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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το Ενημερωτικό Δελτίο αποτελεί τον καθρέφτη όπου κατοπτρίζεται η ζωή του Κέ

ντρου Νεοελληνικών Ερευνών και η επιστημονική δραστηριότητα των μελών του ως 

ομάδας και ως ατόμων κατά τη διάρκεια του έτους που καλύπτει το κάθε τεύχος. Το 

2002 υπήρξε ένας χρόνος ιδιαίτερα γόνιμος και δημιουργικός στη ζωή του ΚΝΕ, ένας 

χρόνος που χαρακτηρίστηκε από σκληρή δουλειά αλλά και από εξωστρέφεια με τις με

γάλες διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις που σηματοδότησαν την πορεία του. Οι συ

ναντήσεις αυτές περιλάμβαναν το μεγάλο διεθνές συνέδριο για την ιστορία του ελληνι

κού τύπου, που συγκέντρωσε στην Αθήνα ειδικούς μελετητές του ελληνικού τύπου κυ

ριολεκτικά και από τις πέντε ηπείρους, το συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Επιστημο

νικών Οργάνων και την ελληνογαλλική συνάντηση για τα διακόσια χρόνια από την γέν

νηση του Victor Hugo. Αποκορύφωμα των δραστηριοτήτων του 2002 υπήρξε το Δ1 Διε

θνές Συνέδριο Ιστορίας του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών που είχε ως αντικείμενο 

την Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, 1833-2002. Το συνέδριο που 

διήρκεσε μία σχεδόν εβδομάδα χρειάσθηκε δύο χρόνια προπαρασκευής και αποτέλεσε 

πολιτιστικό γεγονός του αθηναϊκού φθινοπώρου, συγκέντρωσε πυκνότατο ακροατήριο 

όλες τις ημέρες της διεξαγωγής του και σχολιάσθηκε ευρύτατα. Στον προγραμματισμό 

μας για το 2003 πρωταρχική θέση κατέχει η στόχευση για την έκδοση των πρακτικών 

των συνεδρίων του 2002 ώστε τα αποτελέσματα τους να μην αποβούν παροδικά αλλά 

να καταστούν κτήμα της επιστημονικής κοινότητας. 

Από το τεύχος αυτό αρχίζει η εκπλήρωση μιας προγραμματικής υπόσχεσης που 

δώσαμε στο τεύχος 25 του 2000 για τη μεταβολή του Ενημερωτικού Δελτίου σε όργανο 

επικοινωνίας μεταξύ των νεοελληνιστών σε διεθνές επίπεδο. Για να αποβεί η επικοινω

νία αυτή ουσιαστική γνωριμία και όχι ευκαιριακή κυκλοφορία ειδήσεων κρίναμε ότι θα 

έπρεπε να πάρει τη μορφή μιας συστηματικής επιστημονικής επισκόπησης των μεγά

λων κέντρων και ινστιτούτων νεοελληνικών σπουδών που λειτουργούν σήμερα σε πα

νεπιστημιακά ιδρύματα ανά τον κόσμο. Στο τεύχος αυτό εγκαινιάζουμε την επισκόπηση 

με την παρουσίαση ενός παλαιού Ινστιτούτου νεοελληνικών σπουδών που είναι εκείνο 

του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση φιλοξενούμε το μεστό κεί

μενο που σκιαγραφείτην υπερεκατονταετή πορεία της σημαντικότατης αυτής εστίας με

λέτης του Μεσαιωνικού και νέου ελληνισμού. 
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