ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Υπεύθυνος:

Καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
Βασίλειος Βρεττός, Αντιπτέραρχος (Ι) (ε.α.)
Παναγιώτης Γκαρτζονίκας, Αντιστράτηγος (ε.α.)
Κωνσταντίνος Γκίνης, Στρατηγός ε.α., Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ.
Σπυρίδων Μαζαράκης, Πλωτάρχης Π.Ν.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
ü Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπ’όψιν όλα τα απαραίτητα
υγειονομικά μέτρα που απαιτούνται για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων
(αποστάσεις κ.λπ.). Για την παρακολούθησή του είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας.
ü Οι συμμετέχοντες που το επιθυμούν ή δεν διαμένουν στην Αθήνα θα μπορούν να το
παρακολουθήσουν διαδικτυακά, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
που θα πρέπει να
διαθέτει ηχεία και ακουστικά. Για την ενεργή συμμετοχή τους (υποβολή ερωτήσεων
κ.λπ.) θα πρέπει να διαθέτουν μικρόφωνο (προαιρετικά: κάμερα).

-

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Δευτέρα
Δευτέρα
Δευτέρα
Δευτέρα
Δευτέρα
Δευτέρα
Δευτέρα
Δευτέρα

5 Οκτωβρίου 2020 (15:30-17:30)
12 Οκτωβρίου 2020 (15:30-17:30)
19 Οκτωβρίου 2020 (15:30-17:30)
26 Οκτωβρίου 2020 (15:30-17:30)
2 Νοεμβρίου 2020 (15:30-17:30)
9 Νοεμβρίου 2020 (15:30-17:30)
16 Νοεμβρίου 2020 (15:30-17:30)
23 Νοεμβρίου 2020 (15:30-17:30)
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ:
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020
* Το Ι.ΔΙ.Σ. μπορεί να προβεί σε
επιστροφή διδάκτρων, μόνον εάν η
ακύρωση συμμετοχής πραγματοποιηθεί δύο
ημέρες πριν την έναρξη του
Σεμιναριακού Κύκλου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Ø Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση deca@idis.gr
Ø Στα γραφεία του Ι.ΔΙ.Σ. καθημερινά
10:00-14:00.
Ø Με fax στον αριθμό 210 3313575
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με
σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο πόλεμος διατηρεί προεξάρχουσα θέση στο κοινωνικό γίγνεσθαι, έχει διαμορφώσει
διεθνή συστήματα, έχει προκαλέσει κοινωνικές, οικονομικές αλλά και πολιτιστικές
αλλαγές και ανακατατάξεις. Είναι επόμενο ο πόλεμος να έχει απασχολήσει κορυφαίους
διανοητές στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι οποίοι τον προσεγγίζουν ο καθένας από
τη δική του οπτική γωνία. Σε κάθε περίπτωση ήταν αναμενόμενο για ένα τόσο σημαντικό
κοινωνικό γεγονός να διαμορφωθεί τόσο θεωρία όσο και πράξη για τη διερεύνηση των
αιτίων, της διεξαγωγής αλλά και των αποτελεσμάτων του. Στη σειρά των διαλέξεων θα
επιχειρήσουμε να φωτίσουμε την θεωρία του πολέμου, αναζητώντας τις ιδέες αλλά και
αυτούς που τις διαμόρφωσαν και επέδρασαν αποφασιστικά στην εξέλιξή του από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

-

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Εισαγωγή στη θεωρία του πολέμου.
Πόλεμος από την αρχαιότητα μέχρι τον μεσαίωνα.
Στρατιωτική σκέψη στη Δύση.
Νεώτερες στρατηγικές προσεγγίσεις. Ναυτική Στρατηγική.
Νεώτερες στρατηγικές προσεγγίσεις. Αεροπορική ισχύς – αεροπορική στρατηγική.
Νεώτερες στρατηγικές προσεγγίσεις.
Ρωσική και Σοβιετική στρατιωτική σκέψη.
Θεωρία του Πολέμου και Ελληνική στρατιωτική σκέψη από την Επανάσταση του 1821 μέχρι
σήμερα.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
® 90 € για τους φοιτητές και δόκιμους ερευνητές του Ι.ΔΙ.Σ. Οι φοιτητές θα πρέπει να
συνυποβάλουν την ισχύουσα φοιτητική τους ταυτότητα.
® 120 € για όλους τους υπόλοιπους ανεξαιρέτως (ευρύ κοινό, στρατιωτικούς, δημοσιογράφους
κ.α.).
® Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες στους δύο πρώτους ανέργους που θα υποβάλουν τις αιτήσεις
τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν και ισχύουσα κάρτα ανεργίας.
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ:
Τα δίδακτρα θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020:

ü
ü

Σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της EUROBANK*.
Μέσω e-banking.
Παρακαλούμε να αναγράφεται το όνομα του αιτούντος στην «Αιτιολογία» και το αποδεικτικό
της κατάθεσης να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση laina@idis.gr (Πόπη Λαϊνά)

*Αριθμός

λογαριασμού:

0026.0105.30.0200099114

ΙΒΑΝ: GR6002601050000300200099114
SWIFT CODE-BIC CODE: ERBKGRAA
Κάτοχος λογαριασμού:
Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ:
Το υλικό του Σεμιναριακού Κύκλου, θα
σταλεί στους συμμετέχοντες ηλεκτρονικά
και, εάν επιθυμούν, θα δοθεί και σε CDROM
(power
point
εισηγήσεων
και
ενδεικτική βιβλιογραφία).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Μετά το πέρας του Σεμιναριακού Κύκλου θα
δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.
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