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ΚΠΔ 151 ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (6 ECTS)
θνπφο ηνπ εηζαγσγηθνχ απηνχ καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο
κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ηελ ελλνηνινγία, ηηο κεζφδνπο έξεπλαο θαη
ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Πεξηιακβάλεη ηζηνξηθή
αλαζθφπεζε ηεο εμέιημεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, αιιά επηθεληξψλεηαη
πεξηζζφηεξν ζε ζχγρξνλνπο ζεκαηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο, πξνζεγγίζεηο θαη
κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κειέηε πνιηηηθψλ θαηλνκέλσλ.
KΠE 152 ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (6 ECTS)
Κεζνδνινγία ηεο πγθξηηηθήο Πνιηηηθήο θαη εμέηαζε βαζηθψλ ελλνηψλ. Σν
θξάηνο, θαη θξάηνο-έζλνο, πνιηηηθφ ζχζηεκα, πνιηηηθή αλάπηπμε, πνιηηηθή
θνπιηνχξα, πνιηηηθά θφκκαηα θαη νκάδεο ζπκθεξφλησλ. Ζ εθαξκνγή ησλ
ελλνηψλ απηψλ ζε επξσπατθέο θαη ζε άιιεο θνηλσλίεο.
ΚΠΔ 153 ΓΙΔΘΝΔΙ ΥΔΔΙ (6 ECTS)
Δηζαγσγηθφ κάζεκα γηα ην ζχγρξνλν δηεζλέο πνιηηηθφ ζχζηεκα κε έκθαζε
ζηηο δνκέο, παξάγνληεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε δηεζλή πνιηηηθή
ζθελή. Δμεηάδεηαη ηδηαίηεξα ν ξφινο ησλ θξαηψλ, δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη
άιισλ νληνηήησλ θαη παξαγφλησλ ζηε δηακφξθσζε ηεο δπλακηθήο, ησλ
ζεκάησλ θαη απνηειεζκάησλ ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Αλαιχνληαη βαζηθέο
έλλνηεο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ φπσο ηνπ θξάηνπο, ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ,
ηεο ηζρχνο, ηνπ ηζνδπγίνπ δπλάκεσλ, ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο, ηεο
δηπισκαηίαο, ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηνπ πνιέκνπ θαη
ηεο πεξηθεξεηαθήο ελνπνίεζεο.
ΚΠΔ 154 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ (6 ECTS)
Δηζαγσγή ζηηο έλλνηεο θαη νξνινγία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Παξνπζίαζεαλάιπζε εηδηθφηεξα κέζα απφ ηα θείκελα ησλ πνιηηηθψλ ζηνραζηψλ ηεο
ειιεληθήο αξραηφηεηαο. Ζ πνξεία θαη εμέιημε ησλ πνιηηηθψλ ηδεψλ απφ ηνλ
αξραηνειιεληθφ δηαθσηηζκφ κέρξη ην ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ αηψλα π.Υ.
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ΚΠΔ 155 ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (6 ECTS)
Σν κάζεκα αξρίδεη κε κηα εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηηο θχξηεο ζεσξίεο
αλάιπζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Αθνινχζσο, ζθηαγξαθεί ηηο
ζεκαληηθφηεξεο ζηηγκέο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κηαο ππεξδχλακεο (ΖΠΑ) θαη
κηαο κέζεο δχλακεο (Διιάδα).
ΚΠΔ 156 ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΟΠΟΙΗΗ (6 ECTS)
Δηζαγσγηθφ κάζεκα γηα ηελ Δπξσπατθή ελνπνίεζε ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη
θαη αλαιχνληαη βαζηθέο έλλνηεο, ηάζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνιηηηθήο θαη
νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο. Θέκαηα ελνπνίεζεο πξνζεγγίδνληαη ηζηνξηθά θα
ζεσξεηηθά κε επηθέληξσζε ζηε ζχζηαζε θαη εμέιημε ησλ Δπξσπατθψλ
Θνηλνηήησλ. Δμεηάδνληαη θαη αλαιχνληαη επίζεο νη δπλαηφηεηεο, πξννπηηθέο
θαη πξνβιήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία δηεχξπλζεο θαη
εκβάζπλζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
ΚΠΕ 157 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (8 ECTS)
Τν κάζεκα εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή κεζνδνινγία ηεο
εκπεηξηθήο έξεπλαο ζηηο πνιηηηθέο επηζηήκεο. Η πνζνηηθή κεζνδνινγία
βαζίδεηαη ζηηο κεζόδνπο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη εμαγσγήο πιεξνθνξηώλ
από έξεπλεο ή αξρεία ή ηξάπεδεο δεδνκέλσλ. Οη θνηηεηέο εθπαηδεύνληαη ζηελ
αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ από γλσζηέο δηαρξνληθέο έξεπλεο ζηνλ Δπξσπατθό
ρώξν (π.ρ. Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα θαη Δπξσβαξόκεηξν). Τν κάζεκα
ζπκπεξηιακβάλεη αζθήζεηο αλάιπζεο δεηγκάησλ θαη ζηνηρείσλ, κε ηε ρξήζε
δηάθνξσλ ινγηζκηθώλ (π.ρ. R ή/θαη SPSS). Δπηπιένλ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε
παξαδείγκαηα από ηηο ηερληθέο απηέο, νη θνηηεηέο αμηνινγνύληαη κε βάζε
ζύληνκεο πξαθηηθέο αζθήζεηο, πνπ θαιύπηνπλ κεγάιν θάζκα ηεο πνζνηηθήο
έξεπλαο. Η πνηνηηθή κεζνδνινγία αθνξά ζηελ αλάιπζε θεηκέλνπ, ζηε ιήςε
θαη αλάιπζε ειεύζεξσλ θαη εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεύμεσλ θαη ζηελ θαηαγξαθή
θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από παξαηήξεζε. Θα
παξνπζηαζηνύλ θαη ζα ζπδεηεζνύλ παξαδείγκαηα ηξηγσλνπνίεζεο ησλ δύν
κεζνδνινγηώλ.

ΚΠΔ 232 ΔΞΟΤΙΑ, ΦΤΛΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (6 ECTS)
Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ζηηο θπξηφηεξεο θεκηληζηηθέο ζεσξίεο. Ζ
θνηλσληθή θαηαζθεπή ηνπ θχινπ θαη πψο δηαθέξεη ζε δηαθνξεηηθέο
θνπιηνχξεο. Ζ παξνπζίαζε, θαηαλφεζε θαη αλάιπζε θαηλνκέλσλ ηεο
πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο κέζα απφ κηα θπιεηηθή πξνζέγγηζε ησλ
θνηλσληθψλ πξαγκαηηθνηήησλ ζε επξσπατθέο θαη κή θνηλσλίεο.
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ΚΠΔ 251 ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ (6 ECTS)
Κηα θνηλσληθή, ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή αλαζθφπεζε ηεο ίδξπζεο ηνπ Θππξηαθνχ
θξάηνπο. Βαζηθέο έλλνηεο-χληαγκα, Πνιηηηθφ χζηεκα , δηθαηψκαηα ηνπ
πνιίηε θαη Θεζκνί. Κηα θξηηηθή αλάιπζε θαη ζεψξεζε ηνπ Θππξηαθνχ
ζπληάγκαηνο κε ιεπηνκεξή αλαθνξά ζηα δηάθνξα άξζξα θαη ζπλζήθεο.
ΚΠΔ 252 ΦΤΛΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (6 ECTS)
Δμεηάδεηαη ε ζρέζε θχινπ θαη πνιηηηθήο κέζα απφ ηελ ζπγθξηηηθή πξννπηηθή
θαη πσο απηή ε ζρέζε εμειίρζεθε κέζα απφ ηνπο αγψλεο ησλ γπλαηθψλ ζε
δηάθνξεο θνπιηνχξεο θαη θνηλσλίεο. Γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή θαη
ησλ δχν θχισλ ζηελ δεκφζηα δσή; Ζ αλάιπζε θαη εξκελεία ζεκαληηθψλ
δηεζλψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη ςεθηζκάησλ θαη πξνγξακκάησλ
γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ θαη εμάιεηςε θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ.
ΚΠΕ 256 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (6 ECTS)
Τν κάζεκα απηό εμεηάδεη ηελ ελλνηνινγηθή ζρέζε κεηαμύ δηθαίνπ θαη πνιηηηθήο,
θαζώο θαη ηηο πνιηηηθέο πξαθηηθέο κέζα από ηηο νπνίεο πεξηνξίδνληαη,
δηεθδηθνύληαη θαη εδξαηώλνληαη δηθαηώκαηα, αιιά θαη γεληθά απνζηεξείηαη θαη/ή
απνλέκεηαη ε δηθαηνζύλε. Γειαδή εμεηάδεηαη ε πνιηηηθή ηνπ δηθαίνπ πέξα από
ην ζπκβαηηθό έξγν ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο. Τν κάζεκα επηθεληξώλεηαη ζε
δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο όπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ θαηάξηηζε ζπληαγκάησλ ζε
λέα θξάηε, ηε κεηαβαηηθή δηθαηνζύλε, ηελ επαλαζηαηηθή δηθαηνζύλε, ην δόγκα
ηεο αλάγθεο θαη ηα θαζεζηώηα εμαίξεζεο, ηηο ππέξ-εζληθέο θαη ππό-εζληθέο
αξρέο απνλνκήο δηθαηνζύλεο, ην ξόιν δηεζλώλ κε-θπβεξλεηηθώλ νξγαληζκώλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θηι.
ΚΠΔ 261 ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ (6 ECTS)
Κηα θξηηηθή ζεψξεζε νκάδαο αληηπξνζσπεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ
φπσο εθθξάδνληαη ζην ζχγρξνλν θφζκν κέζα απφ κηα δηαζπζηεκηθή θαη δηαεζληθή πξνζέγγηζε. Σν ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη κηα λέα
θαηεγνξηνπνίεζε
ηνπ
θφζκνπ.
Σα
λέα
θξάηε
ζηελ
πνξεία
εθδεκνθξαηηθνπνίεζεο, ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ν ξφινο ησλ
θξαηψλ εζλψλ ζήκεξα.
ΚΠΔ 262 ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ (6 ECTS)
Σν κάζεκα απνηειεί κηα εηζαγσγή ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα (θαη ηαπηφρξνλα ζην
πληαγκαηηθφ Γίθαην) ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε
δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ ηεο. Δμεηάδνληαη
ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975/1986/2001, ηα πνιηηηθά
θφκκαηα, ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηνλ θφζκν.
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ΚΠΔ 263 ΔΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΔ ΥΔΔΙ (6 ECTS)
Κεηά απφ κία ζχληνκε ηζηνξηθή εηζαγσγή ζηε κεηαπνιεκηθή εμσηεξηθή
πνιηηηθή Διιάδαο θαη Σνπξθίαο, ην κάζεκα επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε
ζχγθξνπζε ζην Αηγαίν, ζην Θππξηαθφ, θαη ζηα ηξίγσλα ΔΔ-Διιάδα-Σνπξθία θαη
Οπάζηλγθηνλ-Αγθπξα-Αζήλα.
ΚΠΔ 264 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΗ (6
ECTS)
Σηόρνο είλαη ε θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ζύγρξνλνπ επξσπατθνύ πνιηηηθνύ
γίγλεζζαη κέζα από ηηο ηζηνξηθέο ηνπ θαηαβνιέο. Παξνπζηάδεη θαη αλαιύεη
ζεκαληηθά γεγνλόηα θαη εμειίμεηο πνπ δηακόξθσζαλ ηνλ πνιηηηθό ράξηε θαη ηηο
ζρέζεηο θξαηώλ θαη ιαώλ ηεο Δπξώπεο από ηνλ δέθαην έβδνκν αηώλα κέρξη
ζήκεξα. Γίλεηαη έκθαζε ζηηο αηηίεο, δπλάκεηο θαη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ
ζηε γέλεζε ηνπ θνζκηθνύ θξάηνπο θαη ηνπ θξαην-θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη
επεξέαζαλ ηελ εμέιημε θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δμεηάδνληαη ζεκαληηθά
πνιηηηθά, δηπισκαηηθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά θαη ζηξαηησηηθά γεγνλόηα πνπ
έθεξαλ αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο, θαη ζθξάγηζαλ ηελ ηζηνξία ηεο επείξνπ
θαη ησλ ιαώλ ηεο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ γεγνλόησλ είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ
ζύγρξνλνπ θνζκηθνύ θξάηνπο, ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ε γαιιηθή
επαλάζηαζε, ην Σπλέδξην ηεο Βηέλλεο, ην Σπλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ, νη δύν
Παγθόζκηνη Πόιεκνη, ε δηαίξεζε ηεο Δπξώπεο, ν εθδεκνθξαηηζκόο θαη ε
εκθάληζε ηνπ θξάηνπο θνηλσληθήο πξόλνηαο, ν Ψπρξόο Πόιεκνο θαη νη
ελνπνηεηηθή δηαδηθαζία ηεο ΔΔ.
ΚΠΕ 265 ΑΡΥΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΕΦΗ (6 ECTS)
Γηεξεύλεζε θαη αλάιπζε ηεο αξραίαο Διιεληθήο ζπκβνιήο ζηελ ηζηνξία ηεο
πνιηηηθήο ζθέςεο, θαηά ηνλ 5ν θαη 4ν αηώλα π.Χ, κε έκθαζε ζηε ζθέςε
Σνθηζηώλ, ηνπ Σσθξάηε, ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε. Tν κάζεκα
επηθεληξώλεηαη ζηηο ζπδεηήζεηο πεξί αληίζεζεο Φύζεο – Νόκνπ, πεξί
δηθαηνζύλεο θαη πνιηηηθήο ππνρξέσζεο, πεξί ησλ εηδώλ θαη ησλ ζθνπώλ ησλ
πνιηηηθώλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη ζηηο έλλνηεο ηεο επηπρίαο, ηεο πόιεο θαη ηνπ
πνιίηε, κεηαμύ άιισλ.
ΚΠΔ 266 ΘΔΜΟΙ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ (6 ECTS)
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηηο βαζηθέο
δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο Δ.Δ. Έκθαζε δίλεηαη ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδηαίηεξα ηε ζχλζεζε, ιεηηνπξγία θαη απνζηνιή ηνπο.
Γίλεηαη ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο εμέιημεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ
ζεζκψλ ηεο, αιιά ππάξρεη επηθέληξσζε ζε πξφζθαηα θαη ηξέρνληα ζέκαηα.
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ΚΠΔ 267 ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΧΝ ΥΧΡΧΝ (6
ECTS)
Κηα ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ησλ ζεσξηψλ ηεο Αλάπηπμεο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ
1960 σο ηα ζήκεξα. Αλάιπζε ηεο ζρέζεο Θέληξνπ- Πεξηθέξεηαο θαη ησλ
ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα θαηαλνήζνπκε θαη λα
εμεγήζνπκε ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο ησλ δηαθφξσλ αλαπηπζζνκέλσλ
ρσξψλ θαη ηηο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο αλάκεζα ηνπο. Αλαθνξά ζα γίλεηαη θαη
ζηε ζρέζε ησλ ρσξψλ απηψλ κε ηηο ρψξεο ηνπ ιεγφκελνπ Πξψηνπ Θφζκνπ.

ΚΠΕ 268 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΕΞΧΣΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (6 ECTS)
Δμεηάδεηαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Κύπξνπ από ηε ζύζηαζε ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο κέρξη ζήκεξα.
Γίλεηαη αλαζθόπεζε ησλ εζσηεξηθώλ θαη
εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ δηεζλνύο
πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ λενζύζηαηνπ θξάηνπο. Σηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη
ζηόρνη θαη ηα κέζα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Κύπξνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο
εζσηεξηθέο θαη δηεζλείο πξνθιήζεηο θαη ζπγθπξίεο πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη
θαηά θαηξνύο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε ζπκκεηνρή ζην θίλεκα ησλ
αδεζκεύησλ θαζώο θαη ζηνλ επξσπατθό πξνζαλαηνιηζκό θαη ηε ζπκκεηνρή
ζηε δηαδηθαζία επξσπατθήο ελνπνίεζεο.
ΚΠΔ 269 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (8 ECTS)
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθεηψζεη ηνπ θνηηεηή κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο
θαη κεζφδνπο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηηο ζεσξίεο
ηεο αμίαο, ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ εηζνδεκάησλ, ζηηο ζεσξίεο ησλ θξίζεσλ θαη
ζηνπο λφκνπο/ηάζεηο εμέιημεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο.
Δμεηάδνληαη επίζεο νη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θεληξηθήο
ηξάπεδαο ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο (δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, λνκηζκαηηθή
πνιηηηθή, ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή).
ΚΠΔ 272 ΓΙΔΘΝΔΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ (6 ECTS)
Ο ξφινο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζηελ κεηα-ςπρξνπνιεκηθή επνρή θαη ζηελ
αληηκεηψπηζε δηεζλψλ πξνβιεκάησλ, φπσο θηψρεηαο, έηηδ, δηελέμεηο,
πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή, κηθξά φπια, θπιεηηθέο αληζφηεηεο, βία ελάληηα
ζηηο γπλαίθεο, πνξλεία θιπ. Οη Κε Θπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί (ΚΘΟ) θαη ε
ζρέζε ηνπο κε ηα θξάηε θαη ηνπο πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο ζέλα
κεηαβαιιφκελν θφζκν.
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ΚΠΔ 273 ΓΙΔΘΝΗ ΔΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ (6 ECTS)
Οη έλλνηεο Δηξήλε θαη Αζθάιεηα, εζληθφ ζπκθέξνλ, ηζρχο θαη αιιεινεμάξηεζε, αλάπηπμε θαη ζπιινγηθή αζθάιεηα, αλζξψπηλε αζθάιεηα.
Θεσξεηηθά πιαίζηα αλάιπζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ηεο Δηξήλεο (ηαμηλνκήζεηο)
θαη ηεο Αζθάιεηαο. Θνπιηνχξα ηεο Δηξήλεο θαη θεκηληζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο
Κε βίαο ζηνλ 21νλ αηψλα Θξηηηθή εμέηαζε ηνπ Γηεζλνχο ζπζηήκαηνο πξηλ θαη
κεηά ηνλ Φπρξφ πφιεκν. Θεσξίεο γηα ηα αίηηα ηνπ πνιέκνπ θαη πψο
αληηκεησπίδνληαη νη ζπγθξνχζεηο ζήκεξα. Πνίν ην φξακα γηα κηα Λέα Γηεζλή
Θνηλσλία? «Σν Πξφγξακκα γηα ηελ Δηξήλε» ηνπ Κπνχηξνο Γθάιη.
ΚΠΔ 274 ΑΝΘΡΧΠΙΝΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (6 ECTS)
Σν κάζεκα αζρνιείηαη κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο κεραληζκνχο πξνζηαζίαο
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία
αιιά θαη ζε επίπεδν Δ..Γ.Α. Γίλεηαη αλαθνξά ζηε γεληθή ζεσξία ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη εμεηάδνληαη ζρεηηθά επίθαηξα ζέκαηα, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ θαη ην δήηεκα ηεο δηαζθάιηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
κέζα ζηα πιαίζηα κηαο ελδερφκελεο ιχζεο ηνπ Θππξηαθνχ πξνβιήκαηνο.
ΚΠΔ 275 ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΟΗΔ (6 ECTS)
Κηα ηζηνξηθή θαη θξηηηθή παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ.
Σί πξνεγήζεθε ηεο ίδξπζεο ηνπ ΟΖΔ θαη γηαηί απέηπρε ε Θνηλσλία ησλ Δζλψλ.
Δμέηαζε ησλ δηαθφξσλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Ρεαιηζκνχ/Λενξεαιηζκνχ,
Πινπξαιηζκνχ θαη Καξμηζκνχ/Γηεζληζκνχ, ζεσξία ηεο Δμάξηεζεο θαη ζεσξία
ηεο Οινθιήξσζεο. Ο ράξηεο ηνπ ΟΖΔ - αλαζεψξεζε θαη εμέιημε. Σν έξγν ηνπ
ΟΖΔ – ε Γνκή θαη ηα δηάθνξα φξγαλα ηνπ, νη ιεηηνπξγίεο θαη νη πεξηνξηζκνί
ηνπο. Δηδηθή αλαθνξά ηεο εκπινθήο ηνπ ΟΖΔ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θξαηψλ
κειψλ, κνξθή παξέκβαζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο..
ΚΠΔ 281 ΝΔΟΣΔΡΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΔΦΗ (6 ECTS)
Παξνπζηάδεηαη ε πνιηηηθή ζθέςε απφ ην Καθηαβέιιη κέρξη ηνλ J.S. Mill.
Αλαιπηηθή εμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ησλ πνιηηηθψλ ζηνραζηψλ, θπξίσο ζε φ,ηη
αθνξά ζηηο έλλνηεο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηδηνθηεζίαο, ηεο πνιηηηθήο
ππνρξέσζεο, ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ, ηεο δηθαηνζχλεο, ησλ δηθαησκάησλ,
ηεο θπξηαξρίαο θαη ηεο εμνπζίαο.
ΚΠΔ 282 ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΙΓΔΟΛΟΓΙΔ (6 ECTS)
Ο ξφινο ηεο Ηδενινγίαο ζηε λνκηκνπνίεζε, επεμεξγαζία ή αλαδηάξζξσζε
πνιηηεηαθψλ ζρεκάησλ θαη εμνπζηαζηηθψλ δνκψλ. Δμέηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ
θαζψο θαη ησλ ηζηνξηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ θαηαβνιψλ επηκέξνπο ηδενινγηθψλ
ζπζηεκάησλ,
θπξίσο:
Φηιειεπζεξηζκνχ,
Αλαξρηζκνχ,
νζηαιηζκνχ,
Οινθιεξσηηζκνχ, Δζληθηζκνχ θαη Φεκηληζκνχ.
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ΚΠΔ 314 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ (6 ECTS)
Σν κάζεκα απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο, ηε
κεζνδνινγία θαη ηελ εκπεηξηθή ζεκαηνινγία ηεο πνιηηηθήο θνηλσληνινγίαο. Ζ
θνηλσληθή ππνδνκή ηεο πνιηηηθήο εμεηάδεηαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ
δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ πνιηηηθήο νξγάλσζεο, ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ
πνιηηηθήο δξάζεο, ηνπ ξφινπ ηεο ηδενινγίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνιηηηθήο
αληηπαιφηεηαο θαη αιιαγήο. Γίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε πάλσ ζε ζεσξεηηθέο
ζπδεηήζεηο, πάληα βέβαηα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάιπζε εκπεηξηθψλ
δεδνκέλσλ ηφζν απφ ηελ θππξηαθή φζν θαη απφ άιιεο θνηλσλίεο.
ΚΠΔ 371 ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (6 ECTS)
Σν κάζεκα απνηειεί θαη’ νπζία κηα ελδειερή εηζαγσγή ζην πληαγκαηηθφ
Γίθαην, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ζεζκνχο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
Δμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη ηδηνκνξθίεο θαη νη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ
πληάγκαηνο ηνπ 1960, ην δίθαην ηεο αλάγθεο, νη λνκηθέο θαη πνιηηηθέο πηπρέο
ηφζν ηνπ Θππξηαθνχ πξνβιήκαηνο θαη ησλ δηαθνηλνηηθψλ ζπλνκηιηψλ, φζν θαη
ηεο πξννπηηθήο έληαμεο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΚΠΔ 374 ΓΙΔΘΝΔ ΓΙΚΑΙΟ (6ECTS)
Πεξηιακβάλεη ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο εμέιημεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ κε
έκθαζε ζηνλ εηθνζηφ αηψλα. Δμεηάδεη ην ξφιν ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζε ζρέζε
κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη ηελ πξνψζεζε αξκνληθψλ
ζρέζεσλ κεηαμχ θξαηψλ. Δμεηάδνληαη ηα ππνθείκελα θαη νη πεγέο ηνπ
Γηεζλνχο Γηθαίνπ. Γίλεηαη ζχγθξηζε ηνπ Γηεζλνχο κε ην Δζσηεξηθφ Γίθαην κε
ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο δηακφξθσζεο θαη επηβνιήο ησλ.
ΚΠΔ 377 ΤΠΔΡΓΤΝΑΜΔΙ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΔ ΤΣΗΜΑ (6 ECTS)
ην πξψην κέξνο, ην κάζεκα παξέρεη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηα θχξηα
γεγνλφηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη κία ζεψξεζε ησλ βαζηθψλ πξνζεγγίζεσλ
ζηηο αηηίεο ηεο ςπρξνπνιεκηθήο ζχγθξνπζεο. ην δεχηεξν κέξνο ε πξνζνρή
επηθεληξψλεηαη ζηνπο δηεζλείο πνιηηηθν-νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, ηελ
παγθνζκηνπνίεζε, ην δηεζλέο δίθαην, ηε δηεζλή εζηθή, θαη ηε ζεσξία θαη
πξαγκαηηθφηεηα ζεκαληηθψλ δηεζλψλ ζπγθξνχζεσλ.
ΚΠΔ 360 ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (6 ECTS)
Έλαο φξνο πνπ πξνθαιεί έληνλεο ζπδεηήζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο. Τπάξρεη σο
θνηλσληθφ θαηλφκελν ή είλαη έλα θνξηηζκέλν ξεηνξηθφ ζρήκα; Κε πνηα έλλνηα
κπνξνχκε λα κηινχκε γηα παγθνζκηνπνίεζε σο έλα ζχγρξνλν θαηλφκελν;
Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ηνπ δηαζηάζεηο, πέξαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη
πνιηηηζκηθέο; Δθθξάδεη κηα ηάζε γηα θνηλσληθή απειεπζέξσζε θαη δηθαηνζχλε,
ή νδεχνπκε πξνο κηα θαηαπηεζηηθφηεξε παγθφζκηα θνηλσλία;
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ΚΠΔ 361 ΚΤΠΡΟ ΚΑΙ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ (6 ECTS)
Δμεηάδεη βαζηθά ζέκαηα θαη πηπρέο ησλ ζρέζεσλ ηεο Θχπξνπ κε ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε αξρίδνληαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο χλδεζεο ην
1972. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ πεξίνδν πνπ άξρηζε κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα
πιήξε έληαμε ην 1990. Δμεηάδνληαη ηδηαίηεξα νη πνιηηηθέο πηπρέο θαη ζπλαθή
ζέκαηα κέζα ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Θχπξνπ. Οη
δνκέο, ιεηηνπξγίεο, εκβάζπλζε θαη δηεχξπλζε ηεο ΔΔ είλαη κεξηθά απφ ηα
ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο Θχπξνπ σο ρψξαο κέινπο.
ΚΠΔ 362 ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ (6 ECTS)
Σν κάζεκα παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη ην γεληθφ πιαίζην θαη ηελ ηππνινγία ησλ
βαζηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ. θαη παξέρεη ζηηο θνηηήηξηεο/ ζηνπο θνηηεηέο ηε
δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπκβνιή ησλ πνιηηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο
επξσπατθήο ελνπνίεζεο. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ζα κειεηεζνχλ απφ ηελ
νπηηθή γσλία ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο νη βαζηθέο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, νη
πνιηηηθέο ζπλνρήο θαη αλάπηπμεο θαη πνηφηεηαο δσήο.

ΚΠΔ 364 ΔΤΡΧΠΗ ΚΑΙ ΜΔΟΓΔΙΟ (6 ECTS)
Σν κάζεκα ζηνρεχεη ζηελ εμέηαζε θαη αλάιπζε ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζρέζεσλ
πνπ έρεη αλαπηχμεη ε Δπξσπατθή Έλσζε κε ηηο ρψξεο ηεο επαίζζεηεο θαη
ζηξαηεγηθά ζεκαληηθήο ιεθάλεο ηεο Κεζνγείνπ, θαζψο θαη ησλ δπλακηθψλ
πνπ ζπλππάξρνπλ, κε έκθαζε ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο θαη αζθάιεηαο. Σν
κάζεκα παξέρεη ζηηο θνηηήηξηεο/ ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα
θαηαλνήζνπλ ηε δπλακηθή ησλ θαηλνκέλσλ θαη ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζρέζεσλ
πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν ζηνλ επξσκεζνγεηαθφ ρψξν φπνπ ηέκλνληαη άδειεο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο βνξξά –
λφηνπ/ αλαηνιήο – δχζεο/ ρξηζηηαληζκνχ – ηζιάκ, φπνπ ζπλππάξρνπλ ρψξεο
κε εηξεληθέο αιιά θαη ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο, κε αζπκκεηξηθά πνιηηηθά θαη
νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Σν κάζεκα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο
κειεηεηέο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο.
ΚΠΔ 365 Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΔΦΗ ΣΟΤ ΠΛΑΣΧΝΑ (6 ECTS)
Γηεξεχλεζε θαη θξηηηθή παξνπζίαζε ηήο πνιηηηθήο ζθέςεο ηνπ Πιάησλα κε
πξνζήισζε ζηελ πνιχκνξθε ζπγγξαθηθή καξηπξία ηνπ θηιφζνθνπ.
Παξάιιεια εμεηάδνληαη ε δηαρξνληθή πξφζιεςε θαη νη ηδενινγηθέο ρξήζεηο ηνπ
πιαησληθνχ έξγνπ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηνπ πξνηάζεσλ.

8

ΚΠΔ 366 ΘΔΧΡΙΔ ΣΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ (6 ECTS)
Δμεηάδνληαη αλαιπηηθά νη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο θαη γλσζηνινγηθέο πξνυπνζέζεηο
πνπ νδήγεζαλ ζηε ζεσξία ηνπ Θνηλσληθνχ πκβνιαίνπ, αξρηθά σο πξντφλ ηεο
θηινζνθίαο ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ θαη κεηαγελέζηεξα σο επίθεληξν ζηηο ζεσξίεο
ηνπ θιαζηθνχ αηνκηθηζηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ. Ζ κεηεμέιημε ηεο ζεσξίαο ηνπ
Θνηλσληθνχ πκβνιαίνπ θαηά ην δέθαην φγδνν αηψλα θαη απνηίκεζε ηεο
θξηηηθήο πνπ αζθείηαη απφ ηνλ Χθειηκηζκφ.
ΚΠΔ 367 ΘΔΧΡΙΔ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ (6 ECTS)
Αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ βαζηθψλ ζεσξηψλ πεξί πνιηηηθήο δηθαηνζχλεο, απφ ηελ
αξραηφηεηα κέρξη ηελ επνρή καο. Δμεηάδεηαη ε θχζε ηεο δηθαηνζχλεο, ε
ζεκαζία ηεο γηα ηελ πνιηηηθή δσή, θαη ε ζέζε ηεο ζε ζρέζε κε άιιεο
θνηλσληθέο αμίεο. Σν θάζκα ησλ πξνζεγγίζεσλ πξνζθέξεη κηα θαζαξή εηθφλα
ησλ δηαθνξψλ αιιά θαη ζπλερεηψλ πνπ πξνζδηφξηζαλ ηελ ζρεηηθή ζπδήηεζε.
ΚΠΔ 368 Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΔΦΗ ΣΟΤ HEGEL (6 ECTS)
Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηελ εγειηαλή ζεσξία ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο.
χκθσλα κε ηνλ Hegel, ην θξάηνο πνπ νηθνδνκείηαη σο απνηέιεζκα ηεο
Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ζεκειηψλεηαη πάλσ ζηελ αξρή ηεο «ειεχζεξεο
ππνθεηκεληθφηεηαο». Ζ αηνκηθφηεηα σο αμία, ην δηθαίσκα ζηελ θξηηηθή θαη ε
απηνλνκία ηνπ πξάηηεηλ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο ζχγρξνλεο
πνιηηηθήο δσήο. Σν λεφηεξν θξάηνο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ εξγαιεηαθή
δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθψλ πξαγκαηηθνηήησλ, αιιά απνηειεί αθελφο ηελ
ηζηνξηθή απνθξπζηάιισζε ηεο έλλνηαο ηεο ειεπζεξίαο θαη ην «κέζν» γηα ηε
δηεχξπλζε θαη ηελ εκβάζπλζή ηεο αθεηέξνπ.
ΚΠΔ 372 ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ (6 ECTS)
Σν κάζεκα εμεηάδεη ζπλνπηηθά ηελ πεξίνδν ηεο Αγγινθξαηίαο ζηελ Θχπξν θαη,
ζηε ζπλέρεηα, αζρνιείηαη ηφζν κε ηηο πκθσλίεο Επξίρεο-Ινλδίλνπ φζν θαη κε
ην πψο θζάζακε ζε απηέο. Ζ ζχληνκε ζπληαγκαηηθή ηζηνξία ηεο Θππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο κπαίλεη, αθνινχζσο, ζην κηθξνζθφπην. Δμεηάδνληαη ηφζν νη
δηαθνηλνηηθέο ηαξαρέο φζν θαη ε εηζβνιή, νη δηαθνηλνηηθέο ζπλνκηιίεο θαη ηα
δηάθνξα ζρέδηα ιχζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ην 1964 κέρξη θαη ζήκεξα.
ΚΠΔ 373 ΣΟ ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (6 ECTS)
Σν κάζεκα πξνζεγγίδεη ην Θππξηαθφ είηε σο πεξίπησζε θπξίσο δηαθνηλνηηθήο,
εζλνηηθήο, ςπρνινγηθήο, θ.ιπ. ζχγθξνπζεο είηε σο παξάδεηγκα θπξίσο
δηεζλνχο θξίζεο θαη παξαβίαζεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ. ην δεχηεξν κέξνο,
δηεξεπλψληαη ηξφπνη θαη κέζνδνη εηξεληθήο επίιπζεο ηνπ Πξνβιήκαηνο.
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ΚΠΔ 376 ΔΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ (6 ECTS)
Δηζαγσγή ζηελ ζεσξία θαη πξαθηηθή ηεο δηα-επηζηεκνληθήο επηζηήκεο θαη
ηέρλεο ηεο Δπίιπζεο πγθξνχζεσλ. Βαζηθέο έλλνηεο-ζχγθξνπζε, ζεσξίεο
ζχγθξνπζεο, είδε θαη αίηηα ζπγθξνχζεσλ εζλνηηθψλ θαη δηεζλψλ. Δπίζεκε θαη
αλεπίζεκε δηπισκαηία. Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηάγλσζε,
αλάιπζε θαη παξέκβαζε ησλ «Σξίησλ» γηα ηελ δηεπθφιπλζε θαη επίιπζε ησλ
παξαηεηακέλσλ δηεζλψλ πξνβιεκάησλ
Θα ρξεζηκνπνηείηαη κειέηε
πεξηπηψζεσλ.
ΚΠΔ 378 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (6 ECTS)
Ζ πνιηηηθή θαη ε νηθνλνκηθή ζθέςε αιιεινζρεηίδνληαη θαη αιιεινεμαξηψληαη .
Οη θηιειεχζεξεο αληηιήςεηο παξαπέκπνπλ ζηελ θιαζζηθή θαη λέν-θιαζζηθή
νηθνλνκία, νη ζνζηαιηζηηθέο αληηιήςεηο ζηελ «θξηηηθή ηεο πνιηηηθήο
νηθνλνκίαο» θ.ιπ. θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ
αληαγσληζηηθψλ πνιηηηθψλ ηδεψλ/ηδενινγηψλ ηεο ζχγρξνλεο επνρήο δηακέζνπ
ηεο παξνπζίαζεο ησλ βαζηθψλ ηζηνξηθψλ ζρνιψλ ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο.
ΚΠΔ 379 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (6 ECTS0
Σν κάζεκα απηφ πξνηείλεηαη ηφζν δηφηη ε έιιεηςε ηνπ έγηλε πιένλ εκθαλήο
θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ΘΠΔ 263 (Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο), φζν θαη δηφηη
θνηηεηέο θαη θνηηήηξηέο καο έρνπλ εθθξάζεη επαλεηιεκκέλα ζεξκφ ελδηαθέξνλ
γηα ην πεξηερφκελφ ηνπ. Πηζαλφηαηα, ε Θππξηαθή θνηηεηηθή θνηλφηεηα επηζπκεί
ηελ πιεξέζηεξε εμνηθείσζή ηεο κε ηελ Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ηεο Αζήλαο,
ηνπιάρηζηνλ
εμαηηίαο
ησλ
ηζηνξηθψλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ
θαηαζηξνθηθψλ) δηαζπλδέζεσλ κε ηελ Διιάδα αιιά θαη ιφγσ ηεο πξφζθαηεο,
ηεο ηξέρνπζαο, θαη ηεο κειινληηθήο (εληφο ηεο ΔΔ) ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
δχν πξσηεπνπζψλ. Σέινο, επηπιένλ ιφγν ηνπ θνηηεηηθνχ ελδηαθέξνληνο
απνηειεί ην γεγνλφο φηη, θαηά ηελ ηειεπηαία θπξίσο δεθαεηία, ε Διιάδα
θαηάθεξε λα αλαβαζκίζεη εληππσζηαθά ηε δηεζλή ηεο ζέζε, ην γφεηξν, θαη
ηνλ πεξηθεξεηαθφ ηεο ξφιν. Κία ζπλέπεηα ηεο εμέιημεο απηήο ίζσο απνηειεί θαη
ε παλεπξσπατθή ππνζηήξημε πνπ είρε ε εληαμηαθή πνξεία ηεο Θχπξνπ ζηελ
ΔΔ.
ΚΠΔ 382 ΤΓΥΡΟΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ (6 ECTS)
Απφ ηελ ξηδηθή αλαζεψξεζε ηνπ θηεηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ ζηνλ John Stuart
Mill ζηελ πνιηηηθή ζθέςε ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Ζ επαλαθνξά θαη αλαζχζηαζε
βαζηθψλ ζεσξηψλ, φπσο ειεπζεξία θαη δηθαηνζχλε, δηθαηψκαηα θαη
ππνρξεψζεηο, θνηλσληθφ ζπκβφιαην, ηδηνθηεζία θαη εμνπζία κε λέα
κεζνδνινγηθά εξγαιεία. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε θπξίσο ηεο ζπκβνιήο ηνπ
John Rawls θαη ηνπ Robert Nozick.
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ΚΠΕ 383 ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕ (6 ECTS)
Τν γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο εμεηάδεη ηνλ πνιηηηθό ζεζκό πνπ
απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο: ηα πνιηηηθά
θόκκαηα. Παξόιν πνπ νη πξώηνη ζπζηεκαηηθνί κειεηεηέο ηνπ θνκκαηηθνύ
θαηλνκέλνπ, νη Ostrogorski (1902) θαη Michels (1912) πξναλάγγεηιαλ ην ηέινο
ηνπο, ηα πνιηηηθά θόκκαηα εμαθνινπζνύλ λα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ
πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο ζρεδόλ ελάκηζε αηώλα, λα επεξεάδνπλ ηνλ πνιηηηθό
πνιηηηζκό, λα θαηαζθεπάδνπλ ηδενινγίεο, θαη θαη’ επέθηαζε ην πιαίζην
θαηαλόεζεο ηνπ θόζκνπ, θαη λα εθθξάδνπλ ηηο θνηλσληθέο αληηπαξαζέζεηο. Οη
πνιηηηθνί επηζηήκνλεο ζπλαξηνύλ ηελ πνξεία πξνο ηε δεκνθξαηία ζε
δηάθνξεο ρώξεο κε όξνπο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνκκάησλ. Ο
Schattschneider έγξαθε όηη «ηα πολιηικά κόμμαηα δημιούργηζαν ηη ζύγτρονη
δημοκραηία και η ζύγτρονη δημοκραηία δεν μπορεί να γίνει ανηιληπηή τωρίς
ασηά». Τν κάζεκα θαιύπηεη κηα ζεηξά ζεκάησλ/ελνηήησλ πνπ άπηνληαη
δηαθόξσλ πηπρώλ ηεο κειέηεο ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ θαη ησλ θνκκαηηθώλ
ζπζηεκάησλ: ηξόπνο δεκηνπξγίαο, ιεηηνπξγίεο, νξγάλσζε, ηδενινγία, ζρέζεηο
κε ην θξάηνο, νη ζρέζεηο θαη νη κνξθέο αιιειεπίδξαζεο ηνπο, ηππνινγίεο ησλ
θνκκαηηθώλ ζπζηεκάησλ, θηι. Τν κάζεκα θαηαπηάλεηαη, επίζεο, κε ηελ κειέηε
ησλ θνκκαηηθώλ νηθνγελεηώλ, θαζώο θαη κε ηε κειέηε ησλ εθινγηθώλ
ζπζηεκάησλ θαη ησλ επηδξάζεσλ ηνπο ζηα θνκκαηηθά ζπζηήκαηα. Τν κάζεκα
εμεηάδεη, επίζεο, ηα θξηζηαθά θαηλόκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία θαη
ηελ ύπαξμε ησλ θνκκάησλ θαη πνπ νδεγνύλ ζε απαμησηηθέο έλαληη ηνπο
ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, έλα θαηλόκελν πνπ εληάζεθε ηδηαίηεξα ζηα
ηειεπηαία ρξόληα.
ΚΠΕ391 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΕΦΗ ΣΟΤ ΜΑΡΞ
Σηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηελ πνιηηηθή ζθέςε
ηνπ Μαξμ. Τν κάζεκα παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο ηνπ Μαξμ
από ηα Χειρόγραθα ηοσ 1844 κέρξη θαη ην Κεθάλαιο. Τν πνιηηηθό
επνηθνδόκεκα απνηειεί κηα απιή, κεραληθή αληαλάθιαζε ηεο θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο βάζεο ή κήπσο ε ζρέζε ηεο κε ηελ ηειεπηαία είλαη πην ζύλζεηε;
Πνηνο αθξηβώο είλαη ν ξόινο ηνπ πνιηηηθνύ ππνθεηκέλνπ ζηελ θνηλσληθή
δξαζηεξηόηεηα θαη πώο ην ηειεπηαίν ζπλαξζξώλεηαη κε ηελ ηαμηθή πάιε ζηηο
ζύγρξνλεο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο; Απηά είλαη ηα βαζηθά εξσηήκαηα κε ηα
νπνία θαηαπηάλεηαη ην κάζεκα. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηηο έλλνηεο ηεο
αιινηξίσζεο ηνπ αηόκνπ, ηνπ θεηηρηζκνύ ηνπ εκπνξεύκαηνο, ηεο ζξεζθείαο,
ηεο θνηλσληθήο πξνόδνπ, ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο θαη ηνπ θξάηνπο.
ΚΠΔ 393 ΘΔΧΡΙΔ ΓΙΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ (6 ECTS)
Δμεηάδεη βαζηθέο έλλνηεο, ζεσξίεο θαη πξνζεγγίζεηο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ κέζα
απφ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ έξγνπ ζεκαληηθψλ δηεζλνιφγσλ. Γίλεηαη
έκθαζε ζε βαζηθά ζέκαηα θαη επίπεδα αλάιπζεο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε ησλ δνκψλ, ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ
δηεζλή πνιηηηθή ζθελή θαη επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ θαη
άιισλ δξψλησλ ζηε δηεζλή ζθελή.
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ΚΠΔ 395 ΜΔΟΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΣΑΗ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΟΠΟΙΗΗ
(6 ECTS)
Σν κάζεκα ζηνρεχεη ζηε κειέηε ηεο κεζνγεηαθήο δηάζηαζεο ηεο επξσπατθήο
ελνπνίεζεο. Δμεηάδεη θαη αλαιχεη ηελ ελίζρπζε/ απνδπλάκσζε ηεο κέζα ζην
ρξφλν. Δπηρεηξεί λα εξκελεχζεη ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο κεηαμχ βνξξά θαη
λφηνπ ζηελ ίδηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο πξνεθηάζεηο
ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη άζθεζεο πνιηηηθήο. Σν κάζεκα
παξέρεη ζην/ ζηε θνηηεηή/ θνηηήηξηα ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζεη ηφζν ηε
δπλακηθή ησλ θαηλνκέλσλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηνλ θνηλφ επξσ-κεζνγεηαθφ ρψξν
ζηε κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν φζν θαη ηηο εζσηεξηθέο δπλακηθέο ηεο ΔΔ.
ΚΠΔ 396 ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΑΦΑΛΔΙΑ (6 ECTS)
Δμεηάδεη ηηο βαζηθέο δνκέο, παξάγνληεο, δηαδηθαζίεο θαη παξακέηξνπο
δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο
ζηελ Δπξψπε. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ Δ.Δ. αιιά εμεηάδνληαη θαη επί κέξνπο
ρψξεο. Ζ πξνζέγγηζε είλαη θπξίσο ηζηνξηθή θαη ζεσξεηηθή, ππάξρεη φκσο
επηθέληξσζε ζηηο πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο ηεο Δ.Δ. λα παίμεη ξφιν ζηε
δηεζλή πνιηηηθή ζθελή. ηα πιαίζηα ηεο Θνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη
Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο Δ.Δ. εμεηάδεηαη θαη ν ξφινο ηεο Θχπξνπ.
ΚΠΔ 451 ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ (6 ECTS)
Σν κάζεκα έρεη ζεκηλαξηαθφ ραξαθηήξα θαη επηθεληξψλεηαη ζηε ζε βάζνο
κειέηε ζεκαληηθψλ ζχγρξνλσλ ζεκάησλ ησλ Γηεζλψλ ρεζεσλ. θνπφ έρεη
λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηηο θνηηήηξηεο/ηνπο θνηηεηέο λα αλαπηχμνπλ
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζηε ζεσξεηηθή ζθέςε θαη ηελ εκπεηξηθή έξεπλα.
ΚΠΔ 452 ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (6 ECTS)
Σν κάζεκα έρεη ζεκηλαξηαθφ ραξαθηήξα θαη επηθεληξψλεηαη ζηε ζε βάζνο
κειέηε επίθαηξσλ θαηλνκέλσλ πγθξηηηθήο Πνιηηηθήο.
Παξέρεη ζηηο
θνηηήηξηεο/ ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο ηνπο ζε εκπεηξηθέο θαη ζεσξεηηθέο έξεπλεο.

12

ΚΠΔ 455 ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (6 ECTS)
Σν κάζεκα έρεη ζεκηλαξηαθφ ραξαθηήξα θαη επηθεληξψλεηαη ζηε ζε βάζνο
κειέηε επίθαηξσλ θαηλνκέλσλ Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο. Παξέρεη ζηηο θνηηήηξηεο/
ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο
ηνπο ζε εκπεηξηθέο θαη ζεσξεηηθέο έξεπλεο.
ΚΠΔ 461 ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ (6 ECTS)
Σν κάζεκα έρεη ζεκηλαξηαθφ ραξαθηήξα θαη επηθεληξψλεηαη ζηε ζε βάζνο
κειέηε επίθαηξσλ θαηλνκέλσλ ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο. Παξέρεη ζηηο
θνηηήηξηεο/ ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο ηνπο ζε εκπεηξηθέο θαη ζεσξεηηθέο έξεπλεο.
ΚΠΔ 462 ΚΟΙΝΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ (6 ECTS)
Αζρνιείηαη ηε ζεσξία θαη πξαθηηθή ησλ Θνηλψλ Πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο σο κέζσλ (εξγαιείσλ) ελνπνίεζεο.
Παξνπζηάδεη ην ηζηνξηθφ
ππφβαζξν θαη εμεηάδεη ηηο ζπλζήθεο θαη ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε θαη δηακφξθσζε ηνπο. Αλαιχεη βαζηθά ζέκαηα ζε
ελλνηνινγηθφ θαη ζεσξεηηθφ επίπεδν. Δπηθεληξψλεηαη επίζεο ζε εηδηθά ζέκαηα
θαη πνιηηηθέο πνπ παξνπζηάδνπλ μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Θχπξν θαη ηε
δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
ΚΠΔ 464 ΗΘΙΚΗ ΣΧΝ ΓΙΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ (6 ECTS)
Σν κάζεκα αξρίδεη κε κία ζρεκαηηθή εηζαγσγή ζηηο ζεκειηαθέο Ζζηθέο Θεσξίεο,
κία ππφκλεζε ησλ θχξησλ ζεσξηψλ ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ, θαη κία εηζαγσγή
ζηηο θχξηεο πξνζεγγίζεηο ζηε Γηεζλή Ζζηθή. ην δεχηεξν κέξνο δηεξεπλψληαη
θεληξηθά δηεζλή εζηθά δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ
εμσηεξηθή βνήζεηα, ηηο ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο, θαη ην παγθφζκην
πεξηβάιινλ.
ΚΠΔ 466 Η ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ Χ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΓΤΝΑΜΗ (6 ECTS)
Σν κάζεκα ζθνπεχεη λα δηεξεπλήζεη ηνλ αλαδπφκελν παγθφζκην ξφιν ηεο ΔΔ
ζην ππφ δηακφξθσζε Λέν Γηεζλέο χζηεκα. Υσξίο λα αγλνήζεη ηα ζέκαηα
Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο, ην κάζεκα ζα ππνγξακκίζεη ην ξφιν πνπ ε ΔΔ
δηαδξακαηίδεη -θαη αλακέλεηαη λα ηζρπξνπνηήζεη- θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο
εμσηεξηθήο βνήζεηαο, ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ησλ αλζξσπηζηηθψλ
επεκβάζεσλ θαη εηξελεπηηθψλ απνζηνιψλ, ην ξφιν ηεο Έλσζεο ζηνπο
Γηεζλείο Οξγαληζκνχο αιιά θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.
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ΚΠΔ 467 ΦΤΛΟ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ (6 ECTS)
Σν κάζεκα εμεηάδεη απφ ζεσξεηηθήο θαη εκπεηξηθήο ζθνπηάο ηελ πνιηηηθή
ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. ηνρεχεη ζηελ
εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά εξγαιεία. Θαιχπηεη
εθηελψο ηελ πνιηηηθή θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο Δ.Δ., ελψ παξάιιεια επηδηψθεη λα
εθζέζεη ηηο θνηηήηξηεο/ ηνπο θνηηεηέο ζηα δεδνκέλα θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ
δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Αλακέλεηαη φηη νη θνηηήηξηεο/ θνηηεηέο ζα απνθνκίζνπλ
κηα επξεία αληίιεςε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ηφζν σο πίεζε πξνζαξκνγήο
φζν θαη σο εξγαιείν καθξνπξφζεζκσλ δηεζλψλ ζηξαηεγηθψλ.
ΚΠΔ 468 ΚΡΙΣΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ (6 ECTS)
Ζ «Θξηηηθή Θεσξία» θιεξνλνκεί θαη αλαλεψλεη θξηηηθά ηελ πνιηηηθή θηινζνθία
ηεο Γεξκαλίαο θαη ηδηαίηεξα ην έξγν ηνπ Έγεινπ θαη ηνπ Καξμ. Σν κάζεκα
εζηηάδεηαη ζηε ζπκβνιή ηεο «Θξηηηθήο Θεσξίαο» ζηελ αλάιπζε ηνπ
δηαθσηηζκνχ, ηεο ζχγρξνλεο, δπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ νινθιεξσηηθνχ
θαηλνκέλνπ ζηηο ζχγρξνλεο «παξαδνζηαθέο» θαη πξσηφηππεο κνξθέο ηνπ.

ΚΠΔ 481 ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ (6 ECTS)
Σν κάζεκα έρεη ζεκηλαξηαθφ ραξαθηήξα θαη επηθεληξψλεηαη ζηε ζε βάζνο
κειέηε επίθαηξσλ θαηλνκέλσλ ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο.
Παξέρεη ζηηο
θνηηήηξηεο/ ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο ηνπο ζε εκπεηξηθέο θαη ζεσξεηηθέο έξεπλεο.
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