
IΣΟΡΙΑ Α΄ Σάξθ Ημερθςίου και Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου  
Οδθγίεσ Διδαςκαλίασ 

 
 
Η διδακτζα φλθ του μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ Αϋ Τάξθσ του Ημεριςιου και Εςπερινοφ Γενικοφ 
Λυκείου αποτελεί και εξεταςτζα φλθ *άρκρο 9 «Τράπεηα Θεμάτων Διαβακμιςμζνθσ 
Δυςκολίασ» του ν. 4692/2020 (Αϋ111)+ και ορίηεται με βάςθ το ςχολικό εγχειρίδιο (Α. 
Μαςτραπάσ, Ιςτορία του Αρχαίου Κόςμου: Από τουσ προϊςτορικοφσ πολιτιςμοφσ τθσ 
Ανατολισ ζωσ τθν εποχι του Ιουςτινιανοφ, ΙΤΥΕ - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Ακινα 2019). 
 
Ο/Η διδάςκων/-ουςα παρουςιάηει αναλυτικά τα προσ εξζταςθ φαινόμενα και ζχει ακόμα τθ 
δυνατότθτα να παρουςιάςει με ςυνοπτικό τρόπο ιςτορικά φαινόμενα από τθν φλθ που δεν 
εξετάηεται, για να καλφψει ενδεχόμενα κενά τθσ γνϊςθσ, ϊςτε οι μακθτζσ να κατανοοφν τθν 
ιςτορικι ςυνζχεια.  
Καλό είναι από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ να γίνει προγραμματιςμόσ για τθ διδαςκαλία 
των εξεταηόμενων ενοτιτων και ςυνιςτάται ςυνεργαςία των διδαςκόντων το μάκθμα ςτθν 
ίδια ςχολικι μονάδα, με ςκοπό τθν επιτυχι διαχείριςθ τθσ φλθσ και τθν 
αποτελεςματικότθτα ςτθ διδαςκαλία τθσ. 

Η διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ δεν αποκλείει τθν αφιγθςθ, δεν μπορεί όμωσ 
να περιορίηεται μόνο ςε αυτι, απαραίτθτο είναι να εφαρμόηονται και άλλεσ διδακτικζσ 
μζκοδοι, όπωσ ο κατευκυνόμενοσ διάλογοσ και θ διερεφνθςθ. Η διερευνθτικι μζκοδοσ όχι 
μόνο επικυρϊνει ςτθ ςκζψθ των μακθτϊν τθ λειτουργία τθσ Ιςτορίασ ωσ επιςτιμθσ, αλλά 
και τουσ οδθγεί ςε προςωπικι επαφι με τα τεκμιρια του γνωςτικοφ αντικειμζνου, δθλαδι 
τισ πθγζσ. 

Οι μακθτζσ, παράλλθλα με τθ διδαςκαλία τθσ φλθσ, πρζπει να αςκθκοφν ςτθν επεξεργαςία 
ιςτορικϊν πλθροφοριϊν που αντλοφν από τα παρακζματα (τα αποςπάςματα κειμζνων, τισ 
εικόνεσ, τουσ πίνακεσ, τουσ χάρτεσ κ.ά.) του ςχολικοφ εγχειριδίου ι από ςυμπλθρωματικό 
υλικό, που παρζχει  ο/θ διδάςκων/-ουςα φωτοτυπθμζνο ι ψθφιοποιθμζνο και το οποίο 
λειτουργεί εν είδει ιςτορικισ πθγισ.  
 
Η αξιοποίθςθ των πθγών από τουσ μακθτζσ τθσ Α΄ Λυκείου 
Οι μακθτζσ καλοφνται αφενόσ να κατανοιςουν τον ρόλο των ιςτορικϊν πθγϊν και 
αφετζρου να αποκτιςουν τισ πρϊτεσ, απαραίτθτεσ, γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τθν 
αξιοποίθςι τουσ. 
Η προςζγγιςθ του παρελκόντοσ με τθ χριςθ των πθγϊν αποτελεί ενδιαφζρουςα και 
δθμιουργικι διαδικαςία που μεταβάλλει τον μακθτι ςε ερευνθτι. 

Οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να κζςουν τα ερωτιματά τουσ και να αξιοποιιςουν 
κατάλλθλα τα κατάλοιπα του παρελκόντοσ αναδεικνφοντασ το ανεπεξζργαςτο υλικό, που 
αναφζρεται ςτο παρελκόν, ςε «πθγι» παροχισ ιςτορικϊν πλθροφοριϊν.   
Είναι προφανζσ ότι κάκε «ιςτορικι πθγι» ζχει τα δικά τθσ χαρακτθριςτικά γνωρίςματα και 
υπθρετεί διαφορετικοφσ ςτόχουσ, άλλεσ είναι υλικά κατάλοιπα μιασ εποχισ και άλλεσ 
κείμενα που ςυντάχκθκαν για υπθρετιςουν ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ. Από τα κείμενα, άλλα 
ζχουν ςυνταχκεί ςε λόγο αφθγθματικό, άλλα περιγραφικό και άλλα ςε δοκιμιακό λόγο, 
εμπλουτιςμζνο με επιχειριματα, ενϊ άλλα είναι λογοτεχνικά κείμενα.  
Ενδεικτικά, ςτισ πθγζσ μπορεί να γίνεται θ ακόλουκθ επεξεργαςία: 
Κατανόθςθ του περιεχομζνου. Αυτι επιτυγχάνεται με τθν κριτικι προςζγγιςθ των 
πλθροφοριϊν που παρζχουν τα κείμενα-πθγζσ. Οι μακθτζσ, δθλαδι, αναλφουν και 
κατανοοφν το περιεχόμενό τουσ. Επιςθμαίνουν, εκτόσ από το κειμενικό είδοσ και τον ςκοπό 
για τον οποίο δθμιουργικθκαν, και άλλα ςτοιχεία του περιεχομζνου, όπωσ τον 
υποκειμενιςμό του ςυγγραφζα, ενδεχόμενεσ παραποιιςεισ τθσ πραγματικότθτασ, που 
μπορεί να οφείλονται ςε φανατιςμό ι ιδεολογικι προκατάλθψθ, τθν επιλεκτικότθτα ι 



εςκεμμζνθ απόκρυψθ πλθροφοριϊν, τα ακοφςια και εκοφςια ψεφδθ. Απϊτεροσ ςτόχοσ 
είναι θ επιςιμανςθ και θ ανάδειξθ των πλθροφοριϊν που παρζχουν οι πθγζσ. 
Χαρακτθριςτικά ερωτιματα που κα μποροφςαν να τεκοφν είναι τα ακόλουκα: 
Ποιο είναι το κζμα του κειμζνου; 
Ποιεσ είναι οι απόψεισ του ςυγγραφζα ςχετικά με το κζμα; 
Για ποιο λόγο ςυντάχκθκε το κείμενο; 
Με ποια επιχειριματα ι τεκμιρια ςτθρίηει τισ απόψεισ του; 
Προβάλλει κάποια γεγονότα ι πρόςωπα ο ςυγγραφζασ ι κάποια άλλα αποςιωπά; και για 
ποιουσ  λόγουσ; 
Μποροφν να ςυνδυαςτοφν οι πλθροφορίεσ τθσ πθγισ με τισ γνϊςεισ που ζχετε; 
Ζνταξθ ςτα ιςτορικά ςυμφραηόμενα. Αυτι επιτυγχάνεται με τθν ζνταξθ των πθγϊν ςτον 
χϊρο και τον χρόνο, με τθν αναγνϊριςθ τθσ εποχισ και του ιςτορικοφ περίγυρου ςτο 
πλαίςιο του  οποίου δθμιουργικθκαν. Τα τεκμιρια είναι αποςπαςματικά και ξεκομμζνα 
από τθν εποχι τουσ, γι’ αυτό είναι απαραίτθτο να ενταχκοφν ςε ιςτορικό-κοινωνικό πλαίςιο 
για να αποκτιςουν υπόςταςθ. Ζτςι δίνεται θ δυνατότθτα να ςυνδυαςτοφν οι πλθροφορίεσ 
των πθγϊν με τισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ. Ενδεχόμενεσ ερωτιςεισ είναι οι ακόλουκεσ: 
Ποφ και πότε ςυντάχκθκε το κείμενο; 
Ποιοι λόγοι ςυνζτειναν ςτθ δθμιουργία του; 
Οι πλθροφορίεσ, που ςασ παρζχει, είναι περιςςότερεσ ι είναι πιο ςυγκεκριμζνεσ από τισ 
ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ;  
Διαςταφρωςθ των πλθροφοριών. Η «αλικεια» των πλθροφοριϊν που παρζχουν οι πθγζσ 
επικυρϊνεται με τθ ςφγκριςι τουσ μζςω άλλων πθγϊν. Η φπαρξθ μίασ μόνο πλθροφορίασ 
αποτελεί επιςφαλζσ τεκμιριο για τθν ανάπλαςθ του παρελκόντοσ. Η διαςταφρωςθ των 
πλθροφοριϊν μιασ πθγισ αξιολογεί τθν εγκυρότθτα, τθν αξιοπιςτία τθσ ι και το αντίκετο. 
πουδαιότθτα των πθγών. Τελικι επιδίωξθ τθσ αξιοποίθςθσ των πθγϊν είναι θ επιςιμανςθ 
των ορίων τουσ, δθλαδι τθσ ςθμαςίασ και του ενδιαφζροντοσ που ζχουν οι παρεχόμενεσ 
απ’ αυτζσ πλθροφορίεσ. 
Η προαναφερόμενθ μζκοδοσ προςζγγιςθσ και αξιοποίθςθσ των πθγϊν ζχει ωσ τελικό ςτόχο 
τθ ςφνκεςθ ζγκυρων πλθροφοριϊν και κατ’ επζκταςθ τθν παραγωγι ουςιαςτικοφ ιςτορικοφ 
λόγου. 
 
Πρόςκετεσ απαραίτθτεσ γνώςεισ για τθν επεξεργαςία των πθγών 
Με τον όρο πθγζσ τθσ Ιςτορίασ προςδιορίηουμε γενικότερα οτιδιποτε κα ιταν δυνατό να 
μασ δϊςει πλθροφορίεσ για το παρελκόν. Αν λάβουμε, ωςτόςο, υπόψθ μασ τθν απόςταςθ, 
χρονικι και πολιτιςμικι, θ οποία μασ χωρίηει από τθν εποχι που εξετάηουμε μποροφμε εξ 
αρχισ να επιςθμάνουμε τθ δυςκολία που ενζχει ο προςδιοριςμόσ του υλικοφ το οποίο 
κεωρείται ωσ πθγι. Είναι βζβαιο ότι οι πλθροφορίεσ που ζχουν φκάςει μζχρι τισ θμζρεσ 
μασ για οποιαδιποτε εποχι είναι περιοριςμζνεσ, αποςπαςματικζσ και ενμζρει φορτιςμζνεσ 
από τθν παρζμβαςθ των ανκρϊπων που ςυνετζλεςαν εκοφςια ι ακοφςια ςτθ διατιρθςι 
τουσ. 
Πολλοί μελετθτζσ τθσ Ιςτορίασ προςδιορίηουν τθν ζννοια τθσ ιςτορικισ πθγισ 
χρθςιμοποιϊντασ τον όρο τεκμιριο, ο οποίοσ όμωσ προχποκζτει τθ διαδικαςία τθσ κριτικισ 
αντιμετϊπιςισ τθσ. Το τεκμιριο υφίςταται φςτερα από αναηιτθςθ και επιλογι. Είναι 
αναγκαίο να προςδιοριςτεί από τον μελετθτι τι κεωρεί κάκε φορά ωσ τεκμιριο και τι 
απορρίπτει από το ανεπεξζργαςτο ςφνολο των πλθροφοριϊν που διακζτει. 
 
Ειδικότερεσ δραςτθριότθτεσ που προτείνονται για τθν επεξεργαςία των πθγών. 
Σθμαντικό είναι να αποφεφγεται είτε μόνο θ απλι παράκεςθ πλθροφοριϊν είτε ο 
ςυνδυαςμόσ μόνο των πλθροφοριϊν με τισ γνϊςεισ των μακθτϊν. Η οικείωςθ με τθν 
ιςτορικι μεκοδολογία προχποκζτει τθ γνϊςθ τθσ ςκοπιμότθτασ, τθσ αξιοπιςτίασ και του 
είδουσ του κειμζνου-πθγισ, θ επίγνωςθ δθλαδι τθσ «ιςτορικότθτασ» τθσ πθγισ.   



Θεμελιϊδθσ ςτόχοσ είναι θ διάκριςθ των ιςτορικϊν πθγϊν από το απλό πλθροφοριακό 
υλικό και αυτό επιτυγχάνεται μζςω α) τθσ ζνταξθσ τθσ πθγισ ςε ςυγκεκριμζνο ιςτορικό 
πλαίςιο, β) τθσ διερεφνθςθσ των ςυνκθκϊν δθμιουργίασ τθσ, γ) τθσ κατανόθςθσ του ρόλου 
τθσ μαρτυρίασ και κατάταξισ τθσ (πρωτογενισ/δευτερογενισ πθγι, είδοσ/τφποσ πθγισ), δ) 
τθσ αξιολόγθςισ τθσ (π.χ. ο  βακμόσ αντιπροςωπευτικότθτάσ τθσ ςε ςχζςθ με τθν εποχι τθσ 
ι θ επιρροι που άςκθςε).  
Για τουσ παραπάνω λόγουσ προτείνουμε ο/θ διδάςκων/-ουςα να επιςθμαίνει ςτουσ 
μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ απαραίτθτεσ ειςαγωγικζσ πλθροφορίεσ για κάκε παράκεμα, 
όπωσ:  
να εντάςςει κάκε ιςτορικι πθγι ςε ςτοιχειϊδεσ ιςτορικό πλαίςιο, να επιςθμαίνει βαςικά 
γνωρίςματά τθσ ςε χζςθ με τον χρόνο και τον τόπο παραγωγισ τθσ, το περιεχόμενό τθσ 
αλλά και τον δθμιουργό και τον ςκοπό τθσ δθμιουργίασ τθσ. Κατϋ αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνεται μια κατθγοριοποίθςθ-αξιολόγθςθ τθσ πθγισ, θ οποία βοθκεί ςτθν περαιτζρω 
επεξεργαςία τθσ. Η παραπάνω δραςτθριότθτα επιτρζπει τθν άμεςθ ςυμμετοχι των 
μακθτϊν ςε διαδικαςίεσ διερεφνθςθσ και οικοδόμθςθσ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ, τουσ βοθκεί 
ςτθν εξοικείωςθ τθσ ιςτορικισ ζρευνασ.  
Προτείννουμε, ακόμθ, τθν παράλλθλθ διδακτικι αξιοποίθςθ του ψθφιακοφ υλικοφ των 
Μακθςιακϊν Αντικειμζνων (ΜΑ) του “Φωτόδεντρου”, τα οποία αναφζρονται ςτθ κεματικι 
ενότθτα τθσ Αρχαιότθτασ. Η διαδικτυακι εφαρμογι τουσ επιτρζπει τθ διδακτικι αξιοποίθςθ 
τθσ επεξεργαςίασ πθγϊν τόςο ςε ςχζςθ με τθν ερευνθτικι διαδικαςία όςο και ςε ςχζςθ με 
τθν τεκμθρίωςθ των υπό διαπραγμάτευςθ ιςτορικϊν ηθτθμάτων. Τα ΜΑ του 
“Φωτόδεντρου” μποροφν  να λειτουργιςουν ωσ δείγματα ιςτορικισ εργαςίασ  για  τθν 
επεξεργαςία και άλλου ψθφιοποιθμζνου υλικοφ.  
 
Ενδεικτικι διδακτικι ενότθτα Ιςτορίασ Α΄ Λυκείου (μία διδακτικι ϊρα) 
 
Διδακτικι ενότθτα: Η εξάπλωςθ και θ παρακμι του Μυκθναϊκοφ Κόςμου  (Σχολ. Εγχειρίδιο 

ςς. 69-71) 
Περιεχόμενο διδακτικισ ενότθτασ: Τα όρια εξάπλωςθσ. Οι επαφζσ με άλλουσ λαοφσ. Η 

τρωικι εκςτρατεία. Οι αιτίεσ τθσ κρίςθσ του Μυκθναϊκοφ Κόςμου. 
              
Πορεία διδακτικισ προςζγγιςθσ τθσ ενότθτασ 
 
   Α. Προετοιμαςία τθσ διδακτικισ ενότθτασ 
 Διδακτικοί ςτόχοι τθσ ενότθτασ (περιοριηόμαςτε ςτθν αναφορά των γνωςτικϊν ςτόχων) 
Οι μακθτζσ πρζπει: 

να γνωρίςουν τα γεωγραφικά όρια εξάπλωςθσ των Μυκθναίων 

να προςδιορίςουν τισ επαφζσ με τουσ άλλουσ λαοφσ 

να ανιχνεφςουν το ιςτορικό υπόβακρο τθσ τρωικισ εκςτρατείασ 

να κατανοιςουν τουσ λόγουσ τθσ κρίςθσ του Μυκθναϊκοφ Κόςμου. 
  α) Μζκοδοι επεξεργαςίασ τθσ ενότθτασ (ερμθνευτικι, διερευνθτικι) 
Η ερμθνευτικι μζκοδοσ επιτυγχάνεται με τθν αφιγθςθ και τον διευκυνόμενο διάλογο. 
Η διερευνθτικι εφαρμόηεται με τθν αξιοποίθςθ ιςτορικοφ άτλαντα, των εικόνων και των   
παρακεμάτων του βιβλίου. 
   β) Τεχνικζσ επεξεργαςίασ τθσ ενότθτασ  
Ο διδάςκων/-ουςα αξιοποιεί το ςχολικό εγχειρίδιο, όπου κρίνει απαραίτθτο, 
διαμορφϊνει κατά τθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ διάγραμμα του περιεχομζνου τθσ 
ενότθτασ, καταγράφει τισ ζννοιεσ-κλειδιά, εάν διακζτει χρθςιμοποιεί εποπτικά/ψθφιακά 
μζςα.                
 
    Β. Πορεία τθσ διδαςκαλίασ 



1. Ολιγόλεπτθ ςυηιτθςθ με κζμα τθν οργάνωςθ του Μυκθναϊκοφ Κόςμου. Αποτελεί και 
κριτιριο αξιολόγθςθσ τθσ γνϊςθσ τθσ προθγοφμενθσ διδακτικισ ενότθτασ.  
2. Αφόρμθςθ: Συηιτθςθ πάνω ςε χάρτθ, όπου παρουςιάηονται τα γεωγραφικά όρια 
εξάπλωςθσ των Μυκθναίων, αλλά και τθν αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν που παρζχουν οι 
εικόνεσ του βιβλίου (ςς. 70,72 και 73).  
3. Παρουςίαςθ τθσ διδακτικισ ενότθτασ  
α) Ερμθνευτικι προςζγγιςθ θ οποία επιτυγχάνεται με αφιγθςθ και διευκυνόμενο 
διάλογο.  
Προςδιορίηουμε το χρονικό και το γεωγραφικό πλαίςιο εξάπλωςθσ των Μυκθναίων. Με 
βάςθ τισ πλθροφορίεσ χεττιτικϊν και αιγυπτιακϊν πθγϊν ανιχνεφουμε τισ πικανζσ 
ςχζςεισ των Μυκθναίων με άλλουσ λαοφσ. Επιχειροφμε τθν ερμθνεία των μφκων τθσ 
Αργοναυτικισ και Τρωικισ εκςτρατείασ.  
β) Διερευνθτικι διαδικαςία επιτυγχάνουμε με τθν αξιοποίθςθ παρακζματοσ του βιβλίου 
(5, ς.71), μζςω του οποίου οι μακθτζσ ερευνοφν τθν άποψθ των αρχαίων Ελλινων για τθν 
τρωικι εκςτρατεία. Επιχειροφμε ακόμθ με άλλα παρακζματα, που δίνουμε 
φωτοτυπθμζνα (βλ. παρακάτω ςυμπλθρωματικά παρακζματα), οι μακθτζσ να 
διερευνιςουν τισ διαφορετικζσ απόψεισ των αιτίων  καταςτροφισ του Μυκθναϊκοφ 
Κόςμου. Κρίνεται απαραίτθτο να δίνονται οι αναγκαίεσ πλθροφορίεσ για τθν προζλευςθ 
των παρακεμάτων, που εν προκειμζνω λειτουργοφν ωσ ιςτορικζσ πθγζσ.  
γ)  Πίνακασ με ζννοιεσ-κλειδιά: Χετταίοι, Αχιγιάβα, Αχαϊβάςα, Τροία (τρωικι εκςτρατεία), 
λαοί τθσ κάλαςςασ 
4. Αξιολόγθςθ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ 
Κατά τθ διάρκεια διδακτικισ πορείασ με ερωτιςεισ αξιολογοφμε τθ ςυμμετοχι και τθν 
κρίςθ των μακθτϊν. Παράλλθλα διαμορφϊνουμε άποψθ για τθν αποτελεςματικότθτα 
τθσ διδαςκαλίασ μασ, τθν οποία ανά πάςα ςτιγμι είμαςτε ςε κζςθ να αναςκευάςουμε 
εάν κρίνεται απαραίτθτο.  
  
    
υμπλθρωματικά παρακζματα 
Κείμενο Α 
Το τζλοσ του Μυκθναϊκοφ Κόςμου 
Από κάποιεσ αιτίεσ, όποιεσ κι αν είναι αυτζσ, τα κυριότερα μυκθναϊκά κζντρα 
ανατράπθκαν το ζνα μετά το άλλο κι ζγιναν παρανάλωμα τθσ φωτιάσ. Ζλθγε πιά για όλθ 
τθν Ελλάδα θ ευρυκμία που είχε επικρατιςει πάνω από τρεισ αιϊνεσ. Επακολοφκθςε 
πλθκυςμιακι πτϊςθ, που δεν ζχει ςθμαςία αν οφείλεται ςε πόλεμο, επιδθμία ι πείνα· 
κετικζσ μαρτρίεσ δεν υπάρχουν για ν' αποδϊςουμε αυτά τα γεγονότα ςτον ζνα ι ςτον 
άλλο παράγοντα. Η κεωρία του Κάρπεντερ, ότι θ παρακμι τθσ μυκθναϊκισ Ελλάδασ 
οφείλεται ςε μια μεταβολι του κλίματοσ, είναι μια κενι υπόκεςθ, αςυμβίβαςτθ όπωσ 
φαίνεται κα με τισ μαρτυρίεσ τθσ παλαιοβοτανικισ *...+ Άλλοτε ιταν ςυνικεια να κρατάμε 
για τουσ Δωριείσ τον αρνθτικό ρόλο ςτθ μυκθναϊκι τραγωδία. *...+ Οι Δωριείσ βζβαια ιταν 
ωφελιμζνοι από τθ μυκθναϊκι κατάρρευςθ, κι ιταν φυςικό λοιπόν ν' αποδοκεί το 
φταίξιμο ς'  αυτοφσ. Αλλά υπιρχε πάντα και θ αξεπζραςτθ δυςκολία πωσ οι 
αλλεπάλλθλεσ ειςβολζσ Δωριζων δεν καλφπτονταν κακόλου από αρχαιολογικζσ 
μαρτυρίεσ – κάτι  που ιταν απαραίτθτο για να δικαιολογθκεί και θ αλλαγι διαλζκτου.  
  J. Chadwick, Ο Μυκθναϊκόσ Κόςμοσ, μτφρ. Κ.Ν. Πετρόπουλοσ, Gutenberg, Ακινα 1997, 
ςς. 387-388 
Κείμενο Β 
Οι υποκζςεισ ςχετικά με το τζλοσ τθσ μυκθναϊκισ εποχισ διακρίνονται ςε τρεισ μεγάλεσ 
ομάδεσ. Στθν πρϊτθ, δίνεται ζμφαςθ ςτισ μετακινιςεισ πλθκυςμϊν, όπωσ οι «Δωριείσ» ι οι 
«Λαοί τθσ Θάλαςςασ». Στθ δεφτερθ, τονίηονται περιςςότερο οι φυςικοί παράγοντεσ, όπωσ 
οι κλιματολογικζσ μεταβολζσ ι οι ςειςμοί. Στθ τρίτθ, αποδίδεται μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτισ 



εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ. 
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