
 
 

Τίτλος Μαθήματος 
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική/Τουρκική Εξωτερική Πολιτική 

Κωδικός 
Μαθήματος 

MIS209 

Τύπος μαθήματος Επιλογής 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (Μάστερ) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

Πρώτο Έτος/ Β’ Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Κοσμήτορας 
Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο 

Συρίγος Άγγελος, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής 
Πολιτικής, Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Λαγγίδης Αφεντούλης, Δρ. Διεθνών Σχέσεων, Διδάσκων, Τμήμα 
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και 
Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

ECTS Δέκα (10) Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Δεκατρείς 
(13) 

Διδακτικές Ώρες Τριαντα-
εννέα (39) 

Στόχος Μαθήματος Το γνωστικό αντικείμενο στοχεύει στο να αναπτύξει ο φοιτητής το θεωρητικό 
του υπόβαθρο σε σχέση με τους τρόπους ανάλυσης της εξωτερικής πολιτικής 
των κρατικών οντοτήτων, τις στοχεύσεις και τις επιδιώξεις τους και να 
κατανοήσει το «μαύρο κουτί» του κράτους στις διεθνείς του υποθέσεις. Η 
ενσωμάτωση των κρατών σε σύνολα θεσμών και οργανισμών με 
προεκτάσεις στην επιρροή τους στη διαμόρφωση της περιφερειακής και 
παγκόσμιας πολιτικής συνιστά σημαντικό στοιχείο που θα αναπτυχθεί κατά 
την διάρκεια του γνωστικού αντικειμένου με αναφορές στα υπό μελέτη κράτη, 
Ελλάδα και Τουρκία, σε ένα πλαίσιο συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης στην 
ιστορική τους διαδρομή και σύγχρονη παρουσία τους, καθώς και στην 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους ως μέλη περιφερειακών και διεθνών 
θεσμών ή ομάδων κρατών με παγκόσμια επιρροή, επί παραδείγματι ΝΑΤΟ, 
Ευρωπαϊκή Ένωση, G20. Η βιβλιογραφία του μαθήματος αναφέρεται σε 
ζητήματα της επικαιρότητας, στην ανάλυση, ανάπτυξη και εξέλιξη της 
θεωρίας της εξωτερικής πολιτικής, όσο και την διασύνδεσή της με τις 
κυρίαρχες προσεγγίσεις των διεθνών σχέσεων. Η φιλοσοφία του μαθήματος 
αναδεικνύει την θεωρία της εξωτερικής πολιτικής ως βασική συνιστώσα της 
ύπαρξης των κρατών, εξετάζει τις διαθέσιμες πηγές για την ερευνητική 
προσέγγιση της ακαδημαϊκής πειθαρχίας, επιχειρώντας παράλληλα την 
συνύφανση της θεωρίας με την εφαρμοσμένη πρακτική μέσω μελετών 
περίπτωσης, αλλά και την ερμηνεία της τρέχουσας επικαιρότητας στο πεδίο 
της εξωτερικής πολιτικής με έμφαση στην Ελλάδα και την Τουρκία. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι εις θέση να: 

- Κατανοούν και να αναλύουν τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας 
εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων. 

- Προσδιορίζουν και να περιγράφουν τις σχέσεις συγκεκριμένων 
κρατών με άλλους δρώντες και παράγοντες του διεθνούς συστήματος 
(περιεχόμενο της γειτνίασης, παγκοσμιοποίηση και σχετικοποίηση της 
γειτνίασης).  

- Ερμηνεύουν την πολυεπίπεδη ερμηνεία της εξωτερικής πολιτικής ως 
στρατηγικές στοχεύσεις και αξίες, ως εφικτό στο πλαίσιο του δημοκρατικού 



 
 

γίγνεσθαι.  

- Αντιληφθούν την σημασία της γεωγραφικής (θέση, 
πλουτοπαραγωγικοί πόροι), της κατανομής ισχύος (ιστορικά) στο πλαίσιο 
του διεθνούς συστήματος κρατών, της πολιτικής θέσης ενός κράτους (ένταξη 
σε συμμαχίες, περιφερειακούς και παγκόσμιους θεσμούς και οργανισμούς).    

- Αναγνωρίζουν την διασύνδεση λήψης αποφάσεων, πολιτικής 
ηγεσίας, ελίτ, πολιτικών κομμάτων, κοινής γνώμης, διεθνούς κοινής γνώμης, 
ΜΜΕ. 

- Εξηγούν το περιεχόμενο και την κατηγοριοποίηση των συντελεστών 
ισχύος (Πολιτικοί, οικονομικοί, πολιτιστικοί, στρατιωτικοί, η εικόνα και η 
παράσταση του άλλου).  

- Προσδιορίζουν στόχους και διεκδικήσεις της ελληνικής και τουρκικής 
εξωτερικής πολιτικής με αναφορά σε σημαντικούς ιστορικούς σταθμούς και 
γεγονότα (Αιγαίο, Κύπρος, Θράκη, ένταξη σε διεθνείς οργανισμούς).  

- Περιγράφουν βασικές κρίσεις και δυνάμει συγκρούσεις Ελλάδας και 
Τουρκίας στον 20ο και 21ο αιώνα με εστίαση στα αίτια, την αφορμή, τα 
στάδια κλιμάκωσης και αποκλιμάκωσης, τις στάσεις των δύο μερών ή και 
άλλων εμπλεκομένων παραγόντων, τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες 
συνέπειες και τον απότοκο για την μακροπρόθεσμη χάραξη πολιτικών. 

- Αναπτύξουν κριτική σκέψη ως προς την διαμόρφωση του Κυπριακού 
Προβλήματος στο πλαίσιο της στρατηγικής Ελλάδας και Τουρκίας.   

Προαπαιτούμενα Γνώση της αγγλικής 
γλώσσας 

Προϋποθέσεις  Πλήρης παρακολούθηση 
μαθημάτων 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Θεωρία Εξωτερικής Πολιτικής. Κράτη και μη κρατικοί δρώντες διεθνούς 
συστήματος. Εξωτερική Πολιτική: Διαστάσεις και Επίπεδα. Κεμαλισμός, 
Μετακεμαλισμός, Νέο-οθωμανισμός. Η σημασία της γεωγραφικής, πολιτικής 
σχέσης και της κατανομής ισχύος. Θεωρία Λήψης Αποφάσεων, Παράγοντες 
και Συντελεστές Λήψης Αποφάσεων. Θεωρητικό Υπόβαθρο και Πολιτικές 
Πρακτικές στις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις. Το Κυπριακό στην Ελληνική και 
Τουρκική Εξωτερική Πολιτική. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Η διδασκαλία του μαθήματος συνίσταται από επιτόπιες διαλέξεις από 
τον/τους διδάσκοντες και ανά περίπτωση φιλοξενία επισκεπτών ομιλητών 
που ενδιατρίβουν ερευνητικά στο γνωστικό αντικείμενο ή έχουν εξειδικευμένη 
γνώση λόγω εμπειρικής πρακτικής και επαγγελματικής ενασχόλησης. Στη 
διδασκαλία χρησιμοποιούνται πέραν των βασικών διδακτικών εγχειριδίων 
και αναλυτικές σημειώσεις εν είδει προβολών. Σε συγκεκριμένα σεμινάρια ει 
δυνατό να γίνει χρήση πέραν των εποπτικών μέσων, ήτοι εικόνων και 
προβολής πολιτικών, νομικών, διπλωματικών εγγράφων και συμφωνιών  και 
σύντομης διάρκειας οπτικοακουστικού υλικού στην ελληνική ή αγγλική 
γλώσσα (ντοκιμαντέρ, ταινίες κ.α.). Για σκοπούς καλύτερης κατανόησης του 
γνωστικού αντικειμένου ενίοτε γίνονται αναφορές σε σχετικό υλικό 
δημοσιευμένο σε εγνωσμένου κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 
στις επίσημες ιστοσελίδες διεθνών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών θεσμών. 
Σε ότι αφορά σε γεγονότα που αφορούν στην τρέχουσα πολιτική 
πραγματικότητα το μάθημα εμπλουτίζεται με έντυπες ή ηλεκτρονικές μορφές 
πληροφόρησης, που περιλαμβάνουν, αλλά δεν εξαντλούνται σε, επί 
παραδείγματι, μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, κέντρα παραγωγής 
πολιτικής, ιστοσελίδες μη κυβερνητικών και άλλων οργανισμών. 

Βιβλιογραφία Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Λαγγίδης  Αφεντούλης Θ. (2010), 
Μετακεμαλισμός, Εκδόσεις Ι.Σιδέρης 

Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Αναστασιάδου Μερσίλεια (2016) Διεθνής 
πολιτική (Θεωρία και Πράξη), Κύπρος, τη υστάτη ώρα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης 



 
 

Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος (2004) Η Τουρκία στον 21ο αιώνα, Ο μακρύς 
δρόμος προς την Ευρώπη, Εκδόσεις Ι.Σιδέρης 

Συρίγος Άγγελος (2015) Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, Πατάκης 

Συρίγος Άγγελος  (2005) Σχέδιο Ανάν, Οι κληρονομιές του παρελθόντος και οι 
προοπτικές του μέλλοντος, Πατάκης 

Yiallourides Christodoulos K. and Tsakonas Panayotis J.P (2001) Greece and 
Turkey after the End of the Cold War, Aristide D.Caratzas 

Ενδεικτική 
Βιβλιογραφία/ 
Αναφορές 

Σβολόπουλος Κωνσταντίνος (2001) Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Α’ και 
Β΄τόμος, Αθήνα, Εστία, 

Τσάκωνας Παναγιώτης (2003) επ., Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Α’ 
και Β’ τόμος, Αθήνα, Ι. Σιδέρης 

Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος (1997, 1999) Η Τουρκία σε Μετάβαση, Εκδόσεις 
Ι.Σιδέρης 

Κουφουδάκης Βαγγέλης (2008) Κύπρος: Ένα σύγχρονο πρόβλημα σε 
ιστορική προοπτική, Πατάκης 

Τερλεξής Πανταζής, Διπλωματία και Πολιτική του Κυπριακού. Ανατομία ενός 
λάθους, Κέδρος  

Αξιολόγηση Ενδιάμεση Εξέταση: Υποβολή Μικρής Εκτάσεως Ακαδημαϊκών 
Προδιαγραφών Μελέτης (τουλάχιστον 2500 λέξεις): 25% 
Προφορική Παρουσία και Συνεχής Αξιολόγηση: 15% 
Τελική Γραπτή Εξέταση: 60% 

Γλώσσα Ελληνική (σε ειδικές περιπτώσεις μέρος του μαθήματος ει δυνατό να 
διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα) 

 

  




