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Πανεπιστήµιο Πειραιώς: 
αναγνώριση των πρωτοβουλιών της INTERAMERICAΝ 
για τον χρηµατοοικονοµικό αλφαβητισµό των παιδιών 

 
Η οικονοµική κρίση συνδέεται, σε σηµαντικό βαθµό, µε τη διαχείριση των 
προσωπικών και οικογενειακών οικονοµικών θεµάτων, µε δεδοµένη την έλλειψη 
βασικών γνώσεων για την οικονοµία και το χρήµα. H INTERAMERICAN, ως 
οργανισµός χρηµατοοικονοµικών-ασφαλιστικών προϊόντων, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα 
για την ανάπτυξη της σχετικών γνώσεων. Η εταιρεία έχει παρουσιάσει, ήδη, δύο 
εύχρηστες εικονογραφηµένες εκδόσεις για τον οικονοµικό αλφαβητισµό των 
παιδιών, βασισµένες στην επιστηµονική προσέγγιση και εργασία του Νικολάου 
Φίλιππα, καθηγητή Χρηµατοοικονοµικής στο τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και ιδρυτή του Ινστιτούτου 
Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού (Hellenic Financial Literacy Institute), στο 
πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας του Ινστιτούτου µε την εταιρεία και του 
ερευνητικού αντικειµένου του INTERAMERICAN RESEARCH CENTER, που 
λειτουργεί από το 2016. 
Πρόσφατα, σε εορταστική εκδήλωση που οργάνωσε το Πανεπιστήµιο Πειραιώς, 
πριν τα Χριστούγεννα, για τα παιδιά του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού 
του, διανεµήθηκαν -µετά από προσφορά της εταιρείας- πολλά αντίτυπα των 
βιβλίων του Ν. Φίλιππα. Ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου, καθηγητής Άγγελος 
Κότιος  εξήρε αυτή την πρωτοβουλία της INTERAMERICAN µε τη συνεργασία του 
συγγραφέα καθηγητή και τη συνέδεσε µε την ευρύτερη ανάγκη βασικής 
εκπαίδευσης και κουλτούρας που πρέπει να δοµείται από τις µικρές ηλικίες, περί τα 
χρηµατοοικονοµικά θέµατα. 
Όπως επισηµαίνει ο καθηγητής Ν. Φίλιππας, «εταιρείες µε πολυεπίπεδες δράσεις 
κοινωνικής υπευθυνότητας οφείλουν να συµβάλλουν στη δηµιουργία µίας νέας 
γενιάς ενηµερωµένων πολιτών, όπως πράττει η INTERAMERICAN. Η 
χρηµατοοικονοµική άγνοια κοστίζει ακριβά. Ο χρηµατοοικονοµικός 
αναλφαβητισµός αποτελεί σήµερα ένα οξύ κοινωνικό πρόβληµα, καθώς οι 
περισσότεροι πολίτες φαίνεται να έχουν σχετική ή ακόµα και πλήρη άγνοια για 
βασικές χρηµατοοικονοµικές έννοιες και χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. ∆ύο στους 
τρείς πολίτες σε ολόκληρο τον κόσµο χαρακτηρίζονται ως χρηµατοοικονοµικά 
αναλφάβητοι, αφού αδυνατούν  να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις  ανατοκισµού, 
πληθωρισµού και  διασποράς του κινδύνου». 
Η INTERAMERICAN µελετά συστηµατικά το φαινόµενο του χρηµατοοικονοµικού 
αλφαβητισµού µέσω του INTERAMERICAN RESEARCH CENTER και σχεδιάζει την 
αντιµετώπιση του, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Παράλληλα, για τον 
οικονοµικό προγραµµατισµό της ατοµικής και οικογενειακής ζωής, η εταιρεία 
διαθέτει µία οµάδα «αιχµής» χρηµατοοικονοµικών συµβούλων (financial planners) 
στο εταιρικό της δίκτυο πωλήσεων. Στο σηµερινό πολύπλοκο περιβάλλον, ο ρόλος 
των financial planners καθίσταται εξαιρετικά σηµαντικός, δεδοµένου ότι έχουν τη 
δυνατότητα να καταγράφουν και να αναλύουν τις εξατοµικευµένες ανάγκες και 
στόχους των ατόµων και των οικογενειών τους, προτείνοντας αποταµιευτικά-
επενδυτικά χαρτοφυλάκια προσαρµοσµένα στις ανάγκες τους. 
 
 


