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ως επαγγέλματος, καταστας βραδντερον 
καί πρόεδρος τοϋ οδοντιατρικόν σύλλογον 
μεγάλης επαρχιακής πόλεως, απόφοιτος 
κάποιας τάξευις ελληνικόν σχολείον και 
παλαιός κονρεϋς, ό όποιος ώς μαθητήν 
δημοτικού μου έθεράπενσε το δόντι, πα- 
ρήγγειλε δέ εις την βοηθόν τον νά τον δώση 
το μπονκαλ,άκι με τον «τοϋρκο». «Τούρ
κος» ε'ις την περίπτωσιν ήτο ή ευγενόλ.η. 
’Ενθυμούμαι την λέξιν διότι μέ εΓχεν εν
τυπωσιάσει ή ορολογία καί διότι ενθυ
μούμαι την ίδιότνπον γεϋσιν τοϋ γαρνφα- 
λελαίου. β) «Νά δίδη ιατρικήν γνώμην ε- 
π'ι ιατροδικαστικών ζητημάτων». Και γ) 
«νά συσκέπτεται εν αυλλόγφ περί εμβρι
θών ιατρικών ζητημάτων περί τών όποι
ων ήθελε κρίνει εύλογον νά ζητήση την 
γνώμην τον ή περί τών εσωτερικών γραμ
ματεία». "Οταν εΐχον την τιμήν νά προε
δρεύσω διά πρώτην φοράν τοϋ ’Ανώτατου 
'Υγειονομικού Συμβουλίου, διαδόχου τοϋ 
Ίατροσυνεδρίον, έδήλωσα οτι ή τιμή είναι 
μεγάλη, διότι προΐσταμαι τοϋ άρχαιοτέρον 
συλλογικού συμβουλευτικού οργάνου τής 
Κνβερνήσεως ε’ις την χώραν. Έάν ενθυμού
μαι καλώς ό κ. Λούρος ήτο παρών εις τήν 
σννεδρίασιν. Άς μου συγχωρεθή εάν εχω 
αρχίσει νά λησμονώ.
4. Ό σεβαστός μου κ. ακαδημαϊκός υπο
στηρίζει, οτι ή Ελλάς είναι υπερήφανη, 
διότι «μέ διάταγμα τής Κνβερνήσεως τοϋ 
βασιλέως ’Όθωνος» (τήν όποιαν «Κνβέρ- 
νησιν άπετέλει ονσιαστικώς το Συμβούλιου 
τής Άντιβασιλείας», κατά φράσιν τοϋ Ν. 
Δραγούμη, καί τής όποιας μέλη ήσαν τρεις 
βαυαροί, μέ διίο ακόμη βαναρονς ώς πάρε- 
δρα μέλη), πρώτη μεταξύ τών ευρωπαϊκών 
κρατών ίδρυσε το ’Ιατροσυνεδρίον. Θά μου 
επιτρέψη νά τον βάλω ε’ις πειρασμόν. Την 
ΐδρνσιν Ίατροσυνεδρίον είχε προτείνει ενα 
ευρύ καί πολύπλευρον πνεύμα—όπως 
είναι καί ό κ. ακαδημαϊκός—καί κοσμο
πολίτικου ταυτοχρόνους—δπως <5 κ. Λού
ρος—ό μύγας γερμανός φιλόσοφος Gott
fried Wilhelm von Leibniz, εν ετει σω
τηρία) 1680, διά μνημονίου, τό όποιον εί- 
χεν ύποβάλει ε’ις τον αντοκράτορα. Ό πει
ρασμός είναι ή άμφισβήτησις τής επινοή- 
σεως τοϋ ίατροσυνεδρίον καί τής διά πρω- 
την φοράν ίδρύσεως ίατροσυνεδρίον από 
τους βαναρονς έν Έλλάδι. ”Εχω σχηματί
σει τήν εντύπωσιν, ότι ε’ις τά γερμανικά 
κράτη είχον ίδρνθή προ τοϋ 1834 Ίατρο- 
σννέδρια.

Θά με διηνκόλννεν ιδιαιτέρως εάν ήλεγ- 
χε τό σημεϊον τούτο ώς παλαιός καθηγη
τής γερμανικού πανεπιστημίου.

Διά τό κείμενον τοϋ Leibniz εις: G.W. 
Leibniz, «Sämtliche Schriften», Dritter 
Band, 1680-1683, Leipzig, K. F. Koeh
ler Verlag, 1938, σελίς 405. Δι εγγυ- 
τέραν παραπομπήν, τό εργον τών Howard 
Ε. Freeman, κλπ., «Handbook of Medi
cal Sociology», τό όποιον αναφέρω ε’ις τήν 
σελίδα 167 τής μελέτης.

Μέ μεγάλην τιμήν 
δικός σου

Λουκάς Π. Πάτρας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ
ΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΝΩΤ. 
ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΙΝ ΤΟΥ ΕΚΚΕ

Έλάβομεν τήν κατωτέρω έπιστολήν τοϋ 
κ. Κώστα Παπαπάνου, τέως Διευθυντοϋ 
'Ανώτατης Έκπαιδεύσεως τοΟ 'Υπουρ
γείου Παιδείας. Ό αξιότιμος έπιστολο- 
γράφος, άπό τής ώς άνω θέσεώς του είχε 
πολύ συμβάλει εις τήν ίδρυσιν τοϋ Κέν
τρου Κοινωνικών Έπιστημών(νϋνΕΚΚΕ), 
ύπό τοϋ Υπουργείου Παιδείας. Δικαιοΰ- 
ται, λοιπόν, Ικανοποιήσεως τό αίτημα 
τοϋ κ. Κ. Παπαπάνου νά δημοσιεύσωμεν 
τήν Ιστορίαν τοϋ ΕΚΚΕ. Τοϋτο πράττο- 
μεν, άναδημοσιεύοντες πρός τό παρόν εν 
σύντομον ιστορικόν, τό όποιον είχε περι- 
ληφθή είς τό περιωρισμένης κυκλοφο
ρίας πρόγραμμα δραστηριότητος τοϋ 
ΕΚΚΕ τοϋ παρελθόντος έτους 1971.

Ώς πρός τήν παρατήρησιν τοϋ κ. Κ. 
Παπαπάνου ότι μία κάποια άντίθεσις... 
υπάρχει μεταξύ τών όσων γράφω είς τό 
πρώτον τεύχος τοϋ περιοδικού καί είς τόν 
πρόλογον τοϋ βιβλίου μου σχετικώς μέ 
τήν ίδρυσιν τοϋ ΕΚΚΕ, έχω να παρατηρή
σω τά έξης: Τό Κέντρον ίδρύθη ύπό τοϋ 
Υπουργείου Παιδείας μέ συμπαράστασιν 
τής ΟΥΝΕΣΚΟ. ’Αλλά, εν έκ τών μελών 
τής ’Επιτροπής, τήν όποιαν μνημονεύει ό 
κ. Κ. Παπαπάνου, ό τότε Πρύτανις τής 
ΠΑΣΠΕ καί τώρα ’Ακαδημαϊκός κ. Μ. 
Στασινόπουλος, έμερίμνησε διά τήν κατό
πιν έγκρίσεως τής Σχολής έγκατάστασιν 
είς Γραφεϊον τής ΠΑΣΠΕ τοϋ άποστα- 
λέντος κατά τό 1967 ύπό τής ΟΥΝΕΣΚΟ 
γάλλου έμπειρογνώμονος, Καθηγητοϋ τής 
Κοινωνιολογίας κ. Henri Mendras καί 
τής γραμματέως-μεταφραστρίας, τήν ό
ποιαν διέθεσεν εις αύτόν ή ’Υπηρεσία 
Τεχνικής Βοήθειας τοϋ τότε Υπουργείου 
Συντονισμού. Ό κ. Μ. Στασινόπουλος πα- 
ρεχώρησεν έπίσης είς τόν κ. Η. Mendras 
ώρας διδασκαλίας τής Κοινωνιολογίας 
είς τήν ΠΑΣΠΕ καί ένέκρινε τήν διεξα
γωγήν ύπό τούτου έρεύνης κοινής γνώμης 
μεταξύ τών φοιτητών τής ώς άνω Σχολής.

’Εκ τοϋ γραφείου τούτου, μετατραπέν- 
τος είς άτυπον κοινωνιολογικόν σπουδα- 
στήριον, ό κ. Η. Mendras ώργάνωσε μα
θήματα καί είς άλλα Ανώτατα ’Εκπαιδευ
τικά 'Ιδρύματα, έπίσης δέ σεμινάρια καί 
έρεύνας μέ συνεργασίαν έθελοντών φοι
τητών καί νέων έπιστημόνων ένδιαφερο- 
μένων διά τάς κοινωνιολογικός έπιστή- 
μας καί έρεύνας καί έχόντων ώς έπίκεν- 
τρον τήν ΠΑΣΠΕ. Ύπ’ αύτήν τήν έννοιαν 
έγραψα είς τό βιβλίον μου ότι ή συμβολή 
τής ΠΑΣΠΕ είς τήν ίδρυσιν τοϋ ΕΚΚΕ ύ- 
πήρξεν «έμμεσος άλλά ούσιαστική», δη
λαδή άνεπίσημος άλλά άποφασιστική. 
Πράγματι, πρώτοι συνεργάται τοϋ ΕΚΚΕ 
ύπήρξαν νέοι έπιστήμονες, ώς καί φοιτη- 
ταί καί φοιτήτριαι, τούς όποιους είχε 
συγκεντρώσει είς τό Γραφεϊον τής ΠΑ
ΣΠΕ ό προαναφερθείς γάλλος κοινωνιο
λόγος, ό όποιος άνεχώρησεν έξ Ελλάδος 
τό φθινόπωρον τοϋ 1958.

ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ



περ'ι το Ιστορικόν τον ΕΚΚΕ

Κύριε Δημητρα,

ευχαριστώ θερμότατα για την άποστολή 
των έκδόσεων του ΕΚΚΕ ( όλων δη λ. τών 
μέχρι σήμερα τευχών τής Έπιθεωρήσεως 
Κ.Ε. και τον βιβλίου σας «Κοινωνιολογία 
Καί Κοινωνιοτεχνική Τής Διαδόσεως Τών 
Γνώσεων Διά Τήν Άνάπτυξιν» καί σας 
συγχαίρω έγκάρδια καί για τά δνό.

Γιά το βιβλίο σας δεν έπεκτείνομαι σε 
τυπικές φιλοφρονήσεις, γιατί <5εν το διάβα
σα, αλλά και το κνριώτερο γιατί κρίθηκε, 
καί μάλιστα μέ τέτοια διάκριση άπό τους 
πιο ειδικούς, από το σύλλογο δηλ. τών Κα
θηγητών τής ΠΑΣΠΕ. Περιορίζομαι μό
νο νά σημειώσω τήν πλούσια βιβλιογραφία 
του καί τις πολλές του ύποσημειώσεις, 
πού οδηγούν στο συμπέρασμα μιας αρκετά 
πλατιάς και στερεής θεμελιώσεως τών ά- 
πόψεών σας. "Οσο γιά το περιοδικό, ση
μαντικό επίτευγμα τού ΕΚΚΕ, πιστεύω 
πώς, &ν κατορθώνει νά φιλοξενεί άρθρα 
καί μελέτες γύρω από δλους τους κλάδους 
τής κοινωνιολογίας, θά εξελιχθεί σ’ ένα 
μεγάλον παράγοντα προαγωγής κι’ άνα- 
πτύξεως τών κοινωνιολογικών σπονδών 
στόν τόπο μας.

’Επιτρέψτε μου, όμως, μέ τήν ευκαιρία 
τούτη, νά ίπισνρω τήν προσοχή σας σέ μιά 
κάποιαν αντίθεση πού, κατά τή γνώμη 
μου, ύπάρχει ανάμεσα ατά δσα γράφετε 
στο πρώτο τεύχος τού περιοδικού καί στον 
πρόλογο τού βιβλ.ίου σας, σχετικά μέ τήν 
ίδρυση τού Κέντρου. Στο περιοδικό γράφε
τε ότι αποφασιστικός παράγοντας στήν 
ίδρυσή του στάθηκαν ή Πολιτεία και ή 
ΟΥΝΕΣΚΟ, στο βιβλίο σας προβάλλετε 
τήν «έμμεσο αλλά ουσιαστική συμβολή τής 
ΠΑΣΠΕ».

Άνεξάρτητ’ άπό δλα τ’ άλλα, όπως ξέ
ρετε, σύμφωνα μέ τήν αρχή αύτοδιαθέσεως 
που εθέσπιζε το προηγούμενο σύνταγμα, 
το ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν είχε καμ- 
μιά δυνατότητα έπεμβάσεως στή λειτουρ
γία καί στή δραστηριότητα τού άλλον. Πο
λύ περισσότερο νά δργανώνει μαθήματα 
κ.λ.π.

"Οπως και νά’ναι, θά ήταν πολύ χρήσι
μο, νομίζω, νά δημοσιέψετε κάποτε στο 
περιοδικό το ιστορικό τής ίδρύσεως τού ι
δρύματος, πού μέ «τήν υποτυπώδη δομήν 
τον... ύπέστη δλους τούς άντικτυπονς τής 
εθνικής καί κοινωνικής κακοδαιμονίας...» 
κι’ ωστόσο αντεξε, ώστε νά βρεί αργότερα 
«τήν πρέπουααν δομήν».

Σάν πρώτη μάλιστα συμβολή μιας τέ
τοιας μελέτης, άλλα καί γιά τήν ιστορική 
άλήθεια, σάς πληροφορώ δτι οι πρώτες 
προσπάθειες αρχίζουν άπό τό 1955, με τόν 
De Bie (τού Πανεπιστημίου τής Λονβαίν) 
καί τήν ύπ’ άριθμ. 7458/14-1-1956 ύ- 
πουργική απόφαση, πού συνέστησε τήν 
πρώτη επιτροπή άπό τούς κ.κ. Γ. Παντα- 
ζή, Γ. Σακελλαρίου, Λ. Αιτζερόπουλο, Δ. 
Δελιβάνη, Π. Βάλληνδα, Σπ. Καλογερό- 
πουλο, Μ. Στασινόπουλο, Κ. ΤΙαπαπάνο, 
μέ σκοπό «τήν όργάνωσιν καί διεύθυνσιν 
τού αυσταθηαομένου Έλλην. ΚΚΕ καί τήν 
ε’ισήγησιν έκάστοτε τών καταλλήλων μέ
τρων ώς καί τήν δλην παρακολούθησιν τής

άναπτύξεως τής διδασκαλίας τών κοινω
νικών επιστημών εν Έλλάδι...».

Ή Πολιτεία, λοιπόν, μέ τήν επιτροπή 
αυτή, μπόρεσε, παρ’ δλες τις δυσκολίες, 
(πολλά μπορείτε νά διαβάσετε στά πρα
κτικά τής Βουλής γύρω άπό τήν ψήφιση 
τού ν.δ. 3998/1959) νά Ιδρύσει τό Κέντρο 
καί νά τό παραδώσει, με τό πρώτο του Δ ,Σ., 
έναν ολοκληρωμένο οργανισμό (β.δ. 22-1/ 
7-2-1961-18 A) καί μέ νομοθετημένη τήν 
υποχρέωση τού Κράτους νά επιχορηγεί τό 
Κέντρο άπό τόν κρατικό προϋπολογισμό 
καθώς καί μέ τις πρώτες εγκαταστάσεις 
καί τις πρώτες επιστημονικές εργασίες. 
Μιά απ’ αυτές είναι κι ό 'Άτλας.

Βέβαια, ή σημερινή ανάπτυξη τού Κέν
τρου δέν συγκρίνεται μέ κείνη τού 1962. 
"Ομως θά συμφωνήσετε δτι ή αρχή καί ή 
θεμελίωσή του άποδείχθηκαν αρκετά κα
λές. ’Άλλωστε, στον τόπο μας, δπως σί
γουρα θά διαβάσατε ατό βιβλίο μου «Χρο- 
νικό- Ιστορία τής Άνωτάτης Έκπαιδεύ- 
αεως-’Αθήνα 1970», φαίνεται πώς έτσι θά 
πρέπει νά γίνεται μέ τά ανώτατα πνευμα
τικά ιδρύματα.

Μέ θερμούς χαιρετισμούς 

Κιύατας Παπαπάνος

ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΚΚΕ

Τό Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικόν ’Ερευ
νών (ΕΚΚΕ) άποτελεΐ συνέχειαν καί δι- 
εόρυνσιν μιας προσπάθειας ή όποια ήρχι- 
σε τό 1956. Τότε, κατόπιν αίτήσεως τής 
'Ελληνικής Κυβερνήσεως ή UNESCO 
(’Οργανισμός τών Ηνωμένων Εθνών διά 
τήν Έκπαίδευσιν, τήν ’Επιστήμην καί τόν 
Πολιτισμόν) άπέστειλεν είς τήν χώραν 
μας τόν γνωστόν Βέλγον Κοινωνιολόγον 
κ. Pierre De Bie, Καθηγητήν τοϋ Καθολι
κού Πανεπιστημίου τής Λουβαίν, ό ό
ποιος μετά σύντομον έπιτόπιον ερευνάν 
ύπέβαλεν έκθεσιν πρός τήν UNESCO καί 
τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν συνηγορών 
ύπέρ τής ταχείας διαδόσεως τών κοινω
νιολογικών έπιστημών, διά τής ίδρύσεως 
ένός Κέντρου ’Ερευνών καί πολλών έδρών 
είς τάς Άνωτάτας Σχολάς.

Οΰτω, καθ’ όλον τό ακαδημαϊκόν έτος 
1957-58 ή UNESCO διέθεσενείς τήν Ελ
λάδα (Διεύθυνσιν Άνωτάτης ’Εκπαιδεύ- 
σεως 'Υπουργείου Παιδείας) τόν Γάλλον 
’Αγροτικόν Κοινωνιολόγον κ. Henri 
Mendras, μέ άποστολήν νά συνδράμη τήν 
Ελληνικήν Κυβέρνησιν είς τήν έπίτευξιν 
τών στόχων τούς όποιους ώριζεν ή έκθε- 
σις τού κ. Pierre De Bie.

Ό κ. Mendras έφερεν είς πέρας τήν ά
ποστολήν του καί έθεσε τάς βάσεις τής 
ίδρύσεως τοϋ Κέντρου Κοινωνικών ’Επι
στημών: ένεθάρρυνε τήν Ελληνικήν Κυ- 
βέρνησιν είς τήν προσπάθειαν ταύτην, 
έδημιούργησεν ένα πρώτον πυρήνα έθε- 
λοντών κοινωνικών έρευνητών καί μαθη- 
τευομένων σπουδαστών καί έδίδαξε τήν 
κοινωνιολογίαν είς τάς Σχολάς Νομικήν, 
ΑΣΟΕΕ, Άνωτάτην Γεωπονικήν, Πάντει- 
ον καί Άνωτάτην Βιομηχανικήν.

Ήκολούθησε, κατά τό 1958-59, ή άπο
στολή τοϋ Καθηγητοϋ κ. C. Heller, τής 
Ecole Pratique des Hautes Etudes Παρι- 
σίων. Ούτος ήσχολήθη κυρίως μέ τήν 
όλοκλήρωσιν τής διαδικασίας ψηφίσεως 
τοϋ νομοσχεδίου περί ίδρύσεως τοϋ Κέν
τρου Κοινωνικών ’Επιστημών, ή όποια 
είχεν άρχίσει μέ τήν συμβολήν τοϋ κ. 
Mendras.

Τελικώς, τήν 20ήν ’Οκτωβρίου 1959 έ- 
δημοσιεύετο τό Ν.Δ. 3998, διά τοϋ όποιου 
συνιστάτο τό Κέντρον Κοινωνικών ’Επι
στημών. Τήν 22αν ’Ιανουάριου 1961 έδη- 
μοσιεύετο τό Β.Δ. 61, βάσει τοϋ όποιου τό 
Κέντρον άπέκτησεν όργανισμόν μέ τρεις 
θέσεις τακτικού προσωπικού. ’Επίσης, 
προεβλέπετο ή άπασχόλησις είς τό Κέν
τρον μέχρις είκοσιν ’Επιστημονικών Συν
εργατών cirsi) αμοιβής. Προφανώς, ό νο- 
μοθέτης έθεώρει δτι ή άπασχόλησις μέ 
τάς κοινωνιολογικός έπιστήμας καί έρεύ- 
νας ήτο ΰπόθεσις έρασιτεχνών.

Ή έρασ ιτεχνική αύτή άντίληψις τοϋ 
έργου τών κοινωνιολόγων, μέχρι τοϋ 1967, 
παρ’ όλίγον νά άποβή μοιραία διά τό μέλ
λον τών κοινωνιολογικών έπιστημών καί 
έρευνών είς τήν 'Ελλάδα, συντρεχούσης 
τής εύθύνης τοϋ τότε Διοικητικού Συμ
βουλίου αύτοϋ, τοϋ έπί έξαετίαν (1962-68) 
Βρεταννοΰ έμπειρογνώμονος τής UNES
CO είς τό Κέντρον κ. John Peristiany καί 
πολλών έκ τών άπασχοληθέντων εις αυτό 
έρασιτεχνικώς μέν μέ άμοιβήν δέ έπιστη- 
μονικών συνεργατών αύτοϋ.

Άπό τοϋ Ιουλίου 1967 μέχρι τοϋ Ιου
λίου 1968, τό διορισθέν νέον Διοικητικόν 
Συμβούλιον καί προσωπικώς ό νϋν Πρόε
δρος αύτοϋ Καθηγητής κ. Στυλιανός Κορ- 
ρές άνέλαβον τό ήράκλειον έργον νά δώ
σουν είς τό Κέντρον νομικήν καί έπιστη- 
μονικήν ύπόστασιν, ώς καί έθνικόν καί 
κοινωνικόν προορισμόν. Τό έργον ήχθη 
είς πέρας. Τήν 20ήν Ίανουαρίου 1968 έδη- 
μοσιεύθη ό Α.Ν. 264 περί υπαγωγής τοϋ 
Κέντρου ύπό τήν έποπτείαν τοϋ Υπουρ
γείου Προεδρίας Κυβερνήσεως. Τήν 29ην 
’Ιουλίου 1968 έδημοσιεύετο τό Β.Δ. 502 
περί οργανισμού τοϋ ΕΚΚΕ καί τήν 
5ηV Σεπτεμβρίου 1968 έδημοσιεύετο ά- 
κόμη καί ειδικός νόμος, ό Α.Ν. 539, ώ
στε νά νομιμοποιηθή καί ή καταβολή 
άμοιβής είς τούς τυχόν έχοντας πράγματι 
προσφέρει έπιστημονικόν έργον, έκ τών 
παρανόμως άμειβομένων μέχρι τοϋ 1967 
έπιστημονικών καί μή συνεργατών τοϋ 
Κέντρου.

Διά τής ώς άνω νομοθεσίας, τό Κέντρον 
Κοινωνικών ’Επιστημών άνεβαπτίσθη είς 
’Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Έρευνών 
(ΕΚΚΕ) καί ήρχισεν έπανδρούμενον διά 
νά φέρη είς πέρας τούς σκοπούς του. Οϋτω 
κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 1968 καί κατά 
τό 1969 έγένετο μονιμοποίησις τοϋ συνό
λου σχεδόν τών συνεργατών τοϋ ΕΚΚΕ 
καί έναρξις νέας περιόδου δραστηριότη- 
τος αύτοϋ.

Άπό τοϋ 1970, ήρχισεν ή προσπάθεια 
έρευνών καί δημοσιεύσεων τοϋ ΕΚΚΕ, ή 
όποια κατά τό 1972 εισέρχεται είς τό τρί
τον έτος αύτής.
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