
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκδήλωση τιμής και μνήμης

της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και  της 
Νομικής Σχολής  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αμφιθέατρο Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών 
Α.Π.Θ.

Τετάρτη 2 Μαΐου 2018
ώρα 18.00

Ακριβή μου υγεία !

Λίλας Αντωνοπούλου

Παναγιώτης Γιαταγαντζίδης δικηγόρος Αθηνών, πρώην εισηγητής στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στέλλα Κωστοπούλου αναπληρώτρια καθηγήτρια της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Αντώνης Ταργουτζίδης δρ. οικονομικών της υγείας, διδάσκων στη Σχολή Οικονομικών 
και Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Αλέξης Μπένος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:00 – 18:30

18:30 – 19:30

19:30 – 20:00

Πρόλογος του Πέτρου Στάγκου Kαθηγητή της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., μέλους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Συμβούλιο της Ευρώπης

Χαιρετισμός του Αναπληρωτή Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης
Αναπληρωτή καθηγητή Νίκου Βαρσακέλη

Χαιρετισμός της Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής 
Kαθηγήτριας Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου

Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
Aναπληρωτή καθηγητή Γρηγόρη Ζαρωτιάδη

Σάκης Παπαδημητρίου στο πιάνο

Επίλογος

Το δικαίωμα στην υγεία: θεμέλια της νομικής προστασίας στην Ευρώπη

Το ερευνητικό έργο «Ο υγιής Δήμος», που εκπονείται στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - 
Βουλγαρίας (πρόγραμμα Interreg)

Οικονομία και υγεία: η συμπόρευση, στο έργο της Λίλας

Φωτίζοντας τα οικονομικά της υγείας, με τη σκέψη της Λίλας



“…Η αθόρυβη είσοδος της οικονομίας της υγείας πρώτη φορά σε 
ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα έγινε στη Θεσσαλονίκη, 
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
στις αρχές της δεκαετίας του 1980 … Η παράλληλη διδασκαλία δυο άλλων 
γνωστικών αντικειμένων που μού ανατέθηκε από το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών, της πολιτικής οικονομίας και της οικονομικής ιστορίας, ήταν 
καθοριστική για τη διδασκαλία της οικονομίας της υγείας. Η εμβάθυνση 
και η εξοικείωση με τους μεγάλους στοχαστές των οικονομικών θεωριών 
και, κυρίως, με την οικονομική ιστορία, έδινε στο καθημερινό ραντεβού 
μου με την οικονομία της υγείας μια άλλη διάσταση, με πολιτικές, 
κοινωνιολογικές, ιστορικές και θεσμικές διαστάσεις. Πάνω απ’ όλα, 
είμαι ευγνώμων απέναντι στο θεό της ιστορίας, που μ’ έκανε να δω 
υπό γωνία το αντικείμενο της ειδικότητάς μου, να το παρακολουθώ 
στο σταυροδρόμι των επιστημών του ανθρώπου, εκεί που η πολιτική 
συναντάει την κοινωνιολογία, τη διοικητική επιστήμη, τη νομική και 
την ιστορία. Η διεπιστημονική προσέγγιση, η συστηματική απόδραση 
από τα στενά γνωστικά πεδία του ενός ή του άλλου επιστημονικού 
κλάδου, είναι η μόνη δυνατότητα για τον ερευνητή να κατανοήσει και 
να διαχειριστεί τα όλο και πιο σύνθετα προβλήματα της εποχής μας …”

Λίλα Αντωνοπούλου, 2014


