Πρόλογος

Μια φορά και έναν καιρό…
Άκουσα κάποτε τον Σωκράτη να συζητεί για το θέμα της οικονομίας τα εξής:
- «Πες μου Κριτόβουλε, είναι η οικονομία το όνομα μιας επιστήμης όπως η ιατρική,
η μεταλλουργική και η αρχιτεκτονική;»
- «Πιστεύω πως ναι» απάντησε ο Κριτόβουλος.
- «Και όπως μπορούμε να συναγάγουμε ποιο είναι το έργο κάθε μιας από αυτές τις τέχνες, με τον ίδιο τρόπο θα μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιο είναι το έργο της οικονομίας;»
- «Λοιπόν, μου φαίνεται ότι το έργο του καλού οικονόμου είναι να διαχειρίζεται καλά
τον οίκο του» απάντησε ο Κριτόβουλος.
- «Αλλά και τον οίκο κάποιου άλλου δεν θα μπορούσε να διαχειρίζεται σαν να ήταν
δικός του αν το ήθελε και αν του το επέτρεπε ο άλλος; Όπως αυτός που κατέχει την κατασκευαστική τέχνη μπορεί να εργαστεί για κάποιον άλλο αλλά και για τον εαυτό του,
έτσι υποθέτω και ο οικονομικός» είπε ο Σωκράτης.
- «Πιστεύω πως ναι, Σωκράτη.»
- «Άρα είναι δυνατό σε αυτόν που κατέχει την τέχνη αυτή, ακόμα και αν τυχαίνει να μην
έχει χρήματα, να λαμβάνει μισθό διαχειριζόμενος τον οίκο κάποιου άλλου, όπως αυτός που κατασκευάζει ένα οίκημα για κάποιον άλλο;»
- «Μα τον Δία, ναι. Και πολύ μισθό αν αφού παραλάβει τον οίκο κάνει όσα πρέπει και
πλουτίζει τον οίκο δημιουργώντας περιουσία» είπε ο Κριτόβουλος. […]
-

«Δεν νομίζω ότι έχω ανάγκη περισσοτέρων χρημάτων διότι είμαι επαρκώς πλούσιος,
αλλά εσύ Κριτόβουλε μου φαίνεσαι να είσαι σε δεινή θέση και, μα τον Δία, είναι
φορές που και εγώ σε λυπάμαι.»
Και ο Κριτόβουλος γελώντας είπε:
- «Για όνομα του Θεού, Σωκράτη, πόσα θα εισέπραττες αν πωλούσες τα κτήματά σου και
πόσα τα δικά μου;»
- «Νομίζω ότι αν τύχαινα σε καλό αγοραστή, για όλα τα πράγματα και την οικία μου θα
εισέπραττα εύκολα πέντε μνες (=500 δραχμές), για τα δικά σου είμαι σίγουρος θα εισέπραττα περισσότερο από το εκατονταπλάσιο αυτού του ποσού» είπε ο Σωκράτης.
- «Και ενώ το γνωρίζεις αυτό, αφενός θεωρείς ότι δεν χρειάζεσαι χρήματα, αφετέρου λυπάσαι εμένα για τη δεινή μου θέση;»
- «Διότι τα μεν δικά μου αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες μου, τα δε δικά σου και
τριπλάσια να ήταν δεν μου φαίνεται να αρκούν για να συντηρήσουν τον τρόπο ζωής
και τη φήμη σου» είπε.
Ξενοφών, Οικονομικός
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Η παρούσα συλλογή διαλέξεων εισαγωγικού και ενδιαμέσου επιπέδου στο πεδίο
της οικονομικής επιστήμης βασίζεται στις διδακτικές μου σημειώσεις υπό τον τίτλο A Course in Modern Economic Science (Cork, 2002) και βελτιώσεις που προέκυψαν από παρατηρήσεις ή ερωτήσεις φοιτητών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών –
ΑΣΟΕΕ κατά τη διάρκεια των ετών.
Επειδή λίγα πράγματα προκύπτουν με επιφοίτηση και εν γένει χτίζουμε επάνω
σε αυτά που μας παραδίδονται, ευχαριστώ τους Εμμανουήλ Δρανδάκη, Θεόδωρο
Λιανό, Νικόλαο Μπαλτά, Γεώργιο Συμεωνίδη, Αbhinay Μuthoo για τα πρότυπα
παιδευτικής παρουσιάσεως των θεμάτων που μου μετέδωσαν. Επίσης ευχαριστώ
την Ιωάννα Κουντούρη, για την προσπάθειά της να ενσωματώσει στον τόμο την
οπτική του φοιτητού και φροντιστού.
Οι επισημάνσεις είναι ευπρόσδεκτες στην ηλεκτρονική διεύθυνση textbook_suggestions@prodromidis.com.
Π. Κ. Προδρομίδης
Αθήνα, Αύγουστος 2014
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