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Με την ολοκλήρωση της θητείας μου στη θέση του Προέδρου οφείλω – σύμφωνα 

με τον Οργανισμό του Ιδρύματος και την παράδοση – να προβώ σε απολογισμό 

του έργου των Ερευνητικών Κέντρων και Γραφείων καθώς και του Ιδρύματος 

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Το έργο αυτό είναι εξαιρετικά 

σημαντικό και καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων. Συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη 

του βασικού σκοπού της Ακαδημίας, που είναι "η καλλιέργεια και προαγωγή των 

επιστημών, των γραμμάτων και των καλών τεχνών". Ωστόσο, το επιστημονικό έργο 

των Κέντρων και Γραφείων της Ακαδημίας δεν είναι ευρέως και επαρκώς γνωστό. 

Γι αυτό θεωρώ ότι η παρουσίαση σήμερα των δραστηριοτήτων τους δεν αποτελεί 

μόνο εκπλήρωση υποχρέωσης, αλλά και συμβολή στην πληρέστερη ενημέρωση 

του κοινού για την προσφορά της Ακαδημίας στην έρευνα, την παιδεία και την 

κοινωνία.  

Τα 14 Κέντρα και τα 7 Γραφεία Ερευνών, καθώς και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών 

Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) είναι στελεχωμένα με υψηλού επιπέδου 

επιστημονικό προσωπικό, το οποίο υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των 

αρμοδίων ακαδημαϊκών, εργάζεται συστηματικά και αποτελεσματικά για την 

υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε ποικίλους τομείς. Θέλω επίσης να 

επισημάνω ότι, εκτός από τις ερευνητικές και συγγραφικές δραστηριότητές τους, τα 

περισσότερα Κέντρα και ιδίως το ΙΙΒΕΑΑ έχουν αναπτύξει σημαντικότατο 

εκπαιδευτικό έργο με τη συμμετοχή των ερευνητών σε παραδόσεις μαθημάτων σε 

πανεπιστήμια και άλλες σχολές, σε επιτροπές κρίσεως διδακτορικών διατριβών και 

εξέλιξης πανεπιστημιακών καθηγητών, καθώς και με την υποδοχή φοιτητών για 

πρακτική εξάσκηση και επιστημονική συνεργασία. Εξαιρετική είναι η συμβολή στην 

εκπαίδευση του ΙΙΒΕΑΑ, όπου εκπαιδεύονται πολλοί υποψήφιοι για την απόκτηση 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών καθώς και μεταδιδάκτορες επιστήμονες.   
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Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να παρουσιάσω το σύνολο του έργου των 

Κέντρων, των Γραφείων και του ΙΙΒΕΑΑ στον περιορισμένο χρόνο που έχω στη 

διάθεσή μου. Γι’ αυτό, θα αναφερθώ συνοπτικά στα κύρια επιστημονικά 

επιτεύγματά τους. Eκθέσεις των δραστηριοτήτων τους θα δημοσιευθούν, όπως 

κάθε χρόνο, στα Πρακτικά της Ακαδημίας, ενώ πρόσθετες πληροφορίες 

περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας. 

Επιτρέψτε μου τώρα να παρουσιάσω το έργο των Κέντρων: 

1. Το Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων συνέχισε τη 

συμπλήρωση του λημματολογίου του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής με 

9.500 ανασυνταγμένα λήμματα των γραμμάτων ε έως και ι. Το Κέντρο ολοκλήρωσε 

τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα της Ακαδημίας "Προβολή του έργου των 

Κέντρων της Ακαδημίας στον Παγκόσμιο Ιστό" με ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο 

το διαλεκτικό υλικό των 6 τυπωμένων τόμων του Λεξικού. Το Αρχείο Τοπωνυμίων 

προσέθεσε στην ψηφιακή του βάση δεδομένων 12.700 ανέκδοτα τοπωνύμια και ο 

συνολικός αριθμός τους φθάνει τα 181.200.Το Κέντρο εμπλουτίστηκε με 4 νέα 

χειρόγραφα διαλεκτικού υλικού και με πολλά νέα βιβλία και περιοδικά. Το 

ερευνητικό προσωπικό έλαβε μέρος με ανακοινώσεις σε οκτώ συνέδρια, 

δημοσίευσε δεκαεννέα επιστημονικές μελέτες και κατέγραψε στην ψηφιακή βάση 

βιβλιογραφικών δεδομένων 3 χειρόγραφα διαλεκτικού υλικού.  

2. Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας εξέδωσε, στην εκδοτική σειρά 

«Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού», δύο έργα: 1. το βιβλίο της Αλίκης Λάμπρου Ο 

αργαλειός στη Σκύρο. Καταγραφές μαρτυριών παλαιών υφαντριών, εισαγωγή - 

επιμέλεια: Παρασκευά Ποτηρόπουλου και 2. τη μονογραφία Γαμήλια έθιμα των 

Βλαχοχωρίων της Πίνδου. Πρώιμες λαογραφικές καταγραφές φοιτητών του Ν. Γ. 

Πολίτη, εισαγωγή - επιμέλεια Ευάγγελου Καραμανέ.  

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία της μουσικολογικής έκδοσης Δημοτικά τραγούδια 

Ευρυτανίας. Συλλογή Σπύρου Δ. Περιστέρη 1959, 1962 και του δίτομου έργου των 

Πρακτικών του Συνεδρίου Λαϊκή Ιατρική και Ιατρική Επιστήμη. Σχέσεις Αμφίδρομες 

που είναι υπό εκτύπωση. 

Στο Αρχείο του Κέντρου εισήχθησαν 9 συλλογές λαογραφικού υλικού από ιδιώτες 

και ερευνητές. Συνεχίστηκε η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση χειρογράφων, 
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φωτογραφιών, ηχογραφήσεων, κινηματογραφήσεων και μουσειακών αντικειμένων 

και η ενημέρωση των Βάσεων Δεδομένων και του Ευρετηρίου της Άυλης 

Πολιτισμικής Κληρονομιάς.  

Σε ειδική ημερίδα στην Ακαδημία Αθηνών παρουσιάστηκαν από τους ερευνητές τα 

πορίσματα των επιτόπιων λαογραφικών ερευνών τους κατά τα έτη 2011-2015. 

Ολοκληρώθηκε η μεταστέγαση του Μουσείου Ακριτικής Παράδοσης της 

Παλαιοχώρας Χανίων, που επιμελείται επιστημονικά το Κέντρο. Επίσης, 

ολοκληρώθηκε η καταγραφή της συλλογής του Λαογραφικού Μουσείου Καβάλου 

Λευκάδας και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού 

η μουσειολογική μελέτη του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας, το οποίο 

επιμελείται το Κέντρο.  

Οι ερευνητές, πραγματοποίησαν νέες αποστολές για επιτόπιες λαογραφικές 

έρευνες, δημοσίευσαν επιστημονικές μελέτες, συμμετείχαν σε συνέδρια με 

ανακοινώσεις, παρέδωσαν μαθήματα σε πανεπιστήμια και άλλες σχολές και 

εκφώνησαν ομιλίες στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική 

Χατζημιχάλη» του Δήμου Αθηναίων και σε άλλους επιστημονικούς και 

πολιτιστικούς φορείς. Τέλος, το Κέντρο συνεργάστηκε με ελληνικά και ξένα 

πανεπιστήμια, υποδέχτηκε φοιτητές για πρακτική άσκηση καθώς και παρουσίαση 

των εργασιών του Κέντρου. 

3. Το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, στο πλαίσιο των 

ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονεί, εξέδωσε το έργο της ερευνήτριας 

Δέσποινας Βλάμη Επιχειρηματικότητα και προστασία στο εμπόριο της Ανατολής, 

1798 – 1825. Η βρετανική Levant Company και ένας ελληνικός «Δούρειος Ίππος». 

Συνέχισε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Ίδρυμα 

Ερευνών το μεταπτυχιακό σεμινάριο με τον τίτλο "Ο ελληνολατινικός κόσμος (13ος 

– 18ος αιώνας)", με θεματική του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 «Φτώχεια και 

φτωχοί στον ελληνοβενετικό κόσμο (13ος -18ος αιώνας). Εννοιολόγηση, ιστορικές 

πραγματικότητες, αναπαραστάσεις». Οι ερευνητές του Κέντρου δημοσίευσαν 

μελέτες, συμμετείχαν σε συνέδρια και πραγματοποίησαν ερευνητική αποστολή στο 

Βουκουρέστι για τη μελέτη και φωτογράφιση ελληνικών χειρογράφων της 

Βιβλιοθήκης της Ρουμανικής Ακαδημίας.  
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4. Το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου εξέδωσε, με την 

επιμέλεια της Διευθύνουσας, τον 47ο τόμο της Επετηρίδος του, ο οποίος 

περιλαμβάνει οκτώ μελέτες ερευνητών του Κέντρου και Ελλήνων και ξένων 

ιστορικών του δικαίου, που πραγματεύονται ποικίλα ζητήματα αναφερόμενα στην 

εξελικτική πορεία του ελληνικού δικαίου και των θεσμών του από την 

ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα έως τα μέσα του 20ού αιώνα, ενώ στο στάδιο της 

τελικής εκτύπωσης είναι ο 48ος τόμος. 

Σε εξέλιξη ευρίσκονται οι εργασίες του συλλογικού ερευνητικού προγράμματος του 

Κέντρου: "Βυζαντινά έγγραφα της Νότιας Ευρώπης. Περίγραμμα της ιστορίας του 

δικαίου των ανά τη Μεσόγειο ελληνόφωνων πληθυσμών". Στο πλαίσιο του 

συγκεκριμένου προγράμματος προετοιμάζoνται δύο εκδόσεις: (α) σε συνεργασία 

με ξένους επιστημονικούς φορείς, η έκδοση του έργου του εκλιπόντος επιφανούς 

βυζαντινολόγου André Guillou, Les Regestes des actes grecs d’Italie du Sud et de 

Sicile και (β) η νομικά επεξεργασμένη παρουσίαση των ελληνόγλωσσων 

επιγραφικών και δικαιοπρακτικών πηγών που προέρχονται από τις περιοχές της 

πρώϊμης Αραβικής Αιγύπτου και του νορμανδικού βασιλείου της Κάτω Ιταλίας και 

Σικελίας.  

Επίσης, σε εξέλιξη ευρίσκεται το ερευνητικό πρόγραμμα: "Ο Κώδικας 85 των 

Γενικών Αρχείων του Κράτους του «πούμπλικου νοταρίου» Ναξίας Ιωάννη Μηνιάτη 

(1668-1674). Δικαιοπρακτικά έγγραφα της οθωμανικής περιόδου". Ο 

συγκεκριμένος νοταριακός κώδικας παρουσιάζει ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον λόγω 

του εύρους και της ποικιλομορφίας των νομικών πράξεων που περιλαμβάνει (620 

πράξεις του δευτέρου ημίσεως του 17ου αιώνα).  

Το προσωπικό του Κέντρου, μεταξύ των λοιπών επιστημονικών δραστηριοτήτων 

του, δημοσίευσε άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και παρουσίασε τα 

πορίσματα των ερευνών του σε διεθνή συνέδρια και σε μεταπτυχιακά σεμινάρια 

του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και του αντίστοιχου Τομέα της Νομικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και του Κέντρου Βυζαντινών 

Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, συμμετείχε σε 

επιτροπές εξέτασης διδακτορικών διατριβών και επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών 

πανεπιστημίου. 
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5. Το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού εξέδωσε τη 

μονογραφία της Αικατερίνης Μπρέγιαννη, Ιόνιο Κράτος 1814-1864. Θεσμοί και 

κοινωνική διάρθρωση και ολοκλήρωσε τη μονογραφία της Ευαγγελίας Καρούζου, 

Εθνικές γαίες, εθνικά δάνεια και εθνική κυριαρχία. Βρετανική διπλωματία και 

γαιοκτησία στο Ελληνικό κράτος 1833-1843.  

Επίσης, συνεχίστηκε η υλοποίηση των προγραμμάτων τεκμηρίωσης του Κέντρου: 

(α) Δημιουργία βάσης δεδομένων γερμανικών αρχείων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, (β) Σύνταξη Χρονολογίου Γεγονότων Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου από το 

αρχείο της Βρετανικής Υπηρεσίας Ειδικών Επιχειρήσεων, και (γ) Σύνταξη του 

δεύτερου τόμου εγγράφων του Αρχείου του Αρχιεπισκόπου Σύρου Αλεξάνδρου 

Λυκούργου.  

6. Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας ολοκλήρωσε το 

πρώτο του επιστημονικό σεμινάριο (2016-2017) με τίτλο "Αρχαίο δράμα και λαϊκή 

ηθική", το οποίο πραγματοποιήθηκε σε μηνιαία βάση με τη συμμετοχή Ελλήνων και 

ξένων επιστημόνων. Κατά το έτος 2017 έγιναν ανακοινώσεις από τους καθηγητές 

Ιωάννη Κωνσταντάκο, Λουκία Αθανασάκη, Βάιο Λιαπή, Μαίρη Γιόση, Ineke Sluiter, 

Jon Hesk, Angus Bowie, Ruth Scodel και Ιωάννα Καραμάνου. Από τον Οκτώβριο 

του 2017 ξεκίνησε το δεύτερο επιστημονικό σεμινάριο του Κέντρου (2017-2018) με 

τίτλο "Νέες προσεγγίσεις στο αρχαίο έπος" και πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες 

τρεις διαλέξεις με ομιλητές τους καθηγητές Χρήστο Τσαγγάλη, Μιχαήλ Πασχάλη και 

Αικατερίνη Καρβούνη. 

Δημοσιεύθηκε η κριτική έκδοση του έκτου τόμου των Ηθικών του Πλουτάρχου των 

H. G. Ingenkamp και Παναγιώτη Βερναρδάκη. Με τον τόμο αυτόν ολοκληρώθηκε η 

σειρά. Άρχισαν να εκτυπώνονται στο Εθνικό Τυπογραφείο οι σχολιασμένες 

εκδόσεις για τον Αίαντα του Σοφοκλή και τις Βάκχες του Ευριπίδη από τους 

ερευνητές του Κέντρου Ευσταθία Παπαδόδημα και Αθανάσιο Στεφανή αντιστοίχως. 

Επίσης, οι ερευνητές του Κέντρου δημοσίευσαν επιστημονικά άρθρα, βιβλιοκρισίες 

και λήμματα σε διεθνή περιοδικά.  

7. Το Κέντρον Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών 

διεξήγαγε έρευνες στους τομείς της Γαλαξιακής Δυναμικής, της Μη-Γραμμικής 
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Δυναμικής και του Χάους, της Ηλιακής Φυσικής, της Μαγνητοϋδροδυναμικής και 

της Κοσμολογίας.  

Οι ερευνητές του Κέντρου δημοσίευσαν 37 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά με κριτές, σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων ή σε άλλα περιοδικά, ενώ 

ήσαν επιμελητές δύο ειδικών εκδόσεων. Συμμετείχαν επίσης στη διοργάνωση 4 

διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Επίσης, εκφώνησαν 52 ομιλίες εκτός του 

Κέντρου σε συνέδρια, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Το Κέντρο συνέχισε τη διοργάνωση των σεμιναρίων του σε εβδομαδιαία 

βάση, με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων. 

Συνεχίστηκε η επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών σπουδών 

ειδίκευσης. Επιπλέον, οι ερευνητές του Κέντρου συμμετείχαν στη διδασκαλία 

πανεπιστημιακών μαθημάτων και σε επιτροπές κρίσεως καθηγητών 

πανεπιστημίου και διδακτορικών διατριβών, καθώς και σε εκδηλώσεις και τη 

συγγραφή ενός βιβλίου για το ευρύ κοινό.  

8. Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας πραγματοποίησε το Διεθνές 

Συνέδριο Αριστοτέλης 2400 χρόνια, με θέμα Ο Αριστοτέλης διαχρονικός και 

επιστημονικώς επίκαιρος, σε συνεργασία με το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών και 

με το Κέντρο Ιστορικής Οντολογίας της Χαϊδελβέργης και με την ευγενή χορηγία 

του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Επίσης, διοργάνωσε την Επιστημονική Ημερίδα 

Αριστοτέλης και Ιατρική, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών 

της Ακαδημίας Αθηνών.  

Εξέδωσε την επετηρίδα του Κέντρου Φιλοσοφία 46 ΙΙ, 2016 καθώς και βελτιωμένη 

έκδοση της ελληνικής μετάφρασης της μελέτης του Livio ROSSETTI, Εισαγωγή 

στην αρχαία φιλοσοφία. Επίσης, εξέδωσε τα πορίσματα του ερευνητικού 

προγράμματος "Η πρόσληψη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων: από τις απαρχές 

και μέχρι τον 17ο αιώνα" (τετράγλωσση έκδοση). Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η 

έκδοση της επετηρίδας Φιλοσοφία 47, 2017 και των Πρακτικών του Διεθνούς 

Συνεδρίου Ο Αριστοτέλης διαχρονικός και επιστημονικώς επίκαιρος.  

Με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών καθηγητών, ερευνητών και μεταπτυχιακών 

φοιτητών, το Κέντρο πραγματοποίησε τρία σεμινάρια: (α) το μηνιαίο σεμινάριο 

φιλοσοφίας, στη Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη «΄Ελλη Λαμπρίδη» της Ακαδημίας 
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Αθηνών, (β) το μηνιαίο σεμινάριο για τον Στωικό φιλόσοφο Κλεάνθη, στον χώρο 

της Βιβλιοθήκης του Κέντρου Φιλοσοφίας, με σκοπό την έκδοση, τη μετάφραση και 

τον σχολιασμό όλων των σωζόμενων αποσπασμάτων του φιλοσόφου, (γ) το 

εβδομαδιαίο σεμινάριο στη Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη «Έλλη Λαμπρίδη» για τα 

Ἀναλυτικὰ Πρότερα του Αριστοτέλους, με σκοπό την έκδοση, τη μετάφραση και τον 

σχολιασμό του αριστοτελικού έργου.  

Συνεχίστηκε η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) 

της Γαλλίας, στη Σορβόννη – Paris IV, με το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και με το 

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για την προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων 

του Κέντρου. Επίσης, το Κέντρο συνεργάστηκε με τη Βρετανική Σχολή Αθηνών για 

τη διεξαγωγή δύο ετήσιων φιλοσοφικών διαλέξεων και με το Ολλανδικό Ινστιτούτο 

Αθηνών για τη διοργάνωση σειράς διαλέξεων με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων 

πανεπιστημιακών και ερευνητών, με θέμα: Concepts of Crisis. Το Κέντρο 

υποδέχθηκε δύο καθηγητές φιλοσοφίας από τα Πανεπιστήμια Presov και Bratislava 

της Σλοβακίας για μελέτη και επιστημονική συνεργασία με τους ερευνητές του 

Κέντρου. 

Αναρτήθηκαν τρεις εκδόσεις του Κέντρου στη διαδικτυακή πύλη «Εύδοξος» προς 

χρήση ως πανεπιστημιακών εγχειριδίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το άρθρο της 

καθηγήτριας φιλοσοφίας, Nicoletta Scotti, Τρόποι ερμηνείας της έννοιας της ουσίας, 

που δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό του Κέντρου, Φιλοσοφία, 44, 2014, έλαβε το 

βραβείο "Δημοσιεύσεις υψηλής ποιότητος 2017" "Pubblicazioni di Alta Qualità 

2017", από το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου «Sacro Cuore».  

9. Το Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών ολοκλήρωσε τον 

14ο τόμο του Δελτίου Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών, με τίτλο: 

Σωματοκειμενική Γλωσσολογία: Αρχές, εφαρμογές, προκλήσεις. Στον τόμο αυτόν, 

που αφορά σε γλωσσολογικά θέματα κειμένων διαφόρων ειδών, όπως 

προφορικού, γραπτού, λογοτεχνικού και δημοσιογραφικού λόγου, συμμετέχουν 

έγκριτοι γλωσσολόγοι από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως 

της Βιέννης και της Κολωνίας. Παράλληλα, συνεχίζεται η προετοιμασία για την 

έκδοση του επόμενου 15ου τόμου με θέμα τα πολυλεκτικά σύνθετα, το οποίο 

εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σημαντικά της ελληνικής γλωσσολογίας.  
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Επιπλέον, συνεχίζεται αδιάλειπτα η ημι-αυτόματη αποθησαύριση ξενόγλωσσων και 

ελληνογενών νεολογισμών με τη χρήση του αναβαθμισμένου προγράμματος 

ΝΕΟΔΗΜΙΑ, και ακολουθεί ο έλεγχος και η ταξινόμησή τους σε ηλεκτρονικό 

περιβάλλον γλωσσολογικής περιγραφής. Η αναβάθμιση του προγράμματος 

ΝΕΟΔΗΜΙΑ πραγματοποιείται σε πολυετή συνεργασία με το Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο. Το Κέντρο εξακολουθεί να εξυπηρετεί φορείς που υποβάλλουν 

αιτήματα για ελληνική απόδοση ξενόγλωσσων όρων. 

10. Το Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας συμμετείχε 

σε επτά ερευνητικά προγράμματα μελέτης της σύστασης και των φυσικοχημικών 

παραμέτρων της ατμόσφαιρας και βελτίωσης των προβλέψεων των κλιματικών 

μοντέλων. Επίσης, συμμετείχε στη συγγραφή επτά άρθρων, τα οποία 

δημοσιεύθηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και εξέδωσε τη μονογραφία του 

κ. Η. Ευθυμιόπουλου Το δίλημμα της πεταλούδας. Πραγματοποίησε ομιλίες και 

παρουσιάσεις σε 17 διεθνή και 16 εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Το Κέντρο είχε 

τον συντονισμό στην εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κλιματική Αλλαγή 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο επόπτης, ο επίτιμος διευθυντής 

και ερευνητές του Κέντρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και 

την TEMES (Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας) συνεχίζουν τη λειτουργία του 

Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος στο Costa Navarino (N.E.O.) στη Μεσσηνία. Ο 

επόπτης του Κέντρου, ακαδημαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός, ορίσθηκε Μέλος του 

Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εξελέγη παμψηφεί Πρόεδρος του Ελληνικού 

Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας.  

11. Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Αρχαιότητος συνέχισε τις εργασίες του σε 

θέματα προϊστορικής και ελληνορωμαϊκής αρχαιολογίας και ιστορίας. 

Συγκεκριμένα: (α) τις μελέτες ανασκαφικού υλικού από τον προϊστορικό οικισμό 

Κουκονήσι Λήμνου στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μύρινας, από τη μυκηναϊκή 

Ακρόπολη της Βραυρώνας και από ταφικά σύνολα στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, (β) τη 

συγγραφή του Β΄ τόμου του καταλόγου των ελληνιστικών γλυπτών της Ρόδου, 

καθώς και (γ) τη συλλογή και επεξεργασία υλικού για την προετοιμασία του 

τεύχους J 34 – Thessaly της σειράς Tabula Imperii Romani (TIR). Για την 
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υλοποίησή αυτών των μελετών πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες επιστημονικές 

αποστολές στη Λήμνο, τη Θήβα και τη Ρόδο.  

Παράλληλα, προωθείται η έκδοση έργων τα οποία περιλαμβάνονται σε διεθνείς 

σειρές υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών: (α) Corpus Signorum Imperii 

Romani: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Σαρκοφάγοι Ι, (β) Corpus Vasorum 

Antiquorum (1) Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Υδρίες, (2) Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο. Πυξίδες και (γ) Tabula Imperii Romani J 34 Boeotia. 

12. Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας εκδίδει διπλό τόμο με αριθμό 10 

– 11 της Επετηρίδος του Κέντρου «Ελληνική Κοινωνία» με την επιμέλεια των Μ-Γ 

Λίλυς Στυλιανούδη και Γρηγόρη Γκιζέλη. Ο τόμος περιλαμβάνει άρθρα των 

ερευνητών του Κέντρου με τα αποτελέσματα των βασικών ερευνών του. 

Ολοκληρώθηκαν τέσσερις βασικές έρευνες και κατατέθηκαν οι αντίστοιχες 

μονογραφίες προς έκδοση: (α) «Διεθνική οικογένεια και δίκτυα κοινωνικής 

προστασίας. Μετανάστευση και οικογένεια σε αβέβαιους καιρούς», (β) «Κρίση, 

εαυτός και ταυτότητες στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Η δυναμική της οδύνης και 

των κοινωνικών δικτύων», (γ) «Κρίση θεσμών, νέοι και το μέλλον της Δημοκρατίας 

στην Ελλάδα» και (δ) «Οι φτωχοί και το κοινωνικό ζήτημα: μια σύντομη περιήγηση 

στην ιστορία». 

Το σε εξέλιξη ερευνητικό έργο του Κέντρου διεξάγεται τόσο με τη μελέτη της 

βιβλιογραφίας όσο και στο πεδίο, με συνεντεύξεις και συλλογή δεδομένων και 

περιλαμβάνει τα εξής θέματα: (α) «κοινωνικές επιπτώσεις της φτώχειας στην 

οικογένεια και τη σύγχρονη ελληνική διασπορά», (β) «το σύστημα υγείας και 

κυρίως τα κοινωνικά, δημογραφικά και νοσογραφικά χαρακτηριστικά των 

επισκεπτών του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού και του 

Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου Αθήνας», (γ) «τα μεσαία στρώματα» και (δ) 

«ταυτότητα του εκπαιδευτικού στους καιρούς της κρίσης». 

Τέλος, οι ερευνητές του Κέντρου, με άρθρα, συμμετοχές σε συνέδρια και 

διδασκαλία μαθημάτων σε πανεπιστήμια, παρουσίασαν αποτελέσματα των 

ερευνών τους. 

13. Τo Κέντρoν Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης προήγαγε το 

κύριο ερευνητικό πρόγραμμά του που αφορά στη σύνταξη των Ευρετηρίων 
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Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος, ειδικότερα, για τα μνημεία Ιονίων Νήσων και 

Δωδεκανήσου, καθώς και τη σύνταξη των Ευρετηρίων Βυζαντινών και 

Μεταβυζαντινών Μνημείων της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Ρόδου. 

Επίσης, συνεχίστηκαν άλλες ερευνητικές εργασίες του Κέντρου που 

περιλαμβάνουν την επιμέλεια της ιστοσελίδας ΤΑΚΤΙΚΟΝ για τα μολυβδόβουλλα 

της Μικράς Ασίας, την καταγραφή των χριστιανικών μνημείων της Αλβανίας, καθώς 

και την καταγραφή του σχεδιαστικού και φωτογραφικού Αρχείου Αγίου Όρους του 

εκλιπόντος ακαδημαϊκού Παύλου Μυλωνά με στόχο την ανάρτησή του στο 

Ψηφιακό Αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών. Από το 2017 το Κέντρο εκπονεί το 

πρόγραμμα «Επιγραφές νεοτέρων χρόνων σε δημόσιους χώρους της Αθήνας και 

του Πειραιά».  

Στις λοιπές δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνονται: (α) η διοργάνωση 

διεθνούς επιστημονικού συμποσίου με θέμα «Τα επαιτικά τάγματα στην ανατολική 

Μεσόγειο. Τέχνη, αρχιτεκτονική και υλικός πολιτισμός (13ος-16ος αιώνας)» με την 

επιχορήγηση του ιδρύματος Fritz Thyssen, (β) η έκδοση στη σειρά του Κέντρου 

«Διάφορα Δημοσιεύματα» του βιβλίου της επίτιμης διευθύντριας του Βυζαντινού 

Μουσείου κας Μυρτάλης Αχειμάστου-Ποταμιάνου με τίτλο «Οι τοιχογραφίες του 

έτους 1414 στη μονή της Αγίας Παρασκευής του Βίκου στο Ζαγόρι της Ηπείρου» 

και (γ) η συμμετοχή των ερευνητών του σε διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις.  

Τέλος, στην ετήσια διάλεξη αφιερωμένη στη μνήμη του ιδρυτή του Κέντρου, 

ακαδημαϊκού Μανόλη Χατζηδάκη, μίλησε ο καθηγητής της μεσαιωνικής τέχνης του 

Πανεπιστημίου Fribourg Michele Bacci με θέμα «Βενετο-βυζαντινές 

αλληλεπιδράσεις στη ζωγραφική εικόνων (1280-1450)».  

14. Το Κέντρον Ερεύνης Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών μελετά 

τα επονομαζόμενα αντίστροφα προβλήματα που σχετίζονται με τις απεικονιστικές 

μεθόδους των Τομογράφων PET και SPECT. Κατά τη διάρκεια του 2017 έγιναν 

εκτεταμένες μελέτες συγκρίνοντας τον aSRT, έναν αναλυτικό αλγόριθμο που 

αναπτύχθηκε στο Κέντρο για την ανακατασκευή της εικόνας του τομογραφικού 

SPECT, με τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται σήμερα στα νοσοκομεία. Τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση στο έγκριτο 

περιοδικό Journal of The Royal Society Interface. Παράλληλα, συνεχίζεται η 

έρευνα του Κέντρου, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ραδιοχημικών Μελετών του 
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Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας 

και Ασφάλειας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», 

στον τομέα της απεικόνισης νέων ραδιοφαρμάκων με τη χρήση μιας μικρής γ-

κάμερας, που έλαβε το Κέντρο από το Center for Gamma Ray Imaging του 

Πανεπιστημίου της Αριζόνας. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος μελετήθηκε η 

χρήση ενός νέου ραδιοφαρμάκου για την ταυτοποίηση φλεγμονών στη 

ρευματοειδή αρθρίτιδα. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δημοσιεύθηκαν 

πρόσφατα στο περιοδικό Molecular Medicine Reports. Κατά τη διάρκεια του ίδιου 

έτους το Κέντρο δημοσίευσε 3 ακόμη άρθρα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και 

προέβη σε 4 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. 

Τέλος, ο επόπτης του Κέντρου, ακαδημαϊκός κ. Αθανάσιος Φωκάς, απέδειξε την 

υπόθεση Lindelöf, ένα από τα σημαντικότερα ανοικτά προβλήματα στην ιστορία 

των μαθηματικών. 

 
Σημαντικό ήταν επίσης το έργο των Γραφείων Ερευνών της Ακαδημίας: 

1. Το Γραφείο Θεωρητικής και Εφηρμοσμένης Μηχανικής, με επόπτη τον 

ακαδημαϊκό κ. Αντώνιο Κουνάδη, δημοσίευσε ερευνητικές εργασίες σε έγκριτα 

περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας και συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια. Ο επόπτης 

εκήρυξε την έναρξη των εργασιών του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Θραύσεως που 

έγινε στη Ρόδο από 18 έως 23 Ιουνίου 2017, παρουσία 800 συνέδρων απ’ όλο τον 

κόσμο και έκανε πολλές επιστημονικές ανακοινώσεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 

και την Ακαδημία Αθηνών. Ο κ. Αντώνιος Κουνάδης αναγορεύτηκε Επίτιμος 

Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης, και σε πρόσφατο άρθρο του εκδότη του διεθνούς περιοδικού Archive 

Applied Mechanics, γίνεται τιμητική αναφορά στη συμβολή του ως ιδρυτού και 

Προέδρου – επί σειράν ετών – του Γερμανοελληνοπολωνικού Συμποσίου 

Μηχανικής που τελείται ανά τριετία στις τρεις αντίστοιχες χώρες.  

2. Το Γραφείο Πειραματικής Φυσικής, με επόπτη τον ακαδημαϊκό κ. Λουκά 

Χριστοφόρου, συνέχισε τις εργασίες του στην προαγωγή της επιστήμης και της 

τεχνολογίας της ενέργειας στην Ελλάδα, την εις βάθος μελέτη των ενεργειακών 

αναγκών της Ελλάδος, καθώς και τις συνεργασίες του με Ακαδημίες Επιστημών 
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χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα: (α) εξέδωσε το βιβλίο των 

Πρακτικών της Ημερίδας της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών με 

θέμα «Ενέργεια και Μεταφορές στην Ελλάδα: Προϋποθέσεις και μέτρα για 

καθαρή και βιώσιμη ενέργεια στις μεταφορές», (β) αποφάσισε τη συγκρότηση 

Ομάδας Εργασίας με σκοπό την εις βάθος μελέτη του θέματος «Ενεργειακές 

Προοπτικές της Ελλάδος το 2030 με την προοπτική του 2050» και τον Οκτώβριο 

2017 διοργάνωσε ημερίδα της Ομάδας Εργασίας, όπου παρουσιάστηκαν μελέτες 

και έγιναν ανακοινώσεις για το θέμα αυτό, (γ) είχε εκτενείς συνεργασίες με 

Ακαδημίες Επιστημών χωρών της Ε.Ε. σε θέματα ενέργειας και εκπροσώπησε 

την Ακαδημία Αθηνών σε συνεδριάσεις των Διεθνών Οργανισμών Ακαδημιών, 

International Council for Science (ICSU), Interacademy Partnership (IAP), All 

European Academies (ALLEA) και European Academies Science Advisory 

Council (EASAC) .  

3. Το Γραφείο Στρατιωτικών και Αμυντικών Θεμάτων, με επόπτη τον 

ακαδημαϊκό κ. Δημήτριο Σκαρβέλη, προέβη στην οργάνωση και πραγματοποίηση 

την 20η Οκτωβρίου, στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας, ημερίδος για τις 

δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, με τίτλο «Το 

δημογραφικό πρόβλημα και οι συνέπειές του». Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε 

με ομιλίες και αρθρογραφία.   

4. Το Γραφείο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας, με επόπτη τον 

ακαδημαϊκό κ. Σταμάτη Κριμιζή, δημοσίευσε 16 εργασίες σε περιοδικά με κριτές, 

συμμετείχε σε 20 επιστημονικά συνέδρια και συμπόσια, πραγματοποίησε 

περισσότερες από 40 ομιλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ο επόπτης του 

έδωσε συνεντεύξεις και έκανε δημόσιες παρουσιάσεις σε μέσα μαζικής 

επικοινωνίας (ΜΜΕ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κ. Σταμάτης Κριμιζής 

τιμήθηκε με την κορυφαία διάκριση, το βραβείο Theodore von Karman, από τη 

Διεθνή Ακαδημία Αστροναυτικής, «για τις ηγετικές και ακαδημαϊκές αρετές του 

στις επιστήμες της Διαστημικής και της Αστροναυτικής, συμπεριλαμβανομένης 

της προαγωγής της Φυσικής ενεργητικών σωματιδίων στο ηλιακό σύστημα και 

τον γειτονικό μεσοαστρικό χώρο, της συμβολής του στην κατασκευή των 

κατάλληλων επιστημονικών οργάνων για την ανίχνευση αυτών των σωματιδίων, 

καθώς και της γενικότερης συμβολής του στην εδραίωση της ρομποτικής 



 13 

εξερεύνησης του Διαστήματος, η οποία οδήγησε σε θεμελιώδεις ανακαλύψεις σε 

ολόκληρο το φάσμα της Αστροναυτικής».    

5. Το Γραφείο Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών, με επόπτη τον ακαδημαϊκό 

κ. Εμμανουήλ Ρούκουνα, στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτειακές και 

Κρατικές Θεωρίες στο έργο Ελλήνων στοχαστών εξέδωσε έναν πρώτον τόμο, ο 

οποίος αναφέρεται στο έργο των Κωνσταντίνου Τσάτσου, Παναγιώτη 

Κανελλόπουλου, Κορνήλιου Καστοριάδη, Νίκου Πουλατζά και Παναγιώτη 

Κονδύλη. 

Το Γραφείο συνεργάζεται ενεργώς με το Παγκόσμιο Ακαδημαϊκό Δίκτυο 

Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης, συνεχίζει την έρευνα για την 

ελληνική ναυτιλία και τους ναυτικούς και ολοκληρώνει μελέτη για την ελληνική 

αλιεία και τους Έλληνες αλιείς. Τέλος, ένα άλλο πρόγραμμα του Γραφείου 

εξετάζει το δημόσιο χρέος της Ελλάδος στο πλαίσιο του διεθνούς και  του 

ευρωπαϊκού δικαίου. 

 

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, με Πρόεδρο 

τον ακαδημαϊκό κ. Γρηγόριο Σκαλκέα, συνέχισε το 2017 την ανοδική του πορεία 

σε όλους τους τομείς της ερευνητικής και εκπαιδευτικής του δραστηριότητας. 

Δημοσίευσε μεγάλο αριθμό εργασιών (191), που προστέθηκαν στις 1.678 ήδη 

δημοσιευμένες εργασίες σε περιοδικά υψηλότατου δείκτη απηχήσεως. Από τις 

εργασίες αυτές προέκυψαν σημαντικά αποτελέσματα και αξιόλογες καινοτομίες 

στη μελέτη των μηχανισμών προστασίας των καρδιακών κυττάρων, των 

μοριακών μηχανισμών καρκινογενέσεως, της μελέτης των βλαστικών κυττάρων 

και της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης. 

Μετά από διεθνή διαγωνισμό, η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ανέθεσε στο 

Κέντρο Γονιδιωματικής του Ιδρύματος τον έλεγχο των αντιγόνων 

ιστοσυμβατότητας 22.000 εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Έτσι, θα 

παρέχεται η δυνατότητα ταχείας εύρεσης του κατάλληλου δότη για τη θεραπεία 

σοβαρών αιματοπαθειών.  

Σε ό,τι αφορά στις κλινικές δοκιμές γενοσήμων ή νέων φαρμάκων, το Ίδρυμα έχει 

ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και στο αμέσως επόμενο χρονικό 
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διάστημα θα ξεκινήσει τη μελέτη βιοϊσοδυναμίας φαρμάκων ελληνικών 

φαρμακευτικών εταιρειών στους ανακαινισμένους από το Ίδρυμα χώρους του 

συνεργαζόμενου Νοσοκομείου Σωτηρία.  

Εγκρίθηκε η μελέτη που υποβλήθηκε από το Ίδρυμα στο Υπουργείο Οικονομίας 

και Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση, μέσω της Ειδικής Γραμματείας 

Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, της ανέγερσης κτηρίου Παροχής 

Υπηρεσιών Εξατομικευμένης Ιατρικής. Η νέα αυτή δραστηριότητα θα συμβάλει 

στην επιλογή του κατάλληλου φαρμάκου για κάθε έναν ασθενή, συντελώντας έτσι 

στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων 

νοσηλείας και εντατικής θεραπείας. 

Επίσης, το Ίδρυμα έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Dana-Faber 

Cancer Institute του Πανεπιστημίου Harvard, στον τομέα έρευνας της βιολογίας 

του καρκίνου, παροχής υπηρεσιών γονιδιωματικής επ’ αμοιβή και ανταλλαγής 

επιστημονικού προσωπικού και προγραμματίζει εκδήλωση στη Βοστώνη, στις 

εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, με στόχο την προσέλκυση Αμερικανών και 

Ελλήνων χορηγών για την υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων . 

Σημαντικό είναι και το εκπαιδευτικό έργο του Ιδρύματος, όπου εκπαιδεύονται 59 

υποψήφιοι για την απόκτηση πτυχίου master, 98 υποψήφιοι για την απόκτηση 

διδακτορικού τίτλου σπουδών και 85 μεταδιδάκτορες. Η μισθοδοσία και οι 

ερευνητικές δαπάνες όλων των φοιτητών και ερευνητών καλύπτονται από ίδιους 

πόρους χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. 

Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά του Ιδρύματος, θα ήθελα να επισημάνω ότι μόνον 

το 11% των συνολικών δαπανών καλύπτεται από κρατική χρηματοδότηση. Όλες 

οι υπόλοιπες δαπάνες καλύπτονται από εθνικά και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά 

προγράμματα και από την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας. 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, 

Το 2017 ήταν αναμφίβολα μια ακόμη δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, λόγω της 

συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, αλλά και για την Ακαδημία, λόγω της 

δραστικά μειωμένης κρατικής επιχορήγησης και των περιορισμένων προσόδων 
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από την περιουσία της Ακαδημίας και των κληροδοτημάτων της. Ωστόσο, παρά 

τις αντιξοότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, η Ακαδημία συνέχισε 

να επιτελεί το έργο της αποτελεσματικά.  

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στη θέση του Προέδρου της Ακαδημίας, 

επιδίωξα με όλες μου τις δυνάμεις και σε συνεργασία με όλους τους συναδέλφους 

και το προσωπικό να στηρίξω και να προωθήσω τις δραστηριότητες του 

Ιδρύματος και να διασφαλίσω την εύρυθμη λειτουργία του. Στην πανηγυρική 

συνεδρία της Ακαδημίας της 21ης Δεκεμβρίου, ο Γενικός Γραμματέας κ. 

Βασίλειος Πετράκος περιέγραψε μέρος του κύριου έργου του Ιδρύματος το 2017. 

Από την περιγραφή αυτή, καθώς και από την έκθεση των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων και δημοσιευμάτων των Κέντρων, των Γραφείων και του ΙΙΒΕΑΑ 

που παρουσίασα σήμερα, προκύπτει ότι η Ακαδημία ανταποκρίθηκε στην 

αποστολή της με επιτυχία.  

Παράλληλα, κατά το έτος αυτό προσπάθησα να προαγάγω δράσεις για να 

επιτευχθούν τρεις άλλοι σημαντικοί στόχοι: Πρώτον, η αμεσότερη και μεγαλύτερη 

συμβολή της Ακαδημίας, σύμφωνα με τον Οργανισμό της και στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων της, στην αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων της ελληνικής 

κοινωνίας. Δεύτερον, η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ιδρύματος και η 

πληρέστερη επικοινωνία με τους συμπολίτες μας σχετικά με το επιστημονικό και 

πνευματικό έργο της Ακαδημίας. Τρίτον, η ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας με 

ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Το 

2017 έγιναν ουσιαστικά βήματα προς την επίτευξη αυτών των στόχων και εκτιμώ 

ότι θα ακολουθήσουν και άλλα στο μέλλον.  

Παραδίδοντας σήμερα τη σκυτάλη στον νέο Πρόεδρο, θέλω να εκφράσω τις 

θερμές ευχαριστίες μου σε όλους όσοι με συνέδραμαν στο έργο μου: πρωτίστως 

τους συναδέλφους ακαδημαϊκούς και ιδιαίτερα τα μέλη της Συγκλήτου, τον Γενικό 

Γραμματέα κ. Βασίλειο Πετράκο και τον Αντιπρόεδρο κ. Αντώνιο Κουνάδη, για τη 

γόνιμη συνεργασία μας και τη συμπαράστασή τους. Ευχαριστώ επίσης τους 

διευθυντές και τους λοιπούς επιστήμονες των Κέντρων για τη συμβολή τους στο 

πολύ αξιόλογο έργο τους. Τέλος, απευθύνω ευχαριστίες προς το διοικητικό, 

τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό της Ακαδημίας για την αφοσίωση και την 

επιμέλεια με την οποία επιτελούν τα καθήκοντα τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τα 
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στελέχη των Διευθύνσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με τα οποία 

είχα στενή συνεργασία.  

Καλώ τον νέο Πρόεδρο, κ. Αντώνιο Κουνάδη, διακεκριμένο καθηγητή Μηχανικής 

και Τεχνικών Κατασκευών, να προσέλθει για να τον περιβάλω με το μεγάλο 

διάσημο της Ακαδημίας και να καταλάβει τη θέση του στο Προεδρείο. Καλώ 

επίσης τον κ. Στέφανο Ήμελλο, εκλεκτό καθηγητή Λαογραφίας, να καταλάβει τη 

θέση του Αντιπροέδρου. 

Εύχομαι στον νέο Πρόεδρο και τον νέο Αντιπρόεδρο πλήρη επιτυχία στο έργο 

τους. Εύχομαι σε όλους από καρδιάς υγεία, δύναμη και μια δημιουργική χρονιά. 

 

Σας ευχαριστώ θερμά. 

 


