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Αδιαμφισβήτητα, η ελληνική ακαδημαϊκή έρευνα, εντός και εκτός συνόρων, έχει να
επιδείξει ιδιαίτερα σημαντικές συνεισφορές σε όλους τους τομείς και γνωστικά αντικείμενα,
ολοένα αυξανόμενες σε αριθμό και συχνότητα. Μολαταύτα, η έλλειψη ελληνόφωνου εντύπου
χώρου φιλοξενίας στερεί τη δυναμική του διεπιστημονικού διαλόγου από την εν λόγω
ακαδημαϊκή κοινότητα, παρά τον -δικαίως- σημαίνοντα ρόλο που η διεπιστημονική έρευνα
κατέχει διεθνώς.
Το παρόν περιοδικό, προϊόν πρωτοβουλίας των μελών του Αθηναϊκού Ιδρύματος
Παιδείας και Έρευνας (ΑΙΠΕ), φιλοδοξεί να καλύψει το κενό αυτό. Σκοπό έχει ωσαύτως
πρώτιστα να απαλλάξει -στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν- τη διεπιστημονική έρευνα από
τις δυσκολίες και τα διλήμματα που συνεπάγεται η διαθεσιμότητα μόνον εξειδικευμένων
περιοδικών. Παράλληλα, ωστόσο, το παρόν περιοδικό σκοπεί στη γόνιμη ανταλλαγή ιδεών,
μέσω της δημοσίευσης μελετών από όλο το φάσμα των επιστημών. Το δε αντικείμενό του
συμπεριλαμβάνει τόσο την έρευνα που γίνεται από τους ανά τον κόσμο Έλληνες, όσο και την
έρευνα που γίνεται πάνω στην Ελλάδα, τα ελληνικά ζητήματα και τον Ελληνισμό.
Εκτιμούμε ότι το περιοδικό αυτό θα καταδείξει, μεταξύ άλλων, ότι η «διαρροή
εγκεφάλων» λίγη σχέση έχει με τον τόπο εργασίας και υφίσταται μόνον καθ’ ον μέτρο τα
προϊόντα της διανόησης δεν έχουν τον κατάλληλο χώρο και τρόπο να επικοινωνούν μεταξύ
τους. Υπερπολύτιμος αρωγός σε αυτό το εγχείρημα είναι η δεξαμενή ακαδημαϊκών από όλον
τον κόσμο του ΑΙΠΕ, καλύπτουσα το σύνολο των επιστημών και όλες τις ακαδημαϊκές
βαθμίδες, διασφαλίζουσα τόσο την χρηστή επιμέλεια της εκδόσεως, όσο και την αρμόζουσα
απήχηση αυτού.
Το περιοδικό εκδίδεται με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του
1821 και προφανώς η σύμπτωση της ημερομηνίας εκδόσεως του πρώτου τεύχους με αυτήν
της έναρξης της Επαναστάσεως κάθε άλλο παρά συμπτωματική ήταν. Πέραν, ωστόσο, των
βιβλιοπαρουσιάσεων και των ακαδημαϊκών άρθρων που ασχολούνται με το ’21 ως ιστορικό
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γεγονός, και του παρόντος τεύχους οι δημοσιεύσεις γίνονται με σημείο αναφοράς την Ελλάδα
του χθες, του σήμερα και του αύριο, εκτός και εντός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας.
Σε αυτό το πνεύμα και προς εξυπηρέτηση των άνωθι σκοπών, παρατίθενται – μεταξύ άλλωνμελέτες που αντλούν διδαχές και συμπεράσματα από τα σπουδαία έργα του αρχαίου
παρελθόντος, μελέτες που καταπιάνονται με την ιστορική διαδρομή του σύγχρονου
ελληνισμού και την ύπαρξη ενός γεωγραφικού κοινού σημείου αναφοράς για αυτόν, καθώς
και έρευνες που δύνανται να συνεισφέρουν στην συνδημιουργία ενός μέλλοντος με
εξωστρέφεια, καινοτομία, δικαιοσύνη, πρόοδο και ανθρωπισμό.
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