
 

 
 

Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 
για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στην Έκθεση Πισσαρίδη 

 
Σε ολόκληρη την έκθεση Πισσαρίδη η έρευνα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και 
μόνο σαν συντελεστής οικονομικής δραστηριότητας, και υπογραμμίζεται ο 
επιχειρηματικός και οικονομικός της χαρακτήρας ενώ αγνοείται παντελώς ο 
ακαδημαϊκός της χαρακτήρας, κάτι που συμβαίνει στις περισσότερες χώρες του 
δυτικού κόσμου, όπως προκύπτει από τα κοινά υπουργεία ανώτατης παιδείας 
και έρευνας / τριτοβάθμιας έκπαίδευσης και έρευνας κ.λπ..  

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι τόσο η έρευνα στις κοινωνικές όσο και η 
έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες απουσιάζουν εντελώς. Η λέξη 
«ανθρωπιστικός» απαντάται μόνο μία φορά, ως «ανθρωπιστική κρίση». Οι 
κοινωνικές επιστήμες που κατ’ εξοχήν μελετούν την κοινωνία και οι 
ανθρωπιστικές επιστήμες, η Ιστορία και η Φιλολογία, συνιστούν όμως 
προνομιούχα ερευνητικά πεδία τα οποία συνδέονται με την αυτογνωσία της 
κοινωνίας, με την κατανόηση και τη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς 
και είναι εντελώς προφανές ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της 
κοινωνίας καθώς και σε οικονομικά οφέλη για το κράτος. Φαντάζει κάπως 
παράξενο να χρειάζεται να επιχειρηματολογούμε για την αναγκαιότητα της 
ύπαρξης των επιστημών αυτών στον χώρο της έρευνας, αναζητώντας μάλιστα 
επιχειρήματα για τη σημασία που έχουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας, αλλά και 
της οικονομίας. 

Το πρόβλημα ωστόσο με τις συγκεκριμένες επιστήμες είναι ότι δεν 
αποτελούν, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, δέλεαρ για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Και ως εκ τούτου απουσιάζουν και από την έκθεση Πισσαρίδη. Ποιος ιδιώτης και 
γιατί θα χρηματοδοτούσε άραγε τη βασική έρευνα στις ανθρωπιστικές και 
κοινωνικές επιστήμες, ποιος θα χρηματοδοτούσε μελέτες για την εκπαίδευση, 
για την καθημερινή διαβίωση των πολιτών, για τον αρχαίο, τον βυζαντινό και 
τον νεοελληνικό κόσμο; Το γεγονός ότι οι τομείς αυτοί, οι οποίοι είναι 
νευραλγικοί για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με την ιστορία που έχει αλλά και με τη 
σύγχρονη μεγάλη δοκιμασία που περνάει η ελληνική κοινωνία (με το 
προσφυγικό, την πανδημία, την οικονομική κρίση), πράγματι δεν προσελκύουν 
ευθύς εξαρχής ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου 
ότι δεν έχουν μακροπρόθεσμες προοπτικές, δεν σημαίνει καθόλου ότι δεν έχουν 
προστιθέμενη αξία για το ίδιο το κράτος και κατ’ επέκταση και για τον ιδιωτικό 
τομέα. Πολλές φορές όμως είναι το κράτος που χρειάζεται πρώτο εκείνο να 
επενδύσει, προκειμένου να προκύψουν μακροπρόθεσμα οφέλη, ιδίως μάλιστα 
σε ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. 

Στην έκθεση υπάρχει, βέβαια, ένα κεφάλαιο για τον πολιτισμό, ο οποίος σε 
χώρες οπως η Ελλάδα είναι βαριά βιομηχανία. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο 
κεφάλαιο ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται σαν να μην έχει καμία απολύτως σχέση 
με την έρευνα, η οποία όμως, όπως γνωρίζουμε, είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
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για την αξιοποίησή του. Θα φέρω ένα παράδειγμα, και μάλιστα των νεώτερων 
χρόνων, κι αυτό είναι η έρευνα στον τομέα της Βιομηχανικής Αρχαιολογίας και 
της Ιστορίας των Επιχειρήσεων, η οποία μεταξύ άλλων οδήγησε στη μελέτη των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων του 19ου αιώνα και στη δημιουργία 
πρότυπων Μουσείων που βασίστηκαν σε ερευνητικό υλικό συγκεντρωμένο από 
ερευνητικές ομάδες. Η ενίσχυση της έρευνας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες μπορεί με τη σειρά της να ενισχύσει την κοινωνία, να πλουτίσει την 
εθνική ιστορία, την ανάπτυξη και αξιοποίηση της άυλης και της υλικής 
πολιτισμικής κληρονομιάς και κατ’ επέκταση και την οικονομία. 
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