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Τα Κράτη αποτέλεσαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τις βασικές μονάδες της
διεθνούς κοινωνίας. Η πραγματικότητα αυτή σταδιακά ανετράπη με την εμφάνιση του
φαινομένου της διεθνούς οργάνωσης, αρχικά με την ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών
και, στην συνέχεια, του ΟΗΕ και της δημιουργίας μιας πλειάδας περιφερειακών
οργανισμών μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η διακρατική συνεργασία
στο πλαίσιο των εν λόγω διεθνών θεσμών θεμελιώθηκε στην διαλεκτική σχέση της
παραδοσιακής έννοιας της κρατικής κυριαρχίας και της εκχώρησης μιας σειράς
αρμοδιοτήτων από τα Κράτη στους εν λόγω οργανισμούς. Το τέλος του Ψυχρού
Πολέμου και η ανάδυση νέων προκλήσεων για την διεθνή κοινότητα στην σύγχρονη
παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα επέτεινε την εννοιολογική αυτή αντίφαση, καθώς
ο βαθμός αλληλεξάρτησης αλλά και οι διεθνείς υποχρεώσεις των Κρατών έχουν
αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, όταν υπερτερούσε η παραδοσιακή λογική
της πολιτικής και εδαφικής κατάτμησης της οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας. Το
συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στην σχέση κρατικής κυριαρχίας και διεθνούς
οργάνωσης μέσα από το παράδειγμα των αποφάσεων και της δράσης των Ηνωμένων
Εθνών, με επίκεντρο αυτές που αφορούν στον πυρήνα της αποστολής τους: την
διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.
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Μαθησιακά αποτελέσματα








Η εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων «κράτος», «κυριαρχία» και «διεθνείς
οργανισμοί».
Η εμβάθυνση στην θεωρητική συζήτηση σχετικά με την οριοθέτηση των βασικών
εννοιών υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποιημένης διεθνούς πραγματικότητας.
Η κριτική ανάλυση των επιπτώσεων στην κρατική κυριαρχία από την εκχώρηση
αρμοδιοτήτων από τα Κράτη στους διεθνείς οργανισμούς.
Η κατανόηση του θεσμικού και πολιτικού οικοδομήματος των Ηνωμένων Εθνών
και των παραμέτρων εκείνων που λειτουργούν καθοριστικά στην διαδικασία
λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του οργανισμού.
Η εξοικείωση με τις θεωρητικές πτυχές του μαθήματος μέσα από εμπειρικά
παραδείγματα και, συγκεκριμένα, μέσα από την πρακτική των ΗΕ και τις
επιπτώσεις της τελευταίας στην έννοια της κρατικής κυριαρχίας στον τομέα της
διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

