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Στόχος Μαθήματος

Στο γνωστικό αντικείμενο γίνεται εισαγωγή στην έννοια και το περιεχόμενο
της παγκόσμιας διπλωματίας, στην ιστορική εξέλιξη και τις ηθικές επιταγές
της διαμόρφωσης οργανισμών με παγκόσμια δράση με έμφαση στον 20ο
αιώνα και ιδιαιτέρως μετά το τέλος του Α’ και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την
διαδικασία της αποαποικιοποίησης των πρώην αποικιοκρατούμενων
περιοχών, στις συνθήκες γένεσης διεθνών και διακρατικών θεσμών
παραγωγής πολιτικής και στην διερεύνηση της ικανότητά τους για εμπέδωση
και επιβολή των πολιτικών και κανόνων δικαίου στα μετέχοντα σε αυτούς
κράτη – μέλη. Εξετάζονται κριτικά οι πρακτικές και μέθοδοι άσκησης
πολιτικής από διεθνείς θεσμούς και οργανισμούς προαγωγής του διεθνούς
δικαίου, τα μέσα και οι δικαιικές και πολιτικές δυνατότητές τους, αλλά και η
θέση, ο ρόλος και οι δυνατότητες των κρατών στους θεσμούς αυτούς.
Προσεγγίζονται ερευνητικά και μεθοδολογικά ζητήματα περιφερειακών
δομών διακυβέρνησης και διπλωματίας, η προσπάθεια οικοδόμησης από τις
ΗΠΑ συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης μετά το τέλος του Ψυχρού
Πολέμου, το ρυθμιστικό πλαίσιο διεθνών οργανισμών και θεσμών, όπως επί
παραδείγματι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το γνωστικό αντικείμενο
στοχεύσει στο να εξοπλίσει τον φοιτητή με το κατάλληλο θεωρητικό και
πρακτικό οπλοστάσιο, ώστε να μπορεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει την
διπλωματία που ασκείται από διεθνείς οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο,
την προσπάθεια πρακτικής εφαρμογής κανόνων δικαίου ανάμεσα στα κράτη,
την διπλωματία του ΟΗΕ και τον θεσμό της διαμεσολάβησης, όσο και το
ζήτημα του ρυθμιστικού τους πλαισίου, που είναι απαραίτητο για την διεθνή
ασφάλεια, ιδιαιτέρως στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη εποχή.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι εις θέση να:
Κατανοούν
και
να
αναλύουν
τους
όρους
Διπλωματία,
Διεθνής/Παγκόσμια Διπλωματία, Διμερής και Πολυμερής Διπλωματία, Διεθνές
Δίκαιο και Διεθνής Ασφάλεια.
Προσδιορίζουν και να περιγράφουν την ιστορική διαδρομή της
διαμόρφωσης της Κοινωνίας των Εθνών, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(1945) και διεθνών οργανισμών όπου ασκείται διπλωματία σε υπερεθνικό

επίπεδο.
Εξετάζουν το πώς μετεβλήθη τα τελευταία χρόνια το σύστημα των
Ηνωμένων Εθνών, βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες μεταβολές με
αναφορά στην διατήρηση της ειρήνης (peace keeping), στην συλλογική
ασφάλεια και στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Γνωρίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ασκείται η διπλωματία και την
φύση των διαφόρων συστημάτων διπλωματίας που αναδύονται ένεκα
συγκεκριμένων συνθηκών (αναφορά σε ιστορικά υποδείγματα περίπτωσης –
Βερολίνο 1878, Συνέδριο Βιέννης 1915- και σύγχρονες μελέτες /αντιπαραβολή
με Βυζάντιο, Αρχαία Ελλάδα και Γαλλικό σύστημα υπερατλαντικής
διπλωματίας).
Αναγνωρίζουν τον ρόλο των πρεσβειών, των προξενικών γραφείων,
του ηγέτη/κυρίαρχων πολιτικών παραγόντων στην χάραξη εξωτερικής
πολιτικής, των μηχανισμών επιρροής (lobbies).
Κατανοήσουν το πώς επηρεάζεται η χάραξη πολιτικών σε διεθνές
επίπεδο και πως διαμορφώνονται οι μεταβολές στις πολιτικές στην σημερινή
εποχή για να εναρμονιστούν με τις κατευθύνσεις μη κυβερνητικών και
διεθνών οργανισμών (μεταβολές σε παγκόσμιο επίπεδο, διασύνδεση και
διεθνική συνεργασία για παγκόσμια ζητήματα).
Προσεγγίζουν την διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής στο πλαίσιο
των αυξανόμενων διεθνικών πολιτικών ανταγωνισμών και της ρευστής,
περίπλοκης και συγκρουσιακής παγκοσμιοποιημένης δομής του κόσμου.
Εστιάζουν σε εξελίξεις μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου με την
χρήση αναλυτικών εργαλείων και την μελέτη της φύσης της σύγχρονης
διεθνούς ασφάλειας (αναφορά σε πλέγμα σύγχρονων ζητημάτων ασφάλειας,
τρομοκρατία, διάδοση πυρηνικών, το μέλλον της Μέσης Ανατολής,
προοπτικές για ειρήνη και συνεργασία στον 21ο αιώνα).
Εξοικειωθούν με τις πολιτικές μεταβολές στην Μέση Ανατολή και την
ανάπτυξη προσεγγίσεων που αναφέρονται στην πολυπολιτισμικότητα,
ισλαμοφοβία, ενσωμάτωση μειονοτήτων και μεταναστών σε δυτικά και μη
δυτικά πρότυπα (διασύνδεση μεταβλητών όπως τάξη, φύλο, εντοπιότητα,
ερμηνεία της θρησκείας και πρακτική, μέσων μαζικής ενημέρωσης).
Συνθέτουν το βασικό περιεχόμενο και το πλαίσιο των παγκόσμιων
σχέσεων και να αναπτύξουν χρησιμοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο και
τα εργαλεία διαφόρων ακαδημαϊκών πειθαρχιών το γνωσεολογικό τους πεδίο
ως προς την αλληλεπίδραση διεθνούς διπλωματίας, επιχειρηματικότητας,
ασφάλειας και επικοινωνίας, αναλύοντας και αξιολογώντας γεγονότα,
καταστάσεις, κρατικές πολιτικές, πρακτικές αγορών και διεθνών θεσμών,
ζητήματα και διλήμματα ηθικής φύσεως.
Προαπαιτούμενα

Γνώση της αγγλικής
γλώσσας

Προϋποθέσεις

Πλήρης παρακολούθηση
μαθημάτων

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Εννοιολογικός Προσδιορισμός: Διπλωματία, Διεθνής/Παγκόσμια Διπλωματία,
Διμερής και Πολυμερής Διπλωματία, Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Ασφάλεια.
Κοινωνία των Εθνών, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (1945), Διεθνείς
Οργανισμοί, διατήρηση της ειρήνης (peace keeping), συλλογική ασφάλεια,
αποαποικιοποίηση, ανθρώπινα δικαιώματα. Διπλωματία και φύση διαφόρων
συστημάτων διπλωματίας. Ρόλος πρεσβειών, προξενικών γραφείων,
ηγέτη/κυρίαρχων πολιτικών παραγόντων στην χάραξη εξωτερικής πολιτικής,
μηχανισμών επιρροής (lobbies). Δημόσια πολιτική, διεθνικοί πολιτικοί
ανταγωνισμοί, παγκοσμιοποιημένη δομή του κόσμου. Τέλος Ψυχρού
Πολέμου, οι ΗΠΑ δυνάμει παγκόσμιας ηγεμόνας, φύση σύγχρονης διεθνούς
ασφάλειας (τρομοκρατία, διάδοση πυρηνικών, το μέλλον της Μέσης
Ανατολής, προοπτικές για ειρήνη και συνεργασία στον 21ο αιώνα). Πολιτικές
μεταβολές στην Μέση Ανατολή, πολυπολιτισμικότητα, ισλαμοφοβία,

ενσωμάτωση μειονοτήτων και μεταναστών σε δυτικά και μη δυτικά πρότυπα
(διασύνδεση μεταβλητών όπως τάξη, φύλο, εντοπιότητα, ερμηνεία της
θρησκείας και πρακτική, μέσων μαζικής ενημέρωσης). Αλληλεπίδραση
διεθνούς διπλωματίας, επιχειρηματικότητας, ασφάλειας και επικοινωνίας.
Περιπτωσιολογικές πολιτικές κρατών, πρακτικές αγορών και διεθνών
θεσμών, ζητήματα και διλήμματα ηθικής φύσεως.
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.

Βιβλιογραφία
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Ενδεικτική
Βιβλιογραφία/
Αναφορές

Χειλά Ειρήνη, «Η αυτοδιάθεση των λαών , ο ΟΗΕ και η προσφυγή της
Ελλάδας το 1954. Μια θεώρηση από τη σκοπιά των διεθνών σχέσεων», στο:
Πέτρος Παπαπολυβίου, Αγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Το
Κυπριακό και το Διεθνές Σύστημα, 1945-1974. Αναζητώντας θέση στον κόσμο,
Αθήνα, Πατάκης, 2013
Χειλά Ειρήνη, «Διεθνής Διακυβέρνηση και Διεθνείς Θεσμοί. Τα Διλήμματα του
Πολυμερισμού», στο: Σ. Περράκης(επιμ), Η Διεθνής Συνεργασία σε
Οικουμενικό και Περιφερειακό Επίπεδο, Αθήνα: Σιδέρης, 2011.
Χρυσοχόου Δημήτρης, Οργανωμένη πολλαπλότητα: Το μωσαϊκό της
διεθνούς συμβίωσης (Παπαζήσης, 2010)

Αξιολόγηση

Ενδιάμεση
Εξέταση:
Υποβολή
Μικρής
Εκτάσεως
Προδιαγραφών Μελέτης (τουλάχιστον 2500 λέξεις): 25%
Προφορική Παρουσία και Συνεχής Αξιολόγηση: 15%
Τελική Γραπτή Εξέταση: 60%

Ακαδημαϊκών

Γλώσσα

Ελληνική (σε ειδικές περιπτώσεις μέρος του μαθήματος ει δυνατό να
διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα)

