
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΣΗ  

ΤΟΥ 20 ΑΙΩΝΑ 
             
              μϋροσ δεϑτερο 



Ο Β΄ Παγκϐςμιοσ Πϐλεμοσ όταν η πιο εκτεταμϋνη γεωγραφικϊ και 
δαπανηρό ςε πλουτοπαραγωγικοϑσ πϐρουσ ϋνοπλη ςϑγκρουςη ςτην 
ιςτορύα τησ ανθρωπϐτητασ, ςτην οπούα ενεπλϊκη η πλειονϐτητα 
των εθνών, με κϐςτοσ περύπου 55,5 εκατομμυρύων νεκρών. Άρχιςε ςτισ 7 
Ιουλύου 1937 ςτην Αςύα και την 1 επτεμβρύου 1939 ςτην Ευρώπη και 
τελεύωςε ςτισ 2 επτεμβρύου 1945. 



o  Έξοδοσ τησ ναζιςτικόσ Γερμανύασ και τησ Ιταλύασ απϐ την Κοινωνύα των 
Εθνών(1936).  

o Κατϊληψη τησ Αιθιοπύασ(1936). 
o Θϋςπιςη υποχρεωτικόσ ςτρατιωτικόσ θητεύασ(1935).  
o Πολλαπλϋσ παραβιϊςεισ τησ ςυνθόκησ των Βερςαλλιών απϐ τα 

προαναφερθϋντα κρϊτη. 
o  Τπογραφό του Αντιδιεθνιςτικοϑ υμφώνου απϐ τη Γερμανύα, την 

Ιταλύα και την Ιαπωνύα. 
o Παρϊνομη προςϊρτηςη απϐ την Γερμανύα τησ Αυςτρύασ, τησ δυτικόσ 

Σςεχοςλοβακύασ και τησ Ρηνανύασ . 
 



o Σαπεινωτικού ϐροι που επιβλόθηκαν ςτα ηττημϋνα κρϊτη του Α´ 
Παγκϐςμιου πολϋμου. 

o  υνθόκεσ ειρόνησ που ϊφηναν ανικανοπούητα πιεςτικϊ αιτόματα 
διαφϐρων χωρών και εθνοτότων. 

o Οικονομικό κρύςη που μϊςτιζε την Ευρώπη και τον κϐςμο. 
o Υϐβοσ των δυτικών Δυνϊμεων απϋναντι ςτη οβιετικό Ένωςη 
o Αδυναμύα τησ Κοινωνύασ των Εθνών να λϊβει οποιοδόποτε 

αποτελεςματικϐ μϋτρο. 





o  50.000.000 νεκρών και αγνοουμϋνων 
o  Σερϊςτιεσ υλικϋσ καταςτροφϋσ 
o  Μετακινόςεισ περύπου 30.000.000 ανθρώπων 
o  Καταρρακωμϋνεσ οικονομύεσ 
o  Τπερχρεωμϋνα κρϊτη 
o  Άνοδοσ των ΗΠΑ 
o  Ίδρυςη του ΟΗΕ 

Με το τϋλοσ του πολϋμου ϊρχιςε ο Χυχρϐσ Πϐλεμοσ, εξαιτύασ 
του ανταγωνιςμοϑ ΗΠΑ-οβιετικόσ Ένωςησ για την παγκϐςμια 
κυριαρχύα, ενώ η Μεγϊλη Βρετανύα αν και βρύςκονταν ςτο 
ςτρατϐπεδο των νικητών, ϋχαςε το μεγαλϑτερο μϋροσ των 
αποικιών τησ. 



o  Ίδρυςη: 24 Οκτωβρύου 1945 
 
o κοπού: 
 Διατόρηςη διεθνοϑσ ειρόνησ  
 Ανϊπτυξη φιλικών ςχϋςεων μεταξϑ των Εθνών 
 υνεργαςύα για την επύλυςη διεθνών προβλημϊτων 
 Προώθηςη των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων. 



o  εκτεταμϋνεσ κρατικοποιόςεισ 
o Μονοπωλιακό διαχεύριςη τησ εξουςύασ 
o Αδυναμύα ελεϑθερησ ϋκφραςησ πολιτικών φαινομϋνων 
o Διώξεισ αντιφρονοϑντων 
o τενϐσ ϋλεγχοσ τησ αγορϊσ 
o Ελλεύψεισ ςε καταναλωτικϊ αγαθϊ 
 
 
Εξεγϋρςεισ ςτην Ανατολικό Ευρώπη:  
o 1953: Α. Γερμανύα  
o 1956: Ουγγαρύα και Πολωνύα  
o 1968: Σςεχοςλοβακύα 

 

 
 
 
 
 



Δημιουργία κράτους πρόνοιας 

o δικαύωμα: 
 ςτην εργαςύα  
ςτην εκπαύδευςη 
 ςτην υγεύα  
o μϋτρα για την ενύςχυςη των αςθενϋςτερων κοινωνικών τϊξεων 

Καταναλωτικϋσ κοινωνύεσ ςτην Δ. Ευρώπη 

Αμφιςβότηςη του αςτικοϑ τρϐπου ζωόσ 
ςτα τϋλη του 60’ 





ΗΠΑ  οβιετικό Ένωςη 

o Ιςχυρό καπιταλιςτικό δημοκρατύα. 
Διϋθετε μϐνιμη ϋδρα ςτο υμβοϑλιο 
Αςφϊλειασ του ΟΗΕ. Ιςχυρού δεςμού 
με τη Δυτικό Ευρώπη, Λατινικό 
Αμερικό, Βρετανικό Κοινοπολιτεύα και 
αρκετϋσ χώρεσ τησ Ανατολικόσ Αςύασ. 
 
o Σρύτη μεγαλϑτερη χώρα ςτον κϐςμο, 
με μια ϋκταςη περύπου 9,6 
εκατομμυρύων km² 

o Ιςχυρό ςοςιαλιςτικό δημοκρατύα. 
Διϋθετε μϐνιμη ϋδρα ςτο υμβοϑλιο 
Αςφϊλειασ του ΟΗΕ. Ιςχυρού δεςμού με 
την Ανατολικό Ευρώπη και τον 
αναπτυςςϐμενο κϐςμο. Ιςχυρού 
δεςμού με αντιαποικιακϊ κινόματα και 
εργατικϊ κϐμματα. 

 
o Μεγαλϑτερη χώρα ςτον κϐςμο, με 
ϋκταςη 22,27 εκατομμυρύων km ² 



o  Μεγϊλη επιρροό ςτη 
μουςικό, τον αθλητιςμϐ, την 
τηλεϐραςη, τον 
κινηματογρϊφο, την τϋχνη και 
τη μϐδα. Ελευθερύα του λϐγου 
και ϊλλα κατοχυρωμϋνα 
δικαιώματα των κατούκων 
τουσ. Ελκυςτικϋσ ςε πολλοϑσ. 
o Βϊςεισ ςε ϐλο τον κϐςμο, ςε 
ϋνα ατελϋσ «δακτυλύδι», ςτα 
ςϑνορα τησ οβιετικόσ Ένωςησ 
ςτα δυτικϊ, νϐτια και 
ανατολικϊ. 
o Μεγαλϑτερη οικονομύα ςτον 
κϐςμο. Μεγϊλοι πϐροι 
ορυκτών, μετϊλλων, ξυλεύασ, 
μεγϊλη και ςϑγχρονη γεωργικό 
βιομηχανύα. 

o Αςκοϑςε επιρροό μϋςω 
κομμουνιςτικών κυβερνόςεων και 
οργανώςεων ςε ϐλο τον κϐςμο  
o Ο μεγαλϑτεροσ ςτρατϐσ που εύδε 
ποτϋ ο κϐςμοσ (13 εκατομμϑρια το 
1946). Ιςχυρϐτατεσ χερςαύεσ 
δυνϊμεισ, μια απϐ τισ πιο ιςχυρϋσ 
πολεμικϋσ αεροπορύεσ, ϋνα απϐ τα 
ιςχυρϐτερουσ πολεμικοϑσ ςτϐλουσ 

 
o Σερϊςτια κοιτϊςματα πετρελαύου, 
φυςικοϑ αερύου, ϊνθρακα, 
μετϊλλων και ορυκτών και μεγϊλεσ 
γεωργικϋσ εκτϊςεισ. 



o  Πϐλεμοσ τησ  Κορϋασ (1950-1953) 
o  Εγκατϊςταςη πυραϑλων ςτην Κοϑβα  (1962) 
o  Πϐλεμοσ του Βιετνϊμ (1964-1975) 
o  Ειςβολό ςτο Αφγανιςτϊν (1980-1988) 

υγκροϑςεισ λϐγω Χυχροϑ Πολϋμου 



o  προςπϊθεια αναδιοργϊνωςησ πολιτικόσ και 
οικονομικόσ δομόσ (περεςτρϐικα) 
o  προςπϊθεια επύτευξησ διαφϊνειασ, ελεϑθερησ 
ενημϋρωςησ και διατϑπωςη γνώμησ (γκλϊςνοςτ) 
o χαλϊρωςη δεςμών Μϐςχασ- Λ.Δημοκρατιών 
o παραχώρηςη πολιτικόσ ελευθερύασ ςε κϊποιο 
βαθμϐ 

Μιχαόλ Γκορμπατςϐφ  

o αποςχιςτικϋσ τϊςεισ διαφϐρων περιοχών τησ ΕΔ 
o οικονομικό κρύςη 
o εςωτερικϋσ διαφορϋσ ςτο καθεςτώσ  λϐγω ςειρϊσ μεταρρυθμύςεων  



o πτώςη του τεύχουσ του Βερολύνου (Νοϋμβριοσ 1989) 
o Ένωςη τησ Γερμανύασ (3 Οκτωβρύου 1990) 
o πραξικϐπημα εναντύον του Γκορμπατςϐφ (Αϑγουςτοσ 1991) 
o διακηρϑξεισ  ανεξαρτηςύασ πολλών Δημοκρατιών τησ ΕΔ 
 

 
 
 Επύςημη διϊλυςη τησ οβιετικόσ Ένωςησ ( 31    
Δεκεμβρύου 1991 ) 



Έντονο μεταναςτευτικϐ ρεϑμα 
  λϐγω 

o Κατϊρρευςησ των 
κομουνιςτικών καθεςτώτων 
o Μεγϊλησ διαφορϊσ πλοϑτου  
Ευρώπησ- Σρύτου Κϐςμου, 
Δυτικόσ-Ανατολικόσ Ευρώπησ 

Ξενοφοβικϋσ και ρατςιςτικϋσ τϊςεισ ςτην Ευρώπη 

Δημιουργύα κοινόσ ευρωπαώκόσ ςυνεύδηςησ 



 Βόματα προσ την ύδρυςη τησ Ε.Ε. : 
 
o Ίδρυςη του υμβουλύου τησ Ευρώπησ ( 1949) 
o Παρουςύαςη ενϐσ ςχεδύου ςτενϐτερησ ςυνεργαςύασ απϐ τον   Ρομπϋρ 
ουμϊν ( 9 ΜαϏου 1950 ) 
o Ίδρυςη τησ Ε.Κ.Α.Φ. ςτο Παρύςι ( 1951 ) 
o Ίδρυςη τησ Ε.Ο.Κ. ςτην Ρώμη ( 1957 ) 
o Τπογραφό τησ Ενιαύασ Ευρωπαώκόσ Πρϊξησ ( 1987 ) 

 
 
 
 
 
 
 

Τπογραφό τησ ςυνθόκησ του Μϊαςτριχτ ( 7 Υεβρουαρύου 
1992) 



o «Ιςτορύα του 20 ου αιώνα», Σομ. 3-6, Εκδ. Φρυςϐσ Σϑποσ 
o «Σο λεϑκωμα των Εθνών», Εκδ. UNESCO 
o «Παγκϐςμια ιςτορύα», Εκδ. Ιδρϑματοσ τησ Βουλόσ των Ελλόνων για τον 
Κοινοβουλευτιςμϐ και την Δημοκρατύα 
o «Σα 100 γεγονϐτα που ϊλλαξαν τον κϐςμο» Σομ. 3-5, Εκδ. Ακαδημαώκό 
o «Η μεταπολεμικό εποχό ςτην Ευρώπη και ςτον κϐςμο», Εκδ. Ακαδημύασ 
Αθηνών  
o www.iap.gr, ύδρυμα Ανδρϋα Γ. Παπανδρϋου 
oΚτλκτλκτλ  

http://www.iap.gr/

