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Στο µάθηµα συζητούνται τα προβλήµατα ασφάλειας που δηµιουργεί η ελληνο-
τουρκική αντιπαράθεση στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου καθώς και οι 
προσπάθειες αντιµετώπισής τους, κυρίως στα πλαίσια των νέων δεδοµένων που 
δηµιούργησε το µεταδιπολικό διεθνές σύστηµα.  
Ειδικότερα αναλύονται και συζητούνται µια σειρά από ζητήµατα που αφορούν, 
µεταξύ άλλων: στην εξελικτική διαµόρφωση της ατζέντας των ελληνο-τουρκικών 
διαφορών, στις πολιτικές και στρατηγικές παραµέτρους της ελληνο-τουρκικής 
αντιπαράθεσης, στην οικονοµική διάσταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και στην 
πολιτική των Ηνωµένων Πολιτειών και συγκεκριµένων διεθνών οργανισµών 
ασφαλείας (ΝΑΤΟ και ΕΕ) απέναντι στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο.  
Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην εξέταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων όπως αυτές 
διαµορφώθηκαν µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Ελσίνκι (1999) –και την 
υιοθέτηση της νέας εξισορρο6ητικής στρατηγικής της Ελλάδας απέναντι στην 
Τουρκία µέσω της «ευρωπαϊκής εµπλαισίωσης» της τελευταίας— καθώς και στις 
προϋποθέσεις και δυνατότητες ουσιαστικού µετασχηµατισµού της συγκρουσιακής 
σχέσης Ελλάδας και Τουρκίας και στην τελική επίλυση της σηµαντικότερης 
διακρατικής αντιπαράθεσης στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.  
 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα 
μπορεί:  
-  να διαθέτει σαφή και τεκμηριωμένη γνώση των ειδικών χαρακτηριστικών της 
ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης που εξηγούν τη συνέχιση της σύγκρουσης μεταξύ 
των δύο γειτονικών κρατών και μετά το πέρας της διπολικής αντιπαράθεσης 
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- να αποτιμήσει κριτικά την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων κατά την 
τελευταία τεσσαρακονταετία  
-  να διακρίνει την/τις ειδοποιό/ες διαφορά/ες μεταξύ της ελληνοτουρκικής 
αντιπαράθεσης και άλλων παρόμοιων "διαδικών διακρατικών συγκρούσεων" 
(conflict dyads)   
-  να αξιολογεί κριτικά τις καταγεγραμμένες αντιλήψεις και προσεγγίσεις στη 
σχετική με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις βιβλιογραφία όσον αφορά στις 
προϋποθέσεις μετασχηματισμού της υφιστάμενης σχέσης αντιπαράθεσης προς μια 
σχέση συνεργασίας ή/και τελικής επίλυσης 
-  να χρησιμοποιήσει τη θεωρητική γνώση και τα μεθοδολογικά εργαλεία της 
επιστήμης των διεθνών σχέσεων προκειμένου να αναλύσει ειδικότερες περιόδους 
της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης (κρίση και ύφεση, περίοδος επισήμων ή 
ανεπισήμων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κρατών, περίοδος μη-διαλόγου 
κλπ.) 
 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
(α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 

-  Αλέξης Ηρακλείδης, Άσπονδοι Γείτονες. Ελλάδα-Τουρκία: Η Διένεξη του Αιγαίου 
(Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2007) 
 
-  Αλέξης Ηρακλείδης, Η Ελλάδα και ο "Εξ Ανατολών Κίνδυνος" (Εκδόσεις Πόλις, 
Αθήνα, 2001)   

 
  (β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 
 

-  Panayotis J. Tsakonas, The Incomplete Breakthrough in Greek-Turkish Relations. 
Grasping Greece's Socialization Strategy (Palgrave Macmillan, Basingstoke and 
New York, 2010)  
 
-  Alexis Heraclides, The Greek-Turkish Conflict in the Aegean. Imagined Enemies 
(Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York, 2010) 
 
-  Harun Arikan, Turkey and the EU: An Awkward Candidate for EU Membership 
(Aldershot: Ashgate, 2003) 
 
-  Heinz-Jürgen Axt, Europeanization on the Coastlines of the Aegean? Greek--
Turkish Relations since 1999 (Duisburg: Institute for Political Science/Jean 
Monnet Group, August 2006) 
 
-  Mustafa Aydın and Kostas Ifantis (eds.), Turkish-Greek Relations: The Security 
Dilemma in the Aegean (London, Routledge, 2004) 
 
-  James Ker Lindsay, Crisis and Conciliation. A Year of Rapprochement between 
Greece and Turkey (London and New York: Tauris, 2007)  



 
-  Christodoulos Yallourides and Panayotis J. Tsakonas (eds.), Greece and 
Turkey after the End of the Cold War (New York: Melissa Publications, 2001)  
 
-  Panayotis J. Tsakonas, Security Institutions and Interstate Conflict in the 
Eastern Mediterranean; Parochial, Necessary, or Insufficient? (Athens: 
Hellenic Center for European Studies/EKEM Paper 10, September 2007) 
 
-  Mehmet Uğur, The European Union and Turkey: An Anchor/Credibility 
Dilemma (Aldershot: Ashgate, 1999)   
  
-  Mehmet Uğur and Nergis Canefe (eds.), Turkey and the European 
Integration: Prospects and Issues in the Post-Helsinki Era (London: Routledge, 
2004) 

 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Συμμετοχή κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος, γραπτές εργασίες, γραπτές εξετάσεις 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  
 

Διαλέξεις διαδραστικού χαρακτήρα με χρήση νέων τεχνολογιών 
(power-point και video) και την ενεργό συμμετοχή των 
φοιτητών/τριών  


