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Περιγραθή Μαθήμαηος 

Καηόπηλ ζρεηηθήο έξεπλάο καο ζε ζύγρξνλνπο εμεηδηθεπκέλνπο Παλεπηζηεκηαθνύο Τνκείο 

Γεωπνιηηηθήο & Δηεζλώλ Σρέζεωλ ηνπ Αγγιόθωλνπ θαη γαιόθωλνπ αθαδεκαϊθνύ πεξηβάιινληνο 
1
πξνθύπηεη, επηιεθηηθά, ε εμήο παξνπζίαζε ππνδεηγκαηηθήο δνκήο ζηε δηδαζθαιία ηεο Οηθνλνκηθήο 

Γεωγξαθίαο κε ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηε Γεωπνιηηηθή Σπζηεκηθή Αλάιπζε: 

 

Ι) Δηεπθξηλίδεηαη πξωηίζηωο ε ζεκειηώδεο επηζηεκνληθή πξαγκαηηθόηεηα ζην Θεηηθηζηηθό θαη Νεν-

ζεηηθηζηηθό πιαίζην όπωο απηό δηακνξθώλεηαη από ηηο θξηηηθέο ζπκβνιέο ηωλ K. Popper, Imre Lakatos 

& Thomas S. Kuhn. Καηόπηλ εηζέξρεηαη ζηελ θάζε ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ηεο Γεωπνιηηηθήο ωο 

Οηθνλνκηθν-Γεωγξαθηθήο Αλαιπηηθήο Μεζόδνπ ε νπνία θαη έρεη ωο αληηθείκελν ηελ έξεπλα ηωλ 

ηεζζάξωλ βαζηθώλ ππιώλωλ ηεο θαηαλνκήο θαη αλαθαηαλνκήο ηεο ηζρύνο ζηνλ Πιαλήηε έλαο 

έθαζηνο εθ ηωλ νπνίωλ απνηειεί ην έξεηζκα γηα ηελ παξαγωγή αληηζηνίρνπ Εμωηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Δηπιωκαηίαο (π.ρ. Ακπληηθή Δηπιωκαηία θαη Εμωηεξηθή Πνιηηηθή, Οηθνλνκηθή Δηπιωκαηία θαη 

Εμωηεξηθή Πνιηηηθή, Πνιηηηθή Δηπιωκαηία θαη Εμωηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηζηηθή Δηπιωκαηία θαη 

Εμωηεξηθή Πνιηηηθή). 

 

ΙΙ). Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηωλ δηαθόξωλ θαη δηαθνξεηηθώλ θιάδωλ ηεο Γεωγξαθηθήο Επηζηήκεο 

αιιά θαη ε θαη' είδνο θαη γέλνο παξνπζίαζε ηνπ ζεκειηώδνπο ππνβάζξνπ ηεο Γεωπνιηηηθήο 

αλαιπηηθήο κεζόδνπ: ηνπ Φώξνπ. 

 

ΙΙΙ) Καηόπηλ παξνπζηάδνληαη ηα θιαζηθά Γεωπνιηηηθά θαη Γεωζηξαηεγηθά Υπνδείγκαηα ηεο 

Αγγινζαμωληθήο θαη Γεξκαληθήο Σρνιήο όπωο θαη νη ζεωξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο Γεωπνιηηηθήο ηεο 

Γαιιηθήο Γεωγξαθηθήο Σρνιήο. Παξνπζηάδνληαη επίζεο θαη ζρνιηάδνληαη ζε γεληθό επίπεδν νη 

Θεωξίεο ηεο Εμάξηεζεο θαη ηνπ Κέληξνπ-Πεξηθέξεηαο. 

 

ΙV) Σηε ζπλέρεηα θαη κε γλώκνλα πάληνηε ηε δηάθξηζε κεηαμύ ηεο Γεωπνιηηηθήο θαη ηεο 

Γεωζηξαηεγηθήο, ωο ζπγθξνηήζεηο δηαθνξεηηθώλ νληνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, πξνρωξνύκε ζηελ 

παξνπζίαζε ηεο Σύγρξνλεο Σπζηεκηθήο Γεωπνιηηηθήο Αλαιύζεωο, πξνο ρξήζε ηωλ ζπνπδαζηώλ-

εξεπλεηώλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ δηεξεύλεζε ηωλ δηεζλώλ πνιηηηθώλ γεγνλόηωλ θαη ηωλ ζπλαθώλ 

αλαθαηαλνκώλ ηζρύνο (ακπληηθήο, νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο) ζην ζύλνιν ηωλ 

ζπζηεκάηωλ ηωλ εζληθώλ θνηλωληθώλ ζρεκαηηζκώλ ηνπ πιαλήηε (Εζληθν-θξαηηθώλ θαη εζλνηηθώλ) 

θαη ηωλ θαηλνκέλωλ αιιά θαη ηωλ νληνηήηωλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπγθξόηεζε, ηε δνκή θαη ηηο 

δηαδξάζεηο ηζρύνο κεηαμύ ηωλ ζρεκαηηζκώλ απηώλ.  

 

Η αλωηέξω δηδαθηηθή δνκή ζηνρεύεη ζην λα θαηαζηήζεη ηνλ θνηηεηή ηθαλό λα αληαπνθξηζεί i) ζηελ 

έξεπλα θαη ηε κειέηε ζεωξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ δεηεκάηωλ ηνπ δηεζλνύο γίγλεζζαη αιιά θαη ii) ζηελ 

κεηάθξαζε θαη δηεξκελεία αλαιόγωλ αληηθεηκέλωλ ζε γξαπηό θαη πξνθνξηθό πεξηβάιινλ. 
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