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Xαιρετισµός προέδρου ∆.Σ. της ΕΜΙΑΝ 

Θ. Καλαφάτη στην έναρξη της διηµερίδας 

 

 

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, 

Η σηµερινή επιστηµονική διηµερίδα µε θέµα: «Ιστορικές προσεγγίσεις για την 

ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα», που συνδιοργανώνεται από τα Αρχεία Σύγχρονης 

Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) και την Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής 

Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) µε τη συνεργασία του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, πραγµατοποιείται στον απόηχο των µεγάλων λαϊκών αντιµνηµονιακών 

κινητοποιήσεων και την επιβολή στυγνών αντιλαϊκών µέτρων που έχουν 

συσσωρεύσει κοινωνικά και πολιτικά ερείπια. Σ’ αυτή τη συγκυρία λοιπόν 

πραγµατοποιείται η συγκεκριµένη εκδήλωση. Παρ’ όλα αυτά η αναφορά και η 

διεύρυνση της ιστορικής παραγωγής για την ελληνική νεολαία στον 20ο αιώνα έχει 

πολλά να προσφέρει στη σηµερινή νεολαία που είναι το πιο σκληρά πληττόµενο 

στρώµα-κατηγορία από την οικονοµική κρίση. 

Παρόµοιες εκδηλώσεις οργανώνονται είτε για να προωθήσουν παραπέρα την 

επιστηµονική παραγωγή σ’ ένα συγκεκριµένο γνωστό αντικείµενο ή για να 

παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα µιας επιστηµονικής παραγωγής στο κλείσιµο ενός 

κύκλου και στο άνοιγµα ενός άλλου. Πιστεύω ότι η σηµερινή εκδήλωση έρχεται να 

υπηρετήσει και τους δύο στόχους.  

Οι θεµατικές ενότητες που διαρθρώνουν το πρόγραµµα της  επιστηµονικής 

διηµερίδας χωρίζονται σε δύο µεγάλες οµάδες: η πρώτη αφορά το αρχειακό 

κεκτηµένο και η δεύτερο το κεκτηµένο των ιστορικών προσεγγίσεων για την 

ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα. Τα προβλήµατα της σηµερινής νεολαίας και οι 

προσωπικές καταθέσεις έρχονται να συνδέσουν το διαχρονικό µε το συγχρονικό και 

να διερευνήσουν τη διπλή σχέση του πολίτη-αγωνιστή που συµµετέχει ενεργά στα 

κοινά,  γράφει ιστορία και ταυτόχρονα είναι το ίδιο πρόσωπο του ερευνητή και 

συγγραφέα της ιστορίας. 

Η επιστηµονική διηµερίδα θα έχει τη δική της επιτυχία, αν µπορεί να 

αξιολογήσει το σηµερινό στίγµα της ιστορικής παραγωγής για τη νεολαία, να 

εντοπίσει καινούργια πεδία µελέτης, να δροµολογήσει τη λύση µεθοδολογικών 

προβληµάτων και τέλος να ενισχύσει παραπέρα τη συνεργασία επιστηµονικών και 
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αρχειονοµικών φορέων που ασχολούνται µε τα αρχεία και τη µελέτη της ιστορίας της 

ελληνικής νεολαίας.  

Μιλώντας εκ µέρους της ΕΜΙΑΝ, θα ήθελα να αναφερθώ στην καλή 

συνεργασία µε τα ΑΣΚΙ και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όσους και όσες συνέβαλαν 

στη προετοιµασία της επιστηµονικής διηµερίδας και συγκεκριµένα τους Βαγγέλη 

Καραµανωλάκη, Πολίνα Ιορδανίδου, Άντα Κάπολα, Ξένια Φλάµπουρα και Αγγελική 

Χριστοδούλου. 


