
Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 

 

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 

και 32/2013 του ∆.Σ.) σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά µε τη διδασκαλία 

µαθηµάτων Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Συγκεκριµένα: 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Από το βιβλίο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από τους προϊστορικούς 

πολιτισµούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού) 

 

Ι. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

2. Η Αίγυπτος (σελ.20-30) 

 

ΙΙ. ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (Από τους προϊστορικούς χρόνους έως και το Μ. 

Αλέξανδρο) 

1. Ελληνική προϊστορία 

1.2. O Mυκηναϊκός πολιτισµός: (σελ. 65-75) 

 

2. Η αρχαία Ελλάδα (από το 1100 ως το 323 π.Χ.) 

2.1. Οµηρική εποχή (1100-750 π.Χ.), (σελ. 76 – αρχή 77), Ο πρώτος ελληνικός 

αποικισµός (σελ.78-80), Οικονοµική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση (σελ.80-82), Ο 

πολιτισµός (σελ.82-83) 

2.2. Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ), (σελ.84-98) 

2.3. Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), (σελ.98-107 και 109-114): το εισαγωγικό τµήµα και η 

υποενότητα: η συµµαχία της ∆ήλου - Αθηναϊκή ηγεµονία (σελ.98-100), Η εποχή του 

Περικλή (σελ.100-102), ο Πελοποννησιακός πόλεµος (431-404 π.Χ.) (σελ.102-103), Η 

κρίση της πόλης-κράτους (σελ.103-105), Η πανελλήνια ιδέα (σελ.105), Ο Φίλιππος Β΄ και 

η ένωση των Ελλήνων (σελ.105-107), Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου (σελ. 109-111), Ο 

πολιτισµός (σελ. 111-114) 

 

ΙΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (σελ.124-151) 

 

ΙV. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ 

1. Ο Ελληνισµός της ∆ύσης 



1.4. Ο πολιτισµός των Ελλήνων της ∆ύσης (σελ.161-164) 

 

3. Οι λαοί της ιταλικής χερσονήσου και ο σχηµατισµός του Ρωµαϊκού κράτους (8ος - 

3ος αι. π.Χ.) 

3.1. Η χώρα (σελ.168-169) 

3.3 Η ίδρυση της Ρώµης και η οργάνωσή της (σελ.170-172) 

3.4. Η συγκρότηση της Ρωµαϊκής πολιτείας-Res publica (σελ. 172-ως αρχή 175) 

 

V. OI MEΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ 

1. Η ολοκλήρωση της ρωµαϊκής επέκτασης (200-31 π.Χ.) 

1.3. Η διοίκηση των κατακτηµένων περιοχών (σελ.188-189) 

 

2. Οι συνέπειες των κατακτήσεων 

2.2. Οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες (σελ.194-196) 

2.4 Οι εµφύλιοι πόλεµοι: το εισαγωγικό τµήµα (σελ.197-198), Ποµπήιος και Καίσαρας (σελ. 

199-201), Αντώνιος και Οκταβιανός (201-203) 

 

VI. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ. – 3ος αι. µ.Χ.) 

Η περίοδος της ακµής (27 π.Χ. – 193 µ.Χ.) 

1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 µ.Χ.): Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας 

(σελ.206-208), Το πολίτευµα και οι στρατιωτικές µεταρρυθµίσεις (σελ. 208-209).   

1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14 – 193 µ.Χ.): το εισαγωγικό τµήµα (σελ.211-212), Η 

διοίκηση και το δίκαιο (σελ.212-214) 

 

VII. H ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος - 6ος αι. µ.Χ.) 

1. Η µετεξέλιξη του Ρωµαϊκού κράτους (4ος -5ος αι. µ.Χ.) 

1.1. Ο ∆ιοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας (σελ. 234-236) 

1.2. Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισµός και ισχυροποίηση της ρωµαϊκής Ανατολής 

(σελ.236-239) 

1.4. Ο εξελληνισµός του Ανατολικού Ρωµαϊκού κράτους (σελ.245-247) 

1.5. Η µεγάλη µετανάστευση των λαών. Το τέλος του ∆υτικού Ρωµαϊκού κράτους: το 

εισαγωγικό τµήµα (σελ.247), Το τέλος του ∆υτικού Ρωµαϊκού κράτους (σελ.251) 

 

2. Η εποχή του Ιουστινιανού (6ος αι. µ.Χ.) 



2.2 Η ελληνοχριστιανική οικουµένη (σελ. 256-258).  

 

3. Τα γράµµατα και οι τέχνες  

3.2. Η καλλιτεχνική ανάπτυξη: το εισαγωγικό τµήµα (σελ.261), Η παλαιοχριστιανική τέχνη 

(σελ. 262-267).  

 

 


