
     Τίτλος Μαθήματος:  Διπλωματία και Πολιτική στο Μεταπολεμικό Κόσμο 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματος:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματος: 
 

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να προσφέρει μια συνοπτική, αλλά ολοκληρωμένη, εικόνα των διεθνών 

εξελίξεων από το τέλος του Β’ παγκοσμίου πολέμου το 1945 έως τη διάλυση του ανατολικού συνασπισμού 

και της Σοβιετικής Ένωσης το 1991. Το μάθημα αρθρώνεται σε τρεις κυρίους άξονες: Ψυχρός Πόλεμος, 

αποαποικιοποίηση και άνοδος του Τρίτου Κόσμου, ευρωπαϊκή ενοποίηση. Η μεταπολεμική είναι μια εποχή 

ιδιαίτερα σημαντική ως προς τις διπλωματικές, πολιτικές, οικονομικές εξελίξεις, την οργάνωση της 

διεθνούς κοινωνίας, τις ιδεολογικές ζυμώσεις. Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι: τα χαρακτηριστικά 

του μεταπολεμικού κόσμου, oι απαρχές του Ψυχρού Πολέμου, 1940-49; οι κρίσεις στην Κορέα και την 

Κούβα, η περίοδος της ύφεσης, 1972-79, ο Ψυχρός Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανάπτυξη και Τρίτος 

Κόσμος, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Οι εξελίξεις αναλύονται υπό το πρίσμα της ιστορίας των διεθνών 

σχέσεων. 
 

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί: 

 

- να αναγνωρίζει το χαρακτήρα του Ψυχρού Πολέμου (γεωπολιτικός, ιδεολογικός, οικονομικός, 

πολιτισμικός), τις ποικίλες εκδηλώσεις του, τα χαρακτηριστικά του Τρίτου Κόσμου, τη διαδικασία της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 

- να αναλύει την πολιτική των Υπερδυνάμεων, τις συμμαχίες και τις επιδιώξεις τους, 

- να διακρίνει τα πολιτικο-ιδεολογικά συστήματα του μεταπολεμικού κόσμου, τον τρόπο δημιουργίας και 

συγκρότησής τους, 

- να κατανοεί τις ζυμώσεις που συντελούνται στην εποχή μας αφού η ψυχροπολεμική περίοδος 

εξακολουθεί με διάφορες μορφές να επιβιώνει, 

- να χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία της ιστορίας και των διεθνών σχέσεων στην ανάλυση των 

γεγονότων στη μεταπολεμική εποχή. 
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 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 

 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Εισαγωγή στην Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου (Αθήνα, Πατάκης, 2001) 

 Γιάννης Γιανουλόπουλος, Ο Μεταπολεμικός Κόσμος (Αθήνα, Παπαζήσης, 1992) 

 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 
 

 John Young, Η Ευρώπη του Ψυχρού Πολέμου, 1945-1991. Αθήνα, Πατάκης, 2001. 

 Eric Hobsbawn, Η εποχή των Άκρων. Αθήνα, Θεμέλιο ς 2010. 

 Χένρι Κίσινγκερ, Η Διπλωματία, σ. 472-549, σ. 692-782, σ. 783-848. 

 

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
Η βαθμολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.  Οι εξετάσεις είναι με τη 
μορφή ερωτήσεων και ανάπτυξης θέματος. Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η 
παρουσίαση και το περιεχόμενο της συμψηφιστικής εργασίας των φοιτητών. 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  
Το μάθημα γίνεται με τη μορφή διαλέξεων καθώς και με τη συμμετοχή φοιτητών μέσω της 
παρουσίασης ομαδικών εργασιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος.  
 
 


