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Λευκωσία, 12 Απριλίου 2016

ΒΑΘΙΑ ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΦOIBOY ΔΡΥΜΗ (PHOEBUS J. DHRYMES)
Ο εκλιπών διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
Bαθιά θλίψη εκφράζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τον απροσδόκητο
θάνατο του διακεκριμένου Καθηγητή Οικονομικών, στο Τμήμα
Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κολούμπια (Columbia University) των
ΗΠΑ, Κυπρό- Αμερικανού Καθηγητή Φοίβου Δρύμη.
Ο εκλιπών Καθηγητής, ο οποίος γεννήθηκε στην Κύπρο τo 1932, ήταν
ένας από τους πιο διακεκριμένους καθηγητές Οικονομετρίας των
τελευταίων 50 ετών. Έχει συνεισφέρει σημαντικά στη θεωρητική
Οικονομετρία, μέσω των δημοσιεύσεών του σε εξέχοντα επιστημονικά
περιοδικά και μέσω μιας σειράς εξαιρετικών εγχειρίδιων για τα θεμέλια
και τις μεθόδους της Οικονομετρίας.
Ξεκίνησε την έρευνά του δίνοντας έμφαση στην εφαρμοσμένη οικονομετρική ανάλυση προβλημάτων της
παραγωγής και των επενδύσεων. Έπειτα ενασχολήθηκε με τα θεμέλια της οικονομετρικής μεθοδολογίας,
όπως επίσης και με τις μεθόδους εκτίμησης συστημάτων εξισώσεων (systems of simultaneous equations).
Είναι γνωστός στον τομέα της Οικονομετρίας για τα εξαιρετικά βιβλία του, κάποια εκ των οποίων έχουν
μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Το βιβλίο που εξέδωσε το 1970 με τίτλο “Econometrics: Statistical
Foundations and Applications” αποτέλεσε και αποτελεί ένα προσιτό και ταυτόχρονα αυστηρά θεμελιώδη
οικονομετρικό οδηγό τόσο για φοιτητές όσο και για καθηγητές. Τα μετέπειτα βιβλία του, συνέχισαν να
θεμελιώνουν ζητήματα και να αναλύσουν νέες μεθόδους της Οικονομετρίας μέχρι και το τελευταίο βιβλίο
του το 2000 με τίτλο “Mathematics for Econometrics”.
Ο Καθηγητής Φοίβος Δρύμης διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος
Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συμμετείχε ως μέλος σε πολλές Ειδικές Επιτροπές προσλήψεων

και έχει προσφέρει μέχρι σήμερα τη βοήθειά του προς τα ακαδημαϊκά μέλη του Τμήματος και τους
φοιτητές του. Το 2002, μετά από ομόφωνη εισήγηση του Συμβουλίου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
και Διοίκησης, ανακηρύχθηκε ως Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης,
για τη συμβολή του στη μαθηματική θεμελίωση της Οικονομετρίας. Το ψήφισμα του Πανεπιστημίου
Κύπρου κατά την τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή Φοίβου Δρύμη αναφέρει: «Με την επιστημονική του
συνεισφορά στην ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης συστημάτων εξισώσεων και κατανεμημένων μοντέλων
χρονικής υστέρησης, στην ανάλυση συνθηκών τάξης για την ταυτοποίηση μοντέλων δοκιμών εξισώσεων,
στην πολυμεταβλητή ανάλυση χρονοσειρών και την ανάλυση μοναδιαίων ριζών και συνολοκλήρωσης,
συνέβαλε πρωτοποριακά στη στατιστική και μαθηματική θεμελίωση της οικονομετρίας». Επίσης, το
Τμήμα Οικονομικών διοργάνωσε διεθνές συνέδριο, το 2007 προς τιμήν του Καθηγητή Δρύμη, υπό την
αιγίδα του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Journal of Econometrics.
Ο Φοίβος Δρύμης, γεννήθηκε στην Πάφο το 1932 και αφού μετακόμισε στις ΗΠΑ το 1951, υπηρέτησε για
2 χρόνια ως εθελοντής στις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ. Το 1954 συνέχισε τις σπουδές του
αποκτώντας το 1957 πτυχίο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Τέξας. Το 1961, ολοκλήρωσε το
Διδακτορικό του στα Οικονομικά στο Massachusetts Institute of Technology. Στον πρώτο του διορισμό ως
ακαδημαϊκός την περίοδο 1962-64, διετέλεσε Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών στο Harvard
University. Την ίδια θέση κατείχε και στο University of Pennsylvania την περίοδο 1964-1967, ενώ το 1967
ανελίχθηκε ως Καθηγητής Οικονομικών παραμένοντας στο University of Pennsylvania μέχρι το 1972. Την
περίοδο 1971-1973 δίδαξε στο University of California, Los Angeles και από το 1973 μέχρι πρόσφατα
υπήρξε Καθηγητής Οικονομικών στο Columbia University.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Οικονομικών εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή του συλλυπητήρια
στην οικογένεια και στους άλλους οικείους του εκλιπόντος.
Πηγή: Spanos, A. (2002), “The ET Interview: Professor Phoebus J .Dhymes,” Econometric Theory, 18, 1221–
1272.
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