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Περιγραφή και στόχοι του µαθήµατος  

Από το τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου µέχρι και σήµερα η Μέση 
Ανατολή θεωρείται από την Ουάσιγκτον ως περιοχή ζωτικής σηµασίας για την 
ασφάλεια των Ηνωµένων Πολιτειών. Ως συνέπεια αυτού κατά τα τελευταία εξήντα 
χρόνια καµµία άλλη κυβέρνηση δεν έχει επηρεάσει ενεργώς εξελίξεις στην περιοχή 
στο βαθµό που έχει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η Μέση Ανατολή είναι η µόνη περιοχή 
στην οποία δύο διαφορετικές αµερικανικές κυβερνήσεις έχουν διεξάγει δύο µεγάλους 
πολέµους κατά τη µεταψυχροπολεµική περίοδο µέσα στο διάστηµα σχεδόν µίας 
δεκαετίας. Είναι επίσης η µόνη περιοχή στην οποία η Ουάσιγκτον αντιµετωπίζει 
σήµερα µία σειρά άµεσων στρατιωτικών, πολιτικών και διπλωµατικών προκλήσεων 
πρώτου µεγέθους.  

Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η µελέτη των βασικών παραγόντων 
(οικονοµικών, πολιτικών, και κυρίως παραγόντων ασφάλειας) οι οποίοι έχουν 
διαµορφώσει τη σχέση των ΗΠΑ µε τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο 
κατά τα τελευταία εξήντα χρόνια. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ανάλυση των τάσεων 
και χαρακτηριστικών της πολιτικής των ΗΠΑ σε µάκρο-επίπεδο ώστε να 
καταδειχθεί η συνέχεια η οποία την χαρακτηρίζει (ενώ συγχρόνως καταγράφονται οι 
σηµαντικές αλλαγές). Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών 
πρώτον µε τις ευρύτερες παραµέτρους και προτεραιότητες, οι οποίες έχουν 
επηρεάσει τη χάραξη της αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή, 
και µε την κριτική τους θεώρηση. ∆εύτερον επιδιώκεται το να γίνει κατανοητό το πως 
η πολιτική των ΗΠΑ προς αυτήν την περιοχή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της 
αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.  
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Προβιβάσιµος βαθµός σε κάθε ένα α̟ό τα ̟αρα̟άνω είναι ̟ροα̟αιτούµενο για 
να ̟εράσουν οι φοιτητές το µάθηµα. 


