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Χαιρετισμός στο 1ο Συνέδριο της Ομάδα Μελέτης Σραφφαϊανών 

Οικονομικών: «Ολοκλήρωση και Υπέρβαση της Παραδοσιακής Πολιτικής 

Οικονομίας και Οικονομικής Πολιτικής: Από τη Διαμάχη για το Κεφάλαιο 

του 1960 στην Ελλάδα της Virtual Πτώχευσης του 2010», Πάντειο 

Πανεπιστήμιο, 11 & 12 Απριλίου 2019 
 

Θεόδωρος Μαριόλης 
Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 

Διευθυντής του Study Group on Sraffian Economics, και Πρόεδρος του Ινστιτούτο 

Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης 
 

 

Αξιότιμη Κα Πρύτανη, Κε Κοσμήτορα, Κα Πρόεδρε, 

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 Εκ μέρους της Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών/ Study 

Group on Sraffian Economics, σας ευχαριστώ θερμώς για την ενεργό 

συμμετοχή σας στο παρόν Συνέδριο, το οποίο συνδιοργανώνεται με το 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη του 

Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου μας. Ευχαριστούμε επίσης 

θερμώς τους τους τρεις Χορηγούς μας, η συμβολή των οποίων είναι 

ανεκτίμητη. Πρόκειται, κατά αλφαβητική σειρά, για: το Βιβλιοπωλείο και 

Εκδόσεις Matura, το Φοιτητικό Ραδιόφωνο Spam του Παντείου 

Πανεπιστημίου, και τις Εκδόσεις Τζιόλα.  

 Η Ομάδα Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών (ή ΟΜΣΟ) ιδρύθηκε στο 

εν λόγω Τμήμα, στα μέσα του έτους 2006. Αντικείμενό της είναι η μελέτη, 

ανάπτυξη και εφαρμογή του έργου του Piero Sraffa, δηλαδή του επικεφαλής 

της τελευταίας Επιστημονικής Επανάστασης στην Πολιτική Οικονομία, καθώς 

και του έργου των μαθητών του. Αυτό είναι και το έδαφος από το οποίο αντλεί 

το Συνέδριό μας. Δηλαδή, από τη Σραφφαϊανή Πολιτική Οικονομία, γενικά, 

και από τις μελέτες της ΟΜΣΟ, ειδικότερα.  

 Εάν και αποτελούν μία οργανική ολότητα με ενιαία εννοιολογικά, 

αναλυτικά και μαθηματικά θεμέλια, οι μελέτες της ΟΜΣΟ διακρίνονται σε 

θεωρητικές και εμπειρικές. Οι μεν θεωρητικές στοχεύουν στην εκβάθυνση και 

διεύρυνση της Σραφφαϊανής Πολιτικής Οικονομίας, και οι δε εμπειρικές 

εστιάζουν σε ζητήματα της ελληνικής και Ευρωενωσιακής οικονομίας. 

Ειδικότερα, όσο αφορά στις εμπειρικές μελέτες της, η ΟΜΣΟ έχει αναπτύξει 

ένα Πρωτότυπο Σύστημα Διάγνωσης και Προτάσεων Οικονομικής Πολιτικής, 

το οποίο περιλαμβάνει, σήμερα, περί τους 150.000 δείκτες, και αναπτύσσεται 

συνεχώς. Σημαντικό τμήμα αυτού του υλικού θα εκδιπλωθεί σε διάφορες 

εισηγήσεις του παρόντος Συνεδρίου. 

 Σε αυτά τα 13 χρόνια της λειτουργίας της, η ΟΜΣΟ βρίσκεται σταθερά 

μακριά από κάθε είδους χρηματοδότηση, ενώ η πρωτεύουσα επιστημονική 
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παραγωγή της συνίσταται σε 54 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και 

9 βιβλία, μόνη ή και σε συνεργασία με άλλους, εξωτερικούς ως προς αυτήν, 

ερευνητές. Το έτος 2020 είναι έτος διπλού εορτασμού για την ΟΜΣΟ, διότι 

συμπληρώνονται 60 χρόνια από τη δημοσίευση τόσο του βιβλίου του Sraffa, 

Παραγωγή Εμπορευμάτων μέσω Εμπορευμάτων. Πρελούδιο σε μία Κριτική της 

Οικονομικής Θεωρίας, όσο και του πρωτοπόρου άρθρου με τίτλο: «On the 

general theory of control systems» του  Καθηγητή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

Rudolf E. Kálmán, του θεμελιωτή́ της «Σύγχρονης Θεωρίας των Συστημάτων 

Ελέγχου». Η ΟΜΣΟ έχει συνδυάσει αυτές τις δύο φαινομενικά ετερογενείς, 

μεταξύ τους, επιστημονικές επαναστάσεις και, έτσι, κατά το εν λόγω έτος θα 

κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Springer το βιβλίο τριών μελών της, των 

Νικόλαου Ροδουσάκη, Γιώργου Σώκλη και του ομιλούντος, με τίτλο: Capital 

Theory and Actual Economies. Value, Effective Demand, and Distributive 

Cycles from a Sraffian Standpoint. Αντιπροσωπευτικό τμήμα και από τα υλικά 

αυτού του βιβλίου θα εκτεθεί σε διάφορες εισηγήσεις του παρόντος συνεδρίου. 

 Δεν αποτελεί εκτίμηση αλλά αναντίρρητο γεγονός ότι ο 

συνδιοργανωτής αυτού του Συνέδριου, το ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη 

του Τμήματός, μας διαθέτει τρία (3) χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 

(i). Εναντίωση στη μονοδιάστατη σκέψη. Πράγμα που θα πει: συγκριτική 

έκθεση και κριτική αντιπαράθεση των αναλύσεων όλων των θεμελιωδών 

Σχολών της Πολιτικής Οικονομίας: Κλασικής, Μαρξιστικής, Νεοκλασικής, 

Αυστριακής, (Μετα-) Κεϋνσιανής, Σραφφαϊανής. 

(ii). Έμφαση τόσο στη μαθηματική-ποσοτική μοντελοποίηση και επίλυση των 

ζητημάτων όσο και στην οικονομολογική και κοινωνιολογική κριτική 

αξιολόγηση των αντλούμενων αποτελεσμάτων.  

(iii). Παραγωγή αξιόλογου αριθμού Διπλωματικών Εργασιών και Διατριβών 

υψηλής στάθμης, τα βασικά ευρήματα των οποίων έχουν παρουσιαστεί σε 

Ημερίδες και Συνέδρια αλλά και δημοσιευτεί σε έγκριτους τόμους και διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά. 

 Δεδομένων αυτών των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του εν λόγω 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η ΟΜΣΟ δεν θα μπορούσε παρά να 

βρίσκεται, και όντως βρίσκεται, σε σταθερή σχέση αλλητροφοδότησης με αυτό. 

Όμως, δεν θα πρέπει να μας διαφύγει ότι αυτοί οι δύο πόλοι δεν είναι παρά 

υποσυστήματα εκείνου του συστήματος, το οποίο ονομάζεται: Τμήμα 

Δημόσιας Διοίκησης. Αλλά και ότι εκείνο υπάγεται, με τη σειρά του, στο υπερ-

σύστημα, το οποίο ονομάζεται: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ο διεπιστημονικός 

χαρακτήρας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, από τη μία πλευρά, και η 

ιστορική παράδοση του Παντείου Πανεπιστημίου στην επιστημονικά 

αμερόληπτη και ελεύθερη έρευνα και διδασκαλία, από την άλλη πλευρά, 
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συνθέτουν την ατμόσφαιρα εκείνη εντός της οποίας τα ως άνω εγχειρήματα 

δύνανται να υπάρξουν και να αναπτυχθούν.   

 Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, έχει από την πρώτη στιγμή λεχθεί 

ότι αυτό το Συνέδριο στοχεύει στο να φέρει τους σπουδαστές κοντά με τις 

σπουδές τους, και τις σπουδές τους κοντά με πρωτεύοντα ζητήματα της 

οικονομικής επιστήμης και της πατρίδας μας. Η Οργανωτική Επιτροπή του 

Συνεδρίου μας αποτελείται από  είκοσι φοιτήτριες και φοιτητές, και εργάστηκε 

με εντυπωσιακό ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. Επίσης, στις εισηγήσεις που θα 

παρουσιαστούν συμμετέχουν οκτώ προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί και 

διδακτορικοί φοιτητές. Τέλος, η τελευταία Ενότητα του Συνεδρίου μας με 

τίτλο: «Στρογγυλό Τραπέζι: Παρουσίαση και Ανοικτή Συζήτηση των 

Ευρημάτων Διαδραστικής Επικοινωνίας του Συνεδρίου» ανήκει αποκλειστικώς 

στους φοιτητές μας. Συγκεκριμένα, θα παρουσιάσουν τα ευρήματα από 

Έρευνα Ερωτηματολογίου, την οποία σχεδίασαν και πραγματοποίησαν 

εξολοκλήρου Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Και μπορώ ήδη να σας πω 

ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. 

 Από το 1961 και έως το θάνατό του, το 1972, ο Ezra Pound κλείνεται στη 

Μεγάλη Σιωπή. Διαφαίνεται, ωστόσο, ότι οι κατά εκείνη την περίοδο 

κλιμακούμενες κινητοποιήσεις της Νεολαίας, σε όλο τον κόσμο, τον ωθούν σε 

κάποιες επιστροφές.  Θα πει: 

 

Περιέργεια – συμβουλή στους νέους – περιέργεια. 

 

Αλλά και: 

 

Κανένας άνθρωπος δεν ξέρει αρκετά για την Τέχνη. 

Είδα νέους εξαίσια προικισμένους που δεν κατάφεραν να 

υπολογίσουν σωστά το μάκρος του Ταξιδιού. 

  

 Είμαι της γνώμης ότι οι φοιτητές μας μπορούν και πρέπει να 

διαφυλάξουν αυτές τις δύο Οδηγίες του Ποιητή. 


