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ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

 

Βρετανική Πολιτική, 1830-1945 
 

 
ΠΡΟΘΕΜΙΕ: 
Εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ – υποβολήσ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Παραςκευή 8 Μαΐου 2015 
 

Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ: 
Δευτέρα 11 Μααου 2015 (17:00-21:00) 
Δευτέρα 18 Μααου 2015 (17:00-21:00) 
Δευτέρα 25 Μααου 2015 (17:00-21:00) 
Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 (17:00-21:00) 
 

Τπεύθυνοσ Προγράμματοσ - Διδάςκων:   
Χάρησ Παπαςωτηρίου 
Καθηγητήσ Διεθνών Σχέςεων και Στρατηγικήσ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: 
Σκοπβσ του ςεμιναρίου είναι να εξετάςει τη Μεγάλη Βρετανία απβ το αποκοργφωμα τησ 
διεθνογσ ιςχγοσ και τησ αυτοκρατορίασ τησ ωσ τη ςυμβολή τησ ςτη νίκη των ςυμμάχων ςτουσ 
δγο παγκβςμιουσ πολέμουσ, που αποτέλεςε το κγκνειο άςμα τησ ωσ δγναμη πρώτησ τάξησ.  
Παράλληλα θα εξεταςτεί ο ςταδιακβσ εκδημοκρατιςμβσ τησ κατά την περίοδο 1830 με 1945. 
 

ΦΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 
1. Η Μεγάλη Βρετανία ςτο απόγειο τησ ιςχύοσ τησ, 1830-1880 
- Η Μεγάλη Βρετανία το 1830 ωσ μεγάλη δγναμη, κοινωνία και πολιτεία 
- Η εποχή του Peel και του Palmerston 
- Η ςγγκρουςη Disraeli με Gladstone 
2. Σα προβλήματα τησ Ιρλανδίασ και τησ Αυτοκρατορίασ, 1880-1914 
- Η φιλελεγθερη πρβταςη, 1880-1886 
- Η «ενωτική» αντιπρβταςη 1886-1905 
- Η αποκοργφωςη τησ ςγγκρουςησ μεταξγ των δγο πλευρών, 1906-1914 
3. Ο Πρώτοσ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ και η Ειρήνη του 1919 
- Αίτια και πρώτη φάςη του πολέμου, 1906-1916 
- Δεγτερη φάςη του πολέμου, 1916-1918 
- Η ειρήνη του 1919 και η αναδιάταξη του βρετανικογ κομματικογ ςυςτήματοσ 
4. Μεςοπόλεμοσ και Δεύτεροσ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ 
- Η Μεγάλη Βρετανία κατά το 1923-1931 
- Η «εθνική κυβέρνηςη», 1931-1940 
- Η πρωθυπουργία Winston Churchill, 1940-1945 
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ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 
Το πρβγραμμα απευθγνεται ςτο ευργτερο κοινβ, βπωσ διπλωμάτεσ, ςτρατιωτικογσ, δημοςιογράφουσ 
και ςε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τo εξεταζβμενο αντικείμενο, καθώσ και ςε φοιτητέσ 
(προπτυχιακογσ ή/και μεταπτυχιακογσ).   
 
Οι ενδιαφερβμενοι μπορογν να αποςτείλουν την αίτηςη ςυμμετοχήσ τουσ, μαζί με ςγντομο βιογραφικβ 
ςημείωμα, μέχρι την αναγραφβμενη ημερομηνία (Παραςκευή 8 Μααου 2015).  Οι αιτήςεισ μπορογν είτε 
να υποβάλλονται καθημερινά (10.00-14.00) ςτα γραφεία του Ι.ΔΙ.Σ., είτε να αποςταλογν ταχυδρομικά 
(Χίλλ 3-5, 105 58 Αθήνα), ή ηλεκτρονικά (deca@idis.gr) ή με fax (210 3313575).  
 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 
Προκειμένου να καλυφθεί μέροσ των εξβδων των ςεμιναρίων, το κβςτοσ ςυμμετοχήσ ςε κάθε κγκλο 
ανέρχεται ςτο ποςβν των: 
-  180 Ευρώ για το ευργ κοινβ. 
-  90 Ευρώ για τουσ προπτυχιακογσ / μεταπτυχιακογσ φοιτητέσ. 
-  90 Ευρώ για τουσ δβκιμουσ ερευνητέσ και τα ςτελέχη του Ι.ΔΙ.Σ. 
 
Οι ενδιαφερβμενοι θα πρέπει να καταθέςουν το 20% τησ ςυμμετοχήσ τουσ (δηλαδή 36 και 18 
Ευρώ αντιςτοίχωσ των παραπάνω αναφερομένων κατηγοριών) με την υποβολή τησ αίτηςήσ τουσ.  
Σε περίπτωςη ακγρωςησ τησ ςυμμετοχήσ τουσ το ποςβν αυτβ δεν επιςτρέφεται.   
 
Στουσ ενδιαφερβμενουσ που παρακολογθηςαν κάποιον απβ τουσ προηγογμενουσ Σεμιναριακογσ 
Κγκλουσ, του ακαδημαΰκογ έτουσ 2014-2015, παρέχεται έκπτωςη 20%.  Το κβςτοσ, δηλαδή, κάθε 
επιπλέον κγκλου ανέρχεται ςτο ποςβν 144 Ευρώ για το ευργ κοινβ και 72 Ευρώ για βλουσ τουσ 
υπβλοιπουσ. 
 
Θα δοθεί υποτροφία ςε τέςςερισ (4) ανέργουσ, που διαθέτουν την αντίςτοιχη κάρτα.  Οι τέςςερισ (4) 
πρώτοι αιτογντεσ και κατέχοντεσ ιςχγουςα κάρτα ανεργίασ, θα παρακολουθήςουν τα Σεμινάρια χωρίσ 
το κβςτοσ ςυμμετοχήσ.  
 

Σρόποσ καταβολήσ διδάκτρων: 
Οι ενδιαφερβμενοι θα πρέπει να καταβάλουν το πλήρεσ κόςτοσ των διδάκτρων ςτον τραπεζικό 
λογαριαςμό* του Ι.ΔΙ.Σ., μέχρι την Παραςκευή 8 Μαΐου 2015. 
 
Οι ενδιαφερβμενοι που θα κάνουν την κατάθεςη: 

 Σε οποιαδήποτε Eurobank παρακαλογνται να αναγράφουν το βνομα του αιτογντοσ ςτην 
«Αιτιολογία». 

 Μέςω ebanking παρακαλογνται να ενημερώνουν αμέςωσ μετά την κατάθεςή του ποςογ των 
διδάκτρων την υπεγθυνη δραςτηριοτήτων του Ι.ΔΙ.Σ. Μαρία Ντέκα ςτην ηλεκτρονική 
διεγθυνςη deca@idis.gr  

 

ΤΛΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: 
Στουσ ςυμμετέχοντεσ θα δίδεται υλικβ ςε CD-ROM (power point ειςηγήςεων και ενδεικτική 
βιβλιογραφία). 
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ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ: 
Μετά το πέρασ κάθε κγκλου θα δίδεται Πιςτοποιητικβ Συμμετοχήσ, εφβςον ο ςυμμετέχων έχει 
παρακολουθήςει τουλάχιςτον τισ πέντε (5) απβ τισ οκτώ (8) ειςηγήςεισ.   
 
 

 

*  EUROBANK 
Account no: 0026.0105.30.0200099114 – ΙΒΑΝ: GR6002601050000300200099114  
SWIFT CODE-BIC CODE: ERBKGRAA – Account holder: Institute of International Relations 

Address of Bank: Kalamiotou 3– Branch: 0204 
 


