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Ως

εκ της αποστολής του, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
(ΕΚΚΕ) αναλαμβάνει την εκπόνηση ερευνών αναφοράς, τα αποτελέσματα των οποίων τροφοδοτούν με δεδομένα την ακαδημαϊκή κοινότητα των
κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, η Παγκόσμια Έρευνα Αξιών, η
έρευνα των κοινωνικών τάσεων στην Ελλάδα για την περίοδο 1960-2000,
όπως βεβαίως και η εμβληματική συγκριτική έρευνα πολιτικής κουλτούρας
του ευρωπαϊκού Νότου. Εκ παραλλήλου, αναλαμβάνει την έκδοση κειμένων αναφοράς που βοηθούν την ακαδημαϊκή κοινότητα στο έργο της, την
πολιτεία εν γένει, αλλά και την κοινωνία πολιτών για τον σχεδιασμό τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών. Σε τακτά χρονικά διαστήματα το ΕΚΚΕ εκδίδει το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας με τη συνδρομή του ερευνητικού
του προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών. Τον Ιούλιο του 2015 εγκαινιάστηκε η έκδοση Πολιτικό Πορτραίτο της Ελλάδας, σε μια συγκυρία όπου
είχε προηγηθεί ο εκλογικός σεισμός του 2012 και η χώρα είχε βυθιστεί σε
μια ολοπαγή κρίση, στην οποία διαφαίνονταν η χάλαση όλων σχεδόν των
σταθερών του μεταπολιτευτικού οικονομικο-κοινωνικού μοντέλου καθώς
και οι κανονιστικές του προκείμενες. Το Πολιτικό Πορτραίτο του 2015 περιελάμβανε πρωτότυπα κείμενα για τους αξιακούς και θυμικούς προσανατολισμούς, τα κόμματα και τις εκλογικές προτιμήσεις, την κοινωνία πολιτών
και τα οργανωμένα συμφέροντα, τις δημόσιες πολιτικές, το επικοινωνιακό
τοπίο, καθώς και τις συνταγματικές διαστάσεις της κρίσης.
Έξι χρόνια αργότερα, ύστερα από τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις
(εθνικές εκλογές 2015 και 2019, ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές
2019), η δημοσιονομική κρίση έχει περισταλεί αλλά βασικοί δείκτες της
οικονομίας εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Το δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, παρά τις αρχικές δυσοίωνες προβλέψεις, τυγχάνει ευρείας
αποδοχής, η κομματική κοινοβουλευτική έκφραση του νεο-ναζισμού έχει
εκλείψει (χωρίς, όμως, αυτό να σημαίνει ότι δεν υφίσταται ακροδεξιό δυναμικό διαμαρτυρίας), φαίνεται δε να παγιώνεται ένας ήσσονος βαθμού δι-
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κομματισμός, με τη διαίρεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο να έχει κυριολεκτικά
εξαφανιστεί. Ο πολιτικός βίος ρέει μέσω συνεχειών και ασυνεχειών –ενίοτε
δε και ρήξεων– σε επίπεδο πολιτικής σκηνής, αλλά και όσον αφορά τους
αξιακούς- πολιτικούς προσανατολισμούς των ανθρώπων με πυκνώσεις του
ιστορικού χρόνου και εκπτυχώσεις της ατομικής και συλλογικής εμπειρίας
στον δημόσιο χώρο.
Το δεύτερο αυτό Πολιτικό Πορτραίτο της Ελλάδας που, με την προτροπή και την υποστήριξη της διοίκησης του Κέντρου, εκδίδεται σε συνεργασία
με το Εθνικό Τυπογραφείο, αποτυπώνει τις παραπάνω εξελίξεις με τον ίδιο
πάντα τεκμηριωμένο τρόπο που χαρακτηρίζει τη δουλειά των ερευνητών
του ΕΚΚΕ αλλά και των εξωτερικών συνεργατών μας.
Εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συντελεστές του εγχειρήματος, θέλω να πιστεύω πως με την έκδοση αυτή το ΕΚΚΕ ανταποκρίνεται στην αποστολή του για άλλη μία φορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
δεδομένων των συνθηκών.
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