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ΞΕΝΟΦΩΝ
Περιοδικό για την Οικονομική Επιστήμη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση



6οΤεύχος
Το 6οτεύχος του περιοδικού «ΞΕΝΟΦΩΝ», όπως και
το προηγούμενο, εκδίδεται εν  μέσω πανδημίας,
κλίματος αβεβαιότητας και οδυνηρών απωλειών. Ο
κλάδος των  οικονομολόγων-εκπαιδευτικών βίωσε
σημαντικές απώλειες, όπως αυτή του Προέδρου της
Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών και φυσικού
ηγέτη του κλάδου, Παντελή Τέντε, του Αντιπροέδρου
της Ένωσής μας Πέτρου Πριβαρτιτσάνη, του επί σειρά
ετών μέλους του Κεντρικού Δ.Σ. Σπύρου Τζούντη

αλλά και πολλών ακόμη συναδέλφων. Ως περιοδικό,
οφείλουμε να τιμήσουμε την  μνήμη τους, να
φωτίσουμε το έργο τους και να συνεχίσουμε το όραμά
τους για την  ενίσχυση της οικονομικής εκπαίδευσης
στην χώρα μας, διαφυλάσσοντας ως κόρη  οφθαλμού
την αυτοτέλεια των οικονομικών μαθημάτων.

Το περιοδικό  ΞΕΝΟΦΩΝ  υπηρετεί με  συνέπεια την
αυτοτέλεια της  οικονομικής  επιστήμης στη
Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση.

[σ. 4] Editorial

[σ. 6] Οι μεγάλοι
εκπρόσωποι  της
νεοκλασικής σχολής
Ηλίας Μηνάς

[σ. 17] Η εισοδηματική
κινητικότητα  στην Ελλάδα και ο
ρόλος της
εκπαίδευσης
Γεώργιος Κιτσολέρης

[σ. 31] Ο Διευθυντής ως
«Κοινωνικός Λειτουργός»
ενός  αποτελεσματικού
σχολείου
Δήμητρα Χατζηαγγελάκη

[σ. 39] Εκπαιδευτικό σενάριο:
«Μεταβολή στην ζητούμενη
ποσότητα  και μεταβολή στην
ζήτηση»
Ευάγγελος Τυχάλας

[σ. 47] Πολιτική Οικονομία
Χτες και σήμερα
Δημήτρης Παϊταρίδης, Κώστας
Πασσάς [σ. 54] Η έννοια και η
σημασία της  εισαγωγής
μαθήματος οικονομίας &
βιώσιμης ανάπτυξης στη Β’θμια
εκπαίδευση
Κωνσταντίνας Κουτρούμπα,
Χριστίνας  Βαρβαρέσου, Ιωάννη
Κωστάκη

[σ. 63] Ο καθηγητής Ίσραελ
Κίρζνερ  και το επιχειρείν στην
οικονομική  σκέψη
Άρης Τραντίδης



[σ. 70]
Kenneth Arrow

(1921-2017)
Σταύρος Δρακόπουλος

περιεχόμενα

[σ. 80] Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης  Παντείου
Θεόδωρος Μαριόλης

[σ. 84] Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων  και Οργανισμών –
ΕΚΠΑ
Μία σύγχρονη προσέγγιση
σπουδών  στη Διοίκηση των
Επιχειρήσεων
Γεώργιος Τζήρος

[σ. 92] Economics Olympiad
INEV

[σ. 100] Διαγωνισμός Οικονομικών
«Ερμής» Νίκος Χριστοδουλάκης

[σ. 104] Τι είναι το «αλφαβητάρι
οικονομικών»

Κωνσταντίνος Στεργίου

[σ.

112]
Η παιδαγωγική

Φρενέ και η υλοποίησή της στο
σχολείο Πρόγραμμα Σπουδών

στις Επιστήμες της Αγωγής και
της Εκπαίδευσης - ΟΠΑ

[σ. 125] Νεκρολογία Γ.
Δημόπουλου Χρήστος
Μπαλόγλου

[σ. 27] Βιβλιοπαρουσίαση:
«Σώζοντας τον Πλανήτη»
Θεόδωρος Λιανός – Αναστασία Ψειρίδου

[σ. 28] Επιβραβεύοντας την
αριστεία.  Συνέντευξη με την
μαθήτρια που πέρασε 1η στο
Τμήμα Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ

[σ. 131] 1ο Διαγώνισμα
ΞΕΝΟΦΩΝ Συντακτική επιτροπή
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Τελική φάση
οικονομικής
ολυμπιάδας

Ο Τελικός της 1 ης Ελληνικής
Οικονομικής Ολυμπιάδας θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10
Ιουλίου στα Εκπαιδευτήρια
Παλλάδιο στη Βάρη Αττικής
(Μαραθωνομάχων & 28ης

Οκτωβρίου 11, 16672 - Χέρωμα
Βάρης). Οι 75 μαθητές και

μαθήτριες που προκρίθηκαν από  τον

Περιφερειακό στον Τελικό  γύρο της
Ελληνικής Οικονομικής  Ολυμπιάδας
θα διαγωνιστούν  αρχικά σε γραπτή
εξέτασης  διάρκειας 60 λεπτών. Στην
συνέχεια  οι μαθητές και μαθήτριες
με τις 10  καλύτερες βαθμολογίες θα
κληθούν  σε προφορική εξέταση από
την  Εξεταστική Επιτροπή Ελληνικής
Οικονομικής Ολυμπιάδας.

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του
Τελικού της Ελληνικής

Οικονομικής Ολυμπιάδας θα
πραγματοποιηθεί παράλληλα η
Ημερίδα για την Οικονομική
Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η
Ημερίδα θα περιλαμβάνει 4 πάνελ  με
διακεκριμένους οικονομολόγους  και
θεσμικούς παράγοντες της
εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Για την διαδικτυακή ή την δια  ζώσης
(εάν επιτραπεί βάσει των
υγειονομικών συνθηκών και
περιορισμών) παρακολούθηση του
Τελικού της Ελληνικής

Οικονομικής Ολυμπιάδας και της
Ημερίδας για την Οικονομική



Εκπαίδευση στην Ελλάδα θα  πρέπει
να συμπληρώσετε την φόρμα
εγγραφής.

Τέλος, προκειμένου να
προμηθευτείτε online το 6οή
προηγούμενα τεύχη του περιοδικού
ΞΕΝΟΦΩΝ, επισκεφθείτε είτε
https://www.xenophonjournal.com/ ή
επικοινωνήστε τηλεφωνικά με  τις
Εκδόσεις Ευρασία στο τηλ.
2103614968.

Το 98,6% των
καθηγητών που
συμμετείχαν  στην
έρευνα  αξιολόγησης
κρίνουν πως
πρωτοβουλίες
όπως η
Ελληνική
Οικονομική
Ολυμπιάδα  είναι
απαραίτητες  για την
ανάπτυξη
οικονομικής
παιδείας
στους
μαθητές.


