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Το μάθημα Ζητήματα διεθνούς πολιτικής στην ευρύτερη Μέση Ανατολή αποτελεί την απαραίτητη 
συνέχεια του μαθήματος Διεθνής πολιτική στην Μέση Ανατολή, στον βαθμό που, πλέον, ως Μέση 
Ανατολή γίνεται αντιληπτός ένας ευρύτατος γεωγραφικός χώρος, στα πλαίσια του οποίου οι 
αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις είναι εντονότερες από ποτέ.  
Πρόκειται για μία ιδιαίτερα περίπλοκη περιοχή, όπου απαντώνται όλα τα προβλήματα του 
σύγχρονου κόσμου είτε πρόκειται για τις κλασικού τύπου διακρατικές συγκρούσεις είτε πρόκειται για 
την ανάδυση νέων ιδεολογιών όπως το πολιτικό Ισλάμ, η ακραία εκδοχή του οποίου μεταφράζεται 
στην ισλαμική τρομοκρατία, είτε πρόκειται για αυξημένες ασύμμετρες απειλές. Για όλους αυτούς τους 
λόγους το ενδιαφέρον για την ευρύτερη Μέση Ανατολή όχι μόνο παραμένει αμείωτο αλλά και 
αυξάνεται, καθώς η ενεργειακή απεξάρτηση της Δύσης από τον Κόλπο δεν έχει επιτευχθεί ακόμα 

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
Στόχος του μαθήματος είναι το να κατανοήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΤΜΣ την 
πολυπλοκότητα της περιοχής της Μέσης Ανατολής αλλά και την σχέση «συγκοινωνούντων δοχείων» 
που αναπτύσσεται στο ευρύτατο αυτό υποσύστημα. Αυτό θα τους επιτρέψει το να μπορέσουν να 
αντιληφθούν τις συνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα μεγάλα προβλήματα της περιοχής και την 
αλληλεπίδραση τους, καθώς και την αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα στους περιφερειακούς και 
διεθνείς δρώντες..  
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