Ψυχικό3 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού & Γενικής Παιδείας (ιδρυτής: Σχολή
Μωραΐτη), διοργανώνει στις 4 & 5 Απριλίου 2014 επιστημονικό συμπόσιο με τίτλο:

«Το χρήμα στην καθημερινότητα»
Σκοπός του συμποσίου είναι η μελέτη των χρήσεων του χρήματος στην καθημερινή ζωή.
Ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, ιστορικοί, ιστορικοί της τέχνης, οικονομολόγοι, φιλόλογοι, κλινικοί
ψυχολόγοι, ψυχαναλυτές κ.ά., από την οπτική γωνία της ειδικότητάς τους, θα διερευνήσουν τις
ποικίλες εκφάνσεις του χρήματος αλλά και τους άδηλους τρόπους λειτουργίας του, σε συνθήκες
επαρκώς ή πλήρως εκχρηματισμένης οικονομίας, από την Αναγέννηση μέχρι σήμερα.
Το συμπόσιο θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου
48, (στάση μετρό Ευαγγελισμός) σε τρεις συνεδρίες: Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί και
Σάββατο απόγευμα. Τηλ. 210 6795000, 210 3639979.
Το συμπόσιο αφιερώνεται στη μνήμη του Νίκου Χουρμουζιάδη.

Είσοδος για το κοινό ελεύθερη
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014, ώρα 18.30
Πρώτη Συνεδρία Πρόεδρος: Θανάσης Χατζόπουλος
Δημήτρης Κυρτάτας

Το βάρος του χρήματος στην αρχαιότητα

Νικολέττα Γιαντσή

Οικονομία και κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη
μεσαιωνική Ευρώπη

Τιτίκα Δημητρούλια

Verdammt Metall: το χρήμα και η καθολική του δύναμη
διάλειμμα

Ανδρέας Κακριδής

Το χρήμα ως φορολογία, αντίσταση, αναδιανομή και κοινωνική
σύγκρουση: νομισματικές πτυχές της ελληνικής εμπειρίας στην
Κατοχή και τον Εμφύλιο

Γιάννης Κοκκινάκης

Διεθνής δανεισμός, παγκόσμιο χρήμα και χρήμα της καθημερινότητας
την περίοδο 1870-1913

Βασίλης Κρεμμυδάς

Το χρήμα ως εργαλείο παραγωγής χρήματος
συζήτηση

Αγ. Ισιδώρου 14-16
114 71 Αθήνα
Τηλ.: 2103639979 Fax: 2103639876

e-mail: espoudon@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.moraitis.edu.gr

Αλ. Παπαναστασίου & Αγ. Δημητρίου
154 52 Ψυχικό
Τηλ.: 2106795000 Fax: 2106795090

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014, ώρα 10:15
Δεύτερη Συνεδρία Πρόεδρος: Ελισάβετ Κοτζιά
Κώστας Ιωαννίδης

Η αξιολόγηση στη σύγχρονη τέχνη: οι καλλιτεχνικές πρακτικές και η
αμηχανία της τεχνοκριτικής από τη δεκαετία του 1960 και μετά

Μαργαρίτα Νικολαΐδου Ο καπιταλιστικός λόγος και η επιθυμία
Λήδα Παπαστεφανάκη «Ο μεταξύ κεφαλαιούχων και εργατών δεινός ανταγωνισμός»: η αμοιβή
της εργασίας στην Ευρώπη και την Ελλάδα, 19ος -20ός αιώνας
διάλειμμα
Ευανθία Στεφανή

Το χρήμα στο έργο του Γιώργου Τζαβέλλα

Αλέξης Φραγκιάδης

Το χρήμα στην οικονομία της σταφίδας, 2ο μισό του 19ου αιώνα
συζήτηση

Σάββατο, 5 Απριλίου 2104, ώρα 18:30
Τρίτη Συνεδρία Πρόεδρος: Βασίλης Κρεμμυδάς
Μιχάλης Λυμπεράτος

Χρήμα, πληθωρισμός, πλουτισμός και καταπίεση: η περίπτωση της
Κατοχής στην Ελλάδα

Μαρία-Χριστίνα
Χατζηιωάννου

Αίσθηση και κέρδος του χρήματος στον επιχειρηματικό κόσμο

Αριστείδης Μπαλτάς

Το χρήμα και η απουσία του στη διδασκαλία
διάλειμμα

Φρόσω Φωτεινάκη

Η στάση του εφηβικού πληθυσμού απέναντι στα τυχερά παιχνίδια κατά
την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Θανάσης Χατζόπουλος Το χρήμα ως αντικείμενο της απληστίας
Βασίλης Καρδάσης

«…και ως φένετε εχάθηκαν η μονέδες αυτούθεν ωσάν και εδώ ωπούνε
Τουρκία…». Χρήμα και ανταλλαγές στον πρώιμο 18ο αιώνα
συζήτηση

