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 Η ενότητα που επέλεξες αφορά το δεύτερο στάδιο του καπιταλισμού. Κι 

επειδή μπορεί να μη θυμάσαι, ας τα ξαναπούμε, μια κι επανάληψη μητέρα μάθησης: 

1.  Εμπορευματικό: οι έμποροι γίνονται κυρίαρχοι στην διαδικασία ανταλλαγής. 

2. Βιομηχανικής Επανάστασης: περνά από την οικοτεχνία και την βιοτεχνία στην 

βιομηχανική παραγωγή. (αυτό που θα μελετήσουμε) 

3. Χρηματιστικό: οι βιομηχανίες περνούν στον έλεγχο του τραπεζικού και 

χρηματιστικού κεφαλαίου. (αυτό που διανύουμε τώρα) 

 Σήμερα, αρχές 21ου αιώνα, βρισκόμαστε (ήδη από τα τέλη του 20ου) στο τρίτο 

και τελευταίο, δηλαδή το χρηματιστικό. 

 Για να φτάσουμε όμως μέχρι εδώ, περάσαμε από το δεύτερο, της Βιομηχανικής 

Επανάστασης με το οποίο και θ’ ασχοληθούμε σ’ αυτή την ενότητα. 

  

Αγροτική επανάσταση: μεταβολές στην αγροτική οικονομία με την εφαρμογή νέων 

μεθόδων καλλιέργειας, επέκταση χρήσης νέων μηχανημάτων. 

Αναρχία: ανυπαρξία αρχής, εξουσίας. Ιδεολογικό και κοινωνικό κίνημα. Ετυμολογικά 

προέρχεται από την ελληνική λέξη αρχή (=εξουσία) και το στερητικό “α”. Στην 

κυριολεξία αναρχία σημαίνει «χωρίς εξουσία» και το κοινό χαρακτηριστικό όλων των 

αναρχικών κινημάτων είναι το αίτημά τους για κατάργηση του κράτους, το οποίο 

βλέπουν ως βασικό καταπιεστικό παράγοντα περιορισμού της ελευθερίας του ατόμου 

ή / και της κοινωνίας. 

Ανειδίκευτος εργάτης: απλός εργάτης, χωρίς καμιά σπουδή ή προϋπηρεσία. Ο μισθός 

του είναι μικρότερος από του ειδικευμένου. 

Αποικία: Οι οικονομίες των αποικιών ήταν απολύτως εξαρτημένες από την 

μητρόπολη. Από την άλλη πλευρά οι μητροπόλεις μπορούσαν να υπάρξουν χωρίς τις 

αποικίες. 

Αποικιοκρατία: Πολιτιστικός ιμπεριαλισμός και κατάληψη εδαφών. Συνέπειες 

αποικιοκρατίας: λεηλασία πλούτου, υποδούλωση ή (ολοκληρωτική) εξόντωση 

αυτοχθόνων πληθυσμών, υποτίμηση πολιτισμών και διαίρεσή τους σε “ανώτερους” 

και “κατώτερους”, επιβολή θρησκειών (συχνά με ακατάσχετη βία), πολιτιστικός 

μαρασμός των κατακτημένων, φτώχεια κι εξαθλίωση. 



Αποικιοποίηση: η μετατροπή ανεξάρτητων κι ελεύθερων κρατών σε αποικίες άλλων 

οικονομικά και οπλικά ισχυροτέρων. 

Αποαποικιοποίηση: μετατροπή των αποικιών σε ελεύθερα και ανεξάρτητα κράτη, 

συνήθως μετά από επαναστάσεις. 

Απόλυτη μοναρχία: το πολίτευμα στο οποίο ο μονάρχης (μόνος + αρχή) είναι φορέας 

της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας χωρίς να περιορίζεται από κάποιο 

σύνταγμα. Παραδείγματα απολύτων μοναρχιών είναι τα διάφορα βασίλεια, 

σουλτανάτα, εμιράτα, πριγκιπάτα όπου ο μονάρχης ασκεί απόλυτη εκτελεστική και 

νομοθετική εξουσία “ελέω Θεού”. (Σαουδική Αραβία κλπ) 

Αριστοκρατία: κοινωνική ανώτατη τάξη η οποία κατέχει κληρονομικά αξιώματα και 

τίτλους. (Η αριστοκρατία της Αγγλίας περιλαμβάνει πολλούς τίτλους όπως κύριος, 

δούκας, βαρώνος, λόρδος και άλλους). Συχνά αναφέρονται ως “οι ευγενείς” (nobility). 

Η λέξη ανάγεται στην αρχαιοελληνική “άριστος” - και από εκεί το πολίτευμα της 

“αριστοκρατίας”. 

Αστική τάξη: βιομήχανοι, εφοπλιστές, τραπεζίτες (μεγαλοαστοί, μεσοαστοί, 

μικροαστοί) 

Βιομηχανική Επανάσταση: δημιουργία μεγάλων εργοστασίων για τη μαζική 

παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων με τη χρήση μηχανών. Αίτια: κεφαλαιούχοι 

επιχειρηματίες, χιλιάδες άνεργοι αγρότες (λόγω χρήσης μηχανών) και άρα φτηνό 

εργατικό δυναμικό. Ξεκίνησε από την Αγγλία το 1750 κι επεκτάθηκε στην Ευρώπη. 

https://www.youtube.com/watch?v=FnhpqrinuW0 9:00 

https://www.youtube.com/watch?v=yKZ00uNbAWg 6:00 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiIybadoGAM Εντυπωσιακά τρένα μιας άλλης εποχής με ατμομηχανή 

https://www.youtube.com/watch?v=4x3P3x2rZM4 ΤΡΑΚΤΕΡ ΑΤΜΟΥ 

https://www.youtube.com/watch?v=ctGd1ov1k9A The History of Rail Travel in Under 6 Minutes 

Μηχανήματα: η εφεύρεση μηχανών και η συνεχής βελτίωσή τους συνέδεσε στενά 
την επιστήμη με την οικονομία και την τεχνολογία με τη βιομηχανία. Νέα προϊόντα 
εμφανίστηκαν (χημικά, συνθετικά, πλαστικά και ηλεκτρικά) τα οποία μέχρι τα τέλη 
του 19ου αιώνα μετέβαλαν σε μεγάλο βαθμό τον υλικό πολιτισμό. Εντυπωσιακές 
πρόοδοι σημειώθηκαν στις συγκοινωνίες και την επικοινωνία. Οι αποστάσεις 
μειώθηκαν σημαντικά με την κατασκευή σιδηροδρόμων και ατμόπλοιων, και η 
επικοινωνία (τηλέγραφος – τηλέφωνο) έγινε γρήγορη και άμεση. Το πετρέλαιο, ως 
καύσιμη ύλη και πηγή ενέργειας, άρχισε ν’ αποκτά μεγάλη αξία. 

Βιοτεχνία: παραγωγή με χειρωνακτική εργασία βοηθούμενη από μηχανές. 

Βιομηχανία: παραγωγή εξ ολοκλήρου από σύγχρονα μηχανήματα, χαρακτηριζόμενη 

μαζική παραγωγή, όπου και εφαρμόζονται διαρκώς νέα συστήματα ανάπτυξης. 

Βιομηχανική Επανάσταση και παγκοσμιοποίηση: Η Βιομηχανική Επανάσταση 

στηρίχθηκε σε μια υπερτοπική αγορά. Το βρετανικό υπερπόντιο εμπόριο είχε 

συσσωρεύσει τ’ απαιτούμενα κεφάλαια, τροφοδοτούσε τα αγγλικά εργοστάσια με 

φτηνές πρώτες ύλες από τις αποικίες (αποικιοκρατία). Κατά συνέπεια διευρύνθηκε η 

παγκόσμια αγορά με συνέπεια τη ραγδαία βελτίωση των συγκοινωνιακών κι 

επικοινωνιακών μέσων. (και φτάσαμε στο σήμερα) 

https://www.youtube.com/watch?v=Gz1zodJjbHo 5:47 
Γυναικείο ζήτημα – φεμινισμός:  κοινωνικό κίνημα των γυναικών για τη χειραφέτησή 

τους και την απόκτηση του δικαιώματος να αποφασίζουν μόνες για την τύχη τους χωρίς 

https://www.youtube.com/watch?v=FnhpqrinuW0
https://www.youtube.com/watch?v=yKZ00uNbAWg
https://www.youtube.com/watch?v=ZiIybadoGAM
https://www.youtube.com/watch?v=4x3P3x2rZM4
https://www.youtube.com/watch?v=ctGd1ov1k9A
https://www.youtube.com/watch?v=Gz1zodJjbHo


να είναι έρμαια των πατριαρχικών οικογενειών, των συζύγων και των κοινωνικών 

παραδόσεων. Στόχοι: το δικαίωμα της γυναίκας να εργάζεται (οικονομική 

ανεξαρτησία), η ελευθερία να παντρεύεται όποιον επιλέξει, το δικαίωμα να καθορίζει 

το σώμα της, το δικαίωμα ψήφου κι η ελευθερία έκφρασης, ίδια αμοιβή με τους άντρες 

για ίδια εργασία, ισότητα. Η εκπαίδευση των γυναικών ήταν αναγκαία για την ένταξή 

τους στην αγορά εργασίας. 

https://www.youtube.com/watch?v=pIdQR21WV10 

https://www.youtube.com/watch?v=IffDvfTXzxM Επτά γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο 
https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_the_patristic_age Women in the patristic age 
ΓΣΣΕ: Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Το ανώτατο συνδικαλιστικό 

όργανο των εκτός δημοσίου εργαζομένων στην Ελλάδα. 

Εκβιομηχάνιση: δημιουργία μηχανών που θα επιτρέψουν τη δημιουργία μεγάλων 

εργοστασίων με σκοπό τη μαζική παραγωγή προϊόντων. Η μεταβολή αυτή άρχισε στην 

Αγγλία μεταξύ 1750 – 1780. Κύρια γνωρίσματά της: εκτεταμένη χρήση νέων 

τεχνικών μέσων (ατμομηχανή Στίβενσον), αξιοποίηση νέων μορφών ενέργειας 

(άνθρακας που θα δημιουργήσει τον απαιτούμενο ατμό ώστε να κινηθεί η 

ατμομηχανή), εφαρμογή καινοτομιών στη μεταλλουργία, συγκέντρωση εργαζομένων 

στα εργοστάσια και μαρασμός της υπαίθρου, αύξηση του αστικού πληθυσμού 

(οικοδόμηση κτηρίων κλπ). Κύριοι πόλοι εκβιομηχάνισης η υφαντουργία και η 

μεταλλουργία. Ανάγκη συγκέντρωσης μεγαλύτερου κέρδους και άρα μείωση μισθών, 

ανύπαρκτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους εργάτες, ανύπαρκτα 

συνταξιοδοτικά προγράμματα, μείωση κόστους παραγωγής, υπερσυγκέντρωση 

κεφαλαίων και κερδών για την αστική τάξη. 

Επιστήμες: μεγάλη ανάπτυξη σε χημεία, φυσική, βιολογία (συνθετικά υφάσματα, 

χρώματα, λιπάσματα, εμβόλια, φάρμακα, ηλεκτρισμός, ηλεκτροφωτισμός, τηλέφωνο, 

κινηματογράφος, αποστείρωση τροφίμων, κλπ) 

Εξωτερική μετανάστευση: μετανάστευση σε άλλη χώρα. 

Εσωτερική μετανάστευση: μετανάστευση στο εσωτερικό μιας χώρας. 

Εργατική δύναμη: Η ικανότητα του ανθρώπου για εργασία. Είναι το σύνολο των 

σωματικών και πνευματικών δυνάμεων του ανθρώπου, που χάρη σε αυτές είναι σε 

θέση να παράγει υλικά αγαθά. 

Κεφάλαιο: χρήμα το οποίο επενδύεται με σκοπό την απόκτηση κέρδους. 

Κομμουνιστική Διεθνής (Communist International): έμεινε στην Ιστορία ως η “Τρίτη 

Διεθνής” Ένωση των εθνικών κομμουνιστικών Κομμάτων, που ιδρύθηκε το Μάρτιο 

του 1919 στη Μόσχα. Βασικός διακηρυγμένος στόχος της ήταν η προώθηση της 

παγκόσμιας επανάστασης των καταπιεσμένων λαϊκών στρωμάτων. Τα επόμενα χρόνια 

συγκέντρωσε στις τάξεις της όλα σχεδόν τα κομμουνιστικά και σοσιαλιστικά κόμματα 

της γης. 

Κομμουνιστικό Μανιφέστο: Das Manifest der Kommunistischen Partei είναι το 

θεμελιακό κείμενο της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Γράφτηκε από τον Καρλ Μαρξ και 

τον Φρίντριχ Ένγκελς. Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στις 21 Φεβρουαρίου 1848. Το 

κείμενο, παρότι μόνο 23 σελίδων, αποτελεί μακράν το πολιτικό κείμενο με την 

μεγαλύτερη επιρροή μετά την Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του 

Πολίτη της Γαλλικής Επανάστασης. 

https://www.youtube.com/watch?v=pIdQR21WV10
https://www.youtube.com/watch?v=IffDvfTXzxM
https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_the_patristic_age


Μαρξισμός: Οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και φιλοσοφικές θεωρίες και 

αντιλήψεις του Μαρξ (χειρόγραφα, κείμενα) που ανήκουν κατευθείαν στον Μαρξ και 

όχι στους συνεχιστές ή ερμηνευτές του έργου του. 

Μέσο παραγωγής: ο χώρος όπου παράγεται ένα προϊόν και τα μηχανήματα που 

παραγάγουν. (π.χ. εργοστάσιο, μηχανήματα κλπ). Για να μπορεί να αρχίσει η 

διαδικασία της εργασίας πρέπει η εργατική δύναμη να ενωθεί με τα εργαλεία. 

Μεταποίηση: η διαδικασία μετατροπής μιας πρώτης ύλης ή ενός φυσικού προϊόντος 

σε βιοτεχνικό-βιομηχανικό προϊόν· ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας. (βαμβάκι 

– νήμα – ύφασμα - ρούχο) 

Μονοπώλιο: η κατάσταση στην αγορά, κατά την οποία ένα αγαθό ή μια υπηρεσία 

προσφέρεται μόνο από μία επιχείρηση. 

Οικονομικός φιλελευθερισμός: καπιταλισμός. Η ιδεολογία του προστατεύει το 
συμφέρον της ιδιωτικής επιχείρησης. 

Παγκοσμιοποίηση:  Αυξανόμενη οικονομική αλληλεξάρτηση των χωρών παγκόσμια 

μέσω του αυξανόμενου όγκου και ποικιλίας διεθνών συναλλαγών αγαθών και 

υπηρεσιών, της ελεύθερης ροής κεφαλαίου διεθνώς, και της γρήγορης και ευρείας 

διάχυσης της τεχνολογίας. https://www.youtube.com/watch?v=Gz1zodJjbHo 5:47 

Πάλη τάξεων ή ταξική πάλη: η πάλη μεταξύ εργοδότη κι εργάτη, δηλαδή μεταξύ 

αστικής κι εργατικής τάξης.  Η άρχουσα τάξη κάθε κοινωνίας (αρχαίο Ιερατείο, 

δουλοκτήτες, φεουδάρχες, καπιταλιστές/κεφαλαιοκράτες), καρπώνεται με την βία τον 

παραγόμενο πλούτο και τον χρησιμοποιεί για να παγιώσει την δύναμή της με στόχο τη 

διαιώνιση της εξουσίας της σε βάρος των υπόλοιπων κοινωνικών τάξεων.  "Όλη η 

καταγεγραμμένη ιστορία της υπάρχουσας κοινωνίας είναι η ιστορία της ταξικής 

πάλης" (Καρλ Μαρξ). 

Παραγωγή: η δημιουργία αγαθών ή υπηρεσιών και η αύξηση της χρησιμότητας αυτών 

στην ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. 

 Η πρωτογενής παραγωγή αφορά αγαθά που προέρχονται κατευθείαν από τη 

φύση  (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοπονία, θήρα, μεταλλεία). π.χ. κρέας, ψάρια, 

κ.λπ. 

 Η δευτερογενής παραγωγή αφορά αξιοποίηση αγαθών της πρωτογενούς 

παραγωγής, που  χαρακτηρίζονται έτσι ως πρώτες ύλες στη μεταποίηση αυτών σε 

νέες μορφές αγαθών. 

 Η τριτογενής παραγωγή αναφέρεται σε παρεχόμενες υπηρεσίες – παροχή 

υπηρεσιών όπως  είναι το εμπόριο,  η Υγεία, η Παιδεία, οι μεταφορές, ο τουρισμός, 

οι τράπεζες, οι  επικοινωνίες,  οι ασφάλειες, τα ελεύθερα επαγγέλματα κ.λπ., από 

τις δραστηριότητες των  οποίων αυξάνεται η χρησιμότητα των παραγομένων αγαθών 

της πρωτογενούς και  δευτερογενούς παραγωγής. 

Πατριαρχία: (πατήρ και αρχή=εξουσία) - η αρσενική κεφαλή μιας εκτεταμένης 

οικογένειας που ασκεί δεσποτική και απόλυτη εξουσία. Στην ανθρωπολογία: μία 

κοινωνία στην οποία οι άντρες είναι το “κυρίαρχο στοιχείο” στις δημόσιες πολιτικές 

υποθέσεις. Στην πολιτική: κοινωνική οργάνωση που σημαδεύεται από την 

ανωτερότητα των αντρών. Σηματοδοτείται από την υποταγή των γυναικών. Στη 

θρησκεία: Ο όρος πατριάρχης δηλώνει και διάφορους υψηλόβαθμους επισκόπους σε 

μερικές ιεραρχικές εκκλησίες, ενώ ο όρος πατριαρχείο δηλώνει στη θέση και τον τομέα 

του (επίσης η αντίληψη σε όλες τις μονοθεϊστικές θρησκείας ότι ο θεός είναι άντρας – 

https://www.youtube.com/watch?v=Gz1zodJjbHo


πατέρας). Μαρξ – Ένγκελς:“Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας 

και του κράτους”. 

Πληθυσμιακή μεταβολή: αλλαγή στον αριθμό του πληθυσμού. 

Πολιτισμική αλαζονεία: Ένα είδος ρατσισμού στον πολιτισμικό τομέα. Υποτίμηση ή 

/ και περιφρόνηση του διαφορετικού πολιτισμού. Υπεροπτική πεποίθηση περί της 

ανωτερότητας του λευκού δυτικού πολιτισμού σε σύγκριση με των άλλων λαών 

(Αφρικής, Ασίας, Νότιας Αμερικής). Η πολιτισμική αλαζονεία οφειλόταν και 

οφείλεται μέχρι και σήμερα καθαρά σε λόγους ισχύος, στρατιωτικής και οικονομικής. 

(white supremacy) 

Προλεταριάτο: το σύνολο των μισθωτών και των ανέργων (που θεωρούνται μισθωτοί 

χωρίς απασχόληση), ορίζοντας το προλεταριάτο ως μια κοινωνική τάξη που, για να 

μπορέσει να επιβιώσει, είναι υποχρεωμένη να πουλά την εργατική της δύναμη στην 

ανταγωνιστική της τάξη που διαθέτει το κεφάλαιο και τα υλικά μέσα παραγωγής. Στο 

Κομμουνιστικό Μανιφέστο (1848), ο Μαρξ μιλά για το προλεταριάτο σαν «την τάξη 

των σύγχρονων εργατών». 

Προλετάριος: βιομηχανικός εργάτης. Δεν έχει καμιά ιδιοκτησία και τίποτα για να 

πουλήσει, οπότε πουλάει την ικανότητά του για εργασία. Η λέξη είναι λατινική και 

υποδηλώνει τον άπορο και άστεγο. 

Λούμπεν προλετάριος: Οι προλετάριοι των υποβαθμισμένων περιοχών. 

Σοσιαλιστικές θεωρίες: τα κοινωνικά προβλήματα, η φτώχεια και η εξαθλίωση της 

εργατικής τάξης, ωθούν τους φιλοσόφους σε θεωρίες που τονίζουν την 
προτεραιότητα του κοινωνικού έναντι του ατομικού. Οι σοσιαλιστές 

αντιπαρατίθενται στους καπιταλιστές. 

Σουφραζέτες: Ο όρος «σουφραζέτα» προέρχεται από τη λέξη «suffragist», που 

δηλώνει τον υποστηρικτή του «suffrage», δηλαδή του δικαιώματος ψήφου. Οι 

σουφραζέτες διεκδικούσαν τη συμμετοχή στα κοινά και ίση μεταχείριση με τους 

άντρες. Ο όρος «suffragist», όμως, είναι γενικότερος και αναφέρεται σε μέλη 

κινημάτων που υποστηρίζουν το δικαίωμα ψήφου, ασχέτως αν πρόκειται για 

ριζοσπαστικά ή συντηρητικά κινήματα ή αν το δικαίωμα ψήφου αφορά άντρες ή 

γυναίκες. Στη Βρετανία, ο όρος «suffragist» χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τα μέλη 

της Εθνικής Ένωσης των Εταιρειών για το Δικαίωμα Ψήφου των Γυναικών, η οποία 

ιδρύθηκε το 1897. 

Συγχώνευση: η ένωση δύο στοιχείων ή συνόλων σε ένα νέο καινούριο ομογενές 

σύνολο (συγχώνευση εταιριών) 

Συνδικαλισμός: Η οργάνωση των εργατών για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων, τη 

βελτίωση των όρων εργασίας και διαβίωσης (ωράριο, ασφάλιση, συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας). Ο όρος συνδικαλισμός έχει αρχαιοελληνική προέλευση από το 

"συνδικάτο" που σημαίνει συνήγορος, υπερασπιστής. 

Σωματείο: σύλλογος εργαζομένων σε μια επιχείρηση ή έναν τομέα. 

Τριγωνικό εμπόριο: το εμπόριο που αναπτύσσεται ανάμεσα σε Ευρώπη, Αμερική και 

Αφρική. Αποτέλεσμα η συσσώρευση κεφαλαίου στα χέρια Ευρωπαίων καπιταλιστών. 

Τομέας αιχμής: κλάδος που προκαλεί τον μετασχηματισμό της οικονομίας με τη 

δημιουργία πολλών παράπλευρων αναγκών, την εξέλιξη των τεχνικών μέσων και τη 

συνολική οικονομική ανάπτυξη. Το ρόλο αυτό έπαιξε αρχικά ο σιδηρόδρομος και μετά 

το αυτοκίνητο και το αεροπλάνο. 



Χειραφέτηση: το να γίνεται κανείς κύριος της τύχης του, ανεξάρτητος· η 

απελευθέρωση από τα δεσμά μιας εξουσίας (η χειραφέτηση της γυναίκας ήταν 

αποτέλεσμα μακρών αγώνων). Οι γυναίκες αναγκάστηκαν να βγουν στην αγορά 

εργασίας προκειμένου να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Διεκδίκησαν το δικαίωμα 

στην εργασία (οικονομική ανεξαρτησία), δικαίωμα παιδείας και ψήφου. 

Χημεία: Οργανική (βασίζεται σε ενώσεις άνθρακα) τεχνητά υλικά, πλαστικά, 

φάρμακα, λιπάσματα. Ανόργανη: (ενώσεις με ελάχιστο ή καθόλου άνθρακα) 

φυσικοχημεία, βιομηχανική χημεία, χημεία τροφίμων. Μέχρι το 1950 η ανθρωπότητα 

στήριξε τις ελπίδες της στους χημικούς και τη χημεία. Όμως, η ρύπανση χημικών 

αποβλήτων, η πολεμική χρήση των χημικών, οι χημικοί και βιολογικοί πόλεμοι, 

δυσφήμισαν την επιστήμη και την έθεσαν στην υπηρεσία πολεμοκάπηλων και 

ιμπεριαλιστών. 

Χειροτεχνία: παραγωγή με μόνη τη χειρωνακτική εργασία 

 

➢ 1723 – 1790, Άνταμ Σμιθ.  Σκωτσέζος οικονομολόγος και φιλόσοφος. 

Θεωρείται θεμελιωτής της σχολής των κλασικών οικονομικών. Συγγραφέας των 

έργων «Θεωρία των ηθικών συναισθημάτων»(1759) και «Μια έρευνα της φύσης 

και των αιτιών του πλούτου των εθνών» (1776). Το έργο του “Ο Πλούτος των 

Εθνών” υπήρξε μία από τις πρώτες προσπάθειες να μελετηθεί η ιστορική 

ανάπτυξη της βιομηχανίας και του εμπορίου στην Ευρώπη. Αυτό το έργο 

βοήθησε στη δημιουργία του σύγχρονου κλάδου των οικονομικών και παρέσχε 

μία από τις πιο γνωστές διανοητικές δικαιολογήσεις του ελεύθερου εμπορίου, 

του καπιταλισμού και του φιλελευθερισμού. 

➢ 1752 – 1834, Joseph Marie Jacquard. Γάλλος υφαντής και έμπορος. Είναι 

ιδιαίτερα γνωστός για τον προγραμματιζόμενο αργαλειό που εφηύρε (Αργαλειός 

του Ζακάρ), το 1804, ο οποίος με τη σειρά του έπαιξε σημαντικό ρόλο σε άλλες 

προγραμματιζόμενες μηχανές, όπως μία πρώιμη μορφή του ψηφιακού 

μεταγλωττιστή, που χρησιμοποιήθηκε από την IBM, ώστε να ξεκινήσει τον 

σχεδιασμό του σημερινού υπολογιστή. 
https://www.youtube.com/watch?v=QIMng2tonkU&list=PLc9HuvuZ9ZeRQwpozjDFIQS7KoI1oHYCk&inde

x=51 Η πρώτη ψηφιακή εκτύπωση 

➢ 1781 – 1848, George Stephenson. Βρετανός πολιτικός μηχανικός και 

εφευρέτης, γνωστός ως ο “πατέρας του σιδηροδρόμου”. Θα είναι ο πρώτος που 

θα κατασκευάσει ατμάμαξα ανοίγοντας τον δρόμο στον σιδηρόδρομο, ένα από 

τα θεμέλια της βιομηχανικής επανάστασης.  Η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή 

θα συνδέσει το Μάντσεστερ με το Λίβερπουλ το 1830. 
https://www.youtube.com/watch?v=DZJ-DG5Pb7o&list=PLc9HuvuZ9ZeRQwpozjDFIQS7KoI1oHYCk&index=10 Πώς το κάρβουνο ελευθέρωσε τους σκλάβους - What 

the Fact?! #44 

➢ 1787 – 1851, Louis -Jacques- Mandé Daguerre. Γάλλος καλλιτέχνης και 

φωτογράφος, περισσότερο γνωστός για την εφεύρεσή του, τη νταγκεροτυπία, 

όπου συνέβαλλε στην εξέλιξη της φωτογραφίας. Πλέον είναι γνωστός ως ένας 

από τους Πατέρες της Φωτογραφίας. 
https://www.youtube.com/watch?v=rKvFaXr_Knc&list=PLc9HuvuZ9ZeRQwpozjDFIQS7KoI1oHYCk&index=35 Η 

πρώτη φωτογραφία που άλλαξε τον κόσμο - What The Fact?! #19 
https://www.youtube.com/watch?v=Dz1d4grwO5A Daguerreotype Vintage Photo Effect Photoshop Tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=k9Ce4pkM1Vc Ιστορία της Φωτογραφίας 
https://www.youtube.com/watch?v=d5NHaI9HHb4 Ιστορία της Φωτογραφίας – ελληνικά 

https://www.youtube.com/watch?v=QIMng2tonkU&list=PLc9HuvuZ9ZeRQwpozjDFIQS7KoI1oHYCk&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=QIMng2tonkU&list=PLc9HuvuZ9ZeRQwpozjDFIQS7KoI1oHYCk&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=DZJ-DG5Pb7o&list=PLc9HuvuZ9ZeRQwpozjDFIQS7KoI1oHYCk&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=rKvFaXr_Knc&list=PLc9HuvuZ9ZeRQwpozjDFIQS7KoI1oHYCk&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=Dz1d4grwO5A
https://www.youtube.com/watch?v=k9Ce4pkM1Vc
https://www.youtube.com/watch?v=d5NHaI9HHb4


https://www.youtube.com/watch?v=rKvFaXr_Knc&list=PLc9HuvuZ9ZeRQwpozjDFIQS7KoI1oHYCk&index=35 Η πρώτη φωτογραφία που άλλαξε τον κόσμο - 

What The Fact?! #19 
https://www.youtube.com/watch?v=Dz1d4grwO5A Daguerreotype Vintage Photo Effect Photoshop Tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=k9Ce4pkM1Vc Ιστορία της Φωτογραφίας 
https://www.youtube.com/watch?v=d5NHaI9HHb4 Ιστορία της Φωτογραφίας - ελληνικά 

➢ 1791 – 1872, Samuel Finley Breese Morse.  Αμερικανός ζωγράφος και 

φυσικός, ο εφευρέτης του τηλέγραφου και του διεθνούς κώδικα που φέρει το 

όνομά του. Η πρώτη τηλεγραφική γραμμή ήταν ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και 

τη Βαλτιμόρη. Γρήγορα διαδόθηκε το σύστημα αυτό σε όλα τα κράτη. Στην 

Ελλάδα ο πρώτος τηλέγραφος λειτούργησε στα 1859. Η λειτουργία του 

τηλέγραφου στηρίζεται πάνω στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Για την 

ευκολότερη χρήση του τηλέγραφου σε διεθνή κλίμακα, ο Μορς εφηύρε και 

ειδικό αλφάβητο, το αλφάβητο Μορς, γνωστό και ως Κώδικας Μορς. Πέθανε 

από πνευμονία το 1872. https://www.youtube.com/watch?v=_J8YcQETyTw 

See and hear Morse Code 

➢ 1809 – 1882, Charles Robert Darwin. Άγγλος φυσιοδίφης και γεωλόγος, ο 

οποίος έμεινε στην ιστορία ως ο θεμελιωτής της θεωρίας της εξέλιξης, μια 

σύλληψη που υπήρξε από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα της 

βιολογίας. Έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις σπουδαιότερες μορφές της 

ανθρώπινης ιστορίας. Υπήρξε ο εισηγητής του μηχανισμού της φυσικής 

επιλογής, και υποστηρικτής της κοινή καταγωγής των ειδών, σύμφωνα με την 

οποία όλα τα είδη μοιράζονται εξελικτικά έναν κοινό πρόγονο. 

➢ 1814 – 1876, Μιχαήλ Μπακούνιν. Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού που με 

τα γραπτά του και το βίο του, λειτούργησε ως σημείο αναφοράς στην ιστορία 

του αναρχικού κινήματος, αποτελώντας μία από τις πλέον διάσημες 

επαναστατικές μορφές του 19ου αιώνα. https://www.youtube.com/watch?v=3gS6g41m_NU 

GR1:20 / 6:14 Noam Chomsky - Bakunin’s Predictions 

➢ 1818–1883, Καρλ Μαρξ. Γερμανός φιλόσοφος, κοινωνιολόγος, 

δημοσιογράφος, ιστορικός, πολιτικός οικονομολόγος και θεμελιωτής του 

κομμουνισμού. Ασχολήθηκε με πολλά ζητήματα ως φιλόσοφος και 

δημοσιογράφος. Είναι κατ' εξοχήν γνωστός για την ανάλυση της ιστορίας σε 

όρους ταξικής πάλης, η οποία συνοψίζεται στη θεωρία ότι τα συμφέροντα των 

κεφαλαιοκρατών και των εργαζομένων είναι διαμετρικά αντίθετα μεταξύ τους. 

Μαρξισμός:  το ενιαίο σύστημα των φιλοσοφικών, οικονομικών και 

κοινωνικών ιδεών που θεμελιώνεται στα έργα του Καρλ Μαρξ και του Φρίντριχ 

Ένγκελς. Η πολιτική θεωρία και πρακτική που απορρέει από τα έργα αυτά 

στηρίζει μία σοσιαλιστική αντίληψη για την κοινωνία και αποσκοπεί στον 

Κομμουνισμό. 

https://www.youtube.com/watch?v=WtWGn73kdAk Καρλ Μαρξ:Η θεωρία στις 

υπηρεσίες της επανάστασης 

https://www.youtube.com/watch?v=-hhOhmYpgRA ΟΤΑΝ Ο ΜΑΡΞ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ 

ΕΝΓΚΕΛΣ OFFICIAL TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=Ae69bbWEROQ Νίκος Μπογιόπουλος: O Μαρξ 

είχε δίκιο. Η Ιστορία δεν τελείωσε. 

➢ 1822 – 1895, Louis Jean Pasteur. Γάλλος χημικός που έγινε διάσημος για τις 

ανακαλύψεις του στη Μικροβιολογία, τόσο ώστε να αποκληθεί «Πατέρας της 

https://www.youtube.com/watch?v=rKvFaXr_Knc&list=PLc9HuvuZ9ZeRQwpozjDFIQS7KoI1oHYCk&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=Dz1d4grwO5A
https://www.youtube.com/watch?v=k9Ce4pkM1Vc
https://www.youtube.com/watch?v=d5NHaI9HHb4
https://www.youtube.com/watch?v=_J8YcQETyTw
https://www.youtube.com/watch?v=3gS6g41m_NU
https://www.youtube.com/watch?v=WtWGn73kdAk
https://www.youtube.com/watch?v=-hhOhmYpgRA
https://www.youtube.com/watch?v=Ae69bbWEROQ


Μικροβιολογίας». Τα πειράματά του επιβεβαίωσαν τη θεωρία ότι πολλές 

ασθένειες προκαλούνται από μικρόβια, ενώ ο ίδιος δημιούργησε το πρώτο 

εμβόλιο για τη λύσσα (αντιλυσσικός ορός).  Είναι επίσης γνωστός από τον τρόπο 

που εφεύρε για να αποτρέπεται το ξίνισμα του γάλακτος και του κρασιού, καθώς 

αυτή η διαδικασία πήρε το όνομά του και ονομάζεται παστερίωση. 

Ονομάσθηκαν προς τιμή του: Ο αστεροειδής 4804  Pasteur, που 

ανακαλύφθηκε το 1989, ο μεγάλος κρατήρας Παστέρ που βρίσκεται στο νότιο 

ημισφαίριο της Σελήνης, υο Ινστιτούτο Παστέρ, το Université Louis Pasteur. 

https://www.youtube.com/watch?v=OXdbQ1JkX7c Louis Pasteur 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZpOVihw1gw Louis Pasteur 

➢ 1827 – Μιλούζ, 27 χρόνια μέσος όρος ζωής. 

➢ 1838 – Ένωση Εργατών (Αγγλία) – Χάρτα του Λαού 

➢ 1841 – ΕΤΕ (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος). Στόχος της να προσφέρει χαμηλότοκα 

δάνεια για να διευκολύνει την αγροτική και εμπορική παραγωγή. Της δόθηκε 

άδεια να εκδίδει χαρτονομίσματα. Ιδρυτής της ο Ελβετός τραπεζίτης και φίλος 

του Καποδίστρια Εϋνάρ. 

➢ 1843 – 1910, Robert Heinrich Hermann Koch. Γερμανός ιατρός και 

θεμελιωτής της μικροβιολογίας και της βακτηριολογίας. Το 1882, ο Κοχ 

ανακάλυψε τον βάκιλο της φυματίωσης του ανθρώπου, τον γνωστό από τότε ως 

«Βάκιλο του Κοχ», καθώς επίσης και το μικρόβιο της χολέρας. Ακόμα, 

ασχολήθηκε συστηματικά με τις λοιμώδεις ασθένειες και συστηματοποίησε την 

έρευνα μέσω του μικροσκοπίου.  Όλες οι μελέτες του άνοιξαν τον δρόμο για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιδημιών. 

https://www.youtube.com/watch?v=bXLl4GamkhQ Robert Koch Founder of 

Modern Bacteriology 

➢ 1847 – 1922, Alexander Graham Bell. Σκωτσέζος επιστήμονας, εφευρέτης και 

μηχανικός, ο οποίος θεωρείται ως εφευρέτης του πρώτου πρακτικού τηλεφώνου. 
https://www.youtube.com/watch?v=fqI2hK8lmb8 Η εξέλιξη του τηλεφώνου 

➢ 1847 – 1931, Thomas Alva Edison. Αμερικανός εφευρέτης και επιχειρηματίας. 

Ήταν ο περισσότερο παραγωγικός εφευρέτης της σύγχρονης εποχής. Αν και 

αυτοδίδακτος δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς τομείς της τεχνικής. Από τις 

γνωστότερες εφευρέσεις του είναι το μικρόφωνο, ο φωνόγραφος και ο 

ηλεκτρικός λαμπτήρας. Πολλές από τις κατασκευές τού Έντισον ήταν, βέβαια, 

είτε βελτιώσεις άλλων υπαρχουσών με κακή απόδοση είτε πρότυπα, τα οποία 

τελειοποιήθηκαν στη συνέχεια από άλλους τεχνικούς. Δημιούργησε το πρώτο 

εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδότησε με ηλεκτρισμό 

τη Νέα Υόρκη και εξελίχθηκε στη γνωστή γιγαντιαία εταιρία General Electric. 
https://www.youtube.com/watch?v=JSml6xIacwA The War of Currents: Thomas Edison 

➢ 1851 - Χαρακτηριστική υπήρξε η περίπτωση αίτησης των κατοίκων των 

Καρουσάδων, Αρμενάδων, Ραχτάδων, Βελονάδων, Στρινίλα, Νυμφών, 

Καβαλλουρίου, Αγραφών, Μαγουλάδων, Περουλάδων, Αυλιωτών, για «μίαν 

προθεσμίαν γενικήν δι’ όλα τα δάνεια, χωρίς να ζημιωθούν οι δανεισταί μας ούτε 

οβολόν.» Η Επίσημος Εφημερίς, 156, του 1851, αναφέρει: «...Αλλά το 

μεγαλύτερον και ολέθριον κακόν είναι ο αφανισμένος καρπός και δε θα 

πληρωθούν όλα τα βάρητα διότι ο αυτός καρπός στέκεται ξηρός επάνω εις το 

https://www.youtube.com/watch?v=OXdbQ1JkX7c
https://www.youtube.com/watch?v=1ZpOVihw1gw
https://www.youtube.com/watch?v=bXLl4GamkhQ
https://www.youtube.com/watch?v=fqI2hK8lmb8
https://www.youtube.com/watch?v=JSml6xIacwA


κλαρί ...είμεθα περιπλεγμένοι, οπού εις τούτον τον Δεκέμβριον πίπτουν και τα 

σοδερά σολιάτικα λαδιού, όπου άρχισαν οι δανεισταί μας καθημέραν και 

ευγάζουν εντάλματα, τόσον από το κριτήριον της πόλεως, καθώς και από τους 

προεστούς της εξοχής και μερικών βουλώνουν και άλλων παίρνουν σημάδια και 

τι ευρίσκουν; παλαιοσκάφονα, παλαιόβουτζα με λάγγερους και ξινά κρασιά, 

παλαιοκασέλες, παλαιοπάγκους άδειους και άλλα όμοια . . . » 

➢ 1856 – 1943, Νικολό Τέσλα. Σέρβο-Αμερικανός εφευρέτης, μηχανολόγος και 

ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ασχολήθηκε με τη μελέτη του ηλεκτρομαγνητισμού. 

Επίσης με τα πεδία της γεωμετρίας, θεωρητικής και πειραματικής φυσικής, 

ολοκληρωτικού λογισμού, καθώς και αναλυτικής χημείας, βοτανικής, και 

οπτικής. Στις ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Έντισον ο οποίος ήταν υποστηρικτής 

της χρήσης του συνεχούς ρεύματος, κυρίως για πρακτικούς λόγους και για 

ζητήματα ασφάλειας, ενώ ο Τέσλα υποστήριζε τη χρήση του εναλλασσόμενου 

ρεύματος. Τον Οκτώβριο του 1887 η πατέντα του με το όνομα “Πολυφασικό 

Σύστημα Τέσλα” κατοχυρώθηκε στην Αμερικανική Επιτροπή Ευρεσιτεχνιών. 

Το διάστημα 1890-1891 ο Τέσλα έδωσε δεκάδες διαλέξεις για το 

εναλλασσόμενο ρεύμα και τη χρήση του. Το 1891 ο Τέσλα εφηύρε το πηνίο που 

φέρει το όνομά του. Το 1892 έως το 1903 ο Τέσλα αγωνιζόταν να αποδείξει ότι 

η εκπομπή και λήψη ραδιοκυμάτων ήταν δική του εφεύρεση καθώς στηριζόταν 

σε 13 δικές του πατέντες και όχι του Ιταλού Μαρκόνι. Τελικά ο Τέσλα 

δικαιώθηκε το 1943, ενώ αναγνωρίστηκε ως ο εφευρέτης του ραδιοφώνου το 

1955. Τη νύχτα της 1η Μαΐου του 1893 στη Διεθνή Έκθεση του Σικάγο, ο 

Γκρόβερ Κλήβελαντ, ο 24ος πρόεδρος των ΗΠΑ, φωταγώγησε την πόλη του 

Σικάγου με λάμπες που λειτουργούσαν με εναλλασσόμενο ρεύμα. Το 1895 ο 

Ρέντγκεν με τη βοήθεια του Τέσλα μπορούσε να παινευτεί ότι εφηύρε τις ακτίνες 

Χ και έτσι η φήμη του Τέσλα εκτοξεύτηκε. https://www.youtube.com/watch?v=aTowR4acOl4 

Ο Πόλεμος των Ρευμάτων: Νίκολα Τέσλα 
https://www.youtube.com/watch?v=YQ_3p4ngXRw Τι επιχείρησε ο Νίκολα Τέσλα να καταλάβει ο κόσμος; 

➢ 1858 – 1928, Emmeline Pankhurst. Βρετανίδα πολιτική ακτιβίστρια και 

ηγέτης του βρετανικού κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών 

σουφραζέτες, που αγωνίστηκε για να αποκτήσουν οι γυναίκες κοινωνικά και 

πολιτικά δικαιώματα και κυρίως το δικαίωμα της ψήφου. Το 1999, το περιοδικό 

“Time”, την κατέταξε ανάμεσα στα «Τα 100 σπουδαιότερα πρόσωπα του 20ου 

αιώνα», εξηγώντας ότι «σχημάτισε την ιδέα που έχουμε για την σύγχρονη 

γυναίκα και ταρακούνησε τόσο την κοινωνία προβάλλοντας καινούρια πρότυπα, 

που έκανε αδύνατη πλέον την επιστροφή στο παρελθόν». Ίδρυσε την «Πολιτική 

και Κοινωνική Ένωση Γυναικών» (Women's Social and Political Union), μία 

οργάνωση αποτελούμενη μονάχα από γυναίκες, που υπεράσπιζε τις γυναίκες και 

είχε ως σλόγκαν το "deeds, not words" («πράξεις, όχι λόγια»). Η οργάνωση αυτή 

έγινε γνωστή για τις επιθετικές τακτικές που χρησιμοποιούσε: τα μέλη του 

έσπαζαν τζάμια και επιτίθονταν κατά των αστυνομικών. Το 1918, ψηφίστηκε 

νόμος ότι όλοι οι άνδρες άνω των 21 ετών και οι γυναίκες άνω των 30 θα έχουν 

δικαίωμα ψήφου. Αυτή η ανακολουθία έγινε για να διασφαλιστεί ότι οι άντρες 

δεν θα γινόντουσαν μειονότητα ως ψηφοφόροι, καθώς οι θάνατοι ανδρών κατά 

τη διάρκεια του πολέμου ήταν πολυάριθμοι. 

https://www.youtube.com/watch?v=aTowR4acOl4
https://www.youtube.com/watch?v=YQ_3p4ngXRw


➢ 1863–1947, Henry Ford. Αμερικανός βιομήχανος και ο ιδρυτής της  

αυτοκινητοβιομηχανίας Ford Motor Company (1903). Θεωρείται ο πατέρας της 

γραμμής συναρμολόγησης που χρησιμοποιείται στην μαζική παραγωγή, αρχής 

γενομένης με το πρώτο «αυτοκίνητο για το λαό», το περίφημο Ford Model T. 

Εμπνεύστηκε τη «γραμμή παραγωγής» όταν είδε πώς λειτουργεί ένα σφαγείο. 

Εμπνευσμένος από την διαδικασία σφαγής των χοίρων, ο Φορντ καθιέρωσε τη 

«γραμμή παραγωγής», σύμφωνα με την οποία ο κάθε εργαζόμενος είχε μία πολύ 

συγκεκριμένη εργασία στο αυτοκίνητο, καθώς αυτό περνούσε από μπροστά του, 

πάνω στην αλυσίδα που το μετέφερε. Το μοντέλο αυτό αποτέλεσε μία από τις 

μεγαλύτερες πρωτοπορίες στον κόσμο. Μηχανικά, η καινοτομία ήταν ότι 

μπορούσε να επιδιορθωθεί πολύ εύκολα, από οποιονδήποτε κατείχε ελάχιστες 

μηχανολογικές γνώσεις. Συγχρόνως, χρησιμοποιήθηκε ένα ιδιαίτερο κράμα 

ατσαλιού, που το έκανε πολύ πιο ελαφρύ σε σχέση με τα ανταγωνιστικά 

μοντέλα, άρα πιο γρήγορο και πιο εύκολο στον χειρισμό. Η ιστορία του Henry 

Ford είναι εν πολλοίς γνωστή, έχοντας βραβευτεί μάλιστα και ως η 

«σημαντικότερη προσωπικότητα των πρώτων 100 χρόνων του αυτοκινήτου». Ο 

Φορντ σχετίζεται με ό,τι πιο αντιδραστικό και δυσοίωνο έκανε την εμφάνισή 

της τον 20ο αιώνα. Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι η έννοια του ρατσισμού 

και του εθνικισμού, μαζί με την διάδοσή της σε όλον τον πλανήτη στα χρόνια 

του Μεσοπολέμου (και όλα τα δεινά που αυτή επέφερε) είναι κατά κύριο λόγο 

δικό του έργο. Η εξαγορά της μικρής επαρχιακής εφημερίδας «Dearborn 

Independent» του έδωσε το βήμα να εκφράσει μια σειρά από έντονα 

αντισημιτικές απόψεις. Στα δεκάδες άρθρα που  φιλοξενήθηκαν στις στήλες 

αυτής της εφημερίδας οι Εβραίοι εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι για όλα τα δεινά -

γνωστά και μη- στην ιστορία του ανθρώπινου είδους. Σε αυτή τη σειρά των 

δημοσιευμάτων οι Εβραίοι κατηγορήθηκαν ότι βρίσκονταν πίσω από τον 1ο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, τον κομμουνισμό, τα media και το σινεμά, ακόμα και πίσω 

από την εμφάνιση της jazz (η τελευταία, σύμφωνα πάντα με τον Ford, ήταν 

προϊόν μιας διεθνούς συνωμοσίας των Εβραίων με στόχο να «βρωμίσουν» με 

μαύρα στοιχεία την λευκή κουλτούρα). Στη δεκαετία του ‘20 ήταν ο 

μεγαλύτερος χρηματοδότης αντισημιτικής προπαγάνδας σε όλο τον κόσμο. Ο 

Χίτλερ εντυπωσιάστηκε από την «καθαρότητα» της σκέψης του Ford, το βιβλίο 

του έτυχε εμβριθούς μελέτης απ’ όλους, διδασκόταν ακόμα και στα σχολεία της 

ναζιστικής Γερμανίας. 

Η συνάντηση Ford και Χίτλερ δεν έγινε μόνο στο επίπεδο των ιδεών. Αποτελεί κοινό 

μυστικό στους ιστορικούς (αφού δεν υπάρχουν γραπτά στοιχεία) ότι ο «Αμερικανός 

φίλος» χρηματοδοτούσε επί σειρά ετών το κόμμα των Ναζί, και μάλιστα μέσα από 

προσωπικούς του λογαριασμούς και με πλάγιους τρόπους. Το 1938 ο Χίτλερ τον 

παρασημοφόρησε με την ανώτερη τιμή του ναζιστικού καθεστώτος. Σύμφωνα με 

πρόσφατες αναφορές που φέρνει στην επιφάνεια σε βιβλίο του ο δημοσιογράφος και 

ερευνητής του Ολοκαυτώματος Max Wallace, η εταιρία ήταν γνωστό ότι 

χρησιμοποιούσε μορφές εξαναγκαστικής εργασίας στα γερμανικά της εργοστάσια 

κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ενώ παράλληλα εφοδίαζε με όπλα και 

μηχανήματα τον στρατό των Ναζί. 



➢ 1864 – 1876, Πρώτη Διεθνής. [Διεθνής Ένωση Εργατών - International 

Workingmen's Association (IWA)]. Διεθνής οργάνωση που αποσκοπούσε στη 

συσπείρωση διαφόρων αριστερών σοσιαλιστικών, κομμουνιστικών και 

αναρχικών ομάδων καθώς και συνδικαλιστικών ενώσεων της εργατικής τάξης. 

Ιδρύθηκε σε μία συνέλευση εργατών στο Λονδίνο. Το πρώτο συνέδριο της 

Διεθνούς έλαβε χώρα το 1866 στη Γενεύη. 
 https://www.youtube.com/watch?v=orGEanaK0ZE H Διεθνής 
https://www.youtube.com/watch?v=UgfhhGXa2mM Ιστορία ΓΕΛ: Η Γ΄Διεθνής και η δημιουργία του Σ.Ε.Κ.Ε 

➢ 1864, 21 Μαΐου – ένωση Επτανήσων με Ελλάδα. 

➢ 1864 – ελαιοτριβεία, πιεστήρια σταφυλιών, υδρόμυλοι, παραγωγή ξυλάνθρακα, 

σαπωνοποιεία, βυρσοδεψεία, κεραμοποιεία, επιπλοποιεία, αργυροχρυσοχοεία, 

ασβεστοποιεία, κατασκευές ψάθινων προϊόντων - 

https://www.corfuhistory.eu/?p=2502 

➢ 1864 – 1948, Οι αδελφοί Jean Louis και Auguste Marie Louis Nicolas 

Lumiere. Γάλλοι κινηματογραφιστές και εφευρέτες, δημιουργοί του 

κινηματογράφου μίας μηχανής λήψης, εκτύπωσης και προβολής του φιλμ. Το 

1895, πραγματοποίησαν την πρώτη δημόσια προβολή ταινιών, επί πληρωμή, 

στο Παρίσι, ενώ τον επόμενο χρόνο, προώθησαν την εφεύρεσή τους στο 

Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής. Οι ίδιοι θεώρησαν 

πως ο κινηματογράφος ήταν ήσσονος σημασίας και την πούλησαν. Αργότερα 

στράφηκαν στην έγχρωμη φωτογραφία και το 1903 επινόησαν την πρώτη 

έγχρωμη φωτογραφική διαδικασία (Autochrome Lumière), η οποία άρχισε να 

διατίθεται εμπορικά το 1907. Η επιχείρηση των αδελφών Λυμιέρ υπήρξε από 

τις μεγαλύτερες εταιρείες φωτογραφικών ειδών στην Ευρώπη, μέχρι την 

συγχώνευσή της με την εταιρεία Ilford. 
https://www.youtube.com/watch?v=4nj0vEO4Q6s The Lumiere Brothers' - First films (1895) 
https://www.youtube.com/watch?v=aFkSjdaqbyE 

➢ 1867 – 1934, Μαρί Κιουρί. Πολωνή φυσικός, χημικός και καθηγήτρια. Σε 

συνεργασία με τον σύζυγό της, Πιερ Κιουρί, ανακάλυψε το ράδιο και μελέτησε 

τα φαινόμενα της ραδιενέργειας. Ανακάλυψε επίσης το πολώνιο (ονομάστηκε 

έτσι προς τιμήν της χώρας της, Πολωνίας) και υπήρξε η πρώτη γυναίκα που 

έγινε καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης, ενώ τιμήθηκε δυο φορές με 

το βραβείο Νόμπελ για τη Φυσική και τη Χημεία. Οι Κιουρί ανακάλυψαν ότι η 

ακτινοβολία του ραδίου κατέστρεφε τους καρκινικούς όγκους (ραδιοθεραπεία). 

'Ήταν η πιο φημισμένη γυναίκα επιστήμων της εποχής της, γνωστή επίσης ως 

Μαντάμ Κιουρί. Σημαντική είναι η προσφορά της στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

όπου εφοδίασε με δικά της έξοδα πολλά πολεμικά νοσοκομεία με συσκευές 

ακτίνων Χ, έτσι ώστε να εντοπίζονται τα θραύσματα και οι σφαίρες που ήταν 

καρφωμένες στα σώματα των στρατιωτών. Υπολογίζεται ότι η ίδια, με τα 

χρήματα που είχε συγκεντρώσει από τα δύο βραβεία Νόμπελ, έστησε περίπου 

250 ακτινολογικούς θαλάμους στα πολεμικά μέτωπα. Πέθανε στο σανατόριο 

στο Πασί, από αναιμία που πιστευόταν ότι είχε προκληθεί από την μακρόχρονη 

έκθεσή της στην ακτινοβολία. https://www.youtube.com/watch?v=uHmkCmy0k1w Μαρία Κιουρί 

➢ 1870 – 1924, Βλαντιμίρ Λένιν.  Ρώσος κομμουνιστής επαναστάτης, πολιτικός 

και πολιτικός θεωρητικός. Ήταν ηγέτης της Ρωσικής Επανάστασης και 

https://www.youtube.com/watch?v=orGEanaK0ZE
https://www.youtube.com/watch?v=UgfhhGXa2mM
https://www.corfuhistory.eu/?p=2502
https://www.youtube.com/watch?v=4nj0vEO4Q6s
https://www.youtube.com/watch?v=aFkSjdaqbyE
https://www.youtube.com/watch?v=uHmkCmy0k1w


επικεφαλής της Ε.Σ.Σ.Δ. (1922-1924), ηγέτης της Κομμουνιστικής Διεθνούς και 

του μπολσεβικικού κόμματος.  Εκτός από μεγάλος επαναστάτης και 

στρατηγικός νους, ήταν σημαντικός επιστήμονας και στοχαστής. Βασιζόμενος 

στις ανακαλύψεις των θεμελιωτών του Μαρξισμού, έδωσε ρηξικέλευθες 

απαντήσεις, οι οποίες έχουν επίδραση και σήμερα, σε καίρια ζητήματα της 

σύγχρονης εποχής. Κατ' αυτόν τον τρόπο προέκυψε μια νέα θεωρία, οργανικά 

και αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την προηγουμένη, με την οποία συνιστά 

ενιαίον όλο, ο Λενινισμός. Μελέτησε επιστημονικά τον ιμπεριαλισμό, ανέπτυξε 

κι εμπλούτισε τη θεωρία και την πρακτική της ταξικής πάλης, της δημοκρατικής 

και της σοσιαλιστικής επανάστασης  καθώς και τη σοσιαλιστική οικοδόμηση 

και τη μετάβαση στον Κομμουνισμό. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZIDDxSTozEo Λένιν Πως θα σωθούν οι εργάτες από τους καπιταλιστές 
https://www.youtube.com/watch?v=9-9p7qzO_1o ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΙΛΙΤΣ ΛΕΝΙΝ 

➢ 1870 – η πόλη της Κέρκυρας αριθμεί περίπου 16.000 κατοίκους και διαθέτει 

πέντε εργοστάσια. 

➢ 1871 – 1919, Rosa Luxemburg. Εβραία φιλόσοφος, μαρξίστρια πολιτική 

θεωρητικός και επαναστάτρια. Η Λούξεμπουργκ επέμενε πως η κρίσιμη 

διαφορά μεταξύ του κεφαλαίου και των εργατών θα μπορούσε να 

αντιμετωπιστεί μόνο αν το προλεταριάτο αναλάμβανε την εξουσία. Η 

Λούξεμπουργκ ήθελε να οργανώσει μια γενική απεργία για να διεγείρει την 

αλληλεγγύη των εργατών και να εμποδίσει τον πόλεμο. Στις 15 Ιανουαρίου 

1919, χτύπησε την πόρτα της η αστυνομία. Πήγε με τους αστυνομικούς στο 

αυτοκίνητο χωρίς διαμαρτυρία, μεταφέρθηκε στο αρχηγείο του στρατού για 

αναγνώριση και στη συνέχεια επέστρεψε στο αυτοκίνητο, όπου την 

πυροβόλησαν στο κεφάλι.  Οι άνδρες που την δολοφόνησαν, με τις ευλογίες της 

κυβέρνησης, ήταν μέλη των Freikorps, της παράνομης παραστρατιωτικής 

οργάνωσης που, δεκατέσσερα χρόνια μετά, θα αποτελούσαν τον πυρήνα των 

φαιοχιτώνων του Χίτλερ. https://www.youtube.com/watch?v=8VLt8tWyA0w Rosa Luxemburg 

➢ 1871 – 1948, Orville Wright και Wilbur Wright. Δύο Αμερικανοί στους 

οποίους αποδίδεται η εφεύρεση και κατασκευή του πρώτου επιτυχημένου 

αεροπλάνου στον κόσμο και η πραγματοποίηση της πρώτης ελεγχόμενης, 

μηχανικά προωθούμενης και με διάρκεια, βαρύτερης από τον αέρα, ανθρώπινης 

πτήσης στις 17 Δεκεμβρίου 1903. Την ιστορική αυτή πτήση τους επιχείρησαν 

στο Κίτι Χόουκ στη Βόρεια Καρολίνα, με το διπλάνο τους "Flyer" που έφερε 

κινητήρα 12 ίππων που κινούσε δύο έλικες. Η πτήση εκτελέστηκε με τέσσερις 

δοκιμές, διάρκειας 12, 13, 15 και 59 δευτερολέπτων. Κατά την τελευταία 

διανύθηκε απόσταση 260 μέτρων. Πριν την πραγματοποίηση της πτήσης αυτής 

πραγματοποίησαν δοκιμές τριετούς διάρκειας με ανεμόπτερα και χαρταετούς. 
https://www.youtube.com/watch?v=-kjRL-Q-KBc Wright Brothers First Flight, 1903 
https://www.youtube.com/watch?v=OVmB2cAqGi4 1920s Early Helicopters 

➢ 1871, Κέρκυρα. Εργοστάσιο Δεσύλλα. Λόγω της έλλειψης βιοτεχνιών ανάλογης 

δραστηριότητας στη περιοχή της κεντρικής Μεσογείου αλλά και στα Βαλκάνια 

η κερκυραϊκή βιομηχανία κάλυπτε εκείνη τη περίοδο τις καταναλωτικές ανάγκες 

της ελληνικής και ξένης αγοράς. Το εργοστασιακό συγκρότημα αποτελούνταν 

από 14 κτίρια εκ των οποίων ήταν ανάμεσα μια διώροφη έπαυλη, ένα σπουδαίο 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIDDxSTozEo
https://www.youtube.com/watch?v=9-9p7qzO_1o
https://www.youtube.com/watch?v=8VLt8tWyA0w
https://www.youtube.com/watch?v=-kjRL-Q-KBc
https://www.youtube.com/watch?v=OVmB2cAqGi4


δείγμα των αρχοντικών αρχιτεκτονικής των αρχοντικών της Κέρκυρας των 

αρχών του 20ου αιώνα. Στην ακμή του η κολοσσιαία μονάδα έφτασε στο σημείο 

να απασχολεί γύρω στους 1500 εργατοϋπαλλήλους. Ο ιδρυτής του εργοστασίου, 

Αλέξανδρος Δεσύλλας κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να κάνει αυτήν την μονάδα 

να γίνει ανταγωνιστική και ευέλικτη με βάση τα τότε δεδομένα και να 

πρωτοστατεί στο χώρο της βιομηχανίας.https://www.corfuland.gr/el/sample-data-

articles/ergostasio-desylla-enas-biomixanikos-kolossos-ton-balkanion-stin-kerkyra-arxes-

20oy-aiona.html 

➢ 1873, Κέρκυρα. Ιδρύεται από τον Γεράσιμο Ασπιώτη το πρώτο τυπογραφείο με 

αντικείμενο την παραγωγή παιγνιόχαρτων. http://www.corfuland.gr/el/istorika-kerkyra/corfu-

history/to-istoriko-typografeio-aspioti-to-megalytero-ton-balkanion.html 

➢ 1874 – 1937, Guglielmo Marconi, Ιταλός εφευρέτης, γνωστός ως ο πατέρας 

της εκπομπής ραδιοκυμάτων σε μεγάλη απόσταση. Ο Μαρκόνι συχνά 

πιστώνεται ως ο εφευρέτης του ραδιοφώνου. Το 1909 πήρε το Βραβείο Νόμπελ 

Φυσικής για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της ασύρματης τηλεγραφίας. Η 

εφεύρεση του Μαρκόνι αποδείχθηκε σωτήρια για τους επιζώντες από το ναυάγιο 

του Τιτανικού. Οι δύο χειριστές ασυρμάτου στο υπερωκεάνιο κατά τη διάρκεια 

της βύθισης του σκάφους εργάστηκαν ακούραστα μέχρι την τελευταία στιγμή 

στέλνοντας μηνύματα σε άλλα πλοία και ζητώντας τη συνδρομή τους στη 

διάσωση των επιβατών και του πληρώματος. Χάρις στις ακατάπαυστες 

προσπάθειές τους, οι επιζώντες περισυνελέγησαν από το RMS Carpathia. Αν και 

ο Μαρκόνι θεωρήθηκε ευρέως ως ο εφευρέτης του ραδιοφώνου, το γεγονός 

αμφισβητήθηκε από πολλούς επιστήμονες, καθώς το σύνολο σχεδόν των 

πατεντών που είχε χρησιμοποιήσει ήταν του Νίκολα Τέσλα. Προκλήθηκαν 

έντονες διαμάχες και η υπόθεση κατέληξε το 1943 στο Ανώτατο Δικαστήριο των 

Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο και δικαίωσε τον Τέσλα. Ο Μαρκόνι ήταν 

ενεργό μέλος του Ιταλικού Φασιστικού Κόμματος. Έχασε το Νόμπελ Φυσικής 

από τον Έντισον. https://www.youtube.com/watch?v=RNhinA8ajoI 

τηλέγραφος 
https://www.youtube.com/watch?v=_J8YcQETyTw See and hear Morse Code 

https://www.youtube.com/watch?v=fqI2hK8lmb8 Η εξέλιξη του τηλεφώνου 

➢ 1881 – 1955, Alexander Fleming. Σκωτσέζος βιολόγος που  ασχολήθηκε 

ερευνητικά με τη βακτηριολογία, την ανοσολογία και τη χημειοθεραπεία.  Είναι 

πολύ γνωστός για την ανακάλυψη του πρώτου αντιβιοτικού, της πενικιλίνης, το 

1928, για την οποία και πήρε το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. Σύζυγος της 

Ελληνίδας ιατρού και βουλευτή Αμαλίας Φλέμιγκ. 

➢ 1881 – Θεσσαλία, Άρτα ενσωματώνονται με την Ελλάδα. 

➢ 1886, 1η Μαΐου - Το Μάη του 1886 τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο 

ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 ώρες («Οχτώ ώρες δουλειά, 

οχτώ ώρες ανάπαυση, οχτώ ώρες ύπνο») και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Οι 

αιματοβαμμένες εξεγέρσεις των εργατών του Σικάγο στις αρχές Μάη του 1886, 

έγιναν ύστερα από επιτυχημένες διεκδικήσεις των εργατών στον Καναδά το 

1872. Την 1η Μαΐου του 1886, 600.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις απεργίες 

που γίνονταν σε όλη την χώρα, και πάνω από 80.000 στο Σικάγο. 

https://www.corfuland.gr/el/sample-data-articles/ergostasio-desylla-enas-biomixanikos-kolossos-ton-balkanion-stin-kerkyra-arxes-20oy-aiona.html
https://www.corfuland.gr/el/sample-data-articles/ergostasio-desylla-enas-biomixanikos-kolossos-ton-balkanion-stin-kerkyra-arxes-20oy-aiona.html
https://www.corfuland.gr/el/sample-data-articles/ergostasio-desylla-enas-biomixanikos-kolossos-ton-balkanion-stin-kerkyra-arxes-20oy-aiona.html
http://www.corfuland.gr/el/istorika-kerkyra/corfu-history/to-istoriko-typografeio-aspioti-to-megalytero-ton-balkanion.html
http://www.corfuland.gr/el/istorika-kerkyra/corfu-history/to-istoriko-typografeio-aspioti-to-megalytero-ton-balkanion.html
https://www.youtube.com/watch?v=RNhinA8ajoI
https://www.youtube.com/watch?v=_J8YcQETyTw
https://www.youtube.com/watch?v=fqI2hK8lmb8


➢ 1890 – Κέρκυρα, 13 ατμοκίνητα εργοστάσια – η τοπική οικονομία στηριζόταν 

περισσότερο στην βιομηχανία παρά στη γεωργία. 

➢ 1893 -  Η Νέα Ζηλανδία ήταν η πρώτη χώρα που έδωσε δικαίωμα ψήφου στις 

γυναίκες. 

➢ 1896 – Μαντούκι – εργοστάσιο φωταερίου. 

➢ 1897 – Συντριπτική ήττα της Ελλάδας κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο. 

➢ 1901, Κέρκυρα. Γαλακτοβιομηχανία και παγοποιία Μιλτιάδου Μαργαρίτη.  

http://4lyk-kerkyr.ker.sch.gr/oldfactories/mar1.htm 

➢ 1903 – Κοινωνική και Πολιτική Ένωση Γυναικών. Οι γυναίκες που 

συμμετείχαν στους αγώνες αποκαλούντο χλευαστικά «σουφραζέτες». Οι 

σουφραζέτες στην προσπάθεια να διαρρήξουν τα στεγανά έφθασαν σε 

δυναμικές ενέργειες, όπως ο λιθοβολισμός, το 1912, καταστημάτων στο 

Λονδίνο, οι δολιοφθορές σε δίκτυα ηλεκτροδότησης, ακόμα και η επίθεση που 

έκαναν στην κατοικία του τότε πρωθυπουργού της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λόιντ 

Τζορτζ, το 1913. Σημείο καμπής σε αυτόν τον αγώνα ήταν ο θάνατος της 

σουφραζέτας Έμιλι Ντέιβισον, τον Ιούνιο του 1913, κατά την προσπάθειά της 

να πετάξει ένα πανό με συνθήματα πάνω στο άλογο του βασιλιά, στις 

ιπποδρομίες του Έπσομ. Η Νέα Ζηλανδία ήταν η πρώτη χώρα που έδωσε 

δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες το 1893. Όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος 

Πόλεμος χιλιάδες άνδρες ακρωτηριάστηκαν στα πεδία των μαχών, με συνέπεια 

η κοινωνία να δεχθεί γυναίκες σε εργασίες που παραδοσιακά ήταν ανδρικό 

«προνόμιο». Έτσι η γυναίκα κατέκτησε θέσεις στην αγορά εργασίας, 

αποδεικνύοντας στην πράξη τις πραγματικές δυνατότητές της. 

➢ 1912 – 1986, Αμαλία Κουτσούρη – Φλέμινγκ, ιατρός και βουλευτής. 

Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου αναγορεύτηκε διδάκτωρ, 

και συνέχισε τις σπουδές της στο Παρίσι (όπου και εργάσθηκε στο Νοσοκομείο 

Necker), και στο Λονδίνο. Στη διάρκεια της κατοχής συμμετείχε στην Εθνική 

Αντίσταση. Με υποτροφία του Βρετανικού Συμβουλίου πήγε το 1945 στο 

Λονδίνο όπου εργάστηκε στο “Wright Fleming Institute” δίπλα στον 

Νομπελίστα μικροβιολόγο Αλεξάντερ Φλέμιγκ μέχρι το 1949, οπότε επέστρεψε 

στην Ελλάδα για να αναλάβει τη διεύθυνση του Ευαγγελισμού. Το 1953 

παντρεύτηκε με τον Φλέμινγκ αλλά ο γάμος τους κράτησε μόνο δύο χρόνια 

καθώς ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ πέθανε το 1955. Αν και δεν τον χρησιμοποιούσε, 

είχε τον τίτλο της Λαίδης, καθώς ο Φλέμινγκ ήταν Ιππότης (Σερ). Κατά τη 

διάρκεια της δικτατορίας ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση και 

συνελήφθη τον Αύγουστο του 1971, με την κατηγορία ότι σχεδίαζε την 

απόδραση του Αλέκου Παναγούλη. Ύστερα από ανάκριση εικοσιπέντε ημερών, 

στη διάρκεια της οποίας βασανίστηκε, δικάστηκε και καταδικάστηκε από το 

έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών. Η δικτατορία όμως φοβούμενη τον αντίκτυπο 

που θα είχε στη διεθνή κοινότητα η φυλάκιση της Αμαλίας Φλέμινγκ την άφησε 

ελεύθερη και την απέλασε, ενώ της αφαίρεσε και την ελληνική ιθαγένεια. 

Επέστρεψε στο Λονδίνο από όπου ξαναγύρισε μετά την πτώση της δικτατορίας. 

Κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη των βασανιστών της  ΕΣΑ όπου αναφέρθηκε 

ιδιαίτερα στη χρήση παραισθησιογόνων και άλλων ουσιών κατά τη διάρκεια 

http://4lyk-kerkyr.ker.sch.gr/oldfactories/mar1.htm


ανακρίσεων στην περίοδο της χούντας. Εξελέγη βουλευτής Επικρατείας το 1977 

και βουλευτής Α' Αθηνών το 1981 και το 1985 με το ΠΑΣΟΚ, αλλά διαφώνησε 

με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ανέπτυξε δραστηριότητα για την υπεράσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των γυναικών και την ειρήνη. 

https://www.youtube.com/watch?v=TZI93b_xJFs Amalia Fleming 

➢ 1918, 6 Φεβρουαρίου - Στη Βρετανία εγκρίθηκε το δικαίωμα ψήφου στις 

γυναίκες άνω των 30 ετών, που πληρούσαν κάποια κριτήρια περιουσίας. 

Απέκτησαν δικαίωμα ψήφου περίπου 8,5 εκατομμύρια γυναίκες. Το Νοέμβριο, 

οι γυναίκες απέκτησαν και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στη Βουλή. 

➢ 1924 – Ελαιουργία – ΑΕΒΕΚ 

➢ 1928 – Ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ το 1928 παρατήρησε ότι η πράσινη μούχλα 

παρήγαγε μια ουσία που ανέστελλε τη δραστηριότητα μερικών βακτηρίων και 

την ονόμασε πενικιλλίνη. Το 1943 η πενικιλλίνη παρασκευάσθηκε βιομηχανικά. 

Η πενικιλίνη είναι ένα από τα ισχυρότερα σύγχρονα θεραπευτικά μέσα. 

Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της πνευμονίας και πολλών ακόμα ασθενειών. 

https://www.youtube.com/watch?v=uUtLRi2zHgs Η ιστορία της Πενικιλίνης 

 
 

● ΑΕΒΕΚ - https://www.corfuhistory.eu/?p=2502 

● CERACO https://vida-omada.blogspot.com/2019/04/blog-post_53.html 

   

Βιομηχανικά κτήρια 

➢ εργοστάσια Δεσύλλα 

➢ ΤΕΕ – Τμήμα Κερκύρας – Σταυρούλα Αργυρού - 

➢ http://iup.ionio.gr/uploads/PhD%20Theses%20AZ%20History%2010-2016.pdf 

➢ https://atcorfu.com/el/50-palies-photografies-kerkyras-1/ 

➢ https://docplayer.gr/36541362-I-viomihaniki-istoria-tis-kerkyras-ta-ergostasia-aevek-kai-

desyllas.html 

➢ https://tvxs.gr/news/istoria/1911-h-kannabi-sto-epikentro-tis-protis-ergatikis-apergias-tis-

kerkyras tvxs.gr 

➢ http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/33111#page/78/mode/2up 
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