
Από τα πολύ παλιά χρόνια η Ευρώπη 

αποτέλεσε το κέντρο, γύρω από το οποίο 

αναπτύχθηκαν διάφοροι πολιτισμοί. Πρώτος 

ευρωπαϊκός πολιτισμός θεωρείται ο 

ελληνικός. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε ο 

ρωμαϊκός, για να δώσει τη θέση του στο 

χριστιανικό, που άνθισε στην εποχή της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ακολουθούν οι 

διάφορες επιδρομές των βαρβαρικών φυλών 

και η κατάληψη όλης της Δ. Ευρώπης. Οι 

φυλές αυτές αρχίζουν να δημιουργούν τα 

πρώτα οργανωμένα κράτη και να δέχονται 

την επίδραση του παλιού ρωμαϊκού 

πολιτισμού.  

Στη συνέχεια (1241) εισβάλλουν οι 

Μογγόλοι, που περιορίζονται στο ανατολικό 

τμήμα και σώζεται, έτσι, η υπόλοιπη Ευρώπη 

από την καταστροφή. Με την ανακάλυψη της 

Αμερικής και των άλλων ηπείρων αρχίζει για 

την Ευρώπη μια νέα περίοδος, των 

ανακαλύψεων και της αποικιοκρατίας. 

Παράλληλα υπάρχει μια διόγκωση του ρόλου 

της Εκκλησίας στη ζωή και την οργάνωση 

των κρατών. Το αποτέλεσμα ήταν οι διάφοροι 

πόλεμοι και η Ιερά Εξέταση. 



18ος ΑΙΩΝΑΣ 

Η Βιομηχανική Επανάσταση ήταν μια ιστορική περίοδος και ένα 

ιδιαίτερα σύνθετο σύστημα ραγδαίων μεταβολών και 

ανακατατάξεων - τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών και 

πνευματικών - οι οποίες οδήγησαν για πρώτη φορά στην 

εμφάνιση της "εκβιομηχανισμένης" κοινωνίας στη Μεγάλη 

Βρετανία μεταξύ των ετών 1760 - 1860. Την αλλαγή αυτή 

ακολούθησαν ανάλογες, αλλά όχι και ταυτόσημες βιομηχανικές 

επαναστάσεις και στις άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες που από την 

αγροτική κυρίως μορφή τους επέφεραν την εκβιομηχάνισή τους. 

Ιδιαίτερα επηρεάστηκε η Γαλλία και αργότερα οι ΗΠΑ σε σχέση 

με το τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης της οικονομίας και της 

δομής της κοινωνίας. Οι ιδέες του διαφωτισμού που 

κυριαρχούσαν την εποχή αυτή, ήρθαν να ντύσουν με το 

πνευματικό μανδύα το σύνολο των μεταρρυθμίσεων και στον 

ιδεολογικό μεταρρυθμιστικό χάρτη. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 



18ος – 19ος ΑΙΩΝΑΣ 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Η Γαλλική Επανάσταση του 1789 ήταν η κοινωνική 

επανάσταση που κατήργησε την απόλυτη μοναρχία 

στην Γαλλία, γκρεμίζοντας το φεουδαρχικό σύστημα 

και αντικαθιστώντας το με το καπιταλιστικό. 

Επίσης, ώθησε την αναδιοργάνωση με την 

Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.  

Η επανάσταση οργανώθηκε από την ανερχόμενη 

αστική τάξη, η οποία εμπνευσμένη από τα 

κηρύγματα των Διαφωτιστών και με κεντρικό 

σύνθημα το τρίπτυχο «Ελευθερία, Ισότητα, 

Αδελφοσύνη», θέλησε να βελτιώσει την 

υπάρχουσα μοναρχία μετατρέποντάς την σε 

συνταγματική και όχι να την καταργήσει. Στην 

πορεία όμως, η μοναρχία καταργήθηκε και μετά 

από περιόδους τρομοκρατίας αλλά και 

οργάνωσης δίκαιου κράτους, η νεοσύστατη 

Δημοκρατία καταλύθηκε από τον Ναπολέοντα 

Βοναπάρτη. 



ΑΡΧΕΣ 20ου ΑΙΩΝΑ 

Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος , 

επίσης γνωστός ως ο Μεγάλος 

Πόλεμος, ήταν μια γενικευμένη 

σύγκρουση των Ευρωπαϊκών 

Δυνάμεων που διήρκεσε από τον 

Αύγουστο του 1914 ως τις 11 

Νοεμβρίου 1918. Στην ουσία αν 

και ήταν μία μεγάλη 

ενδοευρωπαϊκή διένεξη με τα 

κύρια μέτωπα στη Ευρώπη, και η 

επέκτασή της με την ενεργό 

συμμετοχή των αποικιακών 

στρατευμάτων και των 

αμερικανικών, προσέδωσαν τελικά 

την έννοια του παγκόσμιου. 

Οι Δυνάμεις της Αντάντ ( η Μεγάλη Βρετανία, 

Γαλλία, η Ιταλία ,η Ρωσία και οι ΗΠΑ) νίκησαν 

τις Κεντρικές Δυνάμεις (Γερμανία, 

Αυστροουγγαρία, Οθωμανική Αυτοκρατορία 

και Βουλγαρία) και οδήγησαν αφενός στην 

κατάρρευση τεσσάρων αυτοκρατοριών και σε 

ριζικές αλλαγές στον χάρτη της Ευρώπης ,εκ 

του κατακερματισμού αυτών, αφετέρου στη 

μεγάλη Ρωσική Επανάσταση και σε τελική 

φάση την δημιουργία της Κοινωνίας των 

Εθνών. Τα θύματα του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου ανήλθαν σε 9 εκατομμύρια 

στρατευμένους και σε άλλους τόσους αμάχους 

ξεπερνώντας συνολικά τα 18,5 εκατομμύρια 

ψυχών. 



Σκηνή από τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο 

Οι απώλειες των 

συμμαχικών δυνάμεων κατά 

τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 



Η Συνθήκη της Λωζάνης ήταν συνθήκη 

ειρήνης που έθεσε τα όρια της 

σύγχρονης Τουρκίας. Υπογράφηκε στη 

Λωζάνη στις 24 Ιουλίου 1923 από την 

Ελλάδα και τις άλλες χώρες που 

πολέμησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο 

Πόλεμο και την Μικρασιατική 

εκστρατεία και συμμετείχαν στην 

Συνθήκη των Σεβρών.  

ΑΡΧΕΣ 20ου ΑΙΩΝΑ 

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ 

Η Τουρκία ανέκτησε την Ανατολική Θράκη, κάποια νησιά του Αιγαίου, (Ίμβρος 

και Τένεδος), μια λωρίδα γης κατά μήκος των συνόρων με την Συρία, την περιοχή 

της Σμύρνης και της Διεθνοποιημένης  Ζώνης των Στενών. Παραχώρησε τα 

Δωδεκάνησα στην Ιταλία και ανέκτησε πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα σε όλη της 

την επικράτεια ενώ παράλληλα απέκτησε δικαιώματα στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων σε όλη την επικράτειά της εκτός της ζώνης των στενών. 



Η Ελλάδα υποχρεώθηκε να πληρώσει σε 

είδος τις πολεμικές επανορθώσεις. Η 

αποπληρωμή έγινε με επέκταση των 

τουρκικών εδαφών της Ανατολικής 

Θράκης πέρα από τα όρια της συμφωνίας. 

Τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος 

παραχωρήθηκαν στην Τουρκία με τον όρο 

ότι θα διοικούνταν με ευνοϊκούς όρους για 

τους Έλληνες. Ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης έχασε την ιδιότητα του 

Εθνάρχη και το Πατριαρχείο τέθηκε υπό 

ειδικό διεθνές νομικό καθεστώς. 

  

Σε αντάλλαγμα, η Τουρκία παραιτήθηκε 

από όλες τις διεκδικήσεις για τις παλιές 

περιοχές της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας εκτός των συνόρων της 

και εγγυήθηκε τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων στην Τουρκία. Με 

ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας 

και Τουρκίας αποφασίστηκε η 

υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών ή 

από τις δύο χώρες και η 

αποστρατικοποίηση κάποιων νησιών 

του Αιγαίου. 

ΑΡΧΕΣ 20ου ΑΙΩΝΑ 



Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΜΕΣΑ 20ου ΑΙΩΝΑ 

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος διήρκεσε από το 1939 έως το 1945. Στον πόλεμο 

αυτόν ενεπλάκη η πλειονότητα των κρατών του τότε κόσμου -

συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων δυνάμεων (Η.Π.Α ,ΕΣΣΔ , Αγγλία, 

Γαλλία, Γερμανία)- δημιουργώντας τελικά δύο αντίπαλες στρατιωτικές 

συμμαχίες: τους Συμμάχους και τις δυνάμεις του Άξονα. Σημαδεύτηκε από 

μαζικές εκτελέσεις και θανάτους πολιτών. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται το 

Ολοκαύτωμα (στο οποίο σκοτώθηκαν περισσότεροι από 11 εκατομμύρια 

άνθρωποι) και η στρατηγική βομβαρδισμού βιομηχανικών κέντρων και 

κατοικημένων περιοχών (κατά τη διάρκεια της οποίας περισσότεροι από 1 

εκατομμύριο άνθρωποι σκοτώθηκαν και η οποία συμπεριέλαβε την ρίψη των 

ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι από τις Η.Π.Α). Ο συνολικός 

αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου είναι συγκλονιστικός για τα ανθρώπινα δεδομένα και 

υπολογίζεται σε 50 έως 85 εκατομμύρια απώλειες. 



ΜΕΣΑ 20ου ΑΙΩΝΑ 

«Καινοτομία» αυτού του πολέμου: η 

ατομική βόμβα 

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε την 1η 

Σεπτεμβρίου 1939 με την εισβολή των 

γερμανικών δυνάμεων στην Πολωνία και 

την άμεση κήρυξη πολέμου στη Γερμανία 

από την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Από τα τέλη του 1939 μέχρι τις αρχές του 

1941, η Γερμανία κατάφερε να κατακτήσει 

ή να θέσει υπό τον έλεγχο της μεγάλο 

μέρος της ηπειρωτικής Ευρώπης 

σχηματίζοντας παράλληλα τη συμμαχία 

του Άξονα με την Ιταλία και την Ιαπωνία. 

Με την υπογραφή του Γερμανοσοβιετικού 

συμφώνου, οι Γερμανοί μπορούσαν να 

ασχοληθούν με την Πολωνία δίχως τον 

κίνδυνο να τους εμποδίσει η Σοβιετική 

Ένωση. Τον Ιούνιο του 1941 οι Δυνάμεις 

του Άξονα άρχισαν να πραγματοποιούν 

εισβολή στην Σοβιετική Ένωση. 



Από 4 έως 11 Φεβρουαρίου του 1945 ο 

Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρούζβελτ, ο 

ηγέτης της ΕΣΣΔ Στάλιν και ο 

Βρετανός Πρωθυπουργός Τσώρτσιλ, 

συναντήθηκαν στην Γιάλτα της Ρωσίας 

για την πραγματοποίηση της δεύτερης 

συνόδου κορυφής. «Η Διάσκεψη της 

Γιάλτας» πραγματοποιήθηκε στο 

μέγαρο της Λιβάντια. Η σύνοδος αυτή 

θεωρείται μεγάλης σπουδαιότητας, 

κυρίως λόγω των θεμάτων που 

διαπραγματεύτηκαν οι "Τρεις 

Μεγάλοι" και είχε να κάνει με την 

μεταπολεμική πολιτική που θα 

ακολουθούσαν σχετικά με τις χώρες 

που είχε καταλάβει η Ναζιστική 

Γερμανία.  

ΜΕΣΑ 20ου ΑΙΩΝΑ 

 Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΙΑΛΤΑΣ 

Επί επτά ημέρες οι αρχηγοί των κρατών 

καθόριζαν την μορφή που θα είχε ο 

μεταπολεμικός κόσμος. Οι Βρετανοί ήθελαν να 

περισώσουν ό,τι ήταν δυνατόν από την 

προπολεμική "υγειονομική ζώνη" γύρω από 

την ΕΣΣΔ ενώ τις ΗΠΑ απασχολούσε κυρίως η 

Ιαπωνία και ο Ειρηνικός Ωκεανός καθώς και η 

είσοδος της ΕΣΣΔ στον πόλεμο κατά της 

Ιαπωνίας. 
 



Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΕΛΗ 20ου – ΑΡΧΕΣ 21ου ΑΙΩΝΑ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αποτελεί μια οικονομική και 

πολιτική ένωση είκοσι οκτώ ευρωπαϊκών κρατών. 

Ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993 με τη θέση σε ισχύ της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστότερης ως 

Συνθήκη του Μάαστριχτ, βασιζόμενη στις τότε 

Ευρωπαϊκές τις οποίες και αντικατέστησε. Το 1993, η 

Ένωση αριθμούσε 12 μέλη. Θεωρείται ως η ισχυρότερη 

ένωση κρατών μέχρι σήμερα στην παγκόσμια ιστορία, με 

επιδιώξεις οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και 

πολιτιστικού περιεχομένου. Η ΕΕ αποτελεί το τρέχον 

στάδιο μιας ανοιχτής διαδικασίας ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης.Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ περιλαμβάνουν 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 

το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 



Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ :  

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 ΝΤΑΚΑΚΗ ΔΑΦΝΗ 

 ΜΠΑΜΠΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 

 ΜΥΡΙΑΝΙΔΗ ΖΩΗ  


