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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

To 2006 υπήρξε έτος εσωτερικής αναδιοργάνωσης του Ινστιτούτου Νεοελληνικών 

Ερευνών με βάση τις διαπιστώσεις που εκτέθηκαν ήδη στον απολογισμό μας του έτους 

2005. Μετά σύντονες ζυμώσεις και συζητήσεις τόσο στο Επιστημονικό Γνωμοδοτικό 

Συμβούλιο όσο και στην ολομέλεια του Ινστιτούτου καταλήξαμε σε ορισμένες σημαντι

κές αποφάσεις ως προς τη δομή και οργάνωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων με 

γνώμονα κυρίως την επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής και τον αποτελεσματικότερο συ

ντονισμό των εν εξελίξει προγραμμάτων και έργων. Η πρωτοβουλία αυτή απέδωσε δύο 

σημαντικές αλλαγές: πρώτον την κατάργηση του γενικού προγράμματος υποδομής και 

την ένταξη των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονταν σ' αυτό στους θεματικά συνα

φείς ερευνητικούς τομείς του Ινστιτούτου και δεύτερον την αναδιάταξη των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων σε τέσσερεις θεματικούς τομείς ως εξής: 

α) Ιστορία του Πολιτισμού, της Παιδείας και των Επιστημών 

β) Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία 

γ) Ιστορία των θεσμών 

δ) Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία 

Η αναδιάταξη των ερευνητικών δράσεων του INE σε τομείς δεν περιορίζει την αυ

τοτέλεια των επιστημονικών προγραμμάτων και έργων που εκτελούνται από τους συ

νεργάτες του αλλά υπογραμμίζει τη βούληση μας να προαγάγουμε τις μεταξύ μας συ

νεργασίες ώστε να αναδείξουμε, μέσα από συλλογικές δράσεις, όψεις της νεοελληνικής 

ιστορικής εμπειρίας που απαιτούν πολυπρισματικές θεωρήσεις. Επίσης ελπίζεται ότι η 

μεγαλύτερη συνεκτικότητα και ο αποτελεσματικότερος συντονισμός θα συμβάλουν στην 

καλύτερη ηλεκτρονική κωδικοποίηση των ώς τώρα πορισμάτων της έρευνας του INE 

στα ευρύτερα πεδία στα οποία απλώθηκαν οι αναζητήσεις των στελεχών του στον μισό 

αιώνα της λειτουργίας του. 

Ας σημειωθεί πάντως ότι ο θεματολογικός πλουραλισμός που χαρακτηρίζει το 

ερευνητικό έργο του INE κατοπτρίζει την πραγματικότητα της ιστορικής εμπειρίας ενός 

ζώντος λαού, την οποία είναι ταγμένο να μελετά το Ινστιτούτο μας. Αυτή είναι και η ει

δοποιός διαφορά του αντικειμένου που θεραπεύουν οι νεοελληνικές έρευνες από τις 

ερευνητικές ενασχολήσεις με άλλες φάσεις της ελληνικής ιστορίας, που αποτελούν κλει

στά πλέον κεφάλαια και ως εκ τούτου προσφορότερα σε κωδικοποιήσεις και τεχνικότε-

ρες προσεγγίσεις. 

Το 2006 λοιπόν για το INE υπήρξε έτος μιας νέας αφετηρίας. Η ενέργεια και η απα

σχόληση που απαίτησε η εσωτερική αναδιοργάνωση, πάντως, δεν απορρόφησαν ολο

κληρωτικά τη δημιουργική ικμάδα του Ινστιτούτου. Του λόγου το αληθές καταφαίνεται 

από τα περιεχόμενα αυτού του τεύχους, την αδιάλειπτη συγγραφική παραγωγή των συ

νεργατών του Ινστιτούτου και ιδίως τις αξιοπρόσεκτες διεθνείς συνεργασίες που εμφα

νίζονται στο χρονικό των δραστηριοτήτων του έτους. Το διεθνές παρών του Ινστιτού-



του δόθηκε ενεργά και με τη συνέχιση της έκδοσης της ξενόγλωσσης επιθεώρησης 

ιστορικών σπουδών που παρουσίασε το δεύτερο και ετοιμάζει ήδη το τρίτο της τεύχος. 

Τέλος η έκδοση του συλλογικού τόμου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο δηλώνει τη βούληση 

του Ινστιτούτου όχι μόνο για ενεργότερη διεθνή παρέμβαση αλλά και για τη συστημα

τικότερη ένταξη της ιστορίας του εικοστού αιώνα στη θεματολογία των ερευνών του. 

Στο τεύχος αυτό παρουσιάζονται και οι πρώτοι καρποίτου έργου "Παραγωγή προϊ

όντων (επιστημονικών εκδόσεων) βασικής έρευνας στο πεδίο σπουδής του νέου ελλη

νισμού και μερική αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών" το οποίο ανέλαβε να εκτελέ

σει το Ινστιτούτο μας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "Αριστεία σε Ερευ

νητικά Ινστιτούτα" της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αυτό υπήρξε πηγή ενίσχυσης αλλά και πρόκληση, στην 

οποία οι συνεργάτες του Ινστιτούτου ανταποκρίθηκαν με αποτελεσματικότητα και συ

ναίσθημα ευθύνης. 

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 
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