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Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα εξετάζονται οι βασικές θεωρίες αποσχίσεων, απαντώντας στο ερώτημα σε ποιες
περιπτώσεις και υπό ποιες συνθήκες η διεθνής κοινότητα νομιμοποιεί ή/ και στηρίζει κάποιο
αποσχιστικό κίνημα. Το μάθημα εξετάζει αποσχιστικά κινήματα σε όλον τον πλανήτη, κάποια
εκ των οποίων λαμβάνουν βίαιη μορφή (Κασμίρ, Ανατολικό Τιμόρ, Ναγκόρνο Καραμπάχ) και
κάποια ειρηνική μορφή (Καταλονία, Κεμπέκ, Σκωτία). Μέσω συγκριτικής ανάλυσης, θα δοθεί
έμφαση στα επιχειρήματα και τις στρατηγικές άρθρωσης των αποσχιστικών κινημάτων, όπως
και στα αντεπιχειρήματα και στρατηγικές αποτροπής που υιοθετούν τα κεντρικά κράτη.

ΙΙ. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΥΛΗ

1. Οι έννοιες του έθνους και του εθνικισμού και η εθνική αφήγηση.
2. Η τυπολογία των εθνικισμών και η ανάδυση των αποσχιστικών κινημάτων.
3. Η αρχή της αυτοδιάθεσης ως δημοκρατική απαίτηση.
4. Η ηθική αιτιολόγηση των αποσχίσεων.
5. Εδαφικές και συνταγματικές παράμετροι των αποσχίσεων.
6. Επιχειρήματα αποσχιστικών κινημάτων υπέρ της ανεξαρτησίας τους.
7. Το ειρηνικό κίνημα ανεξαρτησίας της Σκωτίας.
8. Το κίνημα ανεξαρτησίας της Καταλονίας ως απαίτηση επανόρθωσης.

9. Οι αξιώσεις ολοκληρωτικής ηγεμονίας των συστατικών εθνών του Βελγίου.
10. Η περίπτωση του Κοσόβου και η πιθανότητα δημιουργίας της Μεγάλης Αλβανίας.
11. Η αντιπαράθεση Ινδίας – Πακιστάν για την περιοχή του Κασμίρ.
12. Η περίπτωση της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία.
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IV. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προαιρετικά ένας φοιτητής μπορεί να υποβάλει μια εργασία σε θέμα που θα έχει συμφωνηθεί με
τον διδάσκοντα. Σε αυτή την περίπτωση, η εργασία θα είναι απαλλακτική υπό την προϋπόθεση
ότι αυτή θα παρουσιαστεί κατά το δεύτερο μισό της διάλεξης. Εφόσον δεν γίνει παρουσίαση της
εργασίας, αυτή θα ενισχύσει τον βαθμό κατά 1 ή 2 μονάδες. Η ημερομηνία υποβολής της
εργασίας θα είναι η ημερομηνία της τελικής εξέτασης.

V. ΠΡΟΟΔΟΣ

Θα διεξαχθεί απαλλακτική πρόοδος στις 13 Δεκεμβρίου 2019 επί της ύλης που θα έχει διδαχθεί
έως τότε.

VI. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γραπτές στο τέλος του εξαμήνου.

