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Πξνο  

ηα Σνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο  

έξξεο 
 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΛΑΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

17η Γιδακηική πεπίοδορ 

Μάθημα 15
ο
 , Σεηάπηη 22 Ηανοςαπίος 2020, ώπα 7:00μμ.  

ζηη Γημόζια Κενηπική Βιβλιοθήκη 
 

     ΘΔΜΑ: Πνεςμαηικοί Γημιοςπγοί ηων εππών. 

Θανάζη Μπανηέ «Αναθοπέρ ζηην Πολιηική Οικονομία 18ορ-20ορ 

αιώναρ» 

 

   ΔΗΖΓΖΣΔ: Εήζηρ Μηηλιάγκαρ (ππολογικά), θιλόλογορ 

 Θανάζηρ Μπανηέρ (ανάπηςξη), θιλόλογορ 
 

ην πιαίζην ησλ καζεκάησλ θιαζηθήο παηδείαο ηνπ Μαμίκεηνπ 

Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ύλδεζκν Φηινιόγσλ 

εξξώλ ηελ Σεηάξηε 22 Ιαλνπαξίνπ θαη ώξα 19:00 ζηε Γεκόζηα 

Κεληξηθή Βηβιηνζήθε εξξώλ ζα παξνπζηαζηεί ην έξγν ηνπ Θαλάζε 

Μπαληέ «Αλαθνξέο ζηελ Πνιηηηθή Οηθνλνκία 18νο-20νο αηώλαο».  

Ο Θαλάζεο Μπαληέο θηινδνμεί λα παξνπζηάζεη ηηο θπξίαξρεο 

νηθνλνκηθέο ζεσξίεο, όπσο δηακνξθώζεθαλ από ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα 

κε ηνλ Άληακ κηζ κέρξη ηηο κέξεο καο. Γηαηί ν Άληακ κηζ απνηειεί 

αλακθηζβήηεην ζεκειησηή ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο; Γηαηί ε νπηηθή ηνπ 

Ρηθάξλην ππήξμε ε βάζε ηεο θιαζηθήο νηθνλνκίαο γηα ζρεδόλ έλα αηώλα; 

Πνηεο νη αληηξξήζεηο ηνπ Μαξμ; Πνηα ηα αδηέμνδα ηεο θνκνπληζηηθήο 

νηθνλνκίαο; Ση εθπξνζσπνύζε ε Νέα Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή (ΝΔΠ) πνπ 

πξνζπάζεζε λα εηζάγεη ν Λέληλ; Γηαηί ν Κέηλο είλαη ν κεγάινο 

θαηλνηόκνο ησλ νηθνλνκηθώλ επηζηεκώλ; Πνηα ηα αδηέμνδα ηνπ 

ζύγρξνλνπ λενθηιειεύζεξνπ θόζκνπ; Ο Θαλάζεο Μπαληέο ζα 

επηρεηξήζεη λα δώζεη απαληήζεηο ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία πνπ κπνξεί λα 

έρεη ε εθαξκνγή όισλ ησλ νηθνλνκηθώλ ζεσξηώλ ζηελ θαζεκεξηλή καο 



δσή. Καηά πόζν νη ηδενινγηθέο ζπγθξνύζεηο ζην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηαμηθά ζπκθέξνληα; Η επηθξάηεζε ηεο κηαο ή ηεο 

άιιεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο αθνξά κόλν ηελ ηδενινγηθή ππεξνρή ηεο 

επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο; Η νηθνλνκηθή επηζηήκε κπνξεί λα 

ζπγθαηαιερζεί ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο; Η θαηάδεημε ηεο δηαρξνληθόηεηαο 

όισλ απηώλ ησλ πξνβιεκαηηζκώλ θαη ε ζεκαζία ηνπο ζην ζύγρξνλν 

θόζκν είλαη ν ζηόρνο ηνπ Θαλάζε Μπαληέ.   

Ο Θαλάζεο Μπαληέο ζηαζεξόο ζπλεξγάηεο ηνπ Πλεπκαηηθνύ καο 

πκπνζίνπ γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1975 θαη κεγάισζε ζηηο 

έξξεο. Σν 1994 μεθίλεζε ηηο ζπνπδέο ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ησλ 

Ισαλλίλσλ, ζην ηκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, απ’ 

όπνπ θαη απνθνίηεζε επηιέγνληαο ηελ θαηεύζπλζε ηεο Φηινζνθίαο. 

ήκεξα δεη ζηηο έξξεο θαη εξγάδεηαη σο θηιόινγνο ζηελ ηδησηηθή 

εθπαίδεπζε. Αξζξνγξαθεί ηαθηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δξαληζηή 

(eranistis.net).   

Έρεη γξάςεη ηα βηβιία «Ο Θνπθπδίδεο, ν Πόιεκνο θαη ε 

Πνιηηηθή», «Ο Αξηζηνηέιεο θαη ε Γέλλεζε ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο», 

«Ο Αξηζηνηέιεο θαη ε Αλαδήηεζε ηεο Ιδαληθήο Πόιεο», 

«Νενθηιειεπζεξηζκόο ελαληίνλ Γεκνθξαηίαο», «Ο Ξελνθώληαο, ηα 

Διιεληθά θαη ε Γηπισκαηία ηνπ Πνιέκνπ», «Ο Αξηζηνηέιεο, ε Ηζηθή 

Αξεηή θαη ε Καηάθηεζε ηεο Δπηπρίαο» θαη «Ο Αξηζηνηέιεο θαη ε 

Κνηλσληθή Γηάζηαζε ηεο Αξεηήο».   

Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε 7-8 ην απόγεπκα ζηελ αίζνπζα 

νκηιηώλ (σθξάηεο Μηθξνύ) ηνπ Μαμίκεηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ.  

  

 πληνληζηέο νη εθπαηδεπηηθνί: Θενιόγεο Αλδξνλίδεο, Νόηαο 

Θσκάο θαη Υαζησηάθε Δηξήλε. 

 Η είζνδνο γηα ην θνηλό είλαη ειεύζεξε. 

 Υνξεγνί:  Η Α.Δ Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε) 

 ε TOYOTA ΟΤΣΡΙΑ Α.Δ. ΔΡΡΔ-ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ 

  θαη ε ΓΡΟΜΔΑ Α.Δ  

Για ηο 

Μαξίμειο Πνεςμαηικό Κένηπο 

Εήζηρ Μηηλιάγκαρ 

Φιλόλογορ 


