
     Τίτλος Μαθήματος: Ιστορία της Μεσογείου: Μέσοι και Νεότεροι Χρόνοι 
 

 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 είναι μια εισαγωγή στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία των λαών της Μεσογείου. Αφού 

γίνει μια εκτενής αναφορά στη γεωγραφική οριοθέτηση και παρουσίαση του μεσογειακού Χώρου καθώς 

και στην εξέλιξη και αλληλεπίδραση των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν σ' αυτόν, το μάθημα 

επικεντρώνεται στη νεότερη ιστορική διαδρομή τριών περιοχών: του ευρωπαϊκού Νότου, των χωρών της 

ανατολικής Μεσογείου και των χωρών του Μαγρέμπ. Αρχικά εξετάζονται η ιστορία του Βυζαντίου και οι 

σχέσεις του με τη Δύση καθώς και η ιστορία και τα επιτεύγματα των μεγάλων αραβικών χαλιφάτων, 

Ομεϋαδών και Αμπασιδών. Επίσης εξετάζονται η οργάνωση και τα επιτεύγματα της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας καθώς και οι αιτίες της παρακμής της. Στη συνέχεια δίνεται έμφαση στις εξελίξεις στο 

μεσογειακό νότο την περίοδο του μεσοπολέμου. Στο τέλος αναλύεται η ιστορική εξέλιξη των αραβικών 

κρατών της Μεσογείου ιδιαίτερα τους δύο τελευταίους αιώνες και επισημαίνονται οι βασικές συνιστώσες 

δύο σημαντικών περιφερειακών συγκρούσεων, του Παλαιστινιακού και του Κυπριακού. 

 

 
 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

 

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί:  

- να επισημαίνει τα βασικά χαρακτηριστικά των σημαντικότερων πολιτισμών και κρατών που 

αναπτύχθηκαν/δημιουργήθηκαν στο μεσογειακό χώρο, 

- να διακρίνει τη σημασία της Μεσογείου ως πολιτικής και πολιτιστικής οντότητας στο παγκόσμιο ιστορικό 

γίγνεσθαι, το μεσογειακό πολιτισμό ως βάση ενός παγκόσμιου πολιτισμού. 

- να αναλύει την αλληλεπίδραση πολιτισμών και κρατών στο μεσογειακό χώρο – την τεράστια 

πολυπλοκότητα της περιοχής -  καθώς και τα ποικίλα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που 

αντιμετώπισαν, 

- να προσεγγίσει σύγχρονα ζητήματα του μεσογειακού χώρου, 

- να χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία της ιστορικής επιστήμης στην ανάλυση των πολιτικό-

κοινωνικών φαινομένων καθώς και τα ευρήματα της σύγχρονης έρευνας για την ιστορία της Μεσογείου. 
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 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 

 F. Braudel, H Mεσόγειος. Αθήνα, Αλεξάνδρεια 1990 (ως εισαγωγικό βιβλίο για τη Μεσόγειο).  

 Γ. Σακκάς, Οι Άραβες στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή. Αθήνα, Πατάκης 2002 (το α’ μέρος, κυρίως για 
Αίγυπτο, Συρία, Παλαιστινιακό, Λιβύη και Αλγερία) 

 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 
 

 D. Abulafia και άλλοι, Η Μεσόγειος στην Ιστορία. Αθήνα, Πατάκης, 2004 (η εισαγωγή του και τα κεφ. 8 
και 9, 1700-2000). 

 J. Carpentier και άλλοι, Ιστορία της Μεσογείου. Αθήνα, Πατάκης, 2004. 

 Α. Nouschi, Η Μεσόγειος τον 20ο αι. Αθήνα. Αθήνα, Μεταίχμιο 2003 (η γεν. εισαγωγή του). 

 Β. Lewis, Οι Άραβες στην Ιστορία. Αθήνα, Γκοβόστης, 1995. 

 Α. Hourani, Ιστορία των Αραβικών Λαών. Αθήνα, Λιβάνη, 1994. 

 Χαλίλ Ιναλτζίκ, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, Η κλασική εποχή, 1300-1600. Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1995. 

 Β. Lewis, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τ. 1. Αθήνα, Παπαζήσης, 2001. 
 
 

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
 
Με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.  Οι εξετάσεις είναι με τη μορφή ερωτήσεων και 
ανάπτυξης θέματος. Στην τελική βαθμολόγηση θα λαμβάνεται υπόψη η παρουσίαση και το 
περιεχόμενο των ομαδικών εργασιών. 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
 

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


