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Στόχος Μαθήματος

Το γνωστικό αντικείμενο προσεγγίζει το θεωρητικό υπόβαθρο της
εκδήλωσης διενέξεων από κράτη και τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην
σύγκρουση και εξετάζει τις δυναμικές, τις προοπτικές και τα πρακτικά
προβλήματα που αναφέρονται στο διευρυμένο πλέγμα των σύγχρονων
διεθνών, διακρατικών, ενδοκρατικών, εθνοτικών και διακοινοτικών κρίσεων.
Επιχειρείται η κατανόηση των διενέξεων και κρίσεων με αναφορά στις
διεθνείς και κοινωνικοπολιτικές διεργασίες, στους θεσμούς εμπέδωσης και
προαγωγής του δικαίου σε διεθνές επίπεδο και στις δομικές πολιτισμικές
διαφορές που συνιστούν αιτίες εκδήλωσης φαινομένων κρίσης και
σύγκρουσης. Μέσω περιπτωσιολογικών αναφορών έμφαση δίδεται σε
ζητήματα, μηχανισμούς, πρακτικές πρόβλεψης, αποφυγής, διαχείρισης,
ρύθμισης και επίλυσης διενέξεων και κρίσεων. Στο γνωστικό αντικείμενο
αναπτύσσονται θεωρητικά σχήματα, υποθέσεις και θέσεις που απορρέουν
από αυτά, όπως επί παραδείγματι της ασφάλειας και της ειρηνικής
συνεργασίας με γνώμονα τις κυρίαρχες σύγχρονες αναλυτικές προσεγγίσεις
της διεθνούς πολιτικής και της θεωρίας διεθνών σχέσεων.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι εις θέση να:
Ορίζουν και να ερμηνεύουν βασικές έννοιες και αρχές που αφορούν
στη θεωρία διεθνών κρίσεων και συγκρούσεων.
Αναγνωρίζουν τους βασικούς δρώντες, τις δυναμικές και τα
πρακτικής υφής ζητήματα που ενσωματώνονται στο σύγχρονο
διεθνοπολιτικό περιβάλλον και στο σύστημα κρατών.
Κατανοήσουν την διάρθρωση συγκεκριμένων θεσμών εμπέδωσης και
προαγωγής του δικαίου σε διεθνές επίπεδο.
Αντιληφθούν τα βασικά αίτια εκδήλωσης φαινομένων κρίσεων και
συγκρούσεων με εστίαση στην πολιτισμική πτυχή που συνιστά ουσιώδες
στοιχείο της δομής και της γένεσης κρίσεων.
Γνωρίζουν συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης, όπου αναδεικνύονται
επιτυχημένες ή αποτυχημένες πρακτικές πρόβλεψης, αποφυγής, διαχείρισης,
ρύθμισης και επίλυσης διενέξεων και κρίσεων.
-

Περιγράφουν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών,

πρακτικών
και
μέτρων
περιπτωσιολογικές μελέτες.

που

εφαρμόστηκαν

σε

επιλεγμένες

Αναλύουν φαινόμενα κρίσεων, διενέξεων και συγκρούσεων με βάση
τις κυρίαρχες θεωρητικές σχολές των διεθνών σχέσεων.
Διαθέτουν τις δεξιότητες προς ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων και
υποθέσεων.
Προαπαιτούμενα

Γνώση της αγγλικής
γλώσσας

Προϋποθέσεις

Πλήρης παρακολούθηση
μαθημάτων

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Θεωρία Διεθνών και Διακρατικών Διενέξεων και Κρίσεων. Βασικές Έννοιες
και Ορισμοί. Διεθνείς, Διακρατικοί και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Διαχείρισης
Κρίσεων. Το διεθνές σύστημα κρατών στον 20ο και 21ο αιώνα (Βασικά
Χαρακτηριστικά). Δρώντες, Δυναμικές, Ζητήματα, Προβλήματα, Προοπτικές
στον 21ο αιώνα. Αίτια και αφορμές εκδήλωσης φαινομένων σύγκρουσης.
Πολιτισμικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις διενέξεων και κρίσεων.
Περιπτωσιολογικές Μελέτες Κρίσεων και Συγκρούσεων κατά την
Ψυχροπολεμική εποχή. Αναφορά σε συγκρούσεις που βρίσκονται εν εξελίξει
στην παρούσα χρονική συγκυρία.
Πρόβλεψη, Διαχείριση, Μετριασμός
Κρίσεων (Αναφορά σε πολιτικές, διπλωματικές, στρατιωτικές, επικοινωνιακές
κινήσεις και τακτικές). Κλιμάκωση και Αποκλιμάκωση Διενέξεων, Κρίσεων και
Συγκρούσεων. Η κρίση και η σύγκρουση υπό το πρίσμα των αναλυτικών
προσεγγίσεων του (Νέο)Ρεαλισμού, του (Νέο)Φιλελευθερισμού, του
(Κοινωνικού) Κονστρουκτιβισμού.

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος συνίσταται από επιτόπιες διαλέξεις από
τον/τους διδάσκοντες και ανά περίπτωση φιλοξενία επισκεπτών ομιλητών
που ενδιατρίβουν ερευνητικά στο γνωστικό αντικείμενο ή έχουν εξειδικευμένη
γνώση λόγω εμπειρικής πρακτικής και επαγγελματικής ενασχόλησης. Στη
διδασκαλία χρησιμοποιούνται πέραν των βασικών διδακτικών εγχειριδίων
και αναλυτικές σημειώσεις εν είδει προβολών. Σε συγκεκριμένα σεμινάρια ει
δυνατό να γίνει χρήση πέραν των εποπτικών μέσων, ήτοι εικόνων και
προβολής πολιτικών, νομικών, διπλωματικών εγγράφων και συμφωνιών και
σύντομης διάρκειας οπτικοακουστικού υλικού στην ελληνική ή αγγλική
γλώσσα (ντοκιμαντέρ, ταινίες κ.α.). Για σκοπούς καλύτερης κατανόησης του
γνωστικού αντικειμένου ενίοτε γίνονται αναφορές σε σχετικό υλικό
δημοσιευμένο σε εγνωσμένου κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά και
στις επίσημες ιστοσελίδες διεθνών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών θεσμών.
Σε ότι αφορά σε γεγονότα που αφορούν στην τρέχουσα πολιτική
πραγματικότητα το μάθημα εμπλουτίζεται με έντυπες ή ηλεκτρονικές μορφές
πληροφόρησης, που περιλαμβάνουν, αλλά δεν εξαντλούνται σε, επί
παραδείγματι, μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, κέντρα παραγωγής
πολιτικής, ιστοσελίδες μη κυβερνητικών και άλλων οργανισμών.
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