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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Κρατώντας σία χέρια μου το τριακοστό δεύτερο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου
του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών αναλογίζομαι την πυκνότητα της επιστημονικής
δραστηριότητας του αλλά και την πολυμέρεια των ερευνητικών ενασχολήσεων των στε
λεχών του που κατοπτρίζονται κάθε χρόνο σ' αυτό το περιοδικό όργανο ενημέρωσης
και επικοινωνίας. Επτά νέα βιβλία, δύο τεύχη περιοδικών, ο ενδέκατος τόμος της Διά
λεξης Δημαρά, δύο νέες μονογραφίες στη σειρά του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νε
ολαίας και το ενημερωτικό φυλλάδιο για τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Πανδέκτης
της Κοινωνίας της Πληροφορίας αποτελούν την εκδοτική συγκομιδή του INE. Οι εκδό
σεις αυτές, πλην των δύο βιβλίων του ΙΑΕΝ, όπως και το ανά χείρας τεύχος του Ενημε
ρωτικού Δελτίου είναι προϊόντα της μηχανογράφησης του Ινστιτούτου Νεοελληνικών
Ερευνών, της παραγωγικής μονάδας προεκδοτικής προετοιμασίας που υποστηρίζει με
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το επιστημονικό έργο που παράγεται στο Ινστιτούτο.
Από τις δράσεις που σημάδεψαν το έτος 2007 στο Ινστιτούτο και παρουσιάζονται
στις σελίδες του παρόντος τεύχους του Ενημερωτικού Δελτίου ξεχωρίζουν οπωσδήποτε
οι εκδηλώσεις μνήμης και κριτικής αποτίμησης που διοργανώθηκαν με αφορμή τη συ
μπλήρωση σαράντα ετών από την επιβολή της δικτατορίας του 1967, αλλά και η ολο
κλήρωση του προγράμματος Πανδέκτης. Και οι δύο αυτές δραστηριότητες αντιπροσω
πεύουν μεγάλα βήματα που συντελούνται στο INE σε ανταπόκριση προς τα αιτήματα
του διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος της έρευνας. Οι εκδηλώσεις για την επέ
τειο της δικτατορίας του 1967 αντιπροσωπεύουν την αποφασιστική στροφή του Ινστι
τούτου και προς τη σύγχρονη ιστορία, την ιστορία του εικοστού αιώνα. Η ολοκλήρωση
του Πανδέκτη με τις εννέα εντυπωσιακές ψηφιακές συλλογές του INE που βρίσκονται
τώρα στο διαδίκτυο αντιπροσωπεύει τον πυλώνα του Ινστιτούτου προς τη ψηφιακή επο
χή της διαχείρισης της γνώσης. Τα νέα πεδία και τα νέα εργαλεία της έρευνας δεν μει
ώνουν βέβαια την προσήλωση μας στις δύο θεμελιώδεις αρχές που εμπνέουν και διέ
πουν την ερευνητική μας φιλοσοφία: την εμμονή στη βασική έρευνα και την αντίληψη
για την κριτική αποστολή της ερευνητικής πράξης.
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