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Ανατολική  Μεσόγειος: Σύγχρονη διπλωματία και πολιτική  

Περιεχόμενο μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τον μεσογειακό χώρο στη σύγχρονη 

εποχή, αποτυπώνοντας τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις σε συγκριτικό 

επίπεδο. Μέσα από την φιλοσοφία και την προσέγγιση των ιδεών του Φερνάν 

Μπρωντέλ θα εξεταστεί η αλληλοσύνδεση των λαών και η διακίνηση εμπορευμάτων, 

ιδεών και ανθρώπων στα νερά της Μεσογείου. 

Το μάθημα αρχικά εισάγει περιληπτικά την γεωγραφική οριοθέτηση του μεσογειακού 

χώρου, την ανάπτυξη και επαφή των διαφόρων πολιτισμών καθώς και τις τρεις κύριες 

μονοθεϊστικές θρησκείες που επικρατούν (Χριστιανισμός, Ιουδαϊσμός, Ισλάμ) 

Έμφαση θα δοθεί στη λειτουργία και ανάπτυξη των λιμανιών της ανατολικής Μεσογείου 

(Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Αλεξάνδρεια, Βηρυτός) από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.  

Η πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων, οι περιφερειακές και παγκόσμιες συγκρούσεις και 

η άνοδος του εθνικισμού θα επιφέρουν την διάλυση του συνθετικού ρόλου των λιμανιών 

άλλοτε με ειρηνικό (Θεσσαλονίκη) και άλλοτε με δραματικό τρόπο (Σμύρνη).  

Ιδιαίτερα θα εξεταστεί η παρουσία και ο ανταγωνισμός των Μεγάλων Δυνάμεων και η 

είσοδος του καπιταλισμού ως πεδίο οικονομικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των 

φυσικών πόρων της Μεσογείου. Τα διαφορετικά σχέδια πολιτικής δράσης των ισχυρών 

κρατών θα έχουν δραματικές επιπτώσεις για τους λαούς της Μεσογείου στο πέρασμα 

του χρόνου (Συμφωνία Σάικς – Πίκο 1916). Στη σύγχρονη εποχή εξετάζεται η παρουσία 

σήμερα των ισχυρών δυνάμεων και η διπλωματική ισορροπία των συσχετισμών 

(εμφύλιος στη Συρία).  

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθεί επίσης η διαδικασία αποικιοποίησης της 

βορείου Αφρικής (Μαγκρέμπ) και επικυριαρχίας (Αίγυπτος, Λίβανος) από τις Μεγάλες 

Δυνάμεις, όπως και οι συνθήκες αποαποικιοποίησης και ανόδου του αραβικού 

εθνικισμού. Στη σύγχρονη εποχή θα αναλυθεί το σύνθετο γεωπολιτικό πεδίο της 

Μεσογείου με συγκεκριμένα επεισόδια, όπως η σύγκρουση για τον έλεγχο της Διώρυγας 

του Σουέζ, η  αραβοϊσραηλινή διένεξη από τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ μέχρι 

την πρόσφατη περίοδο της παλαιστινιακής εξέγερσης (Ιντιφάντα) όπως και ο εμφύλιος 

πόλεμος του Λιβάνου.  
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Η προσφυγική κρίση στη Μεσόγειο και ο αντίκτυπος στις χώρες πρώτης εισόδου όπως 

η Ελλάδα και η Ιταλία θα εξεταστεί υπό το φως των νέων εξελίξεων (συμφωνία ΕΕ – 

Τουρκίας). 

 

Λέξεις Κλειδιά 

Μεσόγειος, Λιμάνια, Ιδέες, Κοινωνία, Πολυπολιτισμικότητα, Οικονομία, Καπιταλισμός, 

Συνύπαρξη – Εθνικισμός, Μεγάλες Δυνάμεις, γεωπολιτική στρατηγική 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν:  

- Να περιγράφουν και να προσδιορίζουν το ιστορικό πλαίσιο της Μεσογείου και της 

ανάπτυξης στα λιμάνια της.  

- Να προχωρούν σε κριτική αντιμετώπιση των πολλαπλών ιστοριογραφικών ερμηνειών 

στη διαδικασίας διαμόρφωσης των διαφορετικών ταυτοτήτων (τοπικών, εθνικών, 

κοινωνικών) και να αναγνωρίζουν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον 

ιστορικό ρου (οικονομία - καπιταλισμός, εθνικισμός, Μεγάλες Δυνάμεις) 

- Να μάθουν να μελετούν τις πρωτογενείς ιστορικές πηγές και να παράγουν ιστορικά 

επιχειρήματα με τα οποία να εξηγούν τις αιτίες των γεγονότων, τα αποτελέσματά τους 

και τις μακροπρόθεσμες συνέπειές τους.  

- Να εξηγούν την ιστορική συνέχεια και την διαφορετική πορεία με βάση τα ιστορικά 

γεγονότα στον μεσογειακό χώρο  

- Να κατανοούν τη σημασία της οικονομίας και την άμεση σχέση της με τις εξελίξεις στο 

κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 

 


