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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το έτος 2011 και οι πρώτοι μήνες του 2012 υπήρξαν μια περίοδος ισχυρών κραδασμών για το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, όπως άλλωστε για το Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών συνολικά, την ελληνική ερευνητική κοινότητα ευρύτερα και
την Ελλάδα γενικότερα. Η θητεία του διευθυντή του ΙΝΕ Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη (ο οποίος είχε επωμισθεί εκτάκτως, στην τελευταία φάση, και τα καθήκοντα
της προεδρίας του Δ.Σ. του ΕΙΕ) έληξε στις 7 Μαρτίου 2011, και αναπληρωτής
διευθυντής του Ινστιτούτου ανέλαβε ο Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, διατηρώντας
και τα καθήκοντά του ως τακτικού μέλους του Δ.Σ. του ΕΙΕ.
Επακολούθησαν δώδεκα μήνες, στη διάρκεια των οποίων, παρά τη συνεχή
αβεβαιότητα και τις διαρκώς επιδεινούμενες συνθήκες μέσα στη θύελλα της οικονομικής κρίσης, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε το Ινστιτούτο να εξακολουθήσει να λειτουργεί ομαλά και παραγωγικά. Τα ερευνητικά προγράμματα
και έργα εκτελούνταν κανονικά, συνεχίστηκε η εκδοτική παραγωγή καθώς και
οι υπόλοιπες ποικίλες δράσεις του Ινστιτούτου, ενώ ταυτόχρονα επιχειρήθηκε
να επιλυθούν χρονίζουσες εκκρεμότητες, που η αντιμετώπισή τους είχε λάβει
πλέον επείγοντα χαρακτήρα.
Παράλληλα διεξαγόταν σε όλα τα επίπεδα μια πυρετώδης συζήτηση για το
θεσμικό μέλλον του ερευνητικού χώρου. Μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις,
οδηγηθήκαμε στις 29 Φεβρουαρίου 2012 στη συγχώνευση των τριών ανθρωπιστικών Ινστιτούτων του ΕΙΕ σε ένα ενιαίο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ανάλογες συγχωνεύσεις έλαβαν χώρα σε όλη την έκταση του ερευνητικού ιστού), με
ταυτόχρονη εξασφάλιση της επιστημονικής αυτοτέλειας των επιμέρους κλάδων,
ως τμημάτων πλέον του νέου Ινστιτούτου, και με τη διατήρηση των ιστορικών
τους ακρωνυμίων (του ΚΝΕ στην περίπτωσή μας). Για τον λόγο αυτό άλλωστε, το
παρόν τεύχος του Ενημερωτικού μας Δελτίου καλύπτει όχι μόνο τις δραστηριότητες του 2011 αλλά και των μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του 2012.
Κύριος στόχος όλων των προσπαθειών μας, υπήρξε η διάσωση του ανθρώπινου δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών, εν μέσω των, τεκτονικών διαστάσεων, καταιγιστικών εξελίξεων και στο πλαίσιο ενός ασταθούς εθνικού και
διεθνούς περιβάλλοντος, στηριζόμενου επάνω σε μια διαρκώς κινούμενη άμμο.
Παρά τις αντιξοότητες προσπαθήσαμε, με συστράτευση όλων των δυνάμεων,
να διαφυλάξουμε το ΚΝΕ, ως μια παραγωγική κυψέλη έρευνας της ιστορίας του
Νέου Ελληνισμού.
Το μέλλον θα δείξει αν τα καταφέραμε.
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
Αναπληρωτής διευθυντής ΙΝΕ/ΕΙΕ
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