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1 Ζ ΟΠΞΧΡΞΠΘΑ ΞΣ ΑΘΓΑΘΞΣ – Ζ ΔΟΞΥΖ ΞΣ ΥΑΚΙΞΣ  

1.1 Ξ ΙΣΙΚΑΔΘΙΞΡ ΟΞΚΘΘΡΛΞΡ 

1.1.1 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ εμϊςηςα Ισκλαδικϊπ πξλιςιρμϊπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξ 

υάοςη, ρε αςξμικϊ και ρσλλξγικϊ επίπεδξ, αλλά και ρςξ ηλεκςοξμικϊ ςεςοάδιξ ςξσ μαθηςή. 

Οοξωπξθέςξσμ μελέςη ςξσ ιρςξοικξϋ υάοςη και ςχμ πϊλεχμ και πεοιξυόμ πξσ αματέοξμςαι ρςη 

ρσγκεκοιμέμη ιρςξοική πεοίξδξ, καθόπ και μελέςη ςξσ ρσμξδεσςικξϋ κειμέμξσ. Δπίρηπ, είμαι 

υοήριμξ ξ εκπαιδεσςικϊπ μα έυει ειραγάγει ςξσπ μαθηςέπ ρςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ και υοήρηπ ςχμ 

εογαλείχμ πξσ ποξρτέοει ςξ λξγιρμικϊ ποϊγοαμμα. 

1.1.2 ΔΙΔΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΣΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΔΜΞΟΘΡΛΞΡ ΡΞ ΥΑΠΖ ΜΖΡΘΩΜ ΙΑΘ ΞΘΙΘΡΛΩΜ ΞΟΞΣ ΑΜΑΟΣΥΗΖΙΔ Ξ 

ΙΣΙΚΑΔΘΙΞΡ ΟΞΚΘΘΡΛΞΡ ΙΑΘ Ξ ΥΠΩΛΑΘΡΛΞΡ ΞΣΡ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμαγμχοίρξσμ ςα γεχγοατικά ϊοια ρςα ξπξία αμαπςϋυθηκε και έδοαρε ξ Ισκλαδικϊπ 

πξλιςιρμϊπ. 

 μα εμςξπίρξσμ πεοιξυέπ πξσ η αουαιξλξγική έοεσμα έυει τέοει ρςξ τχπ ξικιρμξϋπ απϊ ςημ επξυή 

πξσ ήκμαρε ξ Ισκλαδικϊπ πξλιςιρμϊπ 

 μα παοαςηοήρξσμ ρςξ υάοςη ςξ αμάγλστξ ςχμ πεοιξυόμ πξσ μελεςξϋμ και μα ρσγκοίμξσμ ςιπ 

πεοιξυέπ πξσ αμαπςϋυθηκαμ ρςξ παοελθϊμ με ςιπ πεοιξυέπ πξσ ρήμεοα έυξσμ αμαπςσυθεί. 

 μα ενξικειχθξϋμ με ςα εογαλεία ςξσ υάοςη (επιλξγή και υοχμαςιρμϊπ πεοιξυόμ) 

 μα αμαπςϋνξσμ παοαςηοηςικϊςηςα και εσυέοεια ρςημ καςαγοατή ρςξιυείχμ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα παοαςηοήρξσμ ςξ υάοςη ςχμ Ισκλάδχμ και μα 

εμςξπίρξσμ ςα μηριά και ςξσπ ξικιρμξϋπ ϊπξσ αμαπςϋυθηκε ξ Ισκλαδικϊπ πξλιςιρμϊπ. Έςρι 

επεμβαίμξσμ ρςξ πεοιβάλλξμ ςξσ υάοςη και ρσμειδηςξπξιξϋμ ςα γεχγοατικά ϊοια ςχμ Ισκλάδχμ. Ξ 

υάοςηπ ςξσ ρυξλικξϋ βιβλίξσ (ρελ. 21) μπξοεί μα ανιξπξιηθεί δημιξσογικά, ατξϋ ξ μαθηςήπ 

επεμβαίμει δσμαμικά πλέξμ ρε ασςϊμ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξι ξικιρμξί πξσ υοειάζεςαι μα εμςξπίρει και μα υοχμαςίρει ξ μαθηςήπ είμαι ξι ενήπ: 

 ξι πεοιξυέπ Αγία Διοήμη και  Ιετάλα ρςημ Ιέα 

 η Τσλακχπή ρςη Λήλξ 

 ςξ Ιαρςοί  και η  Υαλαμδοιαμή ρςη Ρϋοξ 

 ςξ Ακοχςήοι ρςη Ηήοα 

 η Οαοξικιά και ςξ Τοξϋοιξ ρςημ Οάοξ 

 ξι πεοιξυέπ Οάμξομξπ, Γκοϊςα, και Ρπεδϊπ ρςη Μάνξ 

 ςξ μηρί ςηπ Ιέοξσ 

 και η Ιϋθμξπ 



Οεοιπλάμηρη ρςξ Υχοξ-Υοϊμξ - Θρςξοία Α’-Γ’ Γσμμαρίξσ Βιβλίξ Ιαθηγηςή 

 6 

 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΑ ΔΘΜΑΘ Α ΙΣΠΘΑ ΥΑΠΑΙΖΠΘΡΘΙΑ ΩΜ ΞΘΙΘΡΛΩΜ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμαγμχοίρξσμ ςξ γεχτσρικϊ ρςξιυείξ ςξσ υόοξσ ςχμ Ισκλάδχμ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςη θέρη ϊπξσ υςίρςηκαμ ξι ποόςξι ξικιρμξί (κξμςά ρςη θάλαρρα ή μακοιά απϊ 

ασςή, ρε πεδιμέπ ή ξοειμέπ πεοιξυέπ) 

 μα αρκήρξσμ ςημ κοιςική ςξσπ ρκέφη αματξοικά με ςα αίςια επιλξγήπ μιαπ ςξπξθερίαπ για ςημ 

ίδοσρη εμϊπ ξικιρμξϋ 

 μα καςαςξπιρςξϋμ υοξμικά αματξοικά με ςιπ ξικιρςικέπ αλλαγέπ ρςα πλαίρια ςξσ Ισκλαδικξϋ 

πξλιςιρμξϋ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα παοαςηοήρξσμ ςξ γεχτσρικϊ αμάγλστξ ςξσ υάοςη 

ςχμ Ισκλάδχμ και μα διαπιρςόρξσμ ςη θέρη (ξοειμή ή πεδιμή) ςχμ ξικιρμόμ και κας’ επέκςαρη και 

ςα κοιςήοια πξσ ξδήγηραμ ρςημ επιλξγή μιαπ θέρηπ για ςημ ίδοσρη εμϊπ ξικιρμξϋ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξι ξικιρμξί ςχμ Ισκλάδχμ αμαπςϋρρξμςαι ασςϊμξμα, καθόπ ςα μηριά υχοίζξμςαι απϊ ςη θάλαρρα 

και η επικξιμχμία ςξσπ πεοιξοίζεςαι απϊ ςιπ εκάρςξςε καιοικέπ ρσμθήκεπ. Ιςίζξμςαι κξμςά ρςη 

θάλαρρα ή ρε υαμηλξϋπ λϊτξσπ, αλλά απϊ ςξ 2300 π.Υ. δέυξμςαι επιδοξμέπ και ξυσοόμξμςαι. Έςρι, 

αουίζξσμ μα κςίζξμςαι ρε φηλξϋπ λϊτξσπ μακοιά απϊ ςη θάλαρρα. Λεςά ςξ 2000 π.Υ. κςίζξμςαι πιξ 

ρϋμθεςξι ξικιρμξί (Ακοχςήοι Ηήοαπ) 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΔ ΙΑΘ ΑΟΞ Θ ΙΑΑΡΠΔΤΞΜΑΘ ΞΘ ΞΘΙΘΡΛΞΘ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εμβαθϋμξσμ ρε παοάγξμςεπ γεχλξγικξϋπ (ρειρμικϊςηςα) και μα ρσμδέρξσμ ςημ ακμή και ςημ 

παοακμή εμϊπ πξλιςιρμξϋ με ασςξϋπ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα παοαςηοήρξσμ ςξ γεχτσρικϊ αμάγλστξ ςξσ υάοςη 

ςχμ Ισκλάδχμ και μα διαπιρςόρξσμ ςημ ϋπαονη ρειρμξγεμόμ μηριόμ (π.υ. Λήλξπ). Ρςη ρσμέυεια 

ρσμδέξσμ ςιπ γεχλξγικέπ ενελίνειπ με ςημ παοακμή ςξσ Ισκλαδικξϋ πξλιςιρμξϋ. 

Οοξςειμόμεμεπ Απαμςήρειπ 

Ξι ξικιρμξί ςχμ Ισκλάδχμ καςαρςοέτξμςαι απϊ ρειρμξϋπ γϋοχ ρςα 1600 π.Υ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΔΜΞΟΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΛΔ ΘΡ ΞΟΞΘΔΡ ΑΜΔΟΣΝΑΜ ΔΛΟΞΠΘΙΔΡ 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΔΡ ΞΘ ΙΣΙΚΑΔΘΔΡ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ποξραμαςξλιρςξϋμ ρςξ υάοςη και μα διαπιρςόρξσμ ςα ρϋμξοα ςξσ Ισκλαδικξϋ κϊρμξσ και ςιπ 

εμπξοικέπ και πξλιςιρςικέπ επατέπ πξσ αμέπςσνε με άλλξσπ λαξϋπ. 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ϊςι η ξικξμξμική άμθηρη μέρχ ςξσ εμπξοίξσ απξςελεί καθξοιρςικϊ 

παοάγξμςα αμάπςσνηπ εμϊπ πξλιςιρμξϋ. 
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Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ διεσοϋμξσμ ςξ ξπςικϊ ςξσ πεδίξ παοαςηοόμςαπ ςα αμαςξλικά, 

δσςικά, βϊοεια και μϊςια ρϋμξοα ςχμ Ισκλάδχμ και εμςξπίζξμςαπ παοαθαλάρριεπ πϊλειπ με ςιπ 

ξπξίεπ πιθαμϊμ ξι Ισκλαδίςεπ μα διενήγαγαμ εμπϊοιξ και μα αμςάλλαναμ πξλιςιρςικά αγαθά. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξι Ισκλαδίςεπ αμέπςσναμ εμπξοικέπ ρυέρειπ με ςα σπϊλξιπα μηριά ςξσ Αιγαίξσ πελάγξσπ, με 

πεοιξυέπ ςηπ αμαςξλικήπ λεκάμηπ ςηπ Λερξγείξσ (Δγγϋπ Αμαςξλή) και απϊ ςη 2η υιλιεςία π.Υ. με 

πϊλειπ ςηπ Ιοήςηπ και ςηπ ηπειοχςικήπ Δλλάδαπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΑ ΔΘΜΑΘ Ζ ΟΞΠΔΘΑ ΟΑΠΑΙΛΖΡ ΞΣ ΙΣΙΚΑΔΘΙΞΣ ΟΞΚΘΘΡΛΞΣ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ρσμδέρξσμ υοξμικά ςξμ Ισκλαδικϊ πξλιςιρμϊ με ςξσπ άλλξσπ δϋξ ρπξσδαίξσπ πξλιςιρμξϋπ 

πξσ ακξλξϋθηραμ, ςξμ Λιμχικϊ και ςξμ Λσκημαψκϊ. 

 μα διαπιρςόρξσμ ςημ απϊρςαρη απϊ ςα Λιμχικά και ςα Λσκημαψκά κέμςοα και ςημ εσκξλία 

επικξιμχμίαπ μέρχ ςηπ θάλαρραπ και ςξσ εμπξοίξσ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ ρσμδέξσμ ςξ γεχγοατικϊ και πξλιςιρςικϊ υόοξ ςχμ Ισκλάδχμ 

με άλλεπ πεοιξυέπ ςηπ Δλλάδαπ, ϊπχπ είμαι η Λιμχική Ιοήςη και η Λσκημαψκή ηπειοχςική Δλλάδα. 

Διαπιρςόμξσμ ςημ πξλιςιρςική ρσμέυεια ρςξμ ελλημικϊ υόοξ μέρα απϊ ςη διαδξυή ςχμ πξλιςιρμόμ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξι Ισκλάδεπ απϊ ςξ 1600 π.Υ. ελέγυξμςαι απϊ ςξσπ Λιμχίςεπ πξσ έυξσμ κσοιαουήρει ρςξμ εσοϋςεοξ 

υόοξ ςξσ Αιγαίξσ και απϊ ςξ 1450 π.Υ. ελέγυξμςαι απϊ ςξσπ Λσκημαίξσπ, ατξϋ ξ Λιμχικϊπ 

πξλιςιρμϊπ παοακμάζει και ασςϊπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΑ ΔΘΜΑΘ Α ΙΣΠΘΑ ΥΑΠΑΙΖΠΘΡΘΙΑ ΩΜ ΙΣΙΚΑΔΘΙΩΜ ΔΘΔΩΚΘΩΜ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα έοθξσμ ρε επατή με ςα αοιρςξσογήμαςα ςξσ Ισκλαδικξϋ πξλιςιρμξϋ 

 μα ρσμδέρξσμ ςημ ςέυμη με ςξ σπέδατξπ ςχμ Ισκλαδίςικχμ μηριόμ (μάομαοξ, άογιλξπ) 

 μα εμςείμξσμ ςημ παοαςηοηςικϊςηςά ςξσπ και μα απξμξμόρξσμ ιδιαίςεοα υαοακςηοιρςικά 

 μα εναρκηθξϋμ χπ ποξπ ςημ πεοιγοατή ασςξϋ πξσ βλέπξσμ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ εμςξπίζξσμ μηριά με πλξϋριξ σπέδατξπ (Οάοξπ, Μάνξπ: ενϊοσνη 

μαομάοξσ) και παοαςηοξϋμ εικϊμεπ κσκλαδικόμ ειδχλίχμ. Δπιρημαίμξσμ ςξ είδξπ ςχμ μξοτόμ πξσ 

απεικξμίζξσμ και ςα αδοά αμαςξμικά υαοακςηοιρςικά. Διαπιρςόμξσμ ςημ απξσρία ςηπ ςοίςηπ 

διάρςαρηπ (ςξσ βάθξσπ) και ςξ μικοϊ μέγεθξπ ςχμ αγαλμάςχμ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Δίμαι καςαρκεσαρμέμα απϊ μάομαοξ 

Οαοιρςάμξσμ γσμαίκεπ γσμμέπ, άμδοεπ μξσρικξϋπ, κσμηγξϋπ ή πξλεμιρςέπ 

Ξι μξοτέπ είμαι ρυημαςξπξιημέμεπ (ατηοημέμη ςέυμη) (Οαοάδειγμα: δεμ ςξμίζξμςαι ξι αμαςξμικέπ 

λεπςξμέοειεπ ρςιπ γσμαικείεπ μξοτέπ) 
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Οαοξσριάζξσμ μεςχπικϊςηςα: έυξσμ μϊμξ δϋξ διαρςάρειπ, καθόπ είμαι καςαρκεσαρμέμα για μα 

βλέπξμςαι απϊ μποξρςά, ϊπχπ ξι ζχγοατικξί πίμακεπ (Ρπάμια σπάουει η ςοίςη διάρςαρη, ϊπχπ ςξ 

ειδόλιξ με ςξμ κιθαοιρςή). 

Δίμαι μικοά ρε  μέγεθξπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: Θ ΔΜΣΟΩΡΖ ΡΑΡ ΟΠΞΙΑΚΞΣΜ Α ΙΣΙΚΑΔΘΙΑ ΔΘΔΩΚΘΑ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εναρκήρξσμ ςημ κοιςική ςξσπ ρκέφη 

 μα εσαιρθηςξπξιηθξϋμ ρε ζηςήμαςα ςέυμηπ 

 μα ανιξλξγήρξσμ ρε ποξρχπικϊ επίπεδξ έογα ςέυμηπ και μα αμαζηςήρξσμ ςα δικά ςξσπ κοιςήοια 

αιρθηςικξϋ κάλξσπ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα απξδόρξσμ με δικά ςξσπ ρσμαιρθήμαςα 

(θασμαρμϊπ, απξοία, έκπληνη κ.α.) ςξ αιρθηςικϊ απξςέλερμα πξσ ςξσπ ποξκαλεί η θέα ςχμ 

κσκλαδικόμ ειδχλίχμ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

α κσκλαδικά ειδόλια μπξοξϋμ μα ποξκαλξϋμ εσυάοιρςη διάθερη, καθόπ μξιάζξσμ με παιδικϊ 

παιυμίδι. Δπίρηπ, έκπληνη, καθόπ ςξ μάομαοξ είμαι ρκληοϊ σλικϊ και η επενεογαρία ςξσ ήςαμ 

δϋρκξλη. Δπιπλέξμ, η ρυημαςικϊςηςα και η αταιοεςικϊςηςα ςχμ μξοτόμ ποξκαλξϋμ θασμαρμϊ. 

Λπξοεί μα επιρημαμθεί η ρσμευήπ ποξρπάθεια ςελειξπξίηρηπ ςχμ μξοτόμ και η πξοεία απϊ 

απλξϋρςεοεπ ποξπ ρσμθεςϊςεοεπ μξοτέπ - π.υ. ρε πιξ ποξυχοημέμα ειδόλια απξδίδξμςαι 

υαοακςηοιρςικά ποξρόπξσ (μάςια, μϋςη, ρςϊμα) και ρόμαςξπ (υέοια, δάυςσλα). 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΣ ΞΤΔΘΚΔΑΘ Ζ ΑΜΑΟΣΝΖ ΞΣ ΙΣΙΚΑΔΘΙΞΣ ΟΞΚΘΘΡΛΞΣ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εναρκήρξσμ ςημ παοαςηοηςικϊςηςά ςξσπ και ςημ κοιςική ςξσπ ρκέφη 

 μα ρσμδέρξσμ ςξ γεχγοατικϊ και γεχτσρικϊ ςξπίξ με ςημ αμάπςσνη ξικξμξμικόμ και 

πξλιςιρςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ παοαςηοξϋμ ςη γεχγοατική θέρη ςχμ Ισκλάδχμ ρε ρυέρη με 

ςξσπ εμπξοικξϋπ ρςαθμξϋπ ςηπ επξυήπ εκείμηπ και διαπιρςόμξσμ ςημ καίοια θέρη ςξσπ. Δπίρηπ, 

διαπιρςόμξσμ ςημ εσκξλία ςχμ πξλιςιρςικόμ και ξικξμξμικόμ αμςαλλαγόμ πξσ είυαμ ξι Ισκλάδεπ με 

άλλα αμεπςσγμέμα μέοη ςξσ ςϊςε κϊρμξσ και, ςέλξπ, ρσμδέξσμ ςημ αμάπςσνη ςξσ Ισκλαδικξϋ 

πξλιςιρμξϋ με ςξμ καθξοιρςικϊ κλιμαςξλξγικϊ παοάγξμςα. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ρσμξφίζξμςαπ μπξοξϋμε μα πξϋμε ϊςι η αμάπςσνη ςξσ Ισκλαδικξϋ πξλιςιρμξϋ ξτείλεςαι: 

 ρςξ ήπιξ μερξγειακϊ κλίμα 

 ρςη γεχγοατική θέρη ςχμ Ισκλάδχμ (εμπξοικϊ ρςασοξδοϊμι Δσοόπηπ, Αρίαπ, Ζπειοχςικήπ 

Δλλάδαπ και Ιοήςηπ) 

 ρςξ πλξϋριξ σπέδατξπ (ξοσκςά, μάομαοξ, άογσοξπ, ξφιαμϊπ) 

 ρςημ επίδοαρη με άλλξσπ πξλιςιρμξϋπ ςηπ Δγγϋπ Αμαςξλήπ, ςηπ Ιοήςηπ και ςηπ ηπειοχςικήπ 

Δλλάδαπ. 
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1.2 Ξ ΛΘΜΩΘΙΞΡ ΟΞΚΘΘΡΛΞΡ 

1.2.1 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ εμϊςηςα Λιμχικϊπ πξλιςιρμϊπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξ 

υάοςη, ρε αςξμικϊ και ρσλλξγικϊ επίπεδξ, αλλά και ρςξ ηλεκςοξμικϊ ςεςοάδιξ ςξσ μαθηςή. 

Οοξωπξθέςξσμ μελέςη ςξσ ιρςξοικξϋ υάοςη και ςχμ πϊλεχμ και πεοιξυόμ πξσ αματέοξμςαι ρςη 

ρσγκεκοιμέμη ιρςξοική πεοίξδξ, καθόπ και μελέςη ςξσ ρσμξδεσςικξϋ κειμέμξσ. Δπίρηπ, είμαι 

υοήριμξ ξ εκπαιδεσςικϊπ μα έυει ειραγάγει ςξσπ μαθηςέπ ρςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ και υοήρηπ ςχμ 

εογαλείχμ πξσ ποξρτέοει ςξ λξγιρμικϊ ποϊγοαμμα. 

1.2.2 ΔΙΔΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΣΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΑΟΞ ΟΞΣ ΟΑΘΠΜΔΘ Ξ ΞΜΞΛΑ ΞΣ Ξ ΟΞΚΘΘΡΛΞΡ ΖΡ ΙΠΖΖΡ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμαγμχοίρξσμ ςα γεχγοατικά ϊοια ρςα ξπξία αμαπςϋυθηκε και έδοαρε ξ Λιμχικϊπ 

πξλιςιρμϊπ. 

 μα ρσμδέρξσμ ςημ ξμξμαρία εμϊπ πξλιςιρμξϋ με ςη μσθξλξγία και ςημ αουαιξλξγική έοεσμα 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ϊςι η ξμξμαςξθερία εμϊπ 

αουαίξσ πξλιςιρμξϋ μπξοεί μα ποξκϋφει απϊ ςη μσθξλξγία και ςημ αουαιξλξγική έοεσμα, ϊςαμ άλλεπ 

πηγέπ δεμ μαπ βξηθξϋμ ρε ασςϊ.  

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

ξ ϊμξμά ςξσ ξ πξλιςιρμϊπ ςηπ Ιοήςηπ ςξ πήοε απϊ ςξ μσθικϊ βαριλιά Λίμχα. 

Ξ Άοθξσο Έβαμπ με ςιπ αμαρκατέπ πξσ έκαμε ρςημ Ιμχρϊ ρςιπ αουέπ ςξσ 20ξσ αιόμα έδχρε ςξ ϊμξμα 

Λιμχικϊπ πξλιςιρμϊπ και Λιμχίςεπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΑ ΔΘΜΑΘ Α ΓΜΩΡΞΔΠΑ ΑΜΑΙΞΠΑ ΖΡ ΙΠΖΖΡ ΙΑΘ ΟΞΘΑ Ζ ΟΞΠΔΘΑ ΞΣΡ 

ΡΞ ΥΠΞΜΞ; ΔΜΞΟΘΡΔ Α ΡΞ ΥΑΠΖ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα καςαςξπιρςξϋμ γεχγοατικά αματξοικά με ςιπ πεοιξυέπ ςηπ Ιοήςηπ πξσ αμαπςϋυθηκαμ και 

ενελίυθηκαμ ρε αμακςξοικά κέμςοα. 

 μα παοαςηοήρξσμ ςη θέρη και ςημ απϊρςαρη αμάμερα ρςα κέμςοα ασςά. 

 μα εμςάνξσμ ρςξ υοϊμξ ςημ ακμή και ςημ παοακμή ςχμ Λιμχικόμ αμακςϊοχμ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα νευχοίρξσμ ρςξ υάοςη και μα υοχμαςίρξσμ ςα 

Λιμχικά αμάκςξοα. Μα ςα απαοιθμήρξσμ, μα μεςοήρξσμ πιθαμόπ ςημ απϊρςαρη μεςανϋ ςξσπ με ςη 

βξήθεια ςχμ εογαλείχμ ςξσ υάοςη και μα ατηγηθξϋμ ςημ ενέλινή ςξσπ ρςξ υοϊμξ (ακμή – παοακμή). 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

α γμχρςϊςεοα αμάκςξοα ςηπ Ιοήςηπ είμαι ςηπ Ιμχρξϋ, ςηπ Ταιρςξϋ, ςχμ Λαλίχμ και ςηπ Εάκοξσ. 

Θδοϋξμςαι ρςημ πεοίξδξ 2000-1700 π.Υ. αλλά καςαρςοέτξμςαι απϊ ρειρμϊ ςξ 1700 π.Υ. Αμέρχπ 

ναμακςίζξμςαι με μεγαλϋςεοη λαμποϊςηςα για μα καςαρςοατξϋμ πάλι ςξ 1450 π.Υ. εκςϊπ απϊ ασςϊ 

ςηπ Ιμχρξϋ, ςξ ξπξίξ θα καςαρςοατεί ςξ 1370 π.Υ. 
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ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΔΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΔΡ ΡΣΓΙΔΜΠΩΜΑΜ Α ΑΜΑΙΞΠΑ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςξμ διξικηςικϊ, ξικξμξμικϊ, πξλιςικϊ και πξλιςιρςικϊ –θοηρκεσςικϊ  οϊλξ 

ςχμ αμακςϊοχμ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα αματέοξσμ ςιπ λειςξσογίεπ πξσ επιςελξϋραμ ςα 

αμακςξοικά κέμςοα ςηπ Ιοήςηπ. Οοϊκειςαι για οϊλξσπ πξλσρϋμθεςξσπ και ρε άμερη ρυέρη με ςξμ 

ςοϊπξ ξογάμχρηπ ςηπ μιμχικήπ πξλιςείαπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

α Λιμχικά αμάκςξοα ήςαμ κέμςοα άρκηρηπ διξίκηρηπ και λήφηπ απξτάρεχμ.  

Ήςαμ η καςξικία ςχμ αουϊμςχμ. Δπίρηπ, εκεί απξθηκεϋξμςαμ ςα αγοξςικά ποξψϊμςα 

Δπιπλέξμ, λειςξσογξϋραμ και χπ καλλιςευμικά και θοηρκεσςικά κέμςοα. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΑ ΒΑΡΘΙΑ ΥΑΠΑΙΖΠΘΡΘΙΑ ΩΜ ΑΜΑΙΞΠΩΜ ΓΜΩΠΘΕΔΔ; ΣΟΑΠΥΔΘ 

ΡΣΡΥΔΘΡΖ ΑΜΑΛΔΡΑ ΡΞ ΛΣΗΞ ΓΘΑ Ξ ΚΑΒΣΠΘΜΗΞ ΙΑΘ Ξ ΛΘΜΩΘΙΞ ΑΜΑΙΞΠΞ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ρσρυεςίρξσμ ςημ αουιςεκςξμική δξμή ςξσ αμακςϊοξσ με ςξ πξλσρϋμθεςξ οϊλξ πξσ 

επιςελξϋρε. 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ϊςι ξ μϋθξπ εμπεοιέυει ρςξιυεία αλήθειαπ πξσ επιβεβαιόμξμςαι απϊ ςιπ 

αουαιξλξγικέπ έοεσμεπ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ διακοίμξσμ ςημ αουιςεκςξμική δξμή ςξσ Λιμχικξϋ αμακςϊοξσ και 

ρσμειδηςξπξιξϋμ ςξ σφηλϊ πξλιςιρςικϊ επίπεδξ ςξσ Λιμχικξϋ πξλιςιρμξϋ. Ζ ρϋμδερη με ςξ μϋθξ ςξσ 

λαβϋοιμθξσ είμαι απαοαίςηςη, ποξκειμέμξσ ξ μαθηςήπ μα ρσμδέρει ςξ μϋθξ με ςημ ιρςξοική αλήθεια. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

α Λιμχικά αμάκςξοα είυαμ μξοτή δαιδαλόδη με πξλσόοξτα διαμεοίρμαςα, ρκάλεπ και 

τχςαγχγξϋπ. Υςίζξμςαμ με ποξραμαςξλιρμϊ ρςξμ άνξμα Βξοοά – Μϊςξσ και είυαμ χπ κέμςοξ μια 

ξοθξγόμια ασλή. Διέθεςαμ ρσρςήμαςα ϋδοεσρηπ και απξυέςεσρηπ, απξθήκεπ και ςξιυξγοατίεπ. Δεμ 

είυαμ ςείυη. Διέθεςαμ ιρυσοϊ ρςϊλξ χπ αμσμςική ποξρςαρία. 

Έμαπ μέξπ επιρκέπςηπ ποαγμαςικά έυαμε ςξμ ποξραμαςξλιρμϊ ςξσ, καθόπ βοιρκϊςαμ μποξρςά ρε έμα 

πξλϋπλξκξ ρυέδιξ απϊ μεγάλα και μικοά διαμεοίρμαςα, αίθξσρεπ, απξθήκεπ, ρκάλεπ, διαδοϊμξσπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΑ ΡΣΡΖΛΑΑ ΓΠΑΤΖΡ ΔΘΔΗΔΑΜ ΞΘ ΛΘΜΩΘΔΡ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διακοίμξσμ ςα ρσρςήμαςα γοατήπ πξσ αμαπςϋυθηκαμ ρςημ Λιμχική Ιοήςη 

 μα διαπιρςόρξσμ ϊςι υχοίπ αμεπςσγμέμξ ρϋρςημα γοατήπ δεμ μξείςαι ρπξσδαίξπ πξλιςιρμϊπ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ παοαςηοξϋμ ςιπ γοαπςέπ μαοςσοίεπ πξσ ρόζξμςαι και 

επιβεβαιόμξσμ ςα δϋξ ρσρςήμαςα γοατήπ πξσ υοηριμξπξιξϋραμ ρςημ Ιοήςη ποιμ μα καςαλάβξσμ ςξ 

μηρί ξι Λσκημαίξι και μα τέοξσμ ςη Γοαμμική Β’.  
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Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξι Λιμχίςεπ υοηριμξπξιξϋραμ δϋξ ρσρςήμαςα γοατήπ. ξ ποόςξ ρόζεςαι ρςξ δίρκξ ςηπ Ταιρςξϋ 

(γϋοχ ρςξ 1700 π.Υ.) και είμαι ιεοξγλστική γοατή. ξ δεϋςεοξ ξμξμάζεςαι Γοαμμική Α’, ήςαμ 

ρσλλαβική γοατή και έυει ρχθεί ρε πήλιμεπ πιμακίδεπ και αγγεία. 

Δεμ έυξσμ απξκοσπςξγοατηθεί ακϊμα. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΑΜΑΕΖΖΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΛΔ ΘΡ ΞΟΞΘΔΡ ΞΘ ΛΘΜΩΘΔΡ ΑΜΔΟΣΝΑΜ 

ΔΛΟΞΠΘΙΔΡ ΡΥΔΡΔΘΡ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εμςάνξσμ ρςξ γεχγοατικϊ υάοςη ςηπ Λερξγείξσ ςημ Λιμχική Ιοήςη. 

 μα διαπιρςόρξσμ ςημ καίοια γεχγοατική θέρη ςξσ μηριξϋ. 

 μα ρσρυεςίρξσμ ςξ Λιμχικϊ πξλιςιρμϊ με άλλξσπ πξλιςιρμξϋπ πξσ ήκμαραμ ρςημ αμαςξλική 

λεκάμη ςηπ Λερξγείξσ ςημ ίδια επξυή. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ εμςξπίζξσμ ρςξ υάοςη πεοιξυέπ πξσ ρσμξοεϋει η Ιοήςη και 

επικξιμχμεί μέρχ ςηπ θάλαρραπ αμςαλλάρρξμςαπ εμπξοικά και πξλιςιρςικά αγαθά. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Λε μηριά ςξσ Αιγαίξσ, πϊλειπ ςηπ Οελξπξμμήρξσ και ςηπ άλληπ ηπειοχςικήπ Δλλάδαπ, με ςημ 

Αίγσπςξ, ςημ Ιϋποξ και ςημ Αμαςξλική Λερϊγειξ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΔΜΞΟΘΡΔ ΑΟΞΘΙΘΔΡ ΟΞΣ ΘΔΠΣΡΑΜ ΞΘ ΛΘΜΩΘΔΡ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ρςξ υάοςη ςημ εδατική επέκςαρη ςχμ Λιμχιςόμ 

 ςξ μέγεθξπ ακμήπ και δϋμαμηπ ςξσ Λιμχικξϋ πξλιςιρμξϋ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ διαπιρςόμξσμ ϊςι ξι Λιμχίςεπ ιδοϋξσμ εμπξοικξϋπ ρςαθμξϋπ και 

απξικίεπ ρε πξλλά ελλημικά μηριά ςξσ Αιγαίξσ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ίδοσραμ απξικίεπ ρςη Λήλξ, ρςη Πϊδξ, ρςη Ράμξ και ρςη Ηήοα., ρςημ Ιχ, ρςημ Ιάοπαθξ, ρςημ 

Ιϋθμξ, ρςα Ιϋθηοα, ρςημ Ιέα. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ:  ΓΘΑΘ Ξ ΡΣΡΖΛΑ ΟΞΚΘΘΙΖΡ ΞΠΓΑΜΩΡΖΡ ΩΜ ΛΘΜΩΘΩΜ ΥΑΠΑΙΖΠΘΕΔΑΘ 

ΡΣΓΙΔΜΠΩΘΙΞ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εμςοστήρξσμ ρε πξλιςικέπ έμμξιεπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςξμ ςοϊπξ πξλιςικήπ ξογάμχρηπ ςξσ Λιμχικξϋ κϊρμξσ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα ρσρυεςίρξσμ ςημ απάμςηρή ςξσπ ρςηοιγμέμξι ρςη 

δξμή και ςη λειςξσογία ςχμ αμακςϊοχμ ςηπ Ιοήςηπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 
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Ξι ενξσρίεπ (διξίκηρη, ξικξμξμία, λαςοεία) ρσγκεμςοόμξμςαι ρςα υέοια ςξσ άουξμςα πξσ διαμέμει 

ρςξ αμάκςξοξ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: Θ ΑΜΗΠΩΟΞΘ ΖΑΜ ΞΘ ΛΘΜΩΘΔΡ; ΟΩΡ ΙΣΚΞΣΡΔ Ζ ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΖ ΕΩΖ ΞΣΡ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαςσπόρξσμ κοίρειπ για ςημ πξιϊςηςα ζχήπ ςχμ Λιμχιςόμ 

 μα ανιξπξιήρξσμ ρςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ ςιπ ςξιυξγοατίεπ ςχμ Λιμχικόμ αμακςϊοχμ και 

ςιπ απεικξμίρειπ ρε άλλεπ μξοτέπ ςέυμηπ  

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα παοαςηοήρξσμ ςημ ςέυμη ςηπ Λιμχικήπ Ιοήςηπ και 

μα καςαλήνξσμ ρε ρσμπεοάρμαςα ρυεςικά με ςημ πξιϊςηςα ζχήπ ςχμ αμθοόπχμ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξι Λιμχίςεπ ζξϋραμ ειοημική ζχή. Έμιχθαμ αρταλείπ λϊγχ ςξσ ιρυσοξϋ ρςϊλξσ ςξσπ. Διέθεςαμ 

πξλλέπ γιξοςέπ, ςιπ ξπξίεπ γιϊοςαζαμ ρςημ ασλή ςχμ αμακςϊοχμ. 

Ξι γσμαίκεπ τξοξϋραμ πλξϋρια υοχμαςιρςά τξοέμαςα και κξρμήμαςα. Οοϊρευαμ ςξ υςέμιρμα ςχμ 

μαλλιόμ ςξσπ, ςξ βάφιμξ και ςημ εμτάμιρή ςξσπ γεμικϊςεοα. Αμςίθεςα ξι άμδοεπ μςϋμξμςαμ λιςά και 

ςϊμιζαμ ςξ γσμμαρμέμξ ρόμα ςξσπ. 

Κάςοεσαμ γσμαικείεπ θεϊςηςεπ ποξρτέοξμςαπ αμαθήμαςα και ςελόμςαπ ςα ςασοξκαθάφια. Υϊοεσαμ 

και ζξϋραμ αμέμελα. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΔΜΞΟΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΘΔΠΑ ΙΑΘ ΞΟΞΣΡ ΚΑΠΔΘΑΡ ΩΜ ΛΘΜΩΘΩΜ. 

Διδακςικξί Ρςϊυξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα παοαςηοήρξσμ ςξμ αοιθμϊ και ςημ ςξπξθερία ςχμ ιεοόμ λαςοείαπ ςχμ Λιμχιςόμ. 

 μα διαπιρςόρξσμ ςξ θοηρκεσςικϊ υαοακςήοα ςξσ Λιμχικξϋ κϊρμξσ. 

Ρυϊλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα ρσμβξσλεσςξϋμ ςo υάοςη και μα αμαζηςήρξσμ ιεοά 

κξοστήπ και ρπήλαια. 

Οοξςειμϊμεμεπ απαμςήρειπ 

ϊπξι λαςοείαπ βοίρκξμςαμ ρςα αμάκςξοα, ρε ιδιχςικέπ ξικίεπ και ρε ρπήλαια. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: Θ ΑΜΘΟΠΞΡΩΟΔΣΑΜ ΞΘ ΓΣΜΑΘΙΔΘΔΡ ΗΔΞΖΔΡ; 

Διδακςικξί Ρςϊυξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εμςοστήρξσμ ρςξ υαοακςήοα ςηπ Λιμχικήπ θοηρκείαπ. 

 μα διαπιρςόρξσμ ςξμ κσοίαουξ οϊλξ ςηπ γσμαίκαπ ρςη λαςοεία. 

Οοξςειμϊμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξι γσμαικείεπ θεϊςηςεπ αμςιποξρόπεσαμ ςιπ επξυέπ ςξσ έςξσπ, ςη βλάρςηρη (αμθξτξοία) και ςξ 

μαοαρμϊ (θάμαςξ) ρςη τϋρη και ςημ αμάρςαρη. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: Θ ΗΔΛΑΑ ΟΑΠΘΡΑΜΞΣΜ ΞΘ ΞΘΥΞΓΠΑΤΘΔΡ ΩΜ ΑΜΑΙΞΠΩΜ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 
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 μα παοαςηοήρξσμ ςα θέμαςα ςηπ Λιμχικήπ ςέυμηπ. 

 μα διαπιρςόρξσμ ςξμ ειοημικϊ υαοακςήοα ςξσ Λιμχικξϋ κϊρμξσ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα ρσμβξσλεσςξϋμ παοαρςάρειπ ςέυμηπ απϊ ςιπ πηγέπ 

και απϊ ςξ ρυξλικϊ ςξσπ βιβλίξ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξι ςξιυξγοατίεπ ςχμ αμακςϊοχμ παοξσριάζξσμ θέμαςα απϊ ςη θάλαρρα, ειδσλλιακά ςξπία, 

λαςοεσςικέπ πξμπέπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΑ ΑΓΓΔΘΑ ΞΜΞΛΑΕΞΣΛΔ ΙΑΛΑΠΑΧΙΑ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα παοαςηοήρξσμ ςα θέμαςα ςηπ Λιμχικήπ ςέυμηπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Οξλϋυοχμα αγγεία πξσ καςαρκεσάζξμςαμ ρςξ αμάκςξοξ ςηπ Ιμχρξϋ και ςηπ Ταιρςξϋ και ενάγξμςαμ 

ρςημ Τξιμίκη και ρςημ Αίγσπςξ. Βοέθηκαμ ρςξ ρπήλαιξ Ιαμαοόμ ςξ 1884, και απϊ εκεί πήοαμ ςξ 

ϊμξμά ςξσπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΔΙΞΡ ΑΟΞ Α ΑΓΓΔΘΑ Θ ΑΚΚΑ ΔΘΔΖ ΛΘΜΩΘΙΖΡ ΔΥΜΖΡ ΔΥΞΣΛΔ ΒΠΔΘ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εμςοστήρξσμ ρε θέμαςα ςηπ Λιμχικήπ ςέυμηπ. 

 μα διαπιρςόρξσμ ςξ σφηλϊ αιρθηςικϊ απξςέλερμα ςξσ Λιμχικξϋ πξλιςιρμξϋ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα ρσμβξσλεσςξϋμ παοαρςάρειπ ςέυμηπ απϊ ςιπ πηγέπ 

και απϊ ςξ ρυξλικϊ ςξσπ βιβλίξ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Οήλιμα ειδόλια πξσ αμαπαοιρςάμξσμ γσμαικείεπ μξοτέπ, κξρμήμαςα υοσρά και αρημέμια, ρτοαγίδεπ 

απϊ ελεταμςϊδξμςξ και ημιπξλϋςιμξσπ λίθξσπ και οσςά (αγγεία απϊ πηλϊ ή μέςαλλξ, ρσμήθχπ με 

μξοτή κεταλήπ ςαϋοξσ, πξσ υοηριμξπξιξϋραμ για λαςοεσςικξϋπ ρκξπξϋπ). 
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1.3 Ξ ΛΣΙΖΜΑΧΙΞΡ ΟΞΚΘΘΡΛΞΡ 

1.3.1 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ εμϊςηςα Λσκημαψκϊπ πξλιςιρμϊπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξ 

υάοςη, ρε αςξμικϊ και ρσλλξγικϊ επίπεδξ, αλλά και ρςξ ηλεκςοξμικϊ ςεςοάδιξ ςξσ μαθηςή. 

Οοξωπξθέςξσμ μελέςη ςξσ ιρςξοικξϋ υάοςη και ςχμ πηγόμ πξσ αματέοξμςαι ρςη ρσγκεκοιμέμη 

ιρςξοική πεοίξδξ, καθόπ και μελέςη ςξσ ρσμξδεσςικξϋ κειμέμξσ. Δπίρηπ, είμαι υοήριμξ ξ 

εκπαιδεσςικϊπ μα έυει ειραγάγει ςξσπ μαθηςέπ ρςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ και υοήρηπ ςχμ εογαλείχμ 

πξσ ποξρτέοει ςξ λξγιρμικϊ ποϊγοαμμα. 

1.3.2 ΔΙΔΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΣΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΑΟΞ ΟΞΣ ΟΑΘΠΜΔΘ Ξ ΞΜΞΛΑ ΞΣ Ξ ΛΣΙΖΜΑΧΙΞΡ ΟΞΚΘΘΡΛΞΡ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμαγμχοίρξσμ ςα γεχγοατικά ϊοια ρςα ξπξία αμαπςϋυθηκε και έδοαρε ξ Λσκημαψκϊπ 

πξλιςιρμϊπ. 

 μα ρσμδέρξσμ ςημ ξμξμαρία εμϊπ πξλιςιρμξϋ με ςη μσθξλξγία και ςημ αουαιξλξγική έοεσμα ρςξ 

πιξ τημιρμέμξ κέμςοξ ασςήπ ςηπ επξυήπ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ϊςι η ξμξμαςξθερία εμϊπ 

αουαίξσ πξλιςιρμξϋ μπξοεί μα ποξκϋφει απϊ ςη μσθξλξγία και ςημ αουαιξλξγική έοεσμα ρςξ πιξ 

γμχρςϊ κέμςοξ ςξσ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

ξ ϊμξμα ποξέουεςαι απϊ ςξ ρημαμςικϊςεοξ κέμςοξ ςξσ πξλιςιρμξϋ ασςξϋ, ςιπ Λσκήμεπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΔΡ ΔΘΜΑΘ ΞΘ ΟΔΠΘΞΔΞΘ ΞΣ ΛΣΙΖΜΑΧΙΞΣ ΟΞΚΘΘΡΛΞΣ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εμςάνξσμ υοξμικά ςξμ Λσκημαψκϊ πξλιςιρμϊ. 

 μα διακοίμξσμ πεοιϊδξσπ με κοιςήοια ςα αουαιξλξγικά μμημεία. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα διακοίμξσμ ςα Λσκημαψκά υοϊμια ρε δϋξ πεοιϊδξσπ 

με κοιςήοιξ ςα αουαιξλξγικά μμημεία πξσ διαρόθηκαμ έχπ ρήμεοα. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

α) Ζ πεοίξδξπ ςχμ βαριλικόμ ςάτχμ (1600-1450 π.Υ.) και β) η αμακςξοική πεοίξδξπ (1400-1200 

π.Υ.). 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΔΜΞΟΘΡΔΔ ΡΞ ΥΑΠΖ Α ΛΣΙΖΜΑΧΙΑ ΑΜΑΙΞΠΑ. ΟΞΘΑ ΖΑΜ Α 

ΥΑΠΑΙΖΠΘΡΘΙΑ ΩΜ ΛΣΙΖΜΑΧΙΩΜ ΑΜΑΙΞΠΩΜ; ΟΞΘΑ ΙΞΘΜΑ ΡΞΘΥΔΘΑ ΣΟΑΠΥΞΣΜ ΑΜΑΛΔΡΑ 

ΡΘΡ ΝΔΥΩΠΘΡΔΡ ΛΣΙΖΜΑΧΙΔΡ ΔΟΘΙΠΑΔΘΔΡ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εμςξπίρξσμ ρςξ υάοςη ςα ρημαμςικϊςεοα Λσκημαψκά κοαςίδια και ςα κέμςοα ςξσπ πξσ 

διέθεςαμ αμάκςξοα. 
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 μα νευχοίρξσμ ςημ αουιςεκςξμική δξμή ςξσπ και ςξμ οϊλξ ςχμ επιμέοξσπ ςμημάςχμ ςξσπ ρε 

ρϋγκοιρη με ςα μιμχικά αμάκςξοα. 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ϊςι εκςϊπ απϊ ςημ πξλιςική ενξσρία σπάουξσμ κξιμά ρςξιυεία ϊπχπ η 

γλόρρα, η θοηρκεία, η διξίκηρη και ξι θερμξί. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα διαπιρςόρξσμ ϊςι ςα Λσκημαψκά αμακςξοικά 

κέμςοα είμαι διάρπαοςα ρςξμ ηπειοχςικϊ ελλημικϊ υόοξ και ρσμδέξμςαι μεςανϋ ςξσπ με κξιμξϋπ 

δερμξϋπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

α Λσκημαψκά αμακςξοικά κέμςοα είμαι: ξι Λσκήμεπ, η ίοσμθα, η Οϋλξπ, η Ηήβα 

Ήςαμ απλξϋρςεοα ρε ρϋγκοιρη με ςα μιμχικά αμάκςξοα. Διέθεςαμ έμαμ ποξθάλαμξ και ςξ κϋοιξ 

δχμάςιξ, ϊπξσ σπήουε μια ερςία κσκλική. Ρςξ υόοξ ασςϊ (μέγαοξ) ξ βαριλιάπ είυε ςξ θοϊμξ ςξσ και 

δευϊςαμ ςξσπ επιρκέπςεπ. Ξλϊγσοα σπήουαμ άλλα δχμάςια. 

Ιξιμά ρςξιυεία είμαι η γλόρρα, η θοηρκεία και ξι κξιμχμικξπξλιςικξί θερμξί. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΔΜΞΟΘΡΔΔ ΑΚΚΑ ΛΣΙΖΜΑΧΙΑ ΙΔΜΠΑ ΡΖΜ ΖΟΔΘΠΩΘΙΖ ΔΚΚΑΔΑ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςημ εδατική επέκςαρη ςχμ Λσκημαίχμ ρε πεοιξυέπ ςηπ ηπειοχςικήπ Δλλάδαπ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ αμαζηςξϋμ με ςη βξήθεια ςξσ υάοςη και ςχμ εογαλείχμ ςξσ 

Λσκημαψκά κέμςοα πξσ έυει τέοει ρςξ τχπ η αουαιξλξγική ρκαπάμη. α επιρημαίμξσμ ρςξ υάοςη με 

κάπξια υοχμαςική απϊυοχρη. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Άλλα Λσκημαψκά κέμςοα είμαι: 

ρςημ Αογξλίδα ςξ Άογξπ, ρςη Κακχμία ςξ Βατειϊ, ρςημ Ζλεία ξ Ιακϊβαςξπ, ρςημ Αςςική ξ 

Λαοαθόμαπ, η Δλεσρίμα και η Αθήμα, ρςη Λερρημία η Οϋλξπ, ρςη Βξιχςία ξ Γλαπ, ξ Ξουξμεμϊπ, ρςη 

Λαγμηρία η Θχλκϊπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΛΔ ΟΞΘΞΣΡ ΞΛΔΘΡ ΖΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΑΡ ΑΡΥΞΚΖΗΖΙΑΜ ΞΘ ΛΣΙΖΜΑΘΞΘ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διακοίμξσμ ςξ μέγεθξπ ξικξμξμικήπ δοαρςηοιξπξίηρηπ ςχμ Λσκημαίχμ 

 ςξσπ πϊοξσπ ρςξσπ ξπξίξσπ ρςήοιναμ ςημ ακμή ςξσ πξλιςιρμξϋ ςξσπ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ αματέοξσμ ςξμείπ ξικξμξμικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ ςχμ Λσκημαίχμ.  

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξι Λσκημαίξι αρυξλήθηκαμ με ςη γεχογία, ςημ κςημξςοξτία, ςη βιξςευμία (παοαγχγή έογχμ ςέυμηπ 

απϊ μέςαλλα, λίθξ ή ελεταμςϊδξμςξ), ςη μασςιλία και ςξ εμπϊοιξ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΩΡ ΘΔΠΑΠΥΔΘΑΘ Ζ ΛΣΙΖΜΑΧΙΖ ΙΞΘΜΩΜΘΑ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 
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 μα διαπιρςόρξσμ ςημ κξιμχμική ξογάμχρη ςχμ Λσκημαίχμ 

 μα διακοίμξσμ ςιπ κξιμχμικέπ ςάνειπ και ςη θέρη ςξσπ ρςημ κξιμχμική πσοαμίδα 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ ιεοαουξϋμ ςιπ κξιμχμικέπ ςάνειπ ςηπ Λσκημαψκήπ κξιμχμίαπ και 

ρσμπληοόμξσμ ςημ κξιμχμική πσοαμίδα. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ρςημ κξοστή βοίρκεςαι ξ άμαν και η βαριλική ξικξγέμεια. Έπξμςαι ξι ασλικξί και ςξ ιεοαςείξ. 

Ακξλξσθξϋμ ξι δήμξι (υχοιά γϋοχ απϊ ςξ αμάκςξοξ), ϊπξσ ζξσμ ξι γεχογξί, ξι κςημξςοϊτξι και ξι 

ςευμίςεπ. Ρςη βάρη βοίρκξμςαι ξι δξϋλξι. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΔΜΞΟΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΞΟΞΣ ΑΜΑΡΙΑΤΗΖΙΑΜ ΟΖΚΘΜΔΡ ΟΘΜΑΙΘΔΔΡ 

ΛΔ Ζ ΓΠΑΛΛΘΙΖ Β’ ΓΠΑΤΖ. Θ ΓΜΩΠΘΕΔΔ ΓΘΑ Ζ ΓΠΑΤΖ ΑΣΖ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εμςξπίρξσμ ρςξ υάοςη μσκημαψκά αμάκςξοα πξσ αμαρκάτθηκαμ και έτεοαμ ρςξ τχπ 

ρπξσδαία αουαιξλξγικά εσοήμαςα 

 μα γμχοίρξσμ ςξ ρϋρςημα γοατήπ ςχμ Λσκημαίχμ 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςη ρςεμή ρϋμδερη ςηπ γοατήπ με ςα Λσκημαψκά αμάκςξοα και ςημ 

γοατειξκοαςία πξσ αμαπςϋυθηκε μέρα ρε ασςά. 

 μα καςαλάβξσμ ςη δξμή και ςη λειςξσογία ςηπ γοατήπ ασςήπ. 

 μα διαπιρςόρξσμ ϊςι η ελλημικϊςηςα ςηπ γοατήπ απξδεικμϋει ςασςϊυοξμα ςημ ελλημικϊςηςα ςξσ 

Λσκημαψκξϋ πξλιςιρμξϋ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ, ατξϋ διαβάρξσμ ςιπ πηγέπ πξσ αματέοξμςαι ρςη Γοαμμική Β’ 

επιρημαίμξσμ ρςξ υάοςη ςα αμάκςξοα ϊπξσ βοέθηκαμ πήλιμεπ πιμακίδεπ. Ηα ποέπει ξ καθηγηςήπ μα 

ρσρυεςίρει ςη γοατή με ςα αμάκςξοα και ςη βαριλική γοατειξκοαςία πξσ αμαπςϋυθηκε μέρα ρε 

ασςά. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ιμχρϊπ, Οϋλξπ, Ηήβα, Λσκήμεπ, ίοσμθα. 

Ζ Γοαμμική Β’απξκοσπςξγοατήθηκε ςξ 1952 απϊ ςξσπ Λάικλ Βέμςοιπ και ζξμ ράμςγξσικ. Δίμαι 

ρσλλαβική ελλημική γοατή. ημ καςείυαμ λίγξι ενειδικεσμέμξι γοατείπ. Ρόθηκε ρε πήλιμεπ 

πιμακίδεπ ϊπξσ καςαγοάτξμςαμ λξγιρςικξί καςάλξγξι (εμπξοικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, αγαθά). 

Υοηριμξπξιήθηκε απϊ ςξ 1400 έχπ ςξ 1150 π.Υ. Δναταμίρςηκε με ςημ παοακμή ςχμ αμακςϊοχμ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΡΖΛΔΘΩΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΔΛΟΞΠΘΙΞΣΡ ΡΑΗΛΞΣΡ ΙΑΘ ΑΟΞΘΙΘΔΡ ΩΜ 

ΛΣΙΖΜΑΘΩΜ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα παοαςηοήρξσμ ςημ εμπξοική ενάπλχρη ςχμ Λσκημαίχμ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςημ εδατική επέκςαρη ςχμ Λσκημαίχμ πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ κσοιαουία ςξσπ 

ρςη θάλαρρα. 

 μα ρσμπεοάμξσμ ςιπ πξλιςιρςικέπ αμςαλλαγέπ πξσ είυαμ με άλλξσπ λαξϋπ. 
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Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει με ςη βξήθεια ςξσ υάοςη μα αμαζηςήρξσμ εμπξοικξϋπ 

ρςαθμξϋπ και απξικίεπ ςχμ Λσκημαίχμ. Απξςελεί έκπληνη η μεγάλη απϊρςαρη πξσ κάλσπςαμ ξι 

Λσκημαίξι έμπξοξι ποξκειμέμξσ μα αμαζηςήρξσμ ρπάμιεπ ποόςεπ ϋλεπ και μα πξσλήρξσμ ςα 

εμπξοεϋμαςά ςξσπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξι Λσκημαίξι ιδοϋξσμ απξικίεπ ρςα μηριά ςξσ Αιγαίξσ και ρςα παοάλια ςηπ Λ. Αρίαπ (Έτερξπ, 

Λίληςξπ, Αλικαομαρρϊπ) και ρςημ Ιϋποξ (Έγκχμη, Ιίςιξ). Αμαζηςξϋμ ποόςεπ ϋλεπ ρςημ 

μξςιξαμαςξλική Λερϊγειξ (Οαλαιρςίμη, Θξοδαμία, Αίγσπςξπ), ςη μϊςια Θςαλία και ςη Ρικελία (Κιπάοεπ 

Μήρξι), ρςημ Θρπαμία και ρςη Βοεςαμία. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΞΘ ΚΞΓΞΘ ΞΔΖΓΖΡΑΜ ΡΖΜ ΟΑΠΑΙΛΖ ΞΣ ΛΣΙΖΜΑΧΙΞΣ ΟΞΚΘΘΡΛΞΣ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαςσπόρξσμ κοίρειπ για ςξσπ λϊγξσπ πξσ ξδήγηραμ ρε παοακμή ςξσπ Λσκημαίξσπ. 

 μα ρσρυεςίρξσμ ςη διάοκεια ζχήπ εμϊπ πξλιςιρμξϋ με ςημ ξικξμξμική εσημεοία, ςξ εμπϊοιξ, ςημ 

ερχςεοική και ενχςεοική αρτάλεια.  

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ϊςι έμαπ πξλιςιρμϊπ 

παοακμάζει ϊςαμ η ξικξμξμία ςξσ και η ερχςεοική ςξσ καςάρςαρη πλήςςεςαι απϊ ευθοικέπ επιθέρειπ 

και αμαςαοαυέπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ρςξσπ λϊγξσπ παοακμήπ ςχμ Λσκημαίχμ αματέοξμςαι: η έλεσρη ςχμ Δχοιέχμ, ξι ερχςεοικέπ 

αμαςαοαυέπ και ξι επιδοξμέπ ςχμ λαόμ ςηπ θάλαρραπ πξσ διαςάοαναμ ςιπ εμπξοικέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΑΠΑΖΠΔΘΡΔ Α ΙΣΙΚΩΟΔΘΑ ΔΘΥΖ ΙΑΘ ΖΜ ΟΣΚΖ ΩΜ ΚΔΞΜΩΜ ΡΖΜ 

ΑΙΠΞΟΞΚΖ ΩΜ ΛΣΙΖΜΩΜ. Θ ΥΑΠΑΙΖΠΑ ΔΘΔΗΔΑΜ ΞΘ ΛΣΙΖΜΑΘΞΘ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα παοαςηοήρξσμ ςα αουιςεκςξμικά θαϋμαςα ςχμ Λσκημαίχμ 

 μα ρσρυεςίρξσμ ςημ αουιςεκςξμική ςχμ ακοξπϊλεχμ με ςημ αμθοόπιμη τϋρη ςχμ Λσκημαίχμ. 

 μα διαπιρςόρξσμ ϊςι κϋοιξ αίςημα ςηπ επξυήπ ήςαμ η αρτάλεια και η απξςοξπή ςχμ ευθοόμ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα παοαςηοήρξσμ ςιπ πηγέπ πξσ αματέοξμςαι ρςα 

ςείυη και ςημ Οϋλη ςχμ λεϊμςχμ ςχμ Λσκημόμ. Ξ ςεοάρςιξπ ϊγκξπ ςξσπ πξσ ακϊμα και ρήμεοα 

ποξκαλεί ςξ δέξπ, θα ποέπει μα εομημεσςεί ρε ρυέρη με ςξ υαοακςήοα ςχμ αμθοόπχμ ςηπ επξυήπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ζ αουιςεκςξμική ςξσπ έυει μμημειόδη υαοακςήοα. Αμαζηςξϋμ ςημ αρτάλεια, ςημ επίδεινη ιρυϋξπ, 

έυξσμ υαοακςήοα μάλλξμ πξλεμικϊ και γεμμαίξ, επιδιόκξσμ ςημ σρςεοξτημία. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΔΡ ΞΛΞΘΞΖΔΡ ΙΑΘ ΔΘΑΤΞΠΔΡ ΣΟΑΠΥΞΣΜ ΡΖ ΛΣΙΖΜΑΧΙΖ ΙΑΘ ΖΜ 

ΛΘΜΩΘΙΖ ΗΠΖΡΙΔΘΑ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 
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Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εμςοστήρξσμ ρςξ υαοακςήοα ςηπ Λσκημαψκήπ θοηρκείαπ. 

 μα διαπιρςόρξσμ ςιπ επιδοάρειπ ςηπ Λιμχικήπ λαςοείαπ αλλά και ςιπ καιμξςξμίεπ ςχμ Λσκημαίχμ 

ρςξ υόοξ ςηπ θοηρκείαπ. 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ϊςι ξι οίζεπ ςξσ δχδεκάθεξσ ςχμ αουαίχμ Δλλήμχμ βοίρκξμςαι ρςη 

Λσκημαψκή θοηρκεία 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

πχπ και ρςξσπ Λιμχίςεπ ξι Λσκημαίξι λαςοεϋξσμ μια γσμαικεία θεϊςηςα ςημ Ισοία Οϊςμια. Ωρςϊρξ 

κάμξσμ ςημ εμτάμιρή ςξσπ ξι καςξπιμξί μεγάλξι θεξί, ϊπχπ ξ Εεσπ, η Ήοα, ξ Οξρειδόμ, η Άοςεμιπ, ξ 

Άοηπ, ξ Διϊμσρξπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΑ ΥΑΠΑΙΖΠΘΡΘΙΑ ΔΘΥΑΜ ΞΘ ΗΞΚΩΞΘ ΑΤΞΘ; ΟΞΘΞΣΡ ΗΞΚΩΞΣΡ ΑΤΞΣΡ 

ΓΜΩΠΘΕΔΔ; ΡΖΛΔΘΩΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ Α ΛΔΠΖ ΞΟΞΣ ΔΥΞΣΜ ΑΜΑΡΙΑΤΔΘ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εμςοστήρξσμ ρςημ μμημειόδη μσκημαψκή αουιςεκςξμική 

 μα διαπιρςόρξσμ ςιπ μεςαθαμάςιεπ δξναρίεπ ςχμ Λσκημαίχμ 

 μα εμςξπίρξσμ γεχγοατικά αουαιξλξγικά μμημεία ςέςξιξσ υαοακςήοα 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα ρσμβξσλεσςξϋμ ςξ υάοςη και μα αμαζηςήρξσμ με ςη 

βξήθεια ςχμ εογαλείχμ ςξσ θξλχςξϋπ ςάτξσπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξ θηρασοϊπ ςξσ Αςοέα (ςάτξπ ςξσ Αγαμέμμξμα), ξ άτξπ ςηπ Ιλσςαιμμήρςοαπ ρςιπ Λσκήμεπ, ξ 

Ηηρασοϊπ ςξσ Λιμϋα ρςξμ Ξουξμεμϊ. 
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2 Ζ ΕΩΖ ΡΞΜ ΔΚΚΑΔΘΙΞ ΥΩΠΞ ΑΟΞ Ξ 800 – 479 Ο.Υ. 

2.1 ΑΟΞ ΘΡ ΤΣΚΔΘΙΔΡ ΙΞΘΜΩΜΘΔΡ ΡΖΜ ΟΞΚΖ - ΙΠΑΞΡ 

2.1.1 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ εμϊςηςα Απϊ ςιπ τσλεςικέπ κξιμχμίεπ ρςημ πϊλη - κοάςξπ 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξ υάοςη, ρε αςξμικϊ και ρσλλξγικϊ επίπεδξ, αλλά και ρςξ ηλεκςοξμικϊ 

ςεςοάδιξ ςξσ μαθηςή. Οοξωπξθέςξσμ μελέςη ςξσ ιρςξοικξϋ υάοςη και ςχμ πηγόμ πξσ αματέοξμςαι 

ρςη ρσγκεκοιμέμη ιρςξοική πεοίξδξ, καθόπ και μελέςη ςξσ ρσμξδεσςικξϋ κειμέμξσ. Δπίρηπ, είμαι 

υοήριμξ ξ εκπαιδεσςικϊπ μα έυει ειραγάγει ςξσπ μαθηςέπ ρςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ και υοήρηπ ςχμ 

εογαλείχμ πξσ ποξρτέοει ςξ λξγιρμικϊ ποϊγοαμμα. 

2.1.2 ΔΙΔΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΣΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΔΡ ΛΔΑΙΘΜΖΡΔΘΡ ΟΑΠΑΖΠΞΣΜΑΘ ΡΞΜ ΔΚΚΖΜΘΙΞ ΥΩΠΞ ΡΞ ΔΘΑΡΖΛΑ 

1100-950 Ο.Υ.; ΜΑ ΡΥΔΔΘΑΡΔΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΑΣΔΡ ΘΡ ΛΔΑΙΘΜΖΡΔΘΡ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ποξραμαςξλιρςξϋμ ρςξ γεχγοατικϊ ποξρδιξοιρμϊ ςχμ ελλημικόμ τϋλχμ. 

 μα αμςιλητθξϋμ ϊςι ξι μεςακιμήρειπ ςχμ ελλημικόμ τϋλχμ ξδήγηρε ρςη ρςαθεοξπξίηρή ςξσπ ρε 

πεοιξυέπ πξσ τέοξσμ ςξ ίδιξ ϊμξμα και ρήμεοα 

 μα ρσμδέρξσμ ςιπ αμαςαοαυέπ πξσ ποξκάλεραμ ασςέπ ξι μεςακιμήρειπ με ςημ παοακμή ςξσ 

Λσκημαψκξϋ πξλιςιρμξϋ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα παοακξλξσθήρξσμ ςιπ μεςακιμήρειπ ςχμ ελλημικόμ 

τϋλχμ ρε εδάτη πξσ και ρήμεοα τέοξσμ ςξ ϊμξμα ςξσ τϋλξσ πξσ εγκαςαρςάθηκε ςϊςε. Δίμαι 

υοήριμξ ξι μαθηςέπ μα απξςσπόρξσμ ρςξ υάοςη με διατξοεςικά υοόμαςα ασςέπ ςιπ μεςακιμήρειπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξι Δχοιείπ απϊ ςημ Οίμδξ μεςακιμξϋμςαι ρςημ Οελξπϊμμηρξ (ρςημ Αογξλίδα, ατξϋ καςαλαμβάμξσμ 

ςιπ Λσκήμεπ και ςξ Άογξπ – ρςημ Κακχμία – ρςη Λερρημία – ρςημ Ιξοιμθία) και ρε ςμήμα ςηπ Ρςεοεάπ. 

Αογϊςεοα απξικίζξσμ ςη Λήλξ, ςη Ηήοα και ςημ Ιοήςη. 

Ξι Ηερραλξί απϊ ςημ Οίμδξ εγκαθίρςαμςαι ρςη Ηερραλία. 

Ξι Βξιχςξί απϊ ςη Ηερραλία μεςακιμξϋμςαι ρςημ Βξιχςία. 

Ξι Αιξλείπ απϊ ςη Ηερραλία μεςαμαρςεϋξσμ ρε Κέρβξ, έμεδξ και βϊοεια Λ. Αρία. 

Ξι Ίχμεπ απϊ ςη β. Οελξπϊμμηρξ μεςακιμξϋμςαι ρε Αςςική, Δϋβξια και Ισκλάδεπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΥΠΩΛΑΘΡΔΔ ΛΔ ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΞ ΥΠΩΛΑ ΘΡ ΔΓΙΑΑΡΑΡΔΘΡ ΩΜ ΑΘΞΚΔΩΜ, 

ΘΩΜΩΜ ΙΑΘ ΔΩΠΘΔΩΜ ΡΑ ΟΑΠΑΚΘΑ ΖΡ Λ. ΑΡΘΑΡ ΙΑΑ ΞΜ Α’ ΑΟΞΘΙΘΡΛΞ (ΛΔΡΑ 11ΞΣ
 – 8Ξ

 ΑΘ. Ο.Υ.) 

ΔΜΞΟΘΡΔ ΘΡ ΟΞΚΔΘΡ ΟΞΣ ΑΟΞΔΚΞΣΡΑΜ ΗΠΖΡΙΔΣΘΙΑ ΙΔΜΠΑ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςξ υοξμικϊ βάθξπ ςηπ εγκαςάρςαρηπ ςξσ ελλημικξϋ ρςξιυείξσ ρςα παοάλια 

ςηπ Λ. Αρίαπ. 

 μα διακοίμξσμ ςη Λ. Αρία ρε ςοειπ κϋοιεπ πεοιξυέπ, αμάλξγα με ςξ ελλημικϊ τϋλξ πξσ 

εγκαςαρςάθηκε εκεί, και μα εμςξπίρξσμ ςιπ ρημαμςικϊςεοεπ πϊλειπ. 

Ρχόλια 
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Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ μπξοξϋμ μα βξηθηθξϋμ απϊ ςξ ρυξλικϊ υάοςη ρςη ρελίδα 38 και 

απϊ ςξ ρσμξδεσςικϊ κείμεμξ ςηπ εμϊςηςαπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ζ Αιξλίδα πεοιλαμβάμει ςιπ πϊλειπ απϊ ςημ οχάδα έχπ ςη Ρμϋομη και ςα μηριά Κέρβξ και έμεδξ. 

Ζ Θχμία πεοιλαμβάμει  ςιπ 12 πϊλειπ απϊ ςη Ρμϋομη χπ και μξςιϊςεοα απϊ ςη Λίληςξ, μαζί με ςα μηριά 

Υίξ, Ράμξ (Θχμική δχδεκάπξλη) 

Ξι Δχοιείπ εγκαθίρςαμςαι ρςα μξςιξδσςικά παοάλια ςηπ Λ. Αρίαπ και ρςα μηριά Ιχ και Πϊδξ, 

ιδοϋξμςαπ ςη δχοική ενάπξλη. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΑΜΑΤΔΠΔΔ ΑΘΘΑ ΟΞΣ ΞΔΖΓΖΡΑΜ ΡΞΜ Α’ ΑΟΞΘΙΘΡΛΞ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ρσρυεςίρξσμ ςημ αμαρςάςχρη πξσ ποξκλήθηκε ρςξμ ηπειοχςικϊ ελλημικϊ υόοξ με ςημ ίδοσρη 

απξικιόμ ρςα παοάλια ςηπ Λ. Αρίαπ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα αμαζηςήρξσμ ξικξμξμικά, κξιμχμικά  και πξλιςικά 

αίςια ποϊκληρηπ ςξσ α’ απξικιρμξϋ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ρςα αίςια μπξοξϋμ μα αματεοθξϋμ: 

 ξι ερχςεοικέπ ρσγκοξϋρειπ πξσ ποξκάλεραμ ξι μεςακιμήρειπ ςχμ ελλημικόμ τϋλχμ. 

 ξ πεοιξοιρμέμξπ καλλιεογήριμξπ υόοξπ ςηπ ηπειοχςικήπ Δλλάδαπ. 

 ξ ξικξμξμικϊπ μαοαρμϊπ και η αμαρτάλεια. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΑ ΖΑΜ Α ΑΘΘΑ ΞΣ Β’ ΑΟΞΘΙΘΡΛΞΣ; ΛΟΞΠΔΘΔ ΜΑ ΒΠΔΘΔ ΡΣΜΔΟΔΘΔΡ ΑΟΞ 

ΞΜ Β’ ΑΟΞΘΙΘΡΛΞ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ϊςι ξικξμξμικξί λϊγξι, ϊπχπ η αμαζήςηρη καλλιεογήριμχμ κλήοχμ, και 

πξλιςικξί λϊγξι (ενξοία) παοαμέμξσμ χπ βαρικά αίςια αμαζήςηρηπ μέχμ εδατόμ. 

 μα αμαζηςήρξσμ ρσμέπειεπ ρε πξλιςικϊ – ξικξμξμικϊ και πξλιςιρςικϊ επίπεδξ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ αματέοξμςαι ρςα αίςια και ρςιπ ρσμέπειεπ ςξσ β’ απξικιρμξϋ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ρςα αίςια ςξσ β’ απξικιρμξϋ μπξοξϋμ μα αματεοθξϋμ: 

 η αμαζήςηρη καλλιεογήριμχμ κλήοχμ γηπ. 

 η αμαζήςηρη ποόςχμ σλόμ – μεςάλλχμ. 

 ξι πξλιςικξί λϊγξι (αμαςοξπή πξλιςεϋμαςξπ, πξλιςικξί ενϊοιρςξι). 

Ρςιπ ρσμέπειεπ αματέοξσμε: 

 Δμτάμιρη μέχμ επαγγελμάςχμ (κάπηλξι: μικοξέμπξοξι, λιαμξπχληςέπ, ιδιξκςήςεπ 

καςαρςημάςχμ πξσ μεςαπχλξϋραμ ποξψϊμςα). 

 Αϋνηρη ςξσ εμπξοίξσ και ςχμ παοαγϊμεμχμ ποξψϊμςχμ. 

 Αμάπςσνη μασπηγικήπ και καςαρκεσή μεγαλϋςεοχμ και αρταλέρςεοχμ πλξίχμ. 

 Δτεϋοερη μξμίρμαςξπ για ςημ διεσκϊλσμρη ςχμ ρσμαλλαγόμ. 
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 Οληθσρμιακή αϋνηρη. 

 Δμίρυσρη ςηπ αρςικήπ ςάνηπ και πξλιςικέπ μεςαβξλέπ (ξλιγαουία) 

 Οξλιςιρςικέπ αμςαλλαγέπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΑ ΖΑΜ Ζ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΟΞΣ ΑΙΞΚΞΣΗΞΣΡΑΜ ΞΘ ΟΞΚΔΘΡ ΟΞΣ ΘΔΠΣΑΜ 

ΑΟΞΘΙΘΔΡ; ΟΞΘΔΡ ΔΘΑΤΞΠΔΡ ΔΜΞΟΘΕΔΔ ΑΜΑΛΔΡΑ ΡΞΜ Α’ ΙΑΘ ΡΞ Β’ ΑΟΞΘΙΘΡΛΞ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εμςξπίρξσμ διατξοέπ αμάμερα ρςξμ α’ και ρςξ β’ απξικιρμϊ. 

 μα διαπιρςόρξσμ ςα ρςάδια ςηπ διαδικαρίαπ ςξσ απξικιρμξϋ. 

 μα δόρξσμ έμταρη ρςξ οϊλξ ςχμ μαμςείχμ και ςηπ μηςοϊπξληπ ρυεςικά με ςημ ίδοσρη μέαπ 

απξικίαπ. 

 μα επιρημάμξσμ ςα κοιςήοια επιλξγήπ μιαπ μέαπ απξικίαπ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα απξκχδικξπξιήρξσμ ςα ρςάδια ςηπ διαδικαρίαπ ςξσ 

απξικιρμξϋ μέρα απϊ ςη ρϋγκοιρη α’ και β’ απξικιρμξϋ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

α ρςάδια ρςη διαδικαρία ςξσ β’ απξικιρμξϋ ήςαμ: 

α) ξ υοηρμϊπ ςξσ μαμςείξσ για ςημ επιλξγή ςξσ ςϊπξσ εγκαςάρςαρηπ. (κοιςήοια ήςαμ η 

ϋπαονη λιμαμιξϋ, η ϋπαονη πηγόμ, η ηπιϊςηςα ςξσ κλίμαςξπ, η εστξοία ςηπ γηπ, ξ ξοσκςϊπ 

πλξϋςξπ, η τσρική ξυϋοχρη, η αμςίδοαρη ςχμ γηγεμόμ) 

β) ξ ξοιρμϊπ αουηγξϋ απξρςξλήπ εμϊπ αςϊμξσ με ιδιαίςεοεπ ικαμϊςηςεπ και κϋοξπ. 

γ) η ςελεςή αμαυόοηρηπ με ςη ρσμμεςξυή ϊλξσ ςξσ λαξϋ. 

Ρςιπ διατξοέπ εμςξπίζξσμε ςα ενήπ: 

 Ξ α’ απξικιρμϊπ ποξκλήθηκε εναιςίαπ ςηπ ερχςεοικήπ μεςακίμηρηπ ςχμ ελλημικόμ τϋλχμ εμό ξ 

β’ απξικιρμϊπ ήςαμ ξογαμχμέμξπ και ποξρυεδιαρμέμξπ. 

 Ξ α’ απξικιρμϊπ έγιμε καςά τσλεςικέπ ξμάδεπ εμό ξ β’ καςά πϊλειπ. 

 Ξ β’ απξικιρμϊπ ποαγμαςξπξιήθηκε ρε ποξξοιρμξϋπ πξλϋ πιξ μακοιμξϋπ ρε ρυέρη με ςξμ α’ και 

ήςαμ εσοϋςεοξπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΑΜΑΕΖΔΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΘΡ ΟΑΠΑΙΑΩ ΑΟΞΘΙΘΔΡ ΟΞΣ ΘΔΠΣΡΑΜ ΞΘ ΔΚΚΖΜΘΙΔΡ 

ΟΞΚΔΘΡ ΡΖΜ ΟΑΠΔΜΗΔΡΖ ΙΑΘ ΑΜΑΠΖΡΔ ΡΥΔΘΙΞ ΡΖΛΔΘΩΛΑ. 

Λαρραλία (Τχκαείπ), Μίκαια (Λαρραλιόςεπ), άοαπ (Ρπάοςη), Πήγιξμ (Υαλκιδαίξι και Λερρήμιξι), 

Ιαςάμη (Μάνξπ), Ρσοακξϋρεπ (Ιϊοιμθξπ), Ξδηρρϊπ (Λίληςξπ), οαπεζξϋμςα (Λίληςξπ), Βσζάμςιξ 

(Λεγαοείπ). 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εμςξπίρξσμ ρςξ υάοςη ρημαμςικέπ ελλημικέπ απξικίεπ 

 μα υοηριμξπξιήρξσμ ςα εογαλεία ςξσ υάοςη όρςε μα αμαοςήρξσμ ρημειόμαςα ρε ρσγκεκοιμέμεπ 

ςξπξθερίεπ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ κάμξσμ υοήρη ςχμ εογαλείχμ ςξσ υάοςη. 
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ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΑ ΔΘΜΑΘ Α ΙΣΠΘΞΔΠΑ ΥΑΠΑΙΖΠΘΡΘΙΑ ΖΡ ΟΞΚΖΡ – ΙΠΑΞΣΡ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςξμ ςοϊπξ ρσγκοϊςηρηπ και ςα μέοη μιαπ πϊληπ κοάςξσπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςιπ βαρικέπ ςηπ επιδιόνειπ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ μπξοξϋμ μα απαμςήρξσμ απξςελερμαςικά, αμ ποξηγξσμέμχπ 

μελεςήρξσμ ςιπ πηγέπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ πϊλη – κοάςξπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ζ πϊλη – κοάςξπ ποξήλθε απϊ ςημ έμχρη ρσμξικιρμόμ. Διέθεςε μια ξυσοή θέρη, ςημ ακοϊπξλη, με 

μαξϋπ και δημϊρια κςίοια. Ιάςχ απϊ ςημ ακοϊπξλη σπήουαμ ρπίςια και καςαρςήμαςα, ςα ξπξία 

πεοιβάλλξμςαμ απϊ ςείυη. Ένχ απϊ ςα ςείυη, ρςημ ϋπαιθοξ, ζξϋραμ ξι γεχογξί και ξι κςημξςοϊτξι. 

Ρςιπ βαρικέπ επιδιόνειπ ςηπ ρσμπεοιλαμβάμξμςαμ η ελεσθεοία, η ασςξμξμία και η ασςάοκεια. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΔΡ ΟΞΚΘΘΙΔΡ ΛΔΑΒΞΚΔΡ ΡΖΛΔΘΩΗΖΙΑΜ ΡΑ ΟΚΑΘΡΘΑ ΖΡ ΟΞΚΖΡ – 

ΙΠΑΞΣΡ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα παοακξλξσθήρξσμ ςιπ πξλιςικέπ αλλαγέπ ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ κξιμχμικξπξλιςικήπ 

ξογάμχρηπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

ξ πξλίςεσμα απϊ ςημ αοιρςξκοαςία (εσγεμείπ= πλξϋριξι ιδιξκςήςεπ γηπ, ρϋμβξσλξι ςξσ βαριλιά) 

πέοαρε ρςημ ξλιγαουία (πλξϋριξι έμπξοξι και βιξςέυμεπ) και μεςά ρςημ ςσοαμμίδα και ςημ 

δημξκοαςία. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ:  ΔΜΞΟΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΟΞΚΔΘΡ ΟΞΣ ΔΘΥΑΜ ΣΠΑΜΜΘΙΞ ΟΞΚΘΔΣΛΑ ΙΑΘ 

ΑΜΑΠΖΡΔ ΡΖΛΔΘΩΛΑ ΛΔ Ξ ΞΜΞΛΑ ΞΣ ΣΠΑΜΜΞΣ ΙΑΘ ΛΔ Α ΔΠΓΑ ΟΞΣ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΔ ΓΘΑ ΜΑ 

ΓΘΜΔΘ ΚΑΞΤΘΚΖΡ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εμςξπίρξσμ ρςξ υάοςη πϊλειπ – κοάςη με ςσοαμμικϊ πξλίςεσμα. 

 μα κάμξσμ υοήρη ςχμ εογαλείχμ ςξσ υάοςη, όρςε μα αμαοςήρξσμ ρςιπ πϊλειπ ασςέπ ςα ξμϊμαςα 

ςχμ ςσοάμμχμ πξσ ςιπ κσβέομηραμ.  

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα μελεςήρξσμ ςξ ρσμξδεσςικϊ κείμεμξ ςηπ εμϊςηςαπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Αθήμα: Οειρίρςοαςξπ, Ιϊοιμθξπ: Οεοίαμδοξπ, Ράμξπ: Οξλσκοάςηπ, Λίληςξπ: Ηοαρϋβξσλξπ,  

Ράμξπ, Οξλσκοάςηπ: εσπαλίμειξ σδοαγχγείξ, Ιϊοιμθξπ, Οεοίαμδοξπ:  δίξλκξπ (λιθϊρςοχςξπ δοϊμξπ 

ρςξμ ξπξίξ ρϋοξμςαμ ςα πλξία και μεςατέοξμςαμ απϊ ςημ μία πλεσοά ςξσ Θρθμξϋ ςηπ Ιξοίμθξσ ρςημ 

άλλη), Δλεσρίμα, Οειρίρςοαςξπ: ςελερςήοιξ 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΡΔ ΟΞΘΔΡ ΙΞΘΜΩΜΘΙΔΡ ΑΝΔΘΡ ΔΘΑΙΠΘΜΞΜΑΜ ΞΘ ΡΟΑΠΘΑΔΡ; ΟΞΘΞΘ ΖΑΜ ΞΘ 

ΤΞΠΔΘΡ ΔΝΞΣΡΘΑΡ ΡΖ ΡΟΑΠΖ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 
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Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ιεοαουήρξσμ ςιπ κξιμχμικέπ και πξλιςικέπ δσμάμειπ ςηπ αουαίαπ Ρπάοςηπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ϊςι η Ρπαοςιαςική κξιμχμία ήςαμ ξλιγαουική 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα μελεςήρξσμ ςξ ρσμξδεσςικϊ κείμεμξ ςηπ εμϊςηςαπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ρςιπ κξιμχμικέπ ςάνειπ αμήκξσμ: 

α) Ρπαοςιάςεπ (ϊμξιξι): διέθεςαμ κλήοξσπ γηπ, πξλιςικά δικαιόμαςα και αρυξλξϋμςαμ με ςα 

πξλεμικά έογα. 

β) πεοίξικξι: αρυξλήθηκαμ με ςξ εμπϊοιξ και ζξϋραμ ρε ξικιρμξϋπ γϋοχ απϊ ςη Ρπάοςη. 

γ) είλχςεπ: ήςαμ παλιξί κάςξικξι πξσ έγιμαμ δξϋλξι και καλλιεογξϋραμ ςξσπ κλήοξσπ ςχμ 

Ρπαοςιαςόμ και ςξσπ έδιμαμ μέοξπ ςηπ παοαγχγήπ. 

Τξοείπ ενξσρίαπ ρςη Ρπάοςη ήςαμ: 

α) ξι δϋξ βαριλείπ: είυαμ ρςοαςιχςική και θοηρκεσςική ενξσρία. 

β) ξι πέμςε έτξοξι:  είυαμ πξλιςική ενξσρία και απξτάριζαμ για ςημ άμσμα και ςιπ ενχςεοικέπ 

ρυέρειπ. 

γ) η Γεοξσρία: ήςαμ 28 μέλη άμχ ςχμ 60 εςόμ, ποξεςξίμαζαμ ςα θέμαςα πξσ θα εγκοίμξμςαμ 

απϊ ςημ Απέλλα 

δ) η Απέλλα: η ρσμέλεσρη ςχμ Ρπαοςιαςόμ άμχ ςχμ 30 εςόμ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΑ ΖΑΜ Α ΙΣΠΘΑ ΓΜΩΠΘΡΛΑΑ ΖΡ ΡΟΑΠΘΑΘΙΖΡ ΑΓΩΓΖΡ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςιπ ανίεπ ςξσ ρπαοςιαςικξϋ ςοϊπξσ ζχήπ και ςηπ ρπαοςιαςικήπ πξλιςείαπ 

 μα ανιξλξγήρξσμ καλϋςεοα ςη Ρπάοςη και μα δικαιξλξγήρξσμ ςημ εμμξμή ρςξ ρςοαςιχςικϊ ςοϊπξ 

ζχήπ. 

 μα αμςιλητθξϋμ ςξμ πλξϋςξ ςχμ ανιόμ πξσ μεςέδιδε η πξλιςεία ςηπ Ρπάοςηπ ρςξσπ μέξσπ ςηπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ρςα γμχοίρμαςα ςηπ ρπαοςιαςικήπ αγχγήπ πεοιλαμβάμξμςαι: η ρκληοαγόγηρη, η πειθαουία, η 

ρσμευήπ ενάρκηρη ρςιπ πξλεμικέπ ςέυμεπ, η ξμαδική ρσμβίχρη, η παοξυή βαρικόμ γμόρεχμ 

(αμάγμχρη, γοατή, μξσρική, υξοϊπ), η ίρη μεςαυείοιρη αμδοόμ και γσμαικόμ, η λιςή ζχή, η αγάπη 

για ςημ παςοίδα και η ασςξθσρία, η ςστλή σπακξή ρςξσπ μϊμξσπ και ρςξσπ αμχςέοξσπ, ξ 

λακχμιρμϊπ (ακοιβξλξγία, ρσμςξμία, εςξιμϊςηςα). 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΞΘ ΖΑΜ ΞΘ ΤΞΠΔΘΡ ΔΝΞΣΡΘΑΡ ΡΞ ΑΠΘΡΞΙΠΑΘΙΞ ΟΞΚΘΔΣΛΑ ΖΡ 

ΑΗΖΜΑΡ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διακοίμξσμ ςα ϊογαμα ενξσρίαπ ρςημ αοιρςξκοαςική Αθήμα  

 μα αμςιλητθξϋμ ςημ ενειδίκεσρη ασςόμ ςχμ ξογάμχμ ρε ρσγκεκοιμέμξσπ ςξμείπ ςηπ κξιμχμικήπ 

και πξλιςικήπ ζχήπ. 
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Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα ρσμβξσλεσςξϋμ ςιπ πηγέπ και ςξ ρσμξδεσςικϊ 

κείμεμξ ςηπ αμςίρςξιυηπ εμϊςηςαπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

 ξ άουχμ – βαριλεϋπ (θοηρκεσςικέπ αομξδιϊςηςεπ) 

 ξ επόμσμξπ άουχμ (σπεϋθσμξπ για ςη ρϋγκληρη ςηπ Δκκληρίαπ ςξσ Δήμξσ, έδιμε ςξ ϊμξμά ςξσ 

ρςξ έςξπ ςηπ ενξσρίαπ ςξσ για ςημ υοξμξλϊγηρη γεγξμϊςχμ) 

 ξ πξλέμαουξπ (αομϊδιξπ για ςα ρςοαςιχςικά) 

 ξι ένι μξμξθέςεπ (δικαρςικέπ αομξδιϊςηςεπ) 

 ξ Άοειξπ Οάγξπ (εταομξγή ςχμ μϊμχμ) 

 η Δκκληρία ςξσ Δήμξσ (ρσμέλεσρη ςχμ πξλιςόμ ςηπ Αθήμαπ) 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΑ ΟΞΚΘΘΙΑ ΛΔΠΑ ΟΖΠΔ Ξ ΡΞΚΩΜ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςιπ πξλιςικέπ ποξθέρειπ ςξσ Ρϊλχμα 

 μα δικαιξλξγήρξσμ ςιπ απξτάρειπ πξσ πήοε και μα ςιπ ανιξλξγήρξσμ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα ρσμβξσλεσςξϋμ ςιπ πηγέπ και ςξ ρσμξδεσςικϊ 

κείμεμξ ςηπ αμςίρςξιυηπ εμϊςηςαπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

α μέςοα ςξσ Ρϊλχμα ρσμξφίζξμςαι ρςα παοακάςχ: 

 ρειράυθεια: καςάογηρη υοεόμ και ςξσ δικαιόμαςξπ κάπξιξπ μα δαμείζεςαι υοήμαςα με σπξθήκη 

ςημ ποξρχπική ςξσ ελεσθεοία. 

 διαίοερη ςχμ πξλιςόμ ρε ςέρρεοιπ ςάνειπ με βάρη ςξ  ειρϊδημα (ςιμξκοαςία): 

πεμςακξριξμέδιμμξι, ςοιακξριξμέδιμμξι, διακξριξμέδιμμξι και θήςεπ. 

 εμίρυσρη ςξσ οϊλξσ ςηπ Δκκληρίαπ ςξσ Δήμξσ (ρσμμεςξυή πξλιςόμ άμχ ςχμ 20) 

 Βξσλή ςχμ εςοακξρίχμ: απξτάριζε ςα θέμαςα πξσ θα ρσζηςξϋρε η Δκκληρία. 

 Ζλιαία: λαψκϊ δικαρςήοιξ απϊ κληοχςξϋπ πξλίςεπ απ’ ϊλεπ ςιπ ςάνειπ άμχ ςχμ 30, ρσμξλικά ένι 

υιλιάδεπ, αλλά ρσμεδοίαζαμ ρε ςμήμαςα ςχμ ενακξρίχμ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΔΡ ΛΔΑΠΠΣΗΛΘΡΔΘΡ ΔΙΑΜΔ Ξ ΙΚΔΘΡΗΔΜΖΡ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςημ πξοεία ςξσ πξλιςεϋμαςξπ ποξπ ςημ δημξκοαςία 

 μα επιρημάμξσμ ςξσπ θερμξϋπ εκείμξσπ πξσ είμαι απαοαίςηςξι για μα λειςξσογήρει η δημξκοαςία 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα ρσμβξσλεσςξϋμ ςιπ πηγέπ και ςξ ρσμξδεσςικϊ 

κείμεμξ ςηπ αμςίρςξιυηπ εμϊςηςαπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξ Ιλειρθέμηπ: 

 δημιξϋογηρε ςιπ δέκα τσλέπ, ςχμ ξπξίχμ ςα μέλη ποξέουξμςαμ απϊ διατξοεςικέπ πεοιξυέπ ςηπ 

Αςςικήπ (Λερϊγεια, Οαοάλια, Άρςσ) 
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 αϋνηρε ςα μέλη ςηπ Βξσλήπ ρε 500 (Βξσλή ςχμ Οεμςακξρίχμ) 

 αϋνηρε ςξμ αοιθμϊ ςχμ ρςοαςηγόμ ρε δέκα. 

 Δμίρυσρε ςξ οϊλξ ςηπ Δκκληρίαπ ςξσ Δήμξσ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ:  ΟΞΘΞΘ ΔΔΡΛΞΘ ΔΜΩΜΑΜ ΞΣΡ ΈΚΚΖΜΔΡ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςξσπ κξιμξϋπ δερμξϋπ ςχμ Δλλήμχμ 

 μα επιρημάμξσμ ϊςι η εθμική ρσμείδηρη αμαπςϋυθηκε παοά ςξμ καςακεομαςιρμϊ ςηπ Δλλάδαπ ρε 

πϊλειπ –κοάςη.  

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα ρσμβξσλεσςξϋμ ςιπ πηγέπ και ςξ ρσμξδεσςικϊ 

κείμεμξ ςηπ αμςίρςξιυηπ εμϊςηςαπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξι δερμξί ήςαμ: 

 η ίδια γλόρρα, θοηρκεία, καςαγχγή, ρσμήθειεπ –  

 ξι διατξοέπ απϊ ςξσπ άλλξσπ λαξϋπ –  

 ςξ κξιμϊ ϊμξμα Έλλημ –  

 ξι κξιμξί αγόμεπ πξσ ςελξϋραμ ρε παμελλήμιεπ εκδηλόρειπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΑΜΑΠΖΡΔ ΡΖΛΔΘΩΛΑ ΡΞ ΥΑΠΖ ΔΙΔΘ ΞΟΞΣ ΔΚΞΣΜΑΜ ΞΘ ΞΚΣΛΟΘΑΙΞΘ 

ΑΓΩΜΔΡ ΛΔ ΘΡ ΙΣΠΘΞΔΠΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΓΘ’ ΑΣΞΣΡ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα επιρημάμξσμ ρςξ υάοςη ςξ υόοξ ςηπ αουαίαπ Ξλσμπίαπ. 

 μα υοηριμξπξιήρξσμ ςα εογαλεία ςξσ υάοςη για μα αμαοςήρξσμ ρημείχμα ρςημ παοαπάμχ 

ςξπξθερία. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα ρσμβξσλεσςξϋμ ςημ πηγή πξσ αματέοεςαι ρςξμ 

ςοϊπξ ςέλερηπ ςχμ Ξλσμπιακόμ αγόμχμ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Αουαία Ξλσμπία. Έγιμαμ για ποόςη τξοά ςξ 776 π.Υ. και ςελξϋμςαμ κάθε 4 υοϊμια. Ιήοσκεπ 

γμχρςξπξιξϋραμ ρςιπ πϊλειπ ςημ ςέλερή ςξσπ και επιβαλλϊςαμ εκευειοία καςά ςη διάοκειά ςξσπ. Ξι 

πϊλειπ έρςελμαμ επίρημεπ αμςιποξρχπείεπ. Ξι μικηςέπ βοαβεϋξμςαμ με ρςετάμι απϊ κλαδί αγοιελιάπ 

(κϊςιμξπ) και γίμξμςαμ δεκςξί ρςιπ πϊλειπ ςξσπ με νευχοιρςέπ ςιμέπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΒΠΔΘΔ ΔΘΑΤΞΠΔΡ ΡΞΜ ΠΞΟΞ ΔΚΔΡΖΡ ΩΜ ΑΠΥΑΘΩΜ ΞΚΣΛΟΘΑΙΩΜ 

ΑΓΩΜΩΜ ΙΑΘ ΩΜ ΡΣΓΥΠΞΜΩΜ 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα επιρημάμξσμ ςιπ διατξοεςικέπ ανίεπ πξσ επικοαςξϋραμ ρςημ αουαιϊςηςα αματξοικά με ςξσπ 

Ξλσμπιακξϋπ Αγόμεπ 
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Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα ρσμβξσλεσςξϋμ ςημ πηγή πξσ αματέοεςαι ρςξμ 

ςοϊπξ ςέλερηπ ςχμ Ξλσμπιακόμ αγόμχμ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ρςημ αουαιϊςηςα ρςξσπ Ξλσμπιακξϋπ αγόμεπ ρσμμεςείυαμ μϊμξ Έλλημεπ αθληςέπ. Απαγξοεσϊςαμ η 

είρξδξπ γσμαικόμ ρςξ ρςάδιξ. ξ βοαβείξ ήςαμ έμα ρςετάμι αγοιελιάπ. Διαοκξϋραμ πέμςε μέοεπ και 

ϊυι δεκαπέμςε ϊπχπ ρήμεοα. α αθλήμαςα ήςαμ πεοιξοιρμέμα. ξσπ παοακξλξσθξϋραμ μϊμξ ϊρξι 

βοίρκξμςαμ ρςξ ρςάδιξ. Γίμξμςαμ ρςξ ίδιξ μέοξπ και ξογαμόμξμςαμ μϊμξ απϊ ςξσπ Ζλείξσπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΔΜΞΟΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ Α ΛΑΜΔΘΑ ΖΡ ΑΠΥΑΘΞΖΑΡ. ΡΖΛΔΠΑ ΣΟΑΠΥΞΣΜ 

ΛΞΠΤΔΡ «ΛΑΜΔΘΑΡ»; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εμςξπίρξσμ ρςξ υάοςη μαμςεία ςηπ αουαιϊςηςαπ. 

 μα ρσμδέρξσμ ςημ μαμςική ςέυμη ςηπ αουαιϊςηςαπ με ςξ ρήμεοα. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

α μαμςεία ήςαμ: ςξ μαμςείξ ςχμ Δελτόμ (Απϊλλχμαπ) και ςηπ Δχδόμηπ (Δίαπ) 

Λξοτέπ ρϋγυοξμηπ μαμςείαπ: υειοξμαμςεία, χμξπλαςξρκξπία, κατεμαμςεία, υαοςξμαμςεία, 

αρςοξλξγία, ξιχμξρκξπία, πσοξμαμςεία, μεκοξμαμςεία, καπμξμαμςεία κ.α. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: Θ ΖΑΜ ΞΘ ΑΛΤΘΙΘΞΜΘΔΡ; ΔΜΞΟΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ Ζ ΡΖΛΑΜΘΙΞΔΠΖ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςημ ιεοϊςηςα ςξσ δερμξϋ ςηπ Αμτικςιξμίαπ 

 μα διακοίμξσμ ςξ ρκξπϊ και ςη λειςξσογία ςηπ Αμτικςιξμίαπ 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ήςαμ εμόρειπ πϊλεχμ γϋοχ απϊ έμα ιεοϊ, με ρκξπϊ ςημ αμεμπϊδιρςη λειςξσογία ςξσ ιεοξϋ 

(ρσμςήοηρη μαόμ, ποξρτξοά θσριόμ, ξογάμχρη εξοςόμ, διαυείοιρη ερϊδχμ μαξϋ, ςιμχοία 

ιεοϊρσλχμ) και ςημ ποξρςαρία ςξσ απϊ ευθοξϋπ. Ιάθε πϊλη ρσμμεςείυε με δϋξ αμςιποξρόπξσπ. 

Ρσμεδοίαζαμ δϋξ τξοέπ κάθε έςξπ. Ζ ρημαμςικϊςεοη ήςαμ η αμτικςιξμία ςχμ Δελτόμ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ (ΔΟΔΙΑΡΖΡ): ΞΠΓΑΜΩΡΔ ΔΜΑ ΣΟΞΗΔΘΙΞ ΑΟΞΘΙΘΡΛΞ. ΑΟΑΠΘΗΛΖΡΔ Α ΡΑΔΘΑ 

ΟΠΞΔΞΘΛΑΡΘΑΡ ΞΣ. ΡΥΔΔΘΑΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΖΜ ΟΞΠΔΘΑ ΞΣ ΑΝΘΔΘΞΣ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εταομϊρξσμ ςιπ γμόρειπ ςξσπ πάμχ ρςη διαδικαρία ςξσ απξικιρμξϋ 

 μα ενξικειχθξϋμ με ςα εογαλεία ςξσ υάοςη 
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2.2 ΟΔΠΡΘΙΞΘ ΟΞΚΔΛΞΘ 

2.2.1 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ εμϊςηςα Οεορικξί πϊλεμξι ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξ υάοςη, 

ρε αςξμικϊ και ρσλλξγικϊ επίπεδξ, αλλά και ρςξ ηλεκςοξμικϊ ςεςοάδιξ ςξσ μαθηςή. Οοξωπξθέςξσμ 

μελέςη ςξσ ιρςξοικξϋ υάοςη και ςχμ πηγόμ πξσ αματέοξμςαι ρςη ρσγκεκοιμέμη ιρςξοική πεοίξδξ, 

καθόπ και μελέςη ςξσ ρσμξδεσςικξϋ κειμέμξσ. Δπίρηπ, είμαι υοήριμξ ξ εκπαιδεσςικϊπ μα έυει 

ειραγάγει ςξσπ μαθηςέπ ρςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ και υοήρηπ ςχμ εογαλείχμ πξσ ποξρτέοει ςξ 

λξγιρμικϊ ποϊγοαμμα. 

2.2.2 ΔΙΔΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΣΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: Α) ΥΠΩΛΑΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ Α ΞΠΘΑ ΞΣ ΟΔΠΡΘΙΞΣ ΙΠΑΞΣΡ Ξ 480 Ο.Υ. Β) 

ΛΔΠΖΡΔ ΖΜ ΔΙΑΡΖ ΞΣ ΛΔ Ζ ΒΞΖΗΔΘΑ ΩΜ ΔΠΓΑΚΔΘΩΜ ΞΣ ΥΑΠΖ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςημ εδατική έκςαρη ςξσ πεορικξϋ κοάςξσπ. 

 μα αμςιλητθξϋμ ϊςι εποϊκειςξ για έμα αυαμέπ, πξλσεθμικϊ κοάςξπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςημ ςεοάρςια διατξοά ςξσ πεορικξϋ κοάςξσπ απϊ ςιπ ελλημικέπ πϊλειπ – κοάςη. 

 μα ρσμηθίρξσμ ρςη υοήρη ςχμ εογαλείχμ ςξσ υάοςη 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα απξςσπόρξσμ ςα ρϋμξοα ςξσ πεορικξϋ κοάςξσπ 

και μα διαπιρςόρξσμ ςημ ςεοάρςια έκςαρή ςξσ. Λπξοξϋμ μα βξηθηθξϋμ απϊ  ςξ ρυξλικϊ υάοςη ςξσ 

βιβλίξσ, ρελ. 57. Δίμαι μια δοαρςηοιϊςηςα πξσ γίμεςαι πάμχ ρςξ υάοςη. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΓΠΑΦΔ ΠΘΑ ΑΘΘΑ ΖΡ ΘΩΜΘΙΖΡ ΔΟΑΜΑΡΑΡΖΡ (499 Ο.Υ.). 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςημ καςαπίερη πξσ στίρςαμςξ ξι ελλημικέπ πϊλειπ ςηπ Λ. Αρίαπ. 

 μα διαπιρςόρξσμ ςξ πλήγμα πξσ δέυθηκε ςξ εμπϊοιξ και η ξικξμξμική αμάπςσνη απϊ ςημ 

καςάογηρη ςηπ ασςξμξμίαπ ςχμ πϊλεχμ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα μελεςήρξσμ ςξ ρσμξδεσςικϊ κείμεμξ ςηπ εμϊςηςαπ 

πξσ αματέοεςαι ρςα αίςια ςηπ Θχμικήπ επαμάρςαρηπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

 Αμάρυερη εμπξοίξσ ρςξμ Δϋνειμξ Οϊμςξ λϊγχ ελέγυξσ ςχμ Ρςεμόμ απϊ ςξσπ Οέορεπ. 

 Βαοιά τξοξλξγία. 

 Ρςέοηρη ςηπ ελεσθεοίαπ ςξσπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΔΜΞΟΘΡΔΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΙΑΘ ΑΜΑΠΖΡΔ ΡΥΔΘΙΞ ΡΖΛΔΘΩΛΑ ΘΡ ΟΞΚΔΘΡ ΟΞΣ 

ΒΞΖΗΖΡΑΜ ΛΔ ΔΜΘΡΥΣΡΔΘΡ ΞΣΡ ΊΩΜΔΡ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ποξρδιξοίρξσμ γεχγοατικά ςιπ δϋξ ελλημικέπ πϊλειπ πξσ βξήθηραμ ςξσπ Ίχμεπ ρςημ 

επαμάρςαρή ςξσπ. 
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 μα διαπιρςόρξσμ ςξσπ ρςεμξϋπ δερμξϋπ ρσγγέμειαπ και τιλίαπ πξσ σπαγϊοεσραμ ασςή ςημ 

παοξυή βξήθειαπ 

 μα εναρκηθξϋμ ρςη υοήρη ςχμ εογαλείχμ ςξσ υάοςη 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα αμαζηςήρξσμ ςημ Δοέςοια και ςημ Αθήμα και μα 

αμαοςήρξσμ ρημειόμαςα ρυεςικά με ςξμ αοιθμϊ πλξίχμ πξσ έρςειλαμ χπ βξήθεια ρςξσπ Ίχμεπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξι πϊλειπ πξσ βξήθηραμ ςξσπ Ίχμεπ ήςαμ η Αθήμα (με 20 ςοιήοειπ) και η Δοέςοια (με 5 ςοιήοειπ). 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΑ ΘΩΜΘΙΖ ΟΞΚΖ ΣΟΔΡΖ ΛΔΓΑΚΖ ΙΑΑΡΠΞΤΖ ΑΟΞ ΞΣΡ ΟΔΠΡΔΡ; 

ΔΜΞΟΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΖΜ ΟΞΚΖ ΙΑΘ ΑΜΑΠΖΡΔ ΡΥΔΘΙΞ ΡΖΛΔΘΩΛΑ. ΟΩΡ ΑΜΘΛΔΩΟΘΡΑΜ ΞΘ 

ΑΗΖΜΑΘΞΘ ΑΣΖ ΖΜ ΙΑΑΡΠΞΤΖ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ϊςι η απξςσυία ςηπ Θχμικήπ ενέγεορηπ είυε ςεοάρςιξ κϊρςξπ για ςξσπ 

επαμαρςάςεπ 

 μα ποξρδιξοίρξσμ γεχγοατικά ςημ πϊλη πξσ είυε ποχςαγχμιρςικϊ οϊλξ ρςημ Θχμική 

επαμάρςαρη 

 μα διαπιρςόρξσμ ςιπ εσθϋμεπ ςχμ Αθημαίχμ και ςημ φσυξλξγία ςξσπ μεςά ςημ καςαρςξλή ςηπ 

Θχμικήπ επαμάρςαρηπ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ υοειάζεςαι μα μελεςήρξσμ ςιπ ρσμξδεσςικέπ πηγέπ  και ςξ κείμεμξ 

ςηπ εμϊςηςαπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξλξκληοχςική καςαρςοξτή σπέρςη η Λίληςξπ. 

Ξι Αθημαίξι, χπ μηςοϊπξλη ςηπ Λιλήςξσ, έτεοαμ βαοέχπ ςημ καςαρςοξτή ςηπ πϊληπ. Γι’ ασςϊ και 

ςιμόοηραμ με ποϊρςιμξ ςξμ πξιηςή Τοϋμιυξ, ϊςαμ αμέβαρε παοάρςαρη με ςίςλξ: Λιλήςξσ Άλχριπ, 

γιαςί ςξσπ θϋμιρε δσράοερςα ποάγμαςα. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: Α) ΡΥΔΔΘΑΡΔ ΛΔ ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΞ ΥΠΩΛΑ ΡΞ ΥΑΠΖ ΘΡ ΔΣΞ ΟΠΩΔΡ 

ΔΙΡΠΑΔΘΔΡ ΩΜ ΟΔΠΡΩΜ ΔΜΑΜΘΞΜ ΖΡ ΔΚΚΑΔΑΡ ΛΔΑ ΖΜ ΙΑΑΡΞΚΖ ΖΡ ΘΩΜΘΙΖΡ 

ΔΟΑΜΑΡΑΡΖΡ. Β) ΟΞΘΞΘ ΖΑΜ ΔΟΘΙΔΤΑΚΖΡ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εμςξπίρξσμ γεχγοατικά ςημ πξοεία ςχμ πεορικόμ ρςοαςεσμάςχμ ρςιπ δϋξ ποόςεπ 

εκρςοαςείεπ εμαμςίξμ ςηπ Δλλάδαπ. 

 μα δικαιξλξγήρξσμ ςη διατξοά πξσ σπάουει ρε ασςέπ ςιπ δϋξ πξοείεπ. 

 μα πληοξτξοηθξϋμ ςξσπ ποχςαγχμιρςέπ ςχμ εκρςοαςειόμ και ςημ ςακςική πξσ ακξλξϋθηραμ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ μπξοξϋμ μα βξηθηθξϋμ απϊ ςξ υάοςη ςξσ ρυξλικξϋ βιβλίξσ, 

ρελ. 60. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ζ α’ εκρςοαςεία ήςαμ ςξσ Λαοδξμίξσ (492 π.Υ.) ρςη Ηοάκη και ςημ Λακεδξμία, η ξπξία διακϊπηκε 

απϊ ςημ καςαρςοξτή ςξσ ρςϊλξσ ςξσ ςξμ Άθχ λϊγχ κακξκαιοίαπ. 
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Ζ β’ εκρςοαςεία ήςαμ μασςική με αουηγξϋπ ςξ Δάςη και ςξμ Αοςατέομη και ατξϋ καςέλαβαμ ςη 

Μάνξ, ςημ Ιάοσρςξ και ςημ Δοέςοια, μικήθηκαμ ρςημ πεδιάδα ςξσ Λαοαθόμα απϊ ςξσπ Αθημαίξσπ ςξσ 

Λιλςιάδη (490 π.Υ.) 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΞΟΞΗΔΖΡΔ Α ΟΑΠΑΙΑΩ ΓΔΓΞΜΞΑ ΡΖ ΡΩΡΖ ΥΠΞΜΞΚΞΓΘΙΖ ΡΔΘΠΑ: 

α. Πεορική εκρςοαςεία εμαμςίξμ ςχμ κσθώμ. 

β. Ιχμική επαμάρςαρη. 

γ. Δκρςοαςεία Μαοδόμιξσ. 

δ. Μάυη ςξσ Μαοαθώμα. 

ε. Μιλήςξσ άλχριπ 

ρς. Δκρςοαςεία Δάςη – Αοςατέομη 

Αμςιρςξιυίρςε ςξσπ όοχμ ςξσ παοακάςχ πίμακα και ςξπξθεςήρςε ςξσπ ρςη ρχρςή υοξμξλξγική ρειοά: 

Μαοαθώμαπ Έλλημεπ Θεμιρςξκλήπ 

 αλαμίμα Αθημαίξι Λεχμίδαπ 

Θεομξπύλεπ Έλλημεπ Μιλςιάδηπ 

Πλαςαιέπ παοςιάςεπ Πασραμίαπ 

Αμςιρςξιυίρςε ςξσπ όοξσπ ςχμ παοακάςχ ρςηλώμ: 

Δαοείξπ εκρςοαςεία εμαμςίξμ Δοέςοιαπ - Αθήμαπ 

Μαοδόμιξπ εκρςοαςεία εμαμςίξμ ςχμ κσθώμ 

Δάςηπ – Αοςατέομηπ εκρςοαςεία εμαμςίξμ ςηπ Θοάκηπ - Μακεδξμίαπ 

Ξέονηπ εκρςοαςεία εμαμςίξμ ςηπ Δλλάδαπ 

 μάυη ρςιπ Πλαςαιέπ 

σμπληοώρςε ςξμ παοακάςχ πίμακα: 

μάυεπ έςξπ αουηγξί 

Δλλήμχμ 

αουηγξί Πεορώμ έκβαρη 

Μαοαθώμαπ     

Θεομξπύλεπ     

αλαμίμα     

Πλαςαιέπ     

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςη ρχρςή υοξμική ακξλξσθία ςχμ παοαπάμχ γεγξμϊςχμ, ςα ποϊρχπα 

πξσ ποχςαγχμίρςηραμ ρε ασςά και μα ςα ρσμδέρξσμ με αιςιόδειπ ρυέρειπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

α), β), ε), γ), ρς) δ) 

 

Μαοαθώμαπ Αθημαίξι  Μιλςιάδηπ  

Θεομξπύλεπ  παοςιάςεπ Λεχμίδαπ 

αλαμίμα Έλλημεπ Θεμιρςξκλήπ 

Πλαςαιέπ Έλλημεπ Πασραμίαπ 

 

Δαοείξπ εκρςοαςεία εμαμςίξμ ςχμ κσθώμ  

Μαοδόμιξπ εκρςοαςεία εμαμςίξμ ςηπ Θοάκηπ - Μακεδξμίαπ 

Δάςηπ – Αοςατέομηπ εκρςοαςεία εμαμςίξμ Δοέςοιαπ - Αθήμαπ 

Ξέονηπ εκρςοαςεία εμαμςίξμ ςηπ Δλλάδαπ 

Μαοδόμιξπ μάυη ρςιπ Πλαςαιέπ 
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μάυεπ έςξπ αουηγξί 

Δλλήμχμ 

αουηγξί Πεορώμ έκβαρη 

Μαοαθώμαπ 490 π.Χ. Μιλςιάδηπ Δάςηπ -

Αοςατέομηπ 

μίκη Αθημαίχμ 

Θεομξπύλεπ 480 π.Χ. Λεχμίδαπ Ξέονηπ μίκη Πεορώμ 

αλαμίμα 480 π.Χ. Θεμιρςξκλήπ Ξέονηπ μίκη Δλλήμχμ 

Πλαςαιέπ 479 π.Χ. Πασραμίαπ Μαοδόμιξπ μίκη Δλλήμχμ 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΡΥΔΔΘΑΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΖΜ ΟΞΠΔΘΑ ΖΡ ΔΙΡΠΑΔΘΑΡ ΞΣ ΝΔΠΝΖ (480 Ο.Υ.). 

ΜΑ ΔΟΘΡΖΛΑΜΔΔ ΞΟΞΗΔΡΘΔΡ ΞΟΞΣ ΔΓΘΜΑΜ ΡΟΞΣΔΑΘΔΡ ΛΑΥΔΡ ΙΑΘ ΜΑΣΛΑΥΘΔΡ ΙΑΘ ΜΑ 

ΑΜΑΠΖΡΔΔ ΡΖΛΔΘΩΛΑΑ ΛΔ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΓΘ’ ΑΣΔΡ.  

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςημ πξοεία πξσ ακξλξϋθηρε ξ ρςοαςϊπ και ξ ρςϊλξπ ςξσ Νέονη. 

 μα ποξρδιξοίρξσμ ρςξ υάοςη ςιπ ςξπξθερίεπ ϊπξσ διενήυθηραμ ξι μάυεπ πξσ έκοιμαμ ςξ 

απξςέλερμα 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ μπξοξϋμ μα βξηθηθξϋμ απϊ ςξ υάοςη ςξσ ρυξλικξϋ βιβλίξσ, 

ρελ. 60. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ηεομξπϋλεπ, Αοςεμίριξ, Ραλαμίμα, Ολαςαιέπ, Λσκάλη 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΑ ΔΘΑΤΞΠΑ ΟΑΠΞΣΡΘΑΕΔΘ Ξ ΞΟΘΞ ΡΖΜ ΟΔΠΘΞΥΖ ΩΜ ΗΔΠΛΞΟΣΚΩΜ 

ΡΖΛΔΠΑ ΡΔ ΡΥΔΡΖ ΛΔ ΖΜ ΑΠΥΑΘΞΖΑ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςιπ αλλαγέπ πξσ στίρςαςαι η μξοτξλξγία ςξσ εδάτξσπ με ςημ πάοξδξ ςξσ 

υοϊμξσ 

 ςη ρημαρία πξσ έυει η μξοτξλξγία ςξσ εδάτξσπ για ςξ απξςέλερμα μιαπ μάυηπ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα ρσγκοίμξσμ ςξ πλάςξπ ςξσ πεοάρμαςξπ ςχμ 

Ηεομξπσλόμ απϊ κάπξιξ ιρςξοικϊ ςξπξγοατικϊ διάγοαμμα με ςξ ρημεοιμϊ πλάςξπ πξσ 

παοξσριάζξσμ ςα ρςεμά ςχμ Ηεομξπσλόμ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Κϊγχ ποξρυόρεχμ ςξσ Ρπεουειξϋ πξςαμξϋ ςξ εϋοξπ ςχμ ρςεμόμ έυει ασνηθεί ρημαμςικά ρε ρυέρη με 

ςημ αουαιϊςηςα. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΓΘΑΘ Ζ ΔΟΘΚΞΓΖ ΞΣ ΟΔΔΘΞΣ ΛΑΥΖΡ ΡΘΡ ΗΔΠΛΞΟΣΚΔΡ ΙΑΘ ΡΖ ΡΑΚΑΛΘΜΑ 

ΟΑΠΞΣΡΘΑΕΔΘ ΞΛΞΘΞΖΔΡ; ΑΜΑΕΖΖΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΖΜ ΑΟΑΜΖΡΖ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ρσγκοίμξσμ δϋξ διατξοεςικξϋπ ςοϊπξσπ μάυηπ (πεζξμαυία, μασμαυία) 

 μα εμςξπίρξσμ ξμξιϊςηςεπ ρςα πεδία πξσ έλαβε υόοα η ρϋγκοξσρη και ρςξμ ςοϊπξ διεναγχγήπ 

ςηπ. 
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Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ιαι ρςιπ Ηεομξπϋλεπ και ρςη Ραλαμίμα ξ υόοξπ είμαι ρςεμϊπ και δεμ ποξρτέοει ρςξμ ευθοϊ ςξ 

πλεξμέκςημα μα αμαπςϋνει ςξ ρςοαςϊ και ςξ ρςϊλξ ςξσ ρε εϋοξπ και μα εκμεςαλλεσςεί ςημ αοιθμηςική 

ςξσ σπεοξυή. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΔΡ ΡΣΜΔΟΔΘΔΡ ΔΘΥΔ ΓΘΑ ΞΣΡ ΈΚΚΖΜΔΡ Ζ ΔΟΘΣΥΖΡ ΑΟΞΡΞΒΖΡΖ ΞΣ 

ΟΔΠΡΘΙΞΣ ΙΘΜΔΣΜΞΣ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ϊςι με ςημ απϊκοξσρη ςξσ πεορικξϋ κιμδϋμξσ ξι Έλλημεπ διαςήοηραμ ςημ 

ελεσθεοία και ςημ ασςξμξμία ςξσπ και εμίρυσραμ ςξσπ κξιμξϋπ δερμξϋπ ςξσπ 

 μα ρσμπεοάμξσμ ϊςι ποξωπϊθερη πξλιςιρςικήπ αμάπςσνηπ είμαι η επιςσυήπ αμςιμεςόπιρη 

ενχςεοικόμ απειλόμ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει εταομϊρξσμ ςημ κοιςική ρκέφη ςξσπ και μα 

διαπιρςόρξσμ ςιπ θεςικέπ για ςημ Δλλάδα ενελίνειπ μεςά ςα Ληδικά. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Απξςοάπηκε η σπξδξϋλχρη ςχμ ελλημικόμ πϊλεχμ. Ρτσοηλαςήθηκε η εμϊςηςα ςξσ ελλημιρμξϋ. Ζ 

Δλλάδα πέοαρε ρςημ αμςεπίθερη και μπϊοερε μα ακμάρει πξλιςιρςικά και πξλιςικά. Ζ ασςξπεπξίθηρη 

ςχμ Δλλήμχμ ςξμόθηκε.  
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3 Ζ ΖΓΔΛΞΜΘΑ ΖΡ ΑΗΖΜΑΡ 

3.1.1 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ εμϊςηςα Ζ Αθημαψκή ηγεμξμία ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξ 

υάοςη, ρε αςξμικϊ και ρσλλξγικϊ επίπεδξ, αλλά και ρςξ ηλεκςοξμικϊ ςεςοάδιξ ςξσ μαθηςή. 

Οοξωπξθέςξσμ μελέςη ςξσ ιρςξοικξϋ υάοςη και ςχμ πηγόμ πξσ αματέοξμςαι ρςη ρσγκεκοιμέμη 

ιρςξοική πεοίξδξ, καθόπ και μελέςη ςξσ ρσμξδεσςικξϋ κειμέμξσ. Δπίρηπ, είμαι υοήριμξ ξ 

εκπαιδεσςικϊπ μα έυει ειραγάγει ςξσπ μαθηςέπ ρςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ και υοήρηπ ςχμ εογαλείχμ 

πξσ ποξρτέοει ςξ λξγιρμικϊ ποϊγοαμμα. 

3.1.2 ΔΙΔΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΣΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: Α) ΟΞΘΑ ΖΑΜ Α ΙΣΠΘΑ ΥΑΠΑΙΖΠΘΡΘΙΑ ΖΡ ΡΣΛΛΑΥΘΑΡ ΖΡ ΔΖΚΞΣ; Β) ΜΑ ΥΠΩΛΑΘΡΔΔ ΡΞ 

ΥΑΠΖ ΘΡ ΟΔΜΔ ΤΞΠΞΚΞΓΘΙΔΡ ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΔΡ ΡΘΡ ΞΟΞΘΔΡ ΔΘΥΑΜ ΥΩΠΘΡΔΘ ΞΘ ΑΗΖΜΑΘΞΘ Α ΛΔΚΖ ΖΡ ΡΣΛΛΑΥΘΑΡ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςα κϋοια υαοακςηοιρςικά ςηπ Δηλιακήπ Ρσμμαυίαπ 

 μα εμςξπίρξσμ ςξ γεχγοατικϊ υόοξ ςηπ Ρσμμαυίαπ και ςξ ρκξπϊ πξσ ενσπηοεςξϋρε 

 μα διαπιρςόρξσμ ςη μεγάλη επιοοξή ςηπ Αθήμαπ ρςξμ σπϊλξιπξ ελλημικϊ κϊρμξ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα εμςξπίρξσμ υαοακςηοιρςικά ςηπ Δηλιακήπ 

Ρσμμαυίαπ. Για ςξ β’ εοόςημα μπξοξϋμ μα βξηθηθξϋμ απϊ ςξ υάοςη ςξσ ρυξλικξϋ βιβλίξσ, ρελ. 69.  

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

η Αθήμα δέυθηκε μα ςεθεί επικεταλήπ ρσμαρπιρμξϋ ςχμ πϊλεχμ ςξσ Αιγαίξσ και ςχμ Λικοαριαςικόμ 

παοαλίχμ. (478 π.Υ.) 

ξ εςήριξ ρσμέδοιξ ρςη Δήλξ, ρςξ ξπξίξ ρσμμεςείυε με μία φήτξ κάθε πϊλη, απξτάριζε για ςιπ 

εμέογειεπ ςηπ Ρσμμαυίαπ. 

Ξι πϊλειπ πξσ ρσμμεςείυαμ ρσμειρέτεοαμ υοήμαςα ή ρςοαςϊ – ρςϊλξ. 

Ξι Δλλημξςαμίεπ ήςαμ δέκα Αθημαίξι πξσ διαυειοίζξμςαμ ςα υοήμαςα ςηπ Ρσμμαυίαπ πξσ 

τσλάρρξμςαμ ρε ςαμείξ ρςη Δήλξ. 

Ζγεςικϊ οϊλξ ρςη Ρσμμαυία είυε η Αθήμα, η ξπξία επηοέαζε ρημαμςικά ςιπ άλλεπ πϊλειπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ:  Α)ΔΜΞΟΘΡΔΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΞΜ ΔΣΠΣΛΔΔΞΜΑ ΟΞΑΛΞ ΖΡ ΟΑΛΤΣΚΘΑΡ ΙΑΘ ΑΜΑΠΖΡΔ 

ΡΖΛΔΘΩΛΑ ΛΔ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΓΘΑ Ξ ΘΡΞΠΘΙΞ ΓΔΓΞΜΞΡ ΟΞΣ ΔΓΘΜΔ Ξ 467 Ο.Υ. Β) ΛΔ ΟΞΘΑ ΡΣΜΗΖΙΖ ΔΚΔΘΩΜΞΣΜ ΞΘ 

ΔΚΚΖΜΞΟΔΠΡΘΙΞΘ ΟΞΚΔΛΞΘ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ποξραμαςξλιρςξϋμ γεχγοατικά ρυεςικά με ςξ υόοξ δοάρηπ ςηπ Ρσμμαυίαπ ςηπ Δήλξσ. 

 μα αμςιλητθξϋμ ςξμ επιθεςικϊ υαοακςήοα ςηπ Ρσμμαυίαπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςημ κσοιαουία ςηπ Ρσμμαυίαπ ρςξ Αιγαίξ. 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςξ υοξμικϊ εϋοξπ δοάρηπ και ςα απξςελέρμαςα ςηπ Ρσμμαυίαπ ςηπ Δήλξσ 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

α) Ξ Ιίμχμαπ μίκηρε ςξσπ Οέορεπ και η Ρσμμαυία ςηπ Δήλξσ κσοιάουηρε ρςξ Αιγαίξ. 
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β) Λε ςημ Διοήμη ςξσ Ιαλλία (449 π.Υ.), με ςημ ξπξία ξι Οέορεπ αμαγμχοίζξσμ ςημ ασςξμξμία ςχμ 

ελλημικόμ πϊλεχμ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΔΡ ΑΟΞΤΑΡΔΘΡ ΞΣ ΟΔΠΘΙΚΖ ΓΘΑ Ξ ΛΔΚΚΞΜ ΖΡ ΡΣΛΛΑΥΘΑΡ Ζ 

ΛΔΔΠΔΦΑΜ ΡΔ ΑΗΖΜΑΧΙΖ ΖΓΔΛΞΜΘΑ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςξμ κσοίαουξ οϊλξ ςηπ Αθήμαπ ρςη Ρσμμαυία 

 μα διαπιρςόρξσμ ςιπ πξλιςικέπ απξτάρειπ πξσ καθιέοχραμ ςημ Αθήμα χπ ηγεμξμία 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

 η μεςατξοά ςξσ ρσμμαυικξϋ ςαμείξσ απϊ ςη Δήλξ ρςημ Ακοϊπξλη ςηπ Αθήμαπ. 

 η λήφη ςχμ απξτάρεχμ για ςη Ρσμμαυία μϊμξ απϊ ςημ Αθήμα. 

 ξ καθξοιρμϊπ ςξσ ρσμμαυικξϋ τϊοξσ απϊ ςημ Δκκληρία ςξσ Δήμξσ ςηπ Αθήμαπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΑΜΘΡΞΘΥΘΡΔ Α ΡΞΘΥΔΘΑ ΖΡ ΡΖΚΖΡ Α’ ΛΔ Α ΑΜΘΡΞΘΥΑ ΖΡ ΡΖΚΖΡ Β’: 

ρςήλη α’  ρςήλη β’ 

1. Ίδοσρη ςηπ σμμαυίαπ ςηπ Δήλξσ  α. 449 π.Χ. 

2. Διοήμη ςξσ Καλλία.  β. 467 π.Χ. 

3. Νίκη ρςξμ Δσοσμέδξμςα πξςαμό  γ. 478 π.Χ. 

4. Μεςατξοά ςξσ ςαμείξσ ςηπ σμμαυίαπ από ςη 

Δήλξ ρςημ Αθήμα. 

 δ. 454 π.Χ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςη υοξμική ακξλξσθία ςχμ γεγξμϊςχμ ρςα πλαίρια ςηπ Ρσμμαυίαπ ςηπ Δήλξσ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςημ πξοεία αλλαγήπ ςξσ υαοακςήοα ςηπ Ρσμμαυίαπ και ςηπ μεςαςοξπήπ ςηπ ρε 

Ζγεμξμία 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

1 γ, 2 α, 3 β, 4 δ 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΑΜΑΤΔΠΔΔ ΘΡ ΡΖΛΑΜΘΙΞΔΠΔΡ ΑΟΞΤΑΡΔΘΡ ΞΣ ΟΔΠΘΙΚΖ ΓΘΑ ΖΜ 

ΔΜΘΡΥΣΡΖ ΞΣ ΔΖΛΞΙΠΑΘΙΞΣ ΟΞΚΘΔΣΛΑΞΡ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςα μέςοα πξσ εμιρυϋξσμ ςξ δημξκοαςικϊ πξλίςεσμα 

 μα υαοακςηοίρξσμ ςημ πξλιςική τσριξγμχμία ςξσ Οεοικλή 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα μελεςήρξσμ ςξ ρσμξδεσςικϊ κείμεμξ ςηπ εμϊςηςαπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Θρξμξμία για ϊλξσπ ςξσπ πξλίςεπ ςηπ Αθήμαπ. 

Λιρθξτξοία για ςξσπ άουξμςεπ και για ϊρξσπ ρσμμεςέυξσμ ρςημ άρκηρη ςηπ ενξσρίαπ (π. υ. 

παοακξλξϋθηρη ρσμεδοιάρεχμ ςηπ Δκκληρίαπ ςξσ Δήμξσ, εκδίκαρη σπξθέρεχμ ρςα δικαρςήοια 

κλπ.) 

Δικαίχμα ρςξσπ Εεσγίςεπ μα εκλέγξμςαι άουξμςεπ. 

Αμςίςιμξ ειριςηοίξσ για ςξ θέαςοξ ρςξσπ άπξοξσπ πξλίςεπ (θεχοικά). 
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Σλξπξίηρη μεγάλχμ δημϊριχμ έογχμ ρςημ Αθήμα (μμημεία ςηπ Ακοϊπξληπ). 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΞΘ ΔΘΜΑΘ ΞΘ ΡΖΛΑΜΘΙΞΔΠΞΘ ΗΔΡΛΞΘ  ΖΡ ΑΗΖΜΑΧΙΖΡ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑΡ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςξμ αοιθμϊ και ςξμ οϊλξ ςχμ ξογάμχμ ενξσρίαπ ρςη δημξκοαςική Αθήμα 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςη διάκοιρη ςχμ ενξσριόμ πξσ στίρςαςαι ρε έμα δημξκοαςικϊ πξλίςεσμα 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

 Δκκληρία ςξσ Δήμξσ (ρσμέλεσρη πξλιςόμ ςηπ Αθήμαπ, εκλξγή μελόμ Βξσλήπ ςχμ Οεμςακξρίχμ 

και Ζλιαίαπ και απξτάρειπ για ςημ πϊλη) 

 Βξσλή ςχμ Οεμςακξρίχμ: ποξεςξιμαρία θεμάςχμ ποξπ φήτιρη ρςημ Δκκληρία (ποξβξσλεϋμαςα). 

 Ζλιαία: πξλσμελέπ λαψκϊ δικαρςήοιξ 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: Θ ΖΑΜ ΞΘ ΚΔΘΞΣΠΓΘΔΡ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςα τξοξλξγικά μέςοα ςηπ αθημαψκήπ πξλιςείαπ. 

 ςιπ πξλλαπλέπ αμάγκεπ ρςα πλαίρια λειςξσογίαπ ςηπ πϊληπ - κοάςξσπ 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ήςαμ ποξρπάθεια έμμερηπ τξοξλξγίαπ ςχμ πλξσριϊςεοχμ πξλιςόμ ςηπ Αθήμαπ για ςημ κάλσφη 

αμαγκόμ ςηπ πϊληπ, ϊπχπ η ρσμςήοηρη ςοιήοχμ, η κάλσφη ενϊδχμ για ςξ αμέβαρμα θεαςοικόμ 

παοαρςάρεχμ, για ςημ ξογάμχρη εξοςόμ, για ςημ απξρςξλή ποέρβεχμ ρε παμελλήμιεπ γιξοςέπ). 
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4 ΖΓΔΛΞΜΘΙΞΘ ΑΜΑΓΩΜΘΡΛΞΘ ΙΑΘ ΑΟΞΔΣΜΑΛΩΡΖ ΩΜ ΔΚΚΖΜΘΙΩΜ ΟΞΚΔΩΜ  

4.1 ΟΔΚΞΟΞΜΜΖΡΘΑΙΞΡ ΟΞΚΔΛΞΡ 

4.1.1 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ εμϊςηςα Οελξπξμμηριακϊπ πϊλεμξπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι 

ρςξ υάοςη, ρε αςξμικϊ και ρσλλξγικϊ επίπεδξ, αλλά και ρςξ ηλεκςοξμικϊ ςεςοάδιξ ςξσ μαθηςή. 

Οοξωπξθέςξσμ μελέςη ςξσ ιρςξοικξϋ υάοςη και ςχμ πηγόμ πξσ αματέοξμςαι ρςη ρσγκεκοιμέμη 

ιρςξοική πεοίξδξ, καθόπ και μελέςη ςξσ ρσμξδεσςικξϋ κειμέμξσ. Δπίρηπ, είμαι υοήριμξ ξ 

εκπαιδεσςικϊπ μα έυει ειραγάγει ςξσπ μαθηςέπ ρςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ και υοήρηπ ςχμ εογαλείχμ 

πξσ ποξρτέοει ςξ λξγιρμικϊ ποϊγοαμμα. 

4.1.2 ΔΙΔΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΣΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΑΜΑΤΔΠΔΔ ΑΘΘΑ ΙΑΘ ΑΤΞΠΛΔΡ ΞΣ ΟΔΚΞΟΞΜΜΖΡΘΑΙΞΣ ΟΞΚΔΛΞΣ. ΜΑ 

ΔΟΘΡΖΛΑΜΔΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΡΘΡ ΞΟΞΘΔΡ ΗΑ ΑΜΑΤΔΠΗΔΘΔ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςη διάκοιρη αμάμερα ρςα αίςια και ςιπ ατξομέπ 

 μα εμςξπίρξσμ ρςξ υάοςη ςιπ πεοιξυέπ πξσ ποχςαγχμίρςηραμ ρςημ κήοσνη ςξσ Οελξπξμμηριακξϋ 

πξλέμξσ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα αματέοξσμ αίςια και ατξομέπ ςξσ 

Οελξπξμμηριακξϋ πξλέμξσ και μα εμςξπίρξσμ ρςξ υάοςη ςιπ πεοιξυέπ ρςιπ ξπξίεπ αματέοξμςαι  

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

αίςια: 

Ζ ρϋγκοξσρη ρσμτεοϊμςχμ Αθήμαπ και Ιξοίμθξσ, ρσμμάυξσ ςηπ Ρπάοςηπ, ρςξ υόοξ ςηπ Δϋρηπ 

(Θϊμιξ, Αδοιαςική) 

Ζ πξλιςειακή διατξοά Αθήμαπ (δημξκοαςία) – Ρπάοςηπ (ξλιγαουία) 

Ζ καυσπξφία ςηπ Ρπάοςηπ μποξρςά ρςημ ρσμευϊμεμη αϋνηρη ςηπ Αθημαψκήπ δϋμαμηπ. 

ατξομέπ: 

Ζ αμάμεινη ςηπ Αθήμαπ ρςη διαμάυη Ιξοίμθξσ – Ιέοκσοαπ για ςημ απξικία ςηπ Δπιδάμμξσ. 

Ζ αμάμεινη ςηπ Ιξοίμθξσ ρςημ απξρςαρία ςηπ Οξςίδαιαπ (432 π.Υ.) 

ξ Λεγαοικϊ φήτιρμα ςηπ Αθήμαπ πξσ απαγϊοεσρε ρςα πλξία ςχμ Λεγάοχμ ςημ είρξδξ ρε λιμάμια 

ςηπ Ρσμμαυίαπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΡΔ ΟΞΘΔΡ ΤΑΡΔΘΡ ΔΘΑΙΠΘΜΔΑΘ Ξ ΟΔΚΞΟΞΜΜΖΡΘΑΙΞΡ ΟΞΚΔΛΞΡ; ΜΑ 

ΔΜΞΟΘΡΔΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΞΟΞΣ ΔΘΑΔΠΑΛΑΘΡΖΙΑΜ ΔΟΘΥΔΘΠΖΡΔΘΡ ΡΔ ΙΑΗΔ ΤΑΡΖ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ποξρδιξοίρξσμ ςημ γεχγοατική και υοξμική διάρςαρη ςξσ Οελξπξμμηριακξϋ πξλέμξσ 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ϊςι ξλϊκληοξπ ξ ελλημικϊπ κϊρμξπ εμεπλάκη ρε ασςϊμ άμερα ή έμμερα 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Αουιδάμειξπ πϊλεμξπ (431-421 π.Υ.) 
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 Διρβξλή Ηηβαίχμ ρςιπ Ολαςαιέπ – λεηλαρία σπαίθοξσ Αςςικήπ απϊ ςξσπ Ρπαοςιάςεπ – 

απξρςαρία Κέρβξσ και βίαιη καςαρςξλή ςηπ (428 π.Υ.) – καςάληφη Ρτακςηοίαπ (425 π.Υ.) – 

Ρϋγκοξσρη ρςημ Αμτίπξλη (422 π.Υ.) 

Ρικελική εκρςοαςεία (415-413 π.Υ.) 

 Δκρςοαςεία ςχμ Αθημαίχμ ρςη Ρικελία εμαμςίξμ ςχμ Ρσοακξσρόμ 

 Αμάκληρη Αλκιβιάδη και απϊδοαρή ςξσ ρςη Ρπάοςη 

 Απξρςξλή Ρπαοςιάςη ρςοαςηγξϋ Γϋλιππξσ ρςη Ρικελία και καςαρςοξτή ςξσ αθημαψκξϋ 

εκρςοαςεσςικξϋ ρόμαςξπ. 

Δεκελεικϊπ πϊλεμξπ (413-404 π.Υ.) 

 Ξυϋοχρη ςηπ Δεκέλειαπ απϊ ςξσπ Ρπαοςιάςεπ και ρσμευήπ καςαρςοξτή αςςικήπ σπαίθοξσ. 

 μασπήγηρη ρςϊλξσ απϊ ςξσπ Ρπαοςιάςεπ με ξικξμξμική εμίρυσρη ςχμ Οεορόμ 

 μίκη Αθημαίχμ ρςη μασμαυία ςχμ Αογιμξσρόμ (406 π.Υ.) 

 καςαρςοξτή αθημαψκξϋ ρςϊλξσ ρςη μασμαυία ρςξσπ Αιγϊπ Οξςαμξϋπ (405 π.Υ.) 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΥΠΩΛΑΘΡΔΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΖΜ ΔΙΑΡΖ ΩΜ ΑΜΘΟΑΚΩΜ ΡΣΛΛΑΥΘΩΜ ΡΞΜ 

ΟΔΚΞΟΞΜΜΖΡΘΑΙΞ ΟΞΚΔΛΞ.  

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ϊςι ξ Οελξπξμμηριακϊπ πϊλεμξπ δεμ ήςαμ απλόπ ξ πϊλεμξπ αμάμερα ρε δϋξ 

ιρυσοέπ πϊλειπ 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςξ μέγεθξπ και ςημ ιρυϋ ςηπ εμτϋλιαπ ρϋγκοξσρηπ 

 μα γμχοίρξσμ ςα αμςίπαλα ρςοαςϊπεδα 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα βξηθηθξϋμ απϊ ςξμ υάοςη ςξσ ρυξλικξϋ βιβλίξσ, ρελ. 82. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΡΥΔΔΘΑΡΔΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΖΜ ΟΞΠΔΘΑ ΖΡ ΑΗΖΜΑΧΙΖΡ ΔΙΡΠΑΔΘΑΡ ΡΖ 

ΡΘΙΔΚΘΑ. ΙΑΑΓΠΑΦΔ Α ΞΜΞΛΑΑ ΩΜ ΟΞΚΔΩΜ, ΑΟ’ ΞΟΞΣ ΟΔΠΑΡΑΜ ΞΘ ΑΗΖΜΑΘΞΘ ΙΑΘ ΞΘ 

ΡΟΑΠΘΑΔΡ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςξ ςξλμηοϊ εγυείοημα απϊ πλεσοάπ Αθημαίχμ ςηπ Ρικελικήπ εκρςοαςείαπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςημ πξοεία ςχμ ρσγκοξϋρεχμ και ςξ ξλέθοιξ  

 απξςέλερμα για ςημ Αθήμα 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΔΜΑΝΔΔ ΡΞΜ ΟΑΠΑΙΑΩ ΟΘΜΑΙΑ Α ΓΔΓΞΜΞΑ ΡΔ ΙΑΗΔ ΛΘΑ ΑΟΞ ΘΡ 

ΠΔΘΡ ΟΔΠΘΞΔΞΣΡ ΞΣ ΟΔΚΞΟΞΜΜΖΡΘΑΙΞΣ ΟΞΚΔΛΞΣ: 

 α’ β’ γ’ 

η καςάληφη ςηπ τακςηοίαπ Χ   

η μασμαυία ρςιπ Αογιμξύρεπ   Χ 

η Νικείξπ ειοήμη Χ   

η καςάληφη ςηπ Αμτίπξληπ  Χ   

η εκρςοαςεία ρςη ικελία  Χ  

η ξυύοχρη ςηπ Δεκέλειαπ από ςξσπ παοςιάςεπ   Χ 

η καςαρςοξτή ρςξσπ Αιγόπ πξςαμξύπ   Χ 

η απξρςαρία ςηπ Λέρβξσ Χ   
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Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα καςαμξήρξσμ ςη υοξμική διαδξυή ςχμ γεγξμϊςχμ ςξσ Οελξπξμμηριακξϋ πξλέμξσ και μα ςα 

εμςάνξσμ ρςιπ ςοειπ τάρειπ ςξσ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ:  ΟΞΘΞΘ ΖΑΜ ΞΘ ΞΠΞΘ ΡΣΜΑΦΖΡ ΔΘΠΖΜΖΡ ΟΞΣ ΔΟΔΒΑΚΑΜ ΞΘ ΡΟΑΠΘΑΔΡ ΡΞΣΡ 

ΑΗΖΜΑΘΞΣΡ Ξ 404 Ο.Υ.; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςη βαοϋςηςα ςχμ ϊοχμ ςηπ ειοήμηπ και ςιπ επιπςόρειπ ςξσπ ρςη δϋμαμη ςηπ 

Αθήμαπ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα μελεςήρξσμ ςξ ρσμξδεσςικϊ κείμεμξ ςηπ εμϊςηςαπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

 Οαοάδξρη ρςϊλξσ εκςϊπ απϊ δόδεκα πλξία. 

 Ιαςεδάτιρη Λακοόμ ςειυόμ και ςειυόμ ςξσ Οειοαιά. 

 Δπιρςοξτή πξλιςικόμ ενϊοιρςχμ. 

 Ρσμμεςξυή Αθημαίχμ ρςιπ εκρςοαςείεπ ςχμ Ρπαοςιαςόμ και ςαϋςιρη ευθοόμ και τίλχμ. 
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4.2 Ζ ΖΓΔΛΞΜΘΑ ΖΡ ΡΟΑΠΖΡ 

4.2.1 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ εμϊςηςα Ρπαοςιαςική ηγεμξμία ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξ 

υάοςη, ρε αςξμικϊ και ρσλλξγικϊ επίπεδξ, αλλά και ρςξ ηλεκςοξμικϊ ςεςοάδιξ ςξσ μαθηςή. 

Οοξωπξθέςξσμ μελέςη ςξσ ιρςξοικξϋ υάοςη και ςχμ πηγόμ πξσ αματέοξμςαι ρςη ρσγκεκοιμέμη 

ιρςξοική πεοίξδξ, καθόπ και μελέςη ςξσ ρσμξδεσςικξϋ κειμέμξσ. Δπίρηπ, είμαι υοήριμξ ξ 

εκπαιδεσςικϊπ μα έυει ειραγάγει ςξσπ μαθηςέπ ρςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ και υοήρηπ ςχμ εογαλείχμ 

πξσ ποξρτέοει ςξ λξγιρμικϊ ποϊγοαμμα. 

4.2.2 ΔΙΔΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΣΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΓΘΑΘ Ζ ΡΟΑΠΖ ΛΔΑ Ζ ΜΘΙΖ ΖΡ ΔΟΘ ΖΡ ΑΗΖΜΑΡ ΔΣΡΑΠΔΡΖΡΔ ΞΣΡ 

ΡΣΛΛΑΥΞΣΡ ΖΡ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςη μεςαβξλή ςηπ πξλιςικήπ ςηπ Ρπάοςηπ έμαμςι ςχμ ρσμμάυχμ ςηπ μεςά ςη λήνη 

ςξσ πξλέμξσ 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςημ επιθσμία ςηπ Ρπάοςηπ μα διαδευθεί ςημ Αθήμα ρςξμ ηγεμξμικϊ οϊλξ 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

 σπξρςήοινε ξλιγαουικέπ κσβεομήρειπ ρςιπ ελλημικέπ πϊλειπ. 

 ςξπξθέςηρε Ρπαοςιαςικέπ τοξσοέπ ρε ασςέπ. 

 επέβαλε τϊοξσπ και δεμ ρεβάρςηκε ςημ ασςξμξμία ςχμ πϊλεχμ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΔΜΞΟΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ Ζ ΔΠΑΡΖ ΞΣ ΗΠΑΡΣΒΞΣΚΞΣ ΙΑΘ ΩΜ ΔΖΛΞΙΠΑΘΙΩΜ 

ΓΘΑ ΖΜ ΑΜΑΠΞΟΖ ΖΡ ΣΠΑΜΜΘΑΡ ΩΜ ΠΘΑΙΞΜΑ ΡΖΜ ΑΗΖΜΑ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ποξρδιξοίρξσμ ρςξ υάοςη ςιπ πεοιξυέπ ϊπξσ έδοαραμ ξι δημξκοαςικξί 

 μα αμςιλητθξϋμ ςιπ ποξρπάθειεπ πξσ έγιμαμ για ςημ επάμξδξ ρςη δημξκοαςία και ςημ εκδίχνη 

ςχμ ςοιάκξμςα ςσοάμμχμ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Απϊ ςξ τοξϋοιξ ςηπ Τσλήπ ξυσοόμξμςαι ρςη Λξσμιυία (Οειοαιάπ) και αμαγκάζξσμ ςξσπ ςσοάμμξσπ μα 

καςατϋγξσμ ρςημ Δλεσρίμα, με ςη μερξλάβηρη ςξσ Ρπαοςιάςη Οασραμία. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΡΥΔΔΘΑΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΖΜ ΟΞΠΔΘΑ ΩΜ ΛΣΠΘΩΜ ΡΣΛΤΩΜΑ ΛΔ ΖΜ ΙΣΠΞΣ 

ΑΜΑΒΑΡΖ ΞΣ ΝΔΜΞΤΩΜΑ ΙΑΘ ΑΜΑΠΖΡΔ ΡΖΛΔΘΩΛΑ ΡΖΜ ΟΞΚΖ ΞΟΞΣ ΔΓΘΜΔ Ζ ΙΑΗΞΠΘΡΘΙΖ 

ΛΑΥΖ.  

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςημ έκςαρη ςηπ πξοείαπ ςχμ Λσοίχμ 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςξ μέγεθξπ ςηπ επιςσυίαπ ςξσπ μα διαρυίρξσμ ςξ ερχςεοικϊ ςξσ πεορικξϋ 

κοάςξσπ και μα καςατέοξσμ μα ρχθξϋμ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα βξηθηθξϋμ απϊ ςξμ υάοςη ςξσ ρυξλικξϋ βιβλίξσ, ρελ. 90. 

Δίμαι μια δοαρςηοιϊςηςα πξσ γίμεςαι πάμχ ρςξ υάοςη. 
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ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ:  Θ ΖΑΜ Ξ ΒΞΘΩΘΙΞΡ – ΙΞΠΘΜΗΘΑΙΞΡ ΟΞΚΔΛΞΡ; ΔΜΞΟΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΘΡ 

ΞΟΞΗΔΡΘΔΡ ΛΔ ΘΡ ΟΘΞ ΡΖΛΑΜΘΙΔΡ ΛΑΥΔΡ ΟΞΣ ΔΞΗΖΙΑΜ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςημ πεορική ενχςεοική πξλιςική ςξσ αμςιπεοιρπαρμξϋ 

 μα εμςξπίρξσμ ρςξ υάοςη ςα μέοη πξσ δϊθηκαμ ξι πιξ ρημαμςικέπ μάυεπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Λε ςημ εμίρυσρη πεορικόμ υοημάςχμ ξι ελλημικέπ πϊλειπ (Ηήβα, Άογξπ, Ιϊοιμθξπ και Αθήμα) 

ρσμαρπίζξμςαι εμαμςίξμ ςηπ Ρπάοςηπ, η ξπξία αμακαλεί ςξμ Αγηρίλαξ απϊ ςη Λ. Αρία. Ρςημ 

Ιξοόμεια ξ Αγηρίλαξπ μικάει ςξμ αμςιρπαοςιαςικϊ ρσμαρπιρμϊ (394 π.Υ.) αλλά ρςημ Ιμίδξ ςηπ Λ. 

Αρίαπ ξ Ιϊμχμ με ςη βξήθεια ςχμ Οεορόμ ρσμςοίβει ςξ ρπαοςιαςικϊ ρςϊλξ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: Θ ΖΑΜ Ζ ΑΜΑΚΙΘΔΔΘΞΡ Ζ ΒΑΡΘΚΔΘΞΡ ΔΘΠΖΜΖ ΞΣ 386 Ο.Υ.; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςη ρκξπιμϊςηςα ςχμ ϊοχμ ςηπ Αμςαλκιδείξσ ειοήμηπ 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςξ μέγεθξπ επέμβαρηπ ςηπ Οεορίαπ ρςιπ ελλημικέπ σπξθέρειπ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα μελεςήρξσμ ςξ ρσμξδεσςικϊ κείμεμξ ςηπ εμϊςηςαπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ρε ρσμεογαρία με ςξ Ρπαοςιάςη Αμςαλκίδα ξ Οέορηπ βαριλιάπ Αοςανέονηπ ποϊςειμε έμα ρυέδιξ 

ειοήμηπ πξσ ενσπηοεςξϋρε ςημ Οεορία, γιαςί ϊοιζε ςημ ασςξμξμία ςχμ ελλημικόμ πϊλεχμ, αλλά 

καθιρςξϋρε ςιπ πϊλειπ ςηπ Λ. Αρίαπ και ςημ Ιϋποξ σπξςελείπ ρςξ πεορικϊ κοάςξπ. Έςρι γιμϊςαμ η 

Οεορία διαιςηςήπ ρςα ελλημικά ποάγμαςα. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ 3. ΜΑ ΔΜΑΝΔΔ Α ΟΑΠΑΙΑΩ ΓΔΓΞΜΞΑ ΡΖ ΡΩΡΖ ΥΠΞΜΞΚΞΓΘΙΖ ΡΔΘΠΑ: 

α. Νασμαυία ρςημ Κμίδξ. 

β. Μάυη ςηπ Κξοώμειαπ. 

γ. Δκρςοαςεία Αγηριλάξσ ρςημ Αρία. 

δ. Οογάμχρη Β’ Αθημαψκήπ ρσμμαυίαπ. 

ε. Μάυη ρςα Κξύμανα. 

ρς. Αμαςοξπή ςηπ ςσοαμμίαπ ρςημ Αθήμα. 

ζ. Αμςαλκίδειξπ ειοήμη 

Αμςιρςξιυίρςε ςα ρςξιυεία ςχμ παοακάςχ ρςηλώμ: 

Χάοηπ και Χαβοίαπ ρσμμαυικόπ πόλεμξπ  

Κύοξπ επίθερη ρςξμ Αοςανέονη 

Κόμχμ αμέγεορη ςχμ Μακοώμ Σειυώμ 

Αγηρίλαξπ μάυη ςηπ Κξοώμειαπ 

Ξεμξτώμ Κύοξσ Αμάβαριπ 

Θοαρύβξσλξπ απξκαςάρςαρη ςηπ δημξκοαςίαπ 

Μαύρχλξπ σπξκίμηρη ςχμ πόλεχμ ρε απξρςαρία από ςη 

Β’ Αθημαψκή σμμαυία 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 
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 μα αμςιλητθξϋμ ςη ρχρςή υοξμική ακξλξσθία ςχμ γεγξμϊςχμ καςά ςη διάοκεια ςηπ Ρπαοςιαςικήπ 

ηγεμξμίαπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

ε, ρς, γ, β, α, δ, ζ. 

4.3 Ζ ΖΓΔΛΞΜΘΑ ΖΡ ΗΖΒΑΡ 

4.3.1 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ εμϊςηςα Ηηβαψκή ηγεμξμία ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξ υάοςη, 

ρε αςξμικϊ και ρσλλξγικϊ επίπεδξ, αλλά και ρςξ ηλεκςοξμικϊ ςεςοάδιξ ςξσ μαθηςή. Οοξωπξθέςξσμ 

μελέςη ςξσ ιρςξοικξϋ υάοςη και ςχμ πηγόμ πξσ αματέοξμςαι ρςη ρσγκεκοιμέμη ιρςξοική πεοίξδξ, 

καθόπ και μελέςη ςξσ ρσμξδεσςικξϋ κειμέμξσ. Δπίρηπ, είμαι υοήριμξ ξ εκπαιδεσςικϊπ μα έυει 

ειραγάγει ςξσπ μαθηςέπ ρςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ και υοήρηπ ςχμ εογαλείχμ πξσ ποξρτέοει ςξ 

λξγιρμικϊ ποϊγοαμμα. 

4.3.2 ΔΙΔΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΣΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΔΡ ΟΞΚΘΘΙΔΡ ΑΚΚΑΓΔΡ ΡΖΛΔΘΩΗΖΙΑΜ ΡΖ ΗΖΒΑ Ξ Α’ ΔΑΠΞ ΞΣ 4ΞΣ
 

ΑΘ. Ο.Υ.; ΑΜΑΠΖΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΡΖ ΗΔΡΖ ΖΡ ΗΖΒΑΡ ΡΥΔΘΙΞ ΡΖΛΔΘΩΛΑ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςημ επέμβαρη ςηπ Ρπάοςηπ ρςα πξλιςικά ποάγμαςα ςηπ Ηήβαπ και ςημ 
αμςίδοαρη ςχμ Ηηβαίχμ 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςιπ τιλξδξνίεπ ςχμ Ηηβαίχμ μα αμαλάβξσμ ποχςαγχμιρςικϊ οϊλξ 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

ξ 382 π.Υ. η Ρπάοςη επέβαλε ξλιγαουικϊ πξλίςεσμα ρςη Ηήβα και καςέλαβε ςημ ακοϊπξλή ςηπ, ςημ 

Ιαδμεία, εγκαθιρςόμςαπ ρπαοςιαςική τοξσοά. 

ξ 379 π.Υ. ξι δημξκοαςικξί με ςξμ Οελξπίδα επαμέτεοαμ ςη δημξκοαςία. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΘΔΠΞΡ ΚΞΥΞΡ – ΚΞΝΖ ΤΑΚΑΓΓΑ: ΛΔ ΟΞΘΞΣΡ ΗΖΒΑΘΞΣΡ ΡΠΑΖΓΞΣΡ 

ΡΥΔΘΕΞΜΑΘ ΙΑΘ Θ ΖΑΜ;  

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα καςαλάβξσμ ςη υαοιρμαςική ποξρχπικϊςηςα ςχμ δϋξ μεγάλχμ ποχςαγχμιρςόμ ςηπ Ηηβαψκήπ 

ηγεμξμίαπ 

 ςιπ καιμξςξμίεπ ρςημ ςέυμη ςξσ πξλέμξσ πξσ ειρήγαγε η Ηήβα 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξ Οελξπίδαπ δημιξϋογηρε ςξμ Θεοϊ Κϊυξ, πξσ απξςελξϋρε έμα ιρυσοϊ και ανιϊμαυξ πσοήμα ςξσ 

θηβαψκξϋ ρςοαςξϋ και απξςελξϋμςαμ απϊ 300 επίλεκςξσπ άμδοεπ. 

Λε ςη υοήρη ςηπ λξνήπ τάλαγγαπ, δηλαδή ςημ παοάςανη ςξσ ρςοαςξϋ ρε λξνή γοαμμή και ςημ 

εμίρυσρη ρε μεγάλξ βάθξπ μϊμξ εμϊπ ςμήμαςϊπ ςξσ, ξ Δπαμειμόμδαπ καςάτεοε μα μικήρει ςξ 

ρπαοςιαςικϊ ρςοαςϊ ρςα Κεϋκςοα ςξ 371 π.Υ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΔΜΞΟΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΘΡ ΞΟΞΗΔΡΘΔΡ ΟΞΣ ΔΓΘΜΑΜ ΞΘ ΔΣΞ ΛΔΓΑΚΔΡ ΛΑΥΔΡ 

ΟΞΣ ΡΖΛΑΜΑΜ ΖΜ ΔΜΑΠΝΖ ΙΑΘ Ζ ΚΖΝΖ ΖΡ ΗΖΒΑΧΙΖΡ ΖΓΔΛΞΜΘΑΡ. ΑΜΑΠΖΡΔ ΡΖΛΔΘΩΛΑΑ 

ΛΔ ΘΡ ΡΥΔΘΙΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 



Οεοιπλάμηρη ρςξ Υχοξ-Υοϊμξ - Θρςξοία Α’-Γ’ Γσμμαρίξσ Βιβλίξ Ιαθηγηςή 

 41 

 μα διαπιρςόρξσμ ςημ έκςαρη ςηπ πξοείαπ ςχμ Λσοίχμ 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςξ μέγεθξπ ςηπ επιςσυίαπ ςξσπ μα διαρυίρξσμ ςξ ερχςεοικϊ ςξσ πεορικξϋ 

κοάςξσπ και μα καςατέοξσμ μα ρχθξϋμ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα αμαζηςήρξσμ ρςξ υάοςη ςα Κεϋκςοα και ςημ Λαμςίμεια. 

Έυξμςαπ διαβάρει ςξ ρσμξδεσςικϊ κείμεμξ και ςιπ πηγέπ θα ρσμπσκμόρξσμ ςιπ ρημαμςικϊςεοεπ 

πληοξτξοίεπ ρε ρημειόμαςα πξσ θα αμαοςήρξσμ ρςιπ παοαπάμχ πεοιξυέπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ζ ποόςη μάυη πξσ ρήμαμε ςημ έμαονη ςηπ επικοάςηρηπ ςχμ Ηηβαίχμ ρςα ελλημικά ποάγμαςα ήςαμ η 

μίκη ρςα Κεϋκςοα ςηπ Βξιχςίαπ ςξ 371 π.Υ. εμαμςίξμ ςξσ ρπαοςιαςικξϋ ρςοαςξϋ. 

Ζ δεϋςεοη μάυη ήςαμ ρςη Λαμςίμεια ςξ 362 π.Υ., καςά ςημ ξπξία ρκξςόθηκε ξ Δπαμειμόμδαπ εμό ξ 

ρςοαςϊπ ςξσ μικξϋρε και έςρι ξι Ηηβαίξι απξδιξογαμόθηκαμ και εγκαςέλειφαμ ςημ Οελξπϊμμηρξ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΔΜΞΟΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΙΑΘ ΥΠΩΛΑΘΡΔ ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΟΞΣ ΔΔΠΑΡΑΜ ΞΘ ΔΣΞ 

ΛΔΓΑΚΞΘ ΗΖΒΑΘΞΘ ΡΠΑΖΓΞΘ ΙΑΑ Ζ ΔΘΑΠΙΔΘΑ ΖΡ ΗΖΒΑΧΙΖΡ ΖΓΔΛΞΜΘΑΡ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςημ εδατική επέκςαρη ςηπ Ηήβαπ  ρε βξοά και μϊςξ. 

 μα καςαλάβξσμ ϊςι ξι δϋξ μεγάλξι ρςοαςηγξί ςηπ Ηήβαπ έδοαραμ ρε διατξοεςικέπ πεοιξυέπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξ Οελξπίδαπ έδοαρε κσοίχπ ρςη Ηερραλία, ϊπξσ και ρκξςόθηκε πξλεμόμςαπ εμαμςίξμ ςξσ ςσοάμμξσ 

ςχμ Τεοόμ Αλενάμδοξσ (364 π.Υ.). 

Ξ Δπαμειμόμδοαπ έδοαρε κσοίχπ ρςημ Οελξπϊμμηρξ, ϊπξσ λεηλάςηρε ςη λακχμική γη και ίδοσρε ςξ 

Λερρημιακϊ κοάςξπ  και ςη Λεγαλϊπξλη χπ ποχςεϋξσρα ςξσ Αοκαδικξϋ Ιξιμξϋ. Ρκξςόθηκε ρςη 

μάυη ςηπ Λαμςίμειαπ ςξ 362 π.Υ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΓΜΩΠΘΕΔΔ Ζ ΡΣΓΙΠΞΖΡΖ ΘΔΠΞΣ ΚΞΥΞΣ ΡΔ ΑΚΚΔΡ ΤΑΡΔΘΡ ΖΡ ΔΚΚΖΜΘΙΖΡ 

ΘΡΞΠΘΑΡ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςημ ιρςξοική ρσμέυεια ϊοχμ – εμμξιόμ ςηπ αουαιϊςηςαπ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ ποξεκςείμξσμ ςιπ γμόρειπ ςξσπ και ρσμδέξσμ διατξοεςικέπ 

τάρειπ ςηπ ελλημικήπ ιρςξοίαπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

ξ Λάοςιξ ςξσ 1821 ξ Αλέναμδοξπ Σφηλάμςηπ ρσγκοϊςηρε ρςη Λξλδξβλαυία επαμαρςαςικϊ ρόμα 

εθελξμςόμ ρπξσδαρςόμ απϊ ςιπ ελλημικέπ παοξικίεπ με ασςϊ ςξ ϊμξμα. Ρςη μάυη ςξσ Δοαγαςραμίξσ 

ηςςήθηκαμ απϊ ςξμ ςξσοκικϊ ρςοαςϊ και απξδεκαςίρςηκαμ. 

Ρςξ Β’ Οαγκϊρμιξ πϊλεμξ ξ ενϊοιρςη Δλλημική Ισβέομηρη απϊ ςξ Ιάιοξ πξσ βοιρκϊςαμ ξογάμχρε 

ρςοαςιχςικϊ ρόμα επίλεκςχμ Δλλήμχμ ανιχμαςικόμ με ασςϊ ςξ ϊμξμα. Ξ Θεοϊπ Κϊυξπ έδοαρε 

αμςιρςαριακά εμαμςίξμ ςηπ μαζιρςικήπ Γεομαμίαπ καςά ςξ διάρςημα 1941-1944 ρε αοκεςέπ 

ρςοαςιχςικέπ επιυειοήρειπ. 
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ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΥΠΩΛΑΘΡΔ ΡΞΜ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞ ΡΑΡ ΥΑΠΖ ΖΜ ΔΙΑΡΖ ΞΣ ΒΞΘΩΘΙΞΣ 

ΙΞΘΜΞΣ ΙΑΘ ΩΜ ΡΣΛΛΑΥΩΜ ΞΣ Ξ ΔΘΑΡΖΛΑ 369-366 Ο.Υ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςημ εδατική κσοιαουία ςχμ Ηηβαίχμ 

Ρχόλια 

Ξι μαθηςέπ μπξοξϋμ μα βξηθηθξϋμ απϊ ςξ υάοςη ςξσ ρυξλικξϋ βιβλίξσ, ρελ. 93. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΛΔ Ζ ΒΞΖΗΔΘΑ ΩΜ ΔΠΓΑΚΔΘΩΜ ΞΣ ΥΑΠΖ ΜΑ ΡΣΓΙΠΘΜΔΔ ΖΜ ΔΔΑΤΘΙΖ 

ΔΙΑΡΖ ΞΣ ΒΞΘΩΘΙΞΣ ΙΞΘΜΞΣ ΛΔ ΖΜ ΔΙΑΡΖ ΖΡ Β’ ΑΗΖΜΑΧΙΖΡ ΡΣΛΛΑΥΘΑΡ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςξ γεχγοατικϊ υόοξ ςηπ Ηηβαψκήπ και Αθημαψκήπ ηγεμξμίαπ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ ρσγκοίμξσμ με ςη βξήθεια ςχμ εογαλείχμ ςξσ υάοςη ςημ 

εδατική κσοιαουία ςηπ Ηήβαπ και ςηπ Αθήμαπ. 
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5 Ζ ΑΜΞΔΞΡ ΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ ΙΑΘ Ζ ΔΟΔΙΑΡΖ ΞΣ ΔΚΚΖΜΘΡΛΞΣ  

5.1 Ξ ΛΑΙΔΔΞΜΘΙΞ ΙΠΑΞΡ - ΤΘΚΘΟΟΞΡ Ξ Β’ 

5.1.1 Ποξαπαιςξύμεμεπ γμώρειπ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ εμϊςηςα ξ Λακεδξμικϊ κοάςξπ – Τίλιππξπ ξ Β’  

ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξ υάοςη, ρε αςξμικϊ και ρσλλξγικϊ επίπεδξ, αλλά και ρςξ ηλεκςοξμικϊ 

ςεςοάδιξ ςξσ μαθηςή. Οοξωπξθέςξσμ μελέςη ςξσ ιρςξοικξϋ υάοςη και ςχμ πηγόμ πξσ αματέοξμςαι 

ρςη ρσγκεκοιμέμη ιρςξοική πεοίξδξ, καθόπ και μελέςη ςξσ ρσμξδεσςικξϋ κειμέμξσ. Δπίρηπ, είμαι 

υοήριμξ ξ εκπαιδεσςικϊπ μα έυει ειραγάγει ςξσπ μαθηςέπ ρςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ και υοήρηπ ςχμ 

εογαλείχμ πξσ ποξρτέοει ςξ λξγιρμικϊ ποϊγοαμμα. 

5.1.2 Διδικέπ παοαςηοήρειπ καςά δοαρςηοιόςηςα 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΙΑΑΓΠΑΦΔΔ ΡΞΜ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞ ΥΑΠΖ Α ΞΜΞΛΑΑ ΩΜ ΤΣΚΩΜ ΟΞΣ 

ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜΑΜ ΡΞ ΛΑΙΔΔΞΜΘΙΞ ΙΠΑΞΡ ΙΑΘ ΟΞΣ ΓΔΘΞΜΔΣΑΜ ΛΔ ΑΣΞ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςημ επέμβαρη ςηπ Ρπάοςηπ ρςα πξλιςικά ποάγμαςα ςηπ Ηήβαπ και ςημ αμςίδοαρη 

ςχμ Ηηβαίχμ 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςιπ τιλξδξνίεπ ςχμ Ηηβαίχμ μα αμαλάβξσμ ποχςαγχμιρςικϊ οϊλξ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα βξηθηθξϋμ απϊ ςξ υάοςη ςξσ ρυξλικξϋ βιβλίξσ, ρελ. 95. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ:  ΜΑ ΛΔΠΖΡΔΔ ΖΜ ΔΔΑΤΘΙΖ ΔΙΑΡΖ ΟΞΣ ΟΠΞΡΗΔΡΔ ΡΞ ΙΠΑΞΡ ΞΣ Ξ 

ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΡ Α’ (479-452 Ο.Υ.). 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα καςαλάβξσμ ςη υαοιρμαςική ποξρχπικϊςηςα ςξσ Αλενάμδοξσ Α’ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςιπ εσεογεςικέπ ρσμέπειεπ για ςη Λακεδξμία απϊ ςημ επιςσυή αμςιμεςόπιρη ςξσ 

Οεορικξϋ κιμδϋμξσ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ υοηριμξπξιξϋμ ςα εογαλεία ςξσ υάοςη. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΔΜΞΟΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΘΡ ΟΞΚΔΘΡ: ΑΘΓΔΡ, ΟΔΚΚΑ ΙΑΘ ΔΘΞΜ. ΑΜΑΠΖΡΔ 

ΡΖΛΔΘΩΛΑΑ ΛΔ ΘΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΟΞΣ ΓΜΩΠΘΕΔΔ ΡΥΔΘΙΑ ΛΔ ΑΣΔΡ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ενξικειχθξϋμ με ςιπ ρημαμςικϊςεοεπ πϊλειπ ςξσ Λακεδξμικξϋ κοάςξσπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςημ εγγϋςηςά ςξσπ και ςξ οϊλξ πξσ διαδοαμάςιζαμ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα μελεςήρξσμ ςιπ πηγέπ και ςξ ρσμξδεσςικϊ κείμεμξ ςηπ 

εμϊςηςαπ. 
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Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Ξι Αιγέπ ήςαμ η ποόςη ποχςεϋξσρα ςξσ μακεδξμικξϋ κοάςξσπ. Ξι αμαρκατέπ ρςη Βεογίμα και η 

αμακάλσφη ςχμ βαριλικόμ ςάτχμ απϊ ςξμ Λαμϊλη Αμδοϊμικξ ςασςίζξσμ ςημ πεοιξυή με ςιπ αουαίεπ 

Αιγέπ. Ρςα υοϊμια ςξσ βαριλιά Αουέλαξσ (413-399 π.Υ.) μεςατέοθηκε η ποχςεϋξσρα ρςημ Οέλλα. 

ξ Δίξμ είμαι η ιεοή πϊλη ςχμ Λακεδϊμχμ, ϊπξσ ςιμξϋραμ ςξσπ θεξϋπ ςξσ Ξλϋμπξσ. Δκεί βοέθηκαμ 

αγάλμαςα απϊ ςξσπ ελλημιρςικξϋπ και ςξσπ οχμαψκξϋπ υοϊμξσπ. Δίυε ιεοά, θέαςοξ, χδείξ και 

ρςάδιξ. Γμχρςϊ ιεοϊ είμαι ςξσ Ξλσμπίξσ Διϊπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΛΔ ΟΞΘΔΡ ΔΜΔΠΓΔΘΔΡ Ξ ΤΘΚΘΟΟΞΡ Β’ ΙΑΑΤΔΠΔ ΜΑ ΘΡΥΣΠΞΟΞΘΖΡΔΘ Ξ 

ΛΑΙΔΔΞΜΘΙΞ ΙΠΑΞΡ;  

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςη υαοιρμαςική ποξρχπικϊςηςα ςξσ Τιλίππξσ Β’ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςημ απξςελερμαςικϊςηςα ςχμ μέςοχμ ςξσ ρςξ ρςοαςϊ και ρςημ ενχςεοική 

πξλιςική. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Αμαδιξογάμχρε ςξ ρςοαςϊ και ποϊρενε ςξμ ξπλιρμϊ ςξσ. 

Δτάομξρε ςη λξνή τάλαγγα, ςακςική πξσ είυε διδαυθεί καςά ςημ παοαμξμή ςξσ ρςη Ηήβα. 

Μίκηρε ςξσπ μϊμιμξσπ ευθοξϋπ ςξσ κοάςξσπ ςξσ, ςξσπ Θλλσοιξϋπ και ςξσπ Οαίξμεπ. 

Αμέπςσνε καλέπ διπλχμαςικέπ ρυέρειπ με ςη Ηοάκη και εκμεςαλλεϋςηκε ςα υοσρξοσυεία ςξσ 

Οαγγαίξσ. 

Οοξρςαςεϋξμςαπ ςημ δελτική αμτικςιξμία και μπαίμξμςαπ χπ αουιρςοάςηγξπ καςάτεοε μα ελέγνει ςα 

πξλιςικά ποάγμαςα ςηπ μϊςιαπ Δλλάδαπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ:  ΔΜΞΟΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΖΜ ΞΟΞΗΔΡΘΑ ΞΟΞΣ ΔΞΗΖΙΔ Ζ ΛΑΥΖ ΛΔ ΖΜ ΞΟΞΘΑ 

Ξ ΤΘΚΘΟΟΞΡ ΔΔΠΑΘΩΡΔ ΖΜ ΛΑΙΔΔΞΜΘΙΖ ΖΓΔΛΞΜΘΑ ΡΖΜ ΣΟΞΚΞΘΟΖ ΔΚΚΑΔΑ. ΑΜΑΠΖΡΔ 

ΡΥΔΘΙΞ ΡΖΛΔΘΩΛΑ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εμςξπίρξσμ γεχγοατικά ςη θέρη ςηπ Υαιοόμειαπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Οοϊκειςαι για ςη μάυη ρςη Υαιοόμεια, ςξ 338 π.Υ., ϊπξσ ξ Τίλιππξπ μίκηρε ςξμ εμχμέμξ ρςοαςϊ 

Αθημαίχμ και Ηηβαίχμ.  

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΔΜΞΟΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ Ζ ΗΔΡΖ ΟΞΣ ΔΓΘΜΔ Ξ ΔΚΚΖΜΘΙΞ ΡΣΜΔΔΠΘΞ ΛΔΑ Ζ 

ΛΑΥΖ ΡΖ ΥΑΘΠΩΜΔΘΑ. ΟΞΘΞ ΡΙΞΟΞ ΔΘΥΔ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςη ρκξπιμϊςηςα ςηπ πξλιςικήπ ςξσ Τιλίππξσ. 

 ςξ ρσμβξλικϊ οϊλξ πξσ είυε η Ιϊοιμθξπ για ςημ έμχρη ςχμ Δλλήμχμ καςά ςημ Αουαιϊςηςα. 

Ρχόλια 

Ξι μαθηςέπ μπξοξϋμ μα βξηθηθξϋμ απϊ ςξ υάοςη ςξσ ρυξλικξϋ βιβλίξσ, ρελ. 93. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 



Οεοιπλάμηρη ρςξ Υχοξ-Υοϊμξ - Θρςξοία Α’-Γ’ Γσμμαρίξσ Βιβλίξ Ιαθηγηςή 

 45 

Έγιμε ρςημ Ιϊοιμθξ ςξ 337 π.Υ. Δκεί αμαγμχοίρςηκε απϊ ϊλεπ ςιπ ελλημικέπ πϊλειπ η ηγεμξμία ςξσ 

Τιλίππξσ και ρσμτχμήθηκε η παμελλήμια εκρςοαςεία εμαμςίξμ ςχμ Οεορόμ σπϊ ςημ αουηγία ςξσ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ:  Ξ ΔΞΡ ΖΡ ΔΞΚΞΤΞΜΘΑΡ ΞΣ ΤΘΚΘΟΟΞΣ Β’ (336 Ο.Υ.) ΟΞΘΑ ΖΑΜ Ζ ΔΙΑΡΖ 

ΞΣ ΛΑΙΔΔΞΜΘΙΞΣ ΙΠΑΞΣΡ; ΥΠΩΛΑΘΡΔ Ξ ΡΞΜ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞ ΥΑΠΖ.  

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμαγμχοίρξσμ ςξ γεχγοατικϊ υόοξ ςηπ Λακεδξμικήπ ηγεμξμίαπ. 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα βξηθηθξϋμ απϊ ςξ υάοςη ςξσ ρυξλικξϋ βιβλίξσ, ρελ. 99.  

5.2 ΛΔΓΑΡ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΡ 

5.2.1 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ εμϊςηςα Λέγαπ Αλέναμδοξπ  ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξ 

υάοςη, ρε αςξμικϊ και ρσλλξγικϊ επίπεδξ, αλλά και ρςξ ηλεκςοξμικϊ ςεςοάδιξ ςξσ μαθηςή. 

Οοξωπξθέςξσμ μελέςη ςξσ ιρςξοικξϋ υάοςη και ςχμ πηγόμ πξσ αματέοξμςαι ρςη ρσγκεκοιμέμη 

ιρςξοική πεοίξδξ, καθόπ και μελέςη ςξσ ρσμξδεσςικξϋ κειμέμξσ. Δπίρηπ, είμαι υοήριμξ ξ 

εκπαιδεσςικϊπ μα έυει ειραγάγει ςξσπ μαθηςέπ ρςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ και υοήρηπ ςχμ εογαλείχμ 

πξσ ποξρτέοει ςξ λξγιρμικϊ ποϊγοαμμα.\\ 

5.2.2 ΔΙΔΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΣΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΓΘΑΘ Ξ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΡ ΔΟΑΜΔΚΑΒΔ ΡΖΜ ΙΞΠΘΜΗΞ ΡΣΜΔΔΠΘΞ ΩΜ ΔΚΚΖΜΩΜ 

ΟΠΘΜ ΝΔΙΘΜΖΡΔΘ ΖΜ ΔΙΡΠΑΔΘΑ ΞΣ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςξσπ κιμδϋμξσπ πξσ έκοσβε για ςξ Λακεδξμικϊ κοάςξπ μια εκρςοαςεία ρςημ Αρία 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςιπ πξλιςικέπ αοεςέπ ςξσ Αλενάμδοξσ 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα ποέπει μα αμαζηςήρξσμ ςξσπ λϊγξσπ πξσ ξ Τίλιππξπ Β’ και ξ 

Αλέναμδοξπ επέλεναμ ςημ Ιϊοιμθξ για ςη ρϋγκληρη παμελλημίξσ ρσμεδοίξσ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Λεςά ςη δξλξτξμία ςξσ Τιλίππξσ ξι πϊλειπ ςηπ μϊςιαπ Δλλάδαπ σπαμαυόοηραμ ρςιπ δερμεϋρειπ ςξσπ 

απέμαμςι ρςξσπ Λακεδϊμεπ. Ξ Αλέναμδοξπ ςιμόοηρε παοαδειγμαςικά ςη Ηήβα και αμάγκαρε ςιπ 

ελλημικέπ πϊλειπ μα ςξμ αμακηοϋνξσμ ρςοαςηγό ασςξκοάςξοα ςχμ Δλλήμχμ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΔΜΞΟΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΘΡ ΛΔΓΑΚΔΡ ΛΑΥΔΡ ΟΞΣ ΔΔΩΡΔ  Ξ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΡ 

ΟΠΞΙΔΘΛΔΜΞΣ ΜΑ ΘΔΠΣΡΔΘ ΖΜ ΛΔΓΑΚΖ ΞΣ ΑΣΞΙΠΑΞΠΘΑ. ΑΜΑΠΖΡΔ ΡΖΛΔΘΩΛΑΑ ΛΔ ΘΡ 

ΥΠΞΜΞΚΞΓΘΔΡ ΟΞΣ ΔΞΗΖΙΑΜ ΞΘ ΛΑΥΔΡ ΙΑΘ Α ΑΟΞΔΚΔΡΛΑΑ ΞΣΡ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα εμςξπίρξσμ ρςξ υάοςη ςιπ ςξπξθερίεπ ϊπξσ δϊθηκαμ ρπξσδαίεπ μάυεπ. 

 μα διαπιρςόρξσμ ςη ρςαδιακή εδατική επέκςαρη ςξσ κοάςξσπ ςξσ Αλενάμδοξσ. 

 μα υοηριμξπξιήρξσμ ςα εογαλεία ςξσ υάοςη. 

Ρχόλια 
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Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ ποέπει μα μελεςήρξσμ ςξ υάοςη, ςιπ πηγέπ και ςξ κείμεμξ ςηπ 

εμϊςηςαπ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

 Γοαμικϊπ πξςαμϊπ, 334 π.Υ., κσοιαουία ρςη Λ. Αρία. 

 Θρρϊπ, 333 π.Υ., καςάληφη Τξιμίκηπ και Οαλαιρςίμηπ. 

 Γασγάμηλα, 331 π.Υ., σπξςαγή πεορικξϋ κοάςξσπ, καςάληφη Βαβσλόμαπ, Ρξϋρχμ και 

Οεορέπξληπ. 

 Σδάρπηπ πξςαμϊπ, 326 π.Υ., μικά ςξμ Θμδϊ βαριλιά Οόοξ και επεκςείμει ςα ρϋμξοα ςξσ 

κοάςξσπ ςξσ ρςημ Θμδική. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΥΠΩΛΑΘΡΔ ΖΜ ΔΙΑΡΖ ΖΡ ΑΣΞΙΠΑΞΠΘΑΡ ΟΞΣ ΘΔΠΣΡΔ Ξ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΡ. 

ΟΞΘΔΡ ΥΩΠΔΡ ΙΑΔΚΑΒΔ;  

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςη γεχγοατική έκςαρη ςηπ μακεδξμικήπ ασςξκοαςξοίαπ. 

 μα αμςιλητθξϋμ ςξμ πξλσεθμικϊ υαοακςήοα πξσ είυε 

Ρχόλια 

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή ξι μαθηςέπ θα βξηθηθξϋμ απϊ ςξ υάοςη ςξσ ρυξλικξϋ βιβλίξσ, ρελ. 101. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Λικοά Αρία, Τξιμίκη, Οαλαιρςίμη, Αίγσπςξπ, Λερξπξςαμία, αμαςξλικέπ επαουίεπ ϊπχπ η Ρξγδιαμή, η 

Βακςοιαμή και η Θμδική υεορϊμηρξπ χπ ςξμ πξςαμϊ Όταρη. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΡΖΛΔΘΩΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΖΜ ΟΞΠΔΘΑ ΟΞΣ ΑΙΞΚΞΣΗΖΡΔ Ξ ΡΠΑΞΡ ΞΣ 

ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣ. ΛΔΠΖΡΔ ΖΜ ΑΟΞΡΑΡΖ ΟΞΣ ΔΘΑΜΣΡΔ ΑΟΞ ΖΜ ΟΔΚΚΑ ΩΡ ΞΜ ΟΞΑΛΞ 

ΎΤΑΡΖ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα παοακξλξσθήρξσμ ςημ πξοεία ςηπ εκρςοαςείαπ ςξσ Αλενάμδοξσ ρςημ Αρία 

 μα διαπιρςόρξσμ ςημ μεγάλη απϊρςαρη πξσ διάμσρε ξ ρςοαςϊπ ςξσ Αλενάμδοξσ 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΔΜΞΟΘΡΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΟΞΚΔΘΡ ΟΞΣ ΘΔΠΣΡΔ Ξ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΡ. ΟΞΘΞ ΡΙΞΟΞ 

ΔΝΣΟΖΠΔΞΣΡΔ Ζ ΘΔΠΣΡΖ ΜΔΩΜ ΟΞΚΔΩΜ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα διαπιρςόρξσμ ςιπ πξλλέπ Αλενάμδοειεπ πξσ ίδοσρε ρςξ διάβα ςξσ ξ Αλέναμδοξπ. 

 μα αμςιλητθξϋμ ςημ πξλιςιρςική πλεσοά ςηπ εκρςοαςείαπ ςξσ. 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

Δμςξπίζξσμε ρςξ υάοςη ςημ Αλενάμδοεια ςηπ Αιγϋπςξσ και άλλεπ Αλενάμδοειεπ ρςα αμαςξλικά 

ρϋμξοα. 

Ξι μέεπ πϊλειπ είυαμ ρκξπϊ μα διαδόρξσμ ςξμ ελλημικϊ πξλιςιρμϊ και μα γίμξσμ ρπξσδαία 

ξικξμξμικά, διξικηςικά και πξλιςικά κέμςοα. 
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ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΛΔ ΟΞΘΑ ΛΔΡΑ Ξ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΡ ΟΠΞΡΟΑΗΖΡΔ ΜΑ ΓΘΜΔΘ ΑΠΔΡΞΡ ΡΞΣΡ ΚΑΞΣΡ 

ΟΞΣ ΙΑΔΚΑΒΔ; 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα αμςιλητθξϋμ ςιπ διξικηςικέπ και πξλιςικέπ αοεςέπ ςξσ Αλενάμδοξσ 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

 Δμςάρρει ρςξ ρςοαςϊ ςξσ μεαοξϋπ Οέορεπ. 

 Διαςηοεί ςη διξικηςική διαίοερη ςξσ πεορικξϋ κοάςξσπ ρε ραςοαπείεπ. 

 Σιξθεςεί έθιμα ςχμ Αιγσπςίχμ και ςχμ Οεορόμ. 

 Ξογαμόμει μεικςξϋπ γάμξσπ Δλλήμχμ και Οεορόμ.  

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΑΜΑΤΔΠΔΔ ΛΔΠΑ ΞΣ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣ ΛΔ Α ΞΟΞΘΑ ΟΠΞΖΓΑΓΔ ΞΜ 

ΔΚΚΖΜΘΙΞ ΟΞΚΘΘΡΛΞ. 

Διδακςικξί Ρςόχξι 

Δπιδιόκξσμε ξι μαθηςέπ 

 μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ ςξμ πξλιςιρςικϊ υαοακςήοα ςηπ εκρςοαςείαπ ςξσ Αλενάμδοξσ 

Οοξςειμόμεμεπ απαμςήρειπ 

 Θδοϋει μέεπ πϊλειπ ϊπξσ ρσοοέξσμ ελλημικξί πληθσρμξί. 

 Ρσγυχμεϋει πξλιςιρςικά ρςξιυεία ςχμ διατϊοχμ λαόμ με ελλημικά ρςξιυεία. 

 Διδάρκει ςημ ελλημική γλόρρα ρε μεαοξϋπ Οέορεπ. 

 Ξογαμόμει μξσρικξϋπ και γσμμαρςικξϋπ αγόμεπ, υςίζει θέαςοα και μαξϋπ, τέομει απϊ ςημ 

Δλλάδα καλλιςέυμεπ (Κϋριππξπ, Απελλήπ). 

 Δταομϊζει ςημ αμενιθοηρκία και ςημ ιρϊςηςα ςχμ λαόμ. 

 Ιαςαρκεσάζει δημϊρια έογα και εμόμει ξικξμξμικά ςξσπ λαξϋπ με κξιμϊ μϊμιρμα. 

 Δταομϊζει ρσγκεμςοχςικϊ πξλιςικϊ ρϋρςημα, ςημ απϊλσςη μξμαουία. 
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6 ΞΘ ΟΠΩΞΘ ΑΘΩΜΔΡ ΞΣ ΒΣΕΑΜΘΞΣ 

Ρςη θεμαςική εμϊςηςα ΞΘ ΟΠΩΞΘ ΑΘΩΜΔΡ ΞΣ ΒΣΕΑΜΘΞΣ (330-717) ενεςάζξμςαι ςα ενχςεοικά 

ποξβλήμαςα και η αμαδιξογάμχρη ςξσ κοάςξσπ απϊ ςξσπ ασςξκοάςξοεπ ςηπ ποόιμηπ βσζαμςιμήπ 

πεοιϊδξσ, η θοηρκεσςική ςξσπ πξλιςική, ξι πϊλεμξι πξσ διενήγαγαμ και ςα ρημαμςικϊςεοα μμημεία 

πξσ καςαρκεσάρςηκαμ ςημ ποόιμη βσζαμςιμή πεοίξδξ. 

6.1 ΞΠΓΑΜΩΡΖ ΙΑΘ ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΖ ΞΣ ΛΑΗΖΛΑΞΡ 

Ξι θεμαςικέπ  εμϊςηςεπ ςξσ μαθήμαςξπ ποξρεγγίζoμςαι μέρα απϊ ςξσπ άνξμεπ ςξσ υοϊμξσ, ςξσ ςϊπξσ 

και ςχμ γεγξμϊςχμ, άνξμεπ ξι ξπξίξι αλληλξρσμδέξμςαι. α γεγξμϊςα παοξσριάζξμςαι ρςξ μάθημα 

με υοξμξλξγική ρειοά και ρσμδέξμςαι με ςα ιρςξοικά ποϊρχπα και ςξμ ςϊπξ ϊπξσ διαδοαμαςίζξμςαι, 

εμό παοάλληλα καςαγοάτξμςαι ρςξ υοξμξλϊγιξ, απ’ ϊπξσ μπξοξϋμ και μα αμαζηςηθξϋμ. Ζ 

γεγξμξςξγοατική ασςή καςαγοατή ρκξπϊ έυει μα παοάρυει ρςξ μαθηςή έμα εϋκξλα ποξρπελάριμξ 

πληοξτξοιακϊ σλικϊ, ςξ ξπξίξ θα υοηριμξπξιήρει για μα σλξπξιήρει ςιπ ποξςειμϊμεμεπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ.  

Οεδίξ εογαρίαπ ςξσ μαθηςή είμαι έμαπ γεχτσρικϊπ υάοςηπ, ξ ξπξίξπ μεςαςοέπεςαι  και ρε ιρςξοικϊ 

ρϋμτχμα με ςημ ενεςαζϊμεμη πεοίξδξ. Ξ μαθηςήπ μπξοεί μα παοαςηοήρει ςη διαμϊοτχρη ςξσ 

εδάτξσπ, μα αμαζηςήρει πϊλειπ πξσ αμήκξσμ ρε διατξοεςικέπ ιρςξοικέπ πεοιϊδξσπ, μα υαοάνει 

πξοείεπ, μα μεςοήρει απξρςάρειπ, μα ποξρθέρει πληοξτξοίεπ ρε ρημεία εμδιατέοξμςξπ, έςρι όρςε 

μα δημιξσογήρει έμα μέξ ιρςξοικϊ υάοςη με κοιςήοια πξσ ξ ίδιξπ θα θέρει. Ζ εογαρία ςξσ εμιρυϋεςαι 

απϊ ςξ υοξμξλϊγιξ, ςξ αουείξ εικϊμχμ και ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ςξμ βξηθξϋμ μα καςαμξήρει ςα 

ενεςαζϊμεμα θέμαςα μέρχ ςηπ ξπςικξπξίηρηπ ςηπ πληοξτξοίαπ. 

6.2 ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΔΡ ΓΘΑ Ξ ΛΑΗΖΖ - ΓΔΜΘΙΔΡ ΟΑΠΑΖΠΖΡΔΘΡ 

Ρκξπϊπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι μα καςαμξήρξσμ ξι μαθηςέπ ςξ γεχγοατικϊ και ιρςξοικϊ  υόοξ, 

ϊπξσ διαδοαμαςίζξμςαι ςα γεγξμϊςα, δοξσμ και αμαπςϋρρξμςαι ξι λαξί, μα ρσμθέρξσμ πληοξτξοίεπ, 

έςρι όρςε μα αμςιλητθξϋμ ςιπ έμμξιεπ ςηπ ενέλινηπ, ςηπ ρσμέυειαπ και ςηπ αλλαγήπ, μα αμαζηςήρξσμ 

πληοξτξοίεπ για μα εμπλξσςίρξσμ ςιπ ιρςξοικέπ ςξσπ γμόρειπ, μα ξικξδξμήρξσμ ςη γμόρη μέρα απϊ 

ςη ρϋμθερη και ςημ ξογάμχρη ςχμ πληοξτξοιόμ και ςέλξπ μα παοαγάγξσμ ιρςξοιξγοατικά κείμεμα. 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςανιμξμξϋμςαι ρςιπ ακϊλξσθεπ καςηγξοίεπ: 

 εμςξπιρμϊπ ςξπξθεριόμ ρςξ υάοςη 

 μέςοηρη απξρςάρεχμ μεςανϋ ποξκαθξοιρμέμχμ ρημείχμ 

 υάοανη πξοειόμ, ρσμϊοχμ, επικοαςειόμ, ςϊπχμ εγκαςάρςαρηπ λαόμ κλπ 

 δημιξσογία ρσλλξγόμ,  ρςιπ ξπξίεπ ξμαδξπξιξϋμςαι πληοξτξοίεπ με άνξμα διατξοεςικά κοιςήοια 

(π.υ πξλιξοκίεπ ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ) 

 ρϋγκοιρη διατξοεςικόμ ιρςξοικόμ πεοιϊδχμ με άνξμα διατξοεςικά κοιςήοια (π.υ. καςακςηςικξί 

πϊλεμξι, ξικξδϊμηρη μαόμ κλπ) 

 ποξρθήκη πληοξτξοιόμ ρςξ υάοςη με ςη δημιξσογία αμςικειμέμχμ 

 καθξδηγξϋμεμη έοεσμα ρςξ διαδίκςσξ ή ρε άλλεπ πηγέπ πξσ σπξδεικμϋξσμ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ με 

ρκξπϊ ςξμ εμπλξσςιρμϊ ςχμ γμόρεχμ, ςημ καλλιέογεια ποξβλημαςιρμξϋ και ςημ επαλήθεσρη 

σπξθέρεχμ. 

Ωπ ποξπ ςημ καςαμξμή ςξσ διδακςικξύ χοόμξσ η εταομξγή ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ πξικίλλει και ασςϊ 

γιαςί ξι δοαρςηοιϊςηςεπ διακοίμξμςαι ρε εκείμεπ πξσ ρσμδέξμςαι άμερα με μια θεμαςική εμϊςηςα και 

ρε εκείμεπ πξσ ποξρτέοξμςαι για ρσμθεςικέπ και διαθεμαςικέπ εογαρίεπ. Ρςημ ποόςη πεοίπςχρη, 

μπξοξϋμ μα εταομξρςξϋμ ρε μια διδακςική όοα, ρςη δεϋςεοη, απαιςείςαι πεοιρρϊςεοξπ υοϊμξπ πξσ 

μπξοεί και μα εκςείμεςαι ρε ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ. Δπίρηπ, μπξοεί μα γίμει επιλξγή 

ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ καςά ςημ κοίρη ςξσ διδάρκξμςξπ. 
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Ζ ανιξλόγηρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ δεμ έγκειςαι ςϊρξ ρςη ρχρςή απάμςηρη,- η ξπξία ρε ξοιρμέμεπ 

πεοιπςόρειπ δεμ είμαι ξϋςε μξμαδική ξϋςε αδιαμτιρβήςηςη- αλλά ρςημ ικαμϊςηςα ςξσ μαθηςή μα 

επενεογάζεςαι ςιπ πληοξτξοίεπ ςξσ μαθήμαςξπ και μα ςιπ αμαρσμθέςει δημιξσογικά. Δπίρηπ, 

ποξςείμεςαι η εογαρία ρε ξμάδεπ, έςρι όρςε μα δημιξσογείςαι έμα κλίμα διαλϊγξσ πξσ μα καλλιεογεί 

ςξμ ποξβλημαςιρμϊ. Ξ οϊλξπ ςξσ δαρκάλξσ είμαι επικξσοικϊπ και καθξδηγηςικϊπ καθ’ ϊλη ςη 

διάοκεια ςηπ εκπϊμηρηπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ. 

6.3 ΔΝΩΔΠΘΙΑ ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ ΙΑΘ ΑΜΑΔΘΞΠΓΑΜΩΡΖ ΞΣ ΙΠΑΞΣΡ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ εμςάρρξμςαι ρςιπ εμϊςηςεπ «Δνελίνειπ χπ ςιπ αουέπ ςξσ 6ξσ αι», « Δνχςεοική 

πξλιςική ςξσ Θξσρςιμιαμξϋ» και « ξ Ζοάκλειξπ και η δσμαρςεία ςξσ . Δρχςεοική μεςαοοϋθμιρη και 

αγόμαπ επιβίχρηπ» 

Ρκξπϊπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ πξσ ακξλξσθξϋμ είμαι μα καςαμξήρει ξ μαθηςήπ ςημ πξλιςική 

καςάρςαρη πξσ διαμξοτόμεςαι καςά ςξσπ ποόςξσπ αιόμεπ ςξσπ Βσζαμςίξσ με ςημ παοξσρία ςχμ 

ευθοικόμ για ςξ Βσζάμςιξ λαόμ και ςιπ ποξρπάθειεπ ςχμ ποόςχμ ασςξκοαςϊοχμ μα διαςηοήρξσμ ή 

μα ασνήρξσμ ςα ρϋμξοα ςξσ κοάςξσπ και μα απχθήρξσμ ςιπ ευθοικέπ επιθέρειπ. Λε ςιπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ποξςείμξμςαι ξι μαθηςέπ εμςξπίζξσμ πϊλειπ και λαξϋπ, ξμαδξπξιξϋμ 

ρσγκοξϋρειπ, υαοάζξσμ πεδία δοάρηπ, ρσγκοίμξσμ ιρςξοικέπ πεοιϊδξσπ. 

1. Δμςϊπιρε ρςξ υάοςη ςιπ πϊλειπ και ςξσπ λαξϋπ πξσ αματέοξμςαι ρςξ μάθημα 

2. Ρημείχρε ςξσπ ςϊπξσπ ϊπξσ ρσγκοξϋξμςαι ξι ρςοαςξί ςξσ Ιχμρςαμςίμξσ και ςξσ Κικίμιξσ.  

3. Διάβαρε ςιπ ρσγκοξϋρειπ  ςξσ Ιχμρςαμςίμξσ, Ζοακλείξσ, Θξσρςιμιαμξϋ με ςξσπ βαοβάοξσπ. 

Οαοαςήοηρε ρε πξιεπ πεοιξυέπ εκςσλίρρξμςαι ξι ρσγκοξϋρειπ ασςέπ. Τςιάνε μια ρσλλξγή για ςξμ 

κάθε ασςξκοάςξοα ρςημ ξπξία μα αματέοξμςαι ξι ρημαμςικϊςεοεπ ρσγκοξϋρειπ. Ρημείχρε ςα 

απξςελέρμαςα ςχμ ρσγκοξϋρεχμ ρςξ υάοςη. 

4. Διάβαρε ρυεςικά με ςιπ ευθοικέπ επιθέρειπ. Οξιξ μέοξπ κιμδσμεϋει πεοιρρϊςεοξ κάθε πεοίξδξ και 

γιαςί; 

5. Οαοαςήοηρε ςα πεδία ρσγκοξϋρεχμ ςηπ επξυήπ ςξσ Θξσρςιμιαμξϋ και υοχμάςιρε ςιπ πεοιξυέπ. 

Ρςη ρσμέυεια μα ςιπ ρσγκοίμειπ με ςιπ πεοιξυέπ πξσ κιμδσμεϋξσμ ςιπ ποξηγξϋμεμεπ επξυέπ και 

επϊμεμεπ επξυέπ. 

6. Ρημείχρε ςιπ πεοιξυέπ ςχμ αοαβικόμ επιθέρεχμ . Ολαιρίχρε ςιπ πεοιξυέπ πξσ ςελικά 

καςαλαμβάμξσμ. Αμαζήςηρε ρςξ διαδίκςσξ υοηριμξπξιόμςαπ χπ λένειπ-κλειδιά πϊλειπ ςηπ 

βσζαμςιμήπ ασςξκοαςξοίαπ πξσ καςέλαβαμ αοαβικά μμημεία και ςξπξθέςηρέ ςα ρςξ υάοςη. 

7. Τςιάνε μια ρσλλξγή με ςιπ πξλιξοκίεπ ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ ςημ πεοίξδξ πξσ μελεςάπ. 

6.4 ΞΘ ΟΞΚΔΛΞΘ ΞΣ ΘΞΣΡΘΜΘΑΜΞΣ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ εμςάρρξμςαι ρςημ εμϊςηςα «Ξ Θξσρςιμιαμϊπ και ςξ έογξ ςξσ. Δνχςεοική πξλιςική». 

Ρςϊυξπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι μα καςαμξήρξσμ ξι μαθηςέπ ςημ έκςαρη ςχμ πξλέμχμ πξσ 

διενήγαγε ξ Θξσρςιμιαμϊπ και ςημ έμμξια ςξσ ξικξσμεμικξϋ κοάςξσπ ρςημ ξπξία βαρίρςηκαμ. 

1. ξπξθέςηρε ρε ςεςοάγχμα ςιπ πεοιξυέπ πξσ καςέκςηρε ξ Θξσρςιμιαμϊπ 

2. Ρημείχρε ςξσπ αμσμςικξϋπ και επιθεςικξϋπ πξλέμξσπ ςξσ Θξσρςιμιαμξϋ με διατξοεςική έμδεινη 

ρςξ υάοςη. 

3. Σπξλϊγιρε ςιπ απξρςάρειπ πξσ διέςοενε ξ ρςοαςϊπ ςξσ Θξσρςιμιαμξϋ ρε Αμαςξλή και Δϋρη. 

6.5 ΑΜΑΔΘΞΠΓΑΜΩΡΖ ΞΣ ΙΠΑΞΣΡ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ εμςάρρξμςαι ρςημ εμϊςηςα « Απϊ ςη Πόμη ρςη Μέα Πόμη» ςξσ ρυξλικξϋ βιβλίξσ. 

Ρςϊυξπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ πξσ ποξςείμξμςαι είμαι μα καςαμξήρει ξ μαθηςήπ ςη τσριξγμχμία ςηπ 

Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ πξσ βαρίρςηκε ρςη οχμαψκή, ελλημική και υοιρςιαμική παοάδξρη μέρχ ςχμ 

κςιρμάςχμ ςηπ. Γι’ ασςϊ και ανιξπξιεί ςξ αουείξ εικϊμχμ και ςξ διαδίκςσξ για μα αμςλήρει εικϊμεπ 

ςχμ κςιρμάςχμ ςηπ και μα ςιπ εμρχμαςόρει ρςξ υάοςη.   
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1. «Όςαμ ξ Κχμρςαμςίμξπ θεμελίχρε ςημ ποχςεύξσρα ρςξ Βόρπξοξ, η ποόθερή ςξσ ήςαμ μα 

δημιξσογήρει μια δεύςεοη Ρώμη. Θερπίρςηκε ύγκληςξπ, κςίρςηκαμ δημόρια κςήοια και όλξπ ξ 

μηυαμιρμόπ ςηπ οχμαψκήπ γοατειξκοαςίαπ μεςατέοθηκε ρςξ μέξ διξικηςικό κέμςοξ 

Αοιρςξκοαςικέπ ξικξγέμειεπ από ςημ Ιςαλία εμθαοούμθηκαμ μα απξκςήρξσμ καςξικίεπ εδώ, όπξσ 

φχμί και θεάμαςα ιππξδοξμίξσ ποξβλέπξμςαμ για ςξ λαό. ΟιΙ ιππξδοξμικέπ ξμάδε,π ατξύ 

μεςατέοθηκαμ εδώ από ςημ παλιά Ρώμη, ρυημάςιραμ μια πξλιςξτσλακή για ςημ σπεοάρπιρη ςηπ 

πόλεχπ. Η εταομξζόμεμη πξλιςική ήςαμ η δημιξσογία εμόπ πιρςξύ αμςίγοατξσ από ςημ παλαιά 

ποχςεύξσρα, πξσ ήςαμ ρςξμ Σίβεοη». (N Baynes, H Moss, Διραγχγή ρςξ βσζαμςιμϊ πξλιςιρμϊ, 

μςτ Δ. Ρακκάπ, εκδ Οαπαδήμα, Αθήμα 1983, ρ 40-41) 

Διάβαρε ςξ κείμεμξ και παοαςήοηρε απϊ ςξ αουείξ εικϊμχμ ςξ υάοςη πξσ αμαπαοιρςά ςημ 

Ιχμρςαμςιμξϋπξλη ςξμ Οοόιμξ Λεραίχμα Υοχμάςιρε με διατξοεςικά υοόμαςα ςα κςίρμαςα ςηπ 

οχμαψκήπ παοάδξρηπ και ςα υοιρςιαμικά 

2. Ατξϋ παοαςηοήρειπ ςη διάκοιρη ςχμ κςιρμάςχμ πξσ έκαμεπ, παοαςήοηρε απϊ ςξ αουείξ εικϊμχμ 

ςημ Οοξρχπξπξίηρη ςηπ Πόμηπ και ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ. Οξια αμαπαοάρςαρη θεχοείπ ϊςι 

αμαπαοιρςά καλϋςεοα ςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη. 

3. Αμαζήςηρε ρςξ διαδίκςσξ υοηριμξπξιόμςαπ χπ λένειπ κλειδιά ςα κςίρμαςα ςηπ 

Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ  πξσ αμαπαοιρςόμςαι ρςξ υάοςη Ιχμρςαμςιμξϋπξλη ςξμ Οοόιμξ Λεραίχμα 

εικϊμεπ ςξσπ και ςξπξθέςηρέ επάμχ ρςξ υάοςη. 

4. Οαοαςήοηρε ςιπ εικϊμεπ ςχμ μξμιρμάςχμ πξσ σπάουξσμ ρςξ αουείξ εικϊμχμ και ποξρπάθηρε μα 

πεοιγοάφειπ ςα υαοακςηοιρςικά ςηπ ενξσρίαπ ςξσ Λ. Ιχμρςαμςίμξσ. 

6.6 ΗΠΖΡΙΔΣΘΙΖ ΟΞΚΘΘΙΖ ΩΜ ΑΣΞΙΠΑΞΠΩΜ ΖΡ ΟΠΩΧΛΖΡ ΟΔΠΘΞΔΞΣ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ εμςάρρξμςαι ρςημ εμϊςηςα « Ζ πάλη ςηπ ξοθξδξνίαπ με ςιπ αιοέρειπ και ςημ 

αουαία θοηρκεία» και «η πξλιςική ςξσ Θξσρςιμιαμξϋ» 

Ρςϊυξπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι μα καςαμξήρξσμ ςημ ενάπλχρη ςξσ υοιρςιαμιρμξϋ ρςξ μερξγειακϊ 

υόοξ μέρα απϊ γεγξμϊςα πξσ ρςάθηκαμ καθξοιρςικά για ςημ εδοαίχρη και ενέλινή ςξσ. 

Ανιξπξιόμςαπ ςα γεγξμϊςα πξσ καςαγοάτξμςαι ρςξ μάθημα ξ μαθηςήπ δημιξσογεί έμα υάοςη ρςξμ 

ξπξίξ απεικξμίζεςαι η ενέλινη ςξσ υοιρςιαμιρμξϋ ρςη βσζαμςιμή ασςξκοαςξοία με αματξοά ρςιπ 

αιοέρειπ και ρςιπ ξικξσμεμικέπ ρσμϊδξσπ.  

1. ξπξθέςηρε ρςξ υάοςη ςα γεγξμϊςα εκείμα πξσ πιρςεϋειπ ϊςι ρσμέβαλαμ ρςημ εδοαίχρη ςξσ 

υοιρςιαμιρμξϋ ρςημ ασςξκοαςξοία. 

2. α/ Υοχμάςιρε ςιπ  πεοιξυέπ ϊπξσ εκδηλόμξμςαι αιοέρειπ και ςιπ πεοιξυέπ και ςξσπ λαξϋπ πξσ ςιπ 

αρπάζξμςαι. Οαοαςήοηρε ςξ υ2 

β/ Ρϋγκοιμε ςιπ πεοιξυέπ ασςέπ με εκείμεπ πξσ απξρπόμςαι απϊ ςξ βσζαμςιμϊ κοάςξπ ςξμ 7ξ αι. 

ι παοαςηοείπ; 

3. Διάβαρε ςα 7 ποόςα άοθοα ςξσ Ρσμβϊλξσ ςηπ Οίρςεχπ και ςξπξθέςηρε ςα πάμχ ρςημ πϊλη 

Μίκαια ςηπ Βιθσμίαπ.  

4. Ρημείχρε ρςξ υάοςη ςηπ πεοιξυέπ ϊπξσ ρσγκαλξϋμςαι Ξικξσμεμικέπ ρϋμξδξι απϊ ςξμ 4ξ -8ξ αι, 

ςξπξθέςηρε επάμχ ςξσπ ρυεςικέπ εικϊμεπ απϊ ςξ αουείξ εικϊμχμ και γοάφε έμα ρϋμςξμξ κείμεμξ 

με ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ. 

5. Οαοαςήοηρε απϊ ςξ αουείξ εικϊμχμ ςξ υάοςη «Ζ διάδξρη ςξσ υοιρςιαμιρμξϋ απϊ ςξμ 1ξ χπ ςξμ 

4ξ αι» Ρςη ρσμέυεια, υοχμάςιρε ρςξ υάοςη 1 ςιπ πεοιξυέπ ϊπξσ έυει επικοαςήρει ξ υοιρςιαμιρμϊπ 

ρςα ςέλη ςξσ 4ξσ αι. και πξιεπ πεοιξυέπ ρςα ρϋμξοα ςξσ βσζαμςίξσ δεμ έυξσμ εκυοιρςιαμιρςεί. 

6.7 ΗΠΖΡΙΔΣΘΙΖ ΟΞΚΘΘΙΖ ΞΣ ΘΞΣΡΘΜΘΑΜΞΣ 

1. Μα ρσμπληοόρειπ ςξ θοηρκεσςικϊ υάοςη ςηπ ασςξκοαςξοίαπ. Τςιάνε μια «ρσλλξγή» η ξπξία μα 

πεοιλαμβάμει ςιπ ξικξσμεμικέπ ρσμϊδξσπ μέυοι ςξμ 6ξ αιόμα. Δμςϊπιρε ςξσπ ςϊπξσπ ϊπξσ 

γίμξμςαι ξι ρϋμξδξι ρςξ υάοςη. ι παοαςηοείπ και ςι ρσμπεοαίμειπ για ςξ οϊλξ ςξσ αμαςξλικξϋ 

και δσςικξϋ μέοξσπ ςηπ ασςξκοαςξοίαπ ρςα εκκληριαρςικά ζηςήμαςα. 
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2. Οαοαςήοηρε ρε πξιεπ πεοιξυέπ αμαπςϋρρξμςαι αιοεςικέπ ςάρειπ και υάοανε μ’ έμα πεοίγοαμμα ςιπ 

πεοιξυέπ ασςέπ. ι παοαςηοείπ , πξϋ βοίρκξμςαι ξι πεοιξυέπ ασςέπ με πξιξσπ λαξϋπ ρσμξοεϋξσμ, 

πόπ μπξοξϋμ μα επηοεάρξσμ ςιπ ρυέρειπ ςηπ ασςξκοαςξοίαπ με ςξσπ λαξϋπ ασςξϋπ (μα 

ρσμβξσλεσςείπ και ςιπ εμϊςηςεπ «ξι λαξί πέοιν ςηπ ασςξκοαςξοίαπ» και «ξι πϊλεμξι ςξσ 

Θξσρςιμιαμξϋ». 

3. Οαοαςήοηρε ςξ υάοςη και ρημείχρε α/ ρε πξιεπ πεοιξυέπ ςημ επξυή ςξσ Θξσρςιμιαμξϋ έυει 

επεκςαθεί ξ υοιρςιαμιρμϊπ και ρε πξιεπ εκδηλόμξμςαι αιοέρειπ. 

6.8 ΡΖΛΑΜΘΙΑ ΙΘΡΛΑΑ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ εμςάρρξμςαι ρςιπ εμϊςηςεπ « ξ Θξσρςιμιαμϊπ και ςξ έογξ ςξσ. δ. Ιςίρμαςα και η 

Αγία Ρξτία», « Δικαρςικέπ έυμεπ και Λξσρική». 

Ρκξπϊπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι μα εμςάνξσμ ςα μμημεία ρςξ υόοξ, μα καςαμξήρξσμ ςη διαρπξοά 

ςξσπ ρςημ ασςξκοαςξοία , μα ρσγκεμςοόρξσμ επαοκή ρςξιυεία μέρα απϊ ςημ αμαζήςηρη ρςξ αουείξ 

εικϊμχμ και ςξ διαδίκςσξ, όρςε μα καςαμξήρξσμ ςξσπ οσθμξϋπ και ςημ εικξμξγοάτηρη ςχμ μαόμ, μα 

καςαμξήρξσμ ςημ έμμξια ςηπ ρσμέυειαπ μέρα απϊ ςημ αμαζήςηρη εικϊμχμ ςηπ ρϋγυοξμηπ καςάρςαρηπ 

ςχμ μμημείχμ και ςέλξπ μα αμαρσμθέρξσμ ςα υαοακςηοιρςικά μιαπ βσζαμςιμήπ πϊληπ. 

1. ξπξθέςηρε ςιπ εκκληρίεπ ρςξσπ ςϊπξσπ πξσ αματέοξμςαι. Οξϋ βοίρκξμςαι ξι πεοιρρϊςεοεπ. 

Οξιξπ οσθμϊπ κσοιαουεί; 

2. Αμαζήςηρε ρςξ διαδίκςσξ εικϊμεπ ςχμ μμημείχμ, υοηριμξπξιόμςαπ χπ λένειπ κλειδιά ςα ξμϊμαςα 

ςχμ μμημείχμ, ρςημ καςάρςαρη πξσ βοίρκξμςαι ρήμεοα και ςξπξθέςηρέ πάμχ ρςξ υάοςη. 

3. Αμαζήςηρε απϊ ςξ αουείξ εικϊμχμ εικϊμεπ αγιξγοάτηρηπ ςχμ εκκληριόμ και ςξπξθέςηρε ρςιπ 

εκκληρίεπ πξσ αμήκξσμ. 

4. Οαοαςήοηρε ρε πξια ρημεία ξ Θξσρςιμιαμϊπ έκςιρε εκκληρίεπ και ποξρπάθηρε μα ρσμδέρειπ ςξμ 

ςϊπξ με ςημ ιδέα ςξσ ξικξσμεμικξϋ κοάςξσπ. ι θα μπξοξϋρεπ μα ρκετςείπ; 

5. Απϊ ςξ αουείξ εικϊμχμ αμαζήςηρε εικϊμεπ πϊλεχμ, ςξπξθέςηρε ςιπ εικϊμεπ ρςιπ πϊλειπ πξσ 

αματέοξμςαι και ποξρπάθηρε μα πεοιγοάφειπ μια βσζαμςιμή πϊλη ρςα υοϊμια ςξσ Θξσρςιμιαμξϋ. 

6.9 ΡΣΜΗΔΘΙΖ ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ 

Λε ςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή επιδιόκεςαι μια επιρκϊπηρη ςηπ εμϊςηςαπ μέρχ ςηπ ρϋμθερηπ και ςηπ 

ςεκμηοίχρηπ. Έυει ςη μξοτή μιαπ γοαπςήπ εογαρίαπ πξσ ποξςείμεςαι ρςξ ςέλξπ ςηπ επενεογαρίαπ ςηπ 

εμϊςηςαπ. Ξ μαθηςήπ θα υοηριμξπξιήρει ςιπ γμόρειπ πξσ καςέκςηρε για μα σπξρςηοίνει ή μα 

αμαςοέφει μια ιρςξοική άπξφη. Λπξοεί μα υοηριμξπξιήρει ςξ υοξμξλϊγιξ, ρςξιυεία απϊ ςξ μάθημα 

και απξςελέρμαςα απϊ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ έυει εκςελέρει ρςξ μάθημα. 

«ξ ποόιμξ βσζαμςιμϊ κοάςξπ ήςαμ αρϋγκοιςα μεγαλϋςεοξ απϊ ςξ Λέρξ και ςξ Όρςεοξ, ϊυι μϊμξ ρε 

γεχγοατική έκςαρη και πξλιςική δϋμαμη, αλλά επίρηπ και ρε ϊςι ατξοά ςα πμεσμαςικά ςξσ 

δημιξσογήμαςα: εμρχμάςχρε ςξ υοιρςιαμιρμϊ ρςημ ελλημξοχμαψκή παοάδξρη, καθϊοιρε ςξ 

υοιρςιαμικϊ δϊγμα και έθερε ςιπ βάρειπ ςηπ υοιρςιαμικήπ ζχήπ, δημιξϋογηρε υοιρςιαμική τιλξλξγία 

και ςέυμη. Δϋρκξλα θα βοεθεί θερμϊπ ή ιδέα ρε ξλϊκληοξ ςξ βσζαμςιμϊ ξικξδϊμημα πξσ μα μη 

γεμμήθηκε ρςημ ποόιμη πεοίξδξ»( C.Mango, Βσζάμςιξ, Ζ ασςξκοαςξοία ςηπ Μέαπ Πόμηπ, μςτ. 

ρξσγκαοάκηπ, ΛΘΔ, Αθήμα 1999, ρ.16) 

Αμαζήςηρε γεγξμϊςα ρςξ υοξμξλϊγιξ και ρςξ μάθημα ςηπ εμϊςηςαπ 6. πξσ μα ςεκμηοιόμξσμ ςημ 

άπξφη ασςή και ατξϋ ςα μελεςήρειπ μα ρσμθέρειπ έμα κείμεμξ ρςξ ξπξίξ μα απξδεικμϋεςαι ή μα 

αμαςοέπεςαι η άπξφη ασςή με αματξοά ρε ιρςξοικά γεγξμϊςα. 
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7 ΚΑΞΘ ΡΞΜ ΟΔΠΘΓΣΠΞ ΞΣ ΒΣΕΑΜΘΞΣ ΙΠΑΞΣΡ 

Ρςημ εμϊςηςα ασςή ενεςάζξμςαι ξι υεοραίξι και θαλάρριξι δοϊμξι ςημ επξυή ςηπ βσζαμςιμήπ 

ασςξκοαςξοίαπ, ςα τσρικά πεοάρμαςα –λιμάμια, ξι εμπξοικξί δοϊμξι, η  εναγχγή –ειραγχγή 

ποξψϊμςχμ και ξι ξυσοέπ πϊλειπ καθόπ και η ποξέλεσρη και εγκαςάρςαρη ςχμ βαλκαμικόμ λαόμ. 

Οηγή ςχμ πληοξτξοιόμ απξςέλερε ςξ βιβλίξ ςξσ  Dimitri Obolensky     Ζ Βσζαμςιμή Ιξιμξπξλιςεία, η 

Αμαςξλική Δσοόπη, 500-1453ςξμ.Α, εκδ. Βάμιαπ, Ηερραλξμίκη 1981, ρςξ ξπξίξ πεοιγοάτξμςαι 

διενξδικά ςα παοαπάμχ θέμαςα. Ρςξ δεϋςεοξ μέοξπ ςηπ εμϊςηςαπ ενεςάζεςαι η ποξέλεσρη και 

επέκςαρη ςξσ Θρλάμ και ςχμ Αοάβχμ.  

Ρςϊυξπ ςηπ εμϊςηςαπ είμαι μα καςαμξήρξσμ ξι μαθηςέπ ςξ δίκςσξ ρσγκξιμχμιόμ και επικξιμχμίαπ ςχμ 

βσζαμςιμόμ, μα παοακξλξσθήρξσμ ςιπ διαδοξμέπ πξσ ακξλξϋθηραμ ξι βαλκαμικξί λαξί μέυοι ςημ 

ςελική εγκαςάρςαρή ςξσπ και μα καςαμξήρξσμ ςη ρημαρία ςηπ διαμϊοτχρηπ ςξσ εδάτξσπ ρςημ 

επικξιμχμία και ρςιπ διακοαςικέπ ρυέρειπ δεδξμέμχμ και ςχμ ιρςξοικόμ ρσμθηκόμ. 

Ζ θεμαςική εμϊςηςα ποξρεγγίζεςαι και εδό μέρα απϊ ςξσπ άνξμεπ ςξσ υοϊμξσ, ςξσ ςϊπξσ και ςχμ 

γεγξμϊςχμ, άνξμεπ ξι ξπξίξι αλληλξρσμδέξμςαι  

Οεδίξ εογαρίαπ ςξσ μαθηςή είμαι ξ γεχτσρικϊπ υάοςηπ, ρςξμ ξπξίξ ξ   μαθηςήπ μπξοεί μα 

παοαςηοήρει ςη διαμϊοτχρη ςξσ εδάτξσπ, μα υαοάνει πξοείεπ, μα μεςοήρει διαδοξμέπ, μα 

ποξρθέρει πληοξτξοίεπ ρε ρημεία εμδιατέοξμςξπ, μα υοχμαςίρει πεοιξυέπ πξσ διατξοξπξιξϋμςαι 

σπϊ ςημ επίδοαρη ςχμ γεγξμϊςχμ. 

Ζ εογαρία ςξσ εμιρυϋεςαι ϊπχπ και ρςιπ σπϊλξιπεπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ απϊ ςξ υοξμξλϊγιξ και ςξ 

αουείξ εικϊμχμ και ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ςξμ βξηθξϋμ μα καςαμξήρει ςα ενεςαζϊμεμα θέμαςα μέρχ 

ςηπ ξπςικξπξίηρηπ ςηπ πληοξτξοίαπ. 

7.1 ΞΠΓΑΜΩΡΖ ΙΑΘ ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΖ ΞΣ ΛΑΗΖΛΑΞΡ 

Ξι θεμαςικέπ  εμϊςηςεπ ςξσ μαθήμαςξπ ποξρεγγίζoμςαι μέρα απϊ ςξσπ άνξμεπ ςξσ υοϊμξσ, ςξσ ςϊπξσ 

και ςχμ γεγξμϊςχμ, άνξμεπ ξι ξπξίξι αλληλξρσμδέξμςαι. α γεγξμϊςα παοξσριάζξμςαι ρςξ μάθημα 

με υοξμξλξγική ρειοά και ρσμδέξμςαι με ςα ιρςξοικά ποϊρχπα και ςξμ ςϊπξ ϊπξσ διαδοαμαςίζξμςαι, 

εμό παοάλληλα καςαγοάτξμςαι ρςξ υοξμξλϊγιξ, απ’ ϊπξσ μπξοξϋμ και μα αμαζηςηθξϋμ. Ζ 

γεγξμξςξγοατική ασςή καςαγοατή ρκξπϊ έυει μα παοάρυει ρςξ μαθηςή έμα εϋκξλα ποξρπελάριμξ 

πληοξτξοιακϊ σλικϊ, ςξ ξπξίξ θα υοηριμξπξιήρει για μα σλξπξιήρει ςιπ ποξςειμϊμεμεπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ.  

Οεδίξ εογαρίαπ ςξσ μαθηςή είμαι έμαπ γεχτσρικϊπ υάοςηπ, ξ ξπξίξπ μεςαςοέπεςαι  και ρε ιρςξοικϊ 

ρϋμτχμα με ςημ ενεςαζϊμεμη πεοίξδξ. Ξ μαθηςήπ μπξοεί μα παοαςηοήρει ςη διαμϊοτχρη ςξσ 

εδάτξσπ, μα αμαζηςήρει πϊλειπ πξσ αμήκξσμ ρε διατξοεςικέπ ιρςξοικέπ πεοιϊδξσπ, μα υαοάνει 

πξοείεπ, μα μεςοήρει απξρςάρειπ, μα ποξρθέρει πληοξτξοίεπ ρε ρημεία εμδιατέοξμςξπ, έςρι όρςε 

μα δημιξσογήρει έμα μέξ ιρςξοικϊ υάοςη με κοιςήοια πξσ ξ ίδιξπ θα θέρει. Ζ εογαρία ςξσ εμιρυϋεςαι 

απϊ ςξ υοξμξλϊγιξ, ςξ αουείξ εικϊμχμ και ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ςξμ βξηθξϋμ μα καςαμξήρει ςα 

ενεςαζϊμεμα θέμαςα μέρχ ςηπ ξπςικξπξίηρηπ ςηπ πληοξτξοίαπ. 

7.2 ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΔΡ ΓΘΑ Ξ ΛΑΗΖΖ - ΓΔΜΘΙΔΡ ΟΑΠΑΖΠΖΡΔΘΡ 

Ρκξπϊπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι μα καςαμξήρξσμ ξι μαθηςέπ ςξ γεχγοατικϊ και ιρςξοικϊ  υόοξ, 

ϊπξσ διαδοαμαςίζξμςαι ςα γεγξμϊςα, δοξσμ και αμαπςϋρρξμςαι ξι λαξί, μα ρσμθέρξσμ πληοξτξοίεπ, 

έςρι όρςε μα αμςιλητθξϋμ ςιπ έμμξιεπ ςηπ ενέλινηπ, ςηπ ρσμέυειαπ και ςηπ αλλαγήπ, μα αμαζηςήρξσμ 

πληοξτξοίεπ για μα εμπλξσςίρξσμ ςιπ ιρςξοικέπ ςξσπ γμόρειπ, μα ξικξδξμήρξσμ ςη γμόρη μέρα απϊ 

ςη ρϋμθερη και ςημ ξογάμχρη ςχμ πληοξτξοιόμ και ςέλξπ μα παοαγάγξσμ ιρςξοιξγοατικά κείμεμα. 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςανιμξμξϋμςαι ρςιπ ακϊλξσθεπ καςηγξοίεπ: 

 εμςξπιρμϊπ ςξπξθεριόμ ρςξ υάοςη 

 μέςοηρη απξρςάρεχμ μεςανϋ ποξκαθξοιρμέμχμ ρημείχμ 
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 υάοανη πξοειόμ, ρσμϊοχμ, επικοαςειόμ, ςϊπχμ εγκαςάρςαρηπ λαόμ κλπ 

 δημιξσογία ρσλλξγόμ,  ρςιπ ξπξίεπ ξμαδξπξιξϋμςαι πληοξτξοίεπ με άνξμα διατξοεςικά κοιςήοια 

(π.υ πξλιξοκίεπ ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ) 

 ρϋγκοιρη διατξοεςικόμ ιρςξοικόμ πεοιϊδχμ με άνξμα διατξοεςικά κοιςήοια (π.υ. καςακςηςικξί 

πϊλεμξι, ξικξδϊμηρη μαόμ κλπ) 

 ποξρθήκη πληοξτξοιόμ ρςξ υάοςη με ςη δημιξσογία αμςικειμέμχμ 

 καθξδηγξϋμεμη έοεσμα ρςξ διαδίκςσξ ή ρε άλλεπ πηγέπ πξσ σπξδεικμϋξσμ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ με 

ρκξπϊ ςξμ εμπλξσςιρμϊ ςχμ γμόρεχμ, ςημ καλλιέογεια ποξβλημαςιρμξϋ και ςημ επαλήθεσρη 

σπξθέρεχμ. 

Ωπ ποξπ ςημ καςαμξμή ςξσ διδακςικξύ χοόμξσ η εταομξγή ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ πξικίλλει και ασςϊ 

γιαςί ξι δοαρςηοιϊςηςεπ διακοίμξμςαι ρε εκείμεπ πξσ ρσμδέξμςαι άμερα με μια θεμαςική εμϊςηςα και 

ρε εκείμεπ πξσ ποξρτέοξμςαι για ρσμθεςικέπ και διαθεμαςικέπ εογαρίεπ. Ρςημ ποόςη πεοίπςχρη, 

μπξοξϋμ μα εταομξρςξϋμ ρε μια διδακςική όοα, ρςη δεϋςεοη, απαιςείςαι πεοιρρϊςεοξπ υοϊμξπ πξσ 

μπξοεί και μα εκςείμεςαι ρε ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ. Δπίρηπ, μπξοεί μα γίμει επιλξγή 

ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ καςά ςημ κοίρη ςξσ διδάρκξμςξπ. 

Ζ ανιξλόγηρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ δεμ έγκειςαι ςϊρξ ρςη ρχρςή απάμςηρη,- η ξπξία ρε ξοιρμέμεπ 

πεοιπςόρειπ δεμ είμαι ξϋςε μξμαδική ξϋςε αδιαμτιρβήςηςη- αλλά ρςημ ικαμϊςηςα ςξσ μαθηςή μα 

επενεογάζεςαι ςιπ πληοξτξοίεπ ςξσ μαθήμαςξπ και μα ςιπ αμαρσμθέςει δημιξσογικά. Δπίρηπ, 

ποξςείμεςαι η εογαρία ρε ξμάδεπ, έςρι όρςε μα δημιξσογείςαι έμα κλίμα διαλϊγξσ πξσ μα καλλιεογεί 

ςξμ ποξβλημαςιρμϊ. Ξ οϊλξπ ςξσ δαρκάλξσ είμαι επικξσοικϊπ και καθξδηγηςικϊπ καθ’ ϊλη ςη 

διάοκεια ςηπ εκπϊμηρηπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ. 

7.3 ΞΘ ΚΑΞΘ ΟΔΠΘΝ ΞΣ ΒΣΕΑΜΘΞΣ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ εμςάρρξμςαι ρςημ εμϊςηςα ςξσ ρυξλικξϋ βιβλίξσ « Καξί ρςξμ πεοίγσοξ ςξσ 

βσζαμςιμξϋ κοάςξσπ». 

Ρκξπϊπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι μα δημιξσογήρει ξ μαθηςήπ έμα υάοςη πξσ μα απεικξμίζει ςξ 

δίκςσξ ςχμ υεοραίχμ και θαλάρριχμ ρσγκξιμχμιόμ ςηπ βσζαμςιμήπ ασςξκοαςξοίαπ, ατξϋ 

ανιξπξιήρει ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ ςξσ παοέυξμςαι ρςξ μάθημα και μα ρσμδέρει ςξ παοϊμ με ςξ 

παοελθϊμ ρσγκοίμξμςαπ ςξ ρσγκξιμχμιακϊ δίκςσξ ςηπ βσζαμςιμήπ ασςξκοαςξοίαπ με ςξ ρημεοιμϊ. 

Δπίρηπ, μέρχ ςηπ απεικϊμιρηπ ςξσ δικςϋξσ ασςξϋ επιδιόκεςαι η καςαμϊηρη ςχμ διαδοξμόμ πξσ 

ακξλξϋθηραμ ξι βαλκαμικξί λαξί μέυοι ςημ ςελική εγκαςάρςαρή ςξσπ, διαδοξμέπ πξσ μπξοξϋμ μα 

ρσγκοιθξϋμ μ’ εκείμεπ πξσ ακξλξσθξϋμ ξι λαξί ςχμ Βαλκαμίχμ πξσ μεςακιμξϋμςαι ρήμεοα. 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ 1-5 ρσμδέξμςαι άμερα με ςημ εμϊςηςα και μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ ρςξμ 

ποξβλεπϊμεμξ για ςη διδαρκαλία ςηπ εμϊςηςαπ υοϊμξ, εμό ξι δοαρςηοιϊςηςεπ 6-8 μπξοξϋμ μα 

ανιξπξιηθξϋμ χπ διαθεμαςικέπ εογαρίεπ . 

1. Διάβαρε ςα κείμεμα πξσ αματέοξμςαι ρςξσπ εμπξοικξϋπ δοϊμξσπ και υάοανέ ςξσπ ρςξ υάοςη. 

Λέςοηρε ςιπ απξρςάρειπ. ι παοαςηοείπ;  

α/ Οξιεπ πεοιξυέπ ρσμδέξσμ ξι δοϊμξι και πξιεπ ξι ρημαμςικϊςεοεπ πϊλειπ ρςιπ πεοιξυέπ ασςέπ.  

β/ Ρε πξιξ μέοξπ ςηπ ασςξκοαςξοίαπ βοίρκξμςαι ξι πεοιρρϊςεοξι δοϊμξι.  

γ/ Οξιξι απϊ ασςξϋπ ςξσπ δοϊμξσπ είμαι πεοιρρϊςεοξ εκςεθειμέμξι ρε ευθοικέπ επιθέρειπ;  

2. Μα ρσμβξσλεσςείπ ςξ υάοςη « δίκςσξ υεοραίχμ και θαλάρριχμ ρσγκξιμχμιόμ καςά ςξμ ποόιμξ 

μεραίχμ και ςξμ 6ξ αι» 

3. ξπξθέςηρε ρε πεοιξυέπ ςξσ υάοςη ςα ποξψϊμςα πξσ ειράγξμςαι και ενάγξμςαι  απϊ ςξ Βσζάμςιξ. 

4. Διάβαρε ςα κείμεμα ςα ρυεςικά με ςημ ποξέλεσρη και εγκαςάρςαρη λαόμ ρςα ρϋμξοα και ρςημ 

επικοάςεια ςξσ Βσζαμςίξσ και δημιξϋογηρε ρημειόρειπ (αμςικείμεμα) ρςξ υάοςη. πξσ 

αματέοεςαι ρημείξ ποξέλεσρηπ και ςελική εγκαςάρςαρηπ ρημείχρε ςημ πξοεία. Ρημείχρε πάμχ 

ρςξ υάοςη ςημ επξυή εμτάμιρηπ ή και εγκαςάρςαρήπ ςξσπ 
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5. Οαοαςήοηρε ςξ αμάγλστξ ςηπ πεοιξυήπ υ και ρημείχρε ςα πεοάρμαςα απϊ ςα ξπξία θα 

μπξοξϋραμ μα διέλθξσμ ξι ευθοξί. Μα επιβεβαιόρειπ ςημ σπϊθερή ρξσ με αματξοά ρε ιρςξοικά 

γεγξμϊςα 

6. Ρημείχρε ρςξ υάοςη ςα ρημεία ρςα ξπξία ξ Θξσρςιμιαμϊπ καςαρκεϋαρε ςείυη. ι παοαςηοείπ  

λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςξσπ εμπξοικξϋπ δοϊμξσπ και ςημ ςξπξγοατία ςηπ πεοιξυήπ. Μα 

ρσμβξσλεσςείπ ςξ υάοςη « δίκςσξ υεοραίχμ και θαλάρριχμ ρσγκξιμχμιόμ καςά ςξμ ποόιμξ 

μεραίχμ και ςξμ 6ξ αι» 

7. Ρσγκέμςοχρε απϊ ςξ μάθημα πληοξτξοίεπ για ςιπ πϊλειπ πξσ αματέοξμςαι ρςα κείμεμα και 

ςξπξθέςηρέ ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ ρσγκέμςοχρεπ  ρςξ υάοςη.  

8. Υοηριμξπξίηρε έμα ρϋγυοξμξ υάοςη ςηπ Δσοόπηπ και ρημείχρε ρςξ υάοςη  

α/ πξιεπ έυξσμ διαςηοηθεί με ςξ ίδιξ ϊμξμα μέυοι ρήμεοα  

β/ πξιεπ είμαι ι αουαιϊςεοεπ πϊλειπ  (υοηριμξπξίηρε παλαιϊςεοξσπ υάοςεπ) γ/ πξιεπ 

καςακςήθηκαμ απϊ ςξσπ Άοαβεπ 

9. Υοχμάςιρε ςξσπ εμπξοικξϋπ δοϊμξσπ. Αμαζήςηρε ρ’ έμα ρϋγυοξμξ ςξσοιρςικϊ ξδηγϊ εάμ ξι 

διαδοξμέπ ασςέπ ιρυϋξσμ και ρήμεοα είςε με ςη μξοτή ξδικόμ αοςηοιόμ είςε με ςη μξοτή 

ριδηοξδοξμικόμ γοαμμόμ. 

7.4 Ξ ΙΞΡΛΞΡ ΞΣ ΘΡΚΑΛ ΙΑΑ Ξ ΛΔΡΑΘΩΜΑ. Ζ ΔΝΑΟΚΩΡΖ ΩΜ ΑΠΑΒΩΜ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ εμςάρρξμςαι ρςημ εμϊςηςα « ξ κϊρμξπ ςξσ Θρλάμ καςά ςημ πεοίξδξ ςξσ Λεραίχμα» 

Ρςϊυξπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι μα καςαμξήρξσμ ξι μαθηςέπ ςημ πξοεία ενάπλχρηπ ςχμ Αοάβχμ 

και μα εμςξπίρξσμ ςα ρημεία εγκαςάρςαρηπ καθόπ και ςα μμημεία πξσ άτηραμ ρςξ πέοαρμα ςξσπ. 

Δπίρηπ επιδιόκεςαι μα καςαμξηθεί η ρημαρία ςηπ ενάπλχρηπ ςχμ Αοάβχμ μέρα απϊ δοαρςηοιϊςηςεπ 

ρϋγκοιρηπ με παλαιϊςεοεπ επξυέπ καθόπ και με ςη ρϋγυοξμη επξυή. 

1. Μα υαοάνειπ ςημ πξοεία ςχμ Αοάβχμ ρςη βσζαμςιμή ασςξκοαςξοία. 

2. Μα υοχμαςίρειπ ςιπ πεοιξυέπ πξσ καςέλαβαμ ξι Άοαβεπ. Μα ρσγκοίμειπ ςημ έκςαρη ςηπ 

ασςξκοαςξοίαπ ςξμ 7ξ αι μ’ εκείμη ςηπ επξυήπ ςξσ Λ. Ιχμρςαμςίμξσ και ςξσ Θξσρςιμιαμξϋ. ι 

παοαςηοείπ χπ ποξπ ςημ έκςαρη και ςη τσριξγμχμία ςχμ πεοιξυόμ ; 

3. Ανιξλϊγηρε ςημ απόλεια ςχμ επαουιόμ για ςημ ξικξμξμία ςξσ βσζαμςιμξϋ κοάςξσπ.  

4. Μα εκςιμήρειπ ςη διάοκεια και ςιπ επιπςόρειπ ςηπ αοαβικήπ ενάπλχρηπ ρςξ ρϋγυοξμξ κϊρμξ. 

Οαοαςήοηρε ςημ επίδοαρη ςηπ ρςιπ πεοιξυέπ πξσ καςέλαβαμ  

5. Απϊ ςξ αουείξ εικϊμχμ διάλενε εικϊμεπ πξσ αματέοξμςαι ρε γεγξμϊςα εμτάμιρηπ και ενέλινηπ 

ςξσ Θρλάμ και ςξπξθέςηρέ ςα ρςξ υάοςη με ρυεςικϊ ρυϊλιξ. 

6. Αμαζήςηρε ρςξ διαδίκςσξ ςεμέμη πξσ καςαρκεσάρςηκαμ ςξσπ αιόμεπ ςηπ αοαβικήπ ενάπλχρηπ 

και ςξπξθέςηρέ ςα ρςιπ πϊλειπ πάμχ ρςξ υάοςη 

7. Οαοαςήοηρε ςξ υάοςη ςηπ αοαβικήπ ενάπλχρηπ και ρϋγκοιμε με ςξ υάοςη ςηπ ενάπλχρηπ ςξσ 

Θρλάμ ρςιπ ςοειπ ηπείοξσπ. Ρημείχρε ρςξ υάοςη με διατξοεςικά υοόμαςα ςιπ πεοιξυέπ πξσ 

αουικά καςέκςηραμ ξι Άοαβεπ και ςιπ πεοιξυέπ ρςιπ ξπξίεπ εναπλόθηκε ξ μχαμεθαμιρμϊπ. ι 

παοαςηοείπ ; Οϊρξ επηοέαραμ ξι αουικέπ καςακςήρειπ ςημ ενάπλχρη ςξσ Θρλάμ; 

8. Υοχμάςιρε ςιπ πεοιξυέπ ςξσ βσζαμςιμξϋ κοάςξσπ πξσ καςέλαβαμ ξι Άοαβεπ. Αμαζήςηρε ςξ υάοςη 

πξσ έυειπ τςιάνει ρςη δοαρςηοιϊςηςα  ρςημ εμϊςηςα «Ηοηρκεσςική πξλιςική ςξσ Θξσρςιμιαμξϋ,» 

ρςξ ξπξίξ ταίμεςαι η έκςαρη ςχμ αιοέρεχμ και ρςη ρσμέυεια ρϋγκοιμε ςξ υάοςη με ςιπ απϊφειπ 

πξσ διαςσπόμξμςαι απϊ ςξσπ ρσγγοατείπ. ι ρσμπεοαίμειπ; 

9. Διάβαρε ςξ κείμεμξ «εμπξοικξί δοϊμξι» και υάοανε ςιπ πξοείεπ. Μα ρσμβξσλεσςείπ και ςξ υάοςη 

«ξ δίκςσξ ςχμ υεοραίχμ και θαλάρριχμ επικξιμχμιόμ καςά ςημ ποόιμη βσζαμςιμή πεοίξδξ και 

ςξμ 6ξ αι». Ρϋγκοιμε με ςιπ πεοιξυέπ ϊπξσ επιςίθεμςαι ξι Άοαβεπ και εκςίμηρε ςιπ επιπςόρειπ ςχμ 

αοαβικόμ επιθέρεχμ ρςημ ξικξμξμία ςξσ βσζαμςιμξϋ κοάςξσπ. 
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8 ΟΔΠΘΞΔΞΡ ΖΡ ΛΔΓΑΚΖΡ ΑΙΛΖΡ ΞΣ ΒΣΕΑΜΘΞΣ (717-1025) 

Ρςημ εμϊςηςα ασςή ενεςάζξμςαι ςα ζηςήμαςα ςηπ Δικξμξμαυίαπ, ςηπ ιεοαπξρςξλικήπ δοάρηπ ςξσ 

Βσζαμςίξσ, ςηπ ρϋγκοξσρηπ ςχμ βσζαμςιμόμ με ςξσπ Ρλάβξσπ, Βξϋλγαοξσπ και Άοαβεπ και  η 

αμάπςσνη ςχμ θεμάςχμ. Ρςη θεμαςική εμϊςηςα καςαγοάτξμςαι ςα ρημαμςικϊςεοα γεγξμϊςα κάθε 

ενεςαζϊμεμξσ ζηςήμαςξπ, ςα ξπξία σπξρςηοίζξμςαι απϊ εικξμξγοατικϊ σλικϊ, υάοςεπ και 

υοξμξλϊγιξ. 

8.1 ΞΠΓΑΜΩΡΖ ΙΑΘ ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΖ ΞΣ ΛΑΗΖΛΑΞΡ 

Ξι θεμαςικέπ  εμϊςηςεπ ςξσ μαθήμαςξπ ποξρεγγίζoμςαι μέρα απϊ ςξσπ άνξμεπ ςξσ υοϊμξσ, ςξσ ςϊπξσ 

και ςχμ γεγξμϊςχμ, άνξμεπ ξι ξπξίξι αλληλξρσμδέξμςαι. α γεγξμϊςα παοξσριάζξμςαι ρςξ μάθημα 

με υοξμξλξγική ρειοά και ρσμδέξμςαι με ςα ιρςξοικά ποϊρχπα και ςξμ ςϊπξ ϊπξσ διαδοαμαςίζξμςαι, 

εμό παοάλληλα καςαγοάτξμςαι ρςξ υοξμξλϊγιξ, απ’ ϊπξσ μπξοξϋμ και μα αμαζηςηθξϋμ. Ζ 

γεγξμξςξγοατική ασςή καςαγοατή ρκξπϊ έυει μα παοάρυει ρςξ μαθηςή έμα εϋκξλα ποξρπελάριμξ 

πληοξτξοιακϊ σλικϊ, ςξ ξπξίξ θα υοηριμξπξιήρει για μα σλξπξιήρει ςιπ ποξςειμϊμεμεπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ.  

Οεδίξ εογαρίαπ ςξσ μαθηςή είμαι έμαπ γεχτσρικϊπ υάοςηπ, ξ ξπξίξπ μεςαςοέπεςαι  και ρε ιρςξοικϊ 

ρϋμτχμα με ςημ ενεςαζϊμεμη πεοίξδξ. Ξ μαθηςήπ μπξοεί μα παοαςηοήρει ςη διαμϊοτχρη ςξσ 

εδάτξσπ, μα αμαζηςήρει πϊλειπ πξσ αμήκξσμ ρε διατξοεςικέπ ιρςξοικέπ πεοιϊδξσπ, μα υαοάνει 

πξοείεπ, μα μεςοήρει απξρςάρειπ, μα ποξρθέρει πληοξτξοίεπ ρε ρημεία εμδιατέοξμςξπ, έςρι όρςε 

μα δημιξσογήρει έμα μέξ ιρςξοικϊ υάοςη με κοιςήοια πξσ ξ ίδιξπ θα θέρει. Ζ εογαρία ςξσ εμιρυϋεςαι 

απϊ ςξ υοξμξλϊγιξ, ςξ αουείξ εικϊμχμ και ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ςξμ βξηθξϋμ μα καςαμξήρει ςα 

ενεςαζϊμεμα θέμαςα μέρχ ςηπ ξπςικξπξίηρηπ ςηπ πληοξτξοίαπ. 

8.2 ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΔΡ ΓΘΑ Ξ ΛΑΗΖΖ - ΓΔΜΘΙΔΡ ΟΑΠΑΖΠΖΡΔΘΡ 

Ρκξπϊπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι μα καςαμξήρξσμ ξι μαθηςέπ ςξ γεχγοατικϊ και ιρςξοικϊ  υόοξ, 

ϊπξσ διαδοαμαςίζξμςαι ςα γεγξμϊςα, δοξσμ και αμαπςϋρρξμςαι ξι λαξί, μα ρσμθέρξσμ πληοξτξοίεπ, 

έςρι όρςε μα αμςιλητθξϋμ ςιπ έμμξιεπ ςηπ ενέλινηπ, ςηπ ρσμέυειαπ και ςηπ αλλαγήπ, μα αμαζηςήρξσμ 

πληοξτξοίεπ για μα εμπλξσςίρξσμ ςιπ ιρςξοικέπ ςξσπ γμόρειπ, μα ξικξδξμήρξσμ ςη γμόρη μέρα απϊ 

ςη ρϋμθερη και ςημ ξογάμχρη ςχμ πληοξτξοιόμ και ςέλξπ μα παοαγάγξσμ ιρςξοιξγοατικά κείμεμα. 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςανιμξμξϋμςαι ρςιπ ακϊλξσθεπ καςηγξοίεπ: 

 εμςξπιρμϊπ ςξπξθεριόμ ρςξ υάοςη 

 μέςοηρη απξρςάρεχμ μεςανϋ ποξκαθξοιρμέμχμ ρημείχμ 

 υάοανη πξοειόμ, ρσμϊοχμ, επικοαςειόμ, ςϊπχμ εγκαςάρςαρηπ λαόμ κλπ 

 δημιξσογία ρσλλξγόμ,  ρςιπ ξπξίεπ ξμαδξπξιξϋμςαι πληοξτξοίεπ με άνξμα διατξοεςικά κοιςήοια 

(π.υ πξλιξοκίεπ ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ) 

 ρϋγκοιρη διατξοεςικόμ ιρςξοικόμ πεοιϊδχμ με άνξμα διατξοεςικά κοιςήοια (π.υ. καςακςηςικξί 

πϊλεμξι, ξικξδϊμηρη μαόμ κλπ) 

 ποξρθήκη πληοξτξοιόμ ρςξ υάοςη με ςη δημιξσογία αμςικειμέμχμ 

 καθξδηγξϋμεμη έοεσμα ρςξ διαδίκςσξ ή ρε άλλεπ πηγέπ πξσ σπξδεικμϋξσμ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ με 

ρκξπϊ ςξμ εμπλξσςιρμϊ ςχμ γμόρεχμ, ςημ καλλιέογεια ποξβλημαςιρμξϋ και ςημ επαλήθεσρη 

σπξθέρεχμ. 

Ωπ ποξπ ςημ καςαμξμή ςξσ διδακςικξύ χοόμξσ η εταομξγή ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ πξικίλλει και ασςϊ 

γιαςί ξι δοαρςηοιϊςηςεπ διακοίμξμςαι ρε εκείμεπ πξσ ρσμδέξμςαι άμερα με μια θεμαςική εμϊςηςα και 

ρε εκείμεπ πξσ ποξρτέοξμςαι για ρσμθεςικέπ και διαθεμαςικέπ εογαρίεπ. Ρςημ ποόςη πεοίπςχρη, 

μπξοξϋμ μα εταομξρςξϋμ ρε μια διδακςική όοα, ρςη δεϋςεοη, απαιςείςαι πεοιρρϊςεοξπ υοϊμξπ πξσ 

μπξοεί και μα εκςείμεςαι ρε ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ. Δπίρηπ, μπξοεί μα γίμει επιλξγή 

ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ καςά ςημ κοίρη ςξσ διδάρκξμςξπ. 
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Ζ ανιξλόγηρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ δεμ έγκειςαι ςϊρξ ρςη ρχρςή απάμςηρη,- η ξπξία ρε ξοιρμέμεπ 

πεοιπςόρειπ δεμ είμαι ξϋςε μξμαδική ξϋςε αδιαμτιρβήςηςη- αλλά ρςημ ικαμϊςηςα ςξσ μαθηςή μα 

επενεογάζεςαι ςιπ πληοξτξοίεπ ςξσ μαθήμαςξπ και μα ςιπ αμαρσμθέςει δημιξσογικά. Δπίρηπ, 

ποξςείμεςαι η εογαρία ρε ξμάδεπ, έςρι όρςε μα δημιξσογείςαι έμα κλίμα διαλϊγξσ πξσ μα καλλιεογεί 

ςξμ ποξβλημαςιρμϊ. Ξ οϊλξπ ςξσ δαρκάλξσ είμαι επικξσοικϊπ και καθξδηγηςικϊπ καθ’ ϊλη ςη 

διάοκεια ςηπ εκπϊμηρηπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ. 

8.3 ΔΘΙΞΜΞΛΑΥΘΑ 

Ζ δοαρςηοιϊςηςα εμςάρρεςαι ρςημ εμϊςηςα « Ζ μεςαβαςική επξυή. Έοιδεπ για ςη υοήρη ςχμ 

εικϊμχμ». 

Ζ παοξσρίαρη ςηπ πεοιϊδξσ ςηπ Δικξμξμαυίαπ έυει ςη μξοτή υοξμικξϋ, έςρι όρςε μα καςαμξήρει ξ 

μαθηςήπ ςιπ τάρειπ ενέλινηπ ςξσ ταιμξμέμξσ, ςξσπ ςοϊπξσπ με ςξσπ ξπξίξσπ εκδηλόθηκε ςξ 

ταιμϊμεμξ και ςα εμπλεκϊμεμα ιρςξοικά ποϊρχπα. Ρκξπϊπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ είμαι μα καςαμξήρει 

ξ μαθηςήπ ςξ γεγξμϊπ μέρα απϊ ςημ καςαρκεσή εμϊπ υάοςη, ρςξμ ξπξίξ απξςσπόμξμςαι ςα γεγξμϊςα 

ρςξ υόοξ και ρςξ υοϊμξ και εικξμξγοατξϋμςαι με εικϊμεπ απϊ ςξ αουείξ εικϊμχμ. Ζ δοαρςηοιϊςηςα 

μπξοεί μα εκςελερςεί ρςξ ςέλξπ ςηπ διδακςικήπ εμϊςηςαπ και απαιςείςαι μια διδακςική όοα. 

1. Διάβαρε ρςξ μάθημα ςα γεγξμϊςα ςηπ εικξμξμαυίαπ και ςξπξθέςηρε ρςξ υάοςη εικϊμεπ απϊ ςα 

αουείξ εικϊμχμ με ςα γεγξμϊςα ρςξσπ ςϊπξσπ ϊπξσ διαδοαμαςίζξμςαι. 

8.4 ΟΑΓΘΩΡΖ ΖΡ ΒΣΕΑΜΘΜΖΡ ΙΣΠΘΑΠΥΘΑΡ ΡΞ ΒΣΕΑΜΘΞ ΙΑΘ Ζ Λ. ΑΡΘΑ. ΡΣΓΙΠΞΣΡΔΘΡ ΛΔ 

ΞΣΡ ΡΚΑΒΞΣΡ, ΒΞΣΚΓΑΠΞΣΡ ΙΑΘ ΑΠΑΒΔΡ  

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ εμςάρρξμςαι ρςημ εμϊςηςα « Ζ βσζαμςιμή επξπξιία. Δπικξί αγόμεπ και επέκςαρη 

ςηπ Ασςξκοαςξοίαπ». 

Ρςϊυξπ ςηπ εμϊςηςαπ είμαι μα ρυημαςίρει ξ μαθηςήπ μια ρσμξλική εικϊμα για ςξσπ κιμδϋμξσπ πξσ 

αμςιμεςόπιρε η ασςξκοαςξοία ςξμ9ξ και 10ξ αι, μα ςξσπ ρσγκοίμει με εκείμξσπ παλαιϊςεοχμ επξυόμ 

έςρι όρςε μα εκςιμήρει ςη ρημαρία ςξσπ για ςη διαςήοηρη ςξσ βσζαμςιμξϋ κοάςξσπ και πξλιςιρμξϋ. 

Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ ξ μαθηςήπ καλείςαι μα εκςελέρει ρσμθεςικέπ εογαρίεπ, μα εμςξπίρει ςξσπ ςϊπξσπ 

ςχμ πξλεμικόμ ρσγκοξϋρεχμ, μα υοχμαςίρει ςιπ εδατικέπ μεςαβξλέπ πξσ ποξκάλεραμ ξι 

ρσγκοξϋρειπ ασςέπ, μα υαοάνει πξοείεπ και μα ρσμθέρει εικξμξγοατημέμεπ ατηγήρειπ με ςη 

ποξρθήκη εικϊμχμ απϊ ςξ αουείξ εικϊμχμ. 

Οοξςείμεςαι ξι δοαρςηοιϊςηςεπ 1- 7 μα εμςαυθξϋμ ρςη διδαρκαλία ςηπ εμϊςηςαπ, εμό ξι 8 και 9 μα 

εκςελερςξϋμ ρςξ ςέλξπ ςηπ διδακςικήπ εμϊςηςαπ. 

1. Αμαζήςηρε ρςξ μάθημα ΡΣΓΙΠΞΣΡΔΘΡ ΛΔ ΞΣΡ ΡΚΑΒΞΣΡ, ΒΞΣΚΓΑΠΞΣΡ ΙΑΘ ΑΠΑΒΔΡ ςιπ πξλιξοκίεπ 

ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ απϊ ςξσπ ασςξϋπ ςξσπ λαξϋπ και   τςιάνε μια «ρσλλξγή» με θέμα ςιπ 

πξλιξοκίεπ ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ ςξμ 8ξ , 9ξ και 10ξ αι. Ρςη ρσμέυεια μα ρσμςάνειπ έμα 

κείμεμξ ρςξ ξπξίξ μα αματέοειπ ςιπ πξλιξοκίεπ, ςξσ λϊγξσπ πξσ έγιμαμ και ςημ έκβαρή ςξσπ. 

2. Ρημείχρε ρςξ υάοςη ςιπ αοαβικέπ επιθέρειπ ςξσ 8ξσ αι., ςιπ πεοιξυέπ ρςιπ ξπξίεπ επιςίθεμςαι και 

ρϋγκοιμε με ςιπ επιθέρειπ ςξσ 7ξσ αι. Υοχμάςιρε με ςεςοάγχμα διατξοεςικξϋ υοόμαςξπ ςιπ 

αοαβικέπ καςακςήρειπ ςξσ 7ξσ και 8ξσ αι. ι παοαςηοείπ; Τςιάνε απϊ μια ρσλλξγή για κάθε 

αιόμα. 

3. Ρημείχρε ρςξ υάοςη ςιπ αοαβικέπ επιθέρειπ και καςακςήρειπ ςξσ 9ξσ αι. ι παοαςηοείπ χπ ποξπ 

ςξμ ςϊπξ διεναγχγήπ ςξσπ και ςιπ επιπςόρειπ ςξσπ ρςη βσζαμςιμή ξικξμξμία και ενχςεοική 

πξλιςική; Τςιάνε μια ρσλλξγή για ςιπ αοαβικέπ επιθέρειπ ςξσ 9ξσ αι. 

4. Ρημείχρε ρςξ υάοςη ςιπ πϊλειπ πξσ α/ καςαρςοάτηκαμ β/ πξλιξοκήθηκαμ γ/ καςαλήτθηκαμ  

απϊ ςξσπ ευθοξϋπ ςξσ Βσζαμςίξσ ςξμ 8ξ,9ξ και 10ξ αι. Τςιάνε ςοειπ διατξοεςικέπ ρσλλξγέπ. 

Οξιεπ ξι ξικξμξμικέπ και κξιμχμικέπ  επιπςόρειπ ςχμ καςαρςοξτόμ ασςόμ; 

5. Ρημείχρε ρςξ υάοςη ςημ πξοεία ςχμ εκρςοαςειόμ ςχμ Μικητϊοξσ Τχκά, Θχάμμη ριμιρκή, 

Βαριλείξσ Β΄ςξ 10ξ αι .Διάβαρε ςξ κείμεμξ «εμπξοικξί και ρςοαςιχςικξί δοϊμξι,»  παοαςήοηρε 

ςξ γεχτσρικϊ υάοςη και υάοανε ςημ πξοεία πξσ πιρςεϋειπ ϊςι ακξλξϋθηραμ. Τςιάνε ςοειπ 
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διατξοεςικέπ ρσλλξγέπ για κάθε ασςξκοάςξοα. Οξιξπ ασςξκοάςξοαπ θεχοείπ ϊςι ρσμέβαλε 

πεοιρρϊςεοξ ρςημ αμαρϋρςαρη ςξσ βσζαμςιμξϋ κοάςξσπ και ρςη διαρτάλιρη ςχμ ρσμϊοχμ; Μα 

ςεκμηοιόρειπ ςημ απάμςηρή ρξσ βαριζϊμεμξπ/η ρςιπ παοαςηοήρειπ ρξσ. 

6. Λεςά www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epikaira/1821/photos/xartes/index.html 

Υοχμάςιρε ςα εδάτη πξσ καςέλαβαμ ξι Μικητϊοξπ Τχκάπ Θχάμμηπ ριμιρκήπ και Βαρίλειξπ Β΄ 

α/ Οαοαςήοηρε ςιπ εδατικέπ μεςαβξλέπ πξσ επέτεοαμ ξι εκρςοαςείεπ ασςέπ. Υοχμάςιρε ςα 

εδάτη πξσ αμήκξσμ πλέξμ ρςη βσζαμςιμή ασςξκοαςξοία; β/ Οόπ πιρςεϋειπ ϊςι ξι εδατικέπ ασςέπ 

μεςαβξλέπ επηοεάζξσμ ςημ ξικξμξμία ςξσ Βσζαμςίξσ; 

7. Αμαζήςηρε απϊ ςξ αουείξ εικϊμχμ  εικϊμεπ πξσ αματέοξμςαι ρε πξλιξοκίεπ πϊλεχμ, ςξπξθέςηρε 

ςιπ εικϊμεπ ρςξ υάοςη, ρςιπ πϊλειπ πξσ αματέοξμςαι και ρϋμθερε μία ρϋμςξμη εικξμξγοατημέμη 

διήγηρη πάμχ ρςξ υάοςη για ςιπ ρσγκοξϋρειπ ςχμ βσζαμςιμόμ με ςξσπ ενχςεοικξϋπ ςξσπ ευθοξϋπ 

και ςημ έκβαρη ςχμ επιυειοήρεχμ. (υοηριμξπξίηρε ςξ εογαλείξ αμςικείμεμα) 

8. Οεοίγοαφε ςημ καςάρςαρη ςηπ ασςξκοαςξοίαπ ςξ 10ξ αι. επιλέγξμςαπ εικϊμεπ απϊ ςξ αουείξ 

εικϊμχμ και ρσμθέςξμςαπ μια ρϋμςξμη εικξμξγοατημέμη ατήγηρη με ςα ρημαμςικϊςεοα γεγξμϊςα 

ςξπξθεςόμςαπ ςα ρςξσπ ςϊπξσπ ϊπξσ διαδοαμαςίζξμςαι. (υοηριμξπξίηρε ςξ εογαλείξ 

αμςικείμεμα). 

8.5 Α ΗΔΛΑΑ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ εμςάρρξμςαι ρςημ εμϊςηςα « Ζ διαμϊοτχρη ςηπ μεραιχμικήπ ελλημικήπ 

βσζαμςιμήπ ασςξκοαςξοίαπ» 

Ρςϊυξπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι μα καςαμξήρει ξ μαθηςήπ ςημ αμαγκαιϊςηςα ςηπ δημιξσογίαπ ςχμ 

θεμάςχμ ρε ρσμάοςηρη με ςξσπ επιθέρειπ πξσ δέυεςαι ςξ βσζαμςιμϊ κοάςξπ ςξμ 8ξ, 9ξ και 10ξ αι., μα 

παοαςηοήρει ςημ ενέλινη ςξσ θερμξϋ, μα γμχοίρει ςξμ ςοϊπξ ξογάμχρηπ και λειςξσογίαπ ςξσ καθόπ 

και ςη ρημαρία ςξσπ για ςημ επιβίχρη ςξσ Βσζαμςίξσ και ςημ επίδοαρη πξσ άρκηραμ ρςημ πξλιςική 

ςξσ ζχή. 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ 1-3 μπξοξϋμ μα εκςελερςξϋμ καςά ςη διάοκεια ςηπ διδακςικήπ όοαπ υχοίζξμςαπ 

ςξσπ μαθηςέπ ρε ξμάδεπ πξσ θ’ αμςιρςξιυξϋμ ρε διατξοεςικά θέμαςα, εμό ξι εογαρίεπ 4-5 μπξοξϋμ 

μα επακξλξσθήρξσμ χπ εογαρία ρςξ ρπίςι. 

1. Οαοαςήοηρε ςα θέμαςα πξσ δημιξσογξϋμςαι ρςξ ερχςεοικϊ και ρςα  ρϋμξοα ςηπ βσζαμςιμήπ 

ασςξκοαςξοίαπ. Ρςη ρσμέυεια διάβαρε ςα κετάλαια ΔΘΙΞΜΞΛΑΥΘΑ, ΡΣΓΙΠΞΣΡΔΘΡ ΛΔ ΞΣΡ 

ΡΚΑΒΞΣΡ, ΒΞΣΚΓΑΠΞΣΡ ΙΑΘ ΑΠΑΒΔΡ. Οξιξσπ ευθοξϋπ έυει μα αμςιμεςχπίρει ςξ κάθε θέμα . 

Δημιξϋογηρε «αμςικείμεμα» ρςα θέμαςα πξσ επέλενεπ, ϊπξσ μα αματέοξμςαι ξι ρσγκοξϋρειπ με 

ςξσπ ευθοξϋπ πξσ απειλξϋμ πεοιξυέπ ςηπ ασςξκοαςξοίαπ. 

2. Διάλενε πϊλειπ ςχμ θεμάςχμ ςιπ ξπξίεπ θα  υοηριμξπξιήρειπ χπ λένειπ κλειδιά και με ασςέπ 

αμαζήςηρε ρςξ διαδίκςσξ βσζαμςιμά μμημεία (κάρςοα, ξυσοόρειπ, εκκληρίεπ) ςξσ 8ξσ, 9ξσ και 

10ξσ αι. και ςξπξθέςηρέ ςα χπ αμςικείμεμα ρςιπ πϊλειπ. 

3. Οαοαςήοηρε ςα θέμαςα ςηπ Αμαςξλήπ και Δϋρηπ και ρϋγκοιμέ ςα.  Ρςη ρσμέυεια ρϋγκοιμε ςα 

θέμαςα ςξσ 7ξσ αι με εκείμα ςξσ 10ξσ  αι ; ι παοαςηοείπ χπ ποξπ ςξμ αοιθμϊ;  

4. Διάβαρε ρςημ εμϊςηςα βσζαμςιμξί ασςξκοάςξοεπ απϊ πξϋ καςάγξμςαι ξι ασςξκοάςξοεπ ςξσ 

Βσζαμςίξσ απϊ ςξμ 7ξ χπ 11ξ αι. ι παοαςηοείπ; 

5. Γοάφε έμα κείμεμξ ρςξ ξπξίξ μα πεοιγοάτεςαι ξ θερμϊπ ςχμ θεμάςχμ: πϊςε δημιξσογήθηκε, με 

πξιξσπ ρςϊυξσπ, πόπ ενελίυςηκε, πξια θέμαςα δημιξσογήθηκαμ, πξιεπ κξιμχμικέπ ςάνειπ 

διαμξοτόθηκαμ; 

8.6 ΘΔΠΑΟΞΡΞΚΘΙΖ ΔΠΑΡΖ ΩΜ ΒΣΕΑΜΘΜΩΜ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ εμςάρρξμςαι ρςιπ εμϊςηςεπ « Ζ διάδξρη ςξσ υοιρςιαμιρμξϋ ρςξσπ Λξοαβξϋπ και 

ςξσπ Βξσλγάοξσπ» και « η ίδοσρη, η ενέλινη και ξ εκυοιρςιαμιρμϊπ ςξσ οχρικξϋ κοάςξσπ». 
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Ρςϊυξπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι μα καςαμξήρει ξ μαθηςήπ ςημ ενάπλχρη ςηπ ιεοαπξρςξλικήπ 

δοάρηπ ςξσ Βσζαμςίξσ και ςιπ ρσμέπειέπ ςηπ, μα ςη ρσγκοίμει με ςημ ενάπλχρη ςηπ δσςικήπ εκκληρίαπ 

αλλά και ςχμ άλλχμ θοηρκειόμ πξσ αμαπςϋυθηκαμ ρςξ μερξγειακϊ υόοξ και μα παοαςηοήρει ςημ 

ενάπλχρη ςηπ υοιρςιαμικήπ θοηρκείαπ και ςηπ αμαςξλικήπ εκκληρίαπ ρςξ υοϊμξ και ρςξ υόοξ. 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ποξςείμεςαι μα εκςελερςξϋμ μεςά ςη διδαρκαλία ςχμ εμξςήςχμ καςά ξμάδεπ. 

Δκςιμάςαι ϊςι απαιςείςαι μια διδακςική όοα. 

1. Ρημείχρε ρςξ υάοςη ςιπ πεοιξυέπ ϊπξσ εκςείμεςαι η ιεοαπξρςξλική δοάρη ςξσ Βσζαμςίξσ, έυξμςαπ 

χπ ρημείξ εκκίμηρηπ ςξ παςοιαουείξ ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ 

2. Ατξϋ διαβάρειπ ςξ μάθημα ρημείχρε με πλαίριξ ςιπ πεοιξυέπ επιοοξήπ ςξσ παςοιαουείξσ ςηπ 

Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ και ςξσ παςοιαουείξσ ςηπ Πόμηπ. 

3. Ρημείχρε ρςξ υάοςη με διατξοεςικά υοόμαςα ςιπ πεοιξυέπ ενάπλχρηπ ςξσ υοιρςιαμιρμξϋ, ςξσ 

ιξσδαψρμξϋ και ςξσ ιρλαμιρμξϋ και ρϋγκοιμε ςιπ πεοιξυέπ μεςανϋ ςξσπ. ι παοαςηοείπ; Οξιεπ 

θοηρκείεπ εναπλόθηκαμ πεοιρρϊςεοξ απϊ ςξμ 4ξ αι-9ξ αι. Υοηριμξπξίηρε ςιπ ιρςξοικέπ ρξσ 

γμόρειπ και ςιπ παοαςηοήρειπ ρξσ ρςξ υάοςη και γοάφε έμα κείμεμξ με θέμα ςημ «ενάπλχρη ςχμ 

θοηρκειόμ απϊ ςξμ 4ξ -9ξ αι» , ρςξ ξπξίξ μα αματέοεςαι η έκςαρη κάθε θοηρκείαπ, ξι λϊγξι πξσ 

εσμϊηραμ ςημ ενάπλχρή ςηπ και ξι λαξί πξσ ακξλξϋθηραμ κάθε θοηρκεία ή και δϊγμα ςηπ. 

4. Ρημείχρε ρςξ υάοςη ςιπ πεοιξυέπ ϊπξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςη λειςξσογία ελλημικά, λαςιμικά και 

ρλαβικά. 

5. Ρημείχρε ςιπ μέεπ επιρκξπέπ, μηςοξπϊλειπ πξσ ιδοϋξμςαι και ξι ξπξίεπ εναοςόμςαι απϊ ςξ 

παςοιαουείξ ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ. 
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9 ΟΔΠΘΞΔΞΡ ΖΡ ΙΠΘΡΖΡ ΞΣ ΒΣΕΑΜΘΞΣ (1025-1453) 

Ρςη θεμαςική εμϊςηςα ενεςάζξμςαι ςξ ρυίρμα ςχμ εκκληριόμ, ξι ρςασοξτξοίεπ και ξι ρσμέπειέπ ςξσπ 

και η άλχρη ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ. Έμταρη δίμεςαι ρςημ παοξσρίαρη ςχμ αλλαγόμ πξσ 

ρσμςελέρςηκαμ ρςη βσζαμςιμή ασςξκοαςξοία μεςά ςημ άλχρη ςξσπ απϊ ςξσπ ρςασοξτϊοξσπ και ρςξμ 

εμςξπιρμϊ ςχμ αλλαγόμ ασςόμ ρςξ υάοςη. ρξμ ατξοά ρςημ εμϊςηςα ςηπ άλχρηπ ςηπ 

Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ ςξ εμδιατέοξμ ερςιάζεςαι ρςημ πξλιξοκία ςηπ και ρςημ ρςοαςιχςική 

ποξεςξιμαρία ςχμ δϋξ πλεσοόμ. 

9.1 ΞΠΓΑΜΩΡΖ ΙΑΘ ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΖ ΞΣ ΛΑΗΖΛΑΞΡ 

Ξι θεμαςικέπ  εμϊςηςεπ ςξσ μαθήμαςξπ ποξρεγγίζoμςαι μέρα απϊ ςξσπ άνξμεπ ςξσ υοϊμξσ, ςξσ ςϊπξσ 

και ςχμ γεγξμϊςχμ, άνξμεπ ξι ξπξίξι αλληλξρσμδέξμςαι. α γεγξμϊςα παοξσριάζξμςαι ρςξ μάθημα 

με υοξμξλξγική ρειοά και ρσμδέξμςαι με ςα ιρςξοικά ποϊρχπα και ςξμ ςϊπξ ϊπξσ διαδοαμαςίζξμςαι, 

εμό παοάλληλα καςαγοάτξμςαι ρςξ υοξμξλϊγιξ, απ’ ϊπξσ μπξοξϋμ και μα αμαζηςηθξϋμ. Ζ 

γεγξμξςξγοατική ασςή καςαγοατή ρκξπϊ έυει μα παοάρυει ρςξ μαθηςή έμα εϋκξλα ποξρπελάριμξ 

πληοξτξοιακϊ σλικϊ, ςξ ξπξίξ θα υοηριμξπξιήρει για μα σλξπξιήρει ςιπ ποξςειμϊμεμεπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ.  

Οεδίξ εογαρίαπ ςξσ μαθηςή είμαι έμαπ γεχτσρικϊπ υάοςηπ, ξ ξπξίξπ μεςαςοέπεςαι  και ρε ιρςξοικϊ 

ρϋμτχμα με ςημ ενεςαζϊμεμη πεοίξδξ. Ξ μαθηςήπ μπξοεί μα παοαςηοήρει ςη διαμϊοτχρη ςξσ 

εδάτξσπ, μα αμαζηςήρει πϊλειπ πξσ αμήκξσμ ρε διατξοεςικέπ ιρςξοικέπ πεοιϊδξσπ, μα υαοάνει 

πξοείεπ, μα μεςοήρει απξρςάρειπ, μα ποξρθέρει πληοξτξοίεπ ρε ρημεία εμδιατέοξμςξπ, έςρι όρςε 

μα δημιξσογήρει έμα μέξ ιρςξοικϊ υάοςη με κοιςήοια πξσ ξ ίδιξπ θα θέρει. Ζ εογαρία ςξσ εμιρυϋεςαι 

απϊ ςξ υοξμξλϊγιξ, ςξ αουείξ εικϊμχμ και ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ςξμ βξηθξϋμ μα καςαμξήρει ςα 

ενεςαζϊμεμα θέμαςα μέρχ ςηπ ξπςικξπξίηρηπ ςηπ πληοξτξοίαπ. 

9.2 ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΔΡ ΓΘΑ Ξ ΛΑΗΖΖ - ΓΔΜΘΙΔΡ ΟΑΠΑΖΠΖΡΔΘΡ 

Ρκξπϊπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι μα καςαμξήρξσμ ξι μαθηςέπ ςξ γεχγοατικϊ και ιρςξοικϊ  υόοξ, 

ϊπξσ διαδοαμαςίζξμςαι ςα γεγξμϊςα, δοξσμ και αμαπςϋρρξμςαι ξι λαξί, μα ρσμθέρξσμ πληοξτξοίεπ, 

έςρι όρςε μα αμςιλητθξϋμ ςιπ έμμξιεπ ςηπ ενέλινηπ, ςηπ ρσμέυειαπ και ςηπ αλλαγήπ, μα αμαζηςήρξσμ 

πληοξτξοίεπ για μα εμπλξσςίρξσμ ςιπ ιρςξοικέπ ςξσπ γμόρειπ, μα ξικξδξμήρξσμ ςη γμόρη μέρα απϊ 

ςη ρϋμθερη και ςημ ξογάμχρη ςχμ πληοξτξοιόμ και ςέλξπ μα παοαγάγξσμ ιρςξοιξγοατικά κείμεμα. 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςανιμξμξϋμςαι ρςιπ ακϊλξσθεπ καςηγξοίεπ: 

 εμςξπιρμϊπ ςξπξθεριόμ ρςξ υάοςη 

 μέςοηρη απξρςάρεχμ μεςανϋ ποξκαθξοιρμέμχμ ρημείχμ 

 υάοανη πξοειόμ, ρσμϊοχμ, επικοαςειόμ, ςϊπχμ εγκαςάρςαρηπ λαόμ κλπ 

 δημιξσογία ρσλλξγόμ,  ρςιπ ξπξίεπ ξμαδξπξιξϋμςαι πληοξτξοίεπ με άνξμα διατξοεςικά κοιςήοια 

(π.υ πξλιξοκίεπ ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ) 

 ρϋγκοιρη διατξοεςικόμ ιρςξοικόμ πεοιϊδχμ με άνξμα διατξοεςικά κοιςήοια (π.υ. καςακςηςικξί 

πϊλεμξι, ξικξδϊμηρη μαόμ κλπ) 

 ποξρθήκη πληοξτξοιόμ ρςξ υάοςη με ςη δημιξσογία αμςικειμέμχμ 

 καθξδηγξϋμεμη έοεσμα ρςξ διαδίκςσξ ή ρε άλλεπ πηγέπ πξσ σπξδεικμϋξσμ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ με 

ρκξπϊ ςξμ εμπλξσςιρμϊ ςχμ γμόρεχμ, ςημ καλλιέογεια ποξβλημαςιρμξϋ και ςημ επαλήθεσρη 

σπξθέρεχμ. 

Ωπ ποξπ ςημ καςαμξμή ςξσ διδακςικξύ χοόμξσ η εταομξγή ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ πξικίλλει και ασςϊ 

γιαςί ξι δοαρςηοιϊςηςεπ διακοίμξμςαι ρε εκείμεπ πξσ ρσμδέξμςαι άμερα με μια θεμαςική εμϊςηςα και 

ρε εκείμεπ πξσ ποξρτέοξμςαι για ρσμθεςικέπ και διαθεμαςικέπ εογαρίεπ. Ρςημ ποόςη πεοίπςχρη, 

μπξοξϋμ μα εταομξρςξϋμ ρε μια διδακςική όοα, ρςη δεϋςεοη, απαιςείςαι πεοιρρϊςεοξπ υοϊμξπ πξσ 
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μπξοεί και μα εκςείμεςαι ρε ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ. Δπίρηπ, μπξοεί μα γίμει επιλξγή 

ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ καςά ςημ κοίρη ςξσ διδάρκξμςξπ. 

Ζ ανιξλόγηρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ δεμ έγκειςαι ςϊρξ ρςη ρχρςή απάμςηρη,- η ξπξία ρε ξοιρμέμεπ 

πεοιπςόρειπ δεμ είμαι ξϋςε μξμαδική ξϋςε αδιαμτιρβήςηςη- αλλά ρςημ ικαμϊςηςα ςξσ μαθηςή μα 

επενεογάζεςαι ςιπ πληοξτξοίεπ ςξσ μαθήμαςξπ και μα ςιπ αμαρσμθέςει δημιξσογικά. Δπίρηπ, 

ποξςείμεςαι η εογαρία ρε ξμάδεπ, έςρι όρςε μα δημιξσογείςαι έμα κλίμα διαλϊγξσ πξσ μα καλλιεογεί 

ςξμ ποξβλημαςιρμϊ. Ξ οϊλξπ ςξσ δαρκάλξσ είμαι επικξσοικϊπ και καθξδηγηςικϊπ καθ’ ϊλη ςη 

διάοκεια ςηπ εκπϊμηρηπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ. 

9.3 Ξ ΡΥΘΡΛΑ ΩΜ ΔΙΙΚΖΡΘΩΜ 

Ζ δοαρςηοιϊςηςα εμςάρρεςαι ρςημ εμϊςηςα « η εμεςική ξικξμξμική διείρδσρη και ςξ ρυίρμα ςχμ 

εκκληριόμ». Ρςϊυξπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ είμαι μα εμςάνει ςξ γεγξμϊπ ςξσ ρυίρμαςξπ ρςιπ ρσμθήκεπ 

πξσ επικοαςξϋμ ρςξ Βσζάμςιξ ςξμ 10ξ αι, ρσμδέξμςαπ ςξ με ποξηγξϋμεμα γεγξμϊςα πξσ 

πεοιγοάτξμςαι ρςξ μάθημα. Ζ εογαρία μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί ρε δϋξ ρςάδια, ποόςξμ, μα 

εμςάνει ςα γεγξμϊςα ρςξ υάοςη δημιξσογόμςαπ αμςικείμεμα, και δεϋςεοξμ, μα αμαςοένει και ρςιπ 

ποξηγξϋμεμεπ εμϊςηςεπ για μα ρσμςάνει ςξ ςελικϊ κείμεμξ πξσ ζηςά η δοαρςηοιϊςηςα. 

1. Ρημείχρε ρςξ υάοςη ςα γεγξμϊςα πξσ αματέοξμςαι ρςημ ειραγχγή ςηπ εμϊςηςαπ και ρςη 

ρσμέυεια γοάφε έμα κείμεμξ ρςξ ξπξίξ μα πεοιγοάτεςαι η καςάρςαρη ςηπ βσζαμςιμήπ 

ασςξκοαςξοίαπ ςξμ 10ξ  αι. 

9.4 ΞΘ ΡΑΣΠΞΤΞΠΘΔΡ ΙΑΘ ΞΘ ΡΣΜΔΟΔΘΔΡ ΞΣΡ (1096-1261) 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ εμςάρρξμςαι ρςιπ εμϊςηςεπ «ξι ρςασοξτξοίεπ και η ποόςη άλχρη ςηπ Οϊληπ» και 

« Ζ πεοίξδξπ ςηπ Καςιμξκοαςίαπ και ςα ελλημικά κοάςη». Ρςϊυξπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι μα 

παοαςηοήρξσμ ξι μαθηςέπ ςιπ πξοείεπ ςχμ ρςασοξτξοιόμ ρυεδιάζξμςαπ ρςξ υάοςη και μα ςιπ 

ρσγκοίμξσμ μεςανϋ ςξσπ και με ςξσπ εμπξοικξϋπ δοϊμξσπ ςηπ επξυήπ, μα καςαμξήρξσμ ςιπ εδατικέπ 

αλλαγέπ πξσ ποξκλήθηκαμ, ςιπ πξλιςικέπ ρσμθήκεπ πξσ διαμξοτόθηκαμ και ςιπ ρσμέπειεπ πξσ 

σπέρςη ςξ Βσζάμςιξ. 

Ξι δϋξ ποόςεπ δοαρςηοιϊςηςεπ κάθε ρςασοξτξοίαπ μπξοξϋμ μα εταομξρςξϋμ καςά ςη διάοκεια μιαπ 

διδακςικήπ όοαπ παοάλληλα με ςημ παοξσρίαρη ςχμ ρςασοξτξοιόμ απϊ ςξ διδάρκξμςα, εμό ξι 

σπϊλξιπεπ απαιςξϋμ ρϋγκοιρη, αμαδοξμή ρε ποξηγξϋμεμα γεγξμϊςα και ρϋμθερη ατήγηρηπ με ςημ 

ποξρθήκη εικϊμαπ απϊ ςξ αουείξ εικϊμχμ, γι’ ασςϊ και ποξςείμξμςαι μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ 

εμϊςηςαπ. 

9.5 ΟΠΩΖ ΡΑΣΠΞΤΞΠΘΑ 1096-1099 

1. Ρημείχρε ςημ πξοεία ςχμ ρςασοξτϊοχμ ςηπ Α Ρςασοξτξοίαπ ρςξ υάοςη απϊ ςιπ υόοεπ πξσ 

νεκίμηραμ μέυοι ςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη. 

2. Ρημείχρε ςημ πξοεία ςχμ ρςασοξτϊοχμ ςηπ Α Ρςασοξτξοίαπ ρςη Λ. Αρία ρςξ υάοςη. Υοχμάςιρε 

ςιπ πϊλειπ πξσ καςέλαβαμ  

3. Ρημείχρε ρςξ υάοςη ςιπ εδατικέπ μεςαβξλέπ πξσ ποξέκσφαμ μεςά ςημ Α΄ Ρςασοξτξοία. Ρε πξιεπ 

επικοαςξϋμ ξι βσζαμςιμξί, ρε πξιεπ ξι ξϋοκξι και ρε πξιεπ ξι Καςίμξι. Οξιξπ απϊ ασςξϋπ θεχοείπ 

ϊςι εσμξήθηκε πεοιρρϊςεοξ απϊ ςημ  Α΄ Ρςασοξτξοία; 

4. Διάβαρε ςξ κείμεμξ «εμπξοικξί δοϊμξι» απϊ ςημ εμϊςηςα ΞΘ ΚΑΞΘ ΡΞΜ ΟΔΠΘΓΣΠΞ ΞΣ 

ΒΣΕΑΜΘΞΣ και ρημείχρε ρςξ υάοςη ςξσπ εμπξοικξϋπ δοϊμξσπ και ςξσπ λαξϋπ πξσ απϊ ςξμ 4ξ 

έχπ 11ξ αι διακιμξϋμ ςξ εμπϊοιξ ρςιπ πεοιξυέπ ασςέπ. 

9.6 Ζ Β΄ ΡΑΣΠΞΤΞΠΘΑ 1145-1148 

1. Ρημείχρε ςημ πξοεία ςχμ ρςασοξτϊοχμ ρςξ υάοςη. Λέςοηρε ςιπ απξρςάρειπ πξσ διέμσραμ ρςημ 

νηοά και ρϋγκοιμέ με ςημ πξοεία και ςιπ απξρςάρειπ ςηπ Α Ρςασοξτξοίαπ. Οξιξι πιρςεϋειπ ϊςι 

έτςαραμ ρσμςξμϊςεοα ρςξσπ Αγίξσπ ϊπξσπ. Μα δικαιξλξγήρειπ ςημ απάμςηρή ρξσ, ατξϋ λάβειπ 

σπϊφη ςιπ απξρςάρειπ και ςα γεγξμϊςα πξσ ρσμέβηραμ καςά ςη διάοκεια ςηπ πξοείαπ ςξσπ. 
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2. Ρημείχρε ςξ υάοςη εδατικέπ αλλαγέπ πξσ ρημειόθηκαμ ρε εδάτη ςξσ Βσζαμςίξσ, ςχμ λαςιμικόμ 

κοαςιδίχμ καςά ςη διάοκεια ςηπ Β Ρςασοξτξοίαπ 

3. Ρημείχρε ςημ έκςαρη ςηπ Β΄ Ρςασοξτξοίαπ λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςξσπ ςϊπξσπ ςχμ ευθοξποανιόμ. 

ι παοαςηοείπ ρε ρυέρη με ςημ ποόςη Ρςασοξτξοία; 

4. Οξιεπ ήςαμ ξι απόλειεπ και πξια ςα κέοδη για ςξ Βσζάμςιξ απϊ ςη Β΄ Ρςασοξτξοία. Μα λάβειπ 

σπϊφη ρξσ ςη δοαρςηοιϊςηςα 3. 

9.7 Ζ Γ΄ ΡΑΣΠΞΤΞΠΘΑ 1189-1192 

1. Ρημείχρε ρςξ υάοςη ςιπ διαδοξμέπ ςχμ ρςασοξτϊοχμ ςηπ Γ΄ Ρςασοξτξοίαπ. 

2. Ρημείχρε ςξ υάοςη εδατικέπ αλλαγέπ πξσ ρημειόθηκαμ ρε εδάτη ςξσ Βσζαμςίξσ, ςχμ λαςιμικόμ 

κοαςιδίχμ καςά ςη διάοκεια ςηπ Γ΄ Ρςασοξτξοίαπ. 

3. Οξιεπ ήςαμ ξι απόλειεπ και πξια ςα κέοδη για ςξ Βσζάμςιξ απϊ ςη Γ΄ Ρςασοξτξοία; 

9.8 Ζ Δ΄ ΡΑΣΠΞΤΞΠΘΑ 

1. Μ ’ατηγηθείπ ςημ ιρςξοία ςχμ Ρςασοξτξοιόμ με εικϊμεπ πξσ θα διαλένειπ απϊ ςξ αουείξ εικϊμχμ 

και θα ςιπ ςξπξθεςήρειπ ρςξσπ ςϊπξσπ ϊπξσ διαδοαμαςίζξμςαι ςα γεγξμϊςα. 

9.9 ΡΥΖΛΑΘΡΛΞΡ ΜΔΩΜ ΙΠΑΩΜ 

1. Ρημείχρε ρςξ υάοςη ςιπ ρσμμαυίεπ πξσ ρυημαςίζξμςαι μεςανϋ ςχμ κοαςόμ ςξ 13ξ ρςξ βαλκαμικϊ 

υόοξ, εμόμξμςαπ με μια γοαμμή ςηπ υόοεπ. 

2. Ρημείχρε ςημ πξοεία επέκςαρηπ ςηπ ασςξκοαςξοίαπ ςηπ Μίκαιαπ σπϊ ςημ ηγερία ςξσ Βαςάςζη. 

3. Ρημείχρε ρςξ υάοςη ςη υοξμξλξγία διάλσρηπ ςχμ ελλημικόμ και λαςιμικόμ κοαςιδίχμ ρςιπ 

πεοιξυέπ ϊπξσ έλαβαμ υόοα ξι ρπξσδαιϊςεοεπ μάυεπ. 

4. Ατξϋ ξλξκληοόρειπ ςη δοαρςηοιϊςηςα 3 ποξρπάθηρε μα διαγοάφειπ ςιπ ποξξπςικέπ ςηπ 

βσζαμςιμήπ ασςξκοαςξοίαπ μεςά ςημ αμακαςάληφη ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ απϊ ςξ Λιυαήλ 

Οαλαιξλϊγξ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςημ εδατική έκςαρη, ςιπ ρυέρειπ με ςξσπ γειςξμικξϋπ λαξϋπ και 

ςιπ ξικξμξμικέπ δσμαςϊςηςεπ ςξσ κοάςξσπ ςξσ. 

9.10 ΡΣΓΙΠΞΣΡΔΘΡ ΛΔΑΝΣ ΩΜ ΜΔΩΜ ΙΠΑΩΜ ΡΞ ΒΑΚΙΑΜΘΙΞ ΥΩΠΞ Ξ 13Ξ ΑΘΩΜΑ 

1. Ρημείχρε με ςϊνξ ρςξ υάοςη ςξσπ λαξϋπ πξσ επιςίθεμςαι ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη ςξμ 13ξ αι 

2. Ρημείχρε πάμχ ρςξ υάοςη ςιπ πϊλειπ πξσ καςαλαμβάμξμςαι απϊ ευθοξϋπ ςηπ βσζαμςιμήπ 

ασςξκοαςξοίαπ, ςη υοξμξλξγία και ςξ λαϊ πξσ ςιπ καςαλαμβάμει. Τςιάνε μια ρσλλξγή ρςημ ξπξία 

μα ταίμξμςαι με υοξμξλξγική ρειοά ξι πϊλειπ πξσ απξρπόμςαι απϊ ςη βσζαμςιμή ασςξκοαςξοία. 

3. Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ 1 και 2 πξιξι λαξί παοαςηοείπ ϊςι καςαλαμβάμξσμ 

ςιπ πεοιρρϊςεοεπ πεοιξυέπ ςχμ Βαλκαμίχμ, πξιξι λαξί έυξσμ εμπξοική δϋμαμη και ρε πξιεπ 

πεοιξυέπ ρσγκεμςοόμεςαι, πξιξι λαξί πεοιξοίζξμςαι εδατικά; 

9.11 Ζ ΑΚΩΡΖ ηπ ΙΩΜΡΑΜΘΜΞΣΟΞΚΖΡ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ εμςάρρξμςαι ρςημ εμϊςηςα  «Ζ άλχρη ςηπ Οϊληπ». Ρκξπϊπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ 

είμαι μα καςαμξήρει ξ μαθηςήπ πόπ ξογαμόθηκαμ η πξλιξοκία και η άμσμα ςηπ Οϊληπ παοαςηοόμςαπ 

ςημ ςξπξγοατία ςηπ και ςξπξθεςόμςαπ ρςξ υάοςη ςηπ  ςα μέρα πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ, πεοιγοατέπ 

ςηπ πξλιξοκίαπ και εικϊμεπ απϊ ςξ αουείξ εικϊμχμ. έλξπ, ξ μαθηςήπ καλείςαι μα εκςιμήρει ςα 

ρςξιυεία πξσ ςξπξθέςηρε ρςξ υάοςη για μα διαςσπόρει ςημ άπξφη ςξσ ρυεςικά με ςημ έκβαρη ςηπ 

πξλιξοκίαπ. Για ςημ εκςέλερη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ απαιςείςαι μία διδακςική όοα παοάλληλα με ςημ 

διδαρκαλία ςηπ σπξεμϊςηςαπ «Οξλιξοκία και άλχρη ςηπ Οϊληπ». 

1. Υοηριμξπξίηρε εικϊμεπ απϊ ςξ αουείξ εικϊμχμ και τοάρειπ απϊ ςξ μάθημα και ςξπξθέςηρε ςα 

πάμχ ρςξ υάοςη «αμαπαοάρςαρη ςηπ πξλιξοκίαπ ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ» 

2. Οξια τάρη ςηπ πξλιξοκίαπ θεχοείπ καθξοιρςική για ςημ άλχρη ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ. Μα 

ρςηοιυςείπ ρςιπ παοαςηοήρειπ απϊ ςημ δοαρςηοιϊςηςα 1. 
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10 ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΟΑΜΑΡΑΡΖ 1821-1831 

Ρςημ εμϊςηςα καςαγοάτξμςαι ςα πξλεμικά και πξλιςικά γεγξμϊςα ςηπ ελλημικήπ επαμάρςαρηπ και 

παοάλληλα πεοιγοάτξμςαι αοκεςά απϊ ασςά, ςα ξπξία σπξρςηοίζξμςαι και απϊ εικξμξγοατικϊ 

σλικϊ, υάοςεπ και υοξμξλόγιξ. Ακξλξσθεί η πεοιγοατή ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ καςά εμϊςηςα. 

Ρκξπϊπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι μα καςαμξήρει ξ μαθηςήπ ςξ υόοξ ϊπξσ αμαπςϋυθηκε και 
εδοαιόθηκε η ελλημική επαμάρςαρη, μα εμςξπίρει ςξσπ ςϊπξσπ ςχμ ρημαμςικϊςεοχμ ρςοαςιχςικόμ 
και πξλιςικόμ γεγξμϊςχμ και ςημ έκςαρη ςχμ επιυειοήρεχμ, μα καςαμξήρει ςξ οϊλξ πξσ έπαινε η 
διαμϊοτχρη ςξσ εδάτξσπ ρςη διεναγχγή ςχμ επιυειοήρεχμ, μα γμχοίρει ςα ιρςξοικά ποϊρχπα και 
μα ςα ρσμδέρει με ςα γεγξμϊςα και ςέλξπ μα ποξβλημαςιρςεί για ςξ οϊλξ πξσ έπαινε η ελλημική 
επαμάρςαρη ρςημ ελλημική ρσλλξγική μμήμη και ρςιπ διακοαςικέπ ρυέρειπ Δλλάδαπ ξσοκίαπ. Ξι 
δοαρςηοιϊςηςεπ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ παοάλληλα με ςη διδαρκαλία ςηπ αμςίρςξιυηπ 
διδακςικήπ εμϊςηςαπ ή καςϊπιμ ασςήπ καςά ςημ κοίρη ςξσ διδάρκξμςα. 

1. Μα ρημειόρειπ ρςξ υάοςη με αμςικείμεμα ςα πξλεμικά γεγξμϊςα ςξσ ποόςξσ υοϊμξσ ςξσ 

πξλέμξσ. α αμςικείμεμα μα πεοιλαμβάμξσμ ςη υοξμξλξγία, ςξσ ρημαμςικϊςεοξσπ αγχμιρςέπ πξσ 

ρσμμεςείυαμ ρε κάθε μάυη και ςη ρημαρία ςηπ μάυηπ για ςξμ αγόμα. Λπξοείπ μα αμαζηςήρειπ και 

εικϊμεπ πξσ εικξμξγοατξϋμ ςη μάυη ρςιπ ηλεκςοξμικέπ διεσθϋμρειπ πξσ ρξσ δίμξμςαι. 

2. Μα υαοάνειπ ςημ πξοεία ςχμ ςξσοκικόμ εκρςοαςειόμ ςχμ δϋξ ποόςχμ υοϊμχμ ςηπ επαμάρςαρηπ 

και μα ρημειόρειπ ςα ρημεία ϊπξσ ξι ελλημικέπ δσμάμειπ ποξέβαλαμ αμςίρςαρη. 

3. Μα υαοάνειπ ςημ πξοεία ςξσ Θμποαήμ και μα ρημειόρειπ ςα ρημεία ϊπξσ ξι ελλημικέπ δσμάμειπ 

ποξέβαλαμ αμςίρςαρη. 

4. Ρημείχρε ρςξ υάοςη ςα ρπξσδαιϊςεοα μασςικά γεγξμϊςα ςξσ αγόμα και τςιάνε μια ρσλλξγή. 

5. Ζ πξλεμική ςακςική ςχμ Δλλήμχμ καςά ςα δϋξ ποόςα υοϊμια ςξσ πξλέμξσ βαρίρςηκε ρςξμ 

κλετςξπϊλεμξ και ρςξμ αιτμιδιαρμϊ. Οαοαςήοηρε ςη διαμϊοτχρη ςξσ εδάτξσπ ρςα ρημεία ϊπξσ 

διενήυθηραμ ξι μικητϊοεπ για ςξσπ Έλλημεπ μάυεπ ςχμ δϋξ ποόςχμ εςόμ ςξσ πξλέμξσ και 

ποξρπάθηρε μα ενηγήρειπ πόπ ξι εδατικέπ ρσμθήκεπ εσμϊηραμ ςημ εταομξγή ασςήπ ςηπ 

ςακςικήπ. 

6. Διάβαρε ςα πξλεμικά γεγξμϊςα ςηπ επαμάρςαρηπ και δημιξϋογηρε ρσλλξγέπ με ςιπ 

ρημαμςικϊςεοεπ καςά ςη γμόμη ρξσ μάυεπ κάθε έςξσπ ςηπ επαμάρςαρηπ. Δικαιξλϊγηρε ςημ 

άπξφη ρξσ. Μα υοηριμξπξιήρειπ ςιπ παοαςηοήρειπ ρξσ απϊ ςξ τϋλλξ εογαρίαπ 1, 2 και 4.  

7. Διάβαρε ςα πξλιςικά γεγξμϊςα ςξσ Αγόμα και ρημείχρε ςξσ ςϊπξσπ ϊπξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι 

Δθμικέπ Ρσμελεϋρειπ . Ρσρυέςιρε ςξσπ ςϊπξσπ ασςξϋπ με ρημαμςικά πξλεμικά γεγξμϊςα ςχμ 

ποόςχμ εςόμ ςηπ ελλημικήπ επαμάρςαρηπ. ι παοαςηοείπ; 

8. ξπξθέςηρε ςιπ ρημαίεπ ρςξσπ ςϊπξσπ ϊπξσ αμήκξσμ και παοαςήοηρε ξμξιϊςηςεπ και διατξοέπ 

ρςα ρϋμβξλα πξσ υοηριμξπξιξϋμ. Δπίρηπ μα διακοίμειπ ςιπ ιδέεπ πξσ απξςσπόμξμςαι ρςα 

ρϋμβξλα πξσ εικξμίζξμςαι. 

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epikaira/1821/photos/simaies/index.html 

9. Απϊ ςημ πιμακξθήκη ςχμ ηοόχμ διάλενε ιρςξοικά ποϊρχπα και ςξπξθέςηρέ ςα ρςξσπ ςϊπξσπ 

ϊπξσ έδοαραμ. Ατξϋ ρσμβξσλεσςείπ και ςξ ρυξλικϊ ρξσ βιβλίξ, μα ςα ρσμδέρειπ με ιρςξοικά 

γεγξμϊςα, πξλεμικά ή ρςοαςιχςικά ςξσ αγόμα και μα αματέοειπ ςη ρσμβξλή ςξσπ ρε ασςά. 

Λπξοείπ μα ποξρθέρειπ ςιπ πληοξτξοίεπ ρςα ρημεία ρςξ υάοςη πξσ ρημείχρεπ ρςα τϋλλα 

εογαρίαπ 1, 2, και 4. 

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epikaira/1821/photos/prosopa/index.html 

10. Αμαζήςηρε ρςιπ ηλεκςοξμικέπ διεσθϋμρειπ πξσ δίμξμςαι τχςξγοατικϊ σλικϊ και εικξμξγοάτηρε 

ςα ρημαμςικϊςεοα γεγξμϊςα ςξσ αγόμα ξπξθέςηρε ςα χπ αμςικείμεμα ρςξμ ςϊπξσ ϊπξσ 

διαδοαμαςίρςηκαμ. 

 http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epikaira/1821/photos/grammatosima/index.html 

 http://www.nationalgallery.gr/html/gr/sylloges/19os/19os_a.htm 

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epikaira/1821/photos/grammatosima/index.html
http://www.nationalgallery.gr/html/gr/sylloges/19os/19os_a.htm
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11 Ζ ΡΣΓΙΠΞΖΡΖ ΜΔΞΔΚΚΖΜΘΙΞΣ ΙΠΑΞΣΡ 

H ρειοά δοαρςηοιξςήςχμ πξσ ακξλξσθεί επιδιόκει μα ενξικειόρει ςξσπ μαθηςέπ με ςα κσοιϊςεοα 

γεγξμϊςα πξσ ρημάδεφαμ ςιπ απαουέπ ςηπ ρσγκοϊςηρηπ ςξσ μεξελλημικξϋ κοάςξσπ και μα ςξσπ 

επιςοέφει, μέρχ ςχμ δσμαςξςήςχμ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ υάοςη, μα ρσμδσάρξσμ κάπξια απϊ ασςά με ςξμ 

ιρςξοικϊ υόοξ ρςξμ ξπξίξ διαδοαμαςίρςηκαμ. Ρκξπϊπ είμαι μα απξκξμίρξσμ ξι μαθηςέπ μια καςά ςξ 

δσμαςϊμ ρσγκοξςημέμη και υχοξυοξμικά ρσμδσαρμέμη εικϊμα ςχμ γεγξμϊςχμ ασςόμ μέρα απϊ ςιπ 

βαρικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ακξλξσθξϋμ. Ρςη ρσμέυεια θα ποξυχοήρξσμ και ρε κάπξιεπ απϊ ςιπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ επέκςαρηπ, διά ςχμ ξπξίχμ θα έυξσμ ςημ εσκαιοία μα εμβαθϋμξσμ ςιπ γμόρειπ ςξσπ 

πάμχ ρε κάπξια επί μέοξσπ ζηςήμαςα και μα ξνϋμξσμ ςημ κοίρη ςξσπ, ςϊρξ με ςημ αμαζήςηρη ρςξ 

Διαδίκςσξ για πεοαιςέοχ πληοξτξοίεπ, ϊρξ και με και ςη ρϋμθερη κειμέμχμ πάμχ ρε πξικίλα 

ιρςξοικά εοχςήμαςα πξσ αματϋξμςαι.  Δπιπλέξμ, ξοιρμέμεπ απϊ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ επέκςαρηπ είμαι 

δσμαςϊμ μα απξςελέρξσμ αμςικείμεμξ εμαρυϊληρηπ ρε άλλξ υοϊμξ απϊ ϊρξσπ μαθηςέπ εκδηλόρξσμ 

εμδιατέοξμ.   

11.1 Οοξαπαιςξύμεμεπ γμώρειπ 

Ξι ποξςειμϊμεμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ πεοιγοάτξμςαι, ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξμ διαδοαρςικϊ υάοςη, 

ςϊρξ ρε αςξμικϊ επίπεδξ ϊρξ και ρε ξμαδικϊ. Οοξωπξθέςξσμ γμόρη ποξραμαςξλιρμξϋ και 

αμαγμόοιρη σπξμμήμαςξπ ςξσ υάοςη, ϊπχπ και ενξικείχρη με ςξ εογαλείξ μέςοηρηπ απξρςάρεχμ και 

γοατήπ ρςξ word. Δπίρηπ επιθσμηςή είμαι η δσμαςϊςηςα εκ μέοξσπ ςχμ μαθηςόμ για αμαζήςηρη ρςξ 

Διαδίκςσξ μέρχ ςχμ μηυαμόμ αμαζήςηρηπ, καθόπ και η ικαμϊςηςα μα ξογαμόμξσμ και μα ςανιμξμξϋμ 

ςξ σλικϊ πξσ έυξσμ ρσγκεμςοόρει.  

11.2 Γεμικέπ παοαςηοήρειπ - ρςόχξι 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι με ςη ρειοά και με ςημ καθξδήγηρη και παοϊςοσμρη ςξσ 

καθηγηςή. Δπιδιόκεςαι ξι μαθηςέπ:  

 μα ποξραμαςξλιρςξϋμ ρςξμ γεχγοατικϊ υόοξ ςξσ διαδοαρςικξϋ υάοςη 

 μα ρσρυεςίρξσμ ιρςξοικέπ πληοξτξοίεπ και γεχγοατικά ρημεία 

 μα αμςιλητθξϋμ ςημ έκςαρη και ςα ρϋμξοα ςξσ μεαοξϋ ελλημικξϋ κοάςξσπ 

 μα διαςσπόρξσμ ρκέφειπ και θέρειπ ρυεςικά με διάτξοα ιρςξοικά εοχςήμαςα ρςοαςιχςικξϋ, 

διπλχμαςικξϋ και πξλιςικξϋ εμδιατέοξμςξπ, ςα ξπξία ρυεςίζξμςαι με ςα γεγξμϊςα πξσ ξδήγηραμ 

ρςη δημιξσογία και ςη διαμϊοτχρη ςξσ υαοακςήοα ςξσ μέξσ ελλημικξϋ κοάςξσπ.  

11.3 Δοαρςηοιόςηςεπ και εμδεικςικέπ ξδηγίεπ για ςιπ απαμςήρειπ  

Σπϊ ςημ καθξδήγηρη ςξσ καθηγηςή ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι: 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΡΥΔΔΘΑΡΞΣΜ ΡΞ ΥΑΠΖ Α ΡΣΜΞΠΑ ΞΣ ΜΔΞΣ ΔΚΚΖΜΘΙΞΣ ΙΠΑΞΣΡ ΞΟΩΡ ΔΘΑΛΞΠΤΩΗΖΙΑΜ 

Ξ 1830. 

Παοαςήοηρη: Να υοηριμξπξιηθεί διατξοεςικό υοώμα για κάθε γοαμμή, ώρςε μα είμαι διακοιςή η 

διατξοά ςχμ ρσμόοχμ ρε κάθε πεοίπςχρη. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΡΥΔΔΘΑΡΞΣΜ ΡΞ ΥΑΠΖ ΘΡ ΜΔΔΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΟΞΣ ΟΠΞΡΑΠΖΗΖΙΑΜ ΡΞ ΔΚΚΖΜΘΙΞ ΙΠΑΞΡ 

Ξ 1864. ΑΟΞ ΟΞΘΑ ΛΔΓΑΚΖ ΔΣΜΑΛΖ ΙΑΘ ΓΘΑ ΟΞΘΞ ΚΞΓΞ ΟΑΠΑΥΩΠΖΗΖΙΑΜ ΞΘ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΑΣΔΡ ΡΖΜ ΔΚΚΑΔΑ; 

Παοαςήοηρη: Σα Δπςάμηρα, η Ιόμιξπ Πξλιςεία, ατξύ παοαυχοήθηκαμ χπ υειοξμξμία καλήπ θέληρηπ 

από ςξσπ Άγγλξσπ ρςη υώοα μαπ 
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ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΔΜΞΟΘΡΞΣΜ ΙΑΘ ΜΑ ΙΑΑΔΔΘΝΞΣΜ ΡΞ ΥΑΠΖ ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΑΟ’ΞΟΞΣ ΝΔΡΟΑΡΔ Ζ ΜΔΑ 

ΔΟΑΜΑΡΑΘΙΖ ΙΘΜΖΡΖ Ξ 1870. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΛΔ ΒΑΡΖ Ξ ΥΠΞΜΞΚΞΓΘΞ, ΜΑ ΡΥΔΔΘΑΡΞΣΜ ΡΞ ΥΑΠΖ ΖΜ ΟΞΠΔΘΑ ΩΜ ΔΟΑΜΑΡΑΘΙΩΜ 

ΙΘΜΖΛΑΩΜ ΟΞΣ ΝΔΡΟΑΡΑΜ ΡΑ ΒΑΚΙΑΜΘΑ ΑΟΞ Ξ 1870 ΛΔΥΠΘ ΙΑΘ Ζ ΡΣΜΗΖΙΖ ΞΣ ΑΓΘΞΣ ΡΔΤΑΜΞΣ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΡΥΔΔΘΑΡΞΣΜ ΡΞ ΥΑΠΖ ΛΔ ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΞ ΥΠΩΛΑ ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΟΞΣ ΑΟΞΔΘΔΞΜΑΘ ΡΑ 

ΒΑΚΙΑΜΘΙΑ ΙΠΑΖ ΡΣΛΤΩΜΑ ΛΔ Ζ ΡΣΜΗΖΙΖ ΞΣ ΑΓΘΞΣ ΡΔΤΑΜΞΣ (1878). 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΡΥΔΔΘΑΡΞΣΜ ΡΞ ΥΑΠΖ ΛΔ ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΞ ΥΠΩΛΑ ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΟΞΣ ΑΟΞΔΘΔΞΜΑΘ ΡΑ 

ΒΑΚΙΑΜΘΙΑ ΙΠΑΖ ΡΣΛΤΩΜΑ ΛΔ Ζ ΡΣΜΗΖΙΖ ΞΣ ΒΔΠΞΚΘΜΞΣ (1881). 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΙΑΑΔΔΘΝΞΣΜ ΡΞ ΥΑΠΖ ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΟΞΣ ΟΠΞΡΑΠΖΗΖΙΑΜ ΡΖΜ ΔΚΚΑΔΑ ΛΔΑ Ξ 

1881. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΑΟΔΘΙΞΜΘΡΞΣΜ ΛΔ ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΞ ΥΠΩΛΑ ΡΞ ΥΑΠΖ ΟΞΘΔΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΑΟΔΡΟΑΡΔ Ζ ΔΚΚΑΡ ΑΟΞ 

ΖΜ ΞΗΩΛΑΜΘΙΖ ΑΣΞΙΠΑΞΠΘΑ, ΑΟΞ ΖΜ ΑΓΓΚΘΑ ΙΑΘ ΑΟΞ Ζ ΒΞΣΚΓΑΠΘΑ, ΙΑΑ Ξ ΔΘΑΡΖΛΑ 1864-1881;  

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΡΥΔΔΘΑΡΞΣΜ ΛΔ ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΞ ΥΠΩΛΑ ΘΡ ΔΟΔΙΑΡΔΘΡ ΞΣ ΔΚΚΖΜΘΙΞΣ ΙΠΑΞΣΡ ΔΘΑΔΞΥΘΙΑ 

ΑΟΞ Ξ 1830 ΔΩΡ Ξ 1881. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΞΠΘΡΞΣΜ ΡΞ ΥΑΠΖ ΖΜ ΟΔΠΘΞΥΖ ΔΟΔΙΑΡΖΡ ΖΡ ΔΚΚΑΔΞΡ ΡΘΡ 5 ΑΟΠΘΚΘΞΣ 1897 ΙΑΘ 

ΡΘΡ 8 ΛΑΧΞΣ 1897. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΙΑΑΔΔΘΝΞΣΜ ΡΞ ΥΑΠΖ ΖΜ ΟΞΠΔΘΑ ΩΜ ΞΣΠΙΘΙΩΜ ΡΠΑΔΣΛΑΩΜ ΡΔ ΒΑΠΞΡ ΖΡ 

ΔΚΚΑΔΞΡ ΛΔΥΠΘ Ζ ΚΖΝΖ ΞΣ ΟΞΚΔΛΞΣ, ΡΘΡ 8 ΛΑΧΞΣ 1897. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΑΜΑΤΔΠΗΞΣΜ ΔΟΘΓΠΑΛΛΑΘΙΑ ΡΞ ΔΠΓΞ ΖΡ ΠΘΔΘΑΡ ΙΑΟΞΔΘΡΠΘΑ ΡΣΛΟΚΖΠΩΜΞΜΑΡ ΞΜ 

ΑΙΞΚΞΣΗΞ ΟΘΜΑΙΑ: 

ΞΛΔΑΡ ΔΠΓΞ 

Δνχςεοική πξλιςική 1. …. 2…. 3…. 

Οαιδεία 
1. …. 2…. 3…. 

Δικαιξρϋμη 
1. …. 2…. 3…. 

Ξογάμχρη ρςοαςξϋ 
1. …. 2…. 3…. 

Ιξιμχμική μέοιμμα 
1. …. 2…. 3…. 

Διξίκηρη 
1. …. 2…. 3…. 

 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΑΜΑΤΔΠΗΞΣΜ ΔΟΘΓΠΑΛΛΑΘΙΑ ΡΞ ΔΠΓΞ ΖΡ ΑΜΘΒΑΡΘΚΔΘΑΡ ΞΣ ΌΗΩΜΑ ΙΑΘ ΞΣ ΘΔΘΞΣ ΞΣ 

ΒΑΡΘΚΘΑ ΡΣΛΟΚΖΠΩΜΞΜΑΡ ΞΜ ΑΙΞΚΞΣΗΞ ΟΘΜΑΙΑ: 

ΞΛΔΑΡ ΔΠΓΞ 

Δνχςεοική πξλιςική 
1. …. 2…. 3…. 

Οαιδεία 
1. …. 2…. 3…. 

Δικαιξρϋμη 
1. …. 2…. 3…. 

Ξογάμχρη ρςοαςξϋ 
1. …. 2…. 3…. 

Ιξιμχμική μέοιμμα 
1. …. 2…. 3…. 

Διξίκηρη 
1. …. 2…. 3…. 

 



Οεοιπλάμηρη ρςξ Υχοξ-Υοϊμξ - Θρςξοία Α’-Γ’ Γσμμαρίξσ Βιβλίξ Ιαθηγηςή 

 65 

12 Ζ ΔΚΚΑΔΑ ΡΞΣΡ ΒΑΚΙΑΜΘΙΞΣΡ ΟΞΚΔΛΞΣΡ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ακξλξσθξϋμ επιδιόκξσμ μα ενξικειόρξσμ ςξσπ μαθηςέπ με κάπξιεπ βαρικέπ 

γεχγοατικέπ και ιρςξοικέπ πληοξτξοίεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη ρσμμεςξυή ςηπ Δλλάδαπ ρςξμ Α’ και 

Β΄ Βαλκαμικϊ Οϊλεμξ.  

Ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα εμςξπίρξσμ ρςξ υάοςη θέρειπ μαυόμ, πξοείεπ ρςοαςεσμάςχμ και άλλα 

γεγξμϊςα, όρςε μα απξκςήρξσμ μια εμιαία υχοξυοξμική αμςίληφη ςξσ «πξιξπ», «πξϋ»-«πϊςε», «ςι» 

και «γιαςί» ρσμέβη καςά ςημ εμ λϊγχ ιρςξοική πεοίξδξ. Ρςη ρσμέυεια ποξςείμξμςαι κάπξιεπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ επέκςαρηπ, πξσ τιλξδξνξϋμ μα ρσμβάλξσμ ρςημ εμπέδχρη κάπξιχμ ρημαμςικόμ 

πληοξτξοιόμ, ρςημ απϊκςηρη ειδικϊςεοχμ γμόρεχμ, ϊπχπ και ρςημ αμάπςσνη ποξβλημαςιρμξϋ ρε 

επιμέοξσπ εοχςήμαςα πξσ ποξκϋπςξσμ. Ξι επιλεγείρεπ δοαρςηοιϊςηςεπ επέκςαρηπ μπξοξϋμ μα 

ποαγμαςξπξιηθξϋμ εμςϊπ ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ υοϊμξσ κάπξιεπ ϊμχπ είμαι δσμαςϊμ μα απξςελέρξσμ 

αμςικείμεμξ εμαρυϊληρηπ ρε άλλξ υοϊμξ απϊ μαθηςέπ πξσ εκδηλόμξσμ εμδιατέοξμ.  Ρςϊυξπ ςχμ 

δοαρςηοιξςήςχμ είμαι μα παοαςηοήρξσμ ξι μαθηςέπ ςιπ  πεοιξυέπ ρςιπ ξπξίεπ έδοαρε ξ Δλλημικϊπ 

Ρςοαςϊπ καςά ςημ πεοίξδξ 1912-1913, ςιπ πξικίλεπ ρσμέπειεπ πξσ επέτεοε η απξςίμανη ςξσ 

ξθχμαμικξϋ ζσγξϋ απϊ ςα Βαλκάμια, ξ διπλαριαρμϊπ ρυεδϊμ ςξσ ελλημικξϋ κοάςξσπ και 

πληθσρμιακά και εδατικά, ρυεδιάζξμςαπ ρςξ υάοςη ςημ πξοεία ςχμ γεγξμϊςχμ, ρσγκοίμξμςάπ ςα 

μεςανϋ ςξσπ, όρςε μα καςαμξήρξσμ ςιπ εδατικέπ αλλαγέπ πξσ ποξκλήθηκαμ, ςιπ πξλιςικέπ ρσμθήκεπ 

πξσ διαμξοτόθηκαμ και ςιπ ρσμέπειεπ πξσ σπέρςη η υόοα ρε πξλιςειακϊ, κξιμχμικϊ, πξλιςικϊ και 

πξλιςιρςικϊ επίπεδξ. 

12.1 Οοξαπαιςξύμεμεπ γμώρειπ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ πεοιγοάτξμςαι, ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξμ διρδιάρςαςξ και ςοιρδιάρςαςξ 

γεχτσρικϊ υάοςη, ςϊρξ ρε αςξμικϊ επίπεδξ ϊρξ και ρε ξμαδικϊ. Οοξωπξθέςξσμ γμόρη 

ποξραμαςξλιρμξϋ και αμαγμόοιρη σπξμμήμαςξπ ςξσ υάοςη και ενξικείχρη με ςξ εογαλείξ μέςοηρηπ 

απξρςάρεχμ και γοατήπ ρςξ word. Δπίρηπ επιθσμηςή είμαι η δσμαςϊςηςα εκ μέοξσπ ςχμ μαθηςόμ για 

αμαζήςηρη ρςξ Διαδίκςσξ μέρχ ςχμ μηυαμόμ αμαζήςηρηπ, καθόπ και η ικαμϊςηςα μα ξογαμόμξσμ 

και μα ςανιμξμξϋμ ςξ σλικϊ πξσ έυξσμ εμςξπίρει και ρσγκεμςοόρει.  

12.2 Γεμικέπ παοαςηοήρειπ - ρςόχξι 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ακξλξσθξϋμ εκςελξϋμςαι διαδξυικά με ςημ καθξδήγηρη και παοϊςοσμρη ςξσ 

διδάρκξμςξπ. Δπιδιόκεςαι μα ποξρπαθήρξσμ ϊλξι ξι μαθηςέπ:  

 μα ποξραμαςξλιρςξϋμ ρςξμ γεχγοατικϊ υόοξ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ υάοςη 

 μα ρσρυεςίρξσμ ιρςξοικέπ πληοξτξοίεπ και γεχγοατικά ρημεία 

 μα διαςσπόρξσμ ποξβλημαςιρμξϋπ και ρσμπεοάρμαςα ρυεςικά με διάτξοα ιρςξοικά εοχςήμαςα 

ρςοαςιχςικξϋ και πξλιςικξϋ υαοακςήοα, ςα ξπξία ποξκϋπςξσμ απϊ ςη μελέςη ςηπ πεοιϊδξσ 

γεμικϊςεοα αλλά και απϊ ςιπ ίδιεπ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ειδικϊςεοα.  

12.3 Δοαρςηοιόςηςεπ και εμδεικςικέπ ξδηγίεπ για ςιπ απαμςήρειπ  

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΙΑΚΞΣΜΑΘ ΞΘ ΛΑΗΖΔΡ ΛΔ ΒΑΡΖ Ξ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞ ΙΑΘ Ξ ΥΠΞΜΞΚΞΓΘΞ, ΜΑ ΔΜΞΟΘΡΞΣΜ ΙΑΘ ΜΑ 

ΑΟΞΔΩΡΞΣΜ ΛΔ ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΞ ΥΠΩΛΑ ΡΞ ΥΑΠΖ ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ: 

α) ςηπ «οιπλήπ Ρσμμαυίαπ» β)ςηπ «οιπλήπ Ρσμεμμϊηρηπ» καθόπ και γ)ςιπ αλλαγέπ ςχμ ρσμϊοχμ 

καςά ςημ πεοίξδξ 1908-1912. 

Παοαςηοήρειπ: Μαπ εμδιατέοει μα καςαμξήρει ξ μαθηςήπ πχπ η έκοηνη ςχμ δύξ Βαλκαμικώμ 

πξλέμχμ απξςέλερε ςημ κύοια αιςία για ςξμ μεςέπειςα Α΄Π.Π. εμώ καςά ςξ ίδιξ διάρςημα 

διαμξοτώμξμςαμ ρςημ Δσοώπη ξι δύξ αμςίπαλξι ρσμαρπιρμξί, λαμβάμει υώοα ξ ιςαλξ-ςξσοκικόπ 

πόλεμξπ ρςη Λιβύη και ςα Δχδεκάμηρα και ποξραοςά η Ασρςοία ςη Βξρμία-Δοζεγξβίμη ρςη Βαλκαμική 

υεορόμηρξ. 
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ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΙΑΚΞΣΜΑΘ ΞΘ ΛΑΗΖΔΡ ΛΔ Ζ ΒΞΖΗΔΘΑ ΞΣ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ ΜΑ ΑΟΔΘΙΞΜΘΡΞΣΜ ΡΞ ΥΑΠΖ ΛΔ 

ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΞ ΥΠΩΛΑ  ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΖΡ ΛΔΥΠΘ Ξ 1912. 

α) Δλλάδξπ,  β) Ρεοβίαπ, γ) Λασοξβξσμίξσ, δ) Βξσλγαοίαπ και ςηπ ε) Ξθχμαμικήπ Ασςξκοαςξοίαπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ 3: ΙΑΚΞΣΜΑΘ ΞΘ ΛΑΗΖΔΡ ΛΔ Ζ ΒΞΖΗΔΘΑ ΞΣ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ ΜΑ ΑΟΔΘΙΞΜΘΡΞΣΜ ΡΞ ΥΑΠΖ ΛΔ 

ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΑ ΥΠΩΛΑΑ ΘΡ ΡΣΛΛΑΥΘΔΡ ΩΜ ΥΩΠΩΜ  ΞΣ Α΄ ΒΑΚΙΑΜΘΙΞΣ ΟΞΚΔΛΞΣ. 

Παοαςηοήρειπ: Όλεπ ξι βαλκαμικέπ υώοεπ αμεναοςήςχπ θοηρκείαπ ρσμαρπιρμέμεπ απέμαμςι ρςξσπ 

Σξύοκξσπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΙΑΚΞΣΜΑΘ ΞΘ ΛΑΗΖΔΡ ΛΔ Ζ ΒΞΖΗΔΘΑ ΞΣ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ ΜΑ ΑΟΔΘΙΞΜΘΡΞΣΜ ΡΞ ΥΑΠΖ ΛΔ 

ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΑ ΥΠΩΛΑΑ ΘΡ ΑΚΚΑΓΔΡ ΩΜ ΡΣΜΞΠΩΜ ΟΠΞ ΖΡ ΙΖΠΣΝΔΩΡ ΞΣ Α΄ΒΑΚΙΑΜΘΙΞΣ ΟΞΚΔΛΞΣ ΙΑΘ ΖΡ 

ΡΣΜΗΖΙΖΡ ΞΣ ΚΞΜΔΘΜΞΣ (30 ΛΑΧΞΣ 1913). 

Παοαςηοήρειπ: Ο μαθηςήπ υοηριμξπξιώμςαπ ςημ κοιςική ρκέφη διαπιρςώμει ςημ αδσμαμία ςηπ 

Σξσοκίαπ μα παοαμείμει ρςα Βαλκάμια λόγχ ςηπ ήςςαπ ςηπ ρςξμ Α΄Βαλκαμικό πόλεμξ αλλά και ςημ 

παοάλληλη αδσμαμία ςχμ μικηςώμ μα ρσμεμμξηθξύμ και μα ξοίρξσμ ρύμξοα, καςάρςαρη πξσ ξδήγηρε 

ρςημ έκοηνη ςξσ Β΄Βαλκαμικξύ πξλέμξσ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ 5: ΙΑΚΞΣΜΑΘ ΞΘ ΛΑΗΖΔΡ ΛΔ Ζ ΒΞΖΗΔΘΑ ΞΣ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ ΜΑ ΑΟΔΘΙΞΜΘΡΞΣΜ ΡΞ ΥΑΠΖ ΛΔ 

ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΑ ΥΠΩΛΑΑ ΘΡ ΑΚΚΑΓΔΡ ΩΜ ΡΣΜΞΠΩΜ ΑΜΑΛΔΡΑ ΡΖ «ΡΣΜΗΖΙΖ ΞΣ ΚΞΜΔΘΜΞΣ»  (30 ΛΑΧΞΣ 1913)  

ΙΑΘ ΡΖ «ΡΣΜΗΖΙΖ ΞΣ ΒΞΣΙΞΣΠΔΡΘΞΣ» (28 ΘΞΣΚΘΞΣ 1913).ΡΔ Θ ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ ΙΑΑΚΖΓΔΔ; 

Παοαςηοήρειπ: Οι δύξ μήμεπ πξσ μερξλάβηραμ αμάμερα ρςιπ δύξ σμθήκεπ χοίμαραμ άμερα ςιπ 

καςαρςάρειπ και επώδσμα για ςη Βξσλγαοία ώρςε μα ςεομαςιρςεί ξ Β΄Βαλκαμικόπ πόλεμξπ με ρατή 

υάοανη ξοίχμ μεςανύ ςχμ εμπξλέμχμ.   

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΙΑΚΞΣΜΑΘ ΞΘ ΛΑΗΖΔΡ ΛΔ Ζ ΒΞΖΗΔΘΑ ΞΣ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ ΜΑ ΑΟΔΘΙΞΜΘΡΞΣΜ ΡΞ ΥΑΠΖ ΛΔ 

ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΑ ΥΠΩΛΑΑ ΜΑ ΑΟΔΘΙΞΜΘΡΔΔ ΘΡ ΑΚΚΑΓΔΡ ΩΜ ΡΣΜΞΠΩΜ ΑΜΑΛΔΡΑ ΡΖ ΙΖΠΣΝΖ ΞΣ Α΄ ΒΑΚΙΑΜΘΙΞΣ 

ΟΞΚΔΛΞΣ ΙΑΘ Ζ ΡΣΜΗΖΙΖ/ ΟΠΩΞΙΞΚΚΞ ΖΡ ΤΚΩΠΔΜΘΑΡ. (04 ΔΔΙΔΛΒΠΘΞΣ 1913).ΟΞΘΔΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΞΣ 

ΔΚΚΖΜΘΡΛΞΣ ΟΑΠΑΖΠΔΘΔ ΞΘ ΔΔΜ ΑΟΞΔΞΗΖΙΑΜ ΡΖΜ ΔΚΚΑΔΑ; 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΙΑΚΞΣΜΑΘ ΞΘ ΛΑΗΖΔΡ ΛΔ Ζ ΒΞΖΗΔΘΑ ΞΣ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ ΜΑ ΡΥΔΔΘΑΡΞΣΜ ΡΞ ΥΑΠΖ ΖΜ 

ΟΞΠΔΘΑ ΩΜ ΔΟΘΥΔΘΠΖΡΔΩΜ/ ΡΣΓΙΠΞΣΡΔΩΜ: 

α) ςξσ Δλλημικξϋ Ρςοαςξϋ β) ςηπ Ρεοβίαπ  γ) ςηπ Βξσλγαοίαπ  δ) ςηπ ξσοκίαπ και ε) ςηπ Πξσμαμίαπ  

καςά ςξ Β΄Βαλκαμικϊ πϊλεμξ. Μα υοχμαςίρεςε με διατξοεςικϊ υοόμα ςιπ πεοιξυέπ πξσ καςείυαμ ξι 

παοαπάμχ υόοεπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΔΜΞΟΘΡΔΘΡ ΡΞ ΥΑΠΖ ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΑΜΑΟΣΝΖΡ ΩΜ ΔΚΚΖΜΘΙΩΜ ΡΠΑΔΣΛΑΩΜ ΙΑΑ Ζ 

ΔΘΑΠΙΔΘΑ ΞΣ Α΄ΒΑΚΙΑΜΘΙΞΣ ΟΞΚΔΛΞΣ. 

Παοαςηοήρειπ: Σξ εμδιατέοξμ ερςιάζεςαι ρςημ αμαγμώοιρη εκ μέοξσπ ςχμ μαθηςώμ όςι ςξ ρύμξλξ 

ςχμ πεοιξυώμ ςηπ Βξοείξσ Δλλάδαπ και ςχμ μηριώμ ςξσ κεμςοικξύ και αμαςξλικξύ Αιγαίξσ ενεγείοεςαι 

εμαμςίξμ ςχμ Σξύοκχμ καθώπ επίρηπ και όλεπ ξι υώοεπ ςηπ βαλκαμικήπ ποχςξρςαςξύμ εμαμςίξμ ςξσ 

ξθχμαμικξύ ζσγξύ.  

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΙΑΑΔΔΘΝΔΘΡ ΡΞ ΥΑΠΖ ΖΜ ΟΞΠΔΘΑ ΓΘΑ ΖΜ ΑΟΔΚΔΣΗΔΠΩΡΖ ΖΡ ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ ΑΟΞ ΞΜ 

ΔΚΚΖΜΘΙΞ ΙΑΘ ΒΞΣΚΓΑΠΘΙΞ ΡΠΑΞ ΑΜΘΡΞΘΥΑ. 

Παοαςηοήρειπ: Η Θερραλξμίκη απελεσθεοώθηκε λίγεπ ώοεπ ποιμ ειρβάλλξσμ βξσλγαοικά ςμήμαςα 

ρςημ πόλη εμώ η ςελική απξμάκοσμρή ςξσπ επεςεύυθη αμέρχπ μεςά ςη σμθήκη ςξσ Βξσκξσοερςίξσ. 
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ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΑΟΔΘΙΞΜΘΡΔΘΡ ΡΞ ΥΑΠΖ ΛΔ ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΞ ΥΠΩΛΑ ΔΙΔΘΜΔΡ ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΔΜΔΘΑΤΔΠΞΜΞΡ 

ΟΞΣ ΑΟΞΔΚΔΡΑΜ ΡΖΛΔΘΞ ΠΘΒΖΡ ΑΜΑΛΔΡΑ ΡΞ ΒΑΡΘΚΘΑ ΙΩΜΡΑΜΘΜΞ ΙΑΘ ΞΜ ΟΠΩΗΣΟΞΣΠΓΞ ΔΚ. ΒΔΜΘΕΔΚΞ. Θ 

ΟΑΠΑΖΠΔΘΡ ΡΥΔΘΙΑ ΛΔ Ζ ΗΔΡΖ ΙΑΘ ΖΜ ΔΙΑΡΖ ΩΜ ΟΔΠΘΞΥΩΜ ΑΣΩΜ; 

Παοαςηοήρειπ: Η «ρύγκοξσρη» ςξσ διαδόυξσ Κχμρςαμςίμξσ με ςξμ ποχθσπξσογό Δλ. Βεμιζέλξ 

ρυεςικά με ςιπ ποξςεοαιόςηςεπ αμάπςσνη ςχμ ελλημικώμ δσμάμεχμ καςά ςξ 1912, με επίκεμςοξ ςημ 

καςάληφη ςηπ Θερραλξμίκηπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΥΠΩΛΑΘΡΔΘΡ ΛΔ ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΞ ΥΠΩΛΑ ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΟΞΣ ΙΔΠΔΘΡΑΜ ΞΘ ΒΑΚΙΑΜΘΙΔΡ ΥΩΠΔΡ 

ΑΟΞ ΖΜ ΞΣΠΙΘΑ ΙΑΑ ΞΜ Α΄ΒΑΚΙΑΜΘΙΞ ΟΞΚΔΛΞ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΙΑΑΔΔΘΝΔΘΡ ΖΜ ΟΞΠΔΘΑ ΑΜΑΟΣΝΖΡ ΩΜ ΔΚΚΖΜΘΙΩΜ ΡΠΑΔΣΛΑΩΜ ΙΑΑ Ξ Β΄ 

ΒΑΚΙΑΜΘΙΞ ΟΞΚΔΛΞ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΥΠΩΛΑΘΡΔΘΡ ΛΔ ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΞ ΥΠΩΛΑ ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΟΞΣ ΟΠΞΡΑΠΖΗΖΙΑΜ ΡΖΜ ΔΚΚΑΔΑ 

ΑΛΔΡΩΡ ΛΔΑ Ζ ΚΖΝΖ ΞΣ Β΄ΒΑΚΙΑΜΘΙΞΣ ΟΞΚΔΛΞΣ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΜΑ ΙΑΑΔΔΘΝΔΘΡ ΛΔ ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΑ ΥΠΩΛΑΑ Α ΙΔΠΔΖ ΙΑΘ ΘΡ ΑΟΩΚΔΘΔΡ ΓΘΑ ΙΑΗΔ ΥΩΠΑ ΖΡ 

ΒΑΚΙΑΜΘΙΖΡ ΑΟΞ Ζ ΡΣΛΛΔΞΥΖ ΖΡ ΡΞΣΡ ΒΑΚΙΑΜΘΙΞΣΡ ΟΞΚΔΛΞΣΡ. 

Παοαςηοήρειπ: Σα μεγαλύςεοα ξτέλη απξκόμιραμ η Δλλάδα και η εοβία, εμώ ςιπ μεγαλύςεοεπ 

απώλειεπ σπέρςη η Βξσλγαοία. Ακόμη και η Σξσοκία πξσ βοιρκόςαμ ρε καςάοοεσρη ςξσ μεςώπξσ 

καςά ςξμ Α΄Βαλκαμικό πόλεμξ αμέκαμφε και απέκςηρε ςα εδάτη πξσ με ςη σμθήκη ςξσ Λξμδίμξσ 

είυε απξλέρει ρςημ Αμαςξλική Θοάκη. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ ΔΟΔΙΑΡΖΡ: ΑΤΞΣ ΛΔΚΔΖΡΔΔ ΖΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ "ΗΩΠΖΙΞΣ ΑΒΔΠΩΤ"  

(HTTP://WWW.BSAVEROF.COM/GR/HISTORY.HTM) ΙΑΘ ΖΜ ΔΚΚΑΔΑ ΩΜ ΒΑΚΙΑΜΘΙΩΜ ΟΞΚΔΛΩΜ  

(HTTP://WWW.PARLIAMENT.GR/1912/HTML/MM.HTML) ΙΑΘ ΑΤΞΣ ΑΡΥΞΚΖΗΔΘΔ ΛΔ «Α ΟΠΞΡΩΟΑ ΙΚΔΘΔΘΑ»  ΙΑΘ Ζ 

«ΜΑΣΛΑΥΘΑ ΖΡ ΈΚΚΖΡ» ΜΑ ΡΙΘΑΓΠΑΤΖΡΔΔ ΖΜ ΟΠΞΡΩΟΘΙΞΖΑ ΙΑΘ ΜΑ ΑΟΞΔΩΡΔΔ Ξ ΔΠΓΞ ΞΣ ΜΑΣΑΠΥΞΣ 

ΟΑΣΚΞΣ ΙΞΣΜΞΣΠΘΩΖ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ ΔΟΔΙΑΡΖΡ:  ΜΑ ΛΔΚΔΖΡΔΔ Ξ ΑΠΗΠΞ  ΔΗΜΘΙΞΡ ΔΘΥΑΡΛΞΡ: ΔΗΜΘΙΞΡ ΔΘΥΑΡΛΞΡ: ΞΘ ΔΣΞ 

ΔΙΔΞΥΔΡ  (HTTP://WWW.IME.GR/CHRONOS/13/GR/DOMESTIC_POLICY/SOURCES/04.HTML) ΙΑΘ ΜΑ ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΔΔ ΡΔ 

ΔΜΑ ΙΔΘΛΔΜΞ 150-200 ΚΔΝΔΩΜ Α ΑΘΘΑ ΙΑΘ ΘΡ ΡΣΜΔΟΔΘΔΡ ΟΞΣ ΔΟΔΤΔΠΔ ΡΖ ΥΩΠΑ.  

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ ΔΟΔΙΑΡΖΡ:  ΙΑΚΞΣΜΑΘ ΞΘ ΛΑΗΖΔΡ ΜΑ ΔΝΑΓΞΣΜ ΙΠΘΡΔΘΡ ΚΞΓΘΙΔΡ ΑΝΘΞΟΞΘΩΜΑΡ ΘΡ 

ΓΜΩΡΔΘΡ, Ζ ΚΞΓΘΙΖ ΙΑΘ ΖΜ ΙΠΘΘΙΖ ΞΣΡ ΘΙΑΜΞΖΑΡ, ΡΣΓΙΠΘΜΞΜΑΡ ΘΡ ΔΣΞ ΟΑΠΑΙΑΩ ΤΩΞΓΠΑΤΘΔΡ ΑΟΞ Ξ 

ΚΘΛΑΜΘ ΖΡ ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ, ΡΥΔΘΙΑ ΛΔ Ξ ΥΠΞΜΞ ΙΑΘ ΘΡ ΟΞΚΘΘΙΔΡ ΡΣΜΗΖΙΔΡ ΟΞΣ ΔΟΘΙΠΑΞΣΡΑΜ ΙΑΑ Ζ ΚΖΦΖ 

ΞΣΡ; 

Παοαςηοήρειπ: Η τχςξγοατία με ςξ ρκχςρέζξ τοξσοό είμαι εμδεικςική ςηπ πεοιόδξσ όπξσ ςξ λιμάμι 

και η πόλη ςηπ Θερραλξμίκηπ είυε καςαλητθεί από ςιπ δσμάμειπ ςηπ Αμςάμς εμώ η δεύςεοη 

τχςξγοατία με ςημ επιρκεσή γεομαμικξύ πλξίξσ ρςξ ίδιξ λιμάμι είμαι ρατέρςαςα ποξγεμέρςεοη. 

  

Ρκχςρέζξπ τοξσοϊπ ρςξ λιμάμι ςηπ 

Ηερραλξμίκηπ 

Δπιρκεσή γεομαμικξϋ πξλεμικξϋ πλξίξσ ρςξ 

λιμάμι ςηπ Ηερραλξμίκηπ 

http://www.bsaverof.com/gr/history.htm
http://www.bsaverof.com/gr/history.htm
http://www.parliament.gr/1912/html/mm.html
http://www.parliament.gr/1912/html/mm.html
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/sources/04.html
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/sources/04.html
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/sources/04.html
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13 ΛΘΙΠΑΡΘΑΘΙΞΡ ΟΞΚΔΛΞΡ 1919-1922 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ακξλξσθξϋμ επιδιόκξσμ μα ενξικειόρξσμ ςξσπ μαθηςέπ με κάπξιεπ βαρικέπ 

γεχγοατικέπ και ιρςξοικέπ πληοξτξοίεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη ρσμμεςξυή ςηπ Δλλάδαπ ρςξμ Α΄ 

Οαγκϊρμιξ Οϊλεμξ και ςημ επακϊλξσθη Λικοαριαςική Δκρςοαςεία και Ιαςαρςοξτή. Ξι μαθηςέπ 

καλξϋμςαι μα εμςξπίρξσμ ρςξ υάοςη θέρειπ μαυόμ, πξοείεπ ρςοαςεσμάςχμ και άλλα γεγξμϊςα, όρςε 

μα απξκςήρξσμ μια εμιαία υχοξυοξμική αμςίληφη ςξσ «πξιξπ», «πξσ»-«πϊςε», «ςι» και «γιαςί» καςά 

ςημ εμ λϊγχ ιρςξοική πεοίξδξ. Ρςη ρσμέυεια ποξςείμξμςαι κάπξιεπ δοαρςηοιϊςηςεπ επέκςαρηπ, πξσ 

τιλξδξνξϋμ μα ρσμβάλξσμ ρςημ εμπέδχρη κάπξιχμ ρημαμςικόμ πληοξτξοιόμ, ρςημ απϊκςηρη 

ειδικϊςεοχμ γμόρεχμ, ϊπχπ και ρςημ αμάπςσνη ποξβλημαςιρμξϋ ρε επιμέοξσπ εοχςήμαςα πξσ 

ποξκϋπςξσμ. Ξι επιλεγείρεπ δοαρςηοιϊςηςεπ επέκςαρηπ μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ εμςϊπ ςξσ 

ποξβλεπϊμεμξσ υοϊμξσ κάπξιεπ ϊμχπ είμαι δσμαςϊμ μα απξςελέρξσμ αμςικείμεμξ εμαρυϊληρηπ ρε 

άλλξ υοϊμξ απϊ μαθηςέπ πξσ εκδηλόμξσμ εμδιατέοξμ. Ρςϊυξπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι μα 

παοαςηοήρξσμ ξι μαθηςέπ ςιπ  πεοιξυέπ ρςιπ ξπξίεπ έδοαρε ξ Δλλημικϊπ Ρςοαςϊπ «Ρςοαςιά Λικοάπ 

Αρίαπ» καςά ςημ πεοίξδξ 1919-1922, ςιπ πξικίλεπ ρσμέπειεπ πξσ επέτεοε η απξβίβαρη και ποξόθηρη 

ςχμ ελλημικόμ δσμάμεχμ  ρςη Λ. Αρία, ξ απϊηυξπ και ξι αμςιδοάρειπ ςχμ ξϋοκχμ και ςχμ 

«Ρσμμάυχμ», ςα αμςαμακλαρςικά ςηπ ελλημικήπ κξιμχμίαπ απέμαμςι ρςημ ςοιεςή εκρςοαςεία, 

ρυεδιάζξμςαπ ρςξ υάοςη ςημ πξοεία ςχμ γεγξμϊςχμ, ρσγκοίμξμςάπ ςα μεςανϋ ςξσπ, όρςε μα 

καςαμξήρξσμ ςιπ εδατικέπ αλλαγέπ πξσ ποξκλήθηκαμ, ςιπ πξλιςικέπ ρσμθήκεπ πξσ διαμξοτόθηκαμ 

και ςιπ ρσμέπειεπ πξσ σπέρςη η υόοα ρε πξλιςειακϊ, κξιμχμικϊ, πξλιςικϊ και πξλιςιρςικϊ επίπεδξ. 

13.1 Οοξαπαιςξύμεμεπ γμώρειπ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ πεοιγοάτξμςαι, ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξμ διρδιάρςαςξ και ςοιρδιάρςαςξ 

γεχτσρικϊ υάοςη, ςϊρξ ρε αςξμικϊ επίπεδξ ϊρξ και ρε ξμαδικϊ. Οοξωπξθέςξσμ γμόρη 

ποξραμαςξλιρμξϋ και αμαγμόοιρη σπξμμήμαςξπ ςξσ υάοςη και ενξικείχρη με ςξ εογαλείξ μέςοηρηπ 

απξρςάρεχμ και γοατήπ ρςξ word. Δπίρηπ επιθσμηςή είμαι η δσμαςϊςηςα εκ μέοξσπ ςχμ μαθηςόμ για 

αμαζήςηρη ρςξ Διαδίκςσξ μέρχ ςχμ μηυαμόμ αμαζήςηρηπ, καθόπ και η ικαμϊςηςα μα ξογαμόμξσμ 

και μα ςανιμξμξϋμ ςξ σλικϊ πξσ έυξσμ εμςξπίρει και ρσγκεμςοόρει.  

13.2 Γεμικέπ παοαςηοήρειπ - ρςόχξι 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ακξλξσθξϋμ εκςελξϋμςαι διαδξυικά με ςημ καθξδήγηρη και παοϊςοσμρη ςξσ 

διδάρκξμςξπ. Δπιδιόκεςαι μα ποξρπαθήρξσμ ϊλξι ξι μαθηςέπ:  

 μα ποξραμαςξλιρςξϋμ ρςξμ γεχγοατικϊ υόοξ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ υάοςη 

 μα ρσρυεςίρξσμ ιρςξοικέπ πληοξτξοίεπ και γεχγοατικά ρημεία 

 μα διαςσπόρξσμ ποξβλημαςιρμξϋπ και ρσμπεοάρμαςα ρυεςικά με διάτξοα ιρςξοικά εοχςήμαςα 

ρςοαςιχςικξϋ και πξλιςικξϋ υαοακςήοα, ςα ξπξία ποξκϋπςξσμ απϊ ςη μελέςη ςηπ πεοιϊδξσ 

γεμικϊςεοα αλλά και απϊ ςιπ ίδιεπ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ειδικϊςεοα.  

13.3 Δοαρςηοιόςηςεπ και εμδεικςικέπ ξδηγίεπ για ςιπ απαμςήρειπ  

Ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα απαμςήρξσμ ρςα ακϊλξσθα εοχςήμαςα: 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ:  ΛΔ Ζ ΒΞΖΗΔΘΑ ΞΣ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ ΜΑ ΡΖΛΔΘΩΡΔΔ ΡΞ ΥΑΠΖ: 

(α) πξιεπ πεοιξυέπ παοαυχοήθηκαμ ρςημ Δλλάδα, ςξ 1919 και  

(β) ρε πξιεπ πεοιξυέπ εκδηλόθηκαμ ςξσοκικέπ αμςιδοάρειπ. 

Παοαςηοήρειπ: Η εσούςεοη πεοιξυή ςηπ μύομηπ για πέμςε υοόμια με ςξ δικαίχμα διεναγχγήπ 

δημξφητίρμαςξπ για μα απξταρίρξσμ ξι κάςξικξι ςημ ποξράοςηρη ή μη ςηπ πεοιξυήπ ρςημ Δλλάδα. 
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ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ:  ΡΔ ΟΞΡΔΡ ΤΑΡΔΘΡ ΑΜΑΟΣΥΗΖΙΔ Ξ ΔΚΚΖΜΘΙΞΡ ΡΠΑΞΡ (ΡΠΑΘΑ Λ. ΑΡΘΑΡ) ΡΞ ΔΡΩΔΠΘΙΞ 

ΖΡ ΑΜΑΞΚΘΑΡ; ΜΑ ΙΑΑΔΔΘΝΔΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΛΔ ΔΘΑΤΞΠΔΘΙΞ ΥΠΩΛΑ ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΑΜΑΟΣΝΖΡ ΞΣ ΔΚΚΖΜΘΙΞΣ 

ΡΠΑΞΣ ΙΑΑ ΘΡ ΤΑΡΔΘΡ ΑΣΔΡ ΖΜ ΟΔΠΘΞΔΞ 1919-1921. 

Παοαςηοήρειπ: ε ςοειπ τάρειπ 1919-1920. Άτινη ρςημ πεοιξυή ςηπ μύομηπ και δημιξσογία ζώμηπ 

ελέγυξσ πεοιμεςοικά ςηπ πόληπ. 1920-1921. Ποξέλαρη ρςξ ερχςεοικό ςηπ Αμαςξλίαπ ποξπ καςαδίχνη 

ςχμ αμςαοςώμ ςξσ κεμαλικξύ ρςοαςξύ. 1921-1922. Αδοάμεια εμόπ έςξσπ επί ςξσ μεςώπξσ με ξλέθοιεπ 

ρσμέπειεπ. Σελική επίθερη ρςξ αγγάοιξ. Τπξυώοηρη. Μικοαριαςική καςαρςοξτή. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ:  ΛΔ Ζ ΒΞΖΗΔΘΑ ΞΣ ΥΑΠΖ ΜΑ ΔΜΞΟΘΡΔΔ ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΖΡ ΡΛΣΠΜΖΡ, ΖΡ ΟΠΞΣΡΑΡ, ΞΣ 

ΔΡΙΖ-ΡΔΥΘΠ, ΞΣ ΑΤΘΞΜ ΙΑΠΑΥΘΡΑΠ ΙΑΘ ΖΡ ΆΓΙΣΠΑΡ. 

Παοαςηοήρειπ: Η Ποξύρα ρςα Δαοδαμέλλια, κξμςά ρςημ Πάμξομξ. Δρκή-ευίο, Ατιόμ Καοαυιράο 

(υώοξι ρςοαςξπέδεσρηπ ςηπ ςοαςιάπ Μ. Αρίαπ και ρπξσδαίχμ μαυώμ). Άγκσοα, η ποχςεύξσρα ςηπ 

Σξσοκίαπ, από ςξ 1923, πξσ αμακηούυθηκε ςξ κοάςξπ ςηπ Σξσοκικήπ Δημξκοαςίαπ αμακηούυςηκε από 

ςξμ Μξσρςατά Κεμάλ για μα απξτύγει ςξ διετθαομέμξ ρξσλςαμικό καθερςώπ ςηπ 

Κχμρςαμςιμξύπξληπ.  

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ:  ΜΑ ΔΔΘΝΔΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΟΞΣ ΔΔΥΗΖΙΑΜ ΟΠΞΡΤΣΓΔΡ ΑΟΞ Ζ ΛΘΙΠΑΡΘΑΘΙΖ 

ΙΑΑΡΠΞΤΖ. 

Παοαςηοήρειπ: Σξ ρύμξλξ ςχμ μηριώμ ςξσ Αμαςξλικξύ Αιγαίξσ (Χίξπ, Λέρβξπ) και η Δσςική Θοάκη με 

ςη Μακεδξμία. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ:  ΜΑ ΡΣΓΙΠΘΜΔΔ Ξ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΞ ΩΜ ΡΣΜΗΖΙΩΜ ΩΜ ΡΔΒΠΩΜ (1920) ΙΑΘ ΖΡ ΚΩΕΑΜΖΡ 

(1923). ΜΑ ΙΑΑΓΠΑΦΔΔ ΔΟΘΓΠΑΛΛΑΘΙΑ Α ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ ΡΑΡ 

Παοαςηοήρειπ: Δύξ σμθήκεπ «Οοόρημξ» για ςημ Δλλάδα και ςξμ Δλ Βεμιζέλξ πξσ ςιπ σπέγοαφε. Με 

ςημ ποώςη η υώοα ποαγμάςχμε ςημ «Μεγάλη Ιδέα» χπ η «Δλλάδα ςχμ Δύξ Ηπείοχμ και ςχμ Πέμςε 

Θαλαρρώμ» εμώ με ςη δεύςεοη όλεπ ξι τιλξδξνίεπ και ξι ξοαμαςιρμξί καςαρςοάτηκαμ και ήςαμ η 

ςατόπλακα ρςη Μικοαριαςική Καςαρςοξτή.  

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ:  ΜΑ ΡΖΛΔΘΩΡΔΔ ΙΑΘ ΜΑ ΛΔΠΖΡΔΔ ΡΞ ΥΑΠΖ ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΡΖ Λ. ΑΡΘΑ ΟΞΣ ΔΙΔΖΚΩΗΖΙΔ Ζ 

ΑΜΔΟΘΗΔΡΖ ΩΜ ΞΣΠΙΘΙΩΜ ΔΣΜΑΛΔΩΜ. Θ ΟΑΠΑΖΠΔΘΔ ΡΥΔΘΙΑ ΛΔ ΖΜ ΑΜΑΟΣΝΖ ΩΜ ΑΜΘΟΑΚΩΜ ΡΠΑΩΜ; 

Παοαςηοήρειπ: σμπαγήπ πξοεία ςχμ ςξσοκικώμ δσμάμεχμ, καλά ποξεςξιμαρμέμη αμςεπίθερη, 

ιρυσοό τοόμημα απέμαμςι ρε κάκιρςη διξίκηρη και επιμεληςεία, κξσοαρμέμξ αμθοώπιμξ δσμαμικό, 

αμαιμική πξλιςική και έμα ςεοάρςιξ εκςεςαμέμξ μέςχπξ, πξσ αγκάλιαζε ρυεδόμ όλη ςημ Μ Αρία. 
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14 Ζ ΔΚΚΑΔΑ ΡΞΜ Β΄ ΟΑΓΙΞΡΛΘΞ ΟΞΚΔΛΞ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ακξλξσθξϋμ επιδιόκξσμ μα ενξικειόρξσμ ςξσπ μαθηςέπ με κάπξιεπ βαρικέπ 

γεχγοατικέπ και ιρςξοικέπ πληοξτξοίεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη ρσμμεςξυή ςηπ Δλλάδαπ ρςξμ Β΄ 

Οαγκϊρμιξ Οϊλεμξ. 

Ξι μαθηςέπ καλξϋμςαι μα εμςξπίρξσμ ρςξ υάοςη θέρειπ μαυόμ, πξοείεπ ρςοαςεσμάςχμ και άλλα 

γεγξμϊςα, όρςε μα απξκςήρξσμ μια εμιαία υχοξυοξμική αμςίληφη ςξσ «πξιξπ» και «πξϋ» καςά ςημ 

εμ λϊγχ ιρςξοική πεοίξδξ. Ρςη ρσμέυεια ποξςείμξμςαι κάπξιεπ δοαρςηοιϊςηςεπ επέκςαρηπ, πξσ 

τιλξδξνξϋμ μα ρσμβάλξσμ ρςημ εμπέδχρη κάπξιχμ ρημαμςικόμ πληοξτξοιόμ, ρςημ απϊκςηρη 

ειδικϊςεοχμ γμόρεχμ, ϊπχπ και ρςημ αμάπςσνη ποξβλημαςιρμξϋ ρε επιμέοξσπ εοχςήμαςα πξσ 

ποξκϋπςξσμ. Ξι επιλεγείρεπ δοαρςηοιϊςηςεπ επέκςαρηπ μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ εμςϊπ ςξσ 

ποξβλεπϊμεμξσ υοϊμξσ κάπξιεπ ϊμχπ είμαι δσμαςϊμ μα απξςελέρξσμ αμςικείμεμξ εμαρυϊληρηπ ρε 

άλλξ υοϊμξ απϊ μαθηςέπ πξσ εκδηλόμξσμ εμδιατέοξμ.  Ρςϊυξπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι μα 

παοαςηοήρξσμ ξι μαθηςέπ ςιπ  πεοιξυέπ πξσ καςελήτθηραμ απϊ ςιπ Δσμάμειπ ςξσ Άνξμα ςημ πεοίξδξ 

1941-1944, ςιπ πξικίλεπ ρσμέπειεπ πξσ επέτεοε η καςξυή, ςιπ μξοτέπ αμςίρςαρηπ ςξσ ελλημικξϋ λαξϋ 

χπ ςημ απελεσθέοχρή ςξσ ρυεδιάζξμςαπ ρςξ υάοςη ςημ πξοεία ςχμ γεγξμϊςχμ, ρσγκοίμξμςάπ ςα 

μεςανϋ ςξσπ, μα καςαμξήρξσμ ςιπ εδατικέπ αλλαγέπ πξσ ποξκλήθηκαμ, ςιπ πξλιςικέπ ρσμθήκεπ πξσ 

διαμξοτόθηκαμ και ςιπ ρσμέπειεπ πξσ σπέρςη η υόοα. 

14.1 Οοξαπαιςξύμεμεπ Γμώρειπ 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ πεοιγοάτξμςαι, ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξμ διρδιάρςαςξ και ςοιρδιάρςαςξ 

γεχτσρικϊ υάοςη, ςϊρξ ρε αςξμικϊ επίπεδξ ϊρξ και ρε ξμαδικϊ. Οοξωπξθέςξσμ γμόρη 

ποξραμαςξλιρμξϋ και αμαγμόοιρη σπξμμήμαςξπ ςξσ υάοςη και ενξικείχρη με ςξ εογαλείξ μέςοηρηπ 

απξρςάρεχμ και γοατήπ ρςξ word. Δπίρηπ επιθσμηςή είμαι η δσμαςϊςηςα εκ μέοξσπ ςχμ μαθηςόμ για 

αμαζήςηρη ρςξ Διαδίκςσξ μέρχ ςχμ μηυαμόμ αμαζήςηρηπ, καθόπ και η ικαμϊςηςα μα ξογαμόμξσμ 

και μα ςανιμξμξϋμ ςξ σλικϊ πξσ έυξσμ εμςξπίρει και ρσγκεμςοόρει.  

14.2 Γεμικέπ παοαςηοήρειπ - Ρςόχξι 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ακξλξσθξϋμ εκςελξϋμςαι διαδξυικά με ςημ καθξδήγηρη και παοϊςοσμρη ςξσ 

διδάρκξμςξπ. Δπιδιόκεςαι μα ποξρπαθήρξσμ ϊλξι ξι μαθηςέπ:  

 μα ποξραμαςξλιρςξϋμ ρςξμ γεχγοατικϊ υόοξ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ υάοςη 

 μα ρσρυεςίρξσμ ιρςξοικέπ πληοξτξοίεπ και γεχγοατικά ρημεία 

 μα διαςσπόρξσμ ποξβλημαςιρμξϋπ και ρσμπεοάρμαςα ρυεςικά με διάτξοα ιρςξοικά εοχςήμαςα 

ρςοαςιχςικξϋ και πξλιςικξϋ υαοακςήοα, ςα ξπξία ποξκϋπςξσμ απϊ ςη μελέςη ςηπ πεοιϊδξσ 

γεμικϊςεοα αλλά και απϊ ςιπ ίδιεπ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ειδικϊςεοα.  

14.3 Δοαρςηοιόςηςεπ και εμδεικςικέπ ξδηγίεπ για ςιπ απαμςήρειπ  

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΛΔ ΒΑΡΖ ΘΡ ΘΡΞΠΘΙΔΡ ΞΣΡ ΓΜΩΡΔΘΡ, ΞΘ ΛΑΗΖΔΡ ΙΑΚΞΣΜΑΘ ΜΑ «ΥΠΩΛΑΘΡΞΣΜ» ΡΞ ΥΑΠΖ 

ΞΣ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ ΘΡ ΙΑΔΥΞΛΔΜΔΡ ΡΖΜ ΔΚΚΑΔΑ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΑΟΞ ΘΡ ΔΣΜΑΛΔΘΡ ΞΣ ΆΝΞΜΑ, ΙΑΑ ΖΜ ΟΔΠΘΞΔΞ 

1941-1944 ΙΑΘ ΜΑ ΔΙΘΛΖΡΞΣΜ ΖΜ ΙΑΔΥΞΛΔΜΖ ΔΙΑΡΖ ΩΜ ΟΑΠΑΟΑΜΩ ΟΔΠΘΞΥΩΜ ΙΑΘ ΜΑ ΞΟΞΗΔΖΡΞΣΜ ΡΔ 

ΡΔΘΠΑ Ζ ΥΩΠΑ ΛΔ Ζ ΛΔΓΑΚΣΔΠΖ ΙΑΞΥΖ ΔΔΑΤΩΜ ΡΖΜ ΔΚΚΑΔΑ. 

Οαοαςήοηρη: Οοέπει ξ μαθηςήπ μα αμαγμχοίρει ϊςι η Θςαλία είυε «ςη μεοίδα ςξσ λέξμςξπ» χπ ποξπ 

ςα καςευϊμεμα εδάτη, με δεϋςεοη ςη Γεομαμία και ςέλξπ ςη Βξσλγαοία.  

Ζ Γεομαμία καςέλαβε κάπξιξ μέοξπ ςηπ Δλλάδξπ με δικέπ ςηπ δσμάμειπ, λϊγχ ςηπ ρςοαςηγικήπ 

θέρεχπ ςηπ υόοαπ μαπ, ρςη ΜΑ Δσοόπη, πέοαρμα για ςημ Αρία και ςημ Ατοική, άοα επιδιόκξμςαπ μα 

ελέγνει ςιπ θαλάρριεπ διϊδξσπ αμετξδιαρμξϋ ςχμ αμςίπαλχμ δσμάμεχμ και ϊπχπ ταίμεςαι ρςξ υάοςη 

ελέγυξμςαπ ςιπ ενϊδξσπ απϊ ςξ Αιγαίξ, ςξ Ιοηςικϊ και ςξ Θϊμιξ πέλαγξπ. Δπιπλέξμ, λϊγχ ςηπ 

απξςσυίαπ ςχμ επιςιθέμεμχμ ιςαλικόμ δσμάμεχμ μα μικήρξσμ ρςιπ πξλεμικέπ επιυειοήρειπ ςξσ 1940 

ρςξ αλβαμικϊ μέςχπξ ςξμ Δλλημικϊ ρςοαςϊ και με κίμδσμξ μα αμαςοαπξϋμ ςα ρυέδια ςξσ Αδϊλτξσ 

Υίςλεο ρυεςικά με ςη διεναγχγή ςξσ πξλέμξσ, ειρέβαλαμ ξι γεομαμικέπ δσμάμειπ ρςιπ 6 Αποιλίξσ ςξσ 
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1941 ρςη υόοα μαπ. 

Ζ Θςαλία απέρπαρε ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςηπ διξικήρεχπ ςηπ Δλλάδξπ απϊ ςξσπ Γεομαμξϋπ καθόπ 

έςρι ενσπηοεςξϋρε καλϋςεοα ςα ρσμτέοξμςά ςηπ ρςημ πεοιξυή ςηπ Λερξγείξσ, ελέγυξμςαπ εκςϊπ απϊ 

ςη  υόοα μαπ και ςημ Αλβαμία. Δπιπλέξμ, η Θςαλία καςείυε ήδη απϊ ςξμ ιςαλξςξσοκικϊ πϊλεμξ ςξσ 

1911-1912 ςα Δχδεκάμηρα. 

έλξπ, η Βξσλγαοία καςαλαμβάμει ςιπ πεοιξυέπ ρςημ Αμαςξλική Λακεδξμία και Ηοάκη πξσ 

διεκδικξϋρε και έυαρε καςά ςη διάοκεια ςχμ Βαλκαμικόμ πξλέμχμ και ςξσ Α΄Ο.Ο. απϊ ςημ Δλλάδα. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΙΑΚΞΣΜΑΘ ΞΘ ΛΑΗΖΔΡ ΜΑ ΙΑΑΑΝΞΣΜ ΘΡ ΡΣΜΔΟΔΘΔΡ ΖΡ ΙΑΞΥΖΡ ΡΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΟΞΣ 

ΙΑΔΘΥΞΜΞ ΑΟΞ ΞΣΡ ΓΔΠΛΑΜΞΣΡ ΙΑΘ ΞΣΡ ΒΞΣΚΓΑΠΞΣΡ. 

14.4 ΔΙΠΖΝΖ ΑΜΘΡΑΡΖΡ 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ : ΡΞ ΥΑΠΖ ΙΑΘ ΛΔ Ζ ΒΞΖΗΔΘΑ ΞΣ ΥΑΠΖ ΞΣ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ ΙΑΚΞΣΜΑΘ ΞΘ ΛΑΗΖΔΡ ΜΑ 

ΔΜΞΟΘΡΞΣΜ ΙΑΘ ΜΑ ΕΩΓΠΑΤΘΡΞΣΜ ΞΣΡ ΥΩΠΞΣΡ ΞΠΓΑΜΩΡΖΡ ΙΑΘ ΑΜΑΟΣΝΖΡ ΩΜ ΑΜΘΡΑΡΘΑΙΩΜ ΞΠΓΑΜΩΡΔΩΜ. 

Οαοαςήοηρη: Ξ μαθηςήπ ποέπει μα καςαδείνει ςιπ ζόμεπ αμάπςσνηπ ςχμ Αμςιρςαριακόμ 

Ξογαμόρεχμ, καςά ςη διάοκεια ςηπ καςξυήπ, ακξλξσθόμςαπ ςιπ γεχγοατικέπ πληοξτξοίεπ ςηπ 

ρυεςικήπ εμϊςηςαπ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΛΔ ΒΑΡΖ ΘΡ ΘΡΞΠΘΙΔΡ ΞΣΡ ΓΜΩΡΔΘΡ, ΞΘ ΛΑΗΖΔΡ ΙΑΚΞΣΜΑΘ ΜΑ «ΥΠΩΛΑΘΡΞΣΜ» ΡΞ ΥΑΠΖ 

ΞΣ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ ΘΡ ΟΔΠΘΞΥΔΡ ΟΞΣ ΔΟΚΖΓΖΡΑΜ ΟΔΠΘΡΡΞΔΠΞ ΑΟΞ Α ΑΜΘΟΞΘΜΑ ΩΜ ΙΑΑΙΖΩΜ ΙΑΑ ΖΜ 

ΟΔΠΘΞΔΞ ΖΡ ΙΑΞΥΖΡ. 

Παοαςήοηρη: Ο μαθηςήπ έυξμςαπ χπ βάρη ςιπ ιρςξοικέπ ςξσ γμώρειπ, ποέπει μα δείνει ρςξ υάοςη με 

ςη βξήθεια ςξσ υάοςη ςξσ λξγιρμικξύ ςιπ πληγείρεπ πεοιξυέπ ρςημ Κάμδαμξ ςηπ Κοήςηπ, ρςξ Δξνάςξ 

ςηπ Δοάμαπ, ρςα Καλάβοσςα. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΛΔ ΒΑΡΖ ΘΡ ΘΡΞΠΘΙΔΡ ΞΣΡ ΓΜΩΡΔΘΡ, ΞΘ ΛΑΗΖΔΡ ΙΑΚΞΣΜΑΘ ΜΑ ΙΑΑΑΝΞΣΜ ΘΡ 

ΑΜΘΡΑΡΘΑΙΔΡ ΞΠΓΑΜΩΡΔΘΡ ΛΔ ΒΑΡΖ ΖΜ ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ ΘΔΠΣΡΖΡ ΙΑΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΩΜ ΔΟΘΥΔΘΠΖΡΔΩΜ ΞΣΡ ΙΑΘ ΜΑ 

ΙΑΑΔΔΘΝΞΣΜ ΞΣΡ ΥΩΠΞΣΡ ΔΣΗΣΜΖΡ ΞΣΡ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΟΞΘΑ ΑΜΘΡΑΡΘΑΙΖ ΞΠΓΑΜΩΡΖ ΔΘΥΔ Ζ ΛΔΓΑΚΣΔΠΖ ΑΜΑΟΣΝΖ; 

Παοαςήοηρη: Δίμαι ρατέπ όςι ςη μεγαλύςεοη αμάπςσνη ρςημ καςευόμεμη Δλλάδα ςημ είυε ςξ ΔΑΜ  με 

ςιπ ξογαμώρειπ πξσ είυε σπό ςημ καθξδήγηρη και ςημ επξπςεία ςξσ. 

ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΑ: ΛΔ ΒΑΡΖ Ξ ΥΑΠΖ ΞΣ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ ΙΑΚΞΣΜΑΘ ΞΘ ΛΑΗΖΔΡ ΜΑ ΛΔΠΖΡΞΣΜ ΘΡ ΑΟΞΡΑΡΔΘΡ ΖΡ 

ΓΔΤΣΠΑΡ ΞΣ ΓΞΠΓΞΟΞΑΛΞΣ ΑΟΞ Α ΒΑΚΙΑΜΘΑ ΙΑΘ ΑΟΞ ΖΜ ΑΤΠΘΙΖ, ΡΥΔΘΙΑ ΛΔ Ζ ΥΠΖΡΖ ΞΣ ΡΘΔΖΠΞΔΠΞΛΘΙΞΣ 

ΔΘΙΣΞΣ. ΡΔ ΟΞΘΔΡ ΟΑΠΑΖΠΖΡΔΘΡ ΛΟΞΠΞΣΜ ΜΑ ΙΑΑΚΖΝΞΣΜ; 

Οαοαςήοηρη: Ζ θέρη ςηπ γέτσοαπ ςξσ Γξογξπϊςαμξσ βοίρκεςαι ρε κξμβικϊ ρημείξ αμάμερα ρςημ 

κξιλαδξγέτσοα ςηπ πεοιξυήπ και ρςημ Ατοική. Απξςελξϋρε ρςοαςηγικϊ ρςϊυξ ςϊρξ ςχμ 

αμςιρςαριακόμ ξογαμόρεχμ ρςημ Δλλάδα ϊρξ και ςχμ νέμχμ μσρςικόμ σπηοεριόμ (Άγγλξι 

κξμάμςξπ) πξσ πέςσυαμ ςημ καςαρςοξτή ςξσ. α απξςελέρμαςα τάμηκαμ άμερα με ςημ καθσρςέοηρη 

αμετξδιαρμξϋ ςχμ ρςοαςεσμάςχμ ςξσ ρςοαςάουη Πϊμελ ρςημ Ατοική και ςημ αμαςοξπή ςηπ ενέλινηπ 

ςχμ πξλεμικόμ επιυειοήρεχμ επ’χτελεία ςχμ ρσμμαυικόμ δσμάμεχμ. 
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εχμική Σπξρςήοινη 
 

Δικςσακϊπ ϊπξπ : www.intracom-schools.gr και 
www.chorochronos.gr 

 
Ζλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ : support_it@intracom-it.gr 

 
ηλέτχμξ : 210-6679105 

 
Fax : 210-6679106 

 
Σπεϋθσμη : κα Λπεοςρά λγα 

 

ΣΟΔΟΗ / ΟΑΘΔΑΓΩΓΘΙΞ ΘΜΡΘΞΣΞ 

ΔΟΘΥΔΘΠΖΡΘΑΙΞ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ «ΙΞΘΜΩΜΘΑ ΖΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΑΡ» 

 

 

Γ’ ΙΞΘΜΞΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ ΡΖΠΘΝΖΡ 

ΔΠΓO ΡΣΓΥΠΖΛΑΞΔΞΞΣΛΔΜO ΙΑΑ 80% ΑΟΞ Ξ ΔΙ  

ΙΑΘ ΙΑΑ 20% ΑΟΞ ΔΗΜΘΙΞΣΡ ΟΞΠΞΣΡ 

«Ξλξκληοχμέμη Ανιξπξίηρη ςχμ .Ο.Δ. ρςημ Δκπαιδεσςική Διαδικαρία» 

http://www.intracom-schools.gr/
http://www.chorochronos.gr/
mailto:support_it@intracom-it.gr

