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Το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη του για 

την απώλεια του αγαπητού συναδέλφου, φίλου και δασκάλου Ηλία Νικολακόπουλου. Ο 

εκλιπών υπήρξε επί σειρά ετών μέλος του ΔΣ της ΕΕΠΕ καθώς και μέλος της Συντακτικής 

Επιτροπής της Ελληνικής Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήμης από την πρώτη ημέρα της 

έκδοσής της. Ο Ηλίας Νικολακόπουλος με το ερευνητικό και διδακτικό του έργο στο Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 

του Πανεπιστημίου Αθηνών, το πλούσιο συγγραφικό του έργο και την πολύχρονη παρουσία 

και τις παρεμβάσεις του στο δημόσιο βίο συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη και την 

ορατότητα της νεότερης Πολιτικής Επιστήμης στη χώρα μας. 

Ο Ηλίας Νικολακόπουλος ήταν και θα παραμείνει κεντρική μορφή της εκλογικής 

κοινωνιολογίας στην Ελλάδα. Το ερευνητικό έργο του εστιάστηκε στην ανάλυση της 

συγκρότησης των πολιτικών παρατάξεων και των πολιτικών κομμάτων, στη μελέτη του 

εκλογικού σκηνικού, στη μελέτη των ορίων και των δεσμεύσεων πολιτικών θεσμών και 

ελευθερίας από τον εμφύλιο μέχρι την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας του Απριλίου 

1967, ενώ η ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων μετά τη μεταπολίτευση και η εισαγωγή 

των exit polls στην Ελλάδα έκαναν τον επιστημονικό πολιτικό λόγο του γνωστό πέρα από το 

χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Εδώ και δεκαετίες η ερμηνεία των εκλογικών 

αποτελεσμάτων και η ανάλυση των στάσεων του εκλογικού σώματος είχαν συνδεθεί με τις 

αναλύσεις του. Το πάθος του με την ανάλυση της πολιτικής ιστορίας και του ρόλου της στην 

κατανόηση του σύγχρονου γίγνεσθαι τον οδήγησε στην συγκέντρωση του μεγαλύτερου 

αρχείου εκλογικών συμμετοχών και αποτελεσμάτων στη χώρα σε όλα τα επίπεδα (κοινότητας, 

δήμων, νομαρχίας, περιφέρειας, εθνικό) από συστάσεως το ελληνικού κράτους. 

Με άξονα και οδηγό την κριτική πολιτική σκέψη του καντιανού πρακτικού λόγου, ο Ηλίας 

Νικολακόπουλος υπήρξε συνεπής, σταθερός, αλλά και κριτικός  εκφραστής του ορθολογικού 

πολιτικού λόγου της Αριστεράς.  

Για όλες και όλους εμάς, πολιτικούς επιστήμονες, ιστορικούς, ή κοινωνιολόγους, που 

μελετήσαμε και μελετάμε το ελληνικό μετεμφυλιακό πολιτικό σύστημα, τους λόγους που 

οδήγησαν στη δικτατορία και την Γ’ Ελληνική Δημοκρατία, η «Καχεκτική Δημοκρατία» του 

1946-1967 είναι το ιστορικό όνομα της συγκεκριμένης περιόδου που καθιέρωσε στην 

ελληνική ιστοριογραφία το έργο του Ηλία Νικολακόπουλου. 

  

 

 

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΕΠΕ 
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