
 
Δελτίο τύπου  

Το 7ο τεύχος του περιοδικού ΞΕΝΟΦΩΝ θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα 

20 Ιουνίου και θα παρουσιαστεί επίσημα σε μία λαμπρή εκδήλωση για τον 

κλάδο των οικονομολόγων – εκπαιδευτικών στο κεντρικό αμφιθέατρο του 

Πανεπιστημίου Πειραιά. 

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν, τόσο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά 

Καθηγητής Άγγελος Κότιος, όσο και ο Πρόεδρος του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας. Στη συνέχεια θα 

ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα αφορούν στη συμβολή των Καθηγητών 

Elinor Ostrom (1933 – 2012) και Friedrich Hayek (1899 – 1992) που 

αποτελούν και τα δύο κεντρικά αφιερώματα για φέτος.  

Εισήγηση επίσης θα έχει ο Ομότιμος Καθηγητής του Ο.Π.Α. Θεόδωρος 

Λιανός, με θέμα  «Σύντομη Επισκόπηση των Θεωριών - Ιδεών για Οικολογική 

Ισορροπία». Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η παρουσίαση της από κοινού 

έρευνας που διεξήγαγε το περιοδικό μας με το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της 

Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ, για την «αναγκαιότητα ενίσχυσης της 

οικονομικής εκπαίδευσης στο Ελληνικό Γενικό Λύκειο». 

Τέλος, θα παρουσιαστούν από τον Καθηγητή του ΟΠΑ κ. Απόστολο 

Φιλιππόπουλο τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την διεξαγωγή 

του οικονομικού διαγωνισμού «Ερμής» και αντίστοιχα ο Project manager της 

Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας κ. Κωνσταντίνος Σαραβάκος θα μας 

ανακοινώσει τα έως τώρα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από το 1ο και 2ο  

έτος εφαρμογής του νέου αυτού οικονομικού θεσμού. 

Το 7ο τεύχος του περιοδικού έχει επίσης αφιέρωμα σε έναν σημαντικό 

κοινωνικό επιστήμονα που δυστυχώς εκτελέστηκε για τις ιδέες του, τον 

Δημήτηρη Μπάτση (1916 – 1952). Το αφιέρωμα έχει συγγράψει ο Πρόεδρος 

του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Καθηγητής 

Θεόδωρος Μαριόλης. Ακόμα, παρουσιάζουμε τις προοπτικές φοίτησης στο 

Τμήμα Στατιστικής του Ο.Π.Α διότι θεωρούμε ότι η επιστήμη της Στατιστικής 

είναι κρίσιμη για την επιστημονική εξέλιξη κάθε σπουδαστή, ανεξαρτήτως 

επιστημονικού αντικειμένου. Κλείνοντας, στο περιοδικό μας παρουσιάζεται η  

έκθεση του Μουσείου της ΤτΕ «Οικονομία και κλίμα: Handle with care».  
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