
 

 

Αναγόρευση Λεωνίδα Καλλιβρετάκη σε Ομότιμο Ερευνητή ΙΙΕ/ΕΙΕ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕ, στην 1η/27.01.2021 συνεδρίασή του, αποδέχθηκε 

ομόφωνα πρόταση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών και του 

Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου και απένειμε τον τίτλο του Ομότιμου 

Ερευνητή στον συνταξιοδοτηθέντα Διευθυντή Ερευνών, Λεωνίδα Καλλιβρετάκη.  

 

Με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αρχικά, και κατόπιν στη Σορβόνη σε 

μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, ο Λεωνίδας Καλλιβρετάκης μαθήτευσε κοντά 

στον ιδρυτή του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, Κ. Θ. Δημαρά, και στον μετέπειτα 

Διευθυντή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, Βασίλη Παναγιωτόπουλο. Εντάχθηκε 

στο ερευνητικό δυναμικό του ΕΙΕ από το 1988, στο θεσμικό πρόγραμμα «Ιστορία των 

οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ός αιώνας», στο οποίο διετέλεσε και επιστημονικός 

υπεύθυνος κατά την περίοδο 2002-2009. Είναι εμπνευστής και ιδρυτής του κλάδου 

«Πολιτική Ιστορία» του ΙΙΕ, με στόχο την εξέταση της ελληνικής πολιτικής ιστορίας με 

μία ανανεωμένη, τεκμηριωμένη και σύγχρονη οπτική, και συνέβαλε καθοριστικά στη 

συμπερίληψη του 20ού αιώνα στον ερευνητικό προσανατολισμό του Ινστιτούτου. 

 

Η πολιτική και κοινωνική ιστορία του 19ου και 20ού αιώνα αποτελεί το βασικό πεδίο του 

ερευνητικού και συγγραφικού έργου του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη·                                                              

τα τελευταία μάλιστα χρόνια η συστηματική ενασχόλησή του με τη σύγχρονη πολιτική 

ιστορία -και ιδιαίτερα την περίοδο της δικτατορίας από το 1967 έως το 1974- απέδωσε 

μελέτες αναφοράς, σε μια θεματική που μόλις πρόσφατα εντάχθηκε στις 

προτεραιότητες της ιστορικής έρευνας. Η στέρεη επιστημονική συγκρότηση, η 

εποπτεία της ελληνικής και διεθνούς ιστορίας, η ενδελεχής έρευνα νέων αντικειμένων 

χαρακτηρίζουν επίσης και σειρά από πρωτότυπες μελέτες του, που εκτείνονται από τον 

ύστερο μεσαίωνα έως τη σύγχρονη εποχή και αφορούν τη μελέτη του πληθυσμού και 

του χώρου, την ιστορία της Αθήνας και των κτιρίων της, τα εραλδικά μνημεία, την 

ιστορία των νεανικών κινημάτων και του ροκ. Πρόκειται για ένα ιστοριογραφικό έργο 

πλούσιο, αναγνωρίσιμο χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης των θεμάτων και 

αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

 

Η συγκροτημένη και υπεύθυνη στάση στα κοινά είναι ένα από τα κύρια γνωρίσματα 

του Λ. Καλλιβρετάκη· στα φοιτητικά του χρόνια, η δράση για τον εκδημοκρατισμό του 



 

Πανεπιστημίου, και στην ερευνητική του διαδρομή, η μέριμνα για τη θεσμική 

οργάνωση και την ανάπτυξη της έρευνας. Στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών 

μετείχε ενεργά από θέσεις ευθύνης ως εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού 

Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (2003-2011) και τελευταίος Αναπληρωτής Διευθυντής του 

(2011-2012), πριν τη συγχώνευση στο νυν ενιαίο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών. Στο 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών θήτευσε ως εκλεγμένος εκπρόσωπος των ερευνητών στο 

Διοικητικό Συμβούλιο για περισσότερα από 6 χρόνια (2010-2016), ενώ από το 2003 

έως το 2010 είχε διατελέσει αναπληρωτής εκπρόσωπος των ερευνητών.  

 

Η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, η φροντίδα για το κοινό καλό, η εποικοδομητική 

στάση απέναντι στα όποια ζητήματα ανέκυπταν και η αυθεντική πρόθεση συνεργασίας 

με τους εργαζόμενους στη Διοίκηση και στα Ινστιτούτα χαρακτηρίζουν τη μακρόχρονη, 

γόνιμη συμμετοχή του στη ζωή του ΕΙΕ και τον κατέστησαν έναν ξεχωριστά αγαπητό 

συνάδελφο.  

 

Η συνταξιοδότηση είναι ένα τυπικό ορόσημο για τους ιστορικούς που αγαπούν τη 

δουλειά τους. Η ουσιαστική σχέση με την ερευνητική δραστηριότητα του ΕΙΕ, τους 

συναδέλφους και φίλους σε αυτό θα συνεχιστεί και θα συνεχίσει να αποδίδει καρπούς.  

 


