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Στόχοι του Μαθήματος: 

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στην πολυπλοκότητα των ασύμμετρων απειλών και του 
ασύμμετρου πολέμου. Εξετάζει την στρατηγική και την τακτική των εμπόλεμων μερών, σε σχέση με τη 
διαφοροποιημένα επίπεδα ισχύος και μέσα που διαθέτουν. Η χρήση των μη συμβατικών όπλων και οι 
τακτικές που χρησιμοποιούνται με τη χρήση τέτοιου είδους μέσων λαμβάνεται επίσης υπόψη. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται σε θέματα της πληροφοριών εν καιρώ πολέμου, αεροπορικής ισχύος, ναυτικής ισχύος και 
χερσαίας ισχύος. Μεταξύ άλλων περιπτώσεων μελέτης, εξετάζεται ενδελεχώς η αντίδραση των ΗΠΑ 
έναντι των ασύμμετρων απειλών. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

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

1. Κατανοούν τα κύρια προβλήματα που σχετίζονται με την ανάδυση των ασύμμετρων απειλών.

2. Αναλύουν και αξιολογούν θεωρητικές προσεγγίσεις για τις ασύμμετρες απειλές και να είναι σε
θέση να τις θέτουν σε εφαρμογή στα πλαίσια περιπτώσεων μελέτης. 

3. Επιδεικνύουν δεξιότητες στην κατανόηση της λογικής και των αντιφάσεων της στρατηγικής
και τις τακτικής, καθώς και της αντίδρασης έναντι των ασύμμετρων απειλών. 

4. Παρουσιάζουν επαρκή κατανόηση της τρομοκρατίας ως μορφής ασύμμετρης απειλής.

5. Eίναι σε θέση να πραγματοποιούν γραπτή εργασία επί του αντικειμένου και να προβαίνουν σε
ανάλυση και αποτίμηση δεδομένων με θεωρητικά και μεθοδολογικά δομημένο τρόπο. 

6. Κατέχουν και χρησιμοποιούν δεξιότητες νέων τεχνολογιών για (επεξεργασία κειμένου,
διαδικτυακή διάδραση, ηλεκτρονική ταχυδρομείο) ως εργαλεία μελέτης και επικοινωνίας 

7. Κατέχουν οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ερευνήσουν με
επιστημονική επάρκεια διεθνή φαινόμενα, με ελάχιστη καθοδήγηση 



 
 

8. Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά βιβλιοθήκες, βιβλιογραφικό υλικό και προϊόντα ακαδημαϊκής 
έρευνας 

 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Ασύμμετρος Πόλεμος 

2. Η τρομοκρατία ως ασύμμετρος αντίπαλος 

3. Ασυμμετρία στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο 

4. Ασυμμετρία και Αεροπορική Ισχύς 

5. Ασυμμετρία και Θαλάσσια Ισχύς 

6. Ασυμμετρία και Χερσαία Ισχύς 

7. Η αντίδραση των ΗΠΑ στις ασύμμετρες απειλές 

8. Μελέτη άλλων περιπτώσεων 
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