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Κ
αµιά φορά τα βράδια που εί-

µαι σπίτι βλέπω στην τηλεό-

ραση τις «Άγριες Μέλισσες». 

Εκτός από την Ασηµίνα, πα-

ρατηρώ µε ενδιαφέρον και 

τις συνήθειες της ελληνικής 

κοινωνίας εκείνες τις δεκαε-

τίες του ’50 και του ’60, τη δύσκολη θέση της γυναί-

κας, που δεν µπορούσε να πάει ούτε στο καφενείο, 

ιδιαίτερα στην επαρχία. Φανταστείτε ακόµα πιο πί-

σω, το 1920. Εκείνη η χρονιά ήταν η πρώτη της λει-

τουργίας της Ανωτάτης Σχολής Εµπορικών Σπου-

δών και οι αδελφές Καίτη και Σοφία Αγγελοπούλου, 

κόρες δικηγόρου από την Πάτρα, αποφασίζουν να 

εγγραφούν. Έως την αποφοίτησή τους το 1925 ή-

ταν οι µοναδικές γυναίκες φοιτήτριες, ανάµεσα σε 

500 συνολικά άνδρες. Από τότε, από την Ανωτάτη 

Σχολή Εµπορικών Σπουδών, µετέπειτα Ανωτάτη 

Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (Α-

ΣΟΕΕ) και, πλέον, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθη-

νών (ΟΠΑ), έχουν πάρει πτυχίο 70.000 φοιτητές. 

Σήµερα οι ενεργοί φοιτητές στις τρεις σχολές του 

ΟΠΑ (Οικονοµικών Επιστηµών, ∆ιοίκησης Επιχειρή-

σεων, Επιστηµών και Τεχνολογίας της Πληροφορί-

ας) είναι 13.000, ενώ τα µεταπτυχιακά προγράµµα-

τα φτάνουν τα 28. Αυτό το δηµόσιο ελληνικό πανε-

πιστήµιο θεωρείται από τα καλύτερα του κόσµου. 

Στο πεδίο Οικονοµικά κατατάσσεται µεταξύ των 

θέσεων 201-300 παγκοσµίως, στα Χρηµατοοικο-

νοµικά µεταξύ των θέσεων 151-200 και στη ∆ιοί-

κηση Επιχειρήσεων στις θέσεις 301-400 (Shangai 

Ranking). Μάλιστα, 300 από τους αποφοίτους του 

είναι εν ενεργεία καθηγητές σε πανεπιστήµια της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Φοιτητής στην ΑΣΟΕΕ το 1954
Κάµποσα χρόνια πίσω, το 1954, ο 83 ετών σήµερα 

Θανάσης Χαρτσάς µπαίνει στην ΑΣΟΕΕ, από την ο-

ποία αποφοιτεί τέσσερα χρόνια αργότερα. Ευγενέ-

στατος άνθρωπος, θυµάται ότι τότε τα πράγµατα 

ήταν πολύ διαφορετικά. «Να φανταστείτε, η πρώτη 
φορά που ακούσαµε για ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ήταν 
το 1957 όταν ήρθε ένας Αµερικανός και έδωσε 3-4 
διαλέξεις. Αλλά, όπως σας είπα, τα πράγµατα ήταν 
διαφορετικά γιατί και οι ανάγκες ήταν διαφορετικές. 



9 - 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 A.V. 17 

100 χρόνια 
Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 
Από τις πρώτες φοιτήτριες του 1920, τα μαθήματα 
του 1950 και τις start ups του σήμερα, το ιστορικό 
κτίριο της Πατησίων 76 έχει να θυμάται πολλά

Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ

Το κτίριο της 
Πατησίων 76 το 

1940 και σήμερα

ήταν αποστασιοποιηµένοι. Εκτός παράδοσης ήταν 
σχεδόν αδύνατον ένας φοιτητής να πλησιάσει έναν 
καθηγητή. Επίσης, δεν υπήρχε το φοιτητικό κίνηµα 
όπως σήµερα, ούτε παρατάξεις. Πηγαίναµε στα συλ-
λαλητήρια για την Κύπρο στα οποία απέφευγαν να 
έρθουν οι πιο δεξιοί συµφοιτητές γιατί υπήρχαν, έστω 
και λίγα, συνθήµατα µε αιχµές για την πολιτική κατά-
σταση της εποχής». Το ίδιο διαφορετική ήταν και η 

καθηµερινότητα των νέων φοιτητών. «Το ταξίδι στο 
εξωτερικό ήταν µια άγνωστη έννοια για εµάς. Η Νέα 
Υόρκη ήταν 22 µέρες µακριά µε το πλοίο. Το Παρίσι 65 
ώρες µε το τρένο. Για αεροπλάνο ούτε λόγος, βέβαια. 
Θυµάµαι που πηγαίναµε στο Green Park πίσω από την 
ΑΣΟΕΕ και βάζαµε καµιά δραχµή στο τζουκ µποξ». 
Για τον Θανάση Χαρτσά, τα πράγµατα στη ζωή δεν 

πήγανε άσχηµα. Από τα 24 του άρχισε να εργάζεται 

ως οικονοµικός υπεύθυνος στο περιοδικό «Εικό-

νες» και παρέµεινε στον χώρο του Τύπου έως τη 

συνταξιοδότησή του. Έκανε και αρκετά ταξίδια. 

Το κτίριο και η πρώτη φοιτητική 
κινητοποίηση 
Το κτίριο που βλέπουµε σήµερα στην Πατησίων 76 

σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Αναστάσιο Με-

ταξά (1862-1937), πρώτο πρόεδρο του ιστορικού 

Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Ήταν το τελευταίο του 

έργο και συγκαταλέγεται στα 100 σηµαντικότερα 

κτίρια του 20ού αιώνα στη χώρα µας. Πριν φτιαχτεί 

η σχολή και µετακοµίσει εδώ, το 1935 (στο µεταξύ 

στεγαζόταν στην Κάνιγγος), σε αυτή την έκταση, 

Η Εθνική Τράπεζα µέχρι και το 1954 προσελάµβανε µε 
απολυτήριο Γυµνασίου, οι εφηµερίδες δεν ήταν όπως 
σήµερα, µε ένα σωρό θέµατα οικονοµίας, τότε το πο-
λύ να υπήρχε κανένα µονόστηλο για την ισοτιµία της 
λίρας ή για το χρηµατιστήριο», λέει. Το 1954 µπήκαν 

στην ΑΣΟΕΕ περισσότεροι από 300 φοιτητές, εκ 

των οποίων κοπέλες ήταν 15 µε 20. «∆εν υπήρχαν οι 
πανελλήνιες, όπως είναι σήµερα. Η κάθε σχολή έκανε 
τις δικές της εισαγωγικές εξετάσεις την ίδια ηµεροµη-
νία µε τις άλλες, πλην της Παντείου, έτσι ο επίδοξος 
φοιτητής είχε µία επιλογή. Πληρώναµε δίδακτρα, 
εξέταστρα, και βιβλία, η δωρεάν παιδεία ήρθε το 1962 
µε τον Γεώργιο Παπανδρέου. Ένας φτωχός άνθρωπος 
µε πολύ κόπο µπορούσε να σπουδάσει», αναφέρει. 

Θυµάται, ακόµη, ότι εκείνα τα χρόνια «οι καθηγητές 

Το 
Οικονοµικό 
Πανεπιστή-

µιο µε 
αριθµούς

70.000 

είναι συνολικά οι 

απόφοιτοί του.

300 από

τους αποφοίτους 

του ΟΠΑ είναι εν 

ενεργεία καθηγητές 

σε πανεπιστήµια 

της Ελλάδας και του 

εξωτερικού. 

13.000 

είναι οι ενεργοί φοι-

τητές, σε προπτυχι-

ακό και µεταπτυχια-

κό επίπεδο, καθώς 

και οι υποψήφιοι 

διδάκτορες. 

40.000 

τ.µ. καταλαµβά-

νουν οι κτιριακές 

υποδοµές. 

28 είναι τα προ-

γράµµατα µεταπτυ-

χιακών σπουδών. 

225 είναι τα 

συνεργαζόµενα 

πανεπιστήµια στο 

εξωτερικό. 

239 είναι τα 

µέλη διδακτικού και 

ερευνητικού προ-

σωπικού και 165 τα 

µέλη του διοικητι-

κού προσωπικού. 

3 εκατ.
ευρώ  ο συνολικός 

προϋπολογισµός 

ερευνητικών και εκ-

παιδευτικών έργων. 

Φοιτητές στο 
εστιατόριο της 
ΑΣΟΕΕ το 1960
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ιδιοκτησίας Καραπάνου, υπήρχε το 

πρώτο γήπεδο όπου αγωνίστηκε η 

οµάδα του Παναθηναϊκού. Η πρώτη 

φοιτητική κινητοποίηση συνέβη το 

1923. Υπήρξαν δηµοσιεύµατα περί 

κατάργησης της σχολής τρία µόλις 

χρόνια µετά την ίδρυσή της, µε την 

προοπτική οι υπάρχοντες φοιτητές 

να µεταγραφούν στη Νοµική. Οι φοι-

τητές αντέδρασαν, αντιπροσωπεία 

τους επισκέφθηκε τον Πλαστήρα κι 

εκείνος τους υποσχέθηκε ότι η σχολή 

θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, 

όπως και έγινε. Λίγα χρόνια αργότε-

ρα, το 1927, ο Άγγελος Αγγελόπου-

λος αναγορεύθηκε διδάκτορας (ο 

πρώτος). Ο Αγγελόπουλος ανέλαβε 

υφυπουργός Οικονοµικών στην Κυ-

βέρνηση Εθνικής Ενότητας (1944) και 

∆ιοικητής της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδας (1974-1979). 

Φοιτητής και επιχειρη-
µατίας µε start up 
Ο Στάθης Κατωπόδης πέρασε στο 

Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επι-

χειρήσεων το 2013 και, πλέον, αναµέ-

νει να πάρει το πτυχίο του. Καταγόµε-

νος από την Πάτρα, ο Στάθης λέει ότι 

ερχόµενος από την περιφέρεια στην 

Αθήνα ως φοιτητής, η προσαρµογή 

του φάνηκε αρχικά λίγο δύσκολη, αλ-

λά η ενασχόλησή του µε διάφορες 

δραστηριότητες, εντός και εκτός σχο-

λής, τον βοήθησε να εγκλιµατιστεί 

γρήγορα. «Η χορωδία της σχολής ήταν 
η πρώτη µου επαφή µε την κοινότητα 
του ΟΠΑ. Από την τελετή υποδοχής των 
πρωτοετών κιόλας όλες οι οµάδες της 
σχολής, πολιτιστικές, αθλητικές κ.λπ., 
ενηµερώνουν τους νέους φοιτητές και η 
συµµετοχή σε αυτές τις οµάδες βοηθάει 
πάρα πολύ στην προσαρµογή, ιδίως ό-
σους δεν είναι Αθηναίοι». Ο Στάθης ξε-

χωρίζει ως ένα από τα πιο σηµαντικά 

πράγµατα που έκανε στο πανεπι-

στήµιο τη συµµετοχή του στο Πρό-

γ ρ α µ µ α  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ µ ο ύ  A U E B 

Volunteers. «Το Πρόγραµµα ενηµερώ-
νει και ευαισθητοποιεί την κοινότητα 
του ΟΠΑ και προσφέρει ευκαιρίες εθε-
λοντισµού πάνω σε θέµατα που οι φοι-
τητές ίσως δεν θα είχαν τη δυνατότητα 
να γνωρίσουν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους, όπως η έµφυλη βία, τα 
στερεότυπα, το cyber bullying κ.ά. Οι 
συµµετέχοντες στην Οµάδα Συντο-
νισµού αναλαµβάνουµε από το µηδέν 
να “χτίσουµε” συνεργασίες µε ΜΚΟ και 

να δηµιουργήσουµε θεµατικές δράσεις 
για την κοινότητα. Για παράδειγµα, ήρ-
θαµε σε επαφή µε τη ΜΚΟ ∆ιοτίµα, η ο-
ποία ασχολείται µε το θέµα της έµφυλης 
βίας ώστε να έρθουν στη σχολή για δύο 
workshops. Συνεργαζόµαστε, επίσης, µε 
τον σύλλογο οροθετικών Ελλάδας Θετι-
κή Φωνή και ενηµερώνουµε για θέµατα 
που έχουν να κάνουν µε τον ιό HIV. Α-
κόµη, σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο Στήρι-
ξης Φυλακισµένων και Αποφυλακισµέ-
νων Γυναικών, διοργανώσαµε µια δράση 
κατά την οποία φοιτητές, διδακτικό και 
διοικητικό προσωπικό παρακολούθη-
σαν µαζί µε αποφυλακισµένες γυναίκες 
µαθήµατα τάνγκο και πιλάτες, κάτι 
σηµαντικό για την κοινωνικοποίηση των 
γυναικών. Επιπλέον κάθε χρόνο διοργα-
νώνουµε το ΟΠΑ Run στο Πεδίον του Ά-
ρεως, σε µια προσπάθεια να πάρει το 
πάρκο ζωή. Φέτος ο αγώνας θα γίνει για 
τρίτη συνεχόµενη χρονιά, στις δύο προ-
ηγούµενες είχαν συµµετάσχει περίπου 
2.000 δροµείς. Στόχος µας είναι όλες οι 
δράσεις που κάνουµε να συνεισφέρουν 
στους 17 Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης 
που έχει θέσει ο ΟΗΕ για το 2030». Ο Στά-

θης εργάζεται ήδη. Μαζί µε δύο 

συµφοιτήτριές του έχουν φτιάξει µια 

εταιρεία start up που ασχολείται µε το 

ψηφιακό marketing. Και δεν είναι ο 

µόνος φοιτητής του ΟΠΑ που έχει αρ-

χίσει να εργάζεται στο αντικείµενό 

του πριν ακόµη πάρει πτυχίο. Στη σχο-

λή η Μονάδα Καινοτοµίας και Επι-

χειρηµατικότητας (ΜοΚΕ) από το 

2010 έχει στηρίξει περισσότερες από 

400 νέες επιχειρηµατικές οµάδες µέ-

σα από το «∆ιαγωνισµό Επιχειρηµατι-

κής Ιδέας», που διοργανώνεται κάθε 

χρόνο, ενώ από ενηµερωτικές δρά-

σεις και σεµινάρια έχουν επωφεληθεί 

περισσότεροι από 1.500 φοιτητές. 

Παράλληλα µε τη ΜοΚΕ, το Κέντρο 

Στήριξης Επιχειρηµατικότητας και Και-

νοτοµίας, ήδη από το 2015, έχει υπο-

στηρίξει περισσότερα από 500 επιχει-

ρηµατικά σχήµατα. Ο Στάθης Κατωπό-

δης έχει ήδη αποφασίσει και ποιο θα 

είναι το αντικείµενο του µεταπτυχια-

κού του. «Θα ήθελα να συνδυάσω το 
marketing µε τις κοινωνικές επιστήµες 
και την επίδραση των στερεοτύπων. Φυ-
σικά και µας ενδιαφέρουν οι πωλήσεις, 
να έχει κέρδη µια εταιρεία, αλλά το ίδιο 
θα πρέπει να µας ενδιαφέρει και ο αντί-
κτυπος που αφήνουµε πίσω µας, το τε-
λικό αποτέλεσµα, να είναι θετικό για το 
κοινωνικό σύνολο».   A

70.000 είναι οι απόφοιτοι 
του ΟΠΑ στα 100 χρόνια, 
ενώ 300 από αυτούς είναι 
εν ενεργεία καθηγητές σε 

πανεπιστήµια της Ελλάδας 
και του εξωτερικού 

Εξωστρέφεια, ο στόχος 
για το άµεσο µέλλον 

Πέντε ερωτήσεις στον πρύτανη του 
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
καθηγητή Εµµανουήλ Γιακουµάκη 

Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών γιορτάζει το 2020 
τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Ποιο είναι το χαρακτη-
ριστικό που προσδιορίζει την ταυτότητά του στην πορεία 
ενός αιώνα; Έναν αιώνα τώρα αποστολή του Ιδρύµατός µας 
είναι η παραγωγή και διάδοση γνώσης σε τοµείς που υπηρε-
τούν την εθνική και τη διεθνή οικονοµία και κοινωνία, και η 
διάπλαση υπεύθυνων πολιτών. Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών έχει διανύσει µια πορεία 100 ετών, συχνά σε συνθή-
κες δύσκολες για τον  κόσµο και την ίδια τη χώρα. Ακόµα και 
σε περιόδους όπου το περιβάλλον ήταν αντίξοο, κατάφερε 
και καταφέρνει να είναι ένα ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο 
που τιµά και εκπροσωπεί επάξια  την πατρίδα µας στον πα-
γκόσµιο εκπαιδευτικό χάρτη. Από την ίδρυσή του µέχρι σή-
µερα είναι ένας δυναµικός, ζωντανός ανοιχτός οργανισµός 
που παρακολουθεί και συµµετέχει στις διεθνείς επιστηµονι-
κές εξελίξεις και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νεολαίας 
µας για υψηλού επιπέδου πανεπιστηµιακές σπουδές και της 
ελληνικής κοινωνίας για πρόοδο και παιδεία.

Ποια είναι η σηµερινή θέση του Οικονοµικού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών στον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας; 
Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών συγκαταλέγεται στην 
κατηγορία Ιδρυµάτων υψηλού κύρους, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό. Κατέχει ηγετική θέση στους τοµείς 
των Οικονοµικών Επιστηµών, της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
και των Επιστηµών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Τα 
οκτώ του Τµήµατα, που καταλαµβάνουν τις πρώτες θέσεις 
στις προτιµήσεις των υποψηφίων φοιτητών, τα διακεκρι-
µένα µεταπτυχιακά του προγράµµατα πλήρους και µερικής 
φοίτησης, καθώς και τα διδακτορικά του προγράµµατα, 
συναποτελούν τα ειδοποιά εκείνα συστατικά στοιχεία που 
εξασφαλίζουν την κατάταξη του Ιδρύµατός µας µεταξύ των 
κορυφαίων πανεπιστηµίων διεθνώς.

Η σχέση πανεπιστηµίου και αγοράς εργασίας είναι από 
τα κύρια θέµατα συζήτησης για το ελληνικό πανεπι-
στήµιο. Πώς βλέπετε αυτή τη σχέση; Η συνεργασία ενός 
πανεπιστηµίου µε δηµόσιους οργανισµούς και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις έχει πολλαπλά οφέλη. Η διασύνδεση των νέων 
µε την αγορά εργασίας δηµιουργεί µια γέφυρα  που συνδέει 
τη θεωρία των πανεπιστηµιακών αιθουσών µε την πράξη 
του χώρου εργασίας και, αφετέρου, προσφέρει στο νέο 
επιστήµονα τη δυνατότητα να αντιληφθεί τις πραγµατικές 
συνθήκες άσκησης του επαγγέλµατος που αντιστοιχεί στις 
σπουδές του. Σε επίπεδο πανεπιστηµίου, η συνεργασία µε 
δηµόσιους οργανισµούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις βοηθά 
στον εµπλουτισµό και στην επικαιροποίηση των προγραµµά-
των σπουδών µε τρόπο που ενισχύει την προοπτική απασχό-
λησης των αποφοίτων.

Ποιο είναι το µέλλον του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών; Οι στρατηγικοί στόχοι του Πανεπιστηµίου για τα 
επόµενα χρόνια είναι: η ενίσχυση της αριστείας στην Έρευνα 
και την Εκπαίδευση, η παροχή υψηλής στάθµης προπτυχια-
κών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, η αξιοποίη-
ση της παραγόµενης γνώσης, η ενεργός συµµετοχή του στο 
παγκόσµιο ακαδηµαϊκό περιβάλλον, η ανάπτυξη διεθνών 
συνεργασιών υψηλού κύρους και η εν γένει διεύρυνση της 
διεθνούς απήχησης και αναγνωρισιµότητάς του.

Και ποιοι είναι οι άµεσοι στόχοι σας; Ο σχεδιασµός µας για 
το άµεσο µέλλον επικεντρώνεται στην εξωστρέφεια του πα-
νεπιστηµίου, που είναι µια από τις ιδρυµατικές 
αξίες µας.  Τα σηµεία στα οποία 

εστιάζουµε είναι η δυνατό-
τητα δηµιουργίας ξενό-

γλωσσων προπτυχιακών 
προγραµµάτων, ο προ-
σανατολισµός σε τοµείς 
µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τη χώρα, όπως η 
ναυτιλία, ο τουρισµός 
και ο πολιτισµός, η διεύ-

ρυνση των συνεργασιών 
µας µε πανεπιστήµια στο 
εξωτερικό, και η προσέλ-

κυση επιστηµονικού 
προσωπικού 
υψηλής στάθ-
µης µε διεθνή 
εµπειρία. �

το άµεσο µέλλον επικεντρώνεται στην εξωστρέφεια του πα-
νεπιστηµίου, που είναι µια από τις ιδρυµατικές 
αξίες µας.  Τα σηµεία στα οποία 

εστιάζουµε είναι η δυνατό-
τητα δηµιουργίας ξενό-

γλωσσων προπτυχιακών 
προγραµµάτων, ο προ-
σανατολισµός σε τοµείς 
µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τη χώρα, όπως η 
ναυτιλία, ο τουρισµός 
και ο πολιτισµός, η διεύ-

ρυνση των συνεργασιών 
µας µε πανεπιστήµια στο 
εξωτερικό, και η προσέλ-

κυση επιστηµονικού 

1903  Ο εθνικός ευεργέτης Γρηγό-

ριος Μαρασλής δωρίζει στο κράτος 

250.000 χρυσές δραχµές, µε σκοπό 

την ίδρυση στην Αθήνα της Εµπορι-

κής Ακαδηµίας. 

1919  Ο Ελευθέριος Βενιζέλος προ-

σκαλεί στην Αθήνα τον καθηγητή του 

πανεπιστηµίου της Λωζάνης και του 

αναθέτει τη σύσταση οργανισµού για 

την ίδρυση Ανωτάτης Εµπορικής Σχο-

λής, στα πρότυπα της αντίστοιχης 

σχολής της Λωζάνης. 

1920 Η σχολή εγκαθίσταται προ-

σωρινά στην πλατεία Κάνιγγος, στο 

κτίριο όπου στεγαζόταν η Εµπορική 

και Βιοµηχανική Ακαδηµία Ρουσό-

πουλου. Τα πρώτα αντικείµενα που 

διδάσκονται είναι Πολιτική Οικονο-

µία, Λογιστική, Χηµεία, Γενικά Μαθη-

µατικά, Εµπορική Οικονοµία, Αστικό 

και Εµπορικό ∆ίκαιο. 

1922  Η Ανωτάτη Σχολή Εµπορικών 

Σπουδών επρόκειτο να εγκατασταθεί 

στη Βασιλίσσης Σοφίας, στο σηµερι-

νό Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, όµως το 

κτίριο χρησιµοποιείται τελικά για την 

περίθαλψη των προσφύγων. 

1926  Η σχολή µετονοµάζεται σε Α-

νωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπο-

ρικών Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ). 

1935  Η ΑΣΟΕΕ εγκαθίσταται στην Πα-

τησίων 76, εκεί όπου βρίσκεται έως 

και σήµερα. 

1955  Η φοίτηση αυξάνεται από τα 

3 στα 4 έτη και στο 4ο οι σπουδές 

χωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις: 

στις οικονοµικές και στις εµπορικές 

επιστήµες. 

1978  Λειτουργούν από το Οικονοµι-

κό Τµήµα για πρώτη φορά µεταπτυχι-

ακές σπουδές στην Ελλάδα, διάρκει-

ας 2 ετών. 

1989  Η ΑΣΟΕΕ µετονοµάζεται σε Οι-

κονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

2013  Ιδρύονται οι τρεις σχολές που 

λειτουργούν σήµερα: Οικονοµικών 

Επιστηµών, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

και Επιστηµών και Τεχνολογίας και 

Πληροφορίας.  

Το Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο

στη χρονοµηχανή

Οι αδελφές Καίτη και 
Σοφία Αγγελοπούλου 
ήταν οι πρώτες 
φοιτήτριες το 1920


