
 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων :  Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 

 

 
 

 

➢ 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. 
 

 

 

 

 

 

Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΟΙ Η.Π.Α. ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥΣ  

ΕΩΣ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 
 

Υπεύθυνος-διδάσκων:  Καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
 

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 (17:30-19:30) 

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 (17:30-19:30) 

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 (17:30-19:30) 

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 (17:30-19:30) 

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 (17:30-19:30) 

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 (17:30-19:30) 

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 (17:30-19:30) 

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 (17:30-19:30) 

−  



 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
 

 
 

 

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξετάσει:  

 

1. Τις καταβολές των πολιτικών και συνταγματικών παραδόσεων των ΗΠΑ. 

2. Την επιβίωση των αρχικών αδύναμων ΗΠΑ σε πολέμους με τις δύο μεγάλες δυνάμεις του 

Ατλαντικού (Βρετανία και Γαλλία). 

3. Τα ζητήματα της δουλείας και των Ινδιάνων. 

4. Εσωτερικές αντιπαραθέσεις με έμφαση στην εξέλιξη των διάφορων διαδοχικών 

κομματικών συστημάτων των ΗΠΑ.΄ 

5. Τον Εμφύλιο Πόλεμο μεταξύ του κυρίως αγροτικού Νότου και του αυξανόμενα βιομηχανικού 

Βορρά. 

6. Τον εδαφικό επεκτατισμό των ΗΠΑ κατά τον 19ο αιώνα καθώς και τις σχέσεις των ΗΠΑ με 

τη Λατινική Αμερική. 

7. Τα κύματα μεταναστευτικών εισροών. 

8. Την ανάδυση της αμερικανικής οικονομίας σε μεγαλύτερη στον κόσμο στα τέλη του 19ου 

αιώνα. 

9. Το άνοιγμα των ΗΠΑ στον κόσμο πέραν του δυτικού ημισφαιρίου επί Θίοντορ Ρούζβελτ και 

Γούντροου Ουίλσον. 

10.            Το μεγάλο κραχ του 1929-1933 και το Νιου Ντιλ. 

11.            Την ανάδυση των ΗΠΑ στην ισχυρότερη υπερδύναμη κατά τον Δεύτερο  

Παγκόσμιο Πόλεμο. 
 

 

 
 

 

1. Από τις αποικίες στο ανεξάρτητο κράτος. 

- Η σύσταση και εξέλιξη των αγγλικών αποικιών. 

- Ο αγώνας για την αμερικανική ανεξαρτησία. 

- Από τη συνομοσπονδία στην ομοσπονδία (θεσμοθέτηση και πρώτες τροποποιήσεις του 

Συντάγματος των ΗΠΑ). 

2. Η πρώτη πεντηκονταετία των ΗΠΑ. 

- Οι προεδρίες των φεντεραλιστών Ουάσιγκτον και Άνταμς, 1789-1800. 

- Η κυριαρχία των τζεφερσονικών ρεπουμπλικανών, 1801-1828. 

- Η άνοδος των τζακσονικών δημοκρατικών, 1828-1840. 

3. Εδαφική επέκταση, εμφύλιος πόλεμος και βιομηχανική ανάπτυξη. 

- Εδαφική επέκταση και εσωτερική πόλωση στο θέμα της δουλείας. 

- Ο αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος, 1861-1865. 

- Η ανάδυση του βιομηχανικού κολοσσού, 1865-1900. 

 



 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 
 

4. Οι ΗΠΑ από περιφερειακή δύναμη σε υπερδύναμη. 

- Η εποχή των Θίοντορ Ρούζβελτ και Γούντροου Ουίλσον. 

- Οι ΗΠΑ στον Μεσοπόλεμο. 

- Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. 
 

 

Υποβολή αιτήσεων    :    Στην ηλεκτρονική διεύθυνση deca@idis.gr  

(Μαρία Ντέκα) 
 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  :  Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022  
 

Προθεσμία καταβολής διδάκτρων :  Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 

 

 

 

→ 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). 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Μετά το πέρας του Σεμιναρίου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

 

 

 


