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Περιγραφή και στόχοι του μαθήματος 

Το μάθημα «Κίνα: Κράτος, Κοινωνία & Βιώσιμη Διακυβέρνηση» είναι μία εισαγωγή στη μελέτη του 

σύνθετου φαινομένου της διακυβέρνησης στη  Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ).  Οι φοιτητές θα 

μελετήσουν τους κρατικούς θεσμούς, τις πολιτικές διαδικασίες, καθώς και τις καινοτομίες που έχει 

εισαγάγει το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα από το 1978 έως σήμερα, με στόχο την μετατροπή του σε 

ένα απολυταρχικό τεχνοκρατικό καθεστώς που εξασφαλίζει υψηλό βιοτικό επίπεδο και παρέχει «καλή» 

και βιώσιμη διακυβέρνηση.  

★ 
 

Tο μάθημα έχει διαμορφωθεί γύρω από δύο θεματικούς άξονες. Στον πρώτο αναλύονται οι επιπτώσεις 

των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων στη δομή και λειτουργία του Κινεζικού 

Κομμουνιστικού Κόμματος, των πολιτικών θεσμών και της δημόσιας διοίκησης. Ο δεύτερος άξονας 

εστιάζει σε συγκεκριμένες πτυχές της σύγχρονης κινεζικής διακυβέρνησης και αναλύει την 

αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των ακολουθούμενων πολιτικών, τις σχέσεις κράτους - 

κοινωνίας, καθώς και τις προοπτικές φιλελευθεροποίησης. 

★ 
 



Οι στόχοι του μαθήματος είναι: α) Η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών πάνω στα θέματα που 

διαμορφώνουν την τρέχουσα κινεζική πολιτική διαδικασία και τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους 

της, β) η εξοικείωση των φοιτητών με την συγκριτική πολιτική ανάλυση, τους ακαδημαϊκούς διαλόγους 

και τα επιστημονικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της διακυβέρνησης σε μία μη-δυτική 

χώρα.  

★	

 
• ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Το πρόγραμμα διαλέξεων, το σύνολο των συγγραμμάτων  

ΚΑΙ η ύλη των εργασιών θα διατεθούν μέσω του dropbox. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα 
επιλέξουν το μάθημα παρακαλούνται όπως καταχωρήσουν το όνομα και το email τους στην 
ακόλουθη λίστα προκειμένου να τους δοθεί πρόσβαση στο dropbox:  
https://docs.google.com/document/d/15St5lX5Xd9rBTTQLDbhmzVJoY_7LHOG4UgyS2uf90nE/edi
t?usp=sharing 

 
 

ή στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
 
 https://docs.google.com/document/d/15St5lX5Xd9rBTTQLDbhmzVJoY_7LHOG4UgyS2uf90nE/edi
t 
 

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το μάθημα παρακαλώ απευθυνθείτε στο: 
kinakkd@gmail.com 

 
• ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Το μάθημα εξετάζεται γραπτώς. Οι φοιτητές μπορούν να αναλάβουν 

επιπροσθέτως την εκπόνηση εργασιών σε προκαθορισμένα θέματα, οι οποίες εάν αξιολογηθούν 
θετικά και ο βαθμός της γραπτής εξέτασης είναι άνω της βάσης, θα προσθέσουν μέχρι 3 μονάδες 
στην τελική βαθμολογία (1 βαθμό για βαθμό εργασίας 5-6, 2 βαθμούς για βαθμό εργασίας 7-8, 3 
βαθμούς για βαθμό εργασίας 9-10). Η υποβολή των εργασιών θα γίνει μέσω email. 
 
Οι πρώτες δύο διαλέξεις με τον κ. Παπασωτηρίου (8/3 και 22/3, στις 11:00, 15/3 είναι η αργία 
της Καθαράς Δευτέρας) θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω του ZOOM συνδέσμου: 
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F2117153
271&amp;data=04%7C01%7Ckonstantinos.tsimonis%40kcl.ac.uk%7C65b0e70b01f8410ac26208
d8d4c7a571%7C8370cf1416f34c16b83c724071654356%7C0%7C0%7C637493301224489857%
7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLC
JXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=luT%2Blku1z1UbOsl2P2WslewUD5%2FKe%2FkztXVO4K
gmkbY%3D&amp;reserved=0 
  

• Οι υπόλοιπες διαλέξεις (με τον κ. Τσιμώνη) θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω του 
ZOOM συνδέσμου: 
 
https://us02web.zoom.us/j/84343728584?pwd=VlFkRnVnaG9aZzlEWWhQbElvaHBnUT09 
 
Meeting ID: 843 4372 8584 
Passcode: 01101949 
 
Η πρώτη διάλεξη με τον κ Τσιμώνη είναι στις 29/3, στις 12:00  

 
 

_______________________ 


