
Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι, 

Με την ευκαιρία της συμμετοχής μας στην ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα βραδιά του Ερευνητή 

που διοργανώνεται στο ΕΜΠ για το 2019 θα ήθελα αρχικά να συγχαρώ τους διοργανωτές για 

την επιτυχημένη προσπάθειά τους και να μεταφέρω το χαιρετισμό και τη ένθερμη στήριξη 

της Διοίκησης αλλά και του συνόλου του προσωπικού και των φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής στην εκδήλωση αυτή, στην οποία με χαρά συμμετέχουμε παρουσιάζοντας 

αποτελέσματα από αρκετές ερευνητικές μας Ομάδες. 

Επειδή όμως το κεντρικό θέμα της σημερινής εκδήλωσης είναι ο Ερευνητής και η διάχυση 

των Ερευνητικών αποτελεσμάτων στην ελληνική κοινωνία θα ήθελα να αναφερθώ για 2-3 

λεπτά για τη σημασία της Έρευνας στην ελληνική και όχι μόνο κοινωνία. 

Αγαπητοί φίλοι, η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας βασίζεται στην οργανωμένη 

και συνεπή ερευνητική προσπάθεια και στη συντονισμένη συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων. Σε εθνικό επίπεδο, οι βασικοί μέτοχοι της προσπάθειας αυτής είναι η 

ερευνητική κοινότητα, η παραγωγική βάση της χώρας, οι χρηματοδοτικοί φορείς και οι 

ενημερωμένοι πολίτες με το συντονισμό και την ενθάρρυνση της Πολιτείας για το όφελος 

της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής οικονομίας και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται η καινοτομία, δηλαδή προκύπτουν νέες γνώσεις, νέα 

προϊόντα και νέες υπηρεσίες. Αρκετές από αυτές μπορούμε να δούμε, εδώ σήμερα, στη 

σημερινή έκθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη βραδιά του Ερευνητή για το 2019. Η 

μακρόχρονη ερευνητική εμπειρία σε ευρωπαϊκό και πλανητικό επίπεδο έχει προσδιορίσει 

σαφώς τα δεδομένα και τις προτεραιότητες οι οποίες χαρακτηρίζουν την επιτυχία της 

ερευνητικής προσπάθειας και συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Τα 

δεδομένα αυτά με τις αντίστοιχες προτεραιότητες περιλαμβάνουν: 

1. Σαφή επιλογή ερευνητικών κατευθύνσεων και προγραμματισμένων στόχων προς 

επίτευξη. 

2. Συνεπή και σχετικά μακροχρόνια υποστήριξη της ερευνητικής προσπάθειας. 

3. Έγκαιρη και εντός προγράμματος ολοκλήρωση των ερευνητικών προσπαθειών 

δεδομένου ότι η εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και η έρευνα υποχρεούνται να 

επιβιώνουν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

4. Δημιουργία συνεργασιών μεταξύ εγχώριων αλλά και διεθνών επιστημονικών-

ερευνητικών φορέων ώστε να προκαλούνται συνέργειες με πολλαπλαστιακά οφέλη 

και να αποφεύγονται επικαλύψεις. 

5. Αξιολόγηση, αξιοποίηση και εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων με 

αξιοποίηση του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού προς όφελος της εθνικής 

οικονομίας αλλά και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου. 

Δεν θα σας κουράσω, απλά θα ήθελα να αναλογισθούμε όλοι μας κατά πόσο στη χώρα μας 

πληρούνται έως σήμερα οι προαναφερθέντες παράγοντες που υποστηρίζουν την επιτυχημένη 

ερευνητική προσπάθεια. Στο πλαίσιο αυτό ας επιχειρήσουμε να απαντήσουμε ο καθένας από 

τη θέση την οποία υπηρετεί τα παραπάνω ερωτήματα. 



Κυρίες και κύριοι, ας μη ξεχνάμε ότι η Έρευνα δεν είναι μια απλή χρηματοδότηση 

ορισμένων ιδιόρρυθμων επιστημόνων αλλά μια εθνική επένδυση υψηλού ρίσκου αλλά και 

υψηλής εντάσεως κεφαλαίου, που έχει σαν στόχο την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και 

την επίλυση προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Καιρός να ακολουθήσουμε τα 

παραδείγματα των ισχυρών ευρωπαϊκών οικονομιών και να επενδύσουμε με σοβαρότητα και 

συνέπεια στην εγχώρια ερευνητική προσπάθεια!  

Υπάρχει εξαιρετικό ερευνητικό δυναμικό στη χώρα μας, υπάρχουν χιλιάδες νέοι ερευνητές 

που καταξιώνονται στο εξωτερικό. Είναι εντυπωσιακό αλλά και ταυτόχρονα θλιβερό ότι οι 

Έλληνες επιστήμονες διαπρέπουν πραγματικά σε όλες τις χώρες του πλανήτη μας όπου 

τηρούνται στοιχειώδεις κανόνες υλοποίησης ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων. 

Για τους λόγους αυτούς νομίζω ότι είναι εθνικό χρέος να δημιουργήσουμε το περιβάλλον 

και τις κατάλληλες συνθήκες για την παραμονή των νέων επιστημόνων-ερευνητών στη χώρα 

μας και την ενθάρρυνση επιστροφής των ξενιτεμένων παιδιών μας στην πατρίδα! 
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