Τίτλος
Μαθήματος
Κωδικός
Μαθήματος

Διπλωματική Ιστορία
LAW 162

Τύπος μαθήματος Γενικής Επιλογής
Επίπεδο

Προπτυχιακό

ο
ο
Έτος / Εξάμηνο 1 / 1 (Χειμερινό)
φοίτησης

ECTS

6

Προαπαιτούμενα

Κανένα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Διαλέξεις
εβδομάδα



/ 1
Συναπαιτούμενα

Εργαστήρια
εβδομάδα

/

Κανένα

Εμφάνιση και ανάπτυξη της πολιτικής και των πολιτικών
ιδεών στην Αρχαιότητα.
Το γενικό αντικείμενο του μαθήματος. Οι οικονομικές και
κοινωνικές αλλαγές που οδήγησαν στην εμφάνιση του κράτους,
της πολιτικής και των πολιτικών ιδεών. Η πόλη-κράτος και η
Εκκλησία του Δήμου. Οι βασικές πολιτικές ιδέες (Σοφιστές,
Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης).
 Οι πολιτικές ιδέες στον Μεσαίωνα.
Στοιχεία της πολιτικής ζωής στο Μεσαίωνα όπως η μοναρχική
ιδέα, η πολιτική και κοινωνική δομή. Η σχέση ΚράτουςΕκκλησίας. Η πολιτική ιδεολογία στη Μεσαιωνική Δύση και στο
Βυζάντιο.
 Η διαμόρφωση της Νεοτερικότητας - πολιτική διάσταση.
Η σημασία και ο ρόλος των αστικών επαναστάσεων στη
δημιουργία προϋποθέσεων για διαμόρφωση και ανάπτυξη της
σύγχρονης πολιτικής πραγματικότητας. Η Γαλλική Επανάσταση. Η
έννοια της αστικής δημοκρατίας.
 Αστική δημοκρατία, Φιλελευθερισμός και Συντηρητισμός.
Οι βασικές πολιτικές ιδέες του Διαφωτισμού και του
Φιλελευθερισμού και η σχέση τους με την ιδέα της αστικής
δημοκρατίας. Οι βασικές ιδέες του Χομπς, του Λοκ, του Ρουσσώ
και άλλων βασικών εκπροσώπων τους.
Η έννοια του Συντηρητισμού και οι διάφορες εκφάνσεις του.
 Οι πολιτικές ιδέες του Μακιαβέλι.
Οι βασικές ιδέες του Μακιαβέλι και ο ρόλος τους στην ερμηνεία
της πολιτικής πραγματικότητας. Μακιαβέλι και σύγχρονη πολιτική.
 Οι βασικές πολιτικές ιδέες του Μαρξ.
Οι βασικές θέσεις της θεωρίας του Ιστορικού Υλισμού. Η αντίληψη
του Μαρξ για την εμφάνιση και το ρόλο των τάξεων στην
ιστορία, καθώς και στο σύγχρονο πολιτικό γίγνεσθαι. Η
προσέγγιση του Μαρξ για τα φαινόμενα του κράτους, του δικαίου

και γενικότερα για την πολιτική. Η «βάση» και το
«εποικοδόμημα».
 Ο εθνισμός, ο εθνικισμός, ο σωβινισμός, ο φασισμός, ο
ρατσισμός.
Τα βασικά χαρακτηριστικά των πιο πάνω πολιτικών ιδεών και
φαινομένων και ο ρόλος τους στις ιστορικο-πολιτικές εξελίξεις
Μεθοδολογία
Διδασκαλίας
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