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Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank: Ξεκινά σήμερα ο νέος Κύκλος Διαλέξεων για την 
Ιστορία της Μεταπολίτευσης 
 

Την Ιστορία της Μεταπολίτευσης εξετάζει ο νέος κύκλος διαλέξεων της σειράς «Συναντήσεις», που 
διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank. Οι «Συναντήσεις» 
αποτελούν μία πρωτοβουλία της Τράπεζας που ξεκίνησε πέρυσι, με στόχο την έκδοση ενός 
πρωτότυπου συλλογικού τόμου πριν την Επέτειο της Μεταπολίτευσης το 2024. 

Το έναυσμα για τον νέο κύκλο των «Συναντήσεων» δίνεται σήμερα, Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022, με τη 
θεματική «Ιστορία, έθνος και μυθιστόρημα στη Μεταπολίτευση», την οποία θα παρουσιάσει ο 
Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Birmingham, Δημήτρης Τζιόβας. 

 
Από την οικονομία έως τη γαστρονομία: Η Μεταπολίτευση μέσα από 12 διαλέξεις 

Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει συνολικά 12 διαλέξεις, που θα πραγματοποιούνται κάθε δεύτερη εβδομάδα 
στο κτήριο του Ιστορικού Αρχείου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Σκουφά 45), 
από τις 18:00 έως τις 20:00. 

Οι διαλέξεις καλύπτουν ποικίλες θεματικές, όπως τις αμυντικές δαπάνες, τη θρησκεία, την ισότητα, την 
ελληνική γαστρονομία, το πανεπιστήμιο αλλά και την εκπαίδευση κατά τη Μεταπολίτευση, καθώς και τα 
δημόσια οικονομικά κατά την ίδια περίοδο, για τα οποία θα μιλήσει ο Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, 
Βασίλειος Ράπανος. 

Εν όψει της έναρξης των σεμιναρίων, ο Κώστας Κωστής, Επικεφαλής του Ιστορικού Αρχείου της Alpha 
Bank και Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, δήλωσε: «Μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε η πρώτη σειρά των σεμιναρίων 
κατά την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά, πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο η προσπάθεια αυτή να 
συνεχιστεί με τη διεύρυνση των θεματικών που θα συζητηθούν, αλλά και με την παρουσίαση νέων 
ερευνητών που έχουν ασχοληθεί με αυτά τα θέματα και θα καλύψουν πεδία, όπως οι αμυντικές δαπάνες, 
η ισότητα των φύλων, ο τύπος και τα περιοδικά, η γαστρονομική κουλτούρα, η ανώτατη παιδεία, η 
εκκλησία, η πολιτική και η βία, κ.ά.» 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι ελεύθερη για το κοινό. 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα του νέου Κύκλου.  

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα video του Πρώτου Κύκλου ομιλιών από το επίσημο κανάλι της Alpha 
Bank στο YouTube.  

 

 

https://alphabankintranet.alphasso.gr/DocLib/%ce%a0%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%20%ce%a3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82%202022-23.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf2jzekNIzNs1v5I0U7rFhdlP6xGnlAqZ

