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Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 
Ι.ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ 
1.Η Παλαιολιθική και η Μεσολιθική Εποχή 
2.Η Νεολιθική εποχή 

2 

 
Τα ίχνη του πρώτου 
ανθρώπου, ήθη, έθιμα, 
εργαλεία, ασχολίες, 
κατοικία/πρώτα δείγματα 

τέχνης 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 
1.Οι λαοί και οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής 
2.Ο Κυκλαδικός πολιτισμός 
3.Ο Μινωικός πολιτισμός 
4.Η θρησκεία και η τέχνη των Μινωιτών 
5.Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 
6.Η Μυκηναϊκή θρησκεία και τέχνη 
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Σουμέριοι, Βαβυλώνιοι, 
Αιγύπτιοι, Εβραίοι, Φοίνικες, 
Χετταίοι/Οι πρώτοι 
σημαντικοί πολιτισμοί της 
Ελλάδας, τα ανάκτορα της 
Κρήτης και των 
Μυκηνών/Ανάπτυξη τέχνης 
και γνωριμία με τη 
Γραμμική Α΄ και τη 
Γραμμική Β΄ 

 
ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ 

ΤΟ 1100 ΕΩΣ ΤΟ 800Π.Χ. 
1.Οι μεταβατικοί χρόνοι 
2.Η πολιτισμική αναγέννηση 
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Ο πρώτος ελληνικός 
αποικισμός, η διαμόρφωση 
των Ομηρικών επών και η 
επινόηση του ελληνικού 
αλφαβήτου 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΡΧΑΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-
479Π.Χ.) 

1.Αποικιακή εξάπλωση 
2.Ηπόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος 
3.Η Σπάρτη 
4.Αθήνα: από τη βασιλεία στην αριστοκρατία 
5.Αθήνα: Πορεία της τη δημοκρατία 
6.Οι Πανελλήνιοι δεσμοί 
7.ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: Δύο κόσμοι 
συγκρούονται 
8.Η οριστική απομάκρυνση της περσικής 
επίθεσης 
9.Τα Γράμματα 
10.Η Τέχνη 

10 

 
Συγκροτείται η πόλη κράτος, 
ο πολίτης συμμετέχει ενεργά 

στα πολιτικά πράγματα/οι 
Έλληνες αποικίζουν σε 
παράλια Μεσογείου και 
Εύξεινο Πόντο/εμπόριο, 
βιοτεχνία και χρήση 
νομίσματος/η τέχνη σε νέους 
ρυθμούς και η ποίηση 
μιλάει για τις καθημερινές 
αγωνίες των ανθρώπων/ο 
ελληνισμός ενωμένος 
αποκρούει την περσική 
επεκτατική πολιτική 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ(479-431Π.Χ.) 
1.Η Συμμαχία της Δήλου- Η συμμαχία όργανο της 
Αθηναϊκής Ηγεμονίας 
2.Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται-Ο 
Περικλής και το δημοκρατικό πολίτευμα 
3.Η λειτουργία του πολιτεύματος. Οι Λειτουργίες 
4.Η σύγκρουση της κοινωνίας-Η καθημερινή ζωή 
5.Η διαδικασία της μόρφωσης-Ο Αθηναίος και η 
εργασία-Η Αθήνα γιορτάζει 
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Ο ηγετικός ρόλος της Αθήνας 
στη Συμμαχία της Δήλου/το 
δημοκρατικό πολίτευμα, η 
ηγετική φυσιογνωμία του 
Περικλή/οι Λειτουργίες/η 
εκπαίδευση των νέων/οι 
κοινωνικές τάξεις/οι 
αθηναϊκές γιορτές 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ(431-
362Π.Χ.) 
1.Τα αίτια και οι αφορμές του Πελοποννησιακού 
πολέμου-Ο Αρχιδάμειος πόλεμος(431-421π.Χ.) 
2.Η εκστρατεία στη Σικελία(415-413π.Χ.)- Ο 
Δεκελεικός  πόλεμος(413-404π.Χ.) 
3.Η Ηγεμονία της Σπάρτης: Μια κυριαρχία σε 
αμφισβήτηση 
4.Η κυριαρχία της Θήβας στην Ελλάδα 
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Διαχωρίζουμε τις αιτίες από 
τις αφορμές ενός πολέμου/η 
εκστρατεία στη Σικελία και η 
φυσιογνωμία του Αλκιβιάδη/ 
η ταπεινωτική ήττα της 
Αθήνας, η κυριαρχία της 
Σπάρτης και η πτώση της/η 
κυριαρχία της Θήβας, 
Επαμεινώνδας και 
Πελοπίδας 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1.Το κράτος της Μακεδονίας 
2.Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται 
3.Αλέξανδρος.Η κατάκτηση της Ανατολής 
4.Το έργο του Αλέξανδρου 
5.Οι τύχες της Κύπρου 
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Αλέξανδρος Α΄, Αρχέλαος, 
Φίλιππος Β΄ και Αλέξανδρος 
ο μέγας/το συνέδριο της 
Κορίνθου και η ανάθεση της 
αρχηγίας για την εκστρατεία 
κατά των Περσών/ο 
Αλέξανδρος κατακτά την 

Ανατολή και διαδίδει τον 
ελληνικό πολιτισμό 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 
1.Τα Γράμματα 
2.Οι Τέχνες 
3.Η Αρχιτεκτονική των Κλασικών Χρόνων 
4.Η Γλυπτική και η Ζωγραφική των Κλασικών 
Χρόνων 
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Ανάπτυξη  Ιστορίας, 
Φιλοσοφίας, Ιατρικής, 
Ρητορικής, Θεάτρου/η 
αρχιτεκτονική της 
Ακρόπολης και η μεγάλη 
γλυπτική, ζωγραφική. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΚΟΙ 
ΧΡΟΝΟΙ 
1.Τα Ελληνιστικά Βασίλεια 
2.Η κατάσταση στον ελλαδικό χώρο 

 

 
Η διάσπαση του κράτους του 
Αλεξάνδρου, ο ελλαδικός 
χώρος χάνει τη ζωτικότητά 
του, η ελληνική γλώσσα ως 



3.Το Ρωμαϊκό κράτος αποκτά μεγάλη δύναμη 
4.Η υποταγή του Ελληνικού κόσμου 
5.Τα γράμματα και οι Τέχνες των   Ελληνιστικών 
Χρόνων 
6.Ελληνορωμαικός  πολιτισμός  

επίσημο γλωσσικό 
όργανο/στη Δύση υπερισχύει 
η Ρώμη υποτάσσει την 
Καρχηδόνα, την Ελλάδα και 
τα ελληνιστικά βασίλεια 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
1.Η Ρωμαϊκή Ειρήνη 
2.Ο Χριστός και η Διδασκαλία του. Η Πρώτη 
Εκκλησία 
3.Η Διάδοση του Χριστιανισμού 

4.3ος αιώνας μ.Χ. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε 
κρίση 
Κωνσταντίνος. Η μεγάλη στροφή 
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Η Ρωμαϊκή ειρήνη και η 
γέννηση του Χριστιανισμού, 
οι Απόστολοι και η διάδοση 
της θρησκείας παλεύοντας 
με αιρέσεις και διωγμούς/η 

παρακμή της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας και το 
Διάταγμα των Μεδιολάνων 

 
Επαναλήψεις/Διαγωνίσματα με το τελείωμα 
κάθε κεφαλαίου/Προβολή οπτικοακουστικού 
υλικού-επεξεργασία πηγών 
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Σύνολο: 54 

 

 

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ 
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ(330-717) 
Ι.Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΚΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ 
1.Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη 
2.Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αι. 
3.Η πάλη της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και την 
αρχαία θρησκεία 
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
1.Ο Ιουστινιανός και το έργο του 
2.Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του(610-717): 
Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης 
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Η εξίσωση των δικαιωμάτων 
των Χριστιανών με τις άλλες 
θρησκείες, η ίδρυση της 
Κωνσταντινούπολης επί 
Κωνσταντίνου Α΄, η ανάδειξη 
του Χριστιανισμού σε 
κρατική θρησκεία και η 
διαίρεση της αυτοκρατορίας 
επί Θεοδοσίου Α΄/ο 
Ιουστινιανός και το Βυζάντιο. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΛΑΟΙ ΣΤΟΥ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 
ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Ι. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
ΜΕΣΑΙΩΝΑ 
1.Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο 
2.Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το 
Βυζάντιο 
ΙΙ. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 
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Οι λαοί που επηρέασαν την 
τύχη του Βυζαντίου (Γότθοι, 
Σλάβοι, Βούλγαροι, Άραβες) 



1.Η εξάπλωση των Αράβων 
2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ(717-1025) 
Ι.ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ 
ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 
1.Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής 
βυζαντινής αυτοκρατορίας 
2.Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία 

των εικόνων   
3.Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄ και η αυγή της Νέας 
Εποχής 
4.Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς 
και τους Βουλγάρους 
5.Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και 
επέκταση της Αυτοκρατορίας   
6.Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός  του 
Ρωσικού κράτους 
7.Σχέσεις Βυζαντίου-Δύσης. Αγώνες για τη 
διατήρηση των ιταλικών κτήσεων 
ΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
1.Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία 
2.Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η 
σύγκρουσή της με τους {δυνατούς}  
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Στα χρόνια των Ισαύρων η 
εικονομαχία, ο Μιχαήλ Γ΄ 
τερμάτισε τη διαμάχη/ο 
εκχριστιανισμός των Σλάβων 
και των Βουλγάρων/αγώνες 
Βυζαντίου με Άραβες-
Βούλγαρους/σχέσεις με το 

Ρωσικό κράτος/ προσπάθεια 
για διατήρηση ιταλικών 
κτήσεων/οικονομικές και 
κοινωνικές εξελίξεις  και η  
νομοθεσία της Μακεδονικής 
Δυναστείας. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ(1025-1453) 
Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ 
1.Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας 
κατά τον 11ο αιώνα(1025-1081) 

2.Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της 
αυτοκρατορίας 
3.Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα 
των Εκκλησιών 
 
 
ΙΙ. ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
1.Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης 
2.Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά 
κράτη 
ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 
1.Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες 
προσπάθειες για ανάσχεσή τους 
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Ενθρόνιση Κομνηνών και 
ανασύσταση κράτους, 
διαδοχή Αγγέλων και 
αδυναμία απόκρουσης 
εξωτερικών απειλών , άλωση 
Πόλης από Σταυροφόρους, 

δημιουργία ελληνικών και 
λατινικών κρατών/το κράτος 
της Νίκαιας 
ανακαταλαμβάνει την 
Πόλη/η αποσύνθεση του  
κράτους τον 14ο αι. οδήγησε 
στην επέκταση των Σέρβων 
και μετά των Οθωμανών 
(άλωση Πόλης)/ διαμόρφωση 
συνείδησης Νέου 
Ελληνισμού. 



2.Η Άλωση της Πόλης 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 
1.Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο 
2.Βυζαντινή Γραμματεία 
3.Επιστήμη και Τεχνολογία 
4.Εικαστικές Τέχνες και Μουσική 
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Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 
συνδετικός κρίκος μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
Ι. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ(5Ος-
10Ος αι.) 
1.Οι συνέπειες της μετανάστευσης των 
γερμανικών φύλων για την Ευρώπη 
2.Ο Καρλομάγνος και η εποχή του 
3.Η φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη 
ΙΙ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 
1.Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
μεταβολές (11ος-15ος αιώνας) 
2.Ο ρόλος της Καθολικής Εκκλησίας και των 
μοναστηριών στην οργάνωση της ζωής κατά το 
Μεσαίωνα 
3.Η καθημερινή ζωή στη μεσαιωνική Ευρώπη 
4.Λογοτεχνία, Επιστήμη και Τέχνη της 
μεσαιωνικής Ευρώπης 
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Τα γερμανικά βασίλεια, ο 
Καρλομάγνος αυτοκράτορας 
του Ρωμαϊκού κράτους, ο 
θεσμός της φεουδαρχίας στη 
Δυτική Ευρώπη, οι 
οικονομικές και κοινωνικές 
μεταβολές στα τέλη του 
Μεσαίωνα, η 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 
και τα μοναστήρια 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΥΣ 
ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ(15Ος-18Ος αι) 
Ι. ΟΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
1.Οι ανακαλύψεις 
2.Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 
3.Η θρησκευτική Μεταρρύθμιση 
4.Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις  
 
από το 15ο ως το 18ο αι. 
5.Εξελίξεις στα Γράμματα, τις Επιστήμες και τις 
Τέχνες κατά τον 17ο και 18ο αιώνα 
ΙΙ. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 
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Τα εξερευνητικά ταξίδια και 
οι ανακαλύψεις νέων χωρών, 
η Αναγέννηση και ο 
Ανθρωπισμός(γράμματα, 
επιστήμες, τέχνες), η 
θρησκευτική μεταρρύθμιση , 
η Γαλλική Επανάσταση/οι 
Έλληνες υπό Βενετική και  
 
Οθωμανική κυριαρχία, 
διαφορές στην ποιότητα ζωής 
και στα δικαιώματα. 



 
Επαναλήψεις/Διαγωνίσματα με το τελείωμα 
κάθε κεφαλαίου/προβολή οπτικοακουστικού 
υλικού-επεξεργασία πηγών 
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Σύνολο: 58 

 

 

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΩΡΕΣ 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:   
 Οι απαρχές διαμόρφωσης του Νεότερου 
κόσμου 
 
1.  Η εποχή του Διαφωτισμού  
 
2.  Η αμερικανική επανάσταση   
 
3.  Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής      
επανάστασης (1789-1794)  

3 
 

 

1.  Οι εξελίξεις στην Ευρώπη 
- Το κίνημα του 
Διαφωτισμού (ιδεολογία, 
εκπρόσωποι και επιδράσεις 
που άσκησε) 
2.   Οι αποικίες της 
Αμερικής, η αμερικανική 
κρίση και η έκρηξη της 
Αμερικανικής επανάστασης - 
Η δημιουργία νέου 
ανεξάρτητου κράτους 
(Η.Π.Α.) 
3.  Η πολιτική και κοινωνική 
κατάσταση της Γαλλίας πριν 
από την έκρηξη της 
Γαλλικής επανάστασης - Η 
Γαλλική επανάσταση και τα 
γεγονότα της α΄και β΄φάσης. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: 
Η ελληνική επανάσταση του 1821 στο πλαίσιο 
της ανάδυσης των εθνικών ιδεών και του 
φιλελευθερισμού στην Ευρώπη 

 
  1.  Ο Ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως  
τις αρχές του 19ου αι.  
 
2. Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1820-1821 
στην Ευρώπη  
 
3. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής 
επανάστασης της παραδουνάβιες ηγεμονίες  
 
4. Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-
1827) 
 
5. Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων 
Ελλήνων για συγκρότηση κράτους  
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1.   Η οικονομική και  
κοινωνική κατάσταση του 
υπό τουρκική κατοχή 
ελληνισμού - Επαναστατικά 

κινήματα ενάντια στην 
οθωμανική κυριαρχία -Η  
διάδοση των ιδεών του 
Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού – 
Νεοελληνικός Διαφωτισμός 
και κυριότεροι εκπρόσωποί 
του 
2.  Πολιτικές και εθνικές 
διεκδικήσεις των 
επαναστατικών κινημάτων 
στην Ευρώπη κατά την 
περίοδο 1820-1821 
3.   Η ίδρυση της Φιλικής 
Εταιρεία και η κήρυξη της 
ελληνικής επανάστασης στις 



 
6. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη  
 

παραδουνάβιες ηγεμονίες 
4.   Τα κυριότερα γεγονότα 
της ελληνικής επανάστασης 
(1821-1827) και οι 
πρωταγωνιστές τους 
5.  Συγκρότηση τοπικών 
οργανισμών με σκοπό την 
πολιτική οργάνωση των 
Ελλήνων - Προσπάθειες 
δημιουργίας κεντρικής 
διοίκησης – Οι τρεις 
Εθνοσυνελεύσεις (1822-
1827) 
6.  Η διπλωματική εμπλοκή 
των Ευρωπαίων στο ελληνικό 
ζήτημα - Φιλελληνισμός - Η 
ναυμαχία του Ναβαρίνου - 
Το πρωτόκολλο της 
ανεξαρτησίας – Η Ελλάδα 
κυρίαρχο και ανεξάρτητο 
κράτος. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: 
 Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
εξελίξεις στην Ευρώπη και στον κόσμο τον 
19ο αιώνα 
 
1. Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης  

2. Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της 
βιομηχανικής επανάστασης  
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1.  Η βιομηχανική 
επανάσταση και η εξάπλωσή 
της στην Ευρώπη- Η 
επανάσταση στις 
συγκοινωνίες και τις 
επικοινωνίες - Οικονομικός 
φιλελευθερισμός – 
καπιταλισμός 
2.  Πληθυσμιακές μεταβολές 
- Κοινωνικοί 
μετασχηματισμοί - Η 
εμφάνιση των σοσιαλιστικών 
θεωριών -Η ανάπτυξη του 
συνδικαλισμού -Η πολιτική 
οργάνωση των αγροτών -Το 
κίνημα για τη χειραφέτηση 
της γυναίκας 
 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 
Το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του έως 

τις αρχές του 20ου αιώνα  
 
1. Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας 
(1828-1831) –Η ολοκλήρωση της ελληνικής 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.  Η οργάνωση του 
ελληνικού κράτους από τον 
Κυβερνήτη στο πολίτευμα 
και τη διοίκηση, τις ένοπλες 
δυνάμεις, την οικονομία και 
την εκπαίδευση -Η 



επανάστασης 1829 

2. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την 3η 
Σεπτεμβρίου 1843 

3. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση 
του Όθωνα (1862) 

4. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα 
στο Γουδί (1909) 

5. Το κρητικό ζήτημα  (1821-1905) 

6. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων 
εθνικών επιδιώξεων 

7. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 
19ο αι. 
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ολοκλήρωση της 
επανάστασης (1829) -Η 
αντιπολίτευση κατά του 
Καποδίστρια – Η δολοφονία 
του 
2.  Η εκλογή και η άφιξη του 
Όθωνα στην Ελλάδα - Η 
περίοδος της Αντιβασιλείας 
(1833-1835) -Η περίοδος 
της απόλυτης μοναρχίας του  
Όθωνα (1835-1843) -Η 
επανάσταση της 3ης 
Σεπτεμβρίου 1843 
3.  Η καθιέρωση της 
συνταγματικής μοναρχίας - 
Η διαμάχη αυτοχθόνων – 
ετεροχθόνων -Η λειτουργία 
του πολιτεύματος  -Η 
εμφάνιση της Μεγάλης Ιδέας 
- Ο Κριμαϊκός πόλεμος -Η 
έξωση του Όθωνα 1862 
4.  Ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ 
αναλαμβάνει τα καθήκοντά 
του στην Ελλάδα -Η 
ενσωμάτωση των Επτανήσων 
-Το Σύνταγμα του 1864 -
Εσωτερικές πολιτικές 
εξελίξεις (Αλέξ. 
Κουμουνδούρος -Η 
εμφάνιση του 
δικομματισμού -Χαρίλαος 
Τρικούπης και Θεόδωρος 
Δηλιγιάννης -Η πτώχευση 
του 1893 και ο ατυχής 

πόλεμος του 1897 
5.  Οι αγώνες της Κρήτης για 
απελευθέρωση από το 1821 
μέχρι το κίνημα στο Θέρισο 
του 1905 
6.  Η βαλκανική κρίση την 
περίοδο 1875-1878 -Η 
συνθήκη του Αγ. Στεφάνου 
και το συνέδριο του 
Βερολίνου -Η ενσωμάτωση 
της Θεσσαλίας και της Άρτας 
στην Ελλάδα (1881) -Ο 
Μακεδονικός αγώνας -Το 
κίνημα των Νεοτούρκων 
7.  Ο πληθυσμός και η 



έκταση της χώρας στις αρχές 
του 20ού αι. -Το αγροτικό 
ζήτημα-Η ανάπτυξη του 
εμπορίου, της βιομηχανίας, 
της ναυτιλίας και του 
τραπεζικού συστήματος στην 
Ελλάδα -Το εξωελλαδικό 
ελληνικό κεφάλαιο -Η 
κοινωνική διαστρωμάτωση -
Η ανάπτυξη του αγροτικού 
και του εργατικού κινήματος 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: 
Η Ελλάδα από το κίνημα στο Γουδί (1909) 
έως το τέλος των Βαλκανικών πολέμων 
(1913)  
 
1. Το κίνημα στο Γουδί (1909) 

2. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η 
βενιζελική πολιτική της περιόδου 1910-1912 

3. Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913) 

4. Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους 
βαλκανικούς πολέμους 
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1.  Αιτίες που οδήγησαν στο 
κίνημα στο Γουδί –Το 
κίνημα του Στρατιωτικού 
Συνδέσμου (15-8-1909) 
2.  Οι  διπλές εκλογές του 
1910 –Νίκη του Βενιζέλου – 
Αναθεώρηση του 
συντάγματος – Οργάνωση 
του κράτους –Ψήφιση νέων 
νόμων –Νίκη του Βενιζέλου 
και στις εκλογές του 1912 
3.  Τα αίτια των βαλκανικών 
πολέμων –Οι συμμαχίες -Α΄ 
Βαλκανικός πόλεμος – 
Συνθήκη Λονδίνου (17-5-
1913) – Η δολοφονία του 
Γεωργίου Α΄- Β΄ Βαλκανικός 
πόλεμος 
4.  Η συνθήκη του 
Βουκουρεστίου (28-7-1913) 
–Νέα σύνορα για τα 
βαλκανικά κράτη και την 
οθωμανική αυτοκρατορία 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: 
Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η ρωσική 
επανάσταση (1914 – 1918)  
 
1. Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ 
Παγκοσμίου πολέμου 
 
2. Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο –  
Ο Εθνικός Διχασμός 
 
3. Η ρωσική επανάσταση 

4. Η λήξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου και οι 
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1.  Ο ιμπεριαλισμός, ο 
εθνικισμός και ο 
μιλιταρισμός οι βασικές 
αιτίες του Α΄ Παγκοσμίου 
πολέμου -Τα αντίπαλα 
στρατόπεδα -Η αφορμή -Τα 
κύρια μέτωπα -Οι 
επιχειρήσεις του 1916 και 
1917 
2.  Η θέση του Βενιζέλου και 
του Κων/νου σχετικά με τη 
συμμετοχή της Ελλάδας στον 
πόλεμο -Σύγκρουση του 



μεταπολεμικές ρυθμίσεις  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βενιζέλου με το παλάτι –
παραίτηση Βενιζέλου – 
κίνημα Εθνικής Άμυνας –
Εθνικός Διχασμός -
Επέμβαση της Αντάντ και η 
έξωση του Κων/νου -Ο 
Βενιζέλος αναλαμβάνει 
πρωθυπουργός και η 
Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο 
3.  Η κρίση του τσαρικού 
καθεστώτος -Η αστική 
επανάσταση (Φεβρ. 1917) 
και η σοσιαλιστική 
Οκτωβριανή Επανάσταση 
(Οκτ. 1917) -Εμφύλιος 
πόλεμος στη Ρωσία -Ίδρυση 
της Σοβιετικής Ένωσης -Η 
επίδραση της επανάστασης 
των μπολσεβίκων στην 
Ευρώπη 
4.  Τα 14 σημεία του 
Ουίλσον -Οι συνθήκες του 
πολέμου -Η δημιουργία της 
ΚΤΕ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: 
Ο Μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)  
 
1. Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας 
στην οθωμανική αυτοκρατορία 

2. Ο ελληνισμός της Δυτικής Μικράς Ασίας και 
του Πόντου 

3. Το τουρκικό εθνικό κίνημα 

4. Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922) 

5. Εξελίξεις σε Ελλάδα και Τουρκία μετά τον 
μικρασιατικό πόλεμο 
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1.  Κατάληψη εδαφών της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας 
από τις δυνάμεις της Αντάντ 
-Η απόβαση του ελληνικού 
στρατού στη Σμύρνη – 
Θερμή υποδοχή του στρατού 
από τον ελληνικό πληθυσμό- 
Οι πρώτες αντιδράσεις των 
Τούρκων 
2.  Ο ελληνισμός της 
Δυτικής Μικράς Ασίας -Ο 
ελληνισμός του Πόντου -Οι 
διωγμοί του μικρασιατικού 
ελληνισμού -Η κίνηση 
αυτονόμησης στον Πόντο 
3.  Η εθνικιστική αφύπνιση 
των Τούρκων και η 
οργάνωση του εθνικού 
κινήματος ενάντια στους 
μειονοτικούς πληθυσμούς -
Ο Κεμάλ αναδεικνύεται 
αρχηγός του κράτους και 
πρωθυπουργός 
4.  Οι στρατιωτικές 



επιχειρήσεις του ελληνικού 
στρατού -Οι εκλογές του 
1920 –Ήττα του Βενιζέλου –
Επιστροφή του Κων/νου -Η 
ήττα στο Σαγγάριο -Η 
μικρασιατική καταστροφή 
και η πυρπόληση της 
Σμύρνης 
5.  Το κίνημα του 1922 -Η 
ανακωχή των Μουδανιών -Η 
«δίκη των έξι» -Η συνθήκη 
της Λοζάνης -Κοινωνικο-
πολιτικές εξελίξεις στην 
Ελλάδα και την Τουρκία  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: 
Η εποχή του Μεσοπολέμου (1919-1939)  
 
1. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, η παγκόσμια 
οικονομική κρίση του 1929 και η Μεγάλη Ύφεση 

2. Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929 

3. Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης του 1929 

4. Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου –Η δικτατορία της 
4ης Αυγούστου 1936 

5. Το προσφυγικό πρόβλημα στην Ελλάδα κατά 
τον Μεσοπόλεμο 
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1.  Τα αποτελέσματα του Α΄ 
Παγκοσμίου πολέμου - Η 
κατάσταση στην Ευρώπη τη 
δεκαετία του 1920 -Η 
οικονομική κρίση του 1829 -
Η Μεγάλη Ύφεση 
2.  Ανεργία, αυτοκτονίες, 
κλείσιμο επιχειρήσεων, 
μεγάλα κοινωνικά 
προβλήματα -Φραγκλίνος 
Ρούσβελτ (new deal) - 
Αυστηρός κρατικός 
παρεμβατισμός -Εμφάνιση 
και επικράτηση των 
φασιστικών καθεστώτων 
3.  Στάλιν και Σοβιετική 
Ένωση -Ο φασισμός στην 
Ιταλία και τη Γερμανία -
Εξάπλωση του φασισμού 
στην Ευρώπη 
4.  Β΄ Ελληνική Δημοκρατία 
-Η περίοδος 1924-1928 -Η 
παλινόρθωση -Η δικτατορία 
της 4ης Αυγούστου 1936 
5.  Κρατική μέριμνα για 
αποκατάσταση των 
προσφύγων με την ίδρυση 
φορέων και επιτροπών -
Αστική και αγροτική 
αποκατάσταση -Συνέπειες 
για την Ελλάδα από τον 
ερχομό των προσφύγων 
 
 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: 
 Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η Ελλάδα  
 
1. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β΄ 
Παγκοσμίου πολέμου 
 
2. Ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος 
 
3. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο 
πόλεμο 
 
4. Κατοχή, Αντίσταση και Απελευθέρωση 
 
5. Τα αποτελέσματα του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου 
και η ίδρυση του ΟΗΕ 
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1.  Η προκλητική πολιτική 
της Ιταλίας και της 
Γερμανίας -Τα αίτια του 
πολέμου 
2.  Η αφορμή και η έκρηξη 
του πολέμου -Στρατιωτικές 
επιχειρήσεις 1939-1941 -Η 
κατεχόμενη Ευρώπη 
οργανώνεται -Οι γερμανικές 
επιχειρήσεις στη Σοβιετική 
Ένωση και την Αφρική -
Επιχειρήσεις στην Άπω 
Ανατολή -Το τέλος του 
πολέμου 
3.  Ελληνοϊταλικός πόλεμος 
-Ελληνογερμανικός πόλεμος  
4.  Η περίοδος της Κατοχής 
-Η Εθνική Αντίσταση - 
Ίδρυση του ΕΑΜ, του ΕΔΕΣ 
και της ΕΚΚΑ -Η ανατίναξη 
της γέφυρας του 
Γοργοποτάμου- Η αντίσταση 
στις πόλεις -Τάγματα 
ασφαλείας -Η «ελεύθερη 
Ελλάδα» 
5.  Ανθρώπινες απώλειες, 
υλικές καταστροφές, 
κατάρρευση του βιοτικού 
επιπέδου, ηθική 
καταρράκωση -Ίδρυση του 
ΟΗΕ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: 
Διεθνείς εξελίξεις από το τέλος του Β΄ 
Παγκόσμιου πολέμου έως τα τέλη του 20ου 
αιώνα 
 
1. Η πολιτική διαίρεση της μεταπολεμικής 
Ευρώπης  
 

 

1 

 
1.  Οι διασκέψεις της 
Γιάλτας και του Πότσνταμ -
Οι λαϊκές δημοκρατίες της 
Ανατολικής Ευρώπης-Η 
ανοικοδόμηση της Δυτικής 
Ευρώπης -Κινήματα 
αμφισβήτησης τη δεκαετία 
του ‘60 
 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: 
Η Ελλάδα από το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου 
πολέμου έως τα τέλη του 20ου αιώνα  
 

   
 
 
 
 

 
1.  Η εμφύλια σύγκρουση  - 
Τα Δεκεμβριανά - Εμπλοκή 
των Βρετανών – Η συμφωνία 
της Βάρκιζας  -Επιστροφή 



 

* Οι προβλεπόμενες ενδεικτικές διδακτικές ώρες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

συναρτώνται από το γενικότερο σχολικό προγραμματισμό και τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

κάθε τμήματος. 

1. Ο εμφύλιος πόλεμος και τα κύρια προβλήματα 
της μετεμφυλιακής Ελλάδας (1944-1963) – Ο 
Κυπριακός αγώνας (1955-1960) 

2. Όξυνση της πολιτικής κρίσης –Η δικτατορία της 
21ης Απριλίου 1967 (1963-1974) 

3. Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση έως τις αρχές 
της δεκαετίας του ΄80 

4. Η Ελλάδα κατά τη δεκαετία του ΄80 

5. Η Ελλάδα στη μεταψυχροπολεμική εποχή 
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του Γεωργίου Β΄ -Δόγμα 
Τρούμαν (1947) -Τα κύρια 
προβλήματα της Ελλάδας 
(1949-1963) -Ο Κυπριακός 
αγώνας 
2.  Οι δύο κυβερνήσεις Γ. 
Παπανδρέου (1963-1965) -Η 
πορεία προς τη δικτατορία -
Η απριλιανή δικτατορία 
(1967-1974) 
3.  Η Μεταπολίτευση και η 
κυβέρνηση εθνικής ενότητας 
-Κυβερνήσεις Νέας 
Δημοκρατίας 1974-1981  
4.  Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ 
1981-1985 και 1985-1989 
5.  Οι εσωτερικές πολιτικές 
εξελίξεις 1989-2000 - Οι 
αλλαγές στα Βαλκάνια και η 
νέα διεθνής θέση ης 
Ελλάδας -Η θέση της 
Ελλάδας στα Βαλκάνια στα 
τέλη του 20ού αι.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: 
 Οι προσπάθειες ενοποίησης της Ευρώπης 
και η Ελλάδα  
 
1. Οι κυριότεροι σταθμοί στις προσπάθειες 
ενοποίησης της Ευρώπης 
 

 
 

1 
 
 

 
1.  Παράγοντες που 
οδήγησαν στην ευρωπαϊκή 
ενοποίηση -Τα πρώτα 
βήματα -Η ωρίμανση της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης -Τα 
κύρια όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Επαναλήψεις/Διαγωνίσματα με το τελείωμα 
κάθε κεφαλαίου/προβολή οπτικοακουστικού 

υλικού-επεξεργασία πηγών 
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Σύνολο: 58 

 


