
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Τμήμα: Πολιτικής Επιστήμης 

Τίτλος Μαθήματος: Ιστορία του Ελληνικού Κράτους 

Όνομα διδάσκοντος: Γιώργος Σουβλής-Αναστάσιος Χάρδας 

Mail επικοινωνίας: george.souvlis@eui, g.souvlis@yahoo.gr 

Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο: Εαρινό (2020) 

Αίθουσα: κ. Αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης.  

Ώρα: 18:00-21:00.  

Ημέρα: Τετάρτη.  

 

Περιγραφή και στόχοι μαθήματος: 

 

Βασική στόχευση του μαθήματος είναι να προσφέρει μια βασική κατανόηση των βασικών 

σταθμών -οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών- της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας από τις 

απαρχές της συγκρότησης του Ελληνικού κράτους μέχρι και την πρόσφατη παγκόσμια 

οικονομική κρίση και του τρόπου που αυτή αποτυπώθηκε στο εσωτερικό της χώρας. Με άλλα 

λόγια, θα επιχειρηθεί μια συστηματική παρουσίαση στις κεντρικές ιστορικές διεργασίες που 

προσέδωσαν στην Ελλάδα την τωρινή της μορφή. Η εστίαση αναφορικά με τον 19ο αιώνα θα 

ξεκινήσει από τις ιδρυτικές στιγμές του σύγχρονου Ελληνικού κράτους με την Επανάσταση 

του 1821, θα συζητηθούν στην συνέχεια οι πρώτες δεκαετίες ζωής του ως ανεξάρτητο κράτος 

τόσο υπό την διακυβέρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια όσο και του Βασιλιά Όθωνα, μετέπειτα 

θα συζητηθεί το πέρασμα από την απόλυτη στην συνταγματική μοναρχία και το τι αυτό 

σηματοδοτούσε για την Ελληνική κοινωνία της περιόδου, στην συνέχεια θα παρουσιαστούν οι 

αντιδράσεις που οδήγησαν στην εκθρόνιση του Όθωνα και στην κατάληψη του βασιλικού 

θρόνου από τον Γεώργιο τον Α’, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με την εμφάνιση του 

Νεωτεριστικού Κόμματος του Χαρίλαου Τρικούπη και του Εθνικού Κόμματος του Θεόδωρου 

Δηλιγιάννη και σε τις κοινωνικές διεργασίες αυτή αντιστοιχούσε και η συζήτηση για τον αιώνα 

αυτό θα κλείσει με το πόλεμο του 1897 και τις συνέπειες του για την Ελληνική κοινωνία της 

εποχής. Σχετικά με τον 20ο αιώνα, αρχικά θα συζητηθεί το Κίνημα στο Γουδί και η εισαγωγή 

από αυτό του Ελευθέριου Βενιζέλου στην πολιτική ζωή της χώρας, οι Βαλκανικοί πόλεμοι που 

ακολούθησαν και η επέκταση των Ελληνικών συνόρων μέσω αυτών, το ζήτημα της 

συμμετοχής της χώρα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο εθνικός διχασμός ως αποτέλεσμα 

αυτού, η μικρασιατική καταστροφή και οι συνέπειες της στην διαμόρφωση της νέας 



κοινωνικής γεωγραφίας της Ελλάδα, το δίπολο της δημοκρατίας και διδακτορίας που 

κυριάρχησε στην χώρα από το σημείο αυτό μέχρι και την εγκαθίδρυση του αυταρχικού 

καθεστώτος του Ιωάννη Μεταξά. Στην συνέχεια, θα παρουσιαστεί η φυσιογνωμία του 

καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης συγκριτικά με άλλα 

αυταρχικά καθεστώτα της περιόδου, η διαχείριση εκ μέρους του καθεστώτος της συμμετοχής 

της χώρας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η τριπλή κατοχή της χώρας που ακολούθησε 

από τις δυνάμεις του Άξονα, η αντίσταση που οργανώθηκε έναντι των δυνάμεων κατοχής, η 

απελεύθερη της Ελλάδας και τα Δεκεμβριανά, η Συνθήκη της Βάρκιζας και ο Ελληνικός 

εμφύλιος πόλεμος. Μετέπειτα, θα συζητηθούν η μεταπολεμική συνθήκη, το μετεμφυλιακός 

κράτος και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτείων στην νέα αυτή συγκυρία, οι κοινωνικοπολιτικές 

δυνάμεις που έδρασαν από το 1949 μέχρι και το 1967, το Κυπριακό ζήτημα, η χούντα του 

1967-1974, οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, η είσοδος της χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα και ο εκδημοκρατισμός του Ελληνικού Κράτους στις δεκαετίες αυτές, η τριετής 

κυβέρνηση του Κωσταντίνου Μητσοτάκη και οι διάδοχες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, η 

νεοφιλευθεροποίηση της Ελληνικής οικονομίας κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990. 

Για τον 21ο αιώνα θα συζητηθεί η πρώτη δεκαετία του και τα ειδικά της χαρακτηριστικά με 

έμφαση στην διαδικασία της εισόδου στην Ευρωζώνη και οι συνεπαγωγές αυτής για την 

Ελληνική κοινωνία. Τέλος, θα ανασυγκροτηθούν οι βασικές όψεις της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης του 2008 και οι επιπτώσεις της στην οικονομία, την κοινωνία και το 

πολιτικό σύστημα της χώρας. Έτσι με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές που 

παρακολούθησαν το μάθημα θα είναι σε θέση α) να ανασυγκροτήσουν και περιοδολογήσουν 

τα βασικά κοινωνικά και πολιτικά συμβάντα που χαρακτήρισαν την σύγχρονη Ελληνική 

Ιστορία β) να αντιληφθούν τους βασικούς πολιτικούς και κοινωνικούς δρώντες και το ρόλο 

που διαδραμάτισαν στις κοινωνικές εξελίξεις κατά την διάρκεια της πορείας συγκρότησης και 

ανασυγκρότησης του Ελληνικού Κράτους γ) να αποτιμήσουν τον ρόλο τους στην ευρύτερη 

κοινωνική μεταβολή που έλαβε χώρα στην Ελλάδα την περίοδο αυτή και τους δομικούς 

περιορισμούς που συνάντησαν εμποδίζοντας τους να υλοποιήσουν ορισμένες από τις 

στοχεύσεις που αρχικά είχαν θέσει. 

 

 

 

 

 

 



Αξιολόγηση του μαθήματος:  

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνεται με τελικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου με ύλη 

που θα βασίζεται σε όσα έχουν διδαχθεί κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής (80% ή 100%). 

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις οφείλετε να κάνετε εγγραφή στο e-class στο 

μάθημα αυτό. Θα λάβετε σύντομα σχετική ενημέρωση για το πώς θα γίνει ακριβώς η εξέταση. 

Τα κείμενα που αναγράφονται ως ύλη εξετάσεως του μαθήματος έχουν όλα αναρτηθεί στο e-

class όπως και όλα όσα χρησιμοποιήθηκαν για τις επιμέρους διαλέξεις. Επίσης, υπάρχει η 

δυνατότητα για προαιρετική εκπόνηση εργασίας η οποία θα αξιολογείται με 2 βαθμούς. Οι 

εργασίες θα αφορούν τα εξής τέσσερα κείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στο τόμο Ιστορία 

της Ελλάδας του 20ου Αιώνα (Τόμος Β’, Μέρος Α’) που έχει ανέβει στα έγγραφα του μαθήματος 

στο e-class με τίτλο Χρήστος Χατζηιωσήφ-Β1: α) Το προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι 

μεταβολές της Ελληνικής Οικονομίας, β) Ρεμπέτικο, Το τραγούδι των ξεριζωμένων, γ) 

Εργασία και εργατικό κίνημα στην Ελλάδα δ) Οι Γυναίκες και το Κοινωνικό Ζήτημα. Ο 

καθένας από εσάς που θα διαλέξει να κάνει εργασία θα μου στείλει μέχρι και τις 10/5 email 

στο g.souvlis@yahoo.gr και θα με ενημερώσει σε ποιο από τα τέσσερα κείμενα θέλει να κάνει 

εργασία και θα βάλει μαζί το α), β), γ) ή δ) (το όνομα δλδ το κάθε κειμένου) και το όνομα του 

και το έτος σπουδών του. Σε αυτές θα πρέπει να διαβάσετε το ένα από τα τέσσερα κείμενα και 

να ανασυγκροτήσετε σε 6 σελίδες τα βασικά επιχειρήματα που σε αυτό βρίσκετε 

ενδιαφέροντα. Οι εργασίες θα παραδοθούν μέσω email στις 10/6. Όποιος έχει περαιτέρω 

ερωτήσεις  αναφορικά με τις εργασίες μου στέλνει email. Θα τηρηθούν αυστηρά τα deadline 

τόσο για την ανάληψη εργασίας όσο και της για την παράδοσης αυτής, δεν θα υπάρχουν 

εξαιρέσεις. 

 

Ως εγχειρίδιο για το μάθημα προτείνεται το Ιστορία της Ελλάδας του 20ου Αιώνα (Τόμος Β’, 

Μέρος Β’), Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2003. 
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Συναντήσεις και το υλικό γύρω από το οποίο στηρίχθηκε κάθε μια από τις διαλέξεις:  

 

1η: Η συνάντηση της Επιστήμης της Ιστορίας με την Κοινωνική θεωρία. 

 

Κείμενα: Peter Burke, Ιστορία και Κοινωνική Θεωρία, Νήσος, Αθήνα, 2002, σελ. 13-43. 

 

2η: Η Επανάσταση του 1821 και οι ιστοριογραφικές της ερμηνείες. 

 

Κείμενα: Κώστας Κωστής, «Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας», Η διαμόρφωση του 

Νεοελληνικού Κράτους, 18ος-21ος Αιώνας, Πόλις, Αθήνα, 2013, σελ. 31-178. 

 

Παναγιώτης Στάθης, «Για την Επανάσταση του 1821 και τον χαρακτήρα της»,  αδημοσίευτο, 

https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/181-

%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9A218/%CE%A0.%20%CE%A3%CF%84%CE%AC

%CE%B8%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%

BD%20%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%C

F%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%201821.pdf 

 

3η: O Μακρύς 19ος αιώνας: Ιδεολογικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Δομές της Ελληνικής 

κοινωνίας.  

 

Κείμενα: Α. Μωυσίδης – Σ. Σακελλαρόπουλος (επιμελητές), Η Ελλάδα στον 19ο και τον 20ο 

αιώνα, Εισαγωγή στην Ελληνική Κοινωνία, Τόπος, Αθήνα, 2010, σελ. 23-69 & 153-178.  

[Μαρία Κορασίδου, «Επισκόπηση της Ιστορικής Εξέλιξης της Ελληνικής Κοινωνίας κατά τον 

19ο αιώνα», 

Σωκράτης Πετμεζάς, «Οι κοινωνικές δομές κατά τον 19ο αιώνα», 

Ελευθερία Ζέη, «Όψεις του Ελληνικού 19ου αιώνα: Ο μετασχηματισμός του καθημερινού»] 

 

4η: Πολιτική και Οικονομική Εξουσία κατά τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα.  

 

Κείμενα: Α. Μωυσίδης – Σ. Σακελλαρόπουλος (επιμελητές), Η Ελλάδα στον 19ο και τον 20ο 

αιώνα, Εισαγωγή στην Ελληνική Κοινωνία, Τόπος, Αθήνα, 2010, σελ. 107-127. 

[Νίκη Μαρωνίτη, «Εξουσία και Πολιτική στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», 

https://eclass.duth.gr/modules/units/?course=OKA147&id=5267
https://eclass.duth.gr/modules/units/?course=OKA147&id=5268
https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/181-%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9A218/%CE%A0.%20%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%201821.pdf
https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/181-%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9A218/%CE%A0.%20%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%201821.pdf
https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/181-%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9A218/%CE%A0.%20%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%201821.pdf
https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/181-%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9A218/%CE%A0.%20%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%201821.pdf
https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/181-%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9A218/%CE%A0.%20%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%201821.pdf


Θεοδώρος Σακελλαρόπουλος, «Ένα περίγραμμα για την κατανόηση της οικονομικής και της 

κοινωνικής ιστορίας της Ελλάδας του 19ου αιώνα»] 

 

5η: Το Κίνημα στο Γουδί, οι ερμηνείες του και βασικές συνιστώσες του Ελληνικού 

μεσοπολέμου. 

 

Κείμενα: Νίκη Μαρωνίτη (επιμελήτρια), Το Κίνημα στο Γουδί 1909, Alter-Ago MME Α.Ε., 

Αθήνα, 2010, σελ. 9-28. 

[«Εισαγωγή, Ιστοριογραφικές Προσεγγίσεις του Κινήματος στο Γουδί», 

Νίκη Μαρωνίτη, «Η δεκαετία πριν από το Γουδί: εσωτερικά και διεθνή δεδομένα»] 

 

Βασίλη Πατρώνης, Ελληνική Οικονομική Ιστορία [ηλετρ. Βιβλ.], Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών, διαθέσιμο στο https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1700 

[Βασίλη Πατρώνης, «Η περίοδος της Ανόρθωσης και του Μεσοπολέμου, 1909-1940: Οι 

Αλλαγές στο Αστικό Τομέα και Βιομηχανία»] 

 

6 η: Κοινοβούλιο και δικτατορία στον Ελληνικό Μεσοπόλεμο 

 

Κείμενα: Ιστορία της Ελλάδας του 20ου Αιώνα (Τόμος Β’, Μέρος Β’), Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2003, 

σελ. 37-123 

Ιστορία των Ελλήνων, τ. 15, Δομή, Αθήνα, χ.χ., σελ. 368-467 

[Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Κοινοβούλιο και Δικτατορία», 

Σπύρος Μαρκέτος, «Η γοητεία του ολοκληρωτισμού στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου»] 

 

7η: Το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Φασιστικό καθεστώς ή παραδοσιακή δικτατορία;  

 

Κείμενα: Σπυρίδων Πλουμίδης, «Το Καθεστώς Μεταξά 1936-1940», διαθέσιμο στο 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ARCH252/Metaxas.pdf 

 

Σπυρίδων Πλουμίδης, «Η φασιστική νεολαία Ε.Ο.Ν. του Ι. Μεταξά (1936-1940)», διαθέσιμο 

στο 

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/drast_hist/fasismos_ekpaid/ploumidiss

piros.pdf 

 

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1700
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ARCH252/Metaxas.pdf
http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/drast_hist/fasismos_ekpaid/ploumidisspiros.pdf
http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/drast_hist/fasismos_ekpaid/ploumidisspiros.pdf


8η: Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος. 

 

Κείμενα: Ιστορία της Ελλάδας του 20ου Αιώνα (Τόμος Γ’, Μέρος Α’), Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2007, 

σελ. 49-69 & 101-150 

[Davide Rodogno, «Το ΄Spazio Vitale΄ του Φασισμού και η είσοδος της Ιταλίας στο Πόλεμο», 

Νίκος Παπαναστασίου & Χάγκεν Φλάισερ, «Το ΄Οργανωμένο Χάος΄»] 

 

Ντέβιντ Κλόουζ (επιμελητής), Ο Ελληνικός εμφύλιος πόλεμος 1943-1950, Μελέτες για την 

πόλωση, Φιλίστωρ, Αθήνα, 2000, σελ. 15-51 

[«Εισαγωγή»] 

 

Ιστορία της Ελλάδας του 20ου Αιώνα (Τόμος Γ’, Μέρος Β’), Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2007, σελ. 9-

67. 

[Μιχάλης Λυμπεράτος, «Οι οργανώσεις της αντίστασης»] 

 

9η: Μετεμφυλιακή Ελλάδα: Οικονομία, Πολιτική και Δικτατορία 

 

Γιάννης Ζαϊμάκης (επιμελητής), Ερευνητικές Διαδρομές στις Κοινωνικές Επιστήμες, 

Θεωρητικές-Μεθοδολογικές συμβολές και μελέτες περίπτωσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

Εργαστήρι Κοινωνικής Ανάλυσης & Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, 2018, σελ. 299-

329. 

[Νίκος Σερντεδάκις & Βασίλης Ρόγγας, «Συγκρουσιακοί κύκλοι, εκλογικά και οικονομικά 

καθεστώτα στη μεταπολεμική Ελλάδα: Συμβολή σε μια σχεσιακή ανάλυση της μέσης 

διάρκειας»] 

 

Σπύρος Βλαχόπουλος, Δημήτρης Καιρίδης & Αντώνης Κλάψης (επιμελητές), Η Δικτατορία 

των Συνταγματαρχών, Ανατομία μια Επταετίας, Πατάκης, Αθήνα, 2019, σελ. 9-30. 

[«Εισαγωγή», 

Δημήτρης Καιρίδης, «Το Πραξικόπημα της 21ης Απριλίου μέσα από την σκοπιά της πολιτικής 

θεωρίας και της συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης»] 

 

10η: Η Μεταπολίτευση και η ηγεμονία του ΠΑΣΟΚ.  

 



Άννα Καραπάνου (επιμελήτρια), «Ἡ δημοκρατία δικαίῳ οὐδέποτε κατελύθη», 40 χρόνια από 

την αποκατάσταση της δημοκρατίας, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, διαθέσιμο στο 

https://www.openbook.gr/40-xronia-apo-tin-apokatastasi-tis-dimokratias/ 

 

Χρήστος Βερναρδάκης, Ηλίας Γεωργαντάς, Διονύσης Γράβαρης, Δημήτριος Κοτρόγιαννος, 

Δ. (επιμελητές), Τριάντα Χρόνια Δημοκρατία: Το Πολιτικό σύστημα της Τρίτης Ελληνική 

Δημοκρατίας 1974-2004, τόμος Α', Κριτική, Αθήνα, 2004.  

[Χριστόφορος Βερναρδάκης, «Η ίδρυση, η εξέλιξη και η μετεξέλιξη του ΠΑΣΟΚ: Από το 

‘κόμμα των Μαζών’ στο ‘κόμμα του κράτους’] 

 

11η: Η Παγκόσμια Οικονομική κρίση του 2008, ο χαρακτήρας της και οι κοινωνικές της 

επιπτώσεις στην Ελληνική κοινωνία. 

 

Μαρία Κούση & Στέλλα Ζαμπαρλούκου (επιμελήτριες), Κοινωνικές Όψεις της Κρίσης στην 

Ελλάδα, Πεδίο, Αθήνα, 2014. 

[Ο οικογενειοκρατικός προνοιακός καπιταλισμός στην Ελλάδα: κρίση κοινωνικής 

αναπαραγωγής και αντι-κοινωνική πολιτική 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος & 

Αντώνης Ρουμπάκης] 

 

Συνέντευξη του Γιάνη Βαρουφάκη στον Γιώργο Σουβλή, «Ο Σύριζα ήταν πιο μεγάλο πλήγμα 

κατά της Αριστεράς από ότι η Θάτσερ», site ΜέΡΑ25, διαθέσιμο στο https://mera25.gr/g-

varoufakis-sto-jacobin-o-syriza-itan-pio-megalo-pligma-kata-tis-aristeras-apo-oti-i-thatser/ 

 

Συνέντευξη του Κώστα Λαπαβίτσα στον Γιώργο Σουβλή, «Το μέλλον της Ελλάδας», site 

Κώστα Λαπαβίτσα, διαθέσιμο στο http://costaslapavitsas.blogspot.com/2017/08/blog-

post.html 

 

12η: Ανακεφαλαίωση.  

 

 

 

 

 

https://www.openbook.gr/40-xronia-apo-tin-apokatastasi-tis-dimokratias/
https://mera25.gr/g-varoufakis-sto-jacobin-o-syriza-itan-pio-megalo-pligma-kata-tis-aristeras-apo-oti-i-thatser/
https://mera25.gr/g-varoufakis-sto-jacobin-o-syriza-itan-pio-megalo-pligma-kata-tis-aristeras-apo-oti-i-thatser/
http://costaslapavitsas.blogspot.com/2017/08/blog-post.html
http://costaslapavitsas.blogspot.com/2017/08/blog-post.html


Ύλη για τις εξετάσεις από τα παραπάνω κείμενα: 

 

1. Κώστας Κωστής, «Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας», Η διαμόρφωση του 

Νεοελληνικού Κράτους, 18ος-21ος Αιώνας, Πόλις, Αθήνα, 2013, σελ. 31-178 (2.1 στο e-

class) 

2. Νίκη Μαρωνίτη (επιμελήτρια), Το Κίνημα στο Γουδί 1909, Alter-Ago MME Α.Ε., 

Αθήνα, 2010, σελ. 9-28. 

[«Εισαγωγή, Ιστοριογραφικές Προσεγγίσεις του Κινήματος στο Γουδί», 

Νίκη Μαρωνίτη, «Η δεκαετία πριν από το Γουδί: εσωτερικά και διεθνή δεδομένα»] 

(5.1 στο e-class) 

3. Σπυρίδων Πλουμίδης, «Το Καθεστώς Μεταξά 1936-1940», διαθέσιμο στο 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ARCH252/Metaxas.pdf (7.1 στο e-

class) 

Σπυρίδων Πλουμίδης, «Η φασιστική νεολαία Ε.Ο.Ν. του Ι. Μεταξά (1936-1940)», 

διαθέσιμο στο 

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/drast_hist/fasismos_ekpaid/plo

umidisspiros.pdf  (7.2 στο e-class) 

4. Ιστορία της Ελλάδας του 20ου Αιώνα (Τόμος Γ’, Μέρος Β’), Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2007, 

σελ. 9-67. 

[Μιχάλης Λυμπεράτος, «Οι οργανώσεις της αντίστασης»] (8.3 στο e-class) 

      

 

 

        

 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ARCH252/Metaxas.pdf
http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/drast_hist/fasismos_ekpaid/ploumidisspiros.pdf
http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/drast_hist/fasismos_ekpaid/ploumidisspiros.pdf

