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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός ΒΕΤ και Εμπορίου κ. Κώστας Σημίτης απηύθηνε σήμερα στο 
Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, τον παρακάτω χαιρετισμό, κατά την παρουσίαση 
των Επιστημονικών Δραστηριοτήτων των Ανθρωπιστικών Κέντρων του 
Ιδρύματος, με έμφαση στον Βορειοελλαδικό Χώρο.

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών ανάμεσα 
σε εκλεκτούς φίλους και συναδέλφους, για να δούμε τις προσπάθειες και 
τα επιτεύγματα των ερευνών στον ελληνικό πολιτισμό.

Παρόλο που η έρευνα στην Ελλάδα είναι ένα σχετικά πρόσφατο 
φαινόμενο, πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι εξαντλείται μόνο στις 
θετικές kol εφαρμοσμένες επιστήμες και ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες 
και ο πολιτισμός είναι στην καλύτερη περίπτωση πολυτέλεια ή ακόμα και 
περιθωριακή δραστηριότητα. Δυστυχώς αν κοιτάξει κανείς τους 
προϋπολογισμούς που διαθέτει η Πολιτεία στους διάφορους τομείς 
έρευνας μπορεί να καταλήξει σε μία παρόμοια διαπίστωση.

Γνωρίζουμε όμως όλοι πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι. Οτι χωρίς την 
ιστορική έρευνα, τον πολιτισμό και την εξέλιξη των ανθρωπιστικών 
επιστημών η κοινωνία δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη και τα 
επιτεύγματα της έρευνας και τεχνολογίας σε άλλους τομείς θα μείνουν 
περιορισμένης χρησιμότητας.

Στην Ελλάδα η ευαισθητοποίηση που υπήρξε τα τελευταία χρόνια για τα 
εθνικά μας θέματα, μας οδήγησε να σκεφθούμε πόσο λίγη σημασία είχαμε 
δώσει στο παρελθόν για την έρευνα της ιστορίας μας, της κοινωνίας μας 
και του πολιτισμού.

Εστω και με καθυστέρηση, η Ελληνική Πολιτεία θα προσπαθήσει να 
ενισχύσει αυτές τις προσπάθειες, ιδιαίτερα μάλιστα μέσω του ΕΙΕ, που 
πολλά - αν και αθόρυβα - έχει μέχρι σήμερα προσφέρει στην υπόθεση του 
ελληνικού πολιτισμού.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις των Κέντρων Βυζαντινών 
Νεοελληνικών και Ελληνορωμαϊκών Ερευνών και θα ήθελα να σας 
βεβαιώσω για την χαρά και την ωφέλεια που μας δίνατε, με αυτές τις 
δραστηριότητες.

Ανώτερες υποχρεώσεις με αναγκάζουν να μεταβώ στη Βουλή. Θα 
σκέφτομαι όμως πόσο πιο γόνιμος μπορεί να γίνει ο πολιτικός λόγος όταν 
πηγάζει από ένα τόσο μακρύ και μεστό πολιτισμό, που εσείς θεραπεύετε.

Σας ευχαριστώ


