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Προλογικό Σημείωμα 

Το Ενημερωτικό Δελτίο του Κένιρου Νεοελληνικών Ερευνών με την τακτική του έκδοση και 

την καλαίσθητη εμφάνιση του δεν αποτελεί μόνο τον καθρέφτη των δραστηριοτήτων του Κέ

ντρου και του επιστημονικού έργου των συνεργατών αλλά και μέσον επικοινωνίας με την επι

στημονική κοινότητα της χώρας και τους νεοελληνιστές του εξωτερικού. Στα ταξίδια μου στα κέ

ντρα νεοελληνικών σπουδών του εξωτερικού συναντώ ανελλιπώς το Ενημερωτικό Δελτίο και 

διαπιστώνω, από τις ερωτήσεις και τις διευκρινίσεις που ζητούν όσοι συνάδελφοι υπηρετούν σε 

αυτά, ότι διαβάζεται με προσοχή και ενδιαφέρον. Επιτελεί συνεπώς το Ενημερωτικό Δελτίο 

μια λειτουργία που μπορεί να θεωρηθεί και χρήσιμη και δημιουργική. 

Αυτό είναι ένα από τα πολλά επιτεύγματα του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, που συ

ντελέστηκαν επί των ημερών των προκατόχων μου. Ανέλαβα τη διεύθυνση του Κέντρου στις 17 

Απριλίου 2000 με πολλά οράματα, με ζωηρή συναίσθηση των ευθυνών μου, με πλήρη επίγνω

ση των πολύμορφων δυσκολιών και με μόνο εφόδιο την πάγια μέθοδο της ως τώρα πορείας 

μου, την αποφασιστικότητα να εργασθώ σκληρά για ν' ανταποκριθώ στην πρόκληση της νέας 

αυτής υπηρεσίας. 

Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό διότι ανέλαβα το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών μετά τη γό

νιμη προσφορά των άμεσων προκατόχων μου, της Λουκίας Δρούλια και του Βασίλη Παναγιω-

τόπουλου, που δημιούργησαν την εξαίρετη υποδομή που διαθέτει σήμερα το Ινστιτούτο, αξιο

ποίησαν όλες τις δυνατότητες που προσέφεραν οι κατά καιρούς συγκυρίες για να διευρύνουν 

το πεδίο των επιστημονικών του δραστηριοτήτων και κατόρθωσαν να το αναδείξουν σε ηγετικό 

θεσμό των νεοελληνικών σπουδών, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και διεθνώς. 

Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί το σημερινό κεκτημένο του ΚΝΕ. Από το βάθος του χρό

νου, στα σαράντα χρόνια που διέρρευσαν από την ίδρυση του το i960 πέφτει βαριά επάνω μας 

η σκιά του ιδρυτή του Κ. Θ. Δημαρά. Η ματιά του μας παρακολουθεί στην αναζήτηση του νοή

ματος των ιστορικών διαδρομών του νέου ελληνισμού και η δική του σύλληψη των πραγμάτων 

αποτελεί πηγή της έμπνευσης και του προβληματισμού μας. Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος 

για να αποδοθεί η δέουσα τιμή στη συμβολή του ιδρυτή και εκείνων που αναδέχθηκαν την κλη

ρονομιά του μετά το δικό του πέρασμα από το ΚΝΕ, είναι η δημιουργική περαιτέρω συνέχιση 

της πορείας του Κέντρου με τον εμπλουτισμό αυτού του επιστημονικού κεκτημένου. 

Το ΚΝΕ, όπως μπορεί αμέσως να διαπιστώσει ο κάθε αναγνώστης του Ενημερωτικού 

Δελτίου, διαθέτει τις ανθρώπινες δυνάμεις και μια κεκτημένη ταχύτητα που μπορεί, συνεχίζο

ντας την προδιαγεγραμμένη τροχιά, να επιτύχει συγχρόνως την διεύρυνση του ορίζοντα και την 

ανανέωση της επιστημονικής στρατηγικής με τον συνεχή προβληματισμό επί της φιλοσοφίας 

της έρευνας του νέου ελληνισμού. 

Πιστεύω ότι στόχος μας οφείλει να παραμείνει η εδραίωση της σοβαρής ιστορικής παιδεί

ας στη χώρα μας με τη δημιουργική ερευνητική προσπάθεια, που πρέπει να παραμείνει πάντα 

κριτικά προσανατολισμένη για να αυτοπεριφρουρείται από τον κίνδυνο της διολίσθησης προς 

την ιδεολογία. Εξ ίσου αναγκαία είναι η σοβαρή παρέμβαση στον διεθνή επιστημονικό διάλογο 

ως προς τα θέματα που αφορούν τη χώρα μας και την ιστορία της. Στην πορεία αυτή οι δυ

σκολίες είναι πολλές και ανακύπτουν, σε επιστημονικά καθαρά επίπεδο, από την καχεξία των 



νεοελληνικών σπουδών στη διεθνή επιστημονική ζωή. Πιστεύω, επίσης, ότι το ΚΝΕ πρέπει να 

αποβεί πόλος συσπείρωσης των δυνάμεων των νεοελληνιστών της χώρας και του εξωτερικού, 

ώστε να αποδυθούμε στην κοινή προσπάθεια της καθιέρωσης του αντικειμένου της ειδικότητας 

μας ως νόμιμου και αναγνωρίσιμου κλάδου της διεθνούς επιστήμης. 

Δεν έχω καμιά αμφιβολία ως προς την έκταση των δυσκολιών που μας περιμένουν. Είμαι 

πεπεισμένος όμως ότι η ενδεδειγμένη αποστολή του ΚΝΕ είναι να δώσει αυτόν τον αγώνα. Στις 

σελίδες του Ενημερωτικού Δελτίου θα καταγραφούν σταδιακά τα αποτελέσματα. Στοιχείο της 

στρατηγικής μας, ίσως, καλύτερα, συντελεστής της επιτυχίας της, είναι και η αποτελεσματικότε

ρη επικοινωνία, ο διευρυμένος διάλογος. Προς την κατεύθυνση αυτή κρίσιμος θα είναι ο ρόλος 

του Ενημερωτικού Δελτίου, ίια τον λόγο αυτό προγραμματίζουμε από το επόμενο τεύχος να 

αρχίσουμε μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων των κέντρων και ινστιτούτων νεοελληνικών 

σπουδών στις πέντε ηπείρους, εγκαινιάζοντας έτσι τον διάλογο επί των κοινών μας προβλημα

τισμών. Άλλες πρωτοβουλίες του ΚΝΕ, που ελπίζουμε ν' ακολουθήσουν, θα επιδιώξουν να κά

νουν επιστημονικά πιο ουσιαστικό τον διάλογο. Στο μεταξύ, στον δρόμο της έρευνας του νέου 

ελληνισμού, με δεδομένες τις δυσκολίες αλλά και τις ηθικές ανταμοιβές που πηγάζουν από την 

αναζήτηση της γνώσης, η πορεία συνεχίζεται. 

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 

5 Νοεμβρίου 2000 
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