
     Τίτλος Μαθήματος: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΏΝΑ 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματος:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματος: 
 

 Το μάθημα αυτό εξετάζει την ελληνική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας τον 20ο αιώνα στον 
ευρύτερο χώρο της Μεσογείου. Ανάμεσα στα θέματα που αναλύονται είναι: η πολιτική της 
Ελλάδας στα Βαλκάνια και η μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή, οι ελληνο-ιταλικές και 
ελληνο-βρετανικές σχέσεις στο μεσοπόλεμο, η φιλοαραβική πολιτική της Ελλάδας μετά το Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, η πολιτική της χώρας στο Παλαιστινιακό και το Κυπριακό. 

 

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (200-500 λέξεις): 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί: 
- να αναγνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο χώρο της 

Μεσογείου, τη στάση της Ελλάδας προς συγκεκριμένες χώρες και τις διπλωματικές 
πρωτοβουλίες που κατά καιρούς ανέλαβε, 

- να κατανοεί τις εξελίξεις στην ιδιαίτερα κρίσιμη για τον ελληνισμό δεκαετία (1912-22), τις 
αιτίες του θριάμβου αλλά και της εθνικής καταστροφής, 

- να κατανοεί την αμφιθυμία στις σχέσεις της Ελλάδας με τις βαλκανικές χώρες, τη Βρετανία και 
την Ιταλία στη δεκαετία του 1930, 

- να ερμηνεύσει τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα ακολούθησε φιλοαραβική πολιτική – τα 
συμφέροντά της στον αραβικό κόσμο, 

- να διακρίνει τη διάμορφωση της εξωτερικής πολιτικής με βάση τα εθνικά συμφέροντα και τις 
συμμαχικές υποχρεώσεις, συμφέροντα που δεν ήταν πάντα κοινά. 

 
 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

 Γ. Σακκάς, Η Ελλάδα, το Κυπριακό και ο Αραβικός Κόσμος, 1947-74, Αθήνα, Πατάκης, 2012. 

 Κων. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική, 2 τόμοι. Αθήνα, Εστία. 
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     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 
 

 Α. Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία και Ελλάδα: Tαραγμένες σχέσεις στην ανατολική Μεσόγειο. Αθήνα, 
Παπαζήσης, 2003. 

 Β. Κουφουδάκης κ.ά., Η πολιτική των Υπερδυνάμεων στην ανατολική Μεσόγειο και στον Περσικό 
Κόλπο. Αθήνα, ΙΜΜ, 1989. 

 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ και ΙΣΤ. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών. 
 
 

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
Η βαθμολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.  Οι εξετάσεις είναι με τη 
μορφή ερωτήσεων και ανάπτυξης θέματος. Στην αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη και οι ομαδικές 
εργασίες των φοιτητών. 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
 
Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Το μάθημα γίνεται με τη μορφή διαλέξεων καθώς και με τη 
συμμετοχή φοιτητών μέσω της παρουσίασης ομαδικών εργασιών κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. 


