
 

 

 

 

∆ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

____________________________________ 
 

Η INTERAMERICAN και το Ινστιτούτο 
Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού,  

για τη χρηµατοοικονοµική υπευθυνότητα  
και γνώση από τις µικρές ηλικίες 

 

"Η έλλειψη βασικών γνώσεων περί τα χρηµατοοικονοµικά κοστίζει ακριβά και 

αποτελεί οξύ κοινωνικό πρόβληµα". Σε αυτή τη διαπίστωση συνέκλιναν οι οµιλητές 

κατά την παρουσίαση του βιβλίου για παιδιά "Προγραµµατίζοντας για το Μέλλον 

µας!" του Νίκου Φίλιππα, καθηγητή Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου 

Πειραιά και προέδρου του Ινστιτούτου Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού. Το 

βιβλίο (Εκδόσεις Παπαδόπουλος), του οποίου την έκδοση και δωρεάν διανοµή 

υποστηρίζει η INTERAMERICAN στη σειρά σχετικών πρωτοβουλιών εταιρικής 

υπευθυνότητας για την ανάπτυξη χρηµατοοικονοµικής παιδείας, παρουσιάστηκε σε 

εκπαιδευτικούς και ενδιαφερόµενο κοινό στις 27 Ιουλίου και αποτελεί πρότυπο 

εργαλείο εισαγωγής στην αντίληψη των οικονοµικών εννοιών από τις µικρές 

ηλικίες. 

Κατά την παρουσίαση, ο συγγραφέας και η Τζίνα Θανοπούλου, Ed.M., M.A. 

Harvard University, συµβουλευτική-εκπαιδευτική ψυχολόγος, η ´Ολγα Μπορνόζη, 

διευθύνουσα σύµβουλος της Capital Link, ο Γιάννης Περλεπές, γενικός διευθυντής 

της εφηµερίδας "Ναυτεµπορική" και ο Μάρκος Φραγκουλόπουλος, αναπληρωτής 

γενικός διευθυντής πωλήσεων και marketing της ΙΝΤΕRAMERICAN, προσέγγισαν 

από διαφορετικές οπτικές γωνίες το φαινόµενο της χρηµατοοικονοµικής άγνοιας 

και τις συνέπειές του, που πλήττουν την ατοµική και κοινωνική ευηµερία. Οι 

οµιλητές επεσήµαναν, µεταξύ των πιο σοβαρών αιτίων για την αδυναµία 

κατανόησης του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και ελέγχου της διαχείρισης του 

χρήµατος, το σχετικό κενό που υφίσταται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς 

και παράγοντες όπως η ταχύτητα των εξελίξεων που φέρνει η χρηµατοοικονοµική 

καινοτοµία, οι ατοµικές και οµαδικές συµπεριφορές (ψευδαίσθηση της γνώσης, 

συµπεριφορές αγέλης) κ.ά., που µεγαλώνουν το πρόβληµα. 

Με το βιβλίο του, ο Νίκος Φίλιππας φωτίζει, µε απλό και κατανοητό τρόπο για 

παιδιά, έννοιες όπως ο προϋπολογισµός και η χρησιµότητά του, ο αποτελεσµατικός 

προγραµµατισµός εσόδων-εξόδων, οι χρηµατοοικονοµικοί στόχοι και πώς 

επιτυγχάνονται, η διαφορά µεταξύ αγαθών και υπηρεσιών, η συναλλαγή. Οι 

εύληπτες απαντήσεις και ερµηνείες υποστηρίζονται µε παραδείγµατα από την 

καθηµερινότητα των παιδιών και µε εκφραστική εικονογράφηση (Ναταλία 

Καπατσούλια). 

"Μακροπρόθεσµος στόχος του Ινστιτούτου Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού 

είναι η δηµιουργία µιάς νέας γενιάς χρηµατοοικονοµικά ενηµερωµένων και 

υπεύθυνων πολιτών, ώστε να λαµβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις για τα 

οικονοµικά τους θέµατα" τόνισε ο συγγραφέας, προτείνοντας την εισαγωγή 

σχετικών µαθηµάτων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε ίσες 



 

 

 

 

ευκαιρίες µάθησης για όλα τα παιδιά. Ο καθηγητής υπογράµµισε τη σηµασία 

χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας σε αυτή την εκπαίδευση, καθώς και την ανάγκη 

παράλληλης επιµόρφωσης των γονέων. 

Η παιδοψυχολόγος κ. Θανοπούλου εστίασε στην ψυχολογική και ηθική προέκταση 

της αξίας του χρηµατοοικονοµικού αλφαβητισµού, συνδέοντάς τον µε αξίες ζωής 

και πράξεων κοινωνικής σηµασίας και συνεισφοράς, που αναπτύσσουν τη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη και οµαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών. 

Στη δική της παρέµβαση η κ. Μπορνόζη, µεταφέροντας τις συνέπειες στην 

ηλικιακή ωριµότητα,  µίλησε για τη βαρύτητα της σχέσης µεταξύ συνταξιοδοτικού 

αλφαβητισµού και χρηµατοοικονοµικής ευηµερίας. Όπως τόνισε η διευθύνουσα 

σύµβουλος της Capital Link, ο συνταξιοδοτικός αναλφαβητισµός οδηγεί σε 

αδυναµία προετοιµασίας -από τη νεότητα ήδη- για τις ανάγκες που αντιµετωπίζει 

ένας άνθρωπος µετά την ολοκλήρωση του εργάσιµου βίου του. 

Ο κ. Περλεπές υποστήριξε την αναγκαιότητα του "οικονοµικού εγγραµµατισµού" 

από τα πρώτα σχολικά χρόνια, επισηµαίνοντας την επέκταση της ενηµέρωσης σε 

γονείς και εκπαιδευτικούς και τον υπεύθυνο ρόλο των Μέσων Ενηµέρωσης γι' 

αυτό. "Η οικονοµική παιδεία αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη κριτικής 

σκέψης, όπως ήταν κάποτε η αριθµητική" τόνισε, παρατηρώντας πως "όταν οι 

πολίτες ευηµερούν έχοντας ευρύτητα οικονοµικής συνείδησης, που περιλαµβάνει 

και τη φορολογική, ευηµερεί και το κράτος". 

Η INTERAMERICAN, όπως υπογράµµισε εκ µέρους της εταιρείας ο κ. 

Φραγκουλόπουλος, έχει ως µέρος της ευρύτερης στρατηγικής της, για τη 

δηµιουργία και απόδοση αξίας στην κοινωνία, την καταπολέµηση της 

χρηµατοοικονοµικής άγνοιας µε ενέργειες ανάλογες της υποστήριξης του βιβλίου 

"Προγραµµατίζοντας για το Μέλλον µας!". Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

INTERAMERICAN ήταν χορηγός και του πρώτου βιβλίου του Νίκου Φίλιππα για 

µικρότερα παιδιά, µε θέµα την αποταµίευση. 

 

 

 
Από το Γραφείο Τύπου  

του Ομίλου INTERAMERICAN 

(Τηλ. 210 - 9461554)           27 Ιουλίου 2017 

 


