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(1) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ BRICS 
 

 
Ι. Περιγραφή Μαθήματος 
Το μάθημα επικεντρώνεται στη θεωρητική και εμπειρική ανάλυση που αφορά την ιστορία 
των κρατών BRICS (Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Νότιος Αφρική), με ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην περίοδο από το 17ο αιώνα έως σήμερα και με άξονα τη ιστορική τους 
θέση στη διεθνή πολιτική. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στον αρχαίο κινεζικό πολιτισμό 
και στο αρχαίο σύστημα κινέζικων κρατών, στις ιστορικές επιρροές της αντίληψης «η 
Κίνα και οι άλλοι», στον κομμουνισμό της Κίνα και τέλος στην οικονομική και 
στρατιωτική της ανάκαμψη τις τελευταίες δεκαετίες. Σε σχέση με την Ινδία, γίνεται 
αναφορά στον αρχαίο ινδικό πολιτισμό,  στον ιστορικό ρόλος της θρησκείας, στην 
περίοδο της αποικιοκρατία και στην προσπάθεια ενοποίησης του ινδικού κράτους καθώς 
και στην ανάκαμψη και ισχυροποίηση της Ινδίας σήμερα. Αναφορικά με τη Ρωσία η 
ανάλυση επικεντρώνεται στις ιστορικές επιρροές που δέχτηκε το ρώσικο κράτος από το 
Βυζάντιο και την Ευρώπη και είχαν ισχυρές επιδράσεις στο αυτοκρατορικό παρελθόν 
του. Ακόμη, γίνεται αναφορά στη θέση της ΕΣΣΔ ως υπερδύναμη στον Ψυχρό Πόλεμο 
καθώς και στην επιρροή του κομμουνισμού σε άλλες περιφέρειες, με κατάληξη στην 
πτώση του και την ανάκαμψη της Ρωσίας σήμερα. Σε ότι αφορά στη Βραζιλία εξετάζεται 
το αυτοκρατορικό της παρελθόν, η παρουσία των Πορτογάλων σε αυτήν, η 
αυτοκρατορική της δομή και ανάπτυξη, και η σύγχρονη ανάδυση της ως  περιφερειακή 
δύναμη. Τέλος, σε αναφορά με τη Νότια Αφρική, η συζήτηση επικεντρώνεται στο 
αποικιοκρατικό παρελθόν της χώρας και τον ρόλο των Ευρωπαίων με κατάληξη στην 
περίοδο του απαρτχάιντ και του αγώνα για την κατάργηση του. Συμπερασματικά, το 
μάθημα καταλήγει με ολική σκιαγράφηση των ιστορικών χαρακτηριστικών των κρατών 
BRICS με αναφορά στον τρόπο διαμόρφωσης του πολιτισμού τους, της κουλτούρας τους, 
της θρησκείας και της γλώσσας τους μέσα στην ιστορική πορεία τους. Το μάθημα 
χαρακτηρίζεται από ερμηνευτική και συγκριτική ανάλυση. 
 
ΙΙ. Σκοπός Μαθήματος 
Να αναδείξει τις κύριες παραμέτρους της ιστορίας των κρατών BRICS με άξονα την 
διεθνολογική και οικονομική παράμετρο. Να εξοικειώσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή με 
εκείνες τις ιδιαίτερες πτυχές της διασύνδεσης ιστορίας και διεθνών σχέσεων που βοηθούν 
στην κατανόηση των περιπτωσιολογικών δεδομένων που ανακύπτουν με την 
συγκεκριμένη μελέτη των πέντε κρατών. Επίσης σκοπός είναι ο μεταπτυχιακό φοιτητής 
να αναπτύξει αναλυτική και συγκριτική σκέψη στα γενικά θεωρητικά ζητήματα του 
συγκερασμού ιστορίας, πολιτικής και οικονομίας με εστίαση στα κράτη της Κίνας, της 
Ρωσίας, της Ινδίας, της Βραζιλίας και της Νοτίου Αφρικής.  
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IΙΙ. Θεματικές Ενότητες  

1η Διάλεξη: Διεθνές σύστημα και ιστορικοί ανταγωνισμοί ισχύος των BRICS 
Θεωρητική και εμπειρική αναφορά στην άνοδο και την πτώση των μεγάλων δυνάμεων με 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίοδο από το 17ο αιώνα έως σήμερα. Αναφορά στην ιστορική 
πορεία των κρατών Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Νότιος Αφρική με άξονες τη διεθνή 
πολιτική και την στρατηγική. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των ιστορικών 
ανταγωνισμών ισχύος των κρατών BRICS με τους παραδοσιακούς αντιπάλους στην 
περιφέρειά τους. Επίδραση της ιστορικής τους πορείας στη σημερινή τους θέση. 
 
2η Διάλεξη: Κίνα (Μέρος Α΄) – Η Κίνα στην αρχαιότητα 
Ο αρχαίος κινεζικός πολιτισμός και το αρχαίο σύστημα κινέζικων κρατών. Η ιστορική 
αυτοκρατορική δομή της Κίνας και οι επιδράσεις της στη διαμόρφωση της σύγχρονης 
Κίνας. Επιρροές και ανταγωνισμό με γειτονικούς πολιτισμούς (Μογγόλοι, Ινδοί, Ιάπωνες, 
Ρώσοι, Πέρσες). 
 
3η Διάλεξη: Κίνα (Μέρος Β΄) – Η Κίνα σε παρακμή και αποικιοκρατία 
Οι ιστορικές επιρροές της αντίληψης «η Κίνα και οι άλλοι». Κατάκτηση από άλλους και 
απελευθέρωση της. Η αποικιοκρατία στην Κίνα. Η επαφή με τη Δύση.  
 
4η Διάλεξη: Κίνα (Μέρος Γ΄) – Η Κίνα σήμερα 
Ο Κομμουνισμός στην Κίνα. Οικονομική και στρατιωτική ανάκαμψη των τελευταίων 
δεκαετιών. Η Κίνα σήμερα ως αναδυόμενη οικονομική και στρατιωτική δύναμη. Οι 
ανταγωνισμοί και οι συγκρούσεις της Κίνας με γειτονικά της κράτη σήμερα. 
 
5η Διάλεξη: Η Ινδία από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή 
Ιστορική ανασκόπηση της Ινδίας. Ο αρχαίος ινδικός πολιτισμός. Ο ιστορικό ρόλος της 
θρησκείας και του ινδουιστικού πολιτισμού στην διαμόρφωση της σύγχρονης Ινδίας. 
Επιδράσεις του κοινωνικού διαχωρισμού στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική. 
Πολυκατακερματισμός φυλών και πλειάδα βασιλείων. Περίοδοι κατακτήσεων από 
άλλους. Αποικιοκρατία και προσπάθεια ενοποίησης του ινδικού κράτους. Το 
μουσουλμανικό στοιχείο στην Ινδία. Ίδρυση σύγχρονου Ινδικού κράτους. Κίνημα 
Αδεσμεύτων. Ανάκαμψη και ισχυροποίηση Ινδίας σήμερα με οικονομική και πολιτική 
επιρροή στην περιφέρειά της. Η Ινδία σήμερα ως μεγάλη δύναμη.    
 
6η Διάλεξη: Ρωσία (Μέρος Α΄) – Η Ρωσία από τον 9ο αιώνα έως το 19ο   
Ιστορικές επιρροές από το Βυζάντιο και την Ευρώπη αργότερα. Η θέση της ως μέλος της 
ευρωπαϊκής ισορροπίας ισχύος κατά την περίοδο του 17ου-19ου αιώνα. Αυτοκρατορικό 
παρελθόν. 
 
7η Διάλεξη: Ρωσία (Μέρος Β΄) – Η Ρωσία στον 20ο και στον 21ο αιώνα   
Η ιστορικής της θέση ως υπερδύναμη στον Ψυχρό Πόλεμο. Κομμουνισμός και επιρροή 
σε άλλες περιφέρειες. Πτώση και ανάκαμψη σήμερα. Κοινωνική, πολιτική και 
οικονομική εξέταση με ιστορική χροιά. 
 
8η Διάλεξη: Ρωσία (Μέρος Γ΄): Ρωσία και ρωσικός πολιτισμός  
Ο ρωσικός πολιτισμός και οι επιδράσεις του στους άλλους λαούς οικουμένη. Η ρώσικη 
γλώσσα, οι τέχνες, τα γράμματα και η ρώσικη κουλτούρα μέσα στην ιστορία αλλά και 
σήμερα. Πολιτισμικές επιρροές που δέχθηκε και αφομοίωσε η Ρωσία.  
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9η Διάλεξη: Η ιστορία της Βραζιλίας   
Βραζιλία, αποικιοκρατικό παρελθόν και παρουσία Πορτογάλων. Αυτοκρατορική δομή 
και ανάπτυξη. Αναφορά στις μεγάλες αλλαγές που πραγματοποιούνται στην χώρα 
σήμερα και επιδράσεις. Αναφορά στις ιστορικές ιδιαιτερότητες της Βραζιλίας. Άνοδος 
της Βραζιλίας και σχέσεις της με άλλες μεγάλες δυνάμεις. Οικονομία και εμπορική 
επιρροή. 
 
10η Διάλεξη: Η ιστορία της Νοτίου Αφρικής   
Αποικιοκρατικό παρελθόν και ρόλος των Ευρωπαίων. Περίοδο απαρτχάιντ και αγώνας 
για την κατάργηση του. Οι ιθαγενείς πληθυσμοί. Σύγχρονη δομή της Νότια Αφρικής με 
εμπορικά, ενεργειακά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Σχέσεις με άλλα κράτη της 
Αφρικανικής Ηπείρου. 
 
11η Διάλεξη: Θρησκεία, πολιτισμός και γλώσσα των BRICS μέσα στην ιστορία 
Τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των κρατών Ινδία, Βραζιλία και Νότιος Αφρική. 
Αναφορές στον τρόπος διαμόρφωσης του πολιτισμού τους, της κουλτούρας τους, της 
θρησκείας και της γλώσσας τους. Πως επιδρούν αυτοί οι παράγοντες στην διαμόρφωση 
την κοινωνικής εικόνας των τριών αυτών κρατών. Ποιες οι επιδράσεις του στην 
διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των κρατών. Επιρροές που είχαν από την 
θρησκεία και τις άλλες πολιτισμικές πρακτικές τους. Αναφορά στα ζητήματα που 
αφορούν την γεωγραφική τους θέση, τους εσωτερικούς τους θεσμούς. Συγκριτική 
ανάλυση. 
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(2) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ BRICS 
 

 
Ι. Θεματικές Ενότητες 
 
1η Διάλεξη: Ανάλυση της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής 
Ανάλυση της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής. Ποιες είναι οι αλλαγές που έχουν 
συντελεστεί μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου; Ποια διεθνή προβλήματα τίθενται στην 
ατζέντα των συζητήσεων; Ποια η ισορροπία ισχύος στο διεθνές σύστημα; 
 
2η Διάλεξη: Τα κράτη BRICS και το σύγχρονο διεθνές σύστημα 
Η άνοδος των κρατών BRICS στο σύγχρονο διεθνές σύστημα. Αποτελούν τα κράτη 
BRICS έναν νέο πόλο ισχύος στο διεθνές σύστημα;   
 
3η Διάλεξη: Τα κράτη BRICS, η Δύση και οι θεσμοί διεθνούς διακυβέρνησης 
Αναφορά στη θέση και στις στρατηγικές των κρατών BRICS έναντι των διεθνών θεσμών 
και της διεθνούς διακυβέρνησης (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, κ.ά). Ποια η θέση τους για τους δυτικούς 
θεσμούς παγκόσμιας οργάνωσης και πως αντιλαμβάνονται τα ίδια τη διεθνή 
διακυβέρνηση. Παρουσίαση των σχέσεων μεταξύ των κρατών BRICS και του πως 
αντιμετωπίζουν από κοινού τη Δύση (Σύνοδοι Κορυφής των Κρατών BRICS). Πως 
βλέπει η κάθε μια ξεχωριστά τη Δύση. 
 
4η Διάλεξη: Τα κράτη BRICS και η ΕΕ   
 
5η Διάλεξη: Τα κράτη BRICS και η περιφερειοποίηση   
Αναφορά των χαρακτηριστικών της περιφερειοποίηση και επισήμανση της εμπλοκής των 
BRICS σε αυτήν. Μελέτη των περιφερειακών ενώσεων που σχετίζονται με τα κράτη 
BRICS (ASEAN, MERCOSUR, κ.ά.) καθώς και των διεθνών φόρουμ που συμμετέχουν 
τα BRICS (G20 κ.ά). Επίσης, αναφορά στο διεθνές εμπόριο και στην εμπλοκή των 
κρατών BRICS. Προσπάθεια για οικονομική ηγεμονία που επιχειρούν. Συνεργασίες και 
προβλήματα. 
 
6η Διάλεξη: Διεθνείς διενέξεις και BRICS - Μέρος Α΄   
Διεθνείς διενέξεις στις οποίες εμπλέκονται τα κράτη BRICS (Κασμίρ, Θιβέτ, Κορέα, 
Ταϊβάν, διαμάχη Κίνας-Ιαπωνίας για διαφιλονικούμενα νησιά κ.ά). Ανάλυση 
διπλωματικών σχέσεων και ανάδειξη σημείων τριβής (διαφιλονικούμενες περιοχές κ.ά.).  
 
7η Διάλεξη: Διεθνείς διενέξεις και BRICS - Μέρος Β΄   
Διεθνείς διενέξεις στις οποίες εμπλέκονται τα κράτη BRICS. Συγκεκριμένες 
περιπτωσιολογικές μελέτες (Συρία, Ουκρανία, Γεωργία, Ευρασιατικά κ. ά.). Αναφορά 
στις διεθνείς κρίσεις και μέτωπα συγκρούσεων με εμπλοκή των κρατών BRICS. 
Ανθρωπιστικές παρεμβάσεις. 
 
8η Διάλεξη: Ενέργεια και BRICS 
Το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον και τα κράτη BRICS. Υδρογονάνθρακες, δίκτυα 
μεταφορών, συσχετισμοί ισχύος. 
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9η Διάλεξη: Πολιτιστική Διπλωματία και Ήπια Ισχύς των BRICS 
Αναφορά στην προσπάθεια των κρατών BRICS για προβολή παγκόσμιας ισχύος μέσω 
του πολιτισμού, της γλώσσας, της κουλτούρας. Ο κινεζικός πολιτισμός και η σημασία 
του. Ο ρωσικός πολιτισμός και η ορθοδοξία και η σημασία τους. Ο Ινδικός πολιτισμός 
και ο ινδουισμός και η σημασία τους. 
 
10η Διάλεξη: Διεθνής Επικοινωνία και  BRICS 
Παγκόσμια δίκτυα επικοινωνίας και BRICS. Ανισότητες στην παγκόσμια ροή της 
επικοινωνίας. Ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων των χωρών BRICS. Ανάλυση περιπτώσεων: 
Bollywood, Βραζιλιάνικη τηλε-μυθοπλασία. Διοργάνωση διεθνών αθλητικών 
εκδηλώσεων. 
 
11η Διάλεξη: Σύγχρονη Διεθνής Πολιτική και BRICS: Θεωρητικές & εμπειρικές 
συνεπαγωγές 
Εκτιμήσεις για τη σύγχρονη διεθνή πολιτική και τη θέση των κρατών BRICS στο μέλλον. 
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(3) ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ BRICS  
 
Ι. Σκοπός Μαθήματος  
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη του ρόλου των BRICS στο σύγχρονο διεθνές 
οικονομικό σύστημα μέσω του πεδίου μελέτης της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Οι 
BRICS αντιπροσωπεύουν τις ραγδαία αναδυόμενες οικονομίες των αναπτυσσόμενων 
χωρών. Η μελέτη αυτών των χωρών έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς δημιουργούν νέες 
ισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία. Για παράδειγμα, μέσω της οικονομικής 
ενδυνάμωσης τους μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερα κεφάλαια στο Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα και να αποκτήσουν περισσότερα 
μερίδια ψήφων, διαδικασία που ήδη έχει πραγματοποιηθεί. Ως εκ τούτου έχουν τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν τις αποφάσεις αυτών των οργανισμών με πιο 
αποφασιστικό τρόπο συγκριτικά με το παρελθόν. Παράλληλα, επιδιώκουν τη 
διαμόρφωση διεθνών οικονομικών οργανισμών που ενδεχομένως να περιορίσουν το ρόλο 
του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ταυτόχρονα, αναλύονται διεξοδικά η 
νομισματική, η μακροοικονομική και η εμπορική πολιτική των κρατών BRICS. Οι 
επιδιώξεις των BRICS δημιουργούν έντονες πιέσεις στις αναπτυγμένες οικονομίες 
εξαιτίας του ανταγωνισμού, οι οποίες οφείλουν να παραχωρήσουν περισσότερες 
αρμοδιότητες στις ραγδαία αναδυόμενες οικονομίες. Επίσης, διαφαίνεται η ανάδυση 
άλλων αναπτυσσόμενων οικονομιών  (π.χ. οι χώρες MINT, Μεξικό, Ινδονησία, Νιγηρία 
και Τουρκία και οι Next Eleven - Ν-11, που περιλαμβάνει το Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο, 
την Ινδονησία, το Ιράν, το Μεξικό, τη Νιγηρία, το Πακιστάν, τις Φιλιππίνες, την 
Τουρκία, τη Νότια Κορέα και το Βιετνάμ). 
  
IΙ. Τρόπος εξέτασης Μαθήματος 
Η υποχρεωτική συμμετοχή των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις που αντιστοιχεί στο 
100% του τελικού βαθμού. 
 
IΙΙ. Θεματικές Ενότητες 

1η Διάλεξη: Διεθνής Μακροοικονομική – Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία. 
Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο της διεθνούς μακροοικονομικής. Μελετώνται 
έννοιες όπως το ισοζύγιο πληρωμών, ο προσδιορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
και η αλληλεπίδραση των πολιτικών των κεντρικών τραπεζών. Επιχειρείται διασύνδεση 
της διεθνούς μακροοικονομικής με την παγκόσμια πολιτική οικονομία για την κατανόηση 
της ανάδυσης των BRICS.  

2η Διάλεξη: BRICS και Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης. 
Μελετώνται οι παραδοσιακές θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης αλλά και σύγχρονες 
προσεγγίσεις. Υπό το πρίσμα των θεωριών οικονομικής ανάπτυξης ερμηνεύονται οι αιτίες 
που οδήγησαν στην οικονομική μεγέθυνση τα κράτη BRICS. Παράλληλα, επιχειρείται 
σύγκριση με άλλα αναπτυσσόμενα κράτη που εμφάνισαν αντίστοιχους υψηλούς ρυθμούς 
οικονομικής μεγέθυνσης σε άλλες ιστορικές περιόδους. 
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3η Διάλεξη: BRICS και Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί (ΔΝΤ, ΠΤ και ΠΟΕ). 
Οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί που καθορίζουν την σύγχρονη παγκόσμια οικονομική 
διακυβέρνηση οικοδομήθηκαν μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και 
εκφράζουν πρωτίστως τα συμφέροντα των ανεπτυγμένων κρατών. Η ανάδυση των 
κρατών BRICS σε πιο βαθμό έχει διαφοροποιήσει τις αποφάσεις των κυρίαρχων διεθνών 
οικονομικών οργανισμών; Υφίστανται προοπτικές δημιουργίας ανταγωνιστικών διεθνών 
οικονομιών οργανισμών από τα κράτη BRICS;   

4η Διάλεξη: Η Βραζιλία στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (π.χ. νομισματική, 
μακροοικονομική και εμπορική πολιτική). 
Τα σκέλη της οικονομικής πολιτικής (νομισματική, μακροοικονομική και εμπορική 
πολιτική) που ακολουθεί η Βραζιλία και οι προεκτάσεις της τόσο στην αντίστοιχη 
οικονομική πολιτική των κρατών BRICS όσο και στα ανεπτυγμένα κράτη. Μελετάται σε 
πιο βαθμό η έντονη αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών οδηγεί σε αναπροσαρμογή 
της οικονομικής πολιτικής των κρατών.   

5η Διάλεξη: Η Ρωσία στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (π.χ. νομισματική, 
μακροοικονομική και εμπορική πολιτική). 
Τα σκέλη της οικονομικής πολιτικής (νομισματική, μακροοικονομική και εμπορική 
πολιτική) που ακολουθεί η Ρωσία και οι προεκτάσεις της τόσο στην αντίστοιχη 
οικονομική πολιτική των κρατών BRICS όσο και στα ανεπτυγμένα κράτη. Μελετάται σε 
πιο βαθμό η έντονη αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών οδηγεί σε αναπροσαρμογή 
της οικονομικής πολιτικής των κρατών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενεργειακή 
πολιτική της Ρωσίας και οι οικονομικές σχέσεις με τις χώρες προορισμού των 
ενεργειακών της πηγών. 
 
6η Διάλεξη: Η Ινδία στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (π.χ. νομισματική, 
μακροοικονομική και εμπορική πολιτική). 
Τα σκέλη της οικονομικής πολιτικής (νομισματική, μακροοικονομική και εμπορική 
πολιτική) που ακολουθεί η Ινδία και οι προεκτάσεις της τόσο στην αντίστοιχη οικονομική 
πολιτική των κρατών BRICS όσο και στα ανεπτυγμένα κράτη. Μελετάται σε πιο βαθμό η 
έντονη αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών οδηγεί σε αναπροσαρμογή της 
οικονομικής πολιτικής των κρατών και οι πιθανές συνέπειες.   

7η Διάλεξη: Η Κίνα στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (π.χ. νομισματική, 
μακροοικονομική και εμπορική πολιτική). 
Τα σκέλη της οικονομικής πολιτικής (νομισματική, μακροοικονομική και εμπορική 
πολιτική) που ακολουθεί η Κίνα και οι προεκτάσεις της τόσο στην αντίστοιχη οικονομική 
πολιτική των κρατών BRICS όσο και στα ανεπτυγμένα κράτη. Μελετάται σε πιο βαθμό η 
έντονη αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών οδηγεί σε αναπροσαρμογή της 
οικονομικής πολιτικής των κρατών και οι πιθανές συνέπειες. Αναλύεται εκτεταμένα η 
σχέση αλληλεξάρτησης που έχει οικοδομηθεί ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ εξαιτίας 
των υψηλών συναλλαγματικών αποθεμάτων που διαθέτει η Κίνα σε δολάρια ΗΠΑ.    
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8η Διάλεξη: Η Νότια Αφρική στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία (π.χ. 
νομισματική, μακροοικονομική  και εμπορική πολιτική). 
Τα σκέλη της οικονομικής πολιτικής (νομισματική, μακροοικονομική και εμπορική 
πολιτική) που ακολουθεί η Νότια Αφρική και οι προεκτάσεις της τόσο στην αντίστοιχη 
οικονομική πολιτική των κρατών BRICS όσο και στα ανεπτυγμένα κράτη. Μελετάται σε 
πιο βαθμό η έντονη αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών οδηγεί σε αναπροσαρμογή 
της οικονομικής πολιτικής των κρατών και οι πιθανές συνέπειες.   

9η Διάλεξη: Οι BRICS και οι αναπτυγμένες χώρες: ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Ιαπωνία. 
Παρουσιάζονται τα θεμελιώδη μακροοικονομικά μεγέθη των ανεπτυγμένων κρατών και 
των κρατών BRICS. Υπό το πρίσμα της μακροοικονομικής τους θέσης επιχειρείται 
συγκριτική ανάλυση της θέσης που κατέχουν οι ανεπτυγμένες χώρες και οι BRICS στο 
διεθνές σύστημα. Υπάρχουν προϋποθέσεις οικονομικής συνεργασίας ή η ανάδυση των 
BRICS ενισχύει τον ανταγωνισμό στο διεθνές σύστημα; 

10η Διάλεξη: Οι BRICS ως συνασπισμός κοινών συμφερόντων στο διεθνές 
οικονομικό σύστημα. 
Το 2011 δημιουργήθηκε το BRICS Forum ως ένας ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός και 
στόχος του είναι να εργαστεί για την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιώσιμη 
ανάπτυξη των κρατών BRICS. To BRICS Forum αναπτύσσει συνεργασίες με τα μέλη του 
σε μια σειρά τομείς όπως: της οικονομίας, κοινωνικούς και της επιστήμης. Μελετώνται οι 
προοπτικές συνεργασίας εντός του Forum αλλά παράλληλα αναλύονται οι επιδράσεις 
αυτής της συνεργασίας στην οικοδόμηση κοινών συμφερόντων για τα κράτη BRICS στο 
διεθνές σύστημα. Επίσης, αναλύεται το Σύμφωνο της Σαγκάης ως παράγοντας επιδίωξης 
των συμφερόντων των κρατών BRICS. 

11η Διάλεξη: Οι BRICS και οι άλλες ραγδαία αναπτυσσόμενες οικονομίες (ΜΙΝΤ, 
Next Eleven). 
Οι BRICS είναι οικονομίες ιδιαίτερα ανταγωνιστικές στην παγκόσμια οικονομία καθώς 
διαθέτουν ως συγκριτικό πλεονέκτημα το φθηνό κόστος παραγωγής σε προϊόντα 
εντάσεως εργασίας. Όμως, καθώς νέα αναπτυσσόμενα κράτη ενσωματώνονται στη 
διαδικασία οικονομικής παγκοσμιοποίησης έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν 
αντίστοιχα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να περιορίσουν τους υψηλούς 
ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης που απολαμβάνουν τα κράτη BRICS.  
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(4) ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ BRICS 
 

 
Ι. Περιγραφή Μαθήματος 
Το μάθημα επικεντρώνεται στην μελέτη των πολιτικών συστημάτων των χωρών BRICS 
σε συνάρτηση με τις κοινωνικές δομές και τις πολιτισμικές αξίες και συγκρούσεις στις 
χώρες αυτές. Ειδικότερα το μάθημα εξετάζει κριτικά τις θεωρίες του εκσυγχρονισμού 
(modernization theory) και του εκδημοκρατισμού καθώς επίσης τις συνέπειες και τις 
προκλήσεις από την καθυστερημένη καπιταλιστική ανάπτυξη των χωρών BRICS 
(συγκριτικά με τη Δύση) και την εισαγωγή δυτικών πολιτικών θεσμών. Στο μάθημα 
αναλύονται τα κύματα εκδημοκρατισμού, τα χαρακτηριστικά των απολυταρχικών 
καθεστώτων και των ανελεύθερων δημοκρατιών καθώς επίσης οι θεωρίες για τον 
αυταρχικό καπιταλισμό. Εν συνεχεία εξετάζονται οι επίσημοι (πολιτικά κόμματα, ομάδες 
πίεσης) και ανεπίσημοι θεσμοί (κοινωνικά κινήματα, κοινωνικά δίκτυα, Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις)  παραγωγής πολιτικής στις χώρες BRICS. Το μάθημα δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών  των πολιτικών 
συστημάτων των χωρών BRICS σε άμεση συνάρτηση με την ιστορική πορεία τους και τις 
σημαντικότερες  μεταβολές στη διεθνή κοινότητα. 
 
ΙΙ. Θεματικές Ενότητες 
 
1η Διάλεξη: Ανάλυση Κοινωνικών σχηματισμών. Τύποι κοινωνικού σχηματισμού. 
Θεωρίες εκδημοκρατισμού. 
Ασιατικός τρόπος παραγωγής, αποικιοκρατικός μεσαίωνας, η εισαγωγή του 
καπιταλισμού, το πρόβλημα της καθυστέρησης στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας και εκείνο 
του εκσυγχρονισμού. Θεωρίες και κύματα εκδημοκρατισμού. 
 
2η Διάλεξη: Έννοιες κλειδιά για το Πολιτικό Σύστημα 
Κριτήρια. Αρχές, Θεσμοί. Τυπολογία και ταξινόμηση. Το δυτικό πολιτικό σύστημα. Λίγα 
λόγια για το Ελληνικό. Τα απολυταρχικά καθεστώτα και οι ανελεύθερες δημοκρατίες. 
Θεωρίες για τον αυταρχικό Καπιταλισμό. Οι λειτουργίες του πολιτικού συστήματος στη 
Ρωσία, Κίνα και Νότια Αφρική. 
 
3η Διάλεξη: Διαδικασίες Παραγωγής Πολιτικής: Πολιτικά Κόμματα και Κοινωνία 
Πολιτών (Ομάδες Πίεσης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Κοινωνικά Κινήματα) 
Πολιτικά Κόμματα και Κομματικά Συστήματα. Ομάδες Πίεσης, Κρατικός/Κοινωνικός 
Κορπορατισμός. Κοινωνία Πολιτών και Δημοκρατία. Διαδικασίες Παραγωγής Πολιτικής 
στις χώρες BRICS. 
 
4η Διάλεξη: Η κοινωνία της Κίνας – ο καθυστερημένος εκσυγχρονισμός 
Τα κύματα εκσυγχρονισμού και υστέρησης. Ο αιώνας της ταπείνωσης και η απώλεια της 
διεθνούς θέσης στην εποχή της διεθνοποίησης. Τα κινήματα εκσυγχρονισμού στον 20ο 
αιώνα. Η Κίνα και πάλι ισχυρή στο διεθνές σύστημα. 
 
5η Διάλεξη: Ο πολιτισμός της Κίνας και η σημασία του για την υπό αναδυόμενη 
παγκόσμια δύναμη  
Ο κινέζικος πολιτισμός και η λειτουργία του στην οικοδόμηση της Κινέζικης ηγεμονίας 
(εσωτερική και εξωτερική). Ο πολιτισμός ως αντικείμενο εσωτερικών διαμαχών. Η 
σημερινή ήπια ισχύς της Κίνας. 
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6η Διάλεξη: Το ΠΣ της Κίνας και οι θεσμοί διαμόρφωσης της Εξωτερικής Πολιτικής  
Οι 4 εκσυγχρονισμοί και η έλλειψη του πέμπτου (δημοκρατία). Η περίπτωση του Χόνγκ-
Κονγκ και της Ταϊβάν. Ο ρόλος του ΚΚΚ και οι αλλαγές της τελευταίας πενταετίας. 
Διαφθορά και προσπάθειες εκσυγχρονισμού: Ιδιαιτερότητες, προοπτικές. Η δυτική 
κριτική και ο ευέλικτος αυταρχισμός. 
 
7η Διάλεξη: Η Ρωσική κοινωνία μετά τον κομμουνισμό. Ο ρόλος του πολιτισμού και 
της θρησκείας  
Η ιδεολογία του πανσλαβισμού. Η ιδεολογία της σοσιαλιστικής επανάστασης. Η Ρωσία 
ως ευρασιατική δύναμη. Ο Ρωσικός πολιτισμός: ευρωπαϊκός ή ιδιαίτερος πολιτισμός. Η 
ιδιαίτερη θέση της εκκλησίας και της θρησκείας στον αυτοπροσδιορισμό των ρώσων και 
της Ρωσίας. 
 
8η Διάλεξη: Το ΠΣ της Ρωσίας και οι θεσμοί διαμόρφωσης της Εξωτερικής 
Πολιτικής  
Το ΠΣ επί κομμουνισμού. Επί Γιέλτσιν και σήμερα επί Πούτιν. Το κέντρο βάρος της 
ισχύος/εξουσίας. Αλλαγές στα τελευταία 10 χρόνια ως προς την 
εκπόνηση/απόφαση/υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Η κριτική της Δύσης.  
 
9η Διάλεξη: Ινδία, Βραζιλία: πολιτισμός και κοινωνικός σχηματισμός  
Η Βραζιλία μια χώρα χωρίς πολιτισμικές μνήμες αλλά ισχυρό πολιτισμό τα 200 τελευταία 
χρόνια. Η Ινδία μια χώρα με μεγάλη πολιτισμική παράδοση. Η σημασία της 
αυτοκρατορικής και πολυπολιτισμικής παράδοσης για τις δύο χώρες.  
 
10η Διάλεξη: Το πολιτικό σύστημα των Ινδίας, Βραζιλίας 
Η δημοκρατία στη Βραζιλία και στην Ινδία και πώς λειτουργεί σε αυτές τις χώρες. 
Παραδόσεις και παραβιάσεις. Ο ρόλος του Προέδρου, της Βουλής, της Ομοσπονδιακής 
Δομής. Οι προτεινόμενες και υλοποιούμενες μεταρρυθμίσεις. Αντιφάσεις και 
χαρακτηριστικά. 

11η Διάλεξη: Ν. Αφρική: πολιτισμός και κοινωνικός σχηματισμός  
Οι οργανωμένες εκκλησίες και πολυθεϊσμός σε αυτές. Οι κάστες στην Ινδία και η μετά το 
ρατσιστικό καθεστώς κοινωνία της Ν. Αφρικής. 
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(5) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ BRICS 
 
 
Ι. Περιγραφή Μαθήματος 
Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάδειξη των σημαντικότερων ζητημάτων διεθνούς 
ασφάλειας με επίκεντρο την αντιμετώπιση τους από τα κράτη BRICS. Ειδικότερα στο 
συγκεκριμένο μάθημα αρχικά γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση με εμπειρικές αναφορές 
και στη συνέχεια επικεντρώνεται στο νέο διεθνές περιβάλλον και τα νέα ζητήματα 
ασφάλειας. Με άξονα τα νέα ζητήματα που προέκυψαν μετά το τέλος του διπολισμού, 
αλλά και με διαρκείς αναφορές στα προηγούμενα χρόνια, γίνεται εκτεταμένη παρουσίαση 
της διεθνούς ασφάλειας μέσα από τον τρόπο αντίληψης και αντιμετώπισης των 
συγκεκριμένων κρατών. Ειδικότερα αναφέρεται στους συμβατικούς στρατιωτικούς 
εξοπλισμούς των κρατών αλλά και στα πυρηνικά όπλα. Ζητήματα ήπιας ασφάλειας, όπως 
είναι μεταξύ άλλων, η εθνική και διεθνής τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, η 
μετανάστευση, τα ναρκωτικά, η εμπορία ανθρώπων, οι υδάτινοι πόροι, η υγεία, γίνονται 
αντικείμενα ευρύτατης ανάλυσης και ερμηνείας. Η κυβερνοασφάλεια εξετάζεται 
ενδελεχώς με στόχο να καταδείξει τη σημαντική παράμετρο της στον τομέα της διεθνούς 
ασφάλειας. Τέλος στο μάθημα εξετάζονται επιμέρους και λεπτομερώς τα κράτη: Ρωσία, 
Κίνα, Ινδία και Βραζιλία, με στόχο την λεπτομερή ανάγνωση αλλά και τις προεκτάσεις 
της διεθνούς ασφάλειας. 
 
 
ΙΙ. Σκοπός του μαθήματος 
Να εξετάσει και να αναδείξει τις σημαντικότερες θεματικές των ζητημάτων σκληρής και 
ήπιας ισχύος στα κράτη BRICS. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εξοικειώνονται με τα 
ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, κατανοώντας τις διαστάσεις τους μέσα από πολλές 
περιπτωσιολογικές αναφορές. Στόχος και σκοπός του μαθήματος είναι η γενική και ειδική 
γνώση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τα μεγάλα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, αλλά 
και ο τρόπος που πολλά εξ αυτών μετατράπηκαν από ήπια σε σκληρή ασφάλεια. 
 
ΙΙΙ. Θεματικές Ενότητες 
 
1η Διάλεξη: Θεωρία και Πράξη 
Ανάλυση των θεωριών της διεθνούς ασφάλειας. Θεωρητική συζήτηση με εμπειρικές 
αναφορές.  
 
2η Διάλεξη: Το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας 
Σύντομη διαχρονική αναφορά των ζητημάτων ασφάλειας κατά τη διάρκεια του Ψ.Π. 
Αναφορά στο νέο διεθνές περιβάλλον και τα νέα ζητήματα ασφάλειας (περίοδος μετά το 
τέλος του Ψ.Π.)  
 
3η Διάλεξη: Στρατιωτικοί εξοπλισμοί και BRICS 
Ένοπλες δυνάμεις και στρατιωτικοί δομή στα κράτη BRICS. Ο ρόλος του στρατού και οι 
στρατιωτικοί εξοπλισμοί των κρατών BRICS. Εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού από τα 
κράτη BRICS.  
 
4η  Διάλεξη: Πυρηνικά Όπλα και τα κράτη BRICS 
Αναφορά στα ζητήματα που αφορούν τα όπλα μαζικής καταστροφής και τα κράτη 
BRICS. Διασπορά πυρηνικών όπλων & Non-Proliferation Treaty. Θεωρητική και 
εμπειρική προσέγγιση.  



13 
 

 
5η Διάλεξη: Τρομοκρατία και διεθνής ασφάλεια / Οργανωμένο έγκλημα στα κράτη 
BRICS A’ 
Εθνική και διεθνής τρομοκρατία, οι επιπτώσεις στα κράτη BRICS και οι αντιδράσεις των 
συγκεκριμένων κρατών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι θέσεις των κρατών BRICS για 
την τρομοκρατία και η συνεργασία τους με τα κράτη της Δύσης. Λεπτομερής ανάλυση 
της δράσης του οργανωμένου εγκλήματος των κρατών BRICS και η διάχυση τους στο 
περιφερειακό αλλά και στο διεθνές περιβάλλον. 
 
 
6η Διάλεξη: Τρομοκρατία και διεθνής ασφάλεια / Οργανωμένο έγκλημα στα κράτη 
BRICS B’ 
Εθνική και διεθνής τρομοκρατία, οι επιπτώσεις στα κράτη BRICS και οι αντιδράσεις των 
συγκεκριμένων κρατών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι θέσεις των κρατών BRICS για 
την τρομοκρατία και η συνεργασία τους με τα κράτη της Δύσης. Λεπτομερής ανάλυση 
της δράσης του οργανωμένου εγκλήματος των κρατών BRICS και η διάχυση τους στο 
περιφερειακό αλλά και στο διεθνές περιβάλλον. 
 
7η Διάλεξη: Διεθνείς ροές και κράτη BRICS 
Παράνομη μετανάστευση, ναρκωτικά, εμπόριο ανθρώπων, υδάτινοι πόροι και 
προβλήματα, υγεία, περιβάλλον, τροφή και δημογραφία. 
 
8η Διάλεξη: Κυβερνοασφάλεια και κράτη BRICS 
Στη διάλεξη αυτή θα πραγματοποιηθεί μια ανάλυση των ζητημάτων ασφάλειας στο 
κυβερνοχώρο σε σχέση με τα κράτη BRICS. Θα αναλυθούν όχι μόνο οι εθνικές πολιτικές 
ασφαλείας / στρατιωτικά δόγματα των κρατών BRICS ξεχωριστά, αλλά και οι κοινές 
θέσεις που έχουν τα κράτη BRICS σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η στρατικοποίηση του 
κυβερνοχώρου,  η εφαρμογή του ανθρωπιστικού δικαίου στο κυβερνοχώρο, η ελευθερία 
έκφρασης στο κυβερνοχώρο και η ανάγκη υπογραφής μιας Διεθνής Συνθήκη σχετικά με 
την κυβερνοασφάλεια. 
 
9η Διάλεξη: Ρωσία και διεθνής ασφάλεια 
Η ρωσική ασφάλεια σε εθνικό επίπεδο στη μετά τον Ψ.Π. εποχή. Η διασπορά των όπλων, 
το οργανωμένο έγκλημα, οι υδάτινοι πόροι, η ενέργεια/αγωγοί, οι μειονότητες, η 
μετανάστευση, κοκ.  
 
10η Διάλεξη: Κίνα και διεθνής ασφάλεια 
Η Κίνα και η διεθνής ασφάλεια στη μετά τον Ψ.Π. εποχή. Αναφορά στις εσωτερικές 
διαστάσεις αλλά και στις διεθνείς προεκτάσεις. Ιδιαίτερα ζητήματα εθνικής ασφάλειας 
όπως πχ οι Ουιγούροι, το οργανωμένο έγκλημα, κοκ. 
 
11η Διάλεξη: Ινδία, Βραζιλία και ζητήματα ασφάλειας 
Αναφορά στη μετά το Ψ.Π. εποχή και σε περιπτώσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα 
κράτη.  
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(6) BRICS - ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΕΣ 
 
Ι. Θεματικές Ενότητες 
 
1η Διάλεξη: Αρχές και άξονες ελληνικής εξωτερικής πολιτικής  
Ελλάδα και παγκόσμιες αλλαγές. Σχέσεις Ελλάδας με τις χώρες BRICS στον 
διαμορφούμενο νέο κόσμο. 
 
2η Διάλεξη: Ειδικά θέματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 
Θαλάσσιες και εναέριες ζώνες και σύνορα (ΑΟΖ και FIR), «γκρίζες ζώνες», 
υφαλοκρηπίδα / Μουσουλμανικοί πληθυσμοί. 
 
3η Διάλεξη: Βασικές συνιστώσες και πρότυπα διαπραγμάτευσης-μεσολάβησης ή 
διευθετήσεων 
Θαλάσσιες και εναέριες ζώνες και σύνορα (διαμάχες Κίνας με Ιαπωνία, Βιετνάμ, 
Φιλιππίνες για τα ζητήματα θαλάσσιων και εναέριων διαφορών τους). 
Ομοιότητες και διαφορές με τα αντίστοιχα ελληνικά προβλήματα. 
Ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα Σενκάκου/ Ντιάογιου, πολιτικής Κίνας στη νότια 
κινεζική θάλασσα και στο ζήτημα του πρόσφατου καθορισμού ζώνης εναέριου ελέγχου 
από την Κίνα.  
Ταύτιση ή όχι στον ελληνικό τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων ζητημάτων με τον κινεζικό; 
Διεθνές δίκαιο και δίκαιο της θάλασσας Ελλάδας και Κίνας. 
Προοπτική συνεννόησης για τον καθορισμό διεθνούς πλαισίου επίλυσης των υπό 
αναφορά ζητημάτων. 
 
4η Διάλεξη: Μέρος 1:Σύγχρονη θεωρία και τεχνικές διαπραγματεύσεων: Αναγωγή 
προτύπων από εφαρμογές Κίνας Ρωσίας Ινδίας  
 
5η Διάλεξη: Μέρος 2: Σύγχρονη θεωρία και τεχνικές διαπραγματεύσεων: Αναγωγή 
προτύπων από εφαρμογές Κίνας Ρωσίας Ινδίας  
 
6η Διάλεξη: Εθνότητες-μειονότητες, εδαφικές διεκδικήσεις, συγκρίσεις και 
αναγωγές 
Συγκρίσεις Ελλάδα Τουρκία Ρωσία και ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος. 
Σύγκριση με περιοχές Καυκάσου (Οσσετία, Αμπχαζία, Καραμπάχ) -Μουσουλμανικοί 
πληθυσμοί: Βόρειος Καύκασος – Θράκη και παρέμβαση τρίτων χωρών. 
Το ζήτημα της Κριμαίας και αναγωγές σε σχέση με το Κυπριακό, Ταιβάν Κόσσοβο, 
Κύπρος  
(Ξινγιάνγκ, Θιβέτ, Ταϊβάν). 
 
7η Διάλεξη: Εθνότητες-μειονότητες συγκρίσεις και αναγωγές 
(Έννοια μίας και αδιαίρετης Κίνας και ελληνική εξωτερική πολιτική 
Ταϊβάν – Κύπρος: συγκριτική ανάλυση των δύο περιπτώσεων. 
Μουσουλμανικοί πληθυσμοί Κίνας (ζήτημα Ουιγούρων). Πολιτική Κίνας απέναντι στο 
ζήτημα. Πολιτική Δύσης και Τουρκίας απέναντι στο ζήτημα. 
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8η Διάλεξη: Εθνότητες-μειονότητες συγκρίσεις και αναγωγές  
Ιστορικοί, θρησκευτικοί και πολιτισμικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις ελληνορωσικές 
σχέσεις. Η σημασία τους σήμερα 
Αρχές εξωτερικής πολιτικής Ρωσίας και ελληνική εξωτερική πολιτική 
Ελληνορωσικές οικονομικές σχέσεις (εμπόριο, επενδύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, τουρισμός, 
θρησκευτικός τουρισμός, ζήτημα βίζας). 
Το ζήτημα του Κασμίρ και η σύγκρισή του με Θράκη 
 
9η Διάλεξη: Εθνότητες-μειονότητες συγκρίσεις και αναγωγές: Ινδία - Ρωσία 
Σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας – Τουρκίας και εθνικά θέματα: Σύγκλιση ή απόκλιση 
συμφερόντων Ελλάδας-Ρωσίας; 
Ο ρόλος μεγάλης Βρετανίας στον διαχωρισμό Ινδίας-Πακιστάν συγκριτικά με τον ρόλο 
της στον διαχωρισμό Ελληνοκυπριακού και Τουρκοκυπριακού τμήματος της Κύπρου.  
Κυπριακό: ρόλος και πολιτική Ρωσίας στο Κυπριακό υπό το πρίσμα και της πρόσφατης 
οικονομικής κυπριακής κρίσης. 
Η Ινδία ως η πιο δημοκρατική χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό μουσουλμανικού 
πληθυσμού στον κόσμο: Σύγκριση Ινδίας-Τουρκίας 
 
10η Διάλεξη: Ρωσία-Ελλάδα και ενεργειακές σχέσεις 
Ενεργειακές σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας. Διπλωματία των αγωγών και η σημασία τους για 
την Ελλάδα (εξέταση στο πλαίσιο των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας-ΕΕ-ΗΠΑ-Ρωσίας).  
 
11η Διάλεξη: Ινδία-Ελλάδα: ειδικά θέματα 
Οικονομικές ελληνο-ινδικές σχέσεις (εμπόριο, επενδύσεις κλπ). 
Περιφερειακές ανισότητες σε Ελλάδα και Ινδία (φτώχεια, εισόδημα κλπ). 
Ινδία και μετανάστευση από Πακιστάν και Μπαγκλαντές στην Ελλάδα. 
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 (7) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ BRICS  

 
Ι. Περιγραφή Μαθήματος 
Επιδίωξη του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η ανάδειξη και ανάλυση βασικών 
ζητημάτων της εξωτερικής πολιτικής των κρατών BRICS, ιδιαίτερα όπως αυτά 
διαμορφώνονται σήμερα. Επιστρατεύονται στην ανάλυση και ερμηνεία των υπό αναφορά 
ζητημάτων θεωρητικά σχήματα του τρόπου άσκησης της εξωτερικής πολιτικής και με 
σκοπό να κατανοηθούν οι όψεις του εμπειρικού πλαισίου που τα αφορά. Η όλη ανάλυση 
επικεντρώνεται στους παρακάτω θεματικούς άξονες για να επιτευχθεί η κεντρική 
επιδίωξη του μαθήματος: Στην σημασία και τον ρόλο των κρατών BRICS στο σύγχρονο 
διεθνές σύστημα καθώς και στο πως ασκούν εξωτερική πολιτική ως 
ανερχόμενες/περιφερειακές δυνάμεις.  Με άξονα την ιστορική ανασκόπηση των βασικών 
ζητημάτων που απασχολούν την ρωσική εξωτερική πολιτική εστίαση στην ανάδειξη και 
ερμηνεία των σύγχρονων αρχών και όψεων που την χαρακτηρίζουν. Επίσης το μάθημα 
εστιάζει σε εξειδικευμένα ειδικά θέματα που την απασχολούν. Ακολούθως γίνεται 
αναφορά στις βασικές αρχές της κινέζικης εξωτερικής πολιτικής αφενός σε ένα ευρύτερο 
διεθνολογικό πλαίσιο και σε συσχετισμό της με τη διεθνή θεωρία και αφετέρου με 
εστίαση  σε ειδικά και εξειδικευμένα ζητήματα που την αφορά. Ακόμη αναφορά και 
ανάλυση πραγματοποιείται για τη εξωτερική πολιτική των κρατών Ινδίας, Βραζιλίας και 
Νοτίου Αφρικής με επίκεντρο τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τα 
συγκεκριμένα κράτη. Τέλος το μάθημα καταλήγει με την παρουσίαση του ρόλου των 
διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην διαμόρφωση της εικόνας των κρατών BRICS 
ξεχωριστά ως ένα βασικό εργαλείο που επηρεάζει την εξωτερικής του πολιτική.  
 
ΙΙ. Σκοπός Μαθήματος 
Να παρουσιάσει και να αναδείξει τις κύριες θεματικές των ζητημάτων εξωτερικής 
πολιτικής που έχουν τα κράτη BRICS στην βάση του αναλυτικού πλαισίου και 
θεωρητικού κεκτημένου της πολιτικής ανάλυσης και των διεθνών σχέσεων. Να βοηθήσει 
τον μεταπτυχιακό φοιτητή να εντρυφήσει στα εμπειρικά ζητήματα  εξωτερικής πολιτικής 
των υπό μελέτη κρατών και να αποκτήσει βάθος στις θεωρητικές παραμέτρους της 
στρατηγικής, της διπλωματίας, της διαπραγμάτευσης και τις επίλυσης συγκρούσεων.  
Επιπρόσθετα, σκοπός είναι ο μεταπτυχιακό φοιτητής να αναπτύξει αναλυτική και 
συγκριτική σκέψη στα ευρύτερα περιπτωσιολογικά πλαίσια των υπό αναφορά κρατών 
αναφορικά με την θεματική της εξωτερικής πολιτικής και την μελέτη της. 
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IΙΙ. Θεματικές Ενότητες 

1η Διάλεξη: Ανάλυση εξωτερικής πολιτικής 
Περιγραφή και ανάλυση του ρόλου των κρατών BRICS στο σύγχρονο διεθνές σύστημα 
και ανάδειξη των κύριων ζητημάτων της εξωτερικής τους πολιτικής. Ειδικά εξετάζεται ο 
ρόλος των BRICS ως ανερχόμενων  περιφερειακών δυνάμεων και ως ανταγωνιστών της 
Δύσης. Επιπρόσθετα κατοχύρωση με τα βασικά ερμηνευτικά εργαλεία για την κατανόηση 
της ανάλυσης της εξωτερικής πολιτικής.  
 
2η  Διάλεξη: Συνιστώσες εξωτερικής πολιτικής για την Κίνα και τη Ρωσία 
Τα κεντρικά ρεύματα σκέψης στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κινεζικής εξωτερικής 
πολιτικής (Πολιτικός Ρεαλισμός, Φιλελευθερισμός, Κονστρουκτιβισμός). Ιστορικές, 
πολιτισμικές και φιλοσοφικές καταβολές της κινεζικής εξωτερικής πολιτικής (Μάο, 
Μαρξ, Λένιν) και διασύνδεση τους με τη Διεθνή Θεωρία. Διασύνδεση της Διεθνούς 
Θεωρία και της εξωτερικής πολιτικής: δύο κατευθύνσεις στη διαμόρφωση της κινεζικής 
εξωτερικής πολιτικής. Το γνωσιολογικό εγχείρημα για τη συγκρότηση μιας κινεζικής 
θεωρίας διεθνούς πολιτικής και πως αυτό σχετίζεται με την ανάδυση της Κίνας σε 
πλανητική δύναμη. 
 
3η Διάλεξη: Οι βασικές αρχές της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής  
Η διάλεξη αυτή αναλύει τις βασικές σχολές σκέψης της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. 
Γίνεται αναφορά στις διάφορες προσεγγίσεις που ερμηνεύουν πτυχές της εξωτερικής 
πολιτικής: δυτικοί, φιλελεύθεροι, κρατιστές, γεωπολιτιστές, ευρασιανιστές, εθνικιστές, 
κομουνιστές, κ.ά. 
Παρουσίαση και ανάλυση των ιστορικών ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής που 
αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η Ρωσία. 
 
4η Διάλεξη: Το ΠΣ της Ρωσίας και οι θεσμοί διαμόρφωσης της Εξωτερικής 
Πολιτικής  
Το ΠΣ επί κομμουνισμού. Επί Γιέλτσιν και σήμερα επί Πούτιν. Το κέντρο βάρος της 
ισχύος/εξουσίας. Αλλαγές στα τελευταία 10 χρόνια ως προς την 
εκπόνηση/απόφαση/υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Η κριτική της Δύσης. 
 
5η Διάλεξη: Οι βασικές αρχές της κινέζικής εξωτερικής πολιτικής 
Παρουσίαση και ανάπτυξη των βασικών σχολών σκέψης της κινέζικής εξωτερικής 
πολιτικής, τους προσανατολισμούς της, τόσο στην περιφέρεια της Νοτιανατολικής Ασίας, 
όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η κινέζικη εξωτερική πολιτική σήμερα. 
 
6η  Διάλεξη: Το ΠΣ της Κίνας και οι θεσμοί διαμόρφωσης της Εξωτερικής 
Πολιτικής  
Οι 4 εκσυγχρονισμοί και η έλλειψη του πέμπτου (δημοκρατία). Η περίπτωση του Χόνγκ-
Κονγκ και της Ταϊβάν. Ο ρόλος του ΚΚΚ και οι αλλαγές της τελευταίας πενταετίας. 
Διαφθορά και προσπάθειες εκσυγχρονισμού: Ιδιαιτερότητες, προοπτικές. Η δυτική 
κριτική και ο ευέλικτος αυταρχισμός. 
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7η Διάλεξη: Ειδικά θέματα ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και κινεζικής εξωτερικής 
πολιτικής 
Η διάλεξη αυτή εξετάζει τη ρωσική εξωτερική πολιτική σε συγκεκριμένες γεωγραφικές 
περιοχές (π.χ η ρωσική εξωτερική πολιτική στο Καύκασο, στη Μέση Ανατολή, στην 
Ασία, κ.α), σε σχέση με συγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς (π.χ σχέσεις Ρωσίας-
ΝΑΤΟ, Ρωσίας-ΕΕ, Ρωσίας-SCO) ή/και σε σχέση με συγκεκριμένες περιπτωσιολογικές 
μελέτες (π.χ η ενεργειακή κρίση της Ουκρανίας, ο πόλεμος Ρωσίας-Γεωργίας το 2008, η 
κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας το 2014, κ.ά). 
Η διάλεξη αυτή εξετάζει τη κινέζικη εξωτερική πολιτική σε συγκεκριμένες γεωγραφικές 
περιοχές (π.χ η διείσδυση της Κίνας στην Αφρική), σε σχέση με συγκεκριμένους διεθνείς 
οργανισμούς (π.χ Κίνα-SCO, Κίνα-ASEAN), σε σχέση με γειτονικά κράτη (π.χ Ιαπωνία, 
Β. Κορέα, Ταιβάν, κ.ά) ή/και σε σχέση με συγκεκριμένες περιπτωσιολογικές μελέτες (π.χ, 
διενέξεις: νησίδες Σενκάκου, Θιβέτ, συμμετοχή σε ανθρωπιστικές αποστολές του Ο.Η.Ε, 
προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Οιγούροι, κ.ά). 
 
8η Διάλεξη: Η Εξωτερική Πολιτική της Ινδίας  
Παρουσίαση και ανάπτυξη των βασικών ζητημάτων και προτεραιοτήτων της εξωτερικής 
πολιτικής της Ινδίας. Πως η ιστορία, ο πολιτισμός και η παράδοση Ινδίας επηρεάζουν τις 
αρχές της ινδικής εξωτερικής πολιτικής. Ειδικά ζητήματα που αφορούν την εξωτερική 
πολιτικής της Ινδίας σήμερα. Συγκρούσεις, διαμάχες και διπλωματία με τα γειτονικά της 
κράτη.   
 
9η Διάλεξη: Η Εξωτερική Πολιτική της Βραζιλίας 
Παρουσίαση και ανάπτυξη των βασικών ζητημάτων και προτεραιοτήτων της εξωτερικής 
πολιτικής της Βραζιλία. Πως η ιστορία και ο πολιτισμός, επηρεάζουν τις αρχές της 
βραζιλιάνικης εξωτερικής πολιτικής. Ειδικά ζητήματα που αφορούν την εξωτερική 
πολιτικής της Βραζιλίας σήμερα. Συγκρούσεις, διαμάχες και διπλωματία με τα γειτονικά 
της κράτη.   
 
10η Διάλεξη: Η Εξωτερική Πολιτική της Νότιας Αφρικής 
Η διάλεξη αυτή αναλύει τις βασικές σχολές σκέψης και τις προτεραιότητες της 
εξωτερικής πολιτικής της Νότιας Αφρικής. Εικόνα Νοτίου Αφρικής 
 
11η Διάλεξη: O ρόλος των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην εικόνα (δημόσια 
διπλωματία) των κρατών BRICS. 
(Η διάλεξη αυτή αναλύει την εικόνα των κρατών BRICS μέσα από τα διεθνή μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και θα αναλύει το βαθμό στον οποία αυτά επηρεάζουν / 
διαμορφώνουν την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής (ποσοτικές αναλύσεις). 
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(8) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ BRICS 
 
I. Σκοπός Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των στρατηγικών επενδύσεων των χωρών BRICS. 
Αναλύεται το οικονομικό περιβάλλον (θεσμικό, φορολογικό, τραπεζικό) για την 
προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στις χώρες BRICS. Η μελέτη των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των κρατών BRICS για την προσέλκυση ΑΞΕ αποτελεί 
απαραίτητο μέσο για την κατανόηση των αιτιών ανάδυσης των κρατών BRICS στην 
παγκόσμια οικονομία. Αναλύεται σε πιο βαθμό το χαμηλό κόστος του παραγωγικού 
συντελεστή εργασία αποτελεί τον κύριο προσδιοριστικό παράγοντα για την προσέλκυση 
ΑΞΕ στην Κίνα και στην Ινδία ή συντελούν και άλλοι παράγοντες που δεν έχουν 
μελετηθεί διεξοδικά. Ταυτόχρονα, αναλύονται οι στρατηγικές των κρατών BRICS για την 
εκροή Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Η ανάδυση των κρατών BRICS στην παγκόσμια 
οικονομία αναδεικνύει και τη σημασία αυτών των χωρών στην πραγματοποίηση ΑΞΕ σε 
άλλες αγορές, όπως για παράδειγμα στις αφρικανικές χώρες. Τέλος, η ανάδυση άλλων 
αναπτυσσόμενων χωρών θα οδηγήσει σε συνεργασία τις αναπτυσσόμενες χώρες για να 
περιορίσουν το ρόλο των αναπτυγμένων χωρών ή θα βρεθούν αντιμέτωπες σε μια 
διαδικασία που θα περιλαμβάνει την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων 
όπως για παράδειγμα φορολογικά κίνητρα και διατήρηση χαμηλών ημερομισθίων;  

 
IΙ. Τρόπος εξέτασης Μαθήματος: 
Η υποχρεωτική συμμετοχή των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις που αντιστοιχεί στο 
100% του τελικού βαθμού. 
 
 
IΙΙ. Θεματικές Ενότητες 
 
1η Διάλεξη: Διεθνή Συστήματα Μέτρησης Οικονομικής Δραστηριότητας  
Μελέτη των εργαλείων μέτρησης και αξιολόγησης των επιδόσεων ενός κράτους που 
καθορίζουν τις επιλογές που θα πραγματοποιηθούν από επιχειρήσεις, κράτη, διεθνείς 
οργανισμούς και ερευνητικά ινστιτούτα για την αποφυγή του κινδύνου στις συναλλαγές 
τους.  
 
2η Διάλεξη: Επιχειρηματικές πρακτικές στην Κίνα 
Μελέτη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Κίνα και κατανόηση των 
επιχειρηματικών πρακτικών για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και 
μακροχρόνιας συνεργασίας.  
 
3η Διάλεξη: Επιχειρηματικές πρακτικές στη Ρωσία 
Μελέτη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη Ρωσία και κατανόηση των 
επιχειρηματικών πρακτικών για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και 
μακροχρόνιας συνεργασίας. 
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4η Διάλεξη: Προσέλκυση ΑΞΕ  και ανταγωνισμός με άλλες αναδυόμενες οικονομίες  
Αναλύονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των άλλων αναδυόμενων οικονομιών και ο 
ανταγωνισμός με τις BRICS για την προσέλκυση ΑΞΕ. Μελετώνται οι αναπτυξιακές 
στρατηγικές των άλλων αναδυόμενων οικονομιών για την προσέλκυση ΑΞΕ.  
 
5η Διάλεξη: Η κατάρα των πόρων και η προσέλκυση ΑΞΕ στις BRICS 
Αναλύεται η έννοια της κατάρας των πόρων και της Ολλανδικής Ασθένειας. Μελετάται 
σε πιο βαθμό έχουν παρατηρηθεί αυτά τα οικονομικά φαινόμενα στις χώρες BRICS.  
 
6η Διάλεξη: Εισροές και Εκροές ΑΞΕ στην Κίνα 
Αναλύεται το οικονομικό περιβάλλον (θεσμικό, φορολογικό, τραπεζικό) για την 
προσέκλυση ΑΞΕ στην Κίνα. Εξετάζεται επίσης ο ρόλος του παραγωγικού συντελεστή 
εργασία ως συγκριτικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση ΑΞΕ. Μελετώνται επίσης οι 
εκροές ΑΞΕ από την Κίνα και οι κύριες αγορές τους.   Εξετάζονται οι δυνατότητες 
ανάπτυξης των σχέσεων της ελληνικής οικονομίας με την Κινεζική και μέτρα προώθησης 
της οικονομικής – εμπορικής σχέσης. 

7η Διάλεξη: Εισροές και Εκροές ΑΞΕ στη Ρωσία  
Αναλύεται το οικονομικό περιβάλλον (θεσμικό, φορολογικό, τραπεζικό) για την 
προσέκλυση ΑΞΕ στη Ρωσία. Εξετάζεται επίσης ο ρόλος του παραγωγικού συντελεστή 
εργασία ως συγκριτικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση ΑΞΕ. Μελετώνται επίσης οι 
εκροές ΑΞΕ από τη Ρωσία και οι κύριες αγορές τους.   Εξετάζονται οι δυνατότητες 
ανάπτυξης των σχέσεων της ελληνικής οικονομίας με την Ρωσική και μέτρα προώθησης 
της οικονομικής – εμπορικής σχέσης. 
 
8η Διάλεξη: Εισροές και Εκροές ΑΞΕ στην Ινδία 
Αναλύεται το οικονομικό περιβάλλον (θεσμικό, φορολογικό, τραπεζικό) για την 
προσέκλυση ΑΞΕ στην Ινδία. Εξετάζεται επίσης ο ρόλος του παραγωγικού συντελεστή 
εργασία ως συγκριτικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση ΑΞΕ. Μελετώνται επίσης οι 
εκροές ΑΞΕ από την Ινδία και οι κύριες αγορές τους.   Εξετάζονται οι δυνατότητες 
ανάπτυξης των σχέσεων της ελληνικής οικονομίας με την Ινδική  και μέτρα προώθησης 
της οικονομικής – εμπορικής σχέσης. 
 
9η Διάλεξη: Εισροές και Εκροές ΑΞΕ στη Βραζιλία  
Αναλύεται το οικονομικό περιβάλλον (θεσμικό, φορολογικό, τραπεζικό) για την 
προσέκλυση ΑΞΕ στη Βραζιλία. Εξετάζεται επίσης ο ρόλος του παραγωγικού 
συντελεστή εργασία ως συγκριτικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση ΑΞΕ. Μελετώνται 
επίσης οι εκροές ΑΞΕ από τη Βραζιλία και οι κύριες αγορές τους. Εξετάζονται οι 
δυνατότητες ανάπτυξης των σχέσεων της ελληνικής οικονομίας με την οικονομία της 
Βραζιλίας και μέτρα προώθησης της οικονομικής –εμπορικής σχέσης.  
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10η Διάλεξη: Εισροές και Εκροές ΑΞΕ στη Νότια Αφρική 
Αναλύεται το οικονομικό περιβάλλον (θεσμικό, φορολογικό, τραπεζικό) για την 
προσέκλυση ΑΞΕ στη Νότια Αφρική. Εξετάζεται επίσης ο ρόλος του παραγωγικού 
συντελεστή εργασία ως συγκριτικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση ΑΞΕ. Μελετώνται 
επίσης οι εκροές ΑΞΕ από τη Νότια Αφρική και οι κύριες αγορές τους. Εξετάζονται οι 
δυνατότητες ανάπτυξης των σχέσεων της ελληνικής οικονομίας με την οικονομία της 
Νότιας Αφρικής και μέτρα προώθησης της οικονομικής –εμπορικής σχέσης. Ο ρόλος της 
Ομογένειας και των ελληνικών επιχειρήσεων στη Νότια Αφρική. 
 
11η Διάλεξη:  Η πολιτική της ΕΕ με τις χώρες BRICS 
Τομείς οικονομικής συνεργασίας, έργα, προγράμματα, προγράμματα για επιχειρήσεις, 
πανεπιστήμια, φοιτητές/τριές. 
 
 


