
 
 

 
 

Δελτίο Τύπου 

 
Διοργάνωση Εκδήλωσης με Θέμα:  

"Καινοτόμες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης της Ελευσίνας 2023: 
Επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός και Εκπαίδευση" 

 
Οι αρχαιολογικοί/ιστορικοί χώροι της Ελλάδας αποτελούν μέρη του ανθρωπογενούς και φυσικού 

περιβάλλοντος, άξια να προστατευτούν και να αναδειχθούν. Η Ελευσίνα, ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης για το έτος 2023, διαθέτει ένα σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα που εκτείνεται από την 

αρχαιότητα με τα Ελευσίνια Μυστήρια, εμπλουτίζεται απ’ όλη την ιστορική και βιομηχανική της εξέλιξη 

στο πέρασμα του χρόνου και φθάνει στις μέρες μας σε ένα πολυδιάστατο πολιτιστικό και οικονομικό 

απόθεμα που περιλαμβάνει επιχειρήσεις, φεστιβάλ, λαογραφικούς συλλόγους και μια ενεργή 

καλλιτεχνικά τοπική κοινότητα. 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και έπειτα, στο πλαίσιο της ετήσιας καινοτόμου δράσης «Εκπαίδευση, 

Επιχειρηματικότητα και Πολιτισμός» που διοργανώνεται από το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της 

Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) σε συνεργασία με το Κέντρο 

Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ, την ΜΚΟ Διάζωμα και το οικονομικό εκπαιδευτικό 

περιοδικό ΞΕΝΟΦΩΝ, οι φοιτητές/τριες του Προγράμματος έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό 

πνευματικό απόθεμα για την μελέτη των διαφορετικών όψεων της πόλης της Ελευσίνας ως πολιτιστικής 

πρωτεύουσας το 2023. Κατόπιν αξιολόγησης όλων των εργασιών από ειδική 5μελή επιστημονική επιτροπή, 

που απαρτίζεται από εκπροσώπους των ανωτέρω συνεργαζόμενων φορέων, μια ομάδα φοιτητών/τριών 

διακρίνεται κάθε χρονιά στο πλαίσιο της δράσης. 

Στο πλαίσιο της βράβευσης των τριών εργασιών που διακρίθηκαν κατά τα τελευταία τρία ακαδημαϊκά έτη 

θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση το Σάββατο 10/7/21 και ώρα 20:30 στον χώρο του Παλαιού 

Ελαιουργείου Ελευσίνας, η οποία συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Ελευσίνας, την Κοινωφελή Επιχείρηση 

Δήμου Ελευσίνας και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την υποστήριξη του Πολιτιστικού 

Οργανισμού «Ελευσίνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2023». 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η διάχυση των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών των τριών βραβευμένων 

ομάδων σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της οικονομικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής ζωής της 

πόλης της Ελευσίνας για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξή της πέραν του 2023. 

Με την επικοινωνιακή υποστήριξη 
 


