
 
 

 

 

 

 

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων :  Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 

 

 

 

 

Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1945-1991 
 

Υπεύθυνος:  Καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
 

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 (19:30-21:30) 

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 (19:30-21:30) 

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 (19:30-21:30) 

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 (19:30-21:30) 

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 (19:30-21:30) 

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 (19:30-21:30) 

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 (19:30-21:30) 

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 (19:30-21:30) 

−  

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: 

Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντής Ι.ΔΙ.Σ. 

Ευστάθιος Κουτσουράκης, Βοηθός Ερευνητής Ι.ΔΙ.Σ. 

Ιωάννης-Μάριος Τσάλτας, Βοηθός Ερευνητής Ι.ΔΙ.Σ. 

 



 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
 

 

 
 

 

➢ Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπ’όψιν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα 

που απαιτούνται για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων (αποστάσεις κ.λπ.).  Για την 

παρακολούθησή του συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας. 

 

➢ 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. 
 

 

 
 

 

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναλύσει μερικές από τις κυριότερες ένοπλες συρράξεις που 

ακολούθησαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, στα επίπεδα της πολιτικής, της υψηλής στρατηγικής, της 

στρατιωτικής στρατηγικής και των θεάτρων επιχειρήσεων, καθώς και να εξετάσει θέματα τακτικής, 

πληροφοριών, παραπλάνησης και άλλες ειδικευμένες θεματικές. Αποσκοπεί να παρέχει μια πλήρη 

πολιτική και στρατηγική ανάλυση των σημαντικότερων πολέμων μεταξύ 1945 και 1991. 

 

 
 

 

→ Διαμόρφωση του μεταπολεμικού συστήματος - εμφύλιοι σε Ελλάδα και Κίνα.  

→ Κορέα.  

→ Γαλλία στην Ινδοκίνα (1946-1954) και στην Αλγερία.  

→ Οι ΗΠΑ στο Βιετνάμ. 

→ Ο Πόλεμος των Έξι Ημερών (1967) και ο Πόλεμος Γιομ Κιπούρ (1973). 

→ Η Σοβιετική Ένωση στο Αφγανιστάν. 

→ Πόλεμος Ιράν-Ιράκ. 

→ Πόλεμος Περσικού Κόλπου (1990-1991). 

 

Υποβολή αιτήσεων    :    Στην ηλεκτρονική διεύθυνση deca@idis.gr  

(Μαρία Ντέκα) 
 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  :  Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 
 

Προθεσμία καταβολής διδάκτρων :  Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 

 

mailto:deca@idis.gr


 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 
 

 

 

 

→ 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. 
 

Τρόπος καταβολής διδάκτρων  :  Σε οποιοδήποτε κατάστημα της EUROBANK* 

        ή μέσω ebanking. 

H απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να αναγράφει 

το όνομα του αιτούντος στην «Αιτιολογία» και να 

αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

laina@idis.gr (Πόπη Λαϊνά). 
 

*Αριθμός λογαριασμού EUROBANK :  0026.0105.30.0200099114 

ΙΒΑΝ: GR6002601050000300200099114 

SWIFT CODE-BIC CODE:  ERBKGRAA 

Κάτοχος λογαριασμού:   

Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. 
 

 

   
 

 

Το υλικό του Σεμιναρίου, θα σταλεί στους συμμετέχοντες ηλεκτρονικά και, εάν επιθυμούν, θα δοθεί και σε 

CD-ROM (power point εισηγήσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία). 
 
 

 
 

 

Μετά το πέρας του Σεμιναρίου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 
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