
ΝΕΩΤΕΡΗ & 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

18ος -20ος ΑΙΩΝΑΣ



17ος-18ος αιώνας μ.Χ

 Το κίνημα του Διαφωτισμού 

 Σε Αγγλία-Γαλλία και ευρύτερα στην Ευρώπη και 

αλλού

 Απόρριψη κάθε αυθεντίας/γνώσης

 Λογική: το μόνο μέσο ερμηνείας του κόσμου

 Συνεχής πρόοδος του ανθρώπου



Διαφωτισμός και πολιτική

 Ανερχόμενη αστική τάξη (έμποροι, βιομήχανοι): 
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων-εξουσία

 Φυσικά δικαιώματα (ζωή, ιδιοκτησία, ελευθερία 
σκέψης/έκφρασης, ισονομία κ.ά.)

 Κοινωνικό συμβόλαιο-Τζον Λοκ/ Ζ.Ρουσσώ

 Γενική βούληση

 Διάκριση των εξουσιών-Μοντεσκιέ

 Φωτισμένη δεσποτεία



Διαφωτισμός και θρησκεία

 Ανεξιθρησκία-Βολταίρος

 Ντεϊσμός

 Κριτική στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία

 Όχι στο θρησκευτικό φανατισμό

 Όχι στη μισαλλοδοξία



Διαφωτισμός και εκπαίδευση

 Αιμίλιος (έργο)-Ζαν Ζακ Ρουσσώ

 Αυτενέργεια μαθητή

 Δάσκαλος- καθοδηγητής

 Ανακάλυψη γνώσης από το μαθητή



Διαφωτισμός και οικονομία

 Όχι στο μερκαντιλλισμό

 Φυσιοκρατία-Φυσιοκράτες-

 Οικονομικός Φιλελευθερισμός-Άνταμ Σμιθ



Διαφωτισμός και Εγκυκλοπαίδεια

 Συλλογικό έργο 33 τόμων

 Όλες οι νέες γνώσεις

 Όλες οι νέες αντιλήψεις για την πολιτική, την 

οικονομία, την εκπαίδευση, τη θρησκεία, τις 

επιστήμες

 Γάλλοι Διαφωτιστές-Ντιντερό/Νταλαμπέρ

 Διάδοση ιδεών σε όλα τα κοινωνικά στρώματα



Αμερικανική επανάσταση

 13 Αγγλικές αποικίες στην Αμερική (Άγγλοι, Γάλλοι, 
Γερμανοί, Σουηδοί τεχνίτες, μικροεπιχειρηματίες, 
κατάδικοι, κ.ά.)

 Βόρειες: 1.000.000 κάτοικοι (40.000 σκλάβοι)-αγροτική 
οικονομία/εμπόριο (Βοστώνη, Ν. Υόρκη, 
Φιλαδέλφεια)/Πανεπιστήμια (διάδοση Διαφωτισμού)

 Νότιες: 750.000 κάτοικοι (300.000 σκλάβοι)-φυτείες 
καπνού/ρυζιού/βαμβακιού-άθλιες συνθήκες 
ζωής/εργασίας σκλάβων



Αίτια Αμερικανικής επανάστασης

 Η καταπιεστική άσκηση ελέγχου/κηδεμονίας από 

την Αγγλία προς τις αποικίες

(Οι άποικοι δεν εκπροσωπούνται στο αγγλικό 

κοινοβούλιο-Δυσβάσταχτοι φόροι αποίκων προς 

την Αγγλία-Απαγόρευση ελεύθερης εμπορικής 

δραστηριότητας)

 Η διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού



Αφορμή 

(Δράση-Αντίδραση-Αποτέλεσμα)

 Απαγόρευση στους αποίκους της οικονομικής εκμετάλλευσης 
της Φλόριντας και του Καναδά από την Αγγλία 

 Άρνηση αποίκων να ξαναγοράσουν αγγλικά προϊόντα (τσάι)

 Εμπορικός περιορισμός Βοστώνης από Αγγλία

 Σύγκληση Κογκρέσσου της Φιλαδέλφειας (1774)

 Στρατιωτική επιχείρηση Αγγλίας εναντίον τους

 Νίκη αποίκων στο Λέξινγκτον (Τζ. Ουάσιγκτον)

 Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (1776)

 ΗΠΑ: ανεξάρτητο ομόσπονδο κράτος



Γαλλική επανάσταση

 Αίτια (κοινωνική 

ανισότητα, έλλειψη 

ισονομίας και ελευθεριών

 Κοινωνικές τάξεις

Βασιλιάς
Λουδοβίκος ΙΣΤ’  

Ευγενείς-Κλήρος 2%
(γαιοκτήμονες-

Κλήρος: θρησκευτικοί 
αντιπρόσωποι)

Γ΄ τάξη 98% πληθυσμού
(αγρότες, εργάτες, βιοτέχνες, 

έμποροι, αστοί)



Α΄ φάση 1789-1792

 Η Γ΄ τάξη ζητά μεταρρυθμίσεις

 Ο Βασιλιάς αρνείται

 Όρκος του σφαιριστηρίου-απαίτηση παραχώρησης 

συντάγματος

 Υποχώρηση Λουδοβίκου-παρασκηνιακή συγκέντρωση 

στρατού-υποστήριξη Αυστρίας/Πρωσίας

 Κατάληψη Βαστίλης (14 Ιουλίου 1789)

 Διακήρυξη Δικαιωμάτων Ανθρώπου/Πολίτη

 Κατάληψη βασιλικού ανακτόρου (Βερσαλίες)



Α΄ φάση 1789-1792

 3 τάσεις της Συντακτικής συνέλευσης

(δεξιοί-κεντρώοι-αριστεροί)

 Πολιτικές οργανώσεις (κόμματα)-Λέσχες: 

Ιακωβίνοι-Κορδελιέροι

 Σύνταγμα 1791: συνταγματική μοναρχία

 Πόλεμος εναντίον Αυστρίας/Πρωσίας (είχαν 

βοηθήσει το βασιλιά)

 Νίκη των Πρώσων (1792)



Β΄ - Γ΄ φάση- Συνέδριο Βιέννης

 1792: κατάργηση μοναρχίας/αποκεφαλισμός βασιλιά

 Συνέχιση πολέμου στο Βέλγιο

 1793: επιδείνωση οικονομικής κατάστασης- αντεπαναστικές 

εξεγέρσεις

 Καταστολή επαναστατών-εκτέλεση 40.000 ανθρώπων (Ροβεσπιέρος)-

εκτέλεση Ροβεσπιέρου

 Ναπολέων Βοναπάρτης: στρατηγός επικεφαλής των πολεμικών 

επιχειρήσεων στην Ευρώπη

 Ήττα Ναπολέοντα στο Βατερλό (1815)

 Συνέδριο της Βιέννης (1814-1815)

 Ιερή Συμμαχία



Ο Ελληνισμός 18ος-19ος αιώνας

Ελληνική 
Κοινωνία

Ορθόδοξη 
Εκκλησία

Φαναριώτες

Προεστοί

Έμποροι
Καραβοκύρηδες

Κλέφτες

Αρματολοί

Αγρότες

Υπάλληλοι
Ναύτες



Νεοελληνικός Διαφωτισμός

18ος αώνας

 Ελληνικές παροικίες εμπόρων/διανοουμένων στην 

Ευρώπη

 Κέντρα διάδοσης ιδεών Διαφωτισμού

 Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός: θεμέλιο της 

πνευματικής αναγέννησης των Ελλήνων

 Θετικές επιστήμες

 Αγώνας για την ελευθερία

 Ρήγας Βελεστινλής-Αδαμάντιος Κοραής



Φιλική Εταιρεία

 Μυστική Οργάνωση για την προετοιμασία της 

Ελληνικής Επανάστασης

 1814 Οδησσός (Ρωσία)

 Ξάνθος-Τσακάλωφ-Σκουφάς-Αναγνωστόπουλος

 Δοκιμασίες-όρκος Φιλικών

 Αόρατος Αρχή



Ελληνική επανάσταση στις Ηγεμονίες 

(Ρουμανία)

 Αλέξανδρος Υψηλάντης (Αξιωματικός ρωσικού 

στρατού-μέλος Φιλικής Εταιρείας)

 24 Φεβρουαρίου 1821

 Ιάσιο της Βλαχίας: κήρυξη επανάστασης

 Ιερός Λόχος

 Άδοξο τέλος



Ελληνική επανάσταση 1821-1828

 Πελοπόννησος 1821

 Ελληνικοί πληθυσμοί

 Αραιά οθωμανικά στρατεύματα

 Εμπειροπόλεμοι στρατηγοί

 Ένοπλα σώματα Ελλήνων

 Πολλά μέλη της Φιλικής Εταιρείας

 Ορεινά εδάφη



Συγκρότηση ελληνικού κράτους

 Α΄ Εθνοσυνέλευση: Επίδαυρος 1821-1822

(το Σύνταγμα της Επιδαύρου

 Β΄ Εθνοσυνέλευση: Άστρος Κυνουρίας 1823

(κατάργηση τοπικών οργανισμών/αρχιστράτηγου)

 Εμφύλιος πόλεμος 1823-1825 

(πρόκριτοι/ιεράρχες/Φαναριώτες – οπλαρχηγοί/Φιλικοί

 Γ΄ Εθνοσυνέλευση: Τροιζήνα 1827

(Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδος-Ιωάννης Καποδίστριας: 

Κυβερνήτης της Ελλάδας)



Φιλελληνισμός-Ίδρυση ανεξάρτητου 

ελληνικού κράτους

 Κίνημα συμπαράστασης (ηθικής, υλικής) προς 

τους επαναστατημένους Έλληνες από όλη την 

Ευρώπη

 Δυνάμεις (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία):

 Συνθήκη του Λονδίνου 1827

 Συνθήκη Ανδριανούπολης 1829

 Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας 1830 

Ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους



Ιωάννης Καποδίστριας 

Ναύπλιο 1828-1831
 Πολίτευμα: συγκέντρωση όλων των εξουσιών-Δ΄ Εθνοσυνέλευση 

(Άργος 1829)

 Ένοπλες δυνάμεις: τακτικός στρατός/στόλος-Λόχος Ευελπίδων

 Οικονομία: κρατικό ταμείο-ίδρυση τράπεζας-νόμισμα (φοίνικας)-
λιτότητα-νέες γεωργικές μέθοδοι/καλλιέργειες

 Εκπαίδευση: Ορφανοτροφείο- 3 Αλληλοδιδακτικά Σχολεία-3 Ελληνικά 
Σχολεία-Χειροτεχνεία-Κεντρικό Σχολείο-Πρότυπο Αγροκήπιο

 Ολοκλήρωση επανάστασης 1829-Συνθήκη Κων/πολης 1832

νέα σύνορα ελλ. κράτους

 Αντιπολίτευση-δολοφονία Καποδίστρια: Ναύπλιο 27-9-1831



Όθωνας 1835-1843

 Απόλυτη μοναρχία-περιορισμός ελευθεριών-
οικονομικός έλεγχος των Ελλήνων από τις 
Δυνάμεις-περικοπές-φτώχεια - αντιδράσεις των 
Ελλήνων

 3 Σεπτεμβρίου 1843: πολιτική κινητοποίηση 
μπροστά στο παλάτι με αίτημα την παραχώρηση 
συντάγματος

 (Καλέργης, Μακρυγιάννης, Κωλέττης,κ.ά.)

 Έξωση του Όθωνα 1862



Όθωνας-Γεώργιος Α΄ 

Σύνταγμα 1844

 Συνταγματική Μοναρχία

 Νομοθετική εξουσία 
(Βασιλιάς+Γερουσία+ Βουλή)

 Εκτελεστική εξουσία 
(Βασιλιάς+υπουργοί)

 Δικαστική εξουσία  (υπό τον 
έλεγχο του βασιλιά)

 Ατομικές ελευθερίες

Σύνταγμα 1864: Ένωση 
Επτανήσων με την Ελλάδα

 Βασιλευόμενη Δημοκρατία

 Δημοκρατική αρχή (ο λαός πηγή 
κάθε εξουσίας)

 Νομοθετική εξουσία (Βασιλιάς + 
Βουλή)

 Εκτελεστική εξουσία 
(Βασιλιάς+υπουργοί)-κατάργηση 
Γερουσίας

 Δικαστική εξουσία (ανεξάρτητη)

 Δικαίωμα ψήφου: άντρες > 21 
ετών



Μεγάλη Ιδέα-αλυτρωτισμός

 Αλυτρωτισμός: η ιδέα της απελευθέρωσης όλων 

των Ελλήνων που ζούσαν υπό οθωμανικό ζυγό

 Μεγάλη Ιδέα: η Ελλάδα των 2 ηπείρων και των 5 

θαλασσών



Ιστορική Περίοδος  1864-1912 εν τάχει…
 Ο Γεώργιος παρεμβαίνει στο έργο της Βουλής

 Αρχή της δεδηλωμένης: ο βασιλιάς διορίζει πρωθυπουργό που στηρίζεται από την 
πλειοψηφία της Βουλής

 Δικομματισμός: εναλλαγή Χ. Τρικούπη-Θ. Δηλιγιάννη στην κυβέρνηση 1885-1895

 Εθνική οικονομική κρίση «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν!» (Χ. Τρικούπης, 1893)

 Πόλεμος 1897 για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας: ήττα ελληνικού στρατού από 
τους Οθωμανούς

 Οικονομικός έλεγχος από τις Δυνάμεις

 Συνεχείς παρεμβάσεις βασιλιά στην πολιτική/ένοπλες δυνάμεις

 Κρητικό ζήτημα 1821-1905: οι αλλεπάλληλοι αγώνες των Κρητών για την ένωσή τους 
με την Ελλάδα (επανάσταση 1905 Θέρισο-Ελευθέριος Βενιζέλος)

 Οι βαλκανικοί λαοί αγωνίζονται για τη δημιουργία ανεξάρτητων κρατών-αγωνία των 
Ελλήνων για Μακεδονία-Θράκη-Ήπειρο

 Κίνημα Νεοτούρκων 1909: στο δρόμο για το νέο τουρκικό κράτος και τη διάλυση της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας



Ιστορική Περίοδος  1864-1912 εν τάχει…

 Κίνημα στο(υ) Γουδί(ή): ο Στρατός αντιδρά 
απέναντι στις συνεχείς παρεμβάσεις του βασιλιά-
λαϊκή υποστήριξη-γενικευμένη αντίδραση για 
πολιτική αλλαγή

 Ελευθέριος Βενιζέλος: πρωθυπουργός από το 
Κόμμα Φιλελευθέρων

 Σύνταγμα 1911: ατομικές ελευθερίες, αναδιανομή 
γης, υποχρεωτική δωρεάν εκπαίδευση



Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913

Αίτια: 

 Το κίνημα των Νεοτούρκων οδηγεί σε διώξεις των 
αλλοεθνών για τη δημιουργία αμιγώς τουρκικού κράτους

 Αναζωπύρωση εθνικού αισθήματος από τους βαλκανικούς 
λαούς (Έλληνες-Βούλγαροι-Σέρβοι) με σκοπό την 
προστασία των πληθυσμών τους από τους 
Οθωμανούς/Νεότουρκους και τη δημιουργία 
ανεξάρτητων εθνικών κρατών

 Οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ των Δυνάμεων που 
επιθυμούν την οικονομική εκμετάλλευση των εδαφών της 
διαλυόμενης οθωμανικής αυτοκρατορίας



Πολεμικές επιχειρήσεις 1912-1913

Α΄ Βαλκανικός πόλεμος

1912-1913

Σερβία-Βουλγαρία 

Ελλάδα-Μαυροβούνιο

Διεκδικούν τα σύνορά τους

ενάντια στην οθωμανική 
αυτοκρατορία

Συνθήκη Λονδίνου 1913: οι 
Οθωμανοί εγκαταλείπουν 
όλα τα 
ευρωπαϊκά/βαλκανικά 
εδάφη 

Β΄ Βαλκανικός πόλεμος 1913

Δολοφονία βασιλιά Γεωργίου Α΄ 

Ελλάδα-Σερβία διεκδικούν τη 
Μακεδονία

Ενάντια στους Βούλγαρους

Ο ελληνικός στρατός κατέλαβε 
την Ανατολική Μακεδονία 
και τη Δυτική Θράκη



Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914-1918

Αίτια

 Ιμπεριαλισμός <imperium (λατ.) 

=εξουσία =επεκτατισμός

 Εθνικισμός (φανατική προσήλωση 
στην ιδέα του έθνους)

 Μιλιταρισμός <miles-it is=στρατιώτης 

=στρατιωτικοποίηση

Αντίπαλα στρατόπεδα

 Κεντρικές Δυνάμεις/Τριπλή 
Συμμαχία: Γερμανία-
Αυστροουγγαρία-Ιταλία (Οθωμανοί-
Βούλγαροι)

 Εγκάρδια/Τριπλή Συνεννόηση: 
Βρετανία-Γαλλία-Ρωσία, ΗΠΑ-
Ελλάδα (1917)

Αποτελέσματα

ήττα των Κεντρικών δυνάμεων, 

8.000.000 νεκροί, 20.000.000 τραυματίες

Τεράστιες υλικές καταστροφές στην Ευρώπη



Εθνικός Διχασμός: Έπρεπε να συμμετάσχει η 

Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο;

Ελ. Βενιζέλος =ναι

 Οι Αγγλογάλλοι θα νικούσαν

 Η Ελλάδα θα διαφύλασσε τα 
εδάφη που είχε κερδίσει στους 
Βαλκανικούς πολέμους

 Θα διεύρυνε ακόμα 
περισσότερο τα σύνορά της

Υποστηρικτές: μεγάλο τμήμα του 
λαού με βάση τη Μεγάλη 
Ιδέα, μεγαλοαστοί της 
Διασποράς

Βασιλιάς Γεώργιος = Όχι

 Η Ελλάδα θα έπρεπε κανονικά να είναι 
στο πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων

 Η ελληνική συμμετοχή στο πλευρό 
των Οθωμανών/Βουλγάρων ήταν 
αδύνατη

 Άρα η Ελλάδα έπρεπε να κρατήσει 
στάση ουδετερότητας

Υποστηρικτές: μικροαστοί που φοβούνταν 
τον οικονομικό ανταγωνισμό των 
Ελλήνων της Διασποράς και όσοι δεν 
επιθυμούσαν ξανά πόλεμο



Το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

για την Ελλάδα
Συνθήκη των Σεβρών

 Ο Σουλτάνος 

Α) παραχωρεί στη Βρετανία:

Μεσοποταμία-Παλαιστίνη-Υπεριορδανία

Β) παραχωρεί στη Γαλλία: Συρία-Λίβανο

Γ) στην Ελλάδα: Ίμβρο-Τένεδο-Θράκη(ως την Κων/πολη)

Δ) αναγνωρίζει ως ανεξάρτητα κράτη: Αρμενία-Κουρδιστάν

Ε) αναγνωρίζει την ελληνική κυριαρχία στα νησιά ΒΑ Αιγαίου

 Η Ιταλία παραχωρεί στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα (εκτός της Ρόδου)

 Η Ελλάδα παίρνει τη διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης για 5 χρόνια και 
ύστερα με δημοψήφισμα θα αποφασιζόταν η τύχη της

ΚτΕ Κοινωνία των Εθνών: Διεθνής Οργανισμός με έργο 

την ανεύρεση ειρηνικών τρόπων επίλυσης 

των διακρατικών διαφορών



Το μικρασιατικό ζήτημα
 Ο Ελ. Βενιζέλος δικεδικεί την περιοχή της Σμύρνης, την Αν. Θράκη, την Ίμβρο-Τένεδο-

το αίτημά του δέχονται οι Δυνάμεις

 Ελληνικός στρατός στη Σμύρνη 1919

 Ο Κεμάλ Ατατούρκ οργανώνει το νέο τουρκικό κράτος και συγκροτεί στρατό εναντίον των 
Ελλήνων

 Μικρασιατικός πόλεμος 1919-1922: ο ελληνικός στρατός αρχικά νικά, στη συνέχεια 
υποχωρεί και ο κεμαλικός στρατός καίει τη Σμύρνη (Αύγουστος 1922)

 Σφαγές, λεηλασίες, βασανιστήρια και πολλοί Έλληνες πρόσφυγες στην Ελλάδα

 Αναζήτηση πολιτικών και στρατιωτικών ευθυνών για τη μικρασιατική καταστροφή (Ο 
βασιλιάς εγκαταλείπει τη χώρα, Δίκη των έξ)

 Ανακωχή των Μουδανιών: Η Αν. Θράκη ενσωματώνεται στο 
τουρκικό κράτος (Οκτώβριος 1922)-εκκένωσή της από τους 
Έλληνες

 Συνθήκη της Λωζάνης 1923: τουρκική κυριαρχία στη Μικρά 
Ασία/Αν. Θράκη-Ίμβρος/Τένεδος ενσωματώνονται στο 
τουρκικό κράτος-ανταλλαγή πληθυσμών



Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος 1939-1945

Αίτια:

 Ταπείνωση των ηττημένων (Γερμανία) του Α΄ Παγκοσμίου 
πολέμου

 Ανικανοποίητα αιτήματα για εδάφη (Ιταλία)

 Οικονομική κρίση 1929

 Αυτόκλητοι σωτήρες-δικτάτορες (Χίτλερ-Μουσολίνι-Φράνκο) σε 
Γερμανία-Ιταλία-Ισπανία-ολοκληρωτικά καθεστώτα

 Αγγλία-Γαλλία αδρανούν λόγω φόβου απέναντι στην εξάπλωση της 
Σοβιετικής Ένωσης

 Αδυναμία της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ) να αντιμετωπίσει τον 
επερχόμενο πόλεμο με ειρηνικά μέσα 



Στρατόπεδα-Αποτελέσματα

Δυνάμεις του Άξονα
Γερμανία-Ιταλία    Ιαπωνία

(Ουγγαρία-Ρουμανία-Βουλγαρία)

Εισβολή στην Πολωνία

Επίθεση σε Δανία, 

Ολλανδία,Λουξεμβούργο, Βέλγιο, 

Γαλλία, Αγγλία, Γιουγκοσλαβία, 

Ελλάδα, Σοβιετική Ένωση, Β.

Αφρική

Δυνάμεις της Αντάντ
Γαλλία-Αγγλία-Σοβιετ. Ένωση

ΗΠΑ

Επιχειρήσεις στη Β. Αφρική

Απόβαση στην Ιταλία

Απόβαση στη Νορμανδία

Σοβιετική αντεπίθεση

Αποτελέσματα

Ήττα των Δυνάμεων του Άξονα το Μάιο του 1945 στο Βερολίνο

Αυτοκτονία Χίτλερ-εκτέλεση Μουσολίνι

Συνθηκολόγηση Γερμανίας

Βομβαρδισμός της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι στην Ιαπωνία 

από τις ΗΠΑ 

με ατομική βόμβα



ΟΗΕ

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Διεθνής Οργανισμός με 50 κράτη-μέλη

Έδρα στη Νέα Υόρκη

Συμβούλιο Ασφαλείας(μόνιμα μέλη με δικαίωμα βέτο

Γενική Συνέλευση

Σκοποί: διαφύλαξη ειρήνης, προστασία ανθρωπίνων 
δικαιωμάτω, ισότητα των λαών, φροντίδα προσφύγων, 
προστασία περιβάλλοντος


