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15ος -18ος αι. 
 

     ΕΥΡΩΠΗ  ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 
 

15ος αι. μ. Χ. Αναγέννηση 

 

Απολυταρχία 

Αποικιοκρατία (Ασία-Αμερική) 

Κυριαρχία Ευρωπαίων εκπολιτιστών 

Κράτη έθνη 

Εμποριοκρατισμός-μερκαντιλισμός 

Κεφαλαιοκρατία-καπιταλισμός 

Επιστήμες-τέχνες 

Ανθρωπισμός-μελέτη του Αρχαίου 
Ελληνικού πολιτισμού 

Καθολικός άνθρωπος 

Τυπογραφία 

 

 

Ανακαλύψεις νέων χωρών 
Αποικιοκρατικές αυτοκρατορίες 

 

18ος αι. μ. Χ. 

Αμερικανική επανάσταση-
Δημοκρατία 

Πρώτες Μ.Κ.Ο. για κατάργηση 

της δουλείας 

Γαλλική επανάσταση 

(1η γενιά δικαιωμάτων, 

ατομικά και πολιτικά) 

Διαφωτισμός 

Βιομηχανική επανάσταση 

1453-1832 Ο πολιτισμός της 

τουρκοκρατίας 
 
Ρωμιοί 

Οι ΄Ελληνες ανήκαν στο εγιαλέτι 
της Ρούμελης 

(διοικητική περιοχή  που 
περιλάμβανε τη Βαλκανική 
χερσόνησο) 

 

Γεωργοκτηνοτροφική κοινωνία 

Κοινότητες 

Λαϊκός πολιτισμός 

Δημοτικά τραγούδια 

Νεοελληνική γλώσσα 

 

 

 

Ευρωπαϊκές επιδράσεις 

 

Νεοελληνικός Διαφωτισμός 

Εθνικισμός 
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ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 

 

15Ος αι. μ. Χ-Αναγέννηση-Ανθρωπισμός 

Οι Ευρωπαίοι ανακάλυψαν και μελέτησαν τους Αρχαίους ΄Ελληνες 
φιλοσόφους και επιστήμονες με αποτέλεσμα την αναβίωση του κλασικισμού 
και την εμφάνιση του πνευματικού κινήματος του ανθρωπισμού.  

 

«Το φαινόμενο της αναβίωσης των κλασικών σπουδών δεν είναι καινοφανές, 
αφού ήδη στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια του 12ου αι. μελετήθηκαν αρχαία 

φιλοσοφικά κείμενα και στο Βυζάντιο κατά την περίοδο από το 10ο έως το 
15ο αι., ιδιαίτερα κατά την εποχή των Παλαιολόγων, ασχολήθηκαν με τη 
μελέτη της αρχαίας γραμματείας. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στο γεγονός 
ότι ο αναγεννησιακός λόγιος δεν μελετά τον αρχαίο πολιτισμό μόνον σε 
θεωρητικό επίπεδο, αλλά επιχειρεί να αντλήσει από αυτόν αξίες για τη 
θεμελίωση του συγχρόνου του κόσμου. 
Ο άνθρωπος, στην προσπάθειά του να παραμερίσει τη μεσαιωνική παράδοση 
και να αναζητήσει τρόπους έκφρασης των νέων ιδεών και ιδανικών, στρέφεται 
προς τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Για την πληρέστερη γνωριμία του 
επιδίδεται στη συστηματική μελέτη, μετάφραση και σχολιασμό των αρχαίων 
χειρογράφων. Η στροφή αυτή προς τη βαθύτερη γνώση των ελληνικών και 
λατινικών γραμμάτων και της αρχαιότητας γενικότερα ονομάστηκε 
ανθρωπισμός 
Εκείνο που αναζητούσε ο άνθρωπος της Αναγέννησης ήταν η προβολή ενός 
νέου τύπου ανθρώπου, απαλλαγμένοι από το μεσαιωνικό θεοκεντρισμό και το 
στερεότυπο του όντος που μεριμνά συνεχώς για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο 
στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί με την άρνηση της μεσαιωνικής 
κληρονομιάς και την τοποθέτηση του ανθρώπου σε ένα νέο ρόλο.» 
Ο Ανθρωπισμός: κίνημα για έναν ανθρώπινο κόσμο και για την ανανέωση της 
σκέψης.http://www.e-telescope.gr/e 
 

Ανακαλύψεις νέων χωρών-αποικιοκρατία 
Από το 16ο αιώνα οι Ευρωπαίοι είχαν ιδρύσει αποικίες σε καίρια σημεία της 

γης. Είναι γνω- 
στή για παράδειγμα, η περίπτωση της Γαλλίας και η ίδρυση αποικιών στο 
έδαφος της Αμερι- 

κής ή της Ισπανίας στην Λατινική Αμερική. 
 

Βιομηχανική επανάσταση 
Ο κόσμος μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους αλλάζει. 
Εξαπλώνεται η βιομηχανική επανάσταση που είχε αρχίσει στην Αγγλία το 

18ο αι. στα υπόλοιπα κράτη της Β. Ευρώπης. Η Bιομηχανική 
Επανάσταση ήταν ένα ιδιαίτερα σύνθετο σύστημα ραγδαίων μεταβολών και 
ανακατατάξεων - τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών και πνευματικών - οι 

οποίες οδήγησαν για πρώτη φορά στην εμφάνιση της "εκβιομηχανισμένης" 
κοινωνίας στη Μεγάλη Βρετανία μεταξύ των ετών 1760 - 1860. Την αλλαγή 

αυτή ακολούθησαν ανάλογες, αλλά όχι και ταυτόσημες βιομηχανικές 

http://www.e-telescope.gr/e
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1760
http://el.wikipedia.org/wiki/1860
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επαναστάσεις και στις άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες που από την αγροτική 
κυρίως μορφή τους επέφεραν την εκβιομηχάνισή τους.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Βιομηχανικής Επανάστασης ήταν: 

1. H εκτεταμένη χρήση νέων τεχνικών μέσων που περιόριζαν τη 

χειρωνακτική εργασία, αυξάνοντας την παραγωγή και μειώνοντας 

το κόστος των προϊόντων, 

2. H αξιοποίηση νέων μορφών ενέργειας, 

3. H εφαρμογή καινοτομιών στη μεταλλουργία, 

4. H ανάδειξη του εργοστασίου ως του βασικού τόπου παραγωγής, όπου 

συγκεντρώθηκε η πλειοψηφία των εργατών και τέλος 

5. Oι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης. 

6. Ο καπιταλισμός 

 
Καπιταλισμός-ο ρόλος του κράτους 

Το νεότευκτο οικονομικό σύστημα του καπιταλισμού οδήγησε αρχικά, από 
τη μία πλευρά τους ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής σε οικονομική 
ανάπτυξη και πλουτισμό και από την άλλη μετέτρεψε τους εργαζόμενους σε 

θύματα εκμετάλλευσης και οικονομικής εξαθλίωσης. Το κράτος τήρησε 
αρχικά ουδέτερη στάση σ' αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων, στη συνέχεια 
όμως, μέσα από κοινωνικές ανακατατάξεις και μετά τις επαναστατικές 

εκρήξεις και τη σταδιακή άνοδο των σοσιαλιστικών κινημάτων, υιοθέτησε 
ένα παρεμβατικό ρόλο αναδιανομής του πλούτου (Κεϋνσιανή ρύθμιση) 

 
Αποτελέσματα 
Κοινωνικά αποτελέσματα των νέων δεδομένων στο χώρο της παραγωγής είναι 

η εμφάνιση μιας νέας τάξης, της εργατικής και η εμφάνιση κινημάτων όπως 
ο συνδικαλισμός και το γυναικείο κίνημα 
  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CF%8B%CE%BD%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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19Ος αι.  

 
 

ΕΥΡΩΠΗ 
Βιομηχανικές κοινωνίες 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
Αγροτική κοινωνία 
 

Νέα αποικιοκρατία (Ασία-
Αφρική) 

Κυριαρχία των Ευρωπαίων 

«εκπολιτιστών» 

Οικονομικοί ανταγωνισμοί 

Δουλεία 
Σοσιαλισμός-Μαρξ 

Βαθμιαία ανάπτυξη των 

συνδικάτων και των πολιτικών 
κομμάτων που αντιπροσωπεύουν 

την εργατική τάξη 
 

Επανάσταση 

Επεμβάσεις Ευρωπαϊκών 
δυνάμεων 

Απελευθέρωση 

«Ξενικά κόμματα» 

Οικονομική, στρατιωτική και 
πολιτική εξάρτηση από Αγγλία 
Γλωσσικό ζήτημα 

 

 

Η Οθωμανική αυτοκρατορία 13ος αι.-20ος αι. 
 

 
 

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα αχανές κράτος που ιδρύθηκε τον 

ύστερο 13ο αιώνα από τουρκικά φύλα στη Μικρά Ασία και κυβερνήθηκε 

από τους απογόνους του Οσμάν Α' μέχρι την κατάλυσή της το 1918. Η 

σύγχρονη Τουρκία είναι μόνον ένα τμήμα της ιστορικής οθωμανικής 

αυτοκρατορίας παρόλο που οι όροι Τουρκία και Οθωμανική 

αυτοκρατορία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να χαρακτηρίσουν μία από 

τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες αυτοκρατορίες της σύγχρονης ιστορίας.  

Η οθωμανική αυτοκρατορία διήρκεσε μέχρι τον 20ο αιώνα. Παρόλο που οι 

ιστορικοί μιλούν για αυτοκρατορίες με όρους ανάπτυξης και παρακμής, οι 

Οθωμανοί παρέμειναν στρατιωτικά και πολιτισμικά υπολογίσιμοι έως τη 

διάσπαση της αυτοκρατορίας, στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Το 

πραγματικό τέλος της οθωμανικής κουλτούρας ήρθε με την εκκοσμίκευση 

http://el.wikipedia.org/wiki/13%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%83%CE%BC%CE%AC%CE%BD_%CE%91%27
http://el.wikipedia.org/wiki/1918
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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της Τουρκίας μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο σύμφωνα με ευρωπαϊκά 

πρότυπα διακυβέρνησης.  

 
Τουρκοκρατία 

Τουρκοκρατία στην ελληνική ιστοριογραφία ονομάζεται η περίοδος άσκησης 

της κυριαρχίας των Οθωμανών Τούρκων στο χώρο της 

σημερινής Ελλάδας και γενικά σε πολλές περιοχές κατοικούμενες, σε μικρό 

ή μεγάλο βαθμό, από Έλληνες. Η εξάπλωση των Οθωμανών στον χώρο αυτόν 

ήταν σταδιακή και προοδευτικά κατέκτησαν όλη την έκταση της σημερινής 

Ελλάδας, εκτός των Ιονίων νήσων. Η Ελλάδα ξεκίνησε τον αγώνα για την 

ανεξαρτησία από την Οθωμανική αυτοκρατορία με την Επανάσταση του 

1821 

 

Ρωμιοί (η ονομασία των Ελλήνων επί τουρκοκρατίας) 

Οι υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν  οργανωμένοι σε 

θρησκευτικές κοινότητες, τα μιλέτ. Με τις μεταρρυθμίσεις, τα μιλέτ γίνονται 
θεσμοί του κράτους και  έχουν πολύ μεγάλη αυτονομία (θρησκευτική, 
διοικητική,  δικαστική, εκπαιδευτική). Οι ορθόδοξοι χριστιανοί υπήκοοι 

αποκαλούνται Ρωμιοί, ανήκουν στο ορθόδοξο μιλέτ και μιλούν διαφορετικές 
γλώσσες. Αυτό που τους ενώνει είναι η ορθόδοξη χριστιανική πίστη και η 
ιδέα ότι ανήκουν στο ίδιο μιλέτ. 

 
 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΩΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
 

Τα εθνικά κράτη, όπως τα ξέρουμε σήμερα, είναι αποτέλεσμα διεργασιών, 

που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και που είχαν ως 
αφετηρία την Γαλλική Επανάσταση. Η δημιουργία των εθνικών κρατών κατά 
τη διάρκεια του 19ου αιώνα ήταν αποτέλεσμα της ανάγκης 

επαναπροσδιορισμού της ταυτότητας εθνών που κινδύνευαν να χαθούν, στα 
πλαίσια των μέχρι τότε πολυεθνικών αυτοκρατορικών συστημάτων, (βλ. 

αυτοκρατορία του Ναπολέοντα και Οθωμανική αυτοκρατορία), καθώς και 
την ανάγκη για τη δημιουργία νέων γεωπολιτικών ορίων, (ανεξάρτητων 
δηλαδή εθνικών κρατών), μέσα από τις αρχές της αυτοδιάθεσης και της 

εθνικής συνείδησης που διακήρυξε η Γαλλική επανάσταση. 
Η δημιουργία των εθνικών κρατών– της Ιταλίας, της Γερμανίας και της 

Ελλάδας – έδειξε ότι προκειμένου να συγκροτηθεί ένα εθνικό κράτος 
υπήρξαν πολεμικές συγκρούσεις, διαπραγματεύσεις, ιδεολογικές ζυμώσεις 
και, βεβαίως, χρόνος. 

Το ελληνικό κράτος αποτελεί προϊόν του σκληρού πολέμου που διεξήγαγαν 
οι ΄Ελληνες και των σκοπιμοτήτων των Μεγάλων δυνάμεων(Βρετανία, 
Γαλλία, Ρωσία) , οι οποίες εγγυήθηκαν την ανεξαρτησία, το μοναρχικό 

καθεστώς και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. 
  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
19ος αιώνας-1948 

 
Το ελληνικό κράτος αποτελεί προϊόν του σκληρού πολέμου που διεξήγαγαν 

οι ΄Ελληνες και των σκοπιμοτήτων των Μεγάλων δυνάμεων(Βρετανία, 
Γαλλία, Ρωσία) , οι οποίες εγγυήθηκαν την ανεξαρτησία, το μοναρχικό 
καθεστώς και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.  

Οι Έλληνες, ζούσαν σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην 
Αυστροουγγαρία, στη Ρωσία και αλλού, συγκατοικώντας μάλιστα και με 
άλλες εθνικότητες. Έτσι, όταν βαθμιαία διαλύεται η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, τον χώρο της τον καταλάμβαναν εθνικά κράτη. Αυτή η 
σταδιακή διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μεταξύ άλλων σήμαινε 

ότι κανένα από τα ιδρυόμενα κράτη δεν ήταν ευχαριστημένο από τα αρχικά 
σύνορά του. Διεκδικούσε σε κάθε ευκαιρία την περαιτέρω επέκτασή του. 
Τέτοια είναι και η ελληνική περίπτωση συγκρότησης εθνικού κράτους:  

 
ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 
19ος αιώνας-1948 

 

 
 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 

 Με τη συνθήκη του Λονδίνου (22 Ιανουαρίου-3 Φεβρουαρίου του 1830) 

ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος με μοναρχικό πολίτευμα και σύνορα 
που δεν περιλαμβάνουν την Ακαρνανία και τμήμα της Αιτωλίας, αλλά την 

Εύβοια, τη Σκύρο και τις Κυκλάδες. Ωστόσο, τα σύνορα αυτά δεν ήταν 
αρεστά ούτε στους Έλληνες, αλλά ούτε και στους Βρετανούς. Έτσι, το 

καλοκαίρι του 1832 έγινε διακανονισμός για τα νέα και «οριστικά» 
σύνορα του ελληνικού κράτους στη γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού 
κόλπου.  
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 Η έκταση του κράτους (Στερεά Ελλάδα-Πελοπόννησος-Εύβοια) και το 

πολιτικό καθεστώς(μοναρχία) επηρέασαν τις ιστορικές εξελίξεις στο 
εσωτερικό της χώρας και την εξωτερική της πολιτική(Το εθνικό όραμα της 
Μεγάλης Ιδέας για την απελευθέρωση του αλύτρωτου ελληνισμού 

(Πόντος-Μ.Ασία) 

 Το 1864 με την αλλαγή του βασιλιά (εκθρονίστηκε ο Όθων και ανέβηκε ο 

δανός Γεώργιος Α’), οι Βρετανοί παραχώρησαν τα Επτάνησα στο 
ελληνικό κράτος.  

 Το 1881, μετά από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων, στο περιθώριο των 
εργασιών του 

Συνεδρίου τουΒερολίνου, το ελληνικό κράτος προσάρτησε τη Θεσσαλία 
και την Άρτα.  

 Με τον πόλεμο του 1897, η ήττα της Ελλάδας οδήγησε στην 

αυτονόμηση – και όχι 
στην ένωση, που ήταν ο στόχος – της Κρήτης.  

Μέχρι τότε, λοιπόν, οι επεκτάσεις της ελληνικής επικράτειας είχαν γίνει 
μέσω διαπραγματεύσεων. Όμως με τους νικηφόρους Βαλκανικούς 

πολέμους (1912-3) το ελληνικό κράτος διπλασιάστηκε:  
Το 1913 προσαρτήθηκε στην Ελλάδα η Ήπειρος, το μεγαλύτερο μέρος 
της Μακεδονίας και τα νησιά του Αιγαίου.  

 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι άλλαξαν  το χάρτη των Βαλκανίων 
΄Ετσι στην επικράτεια του Ελληνικού κράτους προστίθενται η Αν. 

Μακεδονία, η Ν.΄Ηπειρος και η Κρήτη 

 Τις επιτυχίες των Βαλκανικών πολέμων θα επισκιάσει ο α΄παγκόσμιος 

πόλεμος, ο οποίος θα προκαλέσει εθνικό διχασμό και τη Μικρασιατική 
καταστροφή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον ξεριζωμό των Ελλήνων από 
τα παράλια της Μ.Ασίας και του Πόντου. Το όραμα της Μεγάλης ιδέας 

καταποντίζεται προκαλώντας ανεπανόρθωτες καταστροφές στο νεαρό 
ελληνικό κράτος. Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα θα αλλάξει 

την παραδοσιακή μορφή της χώρας. Η Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική 
καταστροφή διέρχεται περίοδο έντονων πολιτικών κρίσεων που 
προκαλούν πολιτική αστάθεια λόγω των συχνών αλλαγών κυβερνήσεων 

και των στρατιωτικών πραξικοπημάτων. 

 Με τη συνθήκη της Λωζάνης προστίθεται στην Ελλάδα η Ανατολική 

Θράκη  

 Η συνθήκη των Σεβρών το 1920, που υπογράφτηκε από την 

καταρρέουσα εξουσία του 
Σουλτάνου, προέβλεπε την προσάρτηση της Δυτικής και Ανατολικής 

Θράκης (εκτός 
από την ευρύτερη περιοχή των Στενών), των νησιών Ίμβρος και Τένεδος. 
Επίσης, η Ελλάδα πήρε την κατοχή και διοίκηση της Σμύρνης για πέντε 

χρόνια, μετά την παρέλευση 
των οποίων θα γινόταν δημοψήφισμα για το αν θα προσαρτηθεί η περιοχή 
ή όχι.  

 Η  εσωτερική σταθερότητα και η νέα εξωτερική πολιτική του Βενιζέλου με 
την παράλληλη εγκαθίδρυση αβασίλευτης δημοκρατίας (1928-1935) 

θα αλλάξουν το κλίμα και θα προκαλέσουν αισιοδοξία. Όμως η 
παγκόσμια οικονομική κρίση (1929) θα προκαλέσει εκ νέου πολιτική 

αστάθεια και κοινωνική αναταραχή. Το 1935 αποκαθίσταται η 
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βασιλευόμενη δημοκρατία ενώ το 1936 καταργείται ο 
κοινοβουλευτισμός και εγκαθιδρύεται το δικτατορικό καθεστώς της 

4ης Αυγούστου1948: Με το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, τα 
Δωδεκάνησα είχαν περάσει 

από τα χέρια των Οθωμανών στα χέρια των Ιταλών. Η ήττα των Ιταλών 
στον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο, επέτρεψε στην Ελλάδα να ζητήσει την προσάρτηση 

των Δωδεκανήσων, την οποία και πέτυχε. 
 

Ιστορία του 1821 6.27 λεπτά 

https://www.youtube.com/watch?v=i2gB0SlOL04 
 

 

Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 

 

 

 

 

 
 

Νέα αποικιοκρατία-ιμπεριαλισμός (1870-1914) 
Η αναζήτηση νέων αγορών και πηγών ενέργειας στρέφει τους Ευρωπαίους 

και τις Η.Π.Α. στην αποικιοποίηση των υπανάπτυκτων χωρών της Αφρικής 

https://www.youtube.com/watch?v=i2gB0SlOL04
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και της Ασίας Η νέα μορφή αποικιοκρατίας δεν είχε να  κάνει μόνο με 
εξερευνήσεις αλλά και με κατακτητικές επιχειρήσεις, με άγριο αποικιακό 

ανταγωνισμό, με πολέμους και οικονομική εκμετάλλευση. Ο σιδηρόδρομος 
και το ατμόπλοιο, τα εξελιγμένα όπλα, τα φάρμακα και η συσκευασμένη 

τροφή διευκόλυναν την μετακίνηση και εγκατάσταση των Ευρωπαίων στις 
νέες χώρες. 
Ανάμεσα στο 1876 και 1915 περίπου το ένα τέταρτο της επιφάνειας της γης 

είχε διανεμηθεί και αναδιανεμηθεί σε οκτώ ευρωπαϊκά κράτη (Βρετανία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία), στην 
τσαρική Ρωσία, στις Η.Π.Α και στην Ιαπωνία. Τη δεκαετία μάλιστα του 

1890, άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως και ο όρος «ιμπεριαλισμός»  
(imperium, λατιν: εξουσία) προκειμένου να εκφράσει την αποικιακή 

διείσδυση των ισχυρών δυνάμεων. Το 1914 η Ευρώπη ήταν στην κυριολεξία 
ο ομφαλός της γης. Το 80% της ξηράς του πλανήτη βρισκόταν κάτω από τον 
διοικητικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό έλεγχο των Ευρωπαίων ενώ 

στο διεθνή χώρο εκτοπίζονται οι παλαιές αποικιοκρατικές χώρες (Ισπανία-
Πορτογαλία) από τις Η.Π.Α.  

 
 
 
Ελλάδα  
Την ίδια περίοδο η κατάσταση για το ελληνικό κράτος, μισό αιώνα από την 

ίδρυσή του (1830), δεν ήταν η αναμενόμενη. Δεν είχαν απελευθερωθεί ακόμη 
τα «αλύτρωτα» μέρη του έθνους. Το πολιτικό σύστημα, παρά την εισαγωγή 

συνταγματικών θεσμών το 1844 και το 1864, διαιώνιζε την παλαιά μορφή 
διακυβέρνησης από τους αιρετούς άρχοντες. Η χώρα παρέμενε χώραγεωργών 

και κτηνοτρόφων. Μόνον το εμπόριο παρουσίαζε αξιόλογη ανάπτυξη, χάρη 
στους Έλληνες της Διασποράς. Εθνική προτεραιότητα δεν αποτελούσε ο 

εκσυγχρονισμός του κράτους και της κοινωνίας, αλλά η απελευθέρωση των 
«αλύτρωτων ιστορικών εδαφών».  

Τον εκσυγχρονισμό της χώρας τόλμησε το 1880 ο Χαρίλαος Τρικούπης, που 
προώθησε ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και εκτέλεσης δημόσιων έργων. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 

 
 

ΚΟΣΜΟΣ  
 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

 
ΕΛΛΑΔΑ  
 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
ΜΗ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  

Ευρωπαϊκή αποικιοκρατία  
Οικονομικοί ανταγωνισμοί  
 
 
 
 

 
 

Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος1914-1918  
Προσπάθεια διαμελισμού της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας  
Εθνικά κράτη  

1917 Οκτωβριανή Επανάσταση  
Σοσιαλιστική επανάσταση  

(Δεύτερη γενιά δικαιωμάτων, 
οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά)  

Διεθνισμός  
Μεσοπόλεμος  

1919 Κ.Τ.Ε.  
 
 
 
 
 

1929 Διεθνής οικονομική κρίση  
Κρατικός παρεμβατισμός-κοινωνικό 

κράτος  
1932  

Φασισμός-Ναζισμός  
 
 

1940-1945 Β΄Παγκόσμιος πόλεμος  
Ατομική βόμβα 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ  
 
Βαλκανικοί πόλεμοι  
1913  
Προσάρτηση Αν.Μακεδονίας, Ν. 
Ηπείρου, Κρήτης  

 
 
Α΄παγκόσμιος πόλεμος  
Μεγαλοϊδεατισμός  
 
 
 
 
 
 
 
 

1920  
Προσάρτηση Αν. Θράκης, νησιών 
Αιγαίου  
1922  
Μικρασιατική καταστροφή-
ανταλλαγή πληθυσμών-προσφυγικό 
πρόβλημα  
 
 
 
1936  
Δικτατορία του Μεταξά-φασισμός  
1941-1945  

Β΄Παγκόσμιος πόλεμος  
Ελληνοϊταλικός πόλεμος  
Γερμανική κατοχή-εθνική αντίσταση  
 
1946-1949  
Εμφύλιος πόλεμος  
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Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

 
 
Ευρώπη  

« Ο παγκόσμιος χαρακτήρας των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων της 
Ευρώπης, σε συνδυασμό με τον συνασπισμό των δυνάμεων αυτών σε δυο 

στρατόπεδα, σήμαινε τη γενίκευση κάθε τοπικής κρίσης σε οποιοδήποτε μέρος 
του κόσμου. […] Ο πόλεμος αυτός εξασθένισε και υπονόμευσε θεσμούς και 

αξίες, όπως η κοινοβουλευτική δημοκρατία, τα φιλελεύθερα ιδεώδη και η 
ελεύθερη οικονομία, και εισήγαγε ή επέτεινε άλλους θεσμούς όπως ο κρατικός 

παρεμβατισμός στην οικονομία και η παρέμβαση των στρατιωτικών στην 
πολιτική ζωή.» ((Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, Ο.Ε.Δ.Β.2007 

:75)  
 

Οκτωβριανή Επανάσταση 1917  
Η Ρωσική Επανάσταση ήταν μια σειρά από μεγάλα ιστορικά γεγονότα που 

συνέβησαν στη Ρωσία κατά το έτος 1917 και δεν σφράγισαν μόνο την ιστορική 
πορεία της χώρας αυτής, αλλά επηρέασαν καθοριστικά ολόκληρη τη νεότερη 

παγκόσμια ιστορία. Έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά 
γεγονότα της ανθρωπότητας.  

Όπως η μεγάλη Γαλλική Επανάσταση του 1789, έτσι και η Ρωσική του 1917 
αποτελούν κεφαλαιώδους σημασίας ορόσημα στη μακραίωνη και πολύμοχθη 

πορεία των λαών της Γης για την πραγματοποίηση του ιδεώδους της ελευθερίας 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης.  

 
Ελλάδα-Νέες περιπέτειες  

Τις επιτυχίες των Βαλκανικών πολέμων θα επισκιάσει ο Α΄παγκόσμιος 
πόλεμος, ο οποίος θα προκαλέσει εθνικό διχασμό και τη Μικρασιατική 

καταστροφή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τα 
παράλια της Μ.Ασίας και του Πόντου. Το όραμα της Μεγάλης ιδέας 

καταποντίζεται προκαλώντας ανεπανόρθωτες καταστροφές στο νεαρό ελληνικό 
κράτος. Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα θα αλλάξει την 

παραδοσιακή μορφή της χώρας. Η Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή 
διέρχεται περίοδο έντονων πολιτικών κρίσεων που προκαλούν πολιτική 

αστάθεια λόγω των συχνών αλλαγών κυβερνήσεων και των στρατιωτικών 
πραξικοπημάτων 
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Ευρώπη  
Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, το αρχικό κλίμα αισιοδοξίας που 

επικράτησε την πρώτη δεκαετία, άλλαξε γρήγορα λόγω της πολιτικής και 
οικονομικής κρίσης. Η αποτυχία της Κ.Τ.Ε (Κοινωνίας των Εθνών, 1920 ) του 

πρώτου παγκόσμιου οργανισμού για την προώθηση της διεθνούς ασφάλειας και 
ειρήνης, τα συγκρουόμενα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, η εκβιαστική 

πολιτική της Γερμανίας, Ιταλίας και Ιαπωνίας και η οικονομική κρίση του 1929 
δημιούργησαν για άλλη μια φορά σοβαρότατα οικονομικά , πολιτικά και 

κοινωνικά προβλήματα στην Ευρώπη με αποτέλεσμα την έκρηξη του 
β΄παγκόσμιου πολέμου.  

Ελλάδα-Νέες περιπέτειες  
Η εσωτερική σταθερότητα και η νέα εξωτερική πολιτική του Βενιζέλου με την 

παράλληλη εγκαθίδρυση αβασίλευτης δημοκρατίας (1928-1935) θα 
αλλάξουν το κλίμα και θα προκαλέσουν αισιοδοξία. Όμως η παγκόσμια 

οικονομική κρίση (1929) θα προκαλέσει εκ νέου πολιτική αστάθεια και 
κοινωνική αναταραχή. Το 1935 αποκαθίσταται η βασιλευόμενη δημοκρατία 

ενώ το 1936 καταργείται ο κοινοβουλευτισμός και εγκαθιδρύεται το 
δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου 

 
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

 
 
Ευρώπη Κόσμος  

Η έκρηξη του Β' Παγκόσμιου Πολέμου αποτέλεσε απόρροια της εκβιαστικής  
τακτικής που άσκησε η ναζιστική Γερμανία απέναντι στις συμμαχικές 

κυβερνήσεις, οι οποίες φάνηκαν ενδοτικές, προκειμένου να διατηρηθεί η 
ειρήνη. Κατά την πρώτη φάση του πολέμου τα γερμανικά στρατεύματα 

σημείωσαν αλλεπάλληλες νίκες και επεξέτειναν τον έλεγχο της ναζιστικής 
Γερμανίας απ' άκρου εις άκρον της ηπειρωτικής Ευρώπης. Οι στρατιωτικές 

επιχειρήσεις θα σημειώσουν εντούτοις νέα τροπή μετά τη γερμανική εισβολή 
στη Σοβιετική Ένωση, τον Ιούνιο του 1941, και την αιφνιδιαστική ιαπωνική 
επίθεση κατά του Περλ Χάρμπορ, τον Δεκέμβριο, οπότε και θα οδηγηθούν οι 

Ηνωμένες Πολιτείες στον πολεμικό αγώνα. 
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Η συμμαχική αντεπίθεση θα οδηγήσει, μετά το 1943, στην κάμψη της 
Γερμανίας και, τελικά, στη συνθηκολόγησή της, τον Μάιο του 1945. Τον 

Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει η συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας, αφού όμως 
προηγηθεί η ρίψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.  

 
Ελλάδα  

Οι ΄Ελληνες κατά το β΄παγκόσμιο πόλεμο πολέμησαν στο πλευρό των 
συμμάχων εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας και του άξονα. Μετά την 

επικράτησή τους εναντίον της Ιταλικής επίθεσης (1940) υποκύπτουν στις 
Γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Ωστόσο συνεχίζουν την αντίσταση με τη 

συμμετοχή τους σε αντιστασιακές ομάδες τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και 
στην Αν. Μεσόγειο και τη Μ. Ανατολή όπου είχαν επικρατήσει οι συνασπισμένες 

δυνάμεις του ΄Αξονα.  
 
Α΄παγκόσμιος πόλεμος-Ελλάδα  

https://www.youtube.com/watch?v=05GJS9g06eM  
 
Μικρασιατική καταστροφή  

https://www.youtube.com/watch?v=eAjTwKupd7U  
 
β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟς ΠΟΛΕΜΟΣ-ΧΙΤΛΕΡ  

https://www.youtube.com/watch?v=nG2jONlLTZ8  
https://www.youtube.com/watch?v=7wFaMcmBUmE  
 

Οι Γερμανοί στην Ελλάδα https://www.youtube.com/watch?v=5-m1plnR_4Q  
 

Η πείνα στην κατοχή https://www.youtube.com/watch?v=4_Vwl2mdMuw 
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ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

ΕΛΛΑΔΑ 
Πολιτικές περιπέτειες 

 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ 
Διπολισμός-Ψυχρός πόλεμος 
(Αμερική-Σοβιετική ΄Ενωση) 

  

1945 ΄Ιδρυση του Ο.Η.Ε. 
1948 Οικουμενική διακήρυξη 

(ανθρώπινα δικαιώματα) 
 

1950-1974  
Αμερικανικός ιμπεριαλισμός 

 
1957 ΄Ιδρυση της Ε.Ο.Κ. 

Οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής 
Ευρώπης με τη στήριξη της Αμερικής 

1960-1970 Κοινωνικά κινήματα 
(φεμινιστικό- φοιτητικό) 

Αύξηση των Μ.Κ.Ο. 
Κινήματα ανεξαρτησίας των αποικιών 

1960 ανεξαρτησία των πρώην 
αποικιών-αποαποικιοποίηση 

ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΑΚΩΝ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΩΝ 
 

1975 μείωση των εξοπλισμών 
1975-1989 Περίοδος ύφεσης 
1989 Κατάρρευση των πρώην 

σοσιαλιστικών χωρών  
1989 Ενοποίηση της Γερμανίας  

1991 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ  

Νέοι εθνικισμοί  
Δημιουργία νέων εθνικών κρατών στα 
Βαλκάνια και στην πρώην Σοβιετικη 

΄Ενωση  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ  

ΡΩΣΙΑ, ΚΙΝΑ, ΙΝΔΙΑ  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ  
Οικονομικοί ανταγωνισμοί  

Εξαμερικανισμός της παγκόσμιας 
κουλτούρας  

2008 Παγκόσμια οικονομική 
ύφεση  

 

 
 
 
 
 
1945 Λήξη Γερμανικής κατοχής  
1945-1949 εμφύλιος πόλεμος  
1948 Προσάρτηση Δωδεκανήσων  
 
 
 
Ευρωπαϊκός προσανατολισμός της 

Ελλάδας 
1961 Συμφωνία σύνδεσης 
1967-1974 Δικτατορία των 

συνταγματαρχών 
Κατάργηση της βασιλείας 

Πάγωμα της συμφωνίας ένταξης της 
χώρας στην Ε.Ο.Κ. ως πράξη 

αποδοκιμασίας για τη χούντα των 
συνταγματαρχών 

 
 

Μεταπολίτευση 
1974 

Αποκατάσταση της δημοκρατίας 
1978  

Καθιέρωση της Δημοτικής γλώσσας 
1981 

 ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. 
Ευρωπαϊκός προσανατολισμός της 

Ελλάδας οικονομική ανάπτυξη 
Αστικοποίηση 

 
Εκσυγχρονισμός της Ελλάδας 

Δάνεια 
Ευημερία-υπερκατανάλωση 

Δυτικοποίηση 
2004  

Ολυμπιακοί αγώνες 
 
 
 
 
 

2010 Οικονομική κρίση-κηδεμονία 
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Κυριαρχία Η.Π.Α. και Ε.Σ.Σ.Δ-Ο διπολικός κόσμος.  

 
Το τέλος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου επέφερε τεράστιες αλλαγές στη δομή του 

διεθνούς συστήματος και πρώτιστα την έκλειψη των παλαιών ευρωπαϊκών 
μεγάλων δυνάμεων, που είχαν υποστεί (ακόμη και η νικήτρια Βρετανία) 

τεράστιες καταστροφές. Η σκυτάλη των διεθνών υποθέσεων πέρασε σε δύο 
εξωευρωπαικές δυνάμεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τη 

Σοβιετική Ένωση. Οι ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ ήταν μεγάλα κράτη, με τεράστιο 
πληθυσμό, εξαιρετικά ανεπτυγμένη βαριά βιομηχανία και μεγάλες στρατιωτικές 

δυνατότητες. Οι δύο αυτές χώρες χαρακτηρίστηκαν ως υπερδυνάμεις, όρος που 
πρωτοχρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου και δήλωνε τα κράτη 

εκείνα που είχαν συμφέροντα σε όλες τις περιοχές της υφηλίου. Οι δύο 
υπερδυνάμεις εκπροσωπούσαν επίσης διαφορετικές μορφές οικονομικής και 

κοινωνικής οργάνωσης. Οι ΗΠΑ ακολουθούσαν την ελεύθερη οικονομία και το 
πολυκομματικό πολιτικό σύστημα, ενώ η ΕΣΣΔ υιοθετούσε την κρατική 

ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και ένα μονοκομματικό πολιτικό σύστημα, 
βασισμένο στην παντοδυναμία του Κομμουνιστικού Κόμματος.  

Ο διπολισμός αναφέρεται στην ιδεολογική αντιπαράθεση του ανατολικού και 
του δυτικού κόσμου σχετικά με την αποτελεσματικότερη οργάνωση της 

κοινωνίας.(καπιταλισμός-σοσιαλισμός)  
 

Ελλάδα:1946-1949 Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος  
 

Η Ελλάδα, που γνώρισε τον Εμφύλιο Πόλεμο τ ο 1946-1949, υπήρξε το πρώτο 
πεδίο ένοπλης αντιπαράθεσης του Ψυχρού Πολέμου. Κατά τον Εμφύλιο 

Πόλεμο συγκρούστηκαν από τη μία πλευρά οι φιλοδυτικές δυνάμεις του 
Κέντρου και της Δεξιάς (κύριοι εκπρόσωποι τους ήταν το Κόμμα των 

Φιλελευθέρων και το Λαϊκό Κόμμα αντίστοιχα), με ένοπλη δύναμη τον Εθνικό 
Στρατό, και από την άλλη οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας 

(ΚΚΕ), με ένοπλη δύναμη τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ). Το ΚΚΕ 
τέθηκε εκτός νόμου τον Δεκέμβριο του 1947 και παρέμεινε στην παρανομία 

έως το 1974. Ο Εμφύλιος Πόλεμος τελείωσε το καλοκαίρι του 1949 με νίκη των 
φιλοδυτικών δυνάμεων. Η τραγική εμπειρία του εμφύλιου σπαραγμού ήλθε 

μετά τις τρομερές δοκιμασίες του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, προκάλεσε νέο 
μεγάλο αριθμό θυμάτων και επέτεινε τα προβλήματα της ανασυγκρότησης, 

καθώς οι καταστροφές συνεχίστηκαν και στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 
1940. Επιπλέον, η εμφύλια σύγκρουση διέψευσε με τρόπο επώδυνο τις 

προσδοκίες για κοινωνική απελευθέρωση και κοινωνική δικαιοσύνη, που είχαν 
επαγγελθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου όλες ανεξαιρέτως οι αντιστασιακές 

οργανώσεις, δεξιές και αριστερές. Τέλος, ίσως το σημαντικότερο, ο Εμφύλιος 
Πόλεμος προκάλεσε βαθιά ψυχολογικά τραύματα στην ελληνική κοινωνία, τα 

οποία χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να επουλωθούν.  
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Ψυχρός πόλεμος-Συνασπισμοί δυνάμεων (ΗΠΑ-ΕΣΣΔ)  
 

Μετά το 1945 δημιουργήθηκαν, υπό την ηγεσία κάθε υπερδύναμης, δύο 
μεγάλοι συνασπισμοί κρατών: ο δυτικός συνασπισμός , με ηγέτη τις ΗΠΑ, 

στον οποίο μετείχαν κράτη της Δυτικής Ευρώπης, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η 
Νέα Ζηλανδία κ.ά. και ο ανατολικός συνασπισμός, με ηγέτη την ΕΣΣΔ και 

μέλη του χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, η Τσεχοσλοβακία, 
η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία. Το νέο διεθνές σύστημα ονομάστηκε 

διπολικό, επειδή κυριαρχούνταν από δύο αντίπαλα κέντρα ισχύος.  
Ο ανταγωνισμός των δύο μεγάλων συνασπισμών υπήρξε έντονος σε όλη τη 

διάρκεια της μεταπολεμικής εποχής. Επειδή όμως δεν εξελίχτηκε ποτέ σε 
γενικευμένη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τους, ο ανταγωνισμός αυτός έγινε 

γνωστός ως Ψυχρός Πόλεμος .  
Επιπλέον, οι δύο υπερδυνάμεις διέθεταν μεγάλα πυρηνικά οπλοστάσια. 

Σύντομα διαμορφώθηκε η λεγόμενη ισορροπία του τρόμου, δηλαδή μια 
κατάσταση στην οποία κάθε υπερδύναμη απειλούσε την άλλη με πυρηνική 

καταστροφή. Εξάλλου και άλλες χώρες αποκτούσαν την ατομική βόμβα: 
πρώτες, η Βρετανία, η Γαλλία, η Κίνα. Μετά τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, το 

1945, τα πυρηνικά όπλα δε χρησιμοποιήθηκαν σε πολέμους, αλλά η ύπαρξή 
τους επηρέαζε την εξέλιξη της διεθνούς πολιτικής, καθώς καθιστούσε αδιανόητο 

έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο, στον οποίο μοιραία θα καταστρέφονταν όλοι.  
 

Τρίτος Κόσμος  
 

Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι επιτάχυναν την παρακμή των παλαιών ευρωπαϊκών 
αποικιακών αυτοκρατοριών. Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960 οι 

περισσότερες αποικίες απέκτησαν την ανεξαρτησία τους. Η πλειονότητα των 
νέων αυτών κρατών συγκρότησε τον Τρίτο Κόσμο.  

Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι αποικιακές αυτοκρατορίες άρχισαν να 
διαλύονται και πολλά αποικιακά κράτη αποκτούσαν την ανεξαρτησία τους. Οι 

ιθαγενείς κάτοικοι της Αφρικής άρχισαν να αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα 
και τη δύναμη των χωρών τους και επιζητούσαν την αυτονομία τους. Η 

αποικιοκρατία άφησε στην Αφρική -και ιδιαίτερα στην υποσαχάρια Αφρική- 
μία βαριά κληρονομιά από ασταθή πολιτικά καθεστώτα, εμφύλιους πολέμους, 

οικονομική εξαθλίωση και θα χρειαστούν ακόμα αρκετά χρόνια για να 
εμφανιστούν δείγματα ανάπτυξης και ευημερίας  

Απαρτχάιντ (Apartheid): Στη Ν. Αφρική το σύστημα διαχωρισμού λευκών και 
μαύρων διήρκεσε από το 1948 μέχρι το 1991. Με μια σειρά νόμων, ο 

πληθυσμός των μαύρων δεν επιτρεπόταν να κινείται στις περιοχές των λευκών 
(πόλεις, παραλίες κτλ.), ούτε να χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς που 

προορίζονταν για τους λευκούς. Οι συνθήκες ζωής της πλειοψηφίας των μαύρων 
ήταν άθλιες.  

 
Αναδυόμενες οικονομίες- BRICS-Από το διπολισμό στον πολυπολισμό  

 
Οι BRICS είναι ένας διεθνής πολιτικός οργανισμός των κορυφαίων 

αναδυόμενων αγορών, που αποτελείται από πέντε χώρες: τη Βραζιλία, τη 
Ρωσία, την Ινδία, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και τη Νότια Αφρική. 

Ο όρος προέρχεται από τα αρχικά γράμματα των ονομάτων των χωρών. Στις 16 
Ιουνίου 2009, οι ηγέτες των χωρών BRIC (των μετέπειτα BRICS) 

πραγματοποίησαν την πρώτη σύνοδο κορυφής στη Ρωσία, και εξέδωσαν  
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δήλωση με την οποία ζητούσαν τη δημιουργία μιας δίκαιης, δημοκρατικής και 
πολυπολικής παγκόσμιας τάξη . Στις αναδυόμενες οικονομίες κατοικεί πάνω 

από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού. Επιπλέον, λόγω των βαθύτατων 
οικονομικών μετασχηματισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη, πολλές από τις 

αναδυόμενες οικονομίες αντιμετωπίζουν ταχεία αστικοποίηση και ογκώδεις 
μετακινήσεις πληθυσμών από τις αγροτικές περιοχές στις πόλεις.  

 
Νέα εποχή για την Ευρώπη  

Στην ίδια την Ευρώπη, που έχασε πλέον την παλαιά δεσπόζουσα θέση της, 
συνειδητοποιήθηκε σταδιακά η ανάγκη για μια νέα αρχή. Η αναζήτηση μιας 

συνεργασίας, ικανής να φέρει τη συμφιλίωση και την ευημερία, επέφερε την 
ανάπτυξη του κινήματος της ευρωπαϊκής ενοποίησης, με κυριότερο 

σταθμό τη δημιουργία, το 1957, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, 
προδρόμου της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Ελλάδα  

Κατά τη δεκαετία του 1940 η Ελλάδα είχε γνωρίσει πόλεμο, τριπλή ξένη 
κατοχή, πείνα και εμφύλιο σπαραγμό.  

Το διάστημα 1949-1967 χαρακτηρίζεται από τα έντονα τραύματα που άφησε 
ο Εμφύλιος Πόλεμος.  

Η δικτατορία των συνταγματαρχών (1967-1974) ανακόπτει τον 
εκδημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας και απομονώνει διεθνώς τη χώρα, 

ιδίως στην Ευρώπη.  
Μετά την πτώση της δικτατορίας (μεταπολίτευση) αρχίζει μια νέα 

περίοδος εδραίωσης στην Ελλάδα ενός σύγχρονου δημοκρατικού πολιτεύματος. 
Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από μια τάση αποδέσμευσης από την 

αμερικανική εξάρτηση και από ανοίγματα προς τις σοσιαλιστικές χώρες και 
προς τα κράτη του Τρίτου Κόσμου. Την 1η Ιανουαρίου 1981 η Ελλάδα έγινε 

πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 


