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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στις σελίδες του Ενημερωτικού Δελτίου του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών κα-

τοπτρίζεται η δραστηριότητα των μελών του τη χρονιά που πέρασε. Ο αναγνώστης θα 

προσέξει τόσο την πολυμέρεια των σχετικών δραστηριοτήτων όσο και την ενεργό πα

ρουσία των μελών του ΚΝΕ στην επιστημονική ζωή της χώρας αλλά και στη διεθνή επι

στημονική κίνηση, τη συναφή προς την ειδικότητα την οποία θεραπεύει ο καθένας και 

η καθεμία από μας. Η προσπάθεια αυτή αποβλέπει να δίνει το παρών της ελληνικής επι

στήμης σε χώρους στους οποίους κρίνουμε ότι οφείλουμε να είμαστε παρόντες. Συγ

χρόνως θα προσέξει ο αναγνώστης του Ενημερωτικού Δελτίου τη συγγραφική και εκδο

τική παραγωγή του Ινστιτούτου και των μελών του. Οι σειρές του Κέντρου Νεοελληνι

κών Ερευνών συνεχίστηκαν και κατέθεσαν τη μαρτυρία τους και κατά το 2001: τα Τε

τράδια Εργασίας εξέδωσαν το εικοστό τρίτο τεύχος τους, η σειρά των Διαλέξεων Κ.Θ. Δη

μαρά τους αριθμούς 4 και 5, η σειρά του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας τους 

αριθμούς 35 και 36. Συνεχίστηκε επίσης η σειρά των Ρουμανικών εγγράφων του Αγίου 

Όρους με έναν επιβλητικό τόμο βασισμένο στο Αρχείο του Πρωτάτου. Επίσης κατά το 

2001 εγκαινιάσαμε μιά νέα σειρά, τη συλλογή "Ιστορία των Ιδεών" που ελπίζουμε ότι θα 

συνεχιστεί και θα αποδώσει πολλές περαιτέρω μονογραφίες και στο αμέσως προσεχές 

μέλλον. Η εκδοτική δραστηριότητα του ΚΝΕ συνεχίζεται λοιπόν και εμπλουτίζεται. 

Για να έχει όμως ο αναγνώστης του Ενημερωτικού Δελτίου ολοκληρωμένη εικό

να πρέπει να συνυπολογίσει και μιά άλλη πτυχή του ζητήματος της εκδοτικής δραστη

ριότητας του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών. Πολλές εργασίες και μελέτες τις οποίες 

εμόχθησαν να προετοιμάσουν τα μέλη του ΚΝΕ και στις οποίες εμόχθησε να προσδώ

σει μορφή βιβλίου η υπηρεσία ηλεκτρονικής μηχανογράφησης του Ινστιτούτου δεν 

μπορούν να παραδοθούν στο τυπογραφείο για αναπαραγωγή, εκτύπωση και βιβλιοδε

σία λόγω ελλείψεως των αναγκαίων προς τούτο πιστώσεων. Στην αγωνία της προετοι

μασίας μιας έκδοσης έχει προστεθεί τώρα επιτακτικά, συχνά απαγορευτικά, το ζήτημα 

της χρηματοδότησης της έκδοσης. Ο ερευνητής-συγγραφέας και η διοίκηση του Ινστι

τούτου στερούνται τη χαρά να δουν να πραγματώνεται το προϊόν του ερευνητικού έρ

γου για το οποίο η πολιτεία διατηρεί τα ερευνητικά ιδρύματα, εξαιτίας της ανεπαρκούς 

χρηματοδότησης που λειτουργεί ανασταλτικά στην αναπτυξιακή στρατηγική που πρέπει 

να ακολουθούν τα ιδρύματα μας. Εξαιτίας αυτού του προβλήματος σήμερα καθυστερεί 

η ολοκλήρωση περί των δέκα βιβλίων που έχουν έτοιμα προς έκδοση μέλη του Ινστι

τούτου. Το αποτέλεσμα είναι να βραδυπορούν οι σειρές μας, να μειώνεται η παραγωγι

κότητα μας, να περιστέλλεται η επιστημονική μας παρουσία και να αναλίσκεται το με

γαλύτερο μέρος του παραγωγικού χρόνου της διοίκησης στην αναζήτηση χρηματοδο

τήσεων, έργο που συχνά ισοδυναμεί με επαιτεία, αντί να αφιερώνεται ο χρόνος αυτός 

στο δημιουργικότερο και, κατά τη γνώμη μου, επιτακτικότερο έργο του σχεδιασμού της 

επιστημονικής ανάπτυξης της χώρας, δια της ενεργότερης δράσης των ερευνητικών 



Ιδρυμάτων που συνιστούν τον επιστημονικό ιστό της Ελλάδος. Είναι πολλά όσα μπο

ρούν να προστεθούν σε σχέση με τη φιλοσοφική πτυχή του θέματος όσο και σε σχέση 

προς τις δυνητικές επιπτώσεις της πολιτικής αυτής για το μέλλον της κοινωνίας μας. Θε

ωρώ πάντως ότι για να είναι πλήρης η εικόνα που παρουσιάζει το Ενημερωτικό Δελτίο 

θα έπρεπε η πτυχή αυτή της λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και των άλ

λων ερευνητικών κέντρων της χώρας να κατατεθεί ως μαρτυρία για δημόσιο προβλη

ματισμό. 
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