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κ. ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΛΤΙΝΟΥ 

Ἡ σημερινὴ Συνεδρία ὁρίζει τὴ λήξη τῆς ἐνιαύσιας Προεδρίας μου 
στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν.

Εἶμαι σχετικὰ συγκινημένος. 
Ἀπὸ παλιά, κυρίως ὅμως κατὰ τὸν χρόνο αὐτό, διαπίστωσα ὅτι πολὺς 

κόσμος ἔχει μιὰ ἀσαφὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς εἶναι ἢ τί κάνει ἡ Ἀκαδημία. 
Γιὰ πάρα πολλούς, Ἀκαδημία εἶναι ἡ ἀφετηρία τῶν λεωφορειακῶν 

γραμμῶν στοὺς γύρω δρόμους. Γιὰ ἄλλους -ἐξίσου πολλοὺς- εἶναι ἀποκλει-
στικὰ τὸ ἴδιο τὸ κτήριο, ἐξαιρετικὰ ὡραῖο καὶ ἐνδιαφέρον ἀρχιτεκτονικά, ποὺ 
ὡστόσο φροντίζουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νὰ τὸ ταπεινώνουμε μὲ τοιχογραφήματα. 

Γιὰ πολὺ λιγότερους, πρόκειται γιὰ ἕναν ἀπρόσιτο, κατηφὴ ὀργανισμὸ 
γερόντων ποὺ θεωροῦν ἑαυτοὺς σοφούς. Κάτι σὰν ἀπωθητικὸ μοναστήρι 
δηλαδή. 

Ἀναρωτιέμαι πόσοι, πέρα ἀπὸ τοὺς παρισταμένους, ἀντιλαμβάνονται 
μὲ σαφήνεια τὴ φυσιογνωμία καὶ τὸν ἀκριβὴ ρόλο τῆς Ἀκαδημίας.

Γι’ αὐτούς, θὰ προσπαθήσω νὰ δώσω μερικὰ στοιχεῖα, ἕνα εἶδος ἐνη-
μέρωσης, χρήσιμης πιστεύω. 

Ὁ κορμὸς τῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἀκαδημίας εἶναι τὰ Ἐρευνητικά 
της Κέντρα καὶ τὰ Γραφεῖα Ἐρευνῶν, στελεχωμένα μὲ προσωπικὸ ὑψηλοῦ 
ἐπιπέδου. 

* Δημοσία Συνεδρία τῆς 12ης Ἰανουαρίου 2017.
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Θὰ τὰ ἀναφέρω συνοπτικὰ γιὰ νὰ φανεῖ τὸ ἐπιστημονικὸ εὖρος ποὺ 
καλύπτουν:

 1.  Κέντρον Ἐρεύνης τῶν Νεοελληνικῶν Διαλέκτων καὶ Ἰδιωμάτων 
- ΙΛΝΕ. 

 2. Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφίας. 
 3. Κέντρον Ἐρεύνης τοῦ Μεσαιωνικοῦ καὶ Νέου Ἑλληνισμοῦ. 
 4. Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δικαίου. 
 5. Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ. 
 6. Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς καὶ Λατινικῆς Γραμματείας. 
 7.  Κέντρον Ἐρευνῶν Ἀστρονομίας καὶ Ἐφηρμοσμένων Μαθηματικῶν. 
 8. Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας. 
 9. Κέντρον Ἐρεύνης Ἐπιστημονικῶν Ὅρων καὶ Νεολογισμῶν. 
10.  Κέντρον Ἐρεύνης Φυσικῆς τῆς Ἀτμοσφαίρας καὶ Κλιματολογίας. 
11. Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἀρχαιότητος. 
12. Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας. 
13. Κέντρο Ἔρευνας τῆς Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς Τέχνης. 
14. Κέντρον Ἐρευνῶν Θεωρητικῶν καὶ Ἐφηρμοσμένων Μαθηματικῶν.

Ἐπόπτες στὰ Κέντρα αὐτά, κατὰ τὴ σειρὰ ποὺ ἀναφέρθηκαν, εἶναι οἱ ἀκα-
δημαϊκοί: κ. Ἀντώνιος Ρεγκάκος, κ. Στέφανος Ἤμελλος, κυρία Χρύσα Μαλ-
τέζου, κ. Μιχαὴλ-Κωνσταντῖνος Σταθόπουλος, κ. Κωνσταντῖνος Σβολόπουλος, 
κ. Ἀν τώνιος Ρεγκάκος, κ. Γεώργιος Κοντόπουλος, κ. Εὐάγγελος Μουτσό-
πουλος, κ. Θανάσης Βαλτινός, κ. Χρῆστος Ζερεφός, κ. Μιχάλης Τιβέριος, 
κ. Νικηφόρος Διαμαντοῦρος, κυρία Χρύσα Μαλτέζου, κ. Ἀθανάσιος Φωκᾶς.

Τὰ Γραφεῖα Ἐρευνῶν ἐπίσης:

1. Τὸ Γραφεῖον Θεωρητικῆς καὶ Ἐφηρμοσμένης Μηχανικῆς, μὲ 
ἐπόπτη τὸν νέο Ἀντιπρόεδρο κ. Ἀντώνιο Κουνάδη.

2. Τὸ Γραφεῖον Πειραματικῆς Φυσικῆς, μὲ ἐπόπτη τὸν ἀκαδημαϊκὸ 
κ. Λουκᾶ Χριστοφόρου. 

3. Τὸ Γραφεῖον Στρατιωτικῶν καὶ Ἀμυντικῶν Θεμάτων, μὲ ἐπόπτη 
τὸν ἀκαδημαϊκὸ κ. Δημήτριο Σκαρβέλη.

4. Τὸ Γραφεῖον Διαστημικῆς Ἐρεύνης καὶ Τεχνολογίας, μὲ ἐπόπτη 
τὸν ἀκαδημαϊκὸ κ. Σταμάτιο Κριμιζῆ. 

5. Τὸ Γραφεῖον Ἐρεύνης Διεθνῶν καὶ Συνταγματικῶν Θεσμῶν, μὲ 
ἐπόπτη τὸν ἀκαδημαϊκὸ κ. Ἐμμανουὴλ Ρούκουνα.
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Θὰ κάνω ἰδιαίτερη μνεία γιὰ τὸ Ἵδρυμα Ἰατροβιολογικῶν Ἐρευνῶν 
(ΙΙΒΕΑΑ), μὲ ψυχὴ καὶ Πρόεδρό του τὸν σεβαστό μου ἀκαδημαϊκὸ κ. Γρη-
γόριο Σκαλκέα.

Ὅλα αὐτὰ τὰ Κέντρα καὶ Γραφεῖα, στελεχωμένα μὲ ἄξιους ὑπαλλή-
λους καὶ ἐρευνητές, διεκπεραιώνουν ἕνα ἔργο ὑψηλοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐκτο-
πίσματος.

Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὰ Κέντρα καὶ τὰ Γραφεῖα μπορεῖ νὰ 
πάρει κανεὶς ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας ἢ τὶς ἱστοσελίδες τους.

Νὰ προσθέσω ὅτι ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες-ἐρευνητὲς συμμετέχουν σὲ 
 συνέδρια, ἡμερίδες καὶ λοιπὲς ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις. Ἐπίσης, εἶναι 
ἐξαιρετικὰ σημαντικὸ τὸ διδακτικὸ ἔργο τῶν περισσοτέρων Κέντρων, διὰ 
τῆς συμμετοχῆς τῶν ἐρευνητῶν τους σὲ παραδόσεις μαθημάτων (πτυ χιακοῦ 
καὶ μεταπτυχιακοῦ ἐπιπέδου) σὲ πανεπιστήμια, ἰνστιτοῦτα καὶ ἄλλες 
σχολές. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι συχνὰ μέλη ἐπιτροπῶν κρίσεως διδακτο-
ρικῶν διατριβῶν, ἐξέλιξης καθηγητῶν πανεπιστημίων καθὼς καὶ ἐρευ-
νητῶν. Σημαντικὴ εἶναι ἐπίσης ἡ ὑποδοχὴ φοιτητῶν καὶ ἐρευνητῶν γιὰ 
πρακτικὴ ἄσκηση καὶ ἐπιστημονικὴ συνεργασία. 

Γιὰ νὰ σᾶς δώσω μιὰ πληρέστερη εἰκόνα γιὰ τὴ δουλειὰ ποὺ γίνεται 
στὴν Ἀκαδημία, θὰ ἀναφερθῶ δειγματοληπτικὰ στὶς δραστηριότητες ἑνὸς 
Κέντρου καὶ ἑνὸς Γραφείου Ἐρεύνης: 

Τὸ Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ, μὲ 
ἐπό  πτη τὸν ἀκαδημαϊκὸ κ. Κωνσταντῖνο Σβολόπουλο, συνέχισε καὶ ὁλο-
κλήρωσε κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος τὰ ἀκόλουθα προγράμματα:

1. «Ἡ διαμόρφωση τοῦ γαιοκτητικοῦ συστήματος στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ 
βρετανικὴ διπλωματία 1833-1843».

2. «Ἀρχεῖο Ἀλεξάνδρου Λυκούργου 1827-1875» (β΄ τόμος).
3. «Ἰόνιο Κράτος 1814-1864. Θεσμοὶ καὶ κοινωνικὴ διάρθρωση».
4. Ἔκδοση μέρους τῆς ἀρχειακῆς ἑνότητας «Ἅγιο Ὄρος».
Ἐκδόθηκε ὁ τέταρτος τόμος τοῦ περιοδικοῦ Νεοελληνικὰ Ἱστορικὰ 

καὶ ἄρχισε ἡ ὑλοποίηση τῶν ἀκόλουθων ἔργων: 
1. «Ὁ Ἑλληνικὸς Μεσοπόλεμος 1922-1940 μέσῳ ξένων ἀρχειακῶν 

πηγῶν».
2. «Ἡ γαιοκτησία στὸ ἑλληνικὸ κράτος. Οἱ ἀπαρχές». 
3. «Humanities at Scale» μὲ χρηματοδότηση στὸ πλαίσιο τοῦ Horizon 

2020. 
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Ἀναμένεται ἡ ἔγκριση τοῦ ἔργου «Ἀπολλωνὶς - Ἐθνικὴ Ὑποδομὴ γιὰ 
τὶς Ψηφιακὲς Ἀνθρωπιστικὲς Τέχνες καὶ Ἐπιστῆμες καὶ γιὰ τὴ Γλωσσικὴ 
Ἔρευνα καὶ Καινοτομία» μὲ χρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΣΠΑ.

Ἐπίσης, κατὰ τὸ διαρρεῦσαν ἔτος τὸ Γραφεῖο Ἐρεύνης Διεθνῶν καὶ 
Συνταγματικῶν Θεσμῶν, μὲ ἐπόπτη τὸν ἀκαδημαϊκὸ κ. Ἐμμανουὴλ Ρού-
κουνα, στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος «Πολιτειακὲς καὶ Κρατικὲς Θεωρίες 
στὸ Ἔργο Ἑλλήνων Στοχαστῶν», ἐκδίδει ἕναν πρῶτο τόμο ὁ ὁποῖος ἀνα-
φέρεται στὸ ἔργο τῶν Κωνσταντίνου Τσάτσου, Παναγιώτη Κανελλόπουλου, 
Κορνήλιου Καστοριάδη, Νίκου Πουλαντζᾶ καὶ Παναγιώτη Κονδύλη. 

Τὸ Γραφεῖο συνεργάζεται ἐνεργῶς μὲ τὸ Παγκόσμιο Ἀκαδημαϊκὸ 
 Δίκτυο Προστασίας τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Συνεχίζει τὴν ἔρευνα γιὰ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο τῆς Θάλασσας, τὴν ἑλλη-
νικὴ ναυτιλία καὶ τοὺς ναυτικούς, καθὼς καὶ γιὰ τὴ συμβολὴ τῆς ἑλληνικῆς 
ἐπιστήμης στὸ Διεθνὲς Δίκαιο. Οἱ συνεργάτες τοῦ Γραφείου δημοσίευσαν 
μελέτες περὶ τοῦ ἐξωδικαστικοῦ διακανονισμοῦ τῆς εὐθύνης τῶν κρατῶν, 
τῶν προσφύγων καὶ μεταναστῶν ποὺ διακινοῦνται διὰ θαλάσσης, τῆς ἰσορ-
ροπίας δυνάμεων καὶ τοῦ ἡγεμονισμοῦ στὸ ἔργο τοῦ Grotius, καὶ τέλος περὶ 
τῆς νομισματικῆς κρίσης ὡς στοιχείου ἀνωτέρας βίας κατὰ τὸ διεθνὲς καὶ 
τὸ εὐρωπαϊκὸ δίκαιο.

Κύριοι συνάδελφοι, κυρίες καὶ κύριοι, τὸ 2016 ἦταν δύσκολη χρονιά. 
Παρὰ τὶς ἀντιξοότητες προσπαθήσαμε γιὰ τὸ καλύτερο. Πιστεύω ὅτι τὰ 
καταφέραμε καλά. Πρὶν παραδώσω τὴν Προεδρία, θὰ ἤθελα νὰ κάνω μιὰ 
εὐχή: Ἡ Ἀκαδημία νὰ ἐγκαταλείψει τὴν ἐσωστρέφειά της. Νὰ κατεβεῖ στὸν 
κόσμο καὶ νὰ τὸν κουβαλήσει κοντά της. Νὰ πάψει νὰ περιχαρακώνεται. 

Θέλω νὰ εὐχαριστήσω ὅλους ὅσοι μὲ συνέδραμαν στὸ ἔργο μου, κυρίως 
τοὺς συναδέλφους καὶ τὰ μέλη τῆς Συγκλήτου. Εὐχαριστίες ἐπίσης στὸν 
Πρύτανη τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, καθηγητὴ κ. Γιάννη 
Γκό λια, καὶ στὸν ὁμότιμο καθηγητὴ τοῦ ἰδίου Πολυτεχνείου κ. Δημήτρη 
Παπαϊωάννου γιὰ τὴν ἀμέριστη βοήθειά τους στὴ μελέτη τῆς βελτίωσης 
τῆς ἀκουστικῆς τῶν δύο αἰθουσῶν τῆς Ἀκαδημίας, καθὼς καὶ γιὰ τὴ μελέτη 
τους ὡς πρὸς τὴ ριζικὴ καὶ πρέπουσα ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων 
γκράφιτι τῶν ὄψεων τοῦ κεντρικοῦ κτηρίου της.

Ἀκόμη νὰ εὐχαριστήσω τὸ ἐρευνητικὸ καὶ διοικητικὸ προσωπικὸ τοῦ 
Ἱδρύματος γιὰ τὴ συμβολή τους στὸ ἔργο τῆς Ἀκαδημίας. 
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Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες στοὺς ὑπαλλήλους τῶν κοντινῶν μου γραφείων, 
καὶ εἰδικότερα στὶς κυρίες Θάλεια Μπόνου, Ἔβη Ἀγγελοπούλου καὶ Μαρία 
Γαλάνη.

Καλῶ τὸν νέο Πρόεδρο κ. Λουκᾶ Παπαδῆμο νὰ προσέλθει γιὰ νὰ τὸν 
περιβάλω μὲ τὸ μεγάλο διάσημο τῆς Ἀκαδημίας καὶ νὰ καταλάβει τὴ θέση 
του στὸ Προεδρεῖο. 

Καλῶ ἐπίσης νὰ προσέλθει ὁ νέος Ἀντιπρόεδρος κ. Ἀντώνιος Κου-
νάδης.

Εὔχομαι σὲ ὅλους σας καλὴ χρονιὰ καὶ στὸ καινούργιο Προεδρεῖο ἐπι-
τυχία στὸ ἔργο του.






