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    [για την 1η έκδοση του βιβλίου «Οικονομικές θεωρίες και κρίσεις - Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ                            
    ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΣΚΕΨΙΑΣ», Νίκος Χριστοδουλάκης (Εκδόσεις Κριτική, 2012)] 

 

Για μια πολιτική ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ισονομίας 

του Νίκου Χριστοδουλάκη στην Athens voice (τεύχος: 395, 6/6/12) 

Συναλλαγματική κρίση και κατάρρευση στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: Πεπρωμένο ή ολέθρια σφάλματα; [Διάλεξη 

του Νίκου Χριστοδουλάκη σε εκδήλωση της Τράπεζας της Ελλάδος στις 11/6/12] [+ video] 

Η κρίση μάς μαθαίνει ότι ποτέ δεν μαθαίνουμε 

του Γιάννη Μπασκόζου (εφημ. "ΤΟ ΒΗΜΑ", 1/7/12) 

Παρουσίαση του βιβλίου  

από τον Δημήτρη Σκάλκο (The books' Journal, Ιούλιος 2012) 

Παρουσίαση του βιβλίου  

("βιβλιοδρόμιο", εφημ."ΤΑ ΝΕΑ", 14/7/12) 

Από την κρίση στον Νείλο στην κρίση στον Ρήνο 

του Σ. Κακουριώτη στην εφημερίδα ''Η ΑΥΓΗ'' (5/8/12) 

Οικονομικές θεωρίες από την αρχαιότητα έως και σήμερα 

Διαμάχες και αντιμετώπιση των κρίσεων 

του Θ. Βασιλείου στην εφημερίδα ''Η Καθημερινή'' (5/8/12) 

Δημοσίευμα στην εφημερίδα "Τα Νέα" 

για την παρουσίαση του βιβλίου (28/9/12) 

Δημοσίευμα στην εφημερίδα "Το Βήμα" 

για την παρουσίαση του βιβλίου (28/9/12) 

Δημοσίευμα στην εφημερίδα "Η Καθημερινή" 

για την παρουσίαση του βιβλίου (28/9/12) 

Διαβάστε την εισήγηση του Κώστα Βαίτσου 

απο την παρουσίαση του βιβλίου "Οικονομικές θεωρίες και κρίσεις" (27/9/12) 

> «Καταλύτης των εξελίξεων: η κοινωνική απήχηση της κρίσης», Ομιλία του Ν.Χριστοδουλάκη (27/09/12) / 

http://youtu.be/rgYyTGuSrOk 

> «Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο εξόδου από κοινό νόμισμα», Ομιλία του Α.Παπαδόπουλου (27/09/12) / 

http://youtu.be/7yEJsn1Cj8k 

> Οι Π. Τσίμας, Κ. Βαΐτσος, Χ. Αγριαντώνη, Κ. Κωστής, A. Παπαδόπουλος μιλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του 

Νίκου Χριστοδουλάκη «Οικονομικές θεωρίες και κρίσεις» (27/09/12) / http://youtu.be/gx5nSN03A8I 

 

''Η Ευρωζώνη κινδυνεύει να διαλυθεί όπως η Λατινική Ενωση'' 

Γράφει η Ζ.Ζήκου στην εφημερίδα ''Καθημερινή'' (6/10/12) 

ΕΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - Απαραίτητη η προοπτική ανάπτυξης 

στην εφημερίδα ''Χανιώτικα νέα'' (6/11/12) 

''Η επικίνδυνη υποκρισία του ΔΝΤ'' 

Άρθρο του Νίκου Χριστοδουλάκη στο Βήμα (25/11/12)Βιβλιοπαρουσίαση στο protagon.gr 

Συνέντευξη του Νίκου Χριστοδουλάκη στο Παρατηρητήριο για την Κρίση, Οκτώβριος 2014 
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