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ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ‘Γεωπολιτική και Ιστορία: Ορισμοί, όροι και ρεύματα’
Δρ. ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Οι μαθητές/τριες του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας του Α1 συνεργάστηκαν για τη μελέτη και δημιουργία
παρουσιάσεων με θέμα: ‘.Γεωπολιτική και Ιστορία: Ορισμοί, όροι και ρεύματα’.
Η παρούσα δράση είχε στόχο να εισαγάγει και να εξοικειώσει τους μαθητές με ένα corpus ορισμών και εννοιών που αφορούν στο
σύγχρονη τομέα της γεωπολιτικής και τη σχέση της τελευταίας με την αρχαία Ιστορία. Το βιβλίο της αρχαίας Ιστορίας της Α
Λυκείου επικεντρώνεται στη συμβαντολογία, στα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα και στην κοινωνικο-οικονομική ιστορία, χωρίς
όμως να αναλύειι τα βαθύτερα κίνητρα και τις στρατηγικές των ιστορικών υποκειμένων, τις υποκείμενες σχέσεις εξουσίας που
αναπροσδιορίζονται μέσω των συμμαχιών και του πολέμου. Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαίο να εμπλουτισθεί το εννοιολογικό
πλαίσιο των μαθητών μέσω της επιστήμης της γεωπολιτικής και των διεθνών σχέσεων.
Η δράση περιελάμβανε τα εξής στάδια:
Α. Γενική παρουσίαση από την υπεύθυνη καθηγήτρια των κυριότερων ρευμάτων της Γεωπολιτικής, από τη κλασική γεωπολιτική,
που αποτελούνταν από τη γερμανική Geopolitik και την αγγλοσαξονική σχολή (geopolitics) της διαπάλης μεταξύ θαλάσσιων και
χερσαίων μεγάλων κρατών, την εποχή που αποτελεί μέρος της «πολιτικής της ισχύος», τη γεωστρατηγικής (geostrategy), και τη
γαλλική géopolitique, που δίνει έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση μέχρι την καινούρια τάση την κριτική γεωπολιτική (critical
geopolitics), που ασκεί δριμεία κριτική στην κλασική γεωπολιτική και στις σημερινές εκφάνσεις της (όπως η γεωοικονομία, ο
γεωπολιτισμός και άλλες μεγαλειώδεις «πανοραμικές» τάσεις), θεωρώντας τις κοινωνικές κατασκευές, στρατευμένους κλάδους υπέρ
του ηγεμονισμού ορισμένων μεγάλων δυνάμεων.

Β. Παρουσίαση βασικών εννοιών Υψηλής Στρατηγικής στο Θουκιδίδειο λόγο: η έννοια «υψηλή στρατηγική εκμηδένισης» και
«υψηλή στρατηγική εξουθένωσης»), το status quo, η εξισορρόπηση ισχύος, «αποτροπή μέσω άρνησης» (deterrence by denial),
«αποτροπή μέσω αντιποίνων» (deterrence by reprisals), ο νόμος της «άνισης μεγέθυνσης», Διεθνής νομιμοποίηση κα.

ν αρχαία Ιστορία, κατά το

Β. Χωρισμός μαθητών σε ομάδες. Αναζήτηση πληροφοριών από κάθε ομάδα μαθητών από έγκυρες βιβλιογραφικές πηγές όπως τα
βιβλία που διδάσκονται σήμερα στους φοιτητές Διεθνών, ΕυρωπαΊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου.
Παρακολούθηση των επιλεχθέντων βίντεο (βλ. Βιβλιογραφία). Αναλυτικές συζητήσεις με την υπεύθυνη καθηγήτρια με σκοπό την
αποσαφήνιση των όρων.
Γ. Οργάνωση διαδικτυακών ομιλιών.
Στα πλαίσια της Δράσης διεξήχθησαν 3 διαδικτυακές ομιλίες μέσω της πλατφόρμας webex με θέματα που άπτονται της
Ιστορίας, της Γεωπολιτικής και της Οικονομίας κατά τους νεώτερους ιστορικούς χρόνους.
✓ Η πρώτη διαδικτυακή ομιλία έλαβε χώρα την Παρασκευή 8 Μαίου (10 πμ), με προσκεκλημένο τον τακτικό
καθηγητή Νεότερης Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιο Μαργαρίτη, και σε συνεργασία του ΠΓΕΛ Ευαγγελικής Σμύρνης (υπεύθυνες
καθηγήτριες Λία Καρίμαλη και Ιωάννα Ψευτογιάννη, ΠΕ02) με το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου Κρήτης
(υπεύθυνη καθηγήτρια Δέσποινα Πετρουγάκη, ΠΕ02). Στη συζήτηση έλαβαν μέρος μαθητές από όλες τις τάξεις
και των δύο Λυκείων. Θέμα της συζήτησης ήταν τα σημαντικά οικονομικά ζητήματα που απασχόλησαν την
Ελλάδα κατά τον 19ο και 20ο αιώνα.

Οι επόμενες δύο ομιλίες είχαν ως θέμα τις βασικές αρχές και όρους της σύγχρονης Γεωπολιτικής (υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, χωρικά
ύδατα) και ειδικότερα τις γεωπολιτικές σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία.
✓ Η πρώτη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Ιουνίου 2020 από το δευτεροετή φοιτητή του τμήματος Διεθνών,
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κωνσταντίνου Μελισσουργού, ο οποίος
συνομίλησε με τους μαθητές της Α και Β Λυκείου, εξηγώντας βασικούς ορισμούς και προετοιμάζοντας το γνωστικό
υπόβαθρο για την ομιλία του κ. Κ. Φίλη.

✓ Ακολούθησε τη Τρίτη 10/6/2020 και ώρα 17.00μμ. η ομιλία του καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Φίλη, Εκτελεστικού
Διευθυντή Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) του Παντείου Πανεπιστημίου, με
τίτλο: "Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειος στην κόψη του ξυραφιού". Ο Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης είναι Εκτελεστικός
Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και Επικεφαλής του Τομέα ΡωσίαςΕυρασίας & ΝΑ Ευρώπης. Εξελέγη Ανώτερο Συνεργαζόμενο Μέλος (SAM) στο St. Antony’s College του
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2007-2009) και συνεργάστηκε (ως ερευνητής) στο Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (SEESOX) του ίδιου Πανεπιστημίου (2008- 2010). Έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις στη Σχολή Εθνικής

Άμυνας και διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Στοάς του
Βιβλίου.

Τη συνάντηση παρακολούθησαν καθηγητές και μαθητές του Πρότυπου Γενικού Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.
Ακολούθησε εκτενής συζήτηση μεταξύ του κ. Φίλη και των μαθητών οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να
εκφράσουν τις απορίες τους αναφορικά με επίκαιρα θέματα που ταλανίζουν τις σχέσεις των δύο χωρών.
Δ. Εκπόνηση παρουσιάσεων. Ενδεικτικά παραδοτέα: Γεωπολιτική και Ανθρωπογεωγραφία, Γεωπολιτική και Διεθνέις Σχέσεις,
Ιστορία Γεωπολιτικής κα.
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