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Σο ιςσοπικό πλαίςιο





Πψρ, μέςα από ποιερ δομέρ, διαδικαςίερ και
ςτςφεσιςμούρ, σα κπάση και οι άλλοι δπώνσερ
ςσο παγκόςμιο ςύςσημα διαφειπίζονσαι
μεγάλα πποβλήμασα, και επιφειπούν να
διαςυαλίςοτν σην αςυάλεια και σην ειπήνη
Πψρ οι πολισικέρ απουάςειρ και
δπαςσηπιόσησερ ςε ένα επίπεδο (σοπικό,
εθνικό, πεπιυεπειακό, διεθνέρ) λαμβάνονσαι ςε
ςε ένα πλαίςιο ένσονηρ αλληλεπίδπαςηρ με
ατσά ποτ ςτμβαίνοτν ςε άλλα κπάση και ςσο
διεθνέρ ςύςσημα








Ποιερ εξελίξειρ διαμόπυψςαν σην παγκόςμια
ιςσοπία ππιν και κασά ση διάπκεια σοτ 20οτ
αιώνα;
Ποιερ ήσαν οι αισίερ και οι ςτνέπειερ σοτ Α΄
και σοτ Β΄Παγκοςμίοτ Πολέμοτ;
Ποιερ ήσαν οι αισίερ και οι ςτνέπειερ σοτ
«σέλοτρ σηρ ατσοκπασοπίαρ»;
Γιασί ξεκίνηςε ο Ψτφπόρ Πόλεμορ μεσά σο 1945
και πψρ σέλειψςε;
Ποιοι ήσαν οι κύπιοι παπάγονσερ ποτ
διαμόπυψςαν σην μεσα-χτφποπολεμική
ιςσοπία;





Ετπύα έννοια: Πολισιςμική και υιλοςουική
κληπονομιά σηρ Ετπώπηρ – μέςα από ση
μεσανάςσετςη και σην αποικιοκπασία –
φπιςσιανοιοτδαωκή θπηςκεία,
υιλελετθεπιςμόρ, νεψσεπικόσησα
σενή έννοια: ςσο δτσικό μπλοκ κασά σην
πεπίοδο σοτ Ψτφπού Πολέμοτ τπό σην
κτπιαπφία σψν ΗΠΑ, ενάνσια ςσο ςοβιεσικό
μπλοκ τπό σην ηγεςία σηρ ΕΔ







Από σο 1500 και ςσο εξήρ: ο δτσικόρ
πολισιςμόρ κτπιαπφεί παγκοςμίψρ
Εκςτγφπονιςμόρ: δημιοτπγία ςύφπονψν και
αναπστγμένψν κοινψνιών, οικονομική και
σεφνολογική ππόοδορ, οπθολογική
οπγάνψςη σηρ πολισικήρ ζψήρ
Πεπίοδορ εξεπετνήςεψν  δημιοτπγία
αποικιών
τνθήκη σηρ Βεςσυαλίαρ (1648):
επικπάσηςη σηρ κοςμικήρ ένανσι σηρ
θπηςκετσικήρ εξοτςίαρ









Βιομηφανοποίηςη: μέςα σοτ 18οτ αιώνα ςση
Βπεσανία, 19ο αιώναρ ςση Β. Αμεπική και Δτσ. και
Κενσπ. Ετπώπη, παπαγψγικόσησα, ςσπασιψσική
ενίςφτςη
Ανάπστξηρ σηρ βιομηφανικήρ και αγποσικήρ
σεφνολογίαρ, βελσίψςη βιοσικού επιπέδοτ, μεγάλη
αύξηςη σοτ παγκόςμιοτ πληθτςμού από σο 1750
Αναγέννηςη: πολισιςμικό κίνημα, έμπνετςη από
σην κλαςςική Ελλάδα και Ρώμη, εμυανίςσηκε ςσην
Ισαλία, σέλη σοτ Μεςαίψνα
Διαυψσιςμόρ: σέλη σοτ 18οτ, πίςση ςση λογική, σο
διάλογο και σην κπισική έπετνα. Η κοινψνία ππέπει
να οπγανώνεσαι ςε οπθολογική βάςη,
επιςσημονικόρ πολισιςμόρ και σεφνολογική
ππόοδορ











Ιμπεπιαλιςμόρ: πολισική επέκσαςηρ σηρ εξοτςίαρ και ιςφύορ
ενόρ κπάσοτρ μέςα από μία διαδικαςία κασακσήςεψν και
πιθανόν εποικιςμού
Κλιμακώθηκε ςσα σέλη σοτ 19οτ αιώνα με σον ανσαγψνιςμό
για ση δημιοτπγία αποικιών, κτπίψρ ςσην Αυπική, επέκσεινε
σην επιπποή σηρ Ετπώπηρ ςσον κόςμο. Κτπίαπφη η Βπεσανία
Η «φπτςή εποφή» (belle epoque), σέλη 19οτ απφέρ 20οτ, τχηλά
επίπεδα οικονομικήρ παγκοςμιοποίηςηρ, εμποπίοτ, ποέρ
αγαθών
Ατξημένερ διαςτνοπιακέρ μεσαναςσετσικέρ ποέρ (1870-1910),
ππορ ΗΠΑ, Καναδά, Ατςσπαλία και Ν. Αυπική, σεφνολογικέρ
καινοσομίερ ςσιρ μεσαυοπέρ και επικοινψνίερ
Η «φπτςή εποφή» έυσαςε ςσο σέλορ σηρ με σην έναπξη σοτ Α’
Παγκοςμίοτ Πολέμοτ, επιςσπουή ςσον οικονομικό εθνικιςμό
και ςσην αναςσπουή σψν μεσαναςσετσικών ποών









Ολοκληπψσικόρ, παγκόςμιορ
(ςσπασολογήθηκαν και οι αποικίερ),
κασαςσπουικόρ
Δολουονία σοτ απφιδούκα Franz Ferdinand,
ανιχιού σοτ Ατσοκπάσοπα σηρ Ατςσπίαρ από
ςεπβική εθνικιςσική οπγάνψςη
Ανάμεςα ςσιρ Ανσάσ (Βπεσανία, Γαλλία, Ρψςία)
και σιρ Κενσπικέρ Δτνάμειρ (Γεπμανία και
Ατςσποοτγγαπία, Σοτπκία, Βοτλγαπία)
Κινησοποίηςη ανθπώπινοτ δτναμικού,
εξοπλιςσικά ςτςσήμασα και μηφανοποιημένα
μέςα διεξαγψγήρ πολέμοτ









Σο «γεπμανικό ππόβλημα», ςφολή σοτ πεαλιςμού
 αςσάθεια και έλλειχη δομικήρ ιςοπποπίαρ
ςσην Ετπώπη μεσά σην ενοποίηςη σηρ Γεπμανίαρ
σο 1871, επιδίψξη επέκσαςηρ σηρ ιςφύορ σηρ,
ςσπασιψσική ανσιπαλόσησα με ση Βπεσανία
Σο «ανασολικό ζήσημα»: κενό εξοτςίαρ ςσα
Βαλκάνια ςσα σέλη 19οτ και απφέρ 20οτ μεσά σην
ςτππίκνψςη σψν ατσοκπασοπιών. Ππόςυοπο
έδαυορ για σιρ επεκσασικέρ υιλοδοξίερ σηρ
Ετπώπηρ, σηρ Ρψςίαρ και σηρ Ατςσποοτγγαπίαρ
Ο ιμπεπιαλιςμόρ, ςύμυψνα με σοτρ μαπξιςσέρ
ιςσοπικούρ, όπψρ ο Hobsbawm, ςε αναζήσηςη
ππώσψν τλών και υσηνήρ επγαςίαρ ςσο
εξψσεπικό
H ιςφτπή δύναμη σοτ εθνικιςμού









Η μεγαλύσεπη και ςυοδπόσεπη ανσιπαπάθεςη
ςσην ιςσοπία, 90 εκασ. ςσπασιώσερ, 40-60 εκ.
νεκποί
Ειςβολή σηρ ναζιςσικήρ Γεπμανίαρ ςση οβ.
Ένψςη και ςσην Πολψνία σο 1939, απόυαςη
σοτ Ην. Βαςιλείοτ και σηρ Γαλλίαρ να κτπήξοτν
σον πόλεμο ςση Γεπμανία
Αςία: ιαπψνική επίθεςη ςσο Πεπλ Χάπμποπ σο
1941, οι ΗΠΑ μπαίνοτν ςσον πόλεμο
Βόπεια Αυπική
Η εμπλοκή σψν ΗΠΑ άλλαξε καθοπιςσικά σην
ιςοπποπία ιςφύορ και οδήγηςε ση Γεπμανία ςε
ήσσα







Οι όποι σψν ςτνθηκών ειπήνηρ σοτ Α΄ΠΠ: 1919-1939
«εικοςαεσή ανακψφή»;
Ιςσοπικόρ E.H.Car: σα αίσια σηρ κπίςηρ ήσαν οι πίςση
ςσον οτσοπικό υιλελεύθεπο διεθνικςμό σηρ
Κοινψνίαρ σψν Εθνών, παπαβλέπονσαρ σην επιδίψξη
σψν ησσημένψν και σηρ Γεπμανίαρ να ανακσήςοτν σην
ιςφύ σοτρ
Η παγκόςμια οικονομική κπίςη (κπαφ) 1929-1933.
Αύξηςη σηρ ανεπγίαρ και σηρ υσώφειαρ. ση Γεπμανία
οδήγηςε ςσην άνοδο πιζοςπαςσικών και
εξσπεμιςσικών πολισικών σάςεψν. σο οικονομικό
πεδίο, οδήγηςε ςση ςσπουή από σο ελεύθεπο εμπόπιο
ςσον πποςσασετσιςμό και σην ατσάπκεια 
οικονομικό και πολισικό εθνικιςμό





Ο πόλορ και η ςημαςία σηρ ναζιςσικήρ
ιδεολογίαρ ςση Γεπμανία, ακπαία μοπυή
εθνικιςμού μέςα από σον πόλεμο και σιρ
κασακσήςειρ
Ο ιαπψνικόρ επεκσασιςμόρ ςσην Αςία.
Ατξανόμενη ιςφύ και υιλοδοξίερ σηρ Ιαπψνίαρ,
με σην ατξανόμενη οικονομική και ςσπασιψσική
ετπψςσία σηρ, διασάπαξε σην ιςοπποπία
ιςφύορ ςσην Αςία. Πποςπάθεια για απόκσηςη
αποικιών, κασάληχη σηρ Μανσζοτπίαρ σο
1931. Επέυεπε κλιμακούμενη ένσαςη ςσιρ
ςφέςειρ σηρ με ση Βπεσανία και σιρ ΗΠΑ











1945 κασάππετςη σψν ετπψπαωκών ατσοκπασοπιών,
απώλεια ελέγφοτ σψν αποικιών σοτρ. Είφε ήδη ξεκινήςει
μεσά σον Α΄ΠΠ
Ραγδαία εξάπλψςη σηρ απο-αποικιοποίηςηρ μεσά σο
1945: απώλεια ελέγφοτ, η άνοδορ σψν ΗΠΑ ψρ ηγεμονική
δύναμη δημιούπγηςε πιέςειρ για σην κασάλτςη σοτ
ιμπεπιαλιςμού
Ανσίςσαςη κασά σηρ αποικιοκπασίαρ, ατξανόμενη
επιπποή 2 δτσικών ιδεολογιών, σοτ εθνικιςμού και σοτ
μαπξιςμού, ςσον Σπίσο Κόςμο, με ςκοπό σην «εθνική
απελετθέπψςη», πολισική ανεξαπσηςία και σην
οικονομική απελετθέπψςη (Οι Άθλιοι σηρ Γηρ, Franz
Fanon)
1947-1980, 49 καινούπγια κπάση από ση διάλτςη σηρ
αποικιακήρ ατσοκπασοπίαρ σηρ Βπεσανίαρ (Ινδία,
Μπούπμα, πι Λάνκα, Μαλαιςία, Ζιμπάμποτε)
Η Βπεσανία δέφσηκε ση διάλτςη ψρ αναπόυετκση, η
Γαλλία σο ανσίθεσο







Αδέςμετσερ φώπερ σην πεπίοδο σοτ
Ψτφπού Πολέμοτ, δεν ανήκαν ούσε ςσο
δτσικό ούσε ςσο ςοβιεσικό μπλοκ
Οικονομικά εξαπσημένερ και υσψφέρ
φώπερ σηρ Αςίαρ, Λ. Αμεπικήρ και
Αυπικήρ
Ο όπορ έφει εγκασαληυθεί ψρ πολισικά
μη οπθόρ









Ο όπορ αναυέπεσαι ςτνήθψρ ςσιρ ΗΠΑ και
ςση οβιεσική Ένψςη
Η πολισική σοτρ είφε παγκόςμιερ
επιπσώςειρ
Κτπίαπφο οικονομικό και ςσπασηγικό πόλο
ςσο ιδεολογικό σοτρ ςσπασόπεδο και ςσιρ
ςυαίπερ επιπποήρ
Πανίςφτπερ ςσπασιψσικά, με πτπηνικό
οπλοςσάςιο









Μεσαπολεμική εποφή, διπολιςμόρ, η διαμάφη
ανάμεςα ςσο δτσικό και ανασολικό μπλοκ, ΗΠΑ
και οβ. Ένψςη
Διαίπεςη σηρ Ετπώπηρ μεσά σην ήσσα σηρ
Γεπμανίαρ, σο «ςιδηπούν παπαπέσαςμα»
Δόγμα «Σπούμαν» (1947), οι ΗΠΑ δεςμεύσηκαν
να τποςσηπίξοτν σοτρ «ελεύθεποτρ λαούρ»
φέδιο Μάπςιαλ – για σην ανοικοδόμηςη σηρ
Ετπώπηρ και σην ενίςφτςή σηρ κασά σηρ
ςοβιεσικήρ απειλήρ
Δημιοτπγία σοτ Βοπειοασλανσικού τμυώνοτ
και σοτ τμυώνοτ σηρ Βαπςοβίαρ (1949 και
1955)












Ούσε πόλεμορ, ούσε ειπήνη
Όφι άμεςη ςύππαξη, αλλά πόλεμοι και
ςτγκπούςειρ ποτ ςτνδέονσαν με σον ανσαγψνιςμό
μεσαξύ ανασολήρ και δύςηρ
Πολύ τχηλά επίπεδα ανσαγψνιςμού, ςσπασιψσικού
Δεν οδηγήθηκε ςε πόλεμο  αμοιβαία πτπηνική
αποσποπή, μια πτπηνική επίθεςη θα οδηγούςε
ςσην κασαςσπουή σοτ ίδιοτ κπάσοτρ καθώρ σο
ανσίπαλο κπάσορ είφε ση δτνασόσησα ανσαπόδοςηρ
σηρ πτπηνικήρ επίθεςηρ
Μεσά σην πτπηνική κπίςη σηρ Κούβαρ (1962), η
ένσαςη αποκλιμακώνεσαι
Πποέκτχε ψρ αποσέλεςμα σψν ηγεμονικών
υιλοδοξιών σψν 2 τπεπδτνάμεψν ςσο κενό
εξοτςίαρ ποτ πποκλήθηκε μεσά σην ήσσα σηρ
Γεπμανίαρ και σην αποδτνάμψςη σηρ Βπεσανίαρ










Οι δομικέρ αδτναμίερ σοτ ςοβιεσικού σύποτ
κομμοτνιςμού
Η ςημαςία σηρ μεσαππτθμιςσικήρ διαδικαςίαρ
ποτ εγκαινίαςε ο Gorbachev  glasnost και
perestroika.
Εγκασέλειχε σο δόγμα «Μππεζνευ» ςσο δόγμα
«ινάσπα» – “I did it my way”! H οβιεσική
Ένψςη δεν δέφσηκε να παπέμβει ςσα
εςψσεπικά σψν κπασών
Η πολισική σψν ΗΠΑ και ο «δεύσεπορ Ψτφπόρ
Πόλεμορ»
Η οικονομική και πολισιςσική
παγκοςμιοποίηςη






11 επσεμβπίοτ
«ύγκποτςη πολισιςμών»; Πολισιςμικέρ
ςτγκπούςειρ ανάμεςα ςσιρ αξίερ σηρ
δτσικήρ υιλελεύθεπηρ δημοκπασίαρ και σοτ
Ιςλάμ;
Ριζοςπαςσικό Ιςλάμ: αναπσύφθηκε κασά ση
διάπκεια σοτ 20οτ αιώνα ςε πολισικέρ και
ιςσοπικέρ ςτνθήκερ ποτ ςτνδέονσαι με σιρ
ενσάςειρ και σιρ κπίςειρ ςση Μέςη Ανασολή

Η

αποικιακή κληπονομιά
 Η διαμάφη ανάμεςα ςσο
Ιςπαήλ και σοτρ
Παλαιςσίνιοτρ
 Η «κασάπα» σοτ πεσπελαίοτ
 Η άνοδορ σοτ πολισικού
Ιςλάμ

