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«Το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνών υποδζχτθκε τουσ πρώτουσ 

φοιτθτζσ τθσ νζασ εκατονταετίασ του» 

 

Το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνών υποδζχτθκε τουσ περίπου δφο χιλιάδεσ 

πρωτοετείσ φοιτθτζσ του, ςε κλίμα ιδιαίτερα εορταςτικό αφοφ φζτοσ ςυμπλθρώνονται 

100 Χρόνια από τθν ίδρυςθ του. 

Το νζο ακαδθμαϊκό ζτοσ, 2019 – 2020, ςθματοδοτεί τθν απαρχι τθσ νζασ εκατονταετίασ 

ςτθν ιςτορία του εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ. Η ιςτορία του Ιδρφματοσ εκκίνθςε με 

εμπνευςτι και ευεργζτθ τον Γρθγόριο Μαραςλι και κεμελιωτι τον Ελευκζριο Βενιηζλο, 

ο οποίοσ το 1920 ίδρυςε τθν «Ανώτατθ Σχολι Εμπορικών Σπουδών» θ οποία 

μετονομάςτθκε ςε «Ανωτάτθ Σχολι Οικονομικών και Εμπορικών Επιςτθμών» (ΑΣΟΕΕ), το 

ςθμερινό «Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνών» (ΟΠΑ).  

Όπωσ ανζφερε ςτον χαιρετιςμό του ο  Πρφτανθσ του ΟΠΑ, Κακθγθτισ  Εμμανουιλ 

Γιακουμάκθσ, ςτθ Τελετι Υποδοχισ των Πρωτοετών Φοιτθτών: “Το Πανεπιςτιμιό μασ 

ςυμπλθρϊνει φζτοσ εκατό χρόνια ηωισ. Εκατό χρόνια κόπων, προςπακειϊν, μα και 

μεγάλων χαρϊν. Εκατό χρόνια προςφοράσ ςτθν ελλθνικι νεολαία, ςτθν παιδεία, ςτθν 

κοινωνία, ςτθ χϊρα. Η επιτυχισ αυτι πορεία ςτθρίχτθκε ςτουσ ακαδθμαϊκοφσ 

δαςκάλουσ, ςτουσ φοιτθτζσ και ςτο προςωπικό που υπθρζτθςαν το Ίδρυμα όλα αυτά τα 

χρόνια. Με τθ βοικεια τθσ ελλθνικισ πολιτείασ και τθν υποςτιριξθ τθσ ελλθνικισ 

κοινωνίασ, το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν διακρίνεται ςτισ διεκνείσ κατατάξεισ 

πανεπιςτθμίων και αποτελεί το κορυφαίο πανεπιςτιμιο τθσ χϊρασ ςτισ επιςτιμεσ που 

κεραπεφει”.  Ο Πρφτανθσ του ΟΠΑ, απευκφνκθκε ςτουσ νζουσ φοιτθτζσ που περνοφν το 

κατώφλι του Ιδρφματοσ ςτθν αφετθρία τθσ νζασ εκατονταετίασ του, λζγοντασ: «Να ζχετε 

πάντα ςτο μυαλό ςασ ότι θ ιδιότθτα του φοιτθτι αποτελεί μοναδικι ευκαιρία 



επιςτθμονικισ και πνευματικισ ανάπτυξθσ, κοινωνικισ και πολιτικισ ολοκλιρωςθσ. 

Ολόψυχα ςασ εφχομαι να τθν αξιοποιιςετε τόςο για το προςωπικό ςασ καλό, όςο και για 

τθν ευθμερία τθσ κοινωνίασ μασ. Σασ καλωςορίηω ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

και ςασ εφχομαι κάκε επιτυχία!» 

Η υποδοχι των πρωτοετών φοιτθτών ολοκλθρώκθκε, τθν Παραςκευι 4 Οκτωβρίου, με 

ειδικι εκδιλωςθ ςτον προαφλιο χώρο του Ιδρφματοσ, που περιλάμβανε επετειακι 

φωτογράφιςθ των Πρυτανικών Αρχών, του Διδακτικοφ & Διοικθτικοφ Προςωπικοφ και 

πλικουσ φοιτθτών, και ςυνεχίςτθκε με πρόγραμμα από τθν ομάδα παραδοςιακών 

χορών του Πανεπιςτθμίου. 

Υπενκυμίηεται ότι το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνών, ζχει προγραμματίςει ςειρά 

εκδθλώςεων που κα πραγματοποιθκοφν εντόσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2019-2020,   

προκειμζνου να τιμιςει αυτι τθν επζτειο – ορόςθμο για τθν εκατονταετι ιςτορία του. 

Το πρόγραμμα του εορταςμοφ και το επετειακό υλικό είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα 

www.aueb.gr/100.  
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