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Διπλωματική Ιστορία 

Κωδικός Μαθήματος  Τύπος Μαθήματος ECTS   ΕCTS 

LAWG 357G Επιλογής  6  3 

Γλώσσα Διδασκαλίας 

Ελληνική 
Προαπαιτούμενα 

Κανένα 
Χώρος Διδασκαλίας 

Αίθουσες Διδασκαλίας του 

Πανεπιστημίου 

Σκοπός του Μαθήματος: 

Σκοπός του μαθήματος είναι μια ιστορική αναδρομή σχέσεων κρατών με επίκεντρο την εξωτερική 

πολιτική τους ενώ παράλληλα εκτίθενται οι εσωτερικές εξελίξεις που στάθηκαν σε αιτιολογική και/ ή 

χρονολογική συνάφεια με την εξωτερική πολιτική τους, με στόχο να προσδώσει το αναγκαίο υπόβαθρο 

για την κατανόηση του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων. Εξετάζονται αρχικά τα 

εισαγωγικά στοιχεία για την διπλωματία, ενώ ακολουθεί ανάλυση του ευρωπαϊκού συστήματος κρατών 

και των αρχών και συνθηκών πάνω στις οποίες στηριζόταν αυτό το σύστημα μέχρι τον Β' Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Αναλυτικότερα εξετάζονται τα σημαντικότερα γεγονότα της πορείας του ευρωπαϊκού 

συστήματος κρατών, ήτοι τo σύστημα των Συμμαχιών (1871-1914), ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η 

Ρωσική Επανάσταση, οι συνθήκες Ειρήνης, η Κοινωνία των Εθνών, η πολιτική των ολοκληρωτικών 

καθεστώτων του μεσοπολέμου, η πολιτική του κατευνασμού, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος όπως και 

θέματα μειονοτήτων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μέθοδοι Διδασκαλίας & Τρόποι Εκμάθησης: 

Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομολογίας και νομοθεσίας, εργασίες, γραπτές εξετάσεις 

Μέθοδος Αξιολόγησης: 

Εξετάσεις : 70%, Εργασίες: 20%, Παρακολούθηση/ Συμμετοχή:10% 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές της Διπλωματικής Ιστορίας,

2. Αναλύουν τα σημαντικότερα γεγονότα της Διπλωματικής Ιστορίας,

3. Επεξηγούν τις σχέσεις εξωτερικής πολιτικής και εσωτερικών εξελίξεων,

4. Αναλύουν κριτικά την σχέση μεταξύ των σημαντικότερων ιστορικών γεγονότων του

τελευταίου αιώνα και

5. Αναγνωρίζουν κοινές συνιστώσες μεταξύ των αναλυθέντων ιστορικών γεγονότων και των

σημερινών.
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Εγχειρίδια Διδασκαλίας :  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

Χατζηβασιλείου Ε. Εισαγωγή στην ιστορία του 

μεταπολεμικού κόσμου 

Σ. Πατάκη 2001  

Peter Calvocoressi  Διεθνής πολιτική 1945-

2000 

Τουρίκη (τελευταία 

έκδοση) 

 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

Στεφανίδης Ιωάννης Ισορροπία των δυνάμεων 

και ηγεμονική πρόκληση  

Εταιρία 

Αξιοποίησης 

και 

διαχείρισης 

περιουσίας του 

Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας  

2006  

Κολιόπουλος Ιωάννης Νεώτερη ευρωπαϊκή ιστορία 

1789-1945 

Εκδόσεις 

επιστημονικών 

συγγραμμάτων 

ΕΠΕ 

2011  

 


