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Περιγραφή μαθήματος
Στο σημερινό πολύπλοκο και σύνθετο κόσμο μια πληθώρα ρευμάτων
μεταβάλλουν, διαστρεβλώνουν και διαταράσσουν τις μορφές και τις επιπτώσεις
της παγκοσμιοποίησης. Μιας παγκοσμιοποίησης που βρίσκεται σε σχέση
αλληλεπίδρασης με την παραδοσιακή φύση των διακρατικών σχέσεων, οι οποίες
συνεχίζονται με προβλήματα παλιά και νέα.
Την τελευταία δεκαετία τα προβλήματα και οι ταραχές στον κόσμο έχουν
επιδεινωθεί και σε όλα τα προηγούμενα προβλήματα έχει προστεθεί κι αυτό της
ανάπτυξης της τρομοκρατίας σε παγκόσμια κλίμακα, με καταστρεπτικότατη
μορφή, αυτή που συνδέεται με τον ισλαμικό φονταμεταλισμό.
Στο πλαίσιο του μαθήματος «Επίλυση Συγκρούσεων» θα προσεγγίσουμε τις
διεθνείς και περιφερειακές διενέξεις μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους
στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 και τους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Οι
εξελίξεις/ανακατατάξεις στη Βόρεια Αφρική και τον Αραβικό Κόσμο μετά την
Αραβική Άνοιξη, οι πόλεμοι στη Συρία και οι επιπτώσεις τους στην Ανατολική
Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, καθώς και ο ρόλος της Τουρκίας, θα εξεταστούν
διεξοδικά. Επίσης, θα εξετάσουμε, μεταξύ άλλων, τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης
– Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τόσο στην περίοδο Τζώρτζ Μπους όσο και
κατά την περίοδο διακυβέρνησης Μπάρακ Ομπάμα. Ακόμη, θα συζητηθεί ο ρόλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση κρίσεων/ συγκρούσεων και πιο
συγκεκριμένες περιπτώσεις ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος. Τα
παραπάνω ζητήματα θα αποτελέσουν βασικές θεματικές του μαθήματος και θα
αναπτυχθούν με την υποστήριξη ειδικής βιβλιογραφίας.
Το μάθημα αποσκοπεί:
 Στην κατανόηση από πλευράς των φοιτητών του φαινομένου της
διένεξης/σύγκρουσης,
 Στην ανάπτυξη μιας κριτικής προσέγγισης όσον αφορά μια ιδιαίτερα
σύνθετη και πολύπλοκη διεθνή πολιτική,
 Στο να μελετηθούν νηφάλια και από διαφορετικές οπτικές γωνίες ειδικά
θέματα που αναφέρονται τόσο στο πολιτικό/διπλωματικό και οικονομικό
πεδίο όσο και στο στρατιωτικό πεδίο.
Αξιολόγηση
 εκπόνηση εργασίας και προφορική παρουσίασή της (40%)
 συμμετοχή κατά τη διάρκεια του μαθήματος (20%)
 τελικές εξετάσεις (40%)
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Xρονοδιάγραμμα
Δευτέρα 13.2.2017

Εισαγωγή στην Επίλυση Συγκρούσεων

Δευτέρα 20.2.2017

ΗΠΑ: 11η Σεπτεμβρίου και μετά: Οι πόλεμοι στο Ιρακ
και στο Αφγανιστάν (1)

Δευτέρα 6.3.2017

ΗΠΑ: 11η Σεπτεμβρίου και μετά: Οι πόλεμοι στο Ιρακ
και στο Αφγανιστάν (2)

Δευτέρα 13.3.2017

Λιβύη

Δευτέρα 20.3.2017

Συρία

Δευτέρα 27.3.2017

Η επιστροφή του Ιράν στη διεθνή σκηνή

Δευτέρα 3.4.2017

ΕΕ: Ο ρόλος της στην Επίλυση Συγκρούσεων

Δευτέρα 24.4.2017

ΕΕ – ΗΠΑ – Ρωσία: Το ουκρανικό πρόβλημα και οι
συνέπειές του

Δευτέρα 8.5.2017

ΕΕ και Ελλάδα: Από την οικονομική κρίση μέχρι
σήμερα

Δευτέρα 15.5.2017

Ελλάδα και ΠΓΔΜ

Δευτέρα 22.5.2017

Ελληνοτουρκική διένεξη

Δευτέρα 29.5.2017

Το κυπριακό πρόβλημα (1): Σχέδιο Ανάν έως σήμερα

Δευτέρα 5.6.2017

Το κυπριακό πρόβλημα (2): Νέες προοπτικές
επίλυσης, ο ρόλος της ΕΕ

