
  

● Γιώργος Ραμίζι
● Γιάννης Τσούνιος
● Νίκος Ντερβίση
● Φήληπος Χοκ
● Ντοργίαν Μπεγαί

Εργάσια για την ταινία:



  

Charles Dickens
● Ο Κάρολος Ντίκενς ή 

Τσαρλς Ντίκενς 7 
Φεβρουαρίου 1812 - 9 

Ιουνίου 1870 ήταν 
Άγγλος 

μυθιστοριογράφος.Ο 
Κάρολος Ντίκενς 

υπήρξε ένας από τους 
πιο διάσημους 

Άγγλους 
μυθιστοριογράφους.  



  

● Η ταίνια:Οliver twist ● Στο 19o αιώνα, o 
ορφανός Όλιβερ 
Τουίστ στέλνεται σε 
ένα πτωχοκομείο, 
όπου τα παιδιά 
μόλις τρέφονται και 
κακοποιούνται.Ο 
Oliver ξεκινά μια 
επταήμερη διαφυγή 
στο Λονδίνο.Όταν 
έφτασε τον 
καλωσόρησαν μια 
συμμορία απο 
πορτοφολάδες με 
επικεφαλής τον 
απατεώνα Fagin. 



  

Ο Όλιβερ Τουίστ είναι 
το παιδί ήρωας ενός 

μελοδραματικού 
μυθιστορήματος της 

κοινωνικής 
διαμαρτυρίας. Ο 

Ντίκενς χρησιμοποιεί 
την κατάστασή του για 
να επικρίνει τη δημόσια 

πολιτική απέναντι 
στους φτωχούς στην 
Αγγλία του 1830.Η 

πραγματική του 
ταυτότητα είναι το 

κεντρικό μυστήριο του 
μυθιστορήματος.

'Ολιβερ



  

Αγγλική κοινωνία 19ος αιώνας

● Το πρώτο μισό του 19ου αιώνα ο δυτικός κόσμος 
γνώρισε μια σειρά από ριζικές ανακατατάξεις.

● Η ραγδαία εκβιομηχάνιση, που ξεκίνησε από την 
Αγγλία και στηρίχτηκε στις συνεχείς προόδους της 
επιστήμης και της τεχνικής. 

● Πλήθη κόσμου συγκεντρώθηκαν στις πόλεις, οι 
οποίες γνώρισαν τεράστια ανάπτυξη. Νέοι κόσμοι 
ανακαλύφθηκαν και καινούριες αποικίες 
προστέθηκαν στα κράτη της Ευρώπης 



  

Κοινωνικές εργασίες
● Εργατική τάξη: Η νέα κοινωνική ομάδα ήταν οι 

εργάτες και οι εργάτριες.Οι εργάτες ζούσαν σε 
άσχημες συνθήκες και δεν είχαν σίγουρη και 
σταθερή δουλειά. Οι περισσότεροι από αυτούς 
ζούσαν σε μικρά δωμάτια στο κέντρο της πόλης. Οι 
κακές συνθήκες υγιεινής προκαλούσαν επιδημίες.

● Παιδική εργασία: Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους 
οι επιχειρηματίες στράφηκαν στα παιδιά ήταν ότι 
εφόσον αυτά μπορούσαν να εκτελέσουν 
συγκεκριμένες εργασίες, ήταν συμφέρουσα 
επιλογή τουλάχιστον οικονομικά, αφού κόστιζαν 
λιγότερο και πειθαρχούσαν ευκολότερα από τους 
ενήλικες.



  

● Γυναικεία εργασία: Αντίστοιχα με τα παιδιά-
εργάτες, το υπόλοιπο μεγάλο μέρος της 
πλειοψηφίας του εργατικού δυναμικού στα 
-υφαντουργικά κυρίως- εργοστάσια ήταν οι 
γυναίκες. 

● Το 1820 το 75-80% των ενήλικων γυναικών 
στην Ευρώπη εργάζονταν στην βιομηχανία 
υφασμάτων.

● Η γυναικεία εργασία  θεωρούνταν 
κατώτερης ποιότητας από την ανδρική και 
δεν θεωρούνταν ειδικευμένη.  
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