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Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα 
Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών 

Υποθέσεων 
3ο  

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας 

Επιλογής Διεθνείς Σχέσεις Ελληνική/Αγγλική 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

2ος κύκλος Δρ. Γιώργος Κέντας 2ο  

Μέθοδος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συν-απαιτούμενα 

Εξ΄ αποστάσεως Δ/Υ Κανένα 

Στόχοι του Μαθήματος: 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
Να παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και θεματικούς τομείς που 
σχετίζονται με τον εθνικισμό, τόσο ως ιστορικό φαινόμενο όσο και ως ιδεολογία και πολιτικό κίνημα. Το 
μάθημα στοχεύει επίσης στο να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση προβλημάτων και ζητημάτων 
που εγείρονται σχετικά με τον εθνικισμό σε ένα αλληλεξαρτώμενο παγκόσμιο περιβάλλον στα τέλη του 
20ου και τις απαρχές του 21ου αιώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στις προσφάτως αναδυθείσες εθνοτικές 
συγκρούσεις. Η αναφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς και η ατομική έρευνα που θα διεξάγουν 
οι φοιτητές, στοχεύουν στη σύζευξη θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

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

 Να Να κατανοούν τις βασικές έννοιες που αφορούν στη θεωρία, τις ιστορικές και
κοινωνιολογικές καταβολές του εθνικισμού

 Να χρησιμοποιούν τα κύρια υποδείγματα της θεωρίας του εθνικισμού  σταπλαίσια της
αξιολόγησης ζητημάτων διεθνούς και εγχώριας πολιτικής

 Να εξετάζουν και αναλύουν βασικές έννοιες όπως έθνος, εθνότητα, πατριωτισμός, σωβινισμός,
επεκτατικός εθνικισμός, αντι-αποικιακός εθνικισμός κλπ

 Να συζητούν και να αποτιμούν για τα μέσα τα οποία τα κράτη και διεθνείς οργανισμοί έχουν στη
διάθεσή τους για την ανάλυση εθνοτικών προβλημάτων, την πρόληψη και την αντιμετώπιση
εθνοτικών συγκρούσεων

 Να αναλύουν κριτικά την επάρκεια και εμβέλεια διαφορετικών τύπων και μοντέλων ανάλυσης
του εθνικισμού και των εθνοτικών συγκρούσεων



 
 

 

 Να κατανοούν την αλληλεξάρτηση και τη διασύνδεση του εθνικισμού με άλλες πολιτικές, 
οικονομικές και κοινωνικές διεργασίες 

 Να είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά διάφορες κρίσεις και κομβικά σημεία στο ευρύτερο 
διεθνές περιβάλλον σχετικά με την άνοδο του εθνικισμού και των εθνοτικών συγκρούσεων 

 Να επιδεικνύουν τις μαθησιακές δεξιότητες τους στα πλαίσια έρευνας σε σχέση με τα φαινόμενα 
του εθνικισμού και της εθνοτικής σύγκρουσης 

 Να χρησιμοποιούν δεξιότητες νέων τεχνολογιών (επεξεργασία                 κειμένου, χειρισμός 
διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονική διάδραση κ.α.) ως εργαλεία μελέτης 
και επικοινωνίας. 

 Να ετοπίζουν, αναλύουν, συνθέτουν και χρησιμοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο 
βιβλιογραφικές πηγές και προϊόντα ακαδημαϊκής έρευνας. 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Βασικές θεωρίες για τον εθνικισμό 

2. Ιστορική εξέλιξη του εθνικισμού 

3. Σχέση εθνικισμού με πολιτικές ιδεολογίες 

4. Εθνικισμός και διεθνείς σχέσεις 

5. Εθνοτικές συγκρούσεις  

6. Εθνικισμός στην Ευρώπη μετά τον Ψυχρό Πόλεμο 

7. Εθνικισμός και εθνοτικές συγκρούσεις στα Βαλκάνια 

8. Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας 

9. Εθνικισμός στην Κύπρο – Κυπριακό Πρόβλημα 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι: 

 

Διαλέξεις, Συζητήσεις, Ατομική Καθοδήγηση, Παρουσιάσεις 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Παρουσίαση, Εργασία, Τελική Εξέταση 

 
Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 

Εθνικισμός: Εθνοτικές 
Συγκρούσεις και 
Διεθνείς Σχέσεις 

Δημήτρης Καιρίδης Σιδέρης 2015  

 
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 



 
 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 

Φαντασιακές 
Κοινότητες 

Benedict Anderson Νεφέλη 1997  

Έθνη και Εθνικισμός 
από το 1780 Μέχρι 
Σήμερα 

Erick Hobsbawm Καρδαμίτσας 1994  

Έθνη και Εθνικισμός Ernest Gellner Αλεξάνδρεια 1992  

 


