισσότερο 
παρατηρούµε ότι ο άνθρωπος υποδουλώνεται στη µηχανή και από δηµιουργός 
γίνεται υπηρέτης της. 

 
− Να σχολιάσετε την παραπάνω άποψη λαµβάνοντας υπόψη σας τις συνθήκες 
ζωής: 

α) που επικρατούσαν στις δυτικοευρωπαϊκές, κυρίως, κοινωνίες τη στιγµή 
εµφάνισης της πρώτης µηχανής στην παραγωγή  

β)  που επικρατούν στη σύγχρονη κοινωνία.  
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� θέµα:  ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  
 
Σαν διάγραµµα της εργασίας θα µπορούσατε να αξιοποιήσετε το ακόλουθο: 

Α.  Είδη µέσων µεταφοράς: η εξέλιξη της τεχνολογίας 

1)  από την άµαξα στο σιδηρόδροµο 
2)  από το ιστιοφόρο στο ατµόπλοιο 
3)  από τις πτητικές µηχανές του Λεονάρντο ντα Βίντσι στο αεροπλάνο 

Β.  Οικονοµικές επιπτώσεις 

Γ.  Κοινωνικές επιπτώσεις 

 
− Η εργασία σας να συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό.  
 

Σηµείωση: Το θέµα ενδείκνυται για οµαδική εργασία (4-5 µαθητές). Κάθε µαθητής 
µπορεί να αναλάβει την εξέλιξη στις χερσαίες, θαλάσσιες ή εναέριες 
συγκοινωνίες.  

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  

− Το ένθετο �Επτά Ηµέρες� της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ (15-3-98) µε θέµα �Από το ∆αίδαλο 
στους αδελφούς Ράιτ�.  

− S. Berstein - P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, 2, Η ευρωπαϊκή συµφωνία και η 
Ευρώπη των Εθνών, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1997, σ. 84 και 167.  

− E. J. Hobsbaum, Η εποχή του Κεφαλαίου, 1848-1875, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 1996, 
σσ. 86-98.  
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� θέµα:  ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ  
 
Ειδικότερα θα πρέπει να εξεταστούν τα ακόλουθα σηµεία:  

− συνθήκες ζωής 

− συνθήκες εργασίας 

− παιδική εργασία 

− κοινωνικές, ψυχολογικές και συναισθηµατικές επιπτώσεις 
(αλκοολισµός, πορνεία) 

− δηµογραφικές εξελίξεις 

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  

♦ Β. Κρεµµυδάς, Νεότερη Ιστορία, Ελληνική και Ευρωπαϊκή, εκδ. Γνώση, Αθήνα, 
1981, σσ. 159-160, 164-165, 173 και η εικόνα στη σ. 165.  

♦ S. Berstein - P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, 2, Η ευρωπαϊκή συµφωνία και η 
Ευρώπη των Εθνών, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1997, σ. 90-92, 192-195.  

♦ E. J. Hobsbaum, Η εποχή του Κεφαλαίου, 1848-1875, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 1996, 
σσ. 100-104, 314, 317-320, 333-335.  
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� θέµα:  Η ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ  

 
Να εξετάσετε τα ακόλουθα σηµεία:  

− Εξέλιξη των κυρίαρχων τάξεων κατά τον 19ο αιώνα⋅ σχέσεις των διαφόρων 
κοινωνικών τάξεων της εποχής 

− Συνθήκες ζωής των αστών της εποχής µέσα από πίνακες, φωτογραφίες και 
γκραβούρες της εποχής 

− Καλλιτεχνικά ρεύµατα και αστική τάξη 
 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  

♦ S. Berstein - P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, 2, Η ευρωπαϊκή συµφωνία και η 
Ευρώπη των Εθνών, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1997, σ. 88-90, 95-99, 100-103, 
202-206.  

♦ E. J. Hobsbaum, Η εποχή του Κεφαλαίου, 1848-1875, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 1996, 
σσ. 346-372, 413-451.  

♦ Οι µεγάλοι ζωγράφοι του κόσµου, εκδ. Μέλισσα.  
 
 
 

� θέµα:  Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ 

 
Να εξετάσετε τα ακόλουθα σηµεία:  

− Ιδεολογικοί πρόδροµοι (προσοσιαλιστές) 
− Ιδεολογικά ρεύµατα και θεωρίες 
− Συνδικαλιστικό κίνηµα 
− Πολιτικές επιπτώσεις (κινήµατα) 
− ∆ηµιουργία των πρώτων θεσµών κοινωνικού χαρακτήρα 
 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  

♦ S. Berstein - P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, 2, Η ευρωπαϊκή συµφωνία και η 
Ευρώπη των Εθνών, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1997, σ. 92-95.  

♦ Dick Geary, Το Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα (1848-1939), εκδ. Παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη, 1988, σσ. 33-35, 37-42, 42-49, 49-54, 56-57.  
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♦ E. J. Hobsbaum, Η εποχή του Κεφαλαίου, 1848-1875, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 1996, 
σσ. 336-345.  

� θέµα:  ΤΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 

 
Να εξετάσετε τα ακόλουθα σηµεία:  

− Κοινωνικά - Πολιτικά ρεύµατα της εποχής 

− Οργανωτικές προσπάθειες 

− Απεργιακές κινητοποιήσεις 

− Θεσµικές κατακτήσεις 

 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  

♦ S. Berstein - P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, 2, Η ευρωπαϊκή συµφωνία και η 
Ευρώπη των Εθνών, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1997, σ. 195-202.  

♦ Dick Geary, Το Ευρωπαϊκό Εργατικό Κίνηµα (1848-1939), εκδ. Παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη, 1988, σσ. 56-73.  

♦ E. J. Hobsbaum, Η εποχή του Κεφαλαίου, 1848-1875, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 1996, 
σσ. 237-247.  

 
 
 

 

� θέµα:  ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ �ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ� 

 
− Να διαβάσετε το µυθιστόρηµα του Καρόλου Ντίκενς Όλιβερ Τουίστ και να το 
παρουσιάσετε στην τάξη σας επιµένοντας στις περιγραφές των συνθηκών 
ζωής των εργατών.  
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� θέµα:  Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΣΤΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 
 

1 - 2.  Εικόνες από το σχολικό βιβλίο σ. 182 
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3.  Εργάτες σιδηρουργείου  

(J. Y. Andrieux, Οι εργάτες του σιδήρου, Παρίσι 1991, σ. 72) 
 

 
 
 
 



 

 276

 
 
4 - 5.  Εικόνες από το σχολικό βιβλίο σ. 167 
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6.  Κλωντ Μονέ (1840-1926): Γυναίκες στον κήπο  
(Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή, Πινακοθήκη, Αθήνα, 1973, αρ. 253) 
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7.  Πιερ-Ωγκύστ Ρενουάρ (1841-1919): Κορίτσια στο πιάνο 
(Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή, Πινακοθήκη, Αθήνα, 1973, αρ. 254) 
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Μελετήστε προσεκτικά τις εικόνες που σας δίνονται.  
 
− ∆ιατυπώστε την άποψή σας σχετικά µε: 
α) τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των εργατών (ενηλίκων και  

 ανηλίκων) κατά τη διάρκεια του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα 
β)  τις συνθήκες ζωής των αστών κατά την ίδια περίοδο.  
Συγκρίνετε, τέλος, τα αποτελέσµατα της έρευνάς σας και διατυπώστε τις 
απόψεις σας.  

 
− Συγκεντρώστε ανάλογο υλικό από βιβλία και καρτ-ποστάλ. Το υλικό µπορεί 
να αφορά την ευρωπαϊκή καθώς και την ελληνική πραγµατικότητα. Με τις 
εικόνες που έχετε συγκεντρώσει να οργανώσετε µια έκθεση φωτογραφίας.  

 
− Να συγκεντρώσετε προφορικό υλικό (συνεντεύξεις) από ανθρώπους που 
στις αρχές του 20ου αιώνα έζησαν σε ανάλογες κοινωνικές συνθήκες 
(εργασία, καθηµερινός βίος) και να το παρουσιάσετε στην τάξη σας.  
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� θέµα:  ΤΑ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ (ΣΙ∆ΕΡΟ, ΑΤΣΑΛΙ, ΜΑΝΤΕΜΙ)  

ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ 19ου  

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΑ  

ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 
�Ο 19ος αιώνας έχει επίσης ονοµαστεί ο �αιώνας του σιδήρου�. Το σίδερο και 
το ατσάλι, που έχει επιβληθεί στη βιοµηχανία κάνει την εµφάνισή του, δειλά 
στην αρχή, και στην αρχιτεκτονική. Γνωστοί δυτικοευρωπαίοι αρχιτέκτονες των 
µέσων του 19ου αιώνα βρίσκονται µπροστά στο δίληµµα �πέτρα ή σίδηρο;� για 
τα κτήρια που τους έχουν αναθέσει να σχεδιάσουν. Αρκετοί πρωτοπόροι 
προτιµούν το σίδερο, το ατσάλι και το µαντέµι ως βασικά υλικά των 
κατασκευών τους. Σε όλες, σχεδόν, τις πρωτεύουσες της ∆. Ευρώπης 
υπάρχουν τέτοιες κατασκευές, αψευδείς µαρτυρίες µιας εποχής κατά την 
οποία και η αρχιτεκτονική επηρεάστηκε, ανανεώθηκε και χρησιµοποίησε το 
νέο υλικό, το σίδερο�.  

από το βιβλίο: J. Y. Andrieux, Οι εργάτες του σιδήρου, Παρίσι 1991,  
σ. 115 κ.ε., µτφρ. Ν. Πούλου 

Έχοντας υπόψη σας το παραπάνω απόσπασµα καθώς και όσες πληροφορίες 
µπορείτε εσείς να συγκεντρώσετε, να κάνετε µια εργασία µε θέµα:  

�Τα νέα υλικά (σίδερο, ατσάλι, µαντέµι) στην αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα  
και τις αρχές του 20ου αιώνα σε µνηµεία των πόλεων της δυτικής ευρώπης� 

Μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:  

− Να ψάξετε σε εγκυκλοπαίδειες, τουριστικούς οδηγούς, καρτ-ποστάλ και να βρείτε 
εικόνες των µνηµείων της ∆. Ευρώπης του 19ου / αρχές του 20ου αιώνα στα οποία 
χρησιµοποιούνται κυρίως τα νέα υλικά (σίδερο, ατσάλι, µαντέµι) και να τα 
παρουσιάσετε στην τάξη σας (φωτογραφίες ή διαφάνειες).  

− Τα µνηµεία αυτά µπορεί να είναι:  
• γέφυρες          •  υδραγωγεία 
• σταθµοί τρένων και σταθµοί υπογείου σιδηροδρόµου     •  βιβλιοθήκες 
• εκθεσιακά µέγαρα         •  µεγάλα καταστήµατα 

 
− Μπορείτε µε το υλικό που έχετε συγκεντρώσει να οργανώσετε στο σχολείο σας µια 

έκθεση φωτογραφίας, η οποία να συνοδεύεται και από έναν οδηγό µε επεξηγηµατικά 
κείµενα για κάθε φωτογραφία.  
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� θέµα:  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥ  
 

�∆ύο αιώνες έχουν ήδη περάσει από την έναρξη της Βιοµηχανικής 
Επανάστασης και πάνω από ένας αιώνας από την απαρχή της 
εκβιοµηχάνισης της Ελλάδας. Από την εφεύρεση του Τζέιµς Βατ µέχρι τις 
µέρες µας, η βιοµηχανία ανακαλύφθηκε τρεις φορές: Μια πρώτη φορά από την 
επιχειρηµατική αστική τάξη ως εργαλείο οικονοµικής και κοινωνικής 
κυριαρχίας⋅ µια δεύτερη από την τέχνη ως εργαλείο αισθητικής ανανέωσης και 
κοινωνικής κριτικής, στη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, µε κορυφαίο 
παράδειγµα τον Fernand Léger και µια τρίτη, πρόσφατα, από την επιστήµη ως 
εργαλείο διατήρησης της µνήµης. �Η βιοµηχανική κληρονοµιά�, �τα βιοµηχανικά 
µνηµεία� ακούµε την τελευταία εικοσαετία στην Ευρώπη⋅ η βιοµηχανία µιας 
κάποιας ηλικίας τείνει να γίνει - και σε ορισµένες χώρες έχει γίνει - µια σεβαστή 
συνιστώσα της πολιτικής παράδοσης. Τα µνηµεία έχουν ωστόσο αξία όταν 
χρησιµοποιούνται για τη γνώση και την κατανόηση του παρελθόντος�.  

Απόσπασµα από το άρθρο �Η βιοµηχανική αρχαιολογία στον ελληνικό χώρο�,  
των Π. Καλόγρη, Φ. Μαργαρίτη, Β. Τσοκόπουλου, περ. Αρχαιολογία, τ. 18, 1986, σ. 8 

 
 

�Η βιοµηχανική αρχαιολογία µπορεί να οριστεί σαν την καταγραφή, διατήρηση 
σε ορισµένες περιπτώσεις, έρευνα των τόπων και των δοµών της πρώτης 
βιοµηχανικής δραστηριότητας και ειδικά των µνηµείων της βιοµηχανικής 
επανάστασης (Μ. Rix Industrial Archaeology, 1967). Η βιοµηχανική 
αρχαιολογία είναι µια νέα κατεύθυνση έρευνας, γεννιέται σαν ανάγκη 
επανεξέτασης του άµεσου παρελθόντος, του τρόπου παραγωγής και κατά 
συνέπεια των αλλαγών στο περιβάλλον, στους ρυθµούς και στις σχέσεις των 
ανθρώπων και της πόλης. Είναι µια προσπάθεια µελέτης σε βάθος του 
�βιοµηχανικού πολιτισµού� �.  

Απόσπασµα από το άρθρο του Γ. Μαχαίρα  
�Βιοµηχανική Αρχαιολογία: η άλλη αρχαιολογία�,  

περ. Αρχαιολογία, τ. 18, 1986, σσ. 15-16 
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Τα αντικείµενα της βιοµηχανικής αρχαιολογίας αποτελούνται από:  
 
α) βιοµηχανικά κτήρια,    β) εργατικές κατοικίες,  
γ) µέσα επικοινωνίας και µεταφοράς,  δ) µηχανές - εργαλεία 
 
Έχοντας υπόψη σας τα παραπάνω, καθώς και όσα στοιχεία ενδεχοµένως 
συγκεντρώσετε από τη βιβλιογραφία που σας προτείνουµε, να κάνετε µια 
εργασία σχετική µε �τα µνηµεία της Βιοµηχανικής Αρχαιολογίας στην περιοχή 
σας�.  
 
Μπορείτε να σταθείτε ιδιαίτερα στα ακόλουθα σηµεία:  
 
− Να ψάξετε στην πόλη σας, τους γειτονικούς δήµους ή τις κοινότητες και να 
προσπαθήσετε να εντοπίσετε µνηµεία του 19ου ή των αρχών του 20ου αιώνα, 
που θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενα της βιοµηχανικής 
αρχαιολογίας.  

− Να εξετάσετε εάν είναι καταγεγραµµένα ή/και φωτογραφηµένα.  
− Εάν ναι, τότε να οργανώσετε µια εκδήλωση στην οποία να παρουσιάσετε το 
υλικό που θα έχετε συγκεντρώσει (κείµενα, φωτογραφίες ή/και διαφάνειες, 
κατόψεις κτηρίων, σχέδια µηχανών κ.ά.).  

− Εάν όχι, προτείνουµε να σχηµατίσετε, µε τη βοήθεια του καθηγητή, έναν 
πρώτο κατάλογο των µνηµείων και, αφού τα φωτογραφίσετε, να οργανώσετε 
µια έκθεση φωτογραφίας ή να τα παρουσιάσετε σε µια εκδήλωση στην τάξη 
σας.  

 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  

− Όλα τα άρθρα που έχουν δηµοσιευθεί στο αφιέρωµα �Βιοµηχανική Αρχαιολογία� 
του περιοδικού Αρχαιολογία, τ. 18, 1986. 


