Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Διαλέξεις Ιστορίας
Κατανοώντας την ρευστότητα της εποχής μας που στέκει
«μετέωρη ανάμεσα σ΄ ένα χθες που μοιάζει να έχει τελειώσει
κι ένα αύριο που κυρίως απειλητικά σημάδια μας δίνει»,
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας αποφάσισε να δώσει την δυνατότητα
στους συναδέλφους να παρακολουθήσουν έναν κύκλο διαλέξεων ιστορίας,
με την ελπίδα αυτή η πρωτοβουλία να συνεχιστεί και επεκταθεί και στα επόμενα χρόνια.
Κι αυτό γιατί η αναφορά στο παρελθόν, -μνήμη-,
η επιβεβαίωση της κοινής ιστορίας, -συνέχειακαι η συνείδηση μιας ενιαίας παράδοσης πολιτισμού,
αποτελούν τη δομή που συνδέει τα μέλη μιας κοινωνίας,
ενώνοντας το άτομο με τους συνανθρώπους του, το χθες με το σήμερα,
επιτρέποντας έτσι να ανταποκριθούμε δημιουργικά
στις καθημερινές προκλήσεις και στις επώδυνες αλλαγές.
Για τους λόγους αυτούς ο σύλλογός μας πρότεινε σε πανεπιστημιακούς να παρουσιάσουν
μια σειρά 6 διαλέξεων μιας ώρας, με άλλη μία ώρα για συζήτηση,
που θα παρακολουθήσουμε ζωντανά και διαδικτυακά,
μία για κάθε μήνα, αρχίζοντας από τον Μάιο και τελειώνοντας τον Δεκέμβρη.
Οι διαλέξεις αφορούν στα σημαντικότερα γεγονότα μίας καθοριστικής εκατονταετηρίδας
της Ελληνικής Ιστορίας ήτοι από το 1830 έως τις παραμονές του Β Παγκόσμιου πολέμου.

Συνάδελφοι,

- ζωντανά στο καφέ “Ο κήπος του Μουσείου”, μπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο
τηρώντας όποιες προφυλάξεις προβλέπονται.
- μέσω της ηλεκτρονικής-διαδικτυακής εφαρμογής Zoom με την οποία είναι δυνατή
η ταυτόχρονη παρακολούθηση και παρέμβαση από Αθήνα και Επαρχία.
-Οι εκδηλώσεις τόσο ζωντανά όσο και διαδικτυακά θα είναι ανοικτές για κάθε ενδιαφερόμενο

είναι σημαντικό που ο Σύλλογός μας πέρα από τους αγώνες του
για τα προβλήματα των συνταξιούχων της Εμπορικής,
ενδιαφέρεται να ανοίξει μια συζήτηση γι αυτά τα σημαντικά
ιστορικά γεγονότα.
Πιστεύουμε ότι μια παρουσίαση της ιστορίας,
με διαλέξεις για τις οποίες θα μας έχει σταλεί από πριν υλικό
και με την δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσεις,
θα μας παρακινήσει να συμμετέχουμε, να ακούσουμε
και κατανοήσουμε τα ιστορικά γεγονότα, να βάλλουμε
τις σκέψεις μας σε σειρά και να κρίνουμε όσα μεσολάβησαν
για να φθάσει η πατρίδα μας εδώ που είναι σήμερα.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για τη διαδικτυακή συμμετοχή θα δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα,
στις ανακοινώσεις, στο site του Συλλόγου καθώς και στη σελίδα του στο Facebook.
Στα μέλη του Συλλόγου και σε όσους εκτός Συλλόγου δηλώσουν ενδιαφέρον
θα στέλνεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνσή τους...

Δεν είναι επανάληψη της ιστορίας,
είναι ένα άνοιγμα προς την καινούργια.

Καλούμε τους συναδέλφους να τις παρακολουθήσουν

Το πρόγραμμα των διαλέξεων
1. «Η Μεγάλη Ιδέα»
Βαγγέλης Καραμανωλάκης
17 Μαΐου 2022
Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερης
και Σύγχρονης Ιστορίας,
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθήνας

4. «Ο Ε. Βενιζέλος και ο μύθος του»
Χρήστος Τριανταφύλλου
Οκτώβριος 2022
Διδάκτορας Νεότερης
και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθήνας

2. «Εθνικός διχασμός»
Δέσποινα Παπαδημητρίου
22 Ιουνίου 2022
Καθηγήτρια Ιστορίας, Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

5. «Μικρασιατική εκστρατεία
και καταστροφή.»
Δημήτρης Μπαχάρας
Νοέμβριος 2022
Δρ. ιστορίας.
Διδάσκει νεότερη
και σύγχρονη ιστορία,
Τμήμα Ιστορίας,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο,

3. «Ο κόσμος της εργασίας από τα τέλη
του 19ου αιώνα ως τον Μεσοπόλεμο:
συνθήκες, οργάνωση, διεκδικήσεις.»
Λήδα Παπαστεφανάκη
Σεπτέμβριος 2022
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελληνικής
οικονομικής και κοινωνικής Ιστορίας
(19ος-20ός αιώνας) Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

6. «Η δικτατορία του Μεταξά»
Πολυμέρης Βόγλης
Δεκέμβριος 2022
Καθηγητής κοινωνικής ιστορίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Όλες οι διαλέξεις θα γίνουν απόγευμα από 19:00 έως 21:00, η διάρκεια της εισήγησης θα είναι περίπου μια ώρα και άλλη μια ώρα οι ερωτήσεις
ή μικρές τοποθετήσεις. Ο χώρος φιλοξενίας των δυο πρώτων θα είναι το καφέ «Ο κήπος του Μουσείου» μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας.
Είκοσι ημέρες πριν από την διάλεξη θα προτείνονται σχετικά άρθρα, κείμενα, ή το περιεχόμενο της διάλεξης έτσι ώστε οι ακροατές να είναι ενημερωμένοι.
Επίσης ζητήθηκε από τους εισηγητές να προτείνουν 1-2 βιβλία για όποιους από εμάς θα θέλαμε να διαβάσουμε κάτι περισσότερο.
Όλες οι εισηγήσεις θα ηχογραφηθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών οι διαλέξεις
θα περιληφθούν σε μια ενιαία έκδοση του Συλλόγου, αφού ολοκληρωθούν οι παρουσιάσεις.

Ευχαριστούμε θερμά τους πανεπιστημιακούς για την αποδοχή της πρότασης και την συνεργασία.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Για την Πολιτιστική Επιτροπή

ο Πρόεδρος Χρ. Τσιλώνης

ο Έφορος Λέσχης Μέλος ΔΣ Δ. Πολίτης

