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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

To 2005 υπήρξε μεταβατικό έτος για το Ινστιτούτο Νεοελληνικών 

Ερευνών. Κατά το έτος αυτό έληξε η πενταετής θητεία του Διευθυντή, ολο

κληρώθηκε δηλαδή μια περίοδος δραστηριοτήτων και σχεδιασμών, τα 

αποτελέσματα των οποίων κωδικοποιούνται στα τεύχη του Ενημερωτικού 

Δελτίου (2000-2005) που καλύπτουν αυτή την περίοδο. Η πρώτη αυτή θη

τεία ολοκληρώθηκε με την έναρξη της έκδοσης της ξενόγλωσσης ετήσιας 

επιθεώρησης ιστορικών σπουδών του Ινστιτούτου, που αποβλέπει να υπη

ρετήσει αποτελεσματικότερα την επικοινωνία μας με τη διεθνή επιστημονι

κή κοινότητα. Με την ολοκλήρωση του πενταετούς αυτού κύκλου και με 

κριτήριο τη στάθμιση των αναγκών που ανακύπτουν από τις αλλαγές στο 

ραγδαία μεταβαλλόμενο επιστημονικό πεδίο, που δεν είναι πλέον αποκλει

στικά εθνικό στη δομή του αλλά έχει ενσωματωθεί στον ευρωπαϊκό χώρο 

της έρευνας, επιβάλλεται να προβούμε σε ορισμένους νέους σχεδιασμούς. 

Μεταξύ αυτών προέχει η εσωτερική αναδόμηση των δράσεων του INE για 

να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή, ο προγραμματισμός της δημιουργίας 

μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης που θα καθιστά ευρύτερα προσιτά τα ερ

γαλεία της έρευνας που παρήγαγε κατά την πολυετή ιστορία του το Ινστι

τούτο, και η εντατικότερη παραγωγή προϊόντων της βασικής έρευνας στο 

πεδίο μελέτης του νέου ελληνισμού, ιδίως με τη συστηματικότερη έκδοση 

πηγών της νεοελληνικής γραμματείας και ιστοριογραφίας. Παράλληλα 

οφείλει να συνεχιστεί ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση των διεθνών 

παρεμβάσεων του Ινστιτούτου με τη διοργάνωση συνεδρίων και συμπο

σίων στους τομείς της επιστημονικής του δραστηριότητας. 

Οι σχεδιασμοί αυτοί συνεπάγονται ένα ενεργητικότερο άνοιγμα του 

INE στην επιστημονική κοινότητα, στα πολλαπλά μάλιστα επίπεδα από τα 

οποία απαρτίζεται η δομή του χώρου της έρευνας. Ήδη κατά το 2005 η 

βούληση μας να τεθεί η παρέμβαση αυτή σε συστηματικότερη βάση εκδη

λώθηκε με την ενεργητικότερη εμπλοκή των στελεχών του INE σε προ

γράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα πανεπιστήμια της χώρας. Στις τα

κτικές δραστηριότητες του INE είναι ήδη ενταγμένα τρία μεταπτυχιακά σε

μινάρια, τα οποία πραγματοποιούνται στον σεμιναριακό χώρο του Ινστι

τούτου και παρακολουθούνται ως μαθήματα του κανονικού προγράμματος 

σπουδών από φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Αντίστοιχη είναι η φιλοσοφία και του προγράμματος φιλοξενίας των 

ξένων ελληνιστών υποτρόφων του κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. 

Ωνάσης. Η δραστηριότητα αυτή στεγάζεται σε ειδικά διαρρυθμισμένο και 



εξοπλισμένο χώρο του EIE και συνεποπτεύεται από τα τρία ανθρωπιστικά 

Ινστιτούτα του Ιδρύματος. Οι νεοελληνιστές υπότροφοι συμμετέχουν κανο

νικά στα σεμινάρια του INE και καλούνται να παρουσιάσουν την έρευνα 

τους σε αυτά, ώστε να ωφελήσουν και να ωφεληθούν κατά το μέγιστο δυ

νατόν από την αναστροφή τους με το ερευνητικό κλίμα του EIE. 

Κατά τα άλλα, το 2005 υπήρξε άλλο ένα έτος με αξιοσημείωτα ως προς 

την επιστημονική παραγωγικότητα τόσο του Ινστιτούτου στο σύνολο του 

όσο και των επί μέρους στελεχών του αποτελέσματα, όπως φαίνεται από 

τις σελίδες αυτού του τεύχους. 
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