
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και οι εκδόσεις Επίκεντρο
σας προσκαλούν, την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 στις 19.00, 
να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή διάλεξη 
της Καθηγήτριας Esther DUFLO, Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών 2019,
« ΤΑ ΚΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ - ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ - ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ »

Συντονισμός:
Ηλίας ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Καθηγητής Οικονομικών του London Business School

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της « Τα καλά οικονομικά για δύσκολους 
καιρούς » στην Ελλάδα, η βραβευμένη με το Νόμπελ Οικονομικών το 2019, Esther 
DUFLO, κάτοχος της έδρας Οικονομικών « Φτώχεια και δημόσια πολιτική » του Col-
lège de France στο Παρίσι, προσκαλεί το ελληνικό κοινό σε μια διερεύνηση των 
ερευνητικών προκλήσεων στο χώρο των Οικονομικών της Ανάπτυξης και των 
τρόπων συμβολής τους στη δημόσια πολιτική. 

Κυρίως, παραθέτοντας ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών μορφών πολιτικής, η Esther 
DUFLO θα εξηγήσει με ποιόν τρόπο μία καλή οικονομική επιστήμη, στηριζόμενη 
στα πρόσφατα επιτεύγματα της έρευνας και σε αξιόπιστα εμπειρικά στοιχεία και 
δεδομένα, μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την οικοδόμηση ενός πιο δίκαιου και 
ανθρώπινου κόσμου.

Πληροφορίες: www.ifg.gr 

L’Institut français de Grèce et les éditions Epikentro
vous invitent, jeudi 22 avril 2021 à 19h00, 
 à la  conférence en ligne d’ Esther DUFLO, professeure, Prix Nobel d’économie 2019
 « ÉCONOMIE UTILE POUR DES TEMPS - ENCORE PLUS - DIFFICILES »

Modération : 
Elias PAPAIOANNOU, professeur d’économie, London Business School

À l’occasion de la sortie en Grèce de son livre « Économie utile pour des temps diffi-
ciles », Esther DUFLO, prix Nobel d’économie 2019 et titulaire de la chaire d’économie 
« Pauvreté et politique publique » au Collège de France à Paris, proposera au public 
grec une réflexion sur les enjeux de la recherche en économie du développement et 
sur sa contribution aux politiques publiques. 

Surtout, en offrant un panel d’alternatives aux politiques actuelles, Esther Duflo ex-
posera en quoi une bonne science économique, appuyée sur les dernières avancées 
de la recherche, sur des expériences et des données fiables, constitue un levier pour 
bâtir un monde plus juste et plus humain.

Informations : www.ifg.gr

ΤΑ ΚΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ 
- ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ - ΔΎΣΚΟΛΟΎΣ ΚΑΙΡΟΎΣ  
ECONOMIE UTILE POUR DES TEMPS 
- ENCORE PLUS - DIFFICILES 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ│INFORMATIONS : WWW.IFG.GR
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