Τα δεδομένα του βιβλίου εξάχθηκαν από - Αλφειός
Ημέρ. Εκτύπωσης: Sat Nov 28 23:53:31 2020 / +0000 GMT

Περί του πολέμου (2 τόμοι)

Τιμή: 10,00 €
SKU: AB-0021100941
Σε απόθεμα: 1
Κατηγορίες Βιβλίου: Δοκίμια, Στρατιωτικά

Περιγραφή Βιβλίου
..Ο πόλεμος είναι μια πράξη βίας, προορισμένη στο να καταναγκάσει τον αντίπαλο
να εκτελέσει τη θέλησή μας, είναι μια απλή συνέχιση της πολιτικής μ' άλλα μέσα.
Ο πρωτόπειρος δεν θα διασχίσει τις διάφορες ζώνες πυκνότητας του κινδύνου,
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χωρίς ν' αντιληφθεί πως το φως της λογικής κινείται εδώ σ' ένα άλλο περιβάλλον
κι αντανακλάται διαφορετικά απ' ότι όταν η δραστηριότητά του είναι θεωρητικής
υφής. Θα πρέπει, πράγματι, να είναι κανείς πολύ εξαιρετικός άνδρας, για να μη
χάσει σ' αυτή την πρώτη επαφή την ικανότητα του για στιγμιαία απόφαση. Η
γνώση πρέπει ν' αφομοιώνεται τόσο τέλεια από το πνεύμα, που να παύει σχεδόν να
είναι κάτι αντικειμενικό. (...) Αυτή η τέλεια αφομοίωση με το πνεύμα και με τη ζωή
(του δρώντος προσώπου) μεταμορφώνει τη γνώση σε μια γνήσια δύναμη... Ο
πόλεμος δεν ανήκει στο πεδίο των τεχνών και των επιστημών, αλλά σε κείνο της
κοινωνικής ύπαρξης. Είναι μια σύγκρουση μεγάλων συμφερόντων ρυθμισμένη με το
αίμα, κι είναι μόνο σ' αυτό που διαφέρει από τις άλλες συγκρούσεις.
Ζυλιέν Φρεντ: Ο πόλεμος κατά τον KLAUSEWITZ
ΤΡΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ KLAUSEWITZ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΜΟΥ»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΒΙΒΛΙΟ Ι - Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ - Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ ΙΙΙ - ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΒΙΒΛΙΟ IV - Η ΣΥΜΠΛΟΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΒΙΒΛΙΟ V - Η ΑΜΥΝΑ
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΒΙΒΛΙΟ VI - Η ΕΠΙΘΕΣΗ
ΒΙΒΛΙΟ VII - ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 14 x 21 cm
- Βάρος: 0.500 kg

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 2/2 |

