
  

  Ενημερωτικό Δελτίο

   Τόμ. 29 (2004)

  

 

  

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

  Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης   

  doi: 10.12681/news.231 

 

  

  

   

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Κιτρομηλίδης Π. Μ. (2009). ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Ενημερωτικό Δελτίο, 29, 3–4. https://doi.org/10.12681/news.231

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 22/05/2023 18:55:16



3 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το εικοστό ένατο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευ

νών παρουσιάζει τη δραστηριότητα του Ινστιτούτου και των μελών του στη διαδρομή 

του έτους 2004. Όπως φαίνεται από τα περιεχόμενα του τεύχους, το 2004 υπήρξε χρο

νιά περισυλλογής που επέβαλαν οι ανάγκες της σκληρής δουλειάς για να ολοκληρω

θούν μεγάλα εκδοτικά εγχειρήματα του Ινστιτούτου, όπως η δημοσίευση των πρακτικών 

των διεθνών συνεδρίων που οργανώσαμε από το 2000 και εξής. Συνεχίστηκαν παράλ

ληλα οι τακτικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου και των προγραμμάτων του. Το απο

τέλεσμα των προσπαθειών μας θα μπορούσε να κριθεί ικανοποιητικό για το έτος 2004: 

εκτός από τα πρακτικά των συνεδρίων, τρία νέα Τετράδια Εργααίας (από τα οποία το ένα 

καλύπτει ένα από τα κενά που εκκρεμούσαν από πολλών ετών, συμβάλλοντας έτσι στην 

αποκατάσταση της συνοχής της σημαντικής αυτής ερευνητικής σειράς του ΚΝΕ), ένας 

νέος τίτλος στη Βιβλιοθήκη της Ιστορίας των Ιδεών, η κανονική συνέχιση της ετήσιας έκ

δοσης της Διάλεξης Κ.Θ. Δημαρά με ένα ακόμα ουσιώδες δημοσίευμα στον χώρο της 

μελέτης του Διαφωτισμού. Η εμφάνιση κάθε νέας έκδοσης, ως απτό αποτέλεσμα μιας 

πολύμοχθης και παρατεταμένης κάθε φορά προσπάθειας, αποτελεί πηγή ικανοποίη

σης, όχι όμως και επανάπαυσης. Αποβαίνει αντίθετα υπόμνηση για την ανάγκη περαι

τέρω προσπάθειας ώστε να παραμένει το Ινστιτούτο παραγωγικό, ως δημιουργικός συ

ντελεστής στην επιστημονική ζωή του τόπου. 

Το ανά χείρας τεύχος είναι το πέμπτο Ενημερωτικό Δελτίο που εκδίδεται κατά τη θη

τεία μου στη διεύθυνση του INE (τχ. 25-29). Ως σύνολο τα πέντε αυτά τεύχη αποτυπώ

νουν τη δραστηριότητα του Ινστιτούτου κατά την πενταετία 2000-2004, την ερευνητική 

φιλοσοφία και τη στρατηγική που την ενέπνευσε. Η περίοδος άρχισε υπό δυσοίωνες οι

κονομικές προϋποθέσεις γΓ αυτό και μεγάλο μέρος της αρχικής προσπάθειας αναλώ

θηκε στην εξεύρεση πόρων για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων εκείνων που 

θα επέτρεπαν στο INE του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών να επιτελέσει την ενδεδειγμένη 

αποστολή του στον χώρο των νεοελληνικών σπουδών. Η προσπάθεια αυτή απέβη σχε

τικά αποδοτική και αυτό μας επέτρεψε να προχωρήσουμε στη διοργάνωση του Δ' και 

Ε' Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και του Ελληνορουμανικού συμποσίου που αναζωο

γόνησαν παλαιότερες συνεργασίες, έφεραν το INE στο επίκεντρο της επιστημονικής ζω

ής και του επέτρεψαν να λειτουργήσει συλλογικά ως οργανωμένος θεσμός και όχι ως 

απλή στέγη μεμονωμένων προσπαθειών. Προς την ίδια κατεύθυνση αποσκοπούσαν και 

τα Σεμινάρια του ΚΝΕ που συμπλήρωσαν, από τον Φεβρουάριο του 2001, τέσσερα έτη 

λειτουργίας ως βήμα επιστημονικού διαλόγου. 

Η ενεργότερη παραγωγή και η κάλυψη των παλαιότερων κενών των Τετραδίων 

Εργααίας και η επικείμενη κυκλοφορία του πρώτου τόμου της ξενόγλωσσης επιθεώρη

σης ιστορικών σπουδών του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών επίσης κατατείνουν να 



αναδείξουν τη συνολική φυσιογνωμία του Ινστιτούτου και να διευρύνουν το άνοιγμα της 

ελληνικής επιστήμης προς τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, όπως προφανώς επιβάλ

λει η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ίδιες οι επιταγές της βιω

σιμότητας των ανθρωπιστικών σπουδών στη χώρα. Προς την κατεύθυνση αυτή άλλω

στε ελπίζεται ότι θα συμβάλει και η συμμετοχή μας στην "Κοινωνία της Πληροφορίας" 

με το πρόγραμμα "Πανδέκτης" στο οποίο συνεργαζόμαστε με τα άλλα δύο ανθρωπιστι

κά Ινστιτούτα του EIE. 

Εκτός από τα επιστημονικά και εκδοτικά έργα που ακροθιγώς μνημονεύονται ανω

τέρω, οι πόροι που μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε μας επέτρεψαν να μεριμνήσουμε και 

για τη βιβλιοθήκη, της οποίας οι παραγγελίες ιδίως σε ξένες εκδόσεις είχαν ουσιαστικά 

ανασταλεί το 2000 αλλά σταδιακά έχουν επαναληφθεί και πραγματοποιούνται τώρα συ

στηματικότερα ανάλογα με τις ανάγκες των προγραμμάτων. Επίσης έχει καταστεί δυνα

τόν να αρχίσουμε μικρής κλίμακας συντήρηση των βιβλίων. Στον τομέα της πολιτικής 

της βιβλιοθήκης αναπτύχθηκε επίσης ένα ευρύ σύστημα ανταλλαγών με ομόλογα ιδρύ

ματα του εξωτερικού, διευρύνοντας τις προϋπάρχουσες ανταλλαγές με φορείς του εσω

τερικού. 

Η πενταετία που ολοκληρώνεται την άνοιξη του 2005 υπήρξε μια περίοδος προ

κλήσεων και προσπαθειών. Με την ανταπόκριση του στις προκλήσεις και τη συνέχιση 

των προσπαθειών, με την επιδίωξη της ανανέωσης και τον σεβασμό στην εκλεκτή πνευ

ματική του παρακαταθήκη το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών συνεχίζει μια πορεία 

που πλησιάζει ήδη το ήμισυ του αιώνα. 

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 

Διευθυντής ΚΝΕ/ΕΙΕ 
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