
Κυρίες και κύριοι, 

Ή 'Εταιρεία Μελέτης Νέον 'Ελληνισμού σας καλωσορίζει 

στην αποψινή της εκδήλωση και χαίρεται για την παρουσία σας 

γιατί πιστεύει δτι ή συμμετοχή σας στη συζήτηση πού θά προ

καλέσει ή εισήγηση θά κάνει τη συνάντηση μας σημαντική και 

χρήσιμη. 

Σί/μαντική γιατί για μια φορά ακόμη και μάλιστα στο αμφι

θέατρο ενός από τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, τού 'Εθνι

κού 'Ιδρύματος 'Ερευνών, πού απόψε μας φιλοξενεί, θά έχουμε 

την ευκαιρία νά εκθέσουμε τά προβλήματα της ιστορικής έρευνας, 

νά οδηγηθούμε σε προτάσεις και αντιπροτάσεις, νά επισημάνουμε 

τ à αδιέξοδα και νά ζητήσουμε τις λύσεις και τις διεξόδους άπο 

αυτά. 

Χρήσιμη, γιατί πλησιάζει πια ή ώρα πού ή Πολιτεία θά κά

νει κρίσιμες επιλογές στα θέματα της έρευνας και της παιδείας: 

ή ίδρυση 'Υπουργείου "Ερευνας και Τεχνολογίας άπο τη μια με

ριά, ή σύνταξη και προώθηση τού νόμου-πλαισίου γιά την ανώ

τατη παιδεία άπο την άλλη, τεκμηριώνουν την παραπαίω) άποψη 

και υπογραμμίζουν άμεσα τις ευθύνες δλων μας. 

Ή 'Εταιρεία μας —επιτρέψτε μου νά σημείωσα)— πήρε την 

πρωτοβουλία νά οργανώσει την αποψινή έκδήλοίση γιατί την αι

σθάνεται ώς συνέχεια δλων τών δημόσιων συζητήσεων πού έχει 

οργανώσει στα y^a^eîa της άπο την ίδρυση της και συστημα

τικότερα άπο το 1977, που ο'ι συζητήσεις γίνονται πάνω σε συγκε

κριμένα ερευνητικά προβλήματα, τά οποία ό εισηγητής-ερευνη

τής συνάντησε στην ερευνά του και τά εκθέτει στην προβλημα

τική τών συναδέλφων του. 

'Ακόμη, τήν αποψινή εκδήλωση τήν θεωρούμε συνέχεια τού 

προβληματισμού γιά τήν ιστορική παιδεία στον τόπο μας, με 



βάση τις εμπειρίες των συναδέλφων που διδάσκουν, άλλα και από 

τα συμπεράσματα που αποκομίσαμε από τρεις συλλογικές ειση

γήσεις-μαθήματα που έγιναν από μέλη της 'Εταιρείας μας στη 

Φιλοσοφική Σχολή της 'Αθήνας ύστερα από πρόσκληση των 

φοιτητών της: ζήσαμε τότε την χαρά άλλα και τις δυσκολίες τοΰ 

ερευνητή που διαμορφώνει σε μαθήματα τα συμπεράσματα των 

ερευνών του. 

"Υστερα άπ' δλα αυτά ίσως φανεί περισσότερο δικαιολογημέντ^ 

ή οργάνωση της αποψινής εκδήλωσης. Κοντά στη δική σας αντα

πόκριση που την πιστέψαμε πρόθυμη, είχαμε και την προθυμία 

τοΰ κ. Σπύρου Άσδραχα να σηκώσει το βάρος της εισήγησης 

και τοΰ κ. Φίλιππου Ήλιον, που δέχτηκε να διευθύνει τή συζή

τηση. Σας ευχαριστούμε δλους. 
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