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Με ιδιαίτερη χαρά έρχομαι σήμερα να εγκαταστήσω το νέο Δ.Σ. του Εθνικού 

Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, γιατί έχω την πεποίθηση ότι βρίσκομαι σε ένα 

ίδρυμα που έχει προσφέρει σημαντικό έργο για την κατανόηση της σύγχρονης 

ελληνικής κοινωνίας. Και επιπλέον γιατί αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε ένα 

επιστημονικό χώρο που μου είναι πολύ οικείος αλλά και για τον οποίον θα ήθελα 

να μπορώ να οραματιστώ ένα καλύτερο μέλλον. Ενα μέλλον απαλλαγμένο από τις 

αντιξοότητες και τις περιπέτειες που έχει γνωρίσει στα τριανταπέντε χρόνια της 

λειτουργίας του.

Σκοπός μου δεν είναι όμως σήμερα να αναφερθώ, ούτε θα επιθυμούσα να 

επεκταθώ σε κριτική και εκτιμήσεις για τους λόγους που έχουν οδηγήσει το ΕΚΚΕ 

σε μια κατάσταση αδράνειας που όλοι θα θέλαμε γρήγορα να ξεπεραστεί.

Αυτό που με ενδιαφέρει, αυτό που ζητώ από το νέο Δ.Σ., είναι η ανάπτυξη και 

προώθηση της κοινωνικής έρευνας, η αναδιοργάνωση και η δραστηριοποίηση του 

ΕΚΚΕ, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ως ερευνητικό ίδρυμα που να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. Και στην πορεία αυτή θα ήθελα να 

διαβεβαιώσω το Δ.Σ. αλλά και τους εργαζόμενους στο ΕΚΚΕ, ότι θα έχουν την 

αμέριστη συμπαράστασή μου.

Η αναγκαιότητα της κοινωνικής έρευνας αποτελεί για όλους μας κοινό τόπο και δεν 

νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθώ στο ζήτημα αυτό. Οπως επίσης αποτελεί κοινό 

τόπο - τουλάχιστον για όσους σχετίζονται με τις κοινωνικές επιστήμες- ότι ένα 

κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, έχει ένα 

διττό ρόλο να εκτελέσει : αφενός την ελεύθερη ανάπτυξη της επιστημονικής 

γνώσης και αφετέρου την άμεση εκπόνηση συγκεκριμένων μελετών, που θα 

επιτρέψουν την συστηματική και ορθολογική αντιμετώπιση των οξυμένων 

κονωνικών προβλημάτων του παρόντος και του μέλλοντος. Και θα ήθελα να 

υπογραμμίσω ότι στη σημερινή συγκυρία - σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, 

σε μια Ελλάδα που αλλάζει πιό γρήγορα απ' ότι προλαβαίνουμε ίσως να το 

συνειδητοποιήσουμε - ο δεύτερος αυτός ρόλος αποκτά κρίσιμη σημασία όχι μόνον 

για την λειτουργία του ΕΚΚΕ, αλλά και ευρύτερα για το κοινωνικό σύνολο.



Ξέρω βέβαια ότι θαύματα δεν γίνονται από την μια μέρα στην άλλη και ότι τα 

οράματα σπάνια υλοποιούνται -σε όσο βαθμό τουλάχιστον θα επιθυμούσε κανείς. 

Θέλω όμως να πιστεύω ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο ΕΚΚΕ έχουν τη βούληση - 

παραμερίζοντας πικρίες και αντιπαλότητες του παρελθόντος- να προσπαθήσουν 

για το καλύτερο. Με συστηματικότητα και εργατικότητα να οικοδομήσουμε, στο 

συντομότερο δυνατό διάστημα, ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο να αποτελεί 

σημείο αναφοράς και για την επιστημονική παραγωγή του και για τη λειτουργία 

του.

Στόχος μας είναι, σε πολύ σύντομες προθεσμίες, να εφαρμοστεί πλήρως και το 

ΕΚΚΕ ο νόμος για την έρευνα, ώστε να αποκτήσει επιτέλους το ΕΚΚΕ αφενός τη 

δομή που του αρμόζει και αφετέρου τον υλικό και τεχνικό εξοπλισμό που είναι 

απαραίτητος για την οργάνωση της έρευνας. Και ως προς το δεύτερο αυτό σημείο 

θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα νέα προγράμματα του ΕΠΕΤ 2 που σύντομα θα 

προκηρυχθούν προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία, η οποία με κανένα τρόπο δεν 

πρέπει να χαθεί.

Χρειάζεται όμως να υπάρξει και από την πλευρά των εργαζομένων η ανταπόκριση 

και η θέληση για μια νέα πορεία. Γιατί όλοι ξέρουμε τοι το ΕΚΚΕ, μετά από μια 

φάση εντατικής παρουσίας και σημαντικής προσφοράς, βρίσκεται σήμερα σε μια 

φάση συρρίκνωσης που αποκεντρώνει την ερευνητική διάθεση και την επιστημονική 

σκέψη.

Χρειάζεται επομένως άμεση επαναδραστηριοποίηση, έστω σε περιορισμένο αριθμό 

προγραμμάτων, αλλά πάντως υλοποιήσιμων σε τακτές προθεσμίες και με ορατά 

αποτελέσματα.

Γιατί ο ερευνητής δεν μπορεί να επαναπαύεται σε εργασίες του παρελθόντος. Το 

επάγγελμα του ερευνητή -κι αυτό το ξέρετε καλύτερα από εμένα- απαιτεί μόνιμη 

εγρήγορση και επιστημονική παρουσία, η οποία κρίνεται και ρπέπει να κρίνεται 

συνεχώς.

Εύχομαι λοιπόν σε όλους καλή δουλειά, και ελπίζω το νέο Δ.Σ. να οδηγήσει 

γρήγορα το ΕΚΚΕ στην επιστημονική δραστηριοποίηση και τη θεσμική ολοκλήρωση,



η οποία θα επιφέρει και την αντικατάσταση του παρόντος συμβουλίου, από ένα 

άλλο εκλεγμένο συμβούλιο. Είναι από τις σπάνειες φορές που εγκαθιστώντας ένα 

Δ.Σ. του εύχομαι όχι μονο να είναι αποδοτικό στο έργο του αλλά να μην 

μακροημερεύσει.

Αλλά για το σκοπό αυτό έχω απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

-τον οποίο όλοι σας γνωρίζετε και είμαι βέβαιος ότι εκτιμάτε- όσο και στα 

υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

Τους ευχαριστώ όλους που δέχτηκαν να συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια και 

τους εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο της ανασυγκρότησης του ΕΚΚΕ, το οποίο 

είναι για μας κρίσιμης σημασίας και απόλυτης προτεραιότητας.


