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Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

Περιγράφει την ελληνική ιστορία από την εποχή του Χαλκού μέχρι τη Σύγχρονη Ελλάδα.
Εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Πιο γνωστό ως Ε.Λ.Ι.Α., αποτελεί τμήμα του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης,
Μ.Ι.Ε.Τ., από τον Οκτώβριο του 2009. Ως βασικό στόχο έχει τη διάσωση, συλλογή,
ταξινόμηση, μελέτη και έκδοση αρχειακού και έντυπου υλικού του 19ου και 20ού αιώνα το
οποίο αφορά κυρίως στην ιστορική εξέλιξη και πνευματική ανάπτυξη της Ελλάδας.
Βουλή των Ελλήνων

Το Ελληνικό Σύνταγμα και η συνταγματική ιστορία της Ελλάδας από την ιστοσελίδα της
Βουλής των Ελλήνων.
Βουλή των Ελλήνων

Η επανάσταση του 1821 μέσα από την έκθεση της Βουλής των Ελλήνων, που
πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 180 χρόνων από την ελληνική επανάσταση.
Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Η εικοσάτομη σειρά των «Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας», που αφορά στην
Ελληνική Επανάσταση του 1821: στον αντίκτυπό της στην Ευρώπη και στον αγώνα των
επαναστατημένων Ελλήνων για την αποτίναξη του ξένου ζυγού, την εισαγωγή
φιλελεύθερων πολιτικών θεσμών, την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του πολίτη και τη
δημιουργία σύγχρονου ανεξάρτητου, ευνομούμενου και ισχυρού κράτους.
Οπτικοακουστικό Αρχείο της ΕΡΤ

Το πλουσιότερο Ψηφιακό Αρχείο της Ελλάδος που αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε εικόνα και ήχο.
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Δημήτρης Κοκκώνης
Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ιστορία στο διαδίκτυο.

Μυριόβιβλος
Περιέχει άρθρα για διάφορες ιστορικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Τμήμα του
διαδικτυακού πολιτιστικού κέντρου atropos.

Ελλάδα 1922: Μία "Κιβωτός Προσφύγων"
Δειγματική διδασκαλία στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις νέες
τεχνολογίες. Ασβεστάς Διονύσης
Ο Πανδέκτης

Περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρόκειται για συλλογές από τα Ινστιτούτα Νεοελληνικών
Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, και Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, που
ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται ψηφιακά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
Παρέχει πληροφορίες για το ιστορικό αρχείο και δίνεται πρόσβαση σε ψηφιοποιημένα
βιβλία. Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Τα Ινστιτούτα των ανθρωπιστικών επιστημών του ΕΙΕ καλύπτουν ευρύ φάσμα μελέτης και
έρευνας της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη γνώση
και την προβολή της εθνικής μας ταυτότητας.

Αρχαία Ελληνική Μυθολογία &amp;&nbsp; πολιτισμός
Πληροφορίες για την αρχαία Ελληνική Μυθολογία & τον πολιτισμό. Σελίδα βραβευμένη από
το Perseus Project.

2/5

Ιστορία
Συντάχθηκε απο τον/την Μάνος Στεφανάκης
Τρίτη, 06 Απρίλιος 2010 11:38

Archive
Το Project Archive είναι ένας δικτυακός τόπος που έχει ως στόχο του τη δημοσίευση
επιστημονικών μελετών και δοκιμίων σε θεματικές ενότητες που σχετίζονται με κάθε όψη
του πολιτισμού.

Εκηβόλος
Κείμενα για όλες τις πτυχές του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού (Αθηναϊκό πολίτευμα,
Αθηναϊκή δημοκρατία, Αρχαία Σπάρτη, Εμείς και οι αρχαίοι, Πολιτιστική προσφορά του
αρχαίου Ελληνικού κόσμου κλπ.) και χρήσιμα εργαλεία για τον φλόλογο.

Πανόραμα του αιώνα
Η επαναπροβολή από την ΕΡΤ των επεισοδίων της γνωστής κινηματογραφικής σειράς των
Φώτου Λαμπρινού και Λέοντα Λοΐσιου «Πανόραμα του αιώνα».
Η σειρά αποτελείται από 32 ημίωρα επεισόδια που καλύπτουν το χρονικό διάστημα από το
1895 (χρονιά που γεννήθηκε ο κινηματογράφος), έως τον Oκτώβριο του 1940: συγκεκριμένα
έως τις 28 Oκτωβρίου 1940, τη μέρα που η Eλλάδα εισέρχεται στο Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο

Εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό

Εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικόσε 4 βιβλία εργασίας:Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, Έθνη και
Κράτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι,Ο Δεύτερος Παγκόσμιος
Πόλεμος.

Θουκυδίδης
Τα βιβλία του Θουκυδίδη σε μετάφραση Ελ. Βενιζέλου και στοιχεία για τη ζωή και το έργο
του. Σιδηρόπουλος Νικόλαος

Επίτομο λεξικότης ελληνικής ιστορίας
ΠΡΟΣΩΠΑ - ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΧΑΡΤΕΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Έκδοση: ΤΟ ΒΗΜΑ, 2004. Επιμέλεια: Βαγγέλης Δρακόπουλος - Γεωργία Ευθυμίου
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Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι
Ελληνική μετάφραση της βραβευμένης ιστοσελίδας για την προσωκρατική σκέψη στον
αρχαίο ελληνικό κόσμο. Περιλαμβάνει βιογραφίες, κείμενα, κ.ά. Γιάννης Σταματέλλος

Αρχαίος ελληνικός πολιτισμός
Πληροφορίες για τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό. Public Broadcasting Service

Σαν Σήμερα
Το ελληνικό αλμανάκ στο διαδίκτυο. Σημαντικές ιστορικές στιγμές για την κάθε
ημερομηνία.

Byzantium: Byzantine Studies on the Internet
Η ιστορία και ο Πολιτισμός του Βυζαντίου στο διαδίκτυο. Paul Halsall

Etymological Dictionary of Classical Mythology

Λεξικό της ελληνικής μυθολογίας. Elizabeth Wallis Kraemer - Oakland University, Rochester,
MI.

Η Ελλάδα στο Μουσείο Μπενάκη
Η ενότητα των συλλογών αυτών συγκροτείται από πολλά επιμέρους σύνολα με πάνω από
40.000 έργα, που καταγράφουν το χαρακτήρα του ελληνικού κόσμου στο θεαματικό
πανόραμα της χρονικής του διαδρομής: από την αρχαιότητα και την εποχή της ρωμαϊκής
κυριαρχίας ως τη μεσαιωνική περίοδο του Βυζαντίου, από την πτώση της
Κωνσταντινούπολης, την περίοδο της φραγκικής και οθωμανικής κατοχής, ως την έκρηξη
του Αγώνα της Ανεξαρτησίας το 1821, και από την περίοδο της διαμόρφωσης του νέου
ελληνικού κράτους ως το 1922, τη χρονιά εκείνη που σημαδεύει η Μικρασιατική
Καταστροφή.

Εκπαιδευτικό Υλικό Μέσης
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Σχέδια μαθήματος, οπτικοακουστικό υλικό, δειγματικά εξεταστικά δοκίμια από το
Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου.

History for Kids
Μια σελίδα για παιδιά και εκπαιδευτικούς που ασχολείται με όλες τις περιόδους της
ιστορίας. Διευθύνεται από την Dr. Carr (Portland State University)
Υπουργείο Πολιτισμού

Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού που μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλότροπα στη
διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας.

Βικιπαίδεια
H ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια που γράφουμε συμμετοχικά.

Live pedeia
Ελληνική Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια
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