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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2002

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος και ο 
Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης τίμησαν σήμερα με την παρουσία 
τους την τελετή έναρξης λειτουργίας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών, το οποίο ανήκει οργανικά στην Τάξη των Θετικών 
Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών και εποπτεύεται από το 
υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Ίδρυμα διοικείται 
από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου είναι 
ακαδημαϊκοί και εκλέγονται από την Τάξη των Θετικών Επιστημών της 
Ακαδημίας Αθηνών. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος 
είναι ο καθηγητής Γρηγόρης Σκαλκέας και αντιπρόεδρος ο καθηγητής 
Κώστας Στεφάνής.

Επίσης, στην τελετή έναρξης λειτουργίας του Ιδρύματος, παρέστησαν 
εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου 
και προσωπικότητες από τον ιατρικό και επιστημονικό χώρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός έκοψαν μαζί την ταινία 
έναρξης λειτουργίας του Ιδρύματος παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη, 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και των λοιπών 
προσκεκλημένων.

Η τελετή έναρξης άρχισε με αγιασμό, στον οποίο χοροστάτησε ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Ακολούθησαν χαιρετισμός από 
τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Περγάμου 
κ. Ιωάννη Ζηζιούλα, ομιλία του Προέδρου του Ιδρύματος και αντιπροέδρου 
της Ακαδημίας Αθηνών καθηγητή Γρηγόρη Σκαλκέα και του Οικουμενικού 
Πατριάρχη (Οι ομιλίες διανέμονται σε ξεχωριστά δελτία τύπου).

Στη συνέχεια, εκ μέρους του προέδρου και του διοικητικού συμβουλίου του 
Ιδρύματος, απονεμήθηκαν μετάλλια σε όσους συνέβαλαν στη δημιουργία 
του Ιδρύματος.

Στον Πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη απονεμήθηκε χρυσό μετάλλιο γτα 
την εξαιρετική συμβολή του στην πραγματοποίηση αυτού του 
μεγάλου στόχου, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της 
Ακαδημίας Αθηνών. Ο Πρωθυπουργός ευχαριστώντας για την τιμή 
που του έγινε είπε τα εξής:

« Παναγιότατε, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι,

Όταν το 1993 ανέλαβα το υπουργείο Βιομηχανίας -  Εμπορίου -  Έρευνας 
και Τεχνολογίας, ένας από τους φακέλους που με περίμενε ήταν το 
σχεδιαζόμενο Κέντρο Ιατροβιολογικών Ερευνών. Σχεδιαζόμενο και από την 
Ακαδημία, αλλά και από άλλους φορείς.

1



Το Κέντρο αυτό συνάντησε στην πορεία δημιουργίας του πολλές δυσκολίες. 
Δυσκολίες και συζητήσεις, αν θα πρέπει να γίνει με τον άλφα ή βήτα τρόπο, 
ποια είναι η έρευνα που θα χρηματοδοτείται, ποιος θα καθορίζει την έρευνα 
αυτή, ποιοι θα συμμετέχουν. Άπειρα ήταν τα ερωτήματα.

Πιστεύω πως δεν θα καταλήγαμε στη σημερινή ημέρα, αν δεν υπήρχε πίσω 
από το σχέδιο της Ακαδημίας Αθηνών ο κ. Σκαλκέας, ο οποίος ανέπτυξε τις 
σχετικές πρωτοβουλίες, έψαξε για χρηματοδότηση, απαντούσε στα 
ερωτήματα και έλυνε προβλήματα. Και γι’ αυτό πιστεύω ότι του αξίζουν 
θερμά συγχαρητήρια για το έργο που πραγματοποιήθηκε.

Είναι επίσης συνηθισμένο στον τόπο μας -  το γνωρίζουμε όλοι- να υπάρχουν 
πολλές και ωραίες ιδέες. Το δύσκολο όμως είναι η εφαρμογή τους στην 
πράξη. Απέναντι στη δυσκολία της εφαρμογής, μια πολύ συνηθισμένη στάση 
είναι να βρει τη λύση η κυβέρνηση, εκείνη να αναζητήσει τους πόρους, να 
ορίσει τα πρόσωπα, να λύσει τα προβλήματα. Εμείς οι άλλοι απλώς 
περιμένουμε.

Και θέλω να τονίσω ότι η συγκεκριμένη περίπτωση του Ιδρύματος είναι 
ακριβώς εκείνη που δείχνει ότι είναι δυνατή και μια άλλη πορεία. Δηλαδή 
στην περίπτωση του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών, κατέστη δυνατόν 
η Ακαδημία Αθηνών να αναλάβει πρωτοβουλίες, να σχεδιάσει, να οργανώσει 
τη χρηματοδότηση, να απαντήσει σε ερωτήματα και να βρει διεξόδους.

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αυτής της απλής αλήθειας: συν Αθηνά και χείρα κινεί.

Επομένως, και χωρίς την κυβέρνηση και χωρίς την κρατική χρηματοδότηση 
αποκλειστικά, εάν εργασθούμε, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω και τα εξής: Βρισκόμαστε στην εποχή της 
γνώσης. Γνώση σημαίνει αναζήτηση, γνώση σημαίνει έρευνα. Και η έρευνα 
στην Ελλάδα, κυρίως η εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά και η θεωρητική, 
υστερούν. Ο λόγος συνίσταται πρωτίστως στη διάθεση ανεπαρκών πόρων, 
αλλά και στην έλλειψη των αναγκαίων θεσμών.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει στη χώρα μας και στον τομέα της 
έρευνας σημαντικά βήματα. Σιγά-σιγά, αλλά σταθερά, όλο και περισσότεροι 
πόροι διατίθενται για την έρευνα και όλο και περισσότεροι επιστήμονες 
ασχολούνται με ερευνητικές διαδικασίες.

Δεν είναι τυχαίο ότι όσον αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, δηλαδή τα 
προγράμματα εκείνα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο πλαίσιο του τομέα της έρευνας, η χώρα μας έχει πολύ μεγαλύτερα 
ποσοστά συμμετοχής σε σχέση με τον αριθμό των Ελλήνων ερευνητών και τα 
ερευνητικά προγράμματα στη χώρα μας. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κοινής 
προσπάθειας και δείχνει πως και σε αυτό τον τομέα η Ελλάδα αλλάζει, η 
Ελλάδα προχωρεί. Θα συνεχίσουμε σταθερά αυτή την πορεία για να 
δώσουμε τη δυνατότητα στη χώρα μας να συμμετέχει στις εξελίξεις του νέου 
αιώνα».
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