Παναγιώτης Γ. Παυλόπουλος (1930-2020)
Έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Παυλόπουλος αφυπηρετήσας καθηγητής του ΤΟΕ ΕΚΠΑ. Ο
Παναγιώτης Παυλόπουλος γεννήθηκε στη Νάξο. Τελείωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στα οικονομικά
στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές
στο Πανεπιστήμιο του Manchester στο Ηνωμένο Βασίλειο από όπου αναγορεύθηκε διδάκτορας. Κατά τα
έτη (1971-1973) υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Επιστημονικός Διευθυντής στο ΚΕΠΕ (Κέντρο Ερευνών
και Προγραμματισμού) υπό τον Ηλία Μπαλόπουλο ως Επιστημονικό Διευθυντή. Εκλέχτηκε τακτικός
καθηγητής στην έδρα της Πολιτικής Οικονομίας στο νεοσύστατο τμήμα οικονομικών επιστημών της
Νομικής Σχολής. Ο μοναδικός οικονομολόγος καθηγητής εκείνη την περίοδο στη Σχολή, ήταν ο Ι. Κούλης
μετέπειτα Υπουργός Οικονομικών της δικτατορικής κυβέρνησης. Ο Π.Γ. Παυλόπουλος υπήρξε ο δεύτερος
γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ (Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) μετά το καθηγητή
Κουτσουμάρη από το 1984 έως το 1988. Διετέλεσε υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος (21/2/199229/11/1993). Το 1998 με την ίδρυση του ΙΤΕΠ (Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων)
ανέλαβε γενικός διευθυντής του ιδρύματος. Συνέγραψε πλήθος διδακτικών εγχειριδίων και μελετών. Τα
πλέον γνωστά είναι: A Statistical Model for the Greek Economy 1949-1959, [Contributions to Economic
Analysis, 44], (Amsterdam: North-Holland, 1966) [το πρώτο οικονομετρικό υπόδειγμα της ελληνικής
οικονομίας], Θεωρία οικονομικής πολιτικής, (Αθήνα: Σάκκουλας, 1977), Εισοδηματικά μερίδια: τάσεις,
αίτια, επιδράσεις, (Αθήνα : ΙOBE, 1986), Η παραοικονομία στην Ελλάδα : μία πρώτη ποσοτική
οριοθέτηση, (Αθήνα : ΙΟΒΕ, 1987), Το δημοσιονομικό πρόβλημα: προτάσεις πολιτικής, (Αθήνα: ΙΟΒΕ,
1990), Το μέγεθος και η δυναμική του τουριστικού τομέα, (Αθήνα: ΙΤΕΠ, 1999). Από τα άρθρα του το
πλέον γνωστό είναι το «Determining factors of interindustry wage level differentials in Greek
manufacturing», European Economic Review, 6 (1), 59-75 [Ιανουάριος 1975]. Είχε αναλάβει την ελληνική
έκδοση από τον εκδοτικό οίκο Σάκκουλα της εξαιρετικά χρήσιμης σειράς Macmillan studies in economics,
ενώ στο ΚΕΠΕ είχε επιμεληθεί τη μετάφραση του βιβλίου του J.A. Schumpeter, Καπιταλισμός,
σοσιαλισμός και δημοκρατία (Αθήνα: ΚΕΠΕ, 1972) και του δίτομου έργου με επιμέλεια του Richard
Thorn, Νομισματική Θεωρία και πολιτική: Αι σημαντικώτεραι συμβολαί εις την σύγχρονον σκέψιν, (Αθήνα:
ΚΕΠΕ, 1971). Πολλοί από τους παλαιούς του φοιτητές διδάσκουν – ή δίδασκαν – σήμερα στο Τμήμα μας.
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Τμήματος εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα θερμά τους συλλυπητήρια
στην οικογένεια του εκλιπόντος.

