
Λουκάς Παπαδήμος 

Ο νέος  πρωθυπουργός της Ελλάδας Λουκάς  Παπαδήμος  συνεχίζει μία διακεκριμένη  
παράδοση  του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακολουθεί το δρόμο επιφανών οικονομολόγων 
καθηγητών  που πρωτοστάτησαν στη δημόσια ζωή του τόπου με προσφορά στην οικονομία 
και την διοίκηση:  Ανδρέας Ανδρεάδης, Κυριάκος Βαρβαρέσος, Ξενοφών Ζολώτας, Αγγελος 
Αγγελόπουλος, Ιωάννης Πεσμαζόγλου.  

Ο Λουκάς Παπαδήμος εκλέχθηκε στη θέση του καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Πανεπιστήμιο 
το 1988, επί προεδρίας Γιώργου Κριμπά. Το επιστημονικό του αντικείμενο ήταν  η 
«Μακροοικονομική Πολιτική».  Η εκλογή του στηρίχθηκε σε ομόφωνη έκθεση τριμελούς 
επιτροπής που απαρτίσθηκε από τους καθηγητές Γιώργο Κριμπά, Κωστή Βαϊτσο και την 
καθηγήτρια Λούκα Κατσέλη.  Στο εκλεκτορικό σώμα περιλαμβάνονταν επίσης οι καθηγητές 
Γιάννης Σαμαράς, Nικόλαος Πετραλιάς και ο υπογράφων. Η εκλογή ήταν ομόφωνη και 
ενθουσιώδης, σύμφωνα με τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της 22ας Ιουνίου 1988.  

Πριν την έλευσή του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ο Λουκάς Παπαδήμος είχε ολοκληρώσει 
λαμπρές σπουδές στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασσαχουσέτης  (ΜΙΤ) και είχε συγγράψει 
διατριβή με τον διαπρεπή νομπελίστα Franco Modigliani.  Είχε συγγράψει επίσης πλήθος 
επιστημονικών εργασιών με αντικέιμενο την νομισματική θεωρία και πολιτική, είχε 
συνεργασθεί με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ  και είχε καταλάβει επάξια τη θέση του 
αναπληρωτή καθηγητή στο πανεπιστήμιο  Columbia.  

Η εκλογή του Παπαδήμου  ήταν ένα σημαντικό βήμα στον εμπλουτισμό του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών.  Η στελέχωση με νέους επιστήμονες που έφερναν σύγχρονες 
προσεγγίσεις και άνοιγαν νέους ορίζοντες για τους φοιτητές και την πανεπιστημιακή 
κοινότητα ήταν τότε στρατηγική επιλογή και η εκλογή Παπαδήμου αντιπροσώπευε μία ακόμη 
επιτυχία.  

Στην διδασκαλία και την έρευνα ο Λουκάς Παπαδήμος διέδιδε νέες αντιλήψεις για την 
λειτουργία της νομισματικής πολιτικής. Ηταν προσηλωμένος στο Ευρωπαϊκό εγχείρημα για την 
πραγματοποίηση του ιστορικού οράματος της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης, μιας 
Ενωσης που υποσχόταν να γίνει εφαλτήριο για την  πολιτική ένωση της Ευρώπης. 

Συμφοιτήσαμε με τον Λουκά Παπαδήμο στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασσαχουσέτης ως 
μεταπτυχιακοί φοιτητές. Εκείνα τα χρόνια η Ελλάδα ήταν στο μεταίχμιο μεταξύ δικτατορίας 
και δημοκρατίας και η ενασχόληση με τα ζητήματα της Ελλάδας αποτελούσε ισχυρό μαγνήτη 
για όλους μας. Ωστόσο, η προσήλωση στις σπουδές, η επιμέλεια και η ανάπτυξη της 
επιστημονικής ευρηματικότητας σε ένα χώρο, όπως το ΜΙΤ που τόσα μας προσέφερε, ήταν 
ένα απο τα χαρακτηριστικά του Λουκά Παπαδήμου. Πάντα μειλίχιος και φιλικός, ήταν 



συνομιλητής που γρήγορα πήγαινε στην ουσία και συνεχώς αναζητούσε την κατανόηση 
πολύπλοκων καταστάσεων.  

Ως ερευνητής ο Λουκάς Παπαδήμος ήταν επίμονος και δημιουργικός. Ως οικονομολόγος είχε 
από νωρίς κατακτήσει ένα πολύ υψηλό επίπεδο κατανόησης των διόδων μέσω των οποίων το 
νόμισμα, το πιστωτικό σύστημα και οι χρηματοοικονομικές αγορές αλληλεπιδρούσαν με την 
οικονομία. Στην εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας τα τελευταία σαράντα χρόνια, τα θέματα 
που θεράπευε αναγορεύθηκαν σε πρωτεύοντα χαρακτηριστικά του παγκόσμιου καπιταλισμού.  

Το αντικείμενο της «Μακροοικονομικής Πολιτικής» είναι από τα πεδία της επιστήμης που 
γεφυρώνουν θεωρία και πρακτική. Ο Λουκάς Παπαδήμος είχε από νωρίς επιδείξει κλίση στην 
άσκηση της πολιτικής. Η θητεία του στην Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα και η εμπλοκή του 
στην Ελληνική οικονομία από τις θέσεις του οικονομικού συμβούλου της Τράπεζας Ελλάδος 
και του μέλους του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων ήσαν ισχυρά τεκμήρια της 
κλίσης του.  

Η σοβαρότητα, η γνώση, η ψυχραιμία και η σωφροσύνη ήσαν τα ισχυρότερα ερείσματα του 
Λουκά Παπαδήμου στην πορεία του ως μαχόμενου οικονομολόγου σε θέσεις άσκησης 
πολιτικής. Ως διοικητής της Τραπεζας της Ελλάδος έπαιξε βαρύνοντα ρόλο στη νομισματική 
σταθεροποίηση της δραχμής κατά την ύστερη περίοδο της δεκαετίας του 1990, 
δημιουργώντας στιβαρές προϋποθέσεις για την είσοδο τη χώρας στην ΟΝΕ.  

Μετά την ένταξη στο Ευρώ, η προσωπικότητα και η εμπειρία στα Ευρωπαϊκά νομισματικά 
θέματα προώθησαν τον Λουκά Παπαδήμο στη θέση του υποδιοικητή της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας. Από εκείνη τη θέση εργάσθηκε με μεγάλη συνέπεια και επιτυχία για την 
σταθερότητα της Ευρωζώνης και απέκτησε τεράστιο κύρος στους κύκλους της ΕΕ αλλά και 
παγκοσμίως. 

Η κρίση της Ελληνικής οικονομίας σε μία κλυδωνιζόμενη Ευρωζώνη θέτει σε κίνδυνο τις 
προοπτικές της χώρας μας. Είναι σημαντικό που υπάρχουν άνθρωποι σαν τον ευρωπαϊστή 
συνάδελφό μας Λουκά Παπαδήμο, που έχουν το κύρος, την πείρα και το θάρρος να επιδοθούν 
σε μία ‘διακυβέρνηση της κρίσης’. Ολοι στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ευχόμαστε 
καλή δύναμη και επιτυχία.  
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