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“Πολιτική και Κράτος στην Ελλάδα κατά τον 20ό και 21ο αιώνα”:
Επιστημονική συνάντηση των Ιστορικών Αρχείων της Alpha Bank
και της Τράπεζας της Ελλάδος
Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο, από την 3 έως και την 5 Οκτωβρίου 2019,
επιστημονική συνάντηση με θέμα «Πολιτική και Κράτος στην Ελλάδα τον 20ό και 21ο αιώνα».
Την συνάντηση διοργάνωσε το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο
της Τράπεζας της Ελλάδος, στον Εκθεσιακό και Πολιτιστικό Χώρο της Alpha Bank.
Την επιστημονική ευθύνη της συνάντησης είχαν οι Γιάννης Βούλγαρης, Ομότιμος Καθηγητής του
Παντείου Πανεπιστημίου, Κώστας Κωστής, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και Σύμβουλος ∆ιοίκησης Alpha Bank και Σωτήρης Ριζάς, ∆ιευθυντής Ερευνών του Κέντρου
Ερεύνης Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών.
Στόχος της συνάντησης ήταν να συζητηθούν και να προταθούν τρόποι αντιμετώπισης των αδυναμιών
της ελληνικής ιστοριογραφίας. Ειδικότερα, έγινε μία προσπάθεια να εναρμονιστεί η συζήτηση για τον
ρόλο του κράτους στην Ελλάδα με τις αντίστοιχες έρευνες που πραγματοποιούνται διεθνώς.
Οι επιμέρους θεματικές που αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης στη συνάντηση κάλυπταν τόσο τις
διεθνείς σχέσεις της χώρας, όσο και ζητήματα συνταγματικής συγκρότησης, τους μηχανισμούς του
κράτους, την πολιτική αντιπροσώπευση, την κοινωνική ιστορία των ιδεολογιών, αλλά και τις
οικονομικές πολιτικές.
Παρουσιάστηκαν περισσότερες από 30 επιστημονικές εισηγήσεις και συμμετείχαν στην συνάντηση
40 επιστήμονες που εκπροσωπούσαν σχεδόν κάθε πεδίο των κοινωνικών επιστημών, ιστορικοί,
οικονομολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, διεθνολόγοι, από εκπαιδευτικά και ερευνητικά
ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Παρών στην επιστημονική συνάντηση ήταν ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank
και Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Βασίλειος Θ. Ράπανος, ενώ εκ μέρους της
Τράπεζας, πραγματοποίησαν εισηγήσεις ο Κώστας Κωστής, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και Σύμβουλος ∆ιοίκησης Alpha Bank και η Ανδρομάχη Θεοδωροπούλου από
το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank. Την Τράπεζα της Ελλάδος εκπροσώπησε ο ∆ιευθυντής του
Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης, Παναγιώτης Παναγάκης και ο Επιστημονικός
Υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου, Ανδρέας Κακριδής.

