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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η έκδοση κάθε νέου τεύχους του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελεί πηγή χαράς για
όλους μας στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών. Το τεύχος απογράφει τη δραστηριότη
τα ενός ολόκληρου χρόνου, μας προσφέρει απτά τα αποτελέσματα του πνευματικού
μόχθου των στελεχών του Κέντρου και, όπως ταιριάζει σε πνευματικούς εργάτες με αυ
τοσυνειδησία, λειτουργεί και ως ερέθισμα για στάθμιση των ελλείψεων κοντά στα επι
τεύγματα. Το εικοστό όγδοο τεύχος κατοπτρίζει τις δραστηριότητες του έτους 2003.
Μπορούμε να σημειώσουμε με ικανοποίηση τις πολυάριθμες και αξιόλογες εκδόσεις
που καταγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο καθώς και τη συνέχιση με αδιάπτωτο ζήλο
των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων του Κέντρου, τόσο θεσμικών όσο και φιλοξε
νούμενων.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, το φθινόπωρο του 2003, πραγματοποιήσαμε το Ε ' Διε
θνές Συνέδριο Ιστορίας στην πόλη της Μυτιλήνης, υπενθυμίζοντας τόσο στους εαυτούς
μας όσο και στην επιστημονική κοινότητα και την κοινή γνώμη της χώρας ότι το Κέντρο
Νεοελληνικών Ερευνών δεν είναι Αθηναϊκό αλλά αντίθετα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ενδια
φέρεται και μελετά ολόκληρο τον ιστορικό χώρο του νέου ελληνισμού και απευθύνεται
στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Η διοργάνωση του Ε' Διεθνούς Συνεδρίου Ιστο
ρίας στη Μυτιλήνη απέβλεπε να αναδείξει αυτή την ευρύτερη καταστατική διάσταση του
έργου του ΚΝΕ.
Το εικοστό όγδοο τεύχος φιλοξενεί την παρουσίαση ενός πραγματικού φάρου νε
οελληνικών σπουδών που λειτουργεί στο Παρίσι από το έτος 1795, της άλλοτε Σχολής
και τώρα Ινστιτούτου Ανατολικών Γλωσσών. Συνεχίζεται έτσι η επισκόπηση των κέντρων
και ινστιτούτων νεοελληνικών σπουδών που εγκαινιάσαμε στο προηγούμενο τεύχος και
που σκοπεύουμε να συνεχίσουμε ώστε το Ενημερωτικό Δελτίο να εκπληρώνει τον προο
ρισμό του οργάνου επικοινωνίας μεταξύ νεοελληνιστών σε διεθνές επίπεδο.
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