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∆ιάγραµµα 

1η εβδοµάδα: ∆ιάγραµµα του µαθήµατος: ενηµέρωση για τα κεφάλαια των βιβλίων που 

περιλαµβάνονται στην ιστοσελίδα e-course και το χρονοδιάγραµµα µελέτης. Παρουσίαση 

της βιβλιογραφίας. Εξέταση και θεµατικός προσανατολισµός για τα βιβλία που προτείνονται 

ως συγγράµµατα στο «Εύδοξος». ∆ιανέµεται έντυπο χρονολόγιο (περιλαµβάνεται στην 

ιστοσελίδα e-course) για την περίοδο 1789-1994. «Αφήγηση» µε βάση τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο χρονολόγιο, τοποθέτηση των εξελίξεων στον ευρωπαϊκό χώρο, σύνδεση µε 

άλλες ενότητες ευρωπαϊκής ιστορίας που έχουν προηγηθεί στο πρόγραµµα σπουδών. 

2η εβδοµάδα: Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η «αφήγηση» του χρονολογίου, συζήτηση για 

την περιοδολόγηση της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Συζήτηση για τη συγκρότηση της 

ιστορικής επιστήµης το 19ο αιώνα και τη σηµασία αυτής της εξέλιξης για την ιστοριογραφία 

του ΧΧου αιώνα.  

3η εβδοµάδα: 1870-1892: Εξετάζουµε τους όρους της ευρωπαϊκής ανάπτυξης, την εµφάνιση 

και την επέκταση της «Μεγάλης Ύφεσης» του 19ου αι., τις αλλαγές στην οικονοµική πολιτική 

των κρατών στο πεδίο της βιοµηχανικής ανάπτυξης, των εξωτερικών συναλλαγών και του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.  

4η εβδοµάδα: Προστατευτική πολιτική (εθνική πολιτική οικονοµία) στο εσωτερικό των 

ευρωπαϊκών κοινωνιών και ιµπεριαλιστική πολιτική στο πεδίο της εξωτερικής τους 

ανάπτυξης. ∆ιεθνοποίηση της οικονοµίας και εδραίωση της αγγλο-γερµανικής οικονοµικής 

σύγκρουσης. Θεωρίες για τον ιµπεριαλισµό ως στάδιο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. 

5η εβδοµάδα: Το «κοινωνικό πρόβληµα». Σύνδεση των ευρωπαϊκών κρατικών πολιτικών µε 

την ανάπτυξη της εργατικής τάξης και τη συγκρότησή της στο χώρο της πολιτικής και του 

συνδικαλισµού. Εξέταση της πορείας εκπροσώπησης των εργατικών στρωµάτων σε 

Ηνωµένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερµανία.  

6η εβδοµάδα: Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις των αιτιών του Α΄ Π.Πολέµου. Αφήγηση του 

πολέµου, πέντε χρόνια ενός ατέλειωτου πολέµου, τόποι και πρόσωπα (άνδρες και γυναίκες 

στη σύρραξη). 



7η εβδοµάδα: Πόλεµος και µνήµη: πώς οι ιστορικοί προσεγγίζουν τη σύρραξη και τα ίχνη του 

πολέµου. Πόλεµος και επανάσταση: εξεγέρσεις στο δυτικό µέτωπο και επανάσταση στη 

Ρωσία. 

8η εβδοµάδα: Η συνθήκη των Βερσαλλιών και οι επικριτές της. Πολιτικές εξελίξεις στη 

Γερµανία: η δηµοκρατία της Βαϊµάρης, εργατικά συµβούλια και ιδεολογικές ζυµώσεις, 

κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές ισορροπίες. Η πληθωριστική κρίση των αρχών της 

δεκαετίας του 1920. 

9η εβδοµάδα: Φασισµός, εθνικοσοσιαλισµός και αντισηµιτισµός. Συζήτηση για την κρίση του 

φιλελευθερισµού και του κοινοβουλευτισµού στην Ευρώπη, θεωρίες του φασιστικού 

φαινοµένου. 

10η εβδοµάδα: Πώς έφτασαν οι ΗΠΑ στο κραχ του 1929. Επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές χώρες 

και εθνικές επιλογές ανάκαµψης. New Deal και πολιτικές απασχόλησης. Το κοµµουνιστικό 

στρατόπεδο απέναντι στην κρίση του καπιταλισµού και τις πολιτικές επιλογές της Ευρώπης. 

11η εβδοµάδα: Τα λαϊκά µέτωπα στην Ισπανία και τη Γαλλία. Ο ισπανικός εµφύλιος, η 

βρετανική και γαλλική πολιτική της µη παρέµβασης, οι συµφωνίες του Μονάχου και η 

στάση της Σοβιετικής Ένωσης. 

12η εβδοµάδα: Β΄ Π.Πόλεµος: από τον Blitzkrieg στην κατοχή της Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκές 

χώρες απέναντι στην Νέα γερµανική Τάξη, δωσιλογισµός και αντίσταση. Η µεταπολεµική 

τάξη: οι συµφωνίες του Bretton Woods, το σχέδιο Μάρσαλ και η παγίωση του Ψυχρού 

Πολέµου.  

13η εβδοµάδα: Η Χρυσή Εποχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών, πλήρης απασχόληση, κράτος 

πρόνοιας και περιβαλλοντική καταστροφή. Η απο-αποικιοποίηση και η πετρελαϊκή κρίση. 

Σύντοµη επισκόπηση της Κίνας του Μάο τσε Τουγκ.  


