
 

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα Διακρατικές νομισματικές και οικονομικές εναλλαγές  στην πολιτική του 

Μεσοπολέμου: Η ελληνική κρίση της δεκαετίας του 1930 σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, Επιτροπή Ερευνών της 

Ακαδημίας Αθηνών - Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.  

 

Διημερίδα ‘’Monetary Integration and Disintegration in the Interwar Europe:  Τhe Impact of the Great 

Depression, from  Institutional Agency to Local Conditions’’ (Ακαδημία Αθηνών, 1 και 2 Νοεμβρίου 2021).  

Το TransMonEA project, το οποίο υλοποιείται στην Ακαδημία Αθηνών και χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, 

οργανώνει θεματικά συνέδρια υπό τον γενικό τίτλο "Establishing the Interwar Economic Order: Institutions 

and Actors. ‘Comparative’ insights’’. Στην ίδια θεματική εντάσσεται το διαρκές ερευνητικό σεμινάριο του 

Προγράμματος, Νόμισμα, κρίσεις, αναπαραστάσεις του οικονομικού. Το σεμινάριο εξειδικεύεται σε δύο 

έως τώρα επιμέρους θεματικούς κύκλους (1ος Θεματικός κύκλος 2020-2021: Διακρατική ανάλυση της 

Μεγάλης Ύφεσης και εθνικά παραδείγματα. Ποσοτικοποιήσεις και εννοιολογήσεις, από το διεθνές στο 

τοπικό & 2ος Θεματικός κύκλος 2021-2022: Οι συντελεστές της οικονομίας. Θεσμοί και δίκτυα προσώπων), 

προκειμένου να αναλυθεί τόσο η ποσοτική όσο και η πραγματολογική πλευρά των οικονομικών 

φαινομένων, σε διακρατική οπτική.    

Το πρώτο συνέδριο συνδιοργανώθηκε με το UMR Développement & Sociétés (IRD/IEDES, Université Paris 

I) που είναι Συνεργαζόμενος Φορέας του Προγράμματος, στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2020, στο Paris I με θέμα:  

«Acteurs du développement économique et financier entre global et local. Un aperçu par le biais des réseaux 

personnels, durant l'entre-deux-guerres et au-delà». Στόχος του συνεδρίου ήταν να ενισχύσει την 

προβληματική που αφορά τα δίκτυα λήψης αποφάσεων των διεθνών οικονομικών θεσμών, διευρύνοντάς 

την οπτική μέσω της ανάλυσης των συντελεστών της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο. Χρησιμοποιώντας μια 

προσέγγιση πολλαπλής κλίμακας, διερευνήθηκαν -στο επίπεδο της πραγματολογικής ανάλυσης αλλά και 

της θεωρητικής προσέγγισης- οι συνάψεις μεταξύ των οικονομικών δομών και της δράσης (agency) των 

θεσμών, στο βαθμό μάλιστα που οι συνάψεις προκαλούν αλλαγές και έχουν οικονομικο-κοινωνικά 

αποτελέσματα στο τοπικό επίπεδο. Το Συνέδριο αποτέλεσε, επίσης, επιστημονική εκδήλωση που 

προετοίμασε την TransMonEA Session, ‘‘Financial Expertise and Monetary Order as Societal and Individual 

Experience. Global Actors and Local Players (XIXe c.-XXe c.)’’, XIX World Economic History Congress, Paris 

2022.  

Η δεύτερη Διημερίδα διοργανώνεται από το TransMonEA project, 1-2 Νοεμβρίου 2021, Aκαδημία Αθηνών 

με τίτλο: ‘‘Monetary Integration and Disintegration in the Interwar Europe:  the Impact of the Great 

Depression, from Institutional Agency to Local Conditions’’. Αντικείμενο της Διημερίδας είναι η διερεύνηση  

των νομισματικών πολιτικών και των διεθνών νομισματικών κανόνων κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου: 

οι νομισματικές εξελίξεις αντανακλούν εξάλλου τις γεωγραφικές διαφοροποιήσεις στην εξέλιξη των 

μηχανισμών της αγοράς. Διερευνάται το κατά πόσο η Μεγάλη Ύφεση προκάλεσε ή προκλήθηκε από τη 



 

 

νομισματική ανισορροπία του Μεσοπολέμου, ένα ερώτημα που για να απαντηθεί προϋποθέτει τη μελέτη 

των συνθηκών διεθνούς νομισματικής συνεργασίας που δημιουργήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1920 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πληθωριστικά φαινόμενα που προκάλεσε ο Μεγάλος Πόλεμος. Ως εκ 

τούτου, κεντρικό ερώτημα της Διημερίδας είναι η ασυνέχεια που εντοπισμένα παρατηρείται κατά την 

μεσοπολεμική περίοδο και το πέρασμα από τον οικονομικό φιλελευθερισμό της δεκαετίας του 1920 στον 

οικονομικό προστατευτισμό της δεκαετίας του 1930. Σημαντική ερευνητική παράμετρος της Διημερίδας 

είναι η συγκριτική οπτική:  σε συνάφεια με την οικονομική ασσυμετρία, η οικονομική κρίση του 2008-2009 

είχε τέτοια χαρακτηριστικά όχι μόνο σε σχέση με τη Νότια Ευρώπη, αλλά και σε σχέση με τον πολυπολικό 

σύγχρονο κόσμο. Οι ομοιογενείς προσπάθειες για δημοσιονομική σταθερότητα διαμέσου της 

παγκοσμιοποιημένης αγοράς είχαν αρκετές ομοιότητες αλλά και ουσιαστικές διαφορές εάν συγκριθούν σε 

ιστορική προοπτική με τις οικονομικές πολιτικές που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης. 

Τέλος, στη Διημερίδα εξετάζεται στη μακρά διάρκεια το ζήτημα του δημοσίου χρέους σε σχέση με την 

κυκλοφορία του νομίσματος, συνδέοντας  έτσι -στο επίπεδο των ερευνητικών ερωτημάτων- την Ευρώπη 

των Πρώϊμων Νέων Χρόνων με την εποχή μας.    

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες της Διημερίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://zoom.us/j/98248962095?pwd=MkFEUENEVTUxcjNCdnVJbmJWWFd2Zz09 
Meeting ID: 982 4896 2095 

Passcode: 231277 

Επιστημονική υπεύθυνη: Κατερίνα Μπρέγιαννη (Διευθύντρια Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον 

Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού). 

Οργανωτική υποστήριξη: Μανόλης Αρκολάκης (TransMonEA project, Ακαδημία Αθηνών/ΕΛΙΔΕΚ & EAΠ), 

Μιχάλης Σάρρας (TransMonEA project, Ακαδημία Αθηνών/ΕΛΙΔΕΚ). 

Τεχνική υποστήριξη: Θεοφάνης Σαλλάπας (Ακαδημία Αθηνών). 

Συμμετέχουν: Maurice Aymard (Research Director, CRH-EHESS/FMSH), Prof. Roser Cussò (Paris I), Dr. 

Matthias Morrys (University of York), Prof. Dr. Jürgen Nautz, Dr. Simone Selva (University of Naples),  Καθ. 

Λευτέρης Τσουφλίδης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), και η Ερευνητική Ομάδα του Προγράμματος:  Κατερίνα 

Μπρέγιαννη (Διευθύντρια Ερευνών, ΚΕΙΝΕ Ακαδημίας Αθηνών), Αντώνης Αντωνίου (TransMonEA project, 

Εξωτερικός συνεργάτης Ακαδημίας Αθηνών), Μανόλης Αρκολάκης (TransMonEA project, Εξωτερικός 

συνεργάτης Ακαδημίας Αθηνών), Μιχάλης Σάρρας (TransMonEA project, Εξωτερικός συνεργάτης Ακαδημίας 

Αθηνών). 

Σελίδα συνεδρίων: https://transmonea.academyofathens.gr/index.php/ergasies-diaxysis-dimosiotitas/synedria-round-tables 

Σελίδα σεμιναρίων: https://transmonea.academyofathens.gr/index.php/ergasies-diaxysis-dimosiotitas/seminaria 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε: cbregiann@academyofathens.gr 
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