
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

«Πού είναι οι γυναίκες;»

Περιγραφή

 Η παρακάτω διδακτική πρόταση, που  παρουσιάστηκε στη διαδικτυακή ημερίδα του
Ο.Ι.Ε.Ε., το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020, στηρίζεται στο Πρόγραμμα της Διεθνούς
Αμνηστίας «Εγώ και Εσύ Μαζί» για την εκπαίδευση  στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και
υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο 1ο ΓΕΛ Δραπετσώνας. Η αρχική
ιδέα ήταν η διατύπωση ενός κεντρικού ερωτήματος, μέσα από την οπτική του φύλου
ως αναλυτικής κατηγορίας,  που σαν νήμα θα συνέδεε τις ιστορικές αφηγήσεις των
διαφορετικών ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου. Το ερώτημα που ετέθη στο τμήμα
των Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ Λυκείου, ήδη από την αρχή της χρονιάς, πριν
από  τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της Διεθνούς Αμνηστίας, ήταν :  «Πού είναι οι
γυναίκες  στην  ιστορία;».  Το  ερώτημα  αυτό  είχε  ως  σκοπό  τη  συμπερίληψη  του
γυναικείου φύλου στις ιστορικές αφηγήσεις τόσο του σχολικού εγχειριδίου όσο και
των  πηγών  που  αυτό  παραθέτει.  Επομένως,  ανά  τακτά  διαστήματα,  το  κεντρικό
ερώτημα- άξονας επανερχόταν. Η επαναφορά του γινόταν όλο και πιο συχνή καθώς
όσο  προχωρούσε  η  διδακτέα  ύλη  η  «αορατότητα»  των  γυναικών  στις
οικονομικοπολιτικές εξελίξεις γινόταν όλο και πιο «ορατή». Σταδιακά το ερώτημα
μεταβλήθηκε  σε  «συνθηματικό»  (slogan)  του  τμήματος  του   Ανθρωπιστικού
Προσανατολισμού  μεταβάλλοντας  την  όλη  εκπαιδευτική  διαδικασία  από  στείρα
μετάδοση  γνώσεων  και  εξέταση  «αποστήθισης»,  λόγω  των  απαιτήσεων  των
Πανελλαδικών  Εξετάσεων,  σε  μια  παιγνιώδη  διαδικασία  που  διευκόλυνε  την
ερευνητική  και  κριτική  προσέγγιση  των  κειμένων  από  μέρους  των  μαθητριών.
Σύντομα η τάξη μετατράπηκε σε «εργαστήριο ιστορίας» που αναζητούσε με επιμονή
και υπομονή  τα ίχνη από το μη ορατό παρελθόν για να τα αναδείξει σε τεκμήρια και
μέσω αυτών να γίνει μια νέα, εναλλακτική, προσέγγιση του φύλου με παρούσες και
δρώσες  τις  γυναίκες.   Αξίζει  να  σημειωθεί  πως   το  τμήμα  ήταν  ολιγομελές  κι
αποτελούνταν αποκλειστικά από κορίτσια τα οποία για πρώτη φορά ανακάλυπταν την
οπτική του φύλου κι αναστοχάζονταν τον ρόλο των έμφυλων στερεοτύπων όχι μόνο
όσον αφορά στις  επαγγελματικές  επιλογές  τους  (ανθρωπιστικός  προσανατολισμός,
«καθηγητικές» σχολές) αλλά και όσον αφορά στον γλωσσικό κώδικα και,  κυρίως,
στις  έμφυλες  όψεις  και  αναπαραστάσεις   του  παρελθόντος.  Η  εναλλακτική
προσέγγιση,  μέσα  από  την  οπτική  του  φύλου,  σε  τμήμα  προετοιμασίας  για  τις
πανελλαδικές εξετάσεις, υπήρξε -και είναι- μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία λόγω
των παθογενειών του εξετασιοκεντρικού ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και
των  στρεβλώσεών  του  (αποστήθιση,  τεράστιος  όγκος  ιστορικής  ύλης,  ελάχιστα
χρονικά περιθώρια κριτικής προσέγγισης και εμβάθυνσης στο ιστορικό υλικό κ.ά.). 

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πριν την εμφάνιση της πανδημίας covid19, το τμήμα
πρόλαβε να υλοποιήσει και ένα σύντομο βίντεο, τον Ιανουάριο του 2020. Το βίντεο
αυτό,  παρά τις  τεχνικές  ελλείψεις  του,  αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεθνούς
Αμνηστίας  και προβλήθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας.

 

1



Πιο συγκεκριμένα:  

Τάξη: Γ΄Λυκείου, Ομάδα Σπουδών Ανθρωπιστικού Προσανατολισμού

Διδακτικό αντικείμενο:  Η «αορατότητα» των γυναικών στην πολιτική  σκηνή:  Η
περίπτωση του συλλαλητηρίου των επαγγελματικών σωματείων στις 14 Σεπτεμβρίου
1910

Ενδεικτικός χρόνος: 3 διδακτικές ώρες

Ιδέα του σεναρίου:  Να αναδειχθεί  η  γυναικεία  παρουσία και  η  επίδρασή της  σε
κρίσιμες  πολιτικές  περιστάσεις  των αρχών του 20ου αιώνα, όπως είναι  η περίοδος
αμέσως  μετά  το  Κίνημα  στο  Γουδή  και  ειδικότερα  στο  συλλαλητήριο  των
επαγγελματικών σωματείων.

Διδακτικοί στόχοι: 

- Να  κατανοήσουν  ότι  η  ιστοριογραφία  είναι  «ανακατασκευή»  του
παρελθόντος, ότι βασίζεται σε πηγές και συνιστά επιλεκτική διαδικασία

- Να εμβαθύνουν στα γεγονότα και να κατανοήσουν την πολυμορφία και τη
διαπλοκή των αιτιακών παραγόντων που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων

- Να ασκηθούν στον εντοπισμό μη ορατών όψεων του παρελθόντος και στην
ανάδειξή τους σε ίχνη που συνιστούν ιστορικά τεκμήρια

- Να αναπτύξουν θετική στάση για την ανάγκη συμμετοχής τους στο ιστορικό
γίγνεσθαι ως ενεργοί πολίτες και ενεργές πολίτιδες

Απαραίτητο υλικό: Σχολικό εγχειρίδιο, οπτικοακουστικά μέσα

Διδακτική  μεθοδολογία:  Η  διδακτική  πρόταση  στηρίζεται  στην  αρχή  της
ανακαλυπτικής μάθησης του  J.  Brunner. Βασική αρχή της ανακαλυπτικής μάθησης
είναι η πως η γνώση προκύπτει από την ίδια την πράξη του μαθητή (J.  Piaget) και
είναι  στη  βάση  της  κοινωνική  (Vygotsky).  Επισημαίνεται  πως  η  προϋπάρχουσα
γνώση σχετικά με τον πολιτικοκοινωνικό ρόλο των γυναικών και τη συμμετοχή τους
στην οικονομική ανάπτυξη είναι εξαιρετικά περιορισμένη , αν όχι και ανύπαρκτη,
γεγονός  που  δυσχεραίνει  μια  περισσότερο  συμβατή  προς  τις  αρχές  του
κονστρουκτιβισμού διδακτική πορεία. Σε πρώτο στάδιο οι μαθήτριες του τμήματος
διέκριναν βασικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου («φύλο») και σε δεύτερο στάδιο
ενεργοποιήθηκαν  προκειμένου  να  ανακαλύψουν  περισσότερα  σχετικά  στοιχεία.  Η
ανακαλυπτική μάθηση προτιμήθηκε μεθοδολογικά καθώς στηρίζεται στην επαγωγική
αναλυτική  σκέψη  και  στον  μετασχηματισμό  των  ήδη  υπαρχόντων  γνώσεων
(γενικευμένη  μάθηση).  Ο  ρόλος  της  εκπαιδευτικού  ήταν  ενθαρρυντικός  ώστε  να
υπάρξει  ενεργητική  συμμετοχή  του  τμήματος.  Τα  μαθησιακά  κίνητρα  στα  οποία
στηρίχθηκε η συγκεκριμένη πρόταση ήταν η περιέργεια, η αμοιβαιότητα μεταξύ των
μελών της ομάδας και η επιθυμία για βαθύτερη κατανόηση της ιστορικής ύλης. Η
έρευνα πηγών μέσα στην τάξη συνέβαλε στην ερευνητική συμμετοχή των μαθητριών
στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.

Ωστόσο,  οφείλουμε  να  τονίσουμε  για  άλλη  μια  φορά,  πως  οι  ιδιαιτερότητες  της
διδασκαλίας  ενός  μαθήματος  πανελλαδικώς εξεταζόμενου,  περιορίζει  δραστικά τις
δυνατότητες των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν πολλαπλές δραστηριότητες, όπως η
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δραματοποίηση,  η  σύνταξη  εφημερίδας  ή  φανταστικών  ιστορικών  εγγράφων  κλπ.
Παρά τις δυσκολίες,  προτείνονται και ασκήσεις δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο
μιας  περισσότερο  βιωματικής  προσέγγισης  του  παρελθόντος  καθώς  συνήθως  τα
παιδιά  ανταποκρίνονται  θετικά  στην  παραγωγή  ενός  πιο  ελεύθερου  κειμένου  που
επιτρέπει παράλληλα και την καλλιέργεια της ιστορικής ενσυναίσθησης. 

Πορεία διδασκαλίας

1η ώρα

-  Αφόρμηση:  Η  εικόνα  της  σελ.87  του  σχολικού  εγχειριδίου,  όπου  διακρίνονται
γυναικείες μορφές στο πυκνό πλήθος του συλλαλητηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 1910.
Εστίαση  της  προσοχής  των  μαθητριών,  μέσω  κατευθυνόμενου  διαλόγου,  στη
γυναικεία  παρουσία  που,  αν  και  περιορισμένη,   είναι  «ορατή»  (  εστίαση  της
προσοχής στα απεικονιζόμενα γυναικεία καπέλα και ομπρελίνα)

- Σύγκριση με εικόνα προηγούμενης σελίδας
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Διδακτική διαδικασία:

-  Κατευθυνόμενος  διάλογος ώστε να τονισθεί  η «συμβολική» γυναικεία  παρουσία
(«Ελλάδα»  =  θεοποιημένη  μορφή  κατά  το  ρομαντικό  πρότυπο  του  19ου αι.).
Ακολουθεί  σύντομη, ενδεικτική ανάγνωση της ιστορικής αφήγησης ώστε να γίνει
εντοπισμός της απουσίας οιασδήποτε νύξης σχετικά με την παρουσία γυναικών στις
κινητοποιήσεις της εποχής. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει την «αορατότητα» των
γυναικών στην πολιτική και οικονομική ζωή της συγκεκριμένης περιόδου, κάτι που
έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα και σε προηγούμενες ενότητες του ίδιου σχολικού
εγχειριδίου.

- Σύγκριση εικόνων («Αόρατες» σύγχρονες γυναίκες συλλαλητηρίου-Εξιδανικευμένη
γυναικεία μορφή/ Ελλάδα). Πρώτα συμπεράσματα (η γυναικεία οντότητα παραμένει
στη σφαίρα του ιδεατού, επίδραση ρομαντισμού προηγούμενου αιώνα, χωρίς κάποια
συγκεκριμένη αναφορά στη συμμετοχή της στην παραγωγή ή στην εκπαίδευση). 

-  Παρακολούθηση  σύντομου  βίντεο  από  τη  σειρά  «Πανόραμα  του  αιώνα»  και
συζήτηση για την κοινωνική προέλευση των συγκεντρωμένων και την ολοκληρωτική
απουσία  γυναικών  παρά  την  απεικόνισή  τους  στη  λιθογραφία  εποχής  που
παρουσιάζει το σχολικό εγχειρίδιο.

(https://www.youtube.com/watch?
v=K6LKrgmAcxg&list=PLRV12H386MjUCmO1Vc_tvcYnKgVisu8iB&index=3&f
bclid=IwAR1VZRn5BkRDTit-XZSR6kLGZ743xSmdM3HwfUzB3gf9m-Q6cB_-
YG0a_Qo ). 

-  Προβολή  στην τάξη εικόνων από το γυναικείο κίνημα των αρχών του αιώνα σε
άλλες περιοχές και κατευθυνόμενος διάλογος με ερωτήσεις που αφορούν τα αιτήματα
που διατυπώνονται την ίδια περίοδο σε άλλες, βιομηχανικά ανεπτυγμένες, περιοχές
του πλανήτη (π.χ. ΗΠΑ, Μ. Βρετανία ) από τις λεγόμενες «σουφραζέτες» ώστε να
αναδειχθεί η καθυστέρηση στη διατύπωση ανάλογων αιτημάτων με την ίδια ένταση
στην  ελλαδική  κοινωνία  και  αναφορά  σε  προηγούμενη  ενότητα  (προϋπάρχουσα
γνώση) γύρω από τα αίτια καθυστέρησης συνολικότερα του εργατικού κινήματος στην
Ελλάδα.  Ποιοι  οι  λόγοι  που  η  Ελλάδα  παραμένει  ουραγός  των  εξελίξεων  στο
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Ευρωπαϊκό  πλαίσιο  των  παραμονών  των  Βαλκανικών  Πολέμων.  Αναφορά  στην
ταινία  «Σουφραζέτες»  (ευτυχώς,  την  είχαν  παρακολουθήσει  στο  παλίσιο  του
μαθήματος των αγγλικών την προηγούμενη σχολική χρονιά).

2η -3η διδακτική ώρα

Επεξεργασία γραπτών πηγών από την ολομέλεια της τάξης και παραγωγή ιστορικής
γνώσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ

- Oπτικά παραθέματα

Α  1 Η Harriet Stanton στη Wall Street μιλά για τα δικαιώματα των γυναικών,
πιθανότατα το 1915 

  2. Γυναίκες στη Μ. Βρετανία, σε πορεία για τη διεκδίκηση του δικαιώματος 
ψήφου, αρχές 20ου αι.
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3. Γυναίκες στη Μ. Βρετανία διαδηλώνουν, το 1911, για το δικαίωμα ψήφου

4. Η Ζαν Μπιγκόντ, Βελγίδα φεμινίστρια, το 1910
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5. Εργαζόμενες σε αυτοκινητοβιομηχανία του Detroit, ΗΠΑ αρχές 20ου

Β. Ελληνίδες στις αρχές του 20ου αιώνα
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1. Πορτραίτα γυναικών  από τη ζωγράφο Σ. Λασκαρίδου
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2. Ελληνίδες στον χώρο της τέχνης (θέατρο) αλλά και στον πόλεμο 
(Μακεδονικός Αγώνας- Καπετάνισσα Ελένη στην περιοχή Μοναστήρι)
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3. Γυναίκες στα Τηλεγραφεία και στα Τηλέφωνα (σχετικός νόμος του 1908)

4. Απόφοιτη Αρσακείου 1915  (Διδασκάλισσες, ένας σύνθετος κοινωνικός 
ρόλος)
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 - Γραπτά παραθέματα

Α.  Από  τη  δεκαετία  του  1870 οι  γυναίκες  της  αστικής  τάξης  και  λίγο  αργότερα
εμφανίζονται  όλο  και  περισσότερο  στους  δημόσιους  χώρους  διασκέδασης,  στους
περιπάτους,  στα  θεάματα,  στις   πολιτιστικές  εκδηλώσεις,  ακόμη και  σε  ορισμένα
καφενεία που είναι ταυτόχρονα και ζαχαροπλαστεία. Η παρουσία τους στον δημόσιο
χώρο σχολιάζεται –τις περισσότερες φορές δυσμενώς-  από τους χρονογράφους και
τους σατιρικούς ποιητές της εποχής. […] Είναι πιθανόν ότι οι παντρεμένες γυναίκες
είχαν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, κυρίως από τις δεκαετίες 1890 και 1900.

Ελένη Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών. Η γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην
Ελλάδα 1833-1907,  εκδόσεις Κατάρτι, Αθήνα 1996, σελ.100-101

Β.   Το  1890  η  Ιωάννα  Στεφανόπολι,  η  πρώτη  ελληνίδα  φοιτήτρια,  μπήκε  στη
Φιλοσοφική Σχολή και λίγα χρόνια αργότερα η Ιατρική και το Φυσιογνωστικό Τμήμα
του Πανεπιστημίου άνοιξαν τις πόρτες τους στις γυναίκες. Το 1903 η Σχολή Καλών
Τεχνών δέχεται για πρώτη φορά την εγγραφή της Σοφίας Λασκαρίδου.  Η συμμετοχή
των γυναικών  στις  πανεπιστημιακές  σπουδές  παραμένει  βέβαια,  σε  όλη αυτή  την
περίοδο, πολύ περιορισμένη και  ο αριθμός των φοιτητριών δεν ξεπερνάει  μερικές
δεκάδες. 

Η έλλειψη  επαγγελματικών  διεξόδων,  η  μεγάλη  αντίσταση της  κοινής  γνώμης,  η
κρατική αδιαφορία για τη μέση εκπαίδευση των γυναικών , που δεν προετοίμαζε για
το  πανεπιστήμιο,  είχαν  ως  αποτέλεσμα  οι  πανεπιστημιακές  σπουδές  να  είναι  το
προνόμιο  μερικών  γυναικών  των κυρίαρχων  τάξεων  ή των ανώτερων  στρωμάτων
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μεσαίων τάξεων. Στην τελευταία δεκαετία του 19ου και την πρώτη δεκαετία του 20ου

αιώνα  εμφανίζονται  οι  πρώτες  γυναίκες  γιατροί,  φαρμακοποιοί,  καθηγήτριες  του
γυμνασίου και επιθεωρήτριες καθώς και γνωστές ζωγράφοι.

Ελένη Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών. Η γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην
Ελλάδα 1833-1907,  εκδόσεις Κατάρτι, Αθήνα 1996, σελ.140

Γ.   Η περιορισμένη πρόσβαση των κοριτσιών στη μέση εκπαίδευση αποτελούσε μια
μακρόβιια πραγματικότητα στην Ελλάδα η οποία σχετιζόταν τόσο με τις συνολικές
αδυναμίες   του  εκπαιδευτικού  συστήματος  όσο  και  με  την  έμφυλη  τάξη,  που
διαφοροποιούσε τους ρόλους αλλά και τον χαρακτήρα της εκπαίδευσης για τα αγόρια
και τα κορίτσια. Η διαπίστωση των ελλείψεων και η πύκνωση των μεταρρυθμιστικών
αιτημάτων και εγχειρημάτων έγινε ορατή από τα τέλη του 19ου αιώνα σε όλο το εύρος
της εκπαίδευσης και συνδυάστηκε με ευρύτερα πολιτισμικά και πνευματικά ρεύματα,
όπως ο δημοτικισμός. Τα αιτήματα αλλαγής δεν συνάντησαν καθολική συμφωνία.
Αντίθετα,  διενέξεις  και  συγκρούσεις  για  το  περιεχόμενο  και  τους  στόχους  της
εκπαίδευσης ήταν συνηθισμένες τόσο στα τέλη του 19ου όσο και στις αρχές του 20ου

αι. στην Ελλάδα. 

                  Έφη Γαζή, ΠΑΤΡΙΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Ιστορία ενός συνθήματος
1830-1930, εκδόσεις Πόλις, 2011, σελ.112-114

Δ. Εργατικό δυναμικό στη βιομηχανία την περίοδο 1873-1875

Χρ. Αγριαντώνη, Οι α̟παρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον19οαιώνα. Ιστορικό
Αρχείο, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1986

Ε. Το 1875 η βαμβακουργία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων
στην βιομηχανία (43,8%) και της ιπποδύναμης (36,4%). Το 1900 τα 20 εργοστάσια
νηματουργίας ή υφαντουργίας διαθέτουν 80.000 ατράκτους, 1050 μηχανικούς ιστούς
και  απασχολούν  4.500  εργάτες.  Η  παραγωγή  τους  υπολογίζεται  σε  4.500  τόνους
νήματος ετησίως και σε 9 εκατομμύρια μέτρα υφάσματος.

            Λήδα  Παπαστεφανάκη,  Εργασία  Τεχνολογία  και  Φύλο  στην  ελληνική
βιομηχανία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2009, σελ. 120-121 
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ΣΤ. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις εργατριών στο πλαίσιο έρευνας της εφημερίδας
«Εσπερινή Ακρόπολις» το 1898, στην κλωστοϋφαντουργία Ρετσίνα στον Πειραιά. Τη
δημοσιογραφική  έρευνα  την  έκανε  γυναίκα,  η  Ευγενία  Ζωγράφου,  η  οποία
διαπίστωσε πως σε όλα εργοστάσια του Πειραιά εργάζονταν γυναίκες από 6 έως άνω
των 50 χρονών. 

α)  -Όταν ήταν ο πόλεμος  (σσ.  εννοεί  τον  «ατυχή»  του 1897),  είπα  εις  άλλην,  τι
εκάμνετε εις τα εργοστάσια; Τι ελέγατε εσείς τα κορίτσια;

 -Εφοβούμαστε να μην κλείσουν τα εργοστάσια, και εκλαίγαμε, και το βράδυ άμα
ερχόμαστε στο σπίτι μας εκάναμε μετάνιες. 

-Μα μόνον τα εργοστάσια εσκέπτεσθε; Δεν εσυλλογίζεσθε και την πατρίδα; 

- Τι; πατρίδα; επανέλαβε ως μη εννοούσα, και τη συλλογιζόμαστε κι αυτή εψυθίρισεν
στο τέλος μετά πολλού δισταγμού. 

-Εσυλλογιζόμαστε περισσότερο εκείνα που μας δίδουν ψωμί είπεν μία άλλη. 

              Εφ Εσπερινή Ακρόπολις , Ε Ζωγράφου «Πώς εργάζονται αι γυναίκες μας»,
4/3/1898 

β) Τι ευκολία θέλετε να σας κάμουν οι εργοστασιάρχαι; 

-Να μας δίνουν μεγαλύτερο μεροδούλι, γιατί με αυτό που παίρνουμε, δε βγάζουμε
μήτε το ψωμί μας.

 -Κύτταξε κυρία, μου είπε μία άλλη, βλέπεις αυτά τα σκισμένα κουντουργιά; μ΄αυτά
πηγαίνω στη δουλειά, γιατί δεν έχω να πάρω παπούτσια. 

-Τι παίρνεις την ημέρα εσύ; 

-Τι παίρνω; 1.20, βγάλε της Κυριακές βγάλε της γιορτάδες τι μου μένουν για να φάω
εγώ και οι γονείς μου;

           Εφ Εσπερινή Ακρόπολις , Ε Ζωγράφου «Πως εργάζονται αι γυναίκες μας»,
4/3/1898

 

γ) -Πόσο κερδίζεις εσύ; 

-Εγώ κυρία μου είμαι με το τόπι και όσο θα βγάλω τόσο πληρωθώ.

 -Και πόσο βγάζεις την ημέρα; 

-Αν τύχει και είναι ο αργαλειός καλός θα βγάλω πολύ, μα αν τύχη και χαλάση τότε
αλοίμονο, μπορεί όλη μέρα να μη κερδίσω πεντάρα. 

-Και συμβαίνει αυτό συχνά;

 -Ναι πολλές φορές. Έρχονται αι δεκαπέντε μέρες να πληρωθώ και δεν παίρνω η
κακομοίρα παρά μόνο οχτώ δραχμαίς. Και αυτό είναι μεγάλη αδικία. 
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        Εφ Εσπερινή Ακρόπολις , Ε Ζωγράφου «Πως εργάζονται αι γυναίκες μας»,
4/3/1898

Η. « Η εργάτις των εργοστασίων είνε ίσως το μεγαλύτερον θύμα, είνε αληθής μάρτυς
εις την κατηγορία των γυναικών όλων των τάξεων. [...] ως σύζυγος μυρίας υφίσταται
βασάνους. Τα ̟παιδιά της εγκαταλελειμμένα εις την τύχην των, ο σύζυγος κατά τα
τρία τέταρτα άσωτος, μέθυσος και τυραννικός. Οι νόμοι αδιάφοροι, ούτε καν έλαβον
υ̟π’ όψιν την ατυχή αυτήν ύ̟παρξιν.»                      

          Κ. Παρρέν, «Η εργάτις των ̟πόλεων», 1-11- 1898, αρ. 549

Θ.   «…Τάχα δεν ήτον οικοκυρά κι αυτή στο σπίτι της και στην αυλήν της; Τάχα δεν
ήτο κι αυτή, έναν καιρόν, νέα με ανατροφήν; Είχε μάθει γράμματα εις τα σχολεία.
Είχε πάρει το δίπλωμά της από το Αρσάκειον.Κι ετήρει όλα τα χρέη της τα κοινωνικά
και  μετήρχετο  τα  οικιακά  έργα  της,  καλύτερ’  από  καθεμίαν.  Είχε  δε  μεγάλην
καθαριότητα εις το σπίτι της κι εις τα κατώφλια της , πρόθυμη ν’ ασπρίζη και να
σφουγγαρίζη χωρίς ποτέ να βαρύνεται και χωρίς να δεικνύει την παραξενιάν εκείνην
ήτις  είαι  συνήθης  εις  όλας  τα  γυναίκας  τας  αγαπώσας  μέχρι  υπερβολής  την
καθαριότητα […] 

Αυτή ήτον η Χριστίνα η δασκάλα, όπως την έλεγαν έναν καιρόν. Παιδία δεν είχε διά
να φοβήται τας επιπλήξεις του επιτρόπου. Τα παιδία της τα είχε θάψει, χωρίς να τα
γεννήσει. Και ο ανήρ τον οποίον είχε δεν ήτο ο σύζυγός της. Ήσαν ανδρόγυνον χωρίς
στεφάνι.

Χωρίς  στεφάνι!  Οπόσα  τοιαύτα  παραδείγματα!  Αλλά  δεν  πρόκειται  να
κοινωνιολογήσομεν σήμερον. Ελλείψει άλλης προνοίας χριστιανικής και ηθικής , δια
να είναι τουλάχιστον συνεπείς προς εαυτούς και λογικοί, οφείλουν να ψηφίσωσι τον
πολιτικόν γάμον.  

Απόσπασμα από το διήγημα «Χωρίς στεφάνι»,  Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Αθηναϊκά
Διηγήματα 

Η.          Προκήρυξη  του  Στρατιωτικού  Συνδέσμου  την  ημέρα  του  κινήματος
(παράθεμα από το σχολικό εγχειρίδιο)

«Προς  την  A.M.  τον  Βασιλέα,  την  Κυβέρνησιν  και  τον  Ελληνικόν  Λαόν.
      Η πατρίς μας ευρίσκεται υπό δυσχερεστάτας περιστάσεις, το δε επίσημον κράτος
υβρισθέν  και  ταπεινωθέν,  αδυνατεί  να  κινηθή προς  άμυναν των δικαίων του...  Ο
Σύνδεσμος των αξιωματικών του Εθνικού Στρατού της Ξηράς και του Ναυτικού...
προβαίνει εις την υποβολήν ιεράς παρακλήσεως προς τον Βασιλέα...  και προς την
Κυβέρνησίν του, όπως ολοψύχως επιδοθώσιν εις την άμεσον και ταχείαν ανόρθωσιν
των κακώς εν γένει εχόντων...  Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ποθεί όπως η Θρησκεία
μας υψωθή εις τον εμπρέποντα ιερόν προορισμόν της, όπως η Διοίκησις της Χώρας
καταστή  χρηστή  και  έντιμος,  όπως  η  Δικαιοσύνη  απονέμηται  ταχέως  μετ'
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αμεροληψίας και ισότητος προς άπαντας εν γένει τους πολίτας αδιακρίτως τάξεως,
όπως  η Εκπαίδευσις του Λαού καταστή λυσιτελής  δια τον πρακτικόν βίον και τας
στρατιωτικός ανάγκας της Χώρας, όπως η ζωή, η τιμή και η περιουσία των πολιτών
εξασφαλισθώσιν, και τέλος όπως τα οικονομικά ανορθωθώσι...

                                  Γιάνης Κορδάτος: Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Ε', σ. 114-117.

Ι.      Ψήφισμα των επαγγελματικών σωματείων Αθηνών - Πειραιώς την ημέρα του
συλλαλητηρίου (παράθεμα από το σχολικό εγχειρίδιο)

«Ο Λαός των Αθηνών και του Πειραιώς εις πάνδημον συνελθών συλλαλητήριον, ίνα
σκεφθή  περί  των  Κοινών,  ήτοι  περί  γενικής  των  κακώς  εχόντων  ανορθώσεως,
πολιτικής τε και στρατιωτικής, ην από μακρού ήδη χρόνου επόθησε και εζήτησε και
την οποίαν το κίνημα της 15 Αυγούστου ανέλαβε να πραγματοποιήση αποβλέπων εις
το ότι τα έννομα συμφέροντα και δικαιώματά του...  Αξιοί να ίδη την Κυβέρνησίν
υποβάλλουσαν το ταχύτερον εις την Βουλήν και ταύτην ψηφίζουσαν άρτιον σύστημα
νομοθεσίας, υπό το πνεύμα πολέμου κατά της συναλλαγής, ανορθώσεως όλων των
κλάδων της διοικήσεως και προστασίας της παραγωγής, ιδία δε... Να ληφθή πρόνοια
περί  βελτιώσεως  της  τύχης  του  εργάτου, δουλεύοντος  ήδη  την  χειρίστην  των
δουλειών προς το κεφάλαιον δι' έλλειψιν παντός προστατευτικού αυτού νόμου...»

                                    Γιάνης Κορδάτος: Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Ε', σ. 132-
134.

ΙΑ.  Από τις αρχές του 20ου αιώνα στην Ελλάδα η κοινωνική ιδιότητα του πολίτη πήρε
κι  άλλο  περιεχόμενο,  στο  πλαίσιο  της  μετατροπής  του  φιλελεύθερου  κράτους  σε
κράτος «πρόνοιας» …. Η ανάγκη στοιχειώδους προστασίας των γυναικών φάνηκε
τότε απαραίτητη. Κι αυτό έγινε νομοθετικά αποδεκτό γιατί οι πρώτες παροχές του
κράτους  πρόνοιας  δίνονταν  περιστασιακά.  Έτσι  η  κοινωνική  ιδιότητα  του  πολίτη
συμπεριέλαβε τη νομοθετική προστασία των εργαζομένων γυναικών από τις αντίξοες
συνθήκες της βιομηχανικής εργασίας, που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην
υγεία τους(επηρεάζοντας και την ικανότητά τους για κυοφορία). Μέσα στο πλαίσιο
αυτό,  απαγορεύτηκε η εργασία τους  στα μεταλλεία  καθώς  και  η  η νυχτερινή  και
κυριακάτικη  εργασία τους  ενώ θεσμοθετήθηκε η άδεια μητρότητας  και  θηλασμού
(1910-1912)

 Δήμητρα Σαμίου, Όψεις της έμφυλης ιδιότητας του πολίτη στην Ελλάδα, στο Το
Φύλο στην Ιστορία. Αποτιμήσεις και Παραδείγματα, Ασίνη, 2015, σελ.146-147

Προτεινόμενες εργασίες.

Α. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα παραπάνω παραθέματα να αναδείξετε, 
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α) τις δυσχέρειες που συνάντησαν οι γυναίκες στις αρχές του 20ου αιώνα στην 
προσπάθειά τους να μορφωθούν.

β) Πώς ερμηνεύετε την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην προκήρυξη του 
Στρατιωτικού Συνδέσμου σχετικά με την εκπαίδευση των γυναικών;

γ) Θεωρείτε πως το Ψήφισμα των επαγγελματικών σωματείων Αθηνών – Πειραιώς 
αφορά και τις γυναίκες εργαζόμενες;

 Να τεκμηριώσετε τις απαντήσεις σας με αναφορές στα κείμενα.

Β. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα παραθέματα που σας δόθηκαν να  
αναφερθείτε,

α) στις εργασιακές συνθήκες που αντιμετώπιζαν οι  γυναίκες εργάτριες στα πρώτα 
εργοστάσια της χώρας. 

β) στο ψήφισμα των επαγγελματικών σωματείων Αθηνών- Πειραιώς σχετικά με τα 
εργασιακά δικαιώματα. Θεωρείτε πως συμπεριλαμβάνονται στο ψήφισμα και οι 
γυναίκες εργαζόμενες; 

Γ. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές εντοπίζετε στις συνθήκες διαβίωσης των 
γυναικών που ανήκαν σε μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα συγκριτικά  προς 
αυτές που ανήκαν στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις; Να τεκμηριώσετε τις 
απαντήσεις σας με αναφορές στα παραθέματα που σας δόθηκαν.

Προτεινόμενες ασκήσεις δημιουργικής γραφής 

(καθώς η ελπίδα για ένα διαφορετικό σχολείο πεθαίνει τελευταία…)

Α. Υποθέστε πως είστε μία από τις γυναίκες  που παραβρίσκονται στο συλλαλητήριο
της 14ης Σεπτεμβρίου 1909. Να συντάξετε ένα κείμενο ημερολογιακού χαρακτήρα
στο οποίο θα καταγράφετε τις εντυπώσεις σας από την εμπειρία της συγκεκριμένης
ημέρας.

Β.  Έστω  ότι  είστε  μία  από  τις  εργάτριες  στην  κλωστοϋφαντουργία  Ρετσίνα  και
επιστρέφοντας στο σπίτι σας διηγήστε τη συνάντησή σας με τη δημοσιογράφο και τα
σχετικά με τη συνέντευξη που της παραχωρήσατε στη μητέρα σας (Σημείωση: το
κείμενό σας να έχει τη μορφή της πρωτοπρόσωπης αφήγησης και να προσπαθήσετε
να παραμείνετε, κατά το δυνατόν,  πιο κοντά στο γλωσσικό ιδίωμα των κοριτσιών
εργατριών-«φαμπρικούδων»)

Γ. Υποθέστε πως η απόφοιτη του Αρσακείου που εικονίζεται στο οπτικό παράθεμα
είναι  η  Χριστίνα,  η  ηρωίδα  του  Α.  Παπαδιαμάντη.  Να  δημιουργήσετε  έναν
φανταστικό  διάλογο  ανάμεσα  σε  εκείνη  και  σε  μια  συμμαθήτριά  της  που  δεν
εγκατέλειψε το επάγγελμα της δασκάλας και το άσκησε σε περιοχές της Μακεδονίας
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που απελευθερώθηκαν στους Βαλκανικούς Πολέμους. Να λάβετε σοβαρά υπόψη σας
το συγκείμενο της εποχής και την ιδεολογική κυριαρχία της Μ. Ιδέας.

Πρόσθετες διαδικτυακές διευθύνσεις:

-  Οπτικό υλικό από την εκπομπή «Πανόραμα του αιώνα»

«Συλλαλητήριο 14ης Σεπτεμβρίου 1910» https://www.youtube.com/watch?
v=K6LKrgmAcxg&list=PLRV12H386MjUCmO1Vc_tvcYnKgVisu8iB&index=3&f
bclid=IwAR1VZRn5BkRDTit-XZSR6kLGZ743xSmdM3HwfUzB3gf9m-Q6cB_-
YG0a_Qo

-  Ακτιβισμός των πρώτων φεμινιστριών. Περίπτωση  Emily Davison (1913)

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  um  9  GV  6_  AILM     

-  Αφιέρωμα της εφημερίδας Καθημερινή με τίτλο « Εργαζόμενες γυναίκες. Η 
είσοδος των γυναικών τη μισθωτή εργασία (1850-1940)», Κυριακή 2 Μαϊου 
1999.Προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://users.uoi.gr/gramisar/istorias_neoteron_chronon/pdfs_docs/Kathimerini_Ergazo
menes%20gynaikes.pdf

Προτεινόμενη ταινία: Suffragettes (2015)

Τα οπτικά παραθέματα που παρουσιάστηκαν στην τάξη και στην ημερίδα είναι
αντλημένα από το Αρχείο της ΕΡΤ και από το διαδίκτυο.

Το παράθεμα της Καλλιρόης Παρέν, όπως και οι συνεντεύξεις των εργατριών της
κλωστοϋφαντουργίας Ρετσίνα στον Πειραιά προέρχονται από τη διδακτορική
διατριβή της Ευδοκίας Γιαννάτη (Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ), διαθέσιμη στη

διαδικτυακή διεύθυνση του Αποθετηρίου: http://ikee.lib.auth.gr/record/320125/files/
GRI-2020-27815.pdf

Βιβλιογραφία (ενδεικτική)
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