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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

1ο Σεµινάριο Κινεζικών Σπουδών 
Ιστορία, Κράτος και Διεθνείς Σχέσεις της Σύγχρονης Κίνας 

 

Υπεύθυνος:  Καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  
ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 

- Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020, 
9:00-13:00 & 14:00-18:00 

- Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020 
9:00-13:00 & 14:00-18:00 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: 

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020  
(1:00 μ.μ.)  

Το Ι.ΔΙ.Σ. μπορεί να προβεί σε 
επιστροφή διδάκτρων, μόνον εάν η 
ακύρωση συμμετοχής πραγματοποιηθεί δύο 
ημέρες πριν την έναρξη του 
Σεμιναριακού Κύκλου. 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση deca@idis.gr 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 
ü Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο παρακολουθήσουν διαδικτυακά, μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή  που θα πρέπει να διαθέτει ηχεία και ακουστικά.  Για την 
ενεργή συμμετοχή τους (υποβολή ερωτήσεων κ.λπ.) θα πρέπει να διαθέτουν μικρόφωνο 
(προαιρετικά: κάμερα). 

ü Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά. Είναι απαραίτητη η 
γνώση της αγγλικής για την παρακολούθηση του σεμιναρίου 

	

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: 
Καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Professor Zeng Jinghan, Lancaster University  
Igor Rogelja, University College London 

Έλενα Αβραμίδου, Peking University 
Reichard Turcsyani, University of Brno 

Plamen Tonchev, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
Κωνσταντίνος Τσιμώνης, King’s College London 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	
Το 1ο Σεμινάριο Κινεζικών Σπουδών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων θα προσφέρει στους 
συμμετέχοντες μία ενδελεχή εισαγωγή στην ιστορία, την εσωτερική πολιτική και τις 
διεθνείς σχέσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το σεμινάριο έχει οργανωθεί σε 
δύο άξονες: α) την εξέταση του «κινεζικού μοντέλου» και της ιδιότυπης πολιτικής και 
οικονομικής μετεξέλιξής του από τις μεταρρυθμίσεις του Deng Xiaoping έως τον Xi 
Jinping, β) την ανάλυση της «ανάδυσης» της Κίνας ως σημαντικής δύναμης με παγκόσμια 
συμφέροντα. Οι διδάσκοντες θα αναλύσουν ερωτήματα αναφορικά με τα «κινεζικά 
χαρακτηριστικά» του οικονομικού και πολιτικού μοντέλου της Κίνας, την ανθεκτικότητα 
του απολυταρχισμού,  τις διεθνείς προτεραιότητες και επιδιώξεις του καθεστώτος, τον 
χαρακτήρα του Belt and Road Initiative και τις δυναμικές που θα καθορίσουν τις 
μελλοντικές σχέσεις της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και την Ελλάδα. 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
- Από την Αυτοκρατορία στη Λαϊκή Δημοκρατία 
- Το Κινεζικό πολιτικό σύστημα και μοντέλο διακυβέρνησης 
- Το Βelt and Road Initiative  
- Τεχνητή νοημοσύνη και διακυβέρνηση 
- Οι κινεζικές επενδύσεις στα Βαλκάνια 
- Σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ  
- Σχέσεις Κίνα-Ευρώπης 
- Σχέσεις Ελλάδας-Κίνας 
-  

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
® 90	€ για τους φοιτητές και δόκιμους ερευνητές του Ι.ΔΙ.Σ.  Οι φοιτητές θα πρέπει να 

συνυποβάλουν την ισχύουσα φοιτητική τους ταυτότητα. 
® 120 € για όλους τους υπόλοιπους ανεξαιρέτως (ευρύ κοινό, στρατιωτικούς, δημοσιογράφους 

κ.α.). 
® Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες στους δύο πρώτους ανέργους που θα υποβάλουν τις αιτήσεις 

τους.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν και ισχύουσα κάρτα ανεργίας. 
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Σας	ευχαριστούμε	για	το	ενδιαφέρον	σας.	

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: 
Τα δίδακτρα θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 (1:00 μ.μ.)  
 

ü Σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της EUROBANK*. 
ü Μέσω e-banking. 

Παρακαλούμε να αναγράφεται το όνομα του αιτούντος στην «Αιτιολογία» και το αποδεικτικό 
της κατάθεσης να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση laina@idis.gr (Πόπη	Λαϊνά) 

 

*Αριθμός λογαριασμού:   0026.0105.30.0200099114 
 
ΙΒΑΝ: GR6002601050000300200099114 
SWIFT CODE-BIC CODE:  ERBKGRAA 
Κάτοχος λογαριασμού:   
Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ: 
Το υλικό του Σεμιναριακού Κύκλου, θα σταλεί 
στους συμμετέχοντες ηλεκτρονικά και, εάν 
επιθυμούν, θα δοθεί και σε CD-ROM (power 
point εισηγήσεων και ενδεικτική 
βιβλιογραφία). 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 
Μετά το πέρας του Σεμιναριακού Κύκλου θα 

δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

	


