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Η συµβολή του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας στη 

δηµιουργία των προϋποθέσεων ανάδειξης του νέου ιστοριογραφικού 

αντικειµένου 

 

Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης 

 

Η πρωτοβουλία των οργανωτών να µας καλέσουν σε µια πλατιά συζήτηση για 

τις έρευνες και τις σπουδές µε αντικείµενο τη νεολαία, συµπίπτει µε τη συµπλήρωση 

τριάντα χρόνων οργανωµένων ερευνητικών και συγγραφικών προσπαθειών από τους 

πρώτους ειδικούς φορείς που ιδρύθηκαν ή εξαγγέλθηκαν το 1982. Ο κύκλος µιας 

τριακονταετίας, µιας γενιάς όπως έλεγαν οι παλαιότεροι, µοιάζει υπεραρκετός για να 

προκαλέσει απολογισµούς και χρήσιµους αναστοχασµούς, ίσως και ωφέλιµους, την 

ώρα που βρισκόµαστε στο κέντρο µιας εξελισσόµενης κρίσης που επηρεάζει 

δραστικά και τις σπουδές µας. 

Ο πρώτος φορέας που ιδρύθηκε το 1982 ήταν το Ίδρυµα Ερευνών για το 

Παιδί, δηµιούργηµα του καθηγητή της Ιατρικής Σπύρου Α. ∆οξιάδη (1917-1991), 

ιδρυτή του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού το 1965 στο Νοσοκοµείο Παίδων. Όταν 

την άνοιξη του 1982 η νέα κυβέρνηση άλλαξε τη διοίκηση αυτού του Ινστιτούτου ο 

∆οξιάδης µε τους συνεργάτες του αποχώρησαν και αποφάσισαν τη σύσταση 

επιστηµονικού σωµατείου στηριγµένου σε ιδιωτικές χορηγίες που, θα διατηρούσε 

από τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού την Ειδική ∆ιαγνωστική 

Μονάδα και θα ανοιγόταν και σε άλλες δράσεις, όπως οι αναθέσεις κοινωνιολογικών 

και ιστορικών ερευνών κάτω από τον γενικό τίτλο: «Ιστορία της παιδικής ηλικίας και 

των στάσεων κράτους και κοινωνίας απέναντι στο παιδί», που οδήγησαν στις γνωστές 

µας 13 εκδόσεις βιβλίων του Ιδρύµατος από το 1985 ως το 1992. Αυτά τα λίγα 

σήµερα για «το προδροµικό έργο του Σπύρου ∆οξιάδη και του Ιδρύµατος Ερευνών 

για το παιδί», για να θυµίσω τον χαρακτηρισµό του Φίλιππου Ηλιού. Το έργο του 

µπορεί να το παρακολουθήσει ο κάθε φιλέρευνος ξεφυλλίζοντας το περιοδικό Παιδί 

του Ιδρύµατος, που κυκλοφόρησε από το 1982 ως το 1997 (τεύχη 1-61 και 2 τεύχη 

του 1996 και 1997 χαρ.)
 1
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1
 Φίλιππος Ηλιού, «Ένα ερευνητικό πεδίο», Μνήµων 25(2003) 339. Τα βιβλία του Ιδρύµατος για το 

Παιδί: Λουκία Μ. Μουσούρου, Οικογένεια και παιδί στην Αθήνα. Αποτελέσµατα µιας εµπειρικής 

έρευνας, Εστία, 1985. Αφροδίτη Κούρια, Το παιδί στη νεοελληνική τέχνη (1833-1922). Εικόνες – 

αντιλήψεις, ∆ωδώνη, 1985. Γιάννης Ληξουριώτης, Κοινωνικές και νοµικές αντιλήψεις για το παιδί τον 

πρώτο αιώνα του νεοελληνικού κράτους, ∆ωδώνη, 1986. ∆ήµητρα Μακρυνιώτη, Η παιδική ηλικία στα 

αναγνωστικά βιβλία 1834-1919, ∆ωδώνη, 1986. Γεράσιµος Α. Ρηγάτος, Αρρώστιες και θάνατος 
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Το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
2
 εξαγγέλθηκε από τον Υφυπουργό 

Νέας Γενιάς και Αθλητισµού Κώστα Λαλιώτη (σύµβουλός του ο Πέτρος Ευθυµίου) 

τον Οκτώβριο του 1982 µε σκοπό «την έµπνευση και ενίσχυση ερευνών που 

προάγουν την ιστορική γνώση για τη νέα γενιά στη χώρα µας». Στους επόµενους 

µήνες αναζήτησαν τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής απευθυνόµενοι στον 

Φίλιππο Ηλιού. Αλλά δύο µέλη της Επιτροπής προστέθηκαν αµέσως, ο Σπύρος Ι. 

Ασδραχάς και ο Γιάννης Γιαννουλόπουλος. Το τέταρτο µέλος της Επιτροπής ήθελαν 

να είναι νεότερος και πρότειναν στον Αλέξη Πολίτη. Εκείνος αντιπρότεινε εµένα, 

πιστεύοντας ότι µπορούσα να τα καταφέρω σε ένα ρόλο συντονιστή που χρειαζόταν, 

κρίνοντας ίσως από τη συνεργασία µας από το 1978 στην Εταιρεία Μελέτης Νέου 

Ελληνισµού, περιοδικό Μνήµων, και στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του 

Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, στο οποίο είµαστε ερευνητές και συνεργαζόµαστε στην 

αναπτυξιακή του προσπάθεια. 

Η πρώτη µας συνάντηση µε τον Κώστα Λαλιώτη έγινε στις 22 Ιανουαρίου 

1983, στην οποία µας παρουσίασε το σκεπτικό για την ίδρυση του ΙΑΕΝ, το οποίο θα 

λειτουργούσε µε την ευθύνη της Επιτροπής µας ακηδεµόνευτο, χωρίς άλλη θεσµική 

κατοχύρωση, αλλά µε δικό του προϋπολογισµό για έρευνες, εκδόσεις και συνέδρια. 

Μας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει παρέµβαση στο έργο µας, κάτι που τηρήθηκε 

από τον ίδιο όσο και από τους διαδόχους του. Εµείς είπαµε ότι θα τιµήσουµε τους 

κανόνες του επαγγέλµατος του ιστορικού και ελπίζουµε ότι πείσαµε την 

επιστηµονική κοινότητα ότι τους ακολουθήσαµε 29 χρόνια τώρα. 

                                                                                                                                            
παιδιών στη νεοελληνική λογοτεχνία (1821-1922), ∆ωδώνη, 1987. Γεράσιµος Α. Ρηγάτος, Το άρρωστο 

και κακοποιηµένο παιδί στη λογοτεχνία (1922-1988), ∆ωδώνη, 1989. Ελένη Καλλιγά, Η πρόνοια για το 

παιδί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, ∆ωδώνη, 1990. Πελαγία Σουτζόγλου – Κοτταρίδη, Παιδί και υγεία 

στα πρώτα χρόνια της ανεξάρτητης Ελλάδας 1830-1862. Μια κοινωνικο-ιστορική προσέγγιση µέσα από 

τον περιοδικό τύπο της εποχής, ∆ωδώνη, 1991.Αφροδίτη Κούρια, Εικόνες του παιδιού στην ελληνική 

τέχνη του 20ού αιώνα, ∆ωδώνη, 1991. Βίκυ Πάτσιου, Τα πρόσωπα του παιδιού στην πεζογραφία (1880-

1930), ∆ωδώνη, 1991. Τερέζα Πεσµαζόγλου, Το ηρωικό παραµύθι της Π. Σ. ∆έλτα. Μικρό οδοιπορικό 

από τις αρχές στην ωριµότητα της παιδικής λογοτεχνίας, Εστία, 1991. Γεράσιµος Ρηγάτος, Η υγεία του 

παιδιού στη λαϊκή µας παράδοση, ∆ωδώνη, 1992. Λυδία Παπαδάκη, Η αλληλοδιδακτική µέθοδος 

διδασκαλίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, ∆ωδώνη, 1992. 
2
 Η ιδιότητά µου ως εκπροσώπου της Επιστηµονικής Επιτροπής του ΙΑΕΝ µε έφερε πολλές φορές 

οµιλητή στα συµπόσια, τις παρουσιάσεις βιβλίων του και στον εορτασµό της 20ετίας το 2003 και την 

παρουσίαση του DVD το 2011. Αρκετά από τα κείµενα αυτά έχουν δηµοσιευτεί: Μνήµων 25(2003) 

291-344 και Τα Ιστορικά, τ. 28, τχ. 55, ∆εκέµβριος 2011, σ. 480-506 και είναι φυσικό να υπάρχουν 

επαναλήψεις. Χρήσιµο για την ιστορία του ΙΑΕΝ είναι το φυλλάδιο: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής 

Νεολαίας Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς, Ερευνητικό πρόγραµµα, ∆ιεθνή Συµπόσια, ∆ιαρκές 

Σεµινάριο, ∆ηµοσιεύµατα 1983-2009, ∆εύτερη έκδοση, Αθήνα 2009, 47σ., µε καταλόγους και πίνακες. 

Το ίδιο µε συµπληρώσεις στο διαδίκτυο http://www.iaen.gr. Στο φυλλάδιο, σ. 36-37, βιβλιογραφούνται 

16 αναφορές για το έργο του ΙΑΕΝ (1988-2004). 
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Οι ρυθµοί µε τους οποίους οργανώθηκε το ΙΑΕΝ ήταν γρήγοροι. Σε λιγότερο 

από τέσσερις µήνες συντάχτηκε το «καταστατικό» κείµενό του, το προγραµµατικό 

του πλαίσιο, που είναι γνωστό ως στοχολόγιο. ∆εν ήταν ένα πλήρες θεµατολόγιο 

ιστορίας της νεολαίας αλλά ερευνητικοί στόχοι που συνδύαζαν στη χάραξή τους τα 

µεγάλα ιστοριογραφικά αιτούµενα µε τις επιστηµονικές διαθεσιµότητες στο σύνολο 

των καταξιωµένων ερευνητών και κυρίως των νέων. Το κείµενο επεξεργάστηκε η 

Επιτροπή στις συναντήσεις της που βασίστηκαν σε γραπτή πρόταση του Σπύρου Ι. 

Ασδραχά και δική µου συµπληρωµατική. 

Στις 2 Ιουνίου 1983 ο υφυπουργός έδωσε την πρώτη συνέντευξη Τύπου για το 

ΙΑΕΝ, παρουσιάζοντας την Επιτροπή του, µοιράζοντας το Στοχολόγιό του και τον 

κατάλογο µε τις 14 πρώτες έρευνες που είχαν ανατεθεί. Οι αντιδράσεις που 

προκάλεσε ήταν ισοζυγισµένες, θετικές και αρνητικές και είχαν πολιτική αφετηρία. 

Τα µέλη της Επιτροπής χαρακτηρίζονταν από «καταξιωµένοι» µέχρι «αριστεροί». Η 

αντίδραση όµως της επιστηµονικής κοινότητας ήταν θετική και εξελίχθηκε σε σχέση 

συνεργασίας και υποστήριξης τα επόµενα χρόνια. 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε ξεκινούσαν από το πλαίσιο µέσα στο 

οποίο λειτουργούσε το ΙΑΕΝ: µια κρατική υπηρεσία, και µάλιστα νεοϊδρυµένη και 

ανοργάνωτη. Έπρεπε εµείς να οργανώσουµε τη λειτουργία της Επιτροπής, την 

επικοινωνία µε τους ερευνητές και αργότερα τους επιµελητές των βιβλίων και τους 

τυπογράφους, χωρίς γραφείο και γραµµατειακή υποστήριξη και να προσαρµοζόµαστε 

στο πλαίσιο των διατάξεων και των κανονισµών της δηµόσιας υπηρεσίας. 

∆εν υπήρχε άλλος τρόπος από τη συχνή επικοινωνία µε την πολιτική ηγεσία 

και την υπαλληλία του Υφυπουργείου, το οποίο από το 1986 έγινε Γενική 

Γραµµατεία, και από την ετοιµασία όλου του απαιτούµενου έγγραφου υλικού από 

εµάς, για να προχωρήσουν οι συµβάσεις ανάθεσης των ερευνών, οι δηµόσιοι 

διαγωνισµοί για την έκδοση των βιβλίων, οι παραδόσεις των έργων και οι πληρωµές 

στο πλαίσιο του ανελαστικού δηµόσιου λογιστικού. Όλα αυτά ήταν το απαραίτητο 

βάρος που έπρεπε να διεκπεραιώνεται για να µπορούµε να βλέπουµε το ερευνητικό 

έργο να επιτελείται, όπως και το εκδοτικό έργο που ακολούθησε, µε βιβλία 

σηµαντικά, επιµεληµένα, λιτά και καλαίσθητα. 

Πριν από όλα αυτά έπρεπε να βρεθούν οι ερευνητές, που δεν υπήρχαν, καθώς 

το ιστοριογραφικό αντικείµενο ήταν νέο και οι ειδικές σπουδές ανύπαρκτες. Έπρεπε 

να κινητοποιηθούν ενδιαφέροντα και να ενθαρρυνθούν οι νέοι κυρίως ερευνητές 

συγγενικών αντικειµένων και ύστερα να στηριχτούν στις προσπάθειές τους να λύσουν 
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θεωρητικά, αλλά και τεκµηριωτικά ζητήµατα της έρευνάς τους. Η πρόοδος του 

ερευνητικού προγράµµατος και οι 11 νέες αναθέσεις του 1984 µας οδήγησαν στην 

απόφαση οργάνωσης ενός µεγάλου διεθνούς συµποσίου µε θέµα Ιστορικότητα της 

παιδικής ηλικίας και της νεότητας, µε 43 ανακοινώσεις (21 από ερευνητές του ΙΑΕΝ, 

10 από άλλους Έλληνες και 12 από ξένους). Το σκεπτικό το παρουσίασε ο Φίλιππος 

Ηλιού, πρόεδρος στην εναρκτήρια συνεδρία: 

Για την Επιτροπή µας, το ∆ιεθνές αυτό Συµπόσιο που αρχίζει σήµερα, 

αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό στάδιο και ένα πείραµα. Θελήσαµε, τώρα που πλησιάζει 

το τέρµα του πρώτου κύκλου των συγκεκριµένων ερευνών, που έχουν αναλάβει πολλοί, 

νέοι κυρίως, µελετητές, και ετοιµάζονται να τις παραδώσουν στη δηµοσιότητα, να 

υπάρξει η δυνατότητα να συζητήσουν µε τους συναδέλφους τους τα πορίσµατα των 

ερευνών αυτών, τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν και να υπάρξει ένας διάλογος που 

θα είναι ωφέλιµος για όλους.  

Θελήσαµε, επίσης, να διερευνήσουµε τη συζήτηση και την προβληµατική και 

προς τους ερευνητές που δεν µετέχουν άµεσα στα ερευνητικά προγράµµατα που θα σας 

παρουσιαστούν στη συνέχεια, αλλά οι οποίοι, σε άλλους επιστηµονικούς χώρους –

Πανεπιστήµια, Επιστηµονικά Ιδρύµατα– ή µοναχικά, δουλεύουν σε θέµατα παράλληλα 

µε αυτά που µας απασχολούν, για να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν, και αυτοί, 

τα πορίσµατα των ερευνών τους, να συζητήσουν µε τους συναδέλφους τους. 

Θελήσαµε, τέλος, όλοι αυτοί οι προβληµατισµοί που αρχίζουν ή που 

διευρύνονται, να διασταυρωθούν µε τους προβληµατισµούς και τις αναζητήσεις ξένων 

συναδέλφων, που δουλεύουν σε άλλες χώρες επάνω σε θέµατα αντίστοιχα µε αυτά που 

µας απασχολούν και που θα απασχολήσουν το Συνέδριό µας, γιατί πιστεύουµε, και γι’ 

αυτό τους ζητήσαµε να λάβουν µέρος σε µεγάλο αριθµό στις εργασίες µας, ότι από τη 

συζήτηση και εµείς και αυτοί θα βγούµε ωφεληµένοι. 

Αυτό το ανοικτό πνεύµα που θέλουµε να διέπει τις έρευνες, τους 

προβληµατισµούς και τις αναζητήσεις µας –ανοικτό πάντα στο διάλογο, ανοικτό πάντα 

στην αδογµάτιστη επιστηµονική έρευνα, ανοικτό πάντα σε µια έρευνα που είναι ικανή 

και επιζητεί να θέτει υπό αµφισβήτηση τις κάθε φορά κατακτήσεις και τις βεβαιότητές 

της– είναι το πνεύµα µε το οποίο ξεκινήσαµε τις έρευνες γύρω από την ιστορία της 
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ελληνικής νεότητας, είναι το πνεύµα που ελπίζουµε και ευχόµαστε να κυριαρχήσει και 

στο Συµπόσιό µας
3
. 

Τα πρακτικά του συµποσίου κυκλοφόρησαν το 1986 σε ελληνική και γαλλική 

γλώσσα και οι προσεγγίσεις τους βοήθησαν τους ερευνητές του ΙΑΕΝ αλλά και 

όσους ασχολήθηκαν µε το νέο ιστοριογραφικό αντικείµενο: έγιναν βιβλίο αναφοράς 

για λόγους ουσιαστικούς, παρόλο που διαπιστώθηκε και το στοιχείο της πρωτοτυπίας 

και της πρωτιάς για το νέο ιστοριογραφικό αντικείµενο
4
. 

Η επιτυχία του πρώτου Συµποσίου και η ευεργετική επίδραση στο έργο του 

ΙΑΕΝ µας οδήγησε στην οργάνωση του δεύτερου συµποσίου το 1987, όταν ο αριθµός 

των ερευνών του ΙΑΕΝ έφθασε τις 47. Πανεπιστήµιο: Ιδεολογία και παιδεία. Ιστορική 

διάσταση και προοπτικές. Τα πρακτικά του εκδόθηκαν το 1989 και έγιναν αφετηρία 

για την εντατικοποίηση των ερευνών για τον πανεπιστηµιακό θεσµό και την ιστορία 

του, όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφία αλλά και τις έρευνες του ΙΑΕΝ. 

Ως το 1989, που είναι ο τελευταίος χρόνος λειτουργίας του ΙΑΕΝ της πρώτης 

περιόδου του, ανατέθηκαν 63 έρευνες σε 68 ερευνητές και ερευνήτριες για θέµατα 

της σχολικής ζωής και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για τις νοοτροπίες και τις 

συµπεριφορές, τις φιλοσοφικές, παιδαγωγικές και ψυχολογικές θεωρίες για τη 

νεολαία, την κοινωνική ενσωµάτωση και τους κατασταλτικούς µηχανισµούς, τις 

νεανικές συσσωµατώσεις, την παιδική λογοτεχνία και παραλογοτεχνία, για την 

αναπαράσταση της παιδικής και της νεανικής ηλικίας στην τέχνη, τη λογοτεχνία και 

το θέατρο, για την παιδική εργασία και τη µαθητεία στα επαγγέλµατα, για τη σχέση 

µε την οικογένεια και τέλος για τη νοσολογία και τη δηµογραφική τύχη της νεότητας. 

Καταγράφηκε ακόµη ο νεανικός Τύπος (1836-1945), τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας 

και γεωγραφίας (1834-1914) και συντάχτηκε ο επιστηµονικός κατάλογος των 

ελληνικών µαγικών παραµυθιών. Το εκδοτικό πρόγραµµα περιέλαβε και πολλά 

βιβλία που προέκυψαν από τις έρευνες και έφτασε τις 22 εκδόσεις σε 29 τόµους και 

13.000 σελίδες περίπου. 

Το ΙΑΕΝ όµως «έκλεισε» από το 1990 όπως και τα περισσότερα ερευνητικά 

προγράµµατα ιστορίας στις τράπεζες, θύµα της πολιτικής µεταβολής. Ποτέ δεν 

κοινοποιήθηκε και δεν αιτιολογήθηκε αυτή η απόφαση, αφού ο αρµόδιος γενικός 

γραµµατέας δήλωνε ότι «δεν προτίθεται να διακόψει τη χρηµατοδότηση µιας από τις 

                                                 
3
 Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συµποσίου Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα 1-5 

Οκτωβρίου 1984, τ. Α΄, ΙΑΕΝ αρ. 1, Αθήνα 1996, σ. 25-26. 
4
 Φίλιππος Ηλιού, «Ένα ερευνητικό πεδίο», ό.π. Βλ. και Μαρία Παπαθανασίου, «Ιστορικό Αρχείο 

Ελληνικής Νεολαίας: εµπειρίες και σκέψεις», Τα Ιστορικά, ό.π., σ. 496-501. 
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λίγες τέτοιες προσπάθειες στον τόπο µας», αφήνοντας όµως το ΙΑΕΝ στην τύχη του 

να σιγοσβήσει
5
. 

Η επιστηµονική κοινότητα αντέδρασε µε κείµενο διαµαρτυρίας που 

συγκέντρωσε 200 υπογραφές ενώ το Πανεπιστήµιο Αθηνών και ο τότε πρύτανης 

Μιχάλης Σταθόπουλος βράβευσε το τελευταίο βιβλίο του ΙΑΕΝ, έργο του Παν. 

Μουλλά, σε µια εκδήλωση µε οµιλητή και τον Κ. Θ. ∆ηµαρά σε µια από τις 

τελευταίες δηµόσιες εµφανίσεις του
6
. 

Στις αρχές του 1994, και µετά την πολιτική µεταβολή, η Γενική Γραµµατεία 

Νέας Γενιάς µας ζήτησε να συνεχίσουµε το έργο του ΙΑΕΝ. Ξεκινήσαµε και πάλι 

αλλά χωρίς τον Φίλιππο Ηλιού στην Επιτροπή, που δεν δέχτηκε να νοµιµοποιήσει το 

παλαιοκοµµατικό παιχνίδι, το οποίο η κατάργηση του ΙΑΕΝ το 1990 πιστοποιούσε: 

κάποιοι εκπρόσωποι της πολιτείας ιδρύουν, άλλοι άλλου χρώµατος καταργούν χωρίς 

αιτιολόγηση και κάποιοι άλλοι επανιδρύουν ζητώντας συγγνώµη για την κακή 

συµπεριφορά των προηγούµενων
7
. 

Στη νέα περίοδο της λειτουργίας, το ΙΑΕΝ στάλθηκε φιλοξενούµενο στο 

Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, σύµφωνα µε τον οργανισµό της Γενικής Γραµµατείας Νέας 

Γενιάς, µε δικό του προϋπολογισµό ετήσιο. Στο πλαίσιο ενός ερευνητικού κέντρου η 

λειτουργία του ΙΑΕΝ ήταν απλούστερη καθώς οι µηχανισµοί του ήταν έτοιµοι να το 

υπηρετήσουν. Πάντα υπήρχε το πρόβληµα της τακτικότητας της οικονοµικής του 

στήριξης, παρ’ όλη την προσπάθεια των Γενικών Γραµµατέων Νέας Γενιάς και τις 

θετικές εισηγήσεις της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της ΓΓΝΓ. Οι κρατικές αρρυθµίες στη 

χρηµατοδότηση (δόθηκε µόνο στα 14 από τα 29 χρόνια της λειτουργίας του) είχαν τις 

                                                 
5
 Ντόρα Βυζοβίτου, «Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας», ∆ιαβάζω, τχ. 253, 25.12.1990, σ. 21-23. 

– Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Άλλη άποψη για το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας», 

∆ιαβάζω, τχ. 257, 20.2.1991, σ. 17-19. – «Για την αντικειµενική ενηµέρωση του κοινού», Επιστολή, 

9.1.1991, Χρήστος Λούκος, Άννα Ματθαίου, ∆ηµήτρης Σπάθης. – «Το κείµενο διαµαρτυρίας 200 

Ελλήνων επιστηµόνων για τη λειτουργία του ΙΑΕΝ. 30.8.1990». – «Η απάντηση της κ. Ντόρας 

Βυζοβίτου», ∆ιαβάζω, τχ. 257, 20.2.1991, σ. 19-22. 
6
 «Ερευνητικά προγράµµατα. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας: το τελευταίο βιβλίο [του ΙΑΕΝ: 

Π. Μουλλά, Les concours poétiques de l’Université d’Athènes 1851-1877, 1989, σ. 488. Βράβευση του 

βιβλίου, 17.10.1990]. Μια συνάντηση στο Πανεπιστήµιο Αθηνών»: Μιχάλης Σταθόπουλος, 

«Προσφώνηση του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αθηνών». – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 

«Πανεπιστήµιο και εκπαίδευση στο πρόγραµµα του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας». – Κ. Θ. 

∆ηµαράς, «Η πράξη του 1850». – Παν. Μουλλάς, «Πανεπιστήµιο Αθηνών: ποιητικοί διαγωνισµοί και 

ιδεολογία (1851-1877)». – Το κείµενο διαµαρτυρίας 200 Ελλήνων επιστηµόνων για την κατάργηση 

του ΙΑΕΝ, 30.8.1990, Τα Ιστορικά, τχ. 12-13 (1991) 195-216. [=Επίσηµοι Λόγοι Πανεπιστηµίου 

Αθηνών 30 (1988-1991), Αθήνα 1998, σ. 713-738]. 
7
 Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας (ΙΑΕΝ) Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς, «Παρουσίαση 

Ερευνών και εκδόσεων 1994», Οµιλίες της 14 Απριλίου 1995 στο Αµφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύµατος 

Ερευνών: Βασίλης Παναγιωτόπουλος, ∆ιευθυντής ΚΝΕ-ΕΙΕ, Παναγιώτης Τσιλιγκαρίδης, Γενικός 

Γραµµατέας Νέας Γενιάς, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης και Σπύρος Ασδραχάς, µέλη της Επιτροπής 

του ΙΑΕΝ, Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΚΝΕ-ΕΙΕ, τχ. 14-15 (Ιαν.-Ιούν. 1995) 6-17. 
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ανάλογες παρενέργειες στον προγραµµατισµό των ερευνών και των εκδόσεων του 

ΙΑΕΝ και κυρίως στην ευαίσθητη σχέση της Επιτροπής µε την επιστηµονική 

κοινότητα, µε το κλίµα αβεβαιότητας να παραλύει την έµπνευση και να υπονοµεύει 

τη συνέχεια. 

Παρ’ όλα αυτά οι έρευνες από 63 έφτασαν τις 103 και οι εκδόσεις από τις 22 

στις 48, σε 57 τόµους, µε 24.500 σελίδες. Οι έρευνες που ανατέθηκαν συµπλήρωσαν 

κενά και σιωπές σε θέµατα που δεν είχαν ερευνηθεί, όπως οι πολιτικές νεολαίες, οι 

µη κυβερνητικές οργανώσεις νέων, ο αθλητισµός και η γυµναστική, το παιχνίδι, τα 

ζητήµατα ενηλικίωσης στον ορεινό χώρο, οι στάσεις απέναντι στη στρατιωτική 

θητεία και οι µορφές κοινωνικότητας των στρατευµένων νέων, η ελληνική εκδοχή 

του το rock and roll φαινοµένου, η εσωτερική καθηµερινή λειτουργία του 

πρωτοβάθµιου σχολείου, οι νέες µορφές κοινωνικότητας και οι θρησκευτικές 

νεολαίες και η νοσολογία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. 

Το 2003 δηµιουργήθηκε ένα CD-ROM µε την παρουσίαση του ΙΑΕΝ και 

ψηφιοποιηµένα τα πρώτα 34 βιβλία του που έγιναν διαθέσιµα και µέσω του 

διαδικτύου. Το 2011 έγινε από την αρχή η ψηφιοποίηση και των 47 βιβλίων του 

ΙΑΕΝ και κυκλοφόρησαν σε DVD και στο διαδίκτυο σε µια θαυµαστή µορφή, που το 

έφερε και πάλι στην αιχµή των εξελίξεων της πληροφορικής. Ο αρ. 48 θα προστεθεί 

τον Μάιο του 2012.  

Οι 22 νέες έρευνες, που ανατέθηκαν στην περίοδο 1994-1997, µας οδήγησαν 

στη διοργάνωση του τρίτου διεθνούς συµποσίου Οι χρόνοι της Ιστορίας για µια 

ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Οι συζητήσεις στο πλαίσιο και τα 

περιθώριά του, είχαν εντάσεις που θύµισαν στιγµές από το πρώτο συµπόσιο µε τις 

σηµαντικές προτάσεις και παρεµβάσεις του Jacques Le Goff, του José Gentil Da 

Silva, του Σπύρου Ι. Ασδραχά κ.ά. 

Θυµίζω από την εισήγηση της Νόρας Σκουτέρη: 

Στην έρευνα αυτή ανοίχθηκαν οι δρόµοι για «µιαν ιστορία της παιδικής ηλικίας 

και της νεότητας». ∆ρόµοι λαµπρυµένοι από συζητήσεις και παρεµβάσεις που φώτισαν 

µισοσκότεινες καταστάσεις, στρωµένοι µε µελέτες και αναλύσεις που επισήµαναν 

αφανείς υπάρξεις, ξεχασµένες περιπτώσεις ή παραµεληµένα ζητήµατα, ονοµατισµένοι 

µε τίτλους και προγράµµατα που διεύρυναν αποφασιστικά τη θεµατολογία
8
. 

                                                 
8
 «Ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας: Οι ιστοριογραφικές οπτικές και οι χρόνοι τους. 

Στρογγυλή Τράπεζα», Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συµποσίου Οι χρόνοι της Ιστορίας για µια ιστορία της 

παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα, 17-19 Απριλίου 1997, ΙΑΕΝ αρ. 33, Αθήνα 1998, σ. 355. 
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Και του Φίλιππου Ηλιού: 

Τι είναι ο λόγος περί νέων, τι είναι ο λόγος των νέων; Είναι ένας λόγος ο 

οποίος, όταν αρθρώνεται για τους νέους από τους νέους, αρθρώνεται όχι τόσο ως ο 

αυτοδύναµος λόγος µιας ηλικίας, όσο ως λόγος µιµητικός των πρεσβυτέρων. Ένα 

παράδειγµα: διάβαζα, τον τελευταίο καιρό, παράνοµες νεανικές εφηµερίδες της 

Κατοχής και αυτό µου δηµιούργησε µια περιέργεια που µε οδήγησε να αναζητήσω και 

προγενέστερες νεανικές εφηµερίδες, εφηµερίδες που έγραψαν και δηµοσίευαν οι νέοι. 

Είναι ο λόγος των µεγάλων εκεί µέσα. ∆ιαφέρει µόνο ως προς το ότι αναφέρεται σε 

κάποιους που είναι µικροί, οι οποίοι, όµως, εκφράζονται και διαπαιδαγωγούνται µέσα 

από πρότυπα και µηχανισµούς, τους οποίους επιβάλλουν οι µεγάλοι. Και οι νέοι 

µοιάζουν πρόθυµοι να αποδεχτούν και να ενσωµατώσουν και τα πρότυπα και τους 

µηχανισµούς. 

Επιδιώκουν οι νέοι να µιµηθούν για να φύγουν απ’ αυτό το σαράκι που λέγεται 

νεανική ηλικία; Ένα ερώτηµα προς έρευνα. Αυτό όµως θέτει, µια και ο τίτλος της 

συνάντησής µας περιέχει και την έννοια των ιστοριογραφικών προοπτικών, ένα άλλο, 

συναφές πρόβληµα: πως µελετούµε αυτούς τους νέους;
9
 

Εκτός των τριών συµποσίων σηµαντική ήταν η εµπειρία αλλά και οι 

υπηρεσίες που πρόσφερε στο ΙΑΕΝ το διαρκές σεµινάριο. Όλα τα χρόνια 

λειτουργούσε άτυπα µε τις συναντήσεις των ερευνητών µε τα µέλη της Επιτροπής και 

τις συνεργασίες για το σχεδιασµό και την εξέταση των προβληµάτων κάθε έρευνας 

και για τον έλεγχο και τη βελτίωση των βιβλίων που ετοιµάζονταν για έκδοση. 

Οργανωµένα το σεµινάριο λειτούργησε από το 1995 µε εισηγητές τους ερευνητές του 

ΙΑΕΝ πλαισιωµένους από ειδικούς για τα θέµατα συζητητές. 

Η αξιολόγηση του έργου του ΙΑΕΝ είναι έργο της επιστηµονικής κοινότητας 

και έχει κιόλας αρχίσει. Θυµίζω τα δύο µεγάλα σώµατα κειµένων που δηµοσιεύτηκαν 

στον Μνήµονα, τ.25 του 2003 και στο τελευταίο τεύχος των Ιστορικών
10

. Αν όµως µε 

ρωτούσατε αυτή την ώρα για το ΙΑΕΝ θα µπορούσα να σηµειώσω ότι συνέβαλε ώστε 

το νέο ιστοριογραφικό αντικείµενο της ιστορίας της παιδικής ηλικίας και της 

νεότητας να κινηθεί στο πλαίσιο της ανανέωσης της ιστοριογραφικής θεµατολογίας 

αλλά και των µεθοδολογικών εργαλείων και πρακτικών στην προσέγγιση των 

φαινοµένων. Νέοι άνθρωποι βρήκαν στήριξη στην ερευνητική τους προσπάθεια, σε 

κλίµα ελευθερίας και διαλόγου. 

                                                 
9
 Στο ίδιο, σ. 367. 

10
 Βλ. υποσηµείωση 2. 
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Τελειώνοντας, θα ήθελα να επιµείνω στο ερώτηµα που βάζει ο τίτλος της 

ανακοίνωσής µου για τις προϋποθέσεις ανάδειξης του ιστοριογραφικού αντικειµένου 

Ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, ένα νέο αντικείµενο της 

ιστοριογραφίας διεθνώς, στο οποίο µας έλαχε να είµαστε παρόντες, χωρίς τη 

συνηθισµένη χρονική απόσταση των 20-30 χρόνων, τον γνωστό ετεροχρονισµό της 

περιφέρειας. 

Από το στοχολόγιο του ΙΑΕΝ του 1983 διαβάζω τον ορισµό του: «Μια σειρά 

ιστορικών ερευνών µε αντικείµενο τις ελληνικές νέες γενεές µε µοναδική σταθερή 

την έννοια των νέων γενεών και αιτούµενο την ιστορικότητα της έννοιας αυτής, την 

αποκατάσταση δηλαδή των µηχανισµών µέσω των οποίων ορίζεται η σχέση των νέων 

γενεών µε τα δηµογραφικά πολιτισµικά, κοινωνικά και ψυχολογικά συστήµατα µέσα 

στο χρόνο»
11

. 

Και στον ορισµό και στην ερευνητική και συγγραφική πράξη δεν επιδιώκαµε 

να ερευνηθούν οι ηλικιακές κατηγορίες ως ταυτότητες αλλά να διερευνηθεί πως οι 

ηλικίες µε τα ρευστά όρια δεν είναι πάντοτε, αλλά κάποτε γίνονται κατηγορίες 

µεταβλητές, δηλαδή ιστορικές. 

Το αντικείµενο απαιτούσε πολλαπλές, πολυεπιστηµονικές και συγκριτικές 

προσεγγίσεις και κατανόηση και άλλων τοπικών και εθνικών παραδειγµάτων αλλά 

και σε παλαιότερες εποχές και πολιτισµούς, για µια απαραίτητη διεύρυνση της 

διανοητικής εποπτείας µας. Παρ’ όλο που επικεντρωθήκαµε στον ελληνικό 19ο και 

20ό αιώνα, έγιναν κατ’ εξαίρεση αναθέσεις ερευνών και σε κάποιους που µελετούσαν 

παραδειγµατικά θέµατα της Αρχαιότητας, του ∆υτικού Μεσαίωνα, του Βυζαντίου και 

της Τουρκοκρατίας και στα συµπόσιά µας καλέστηκαν σηµαντικοί ξένοι ερευνητές 

που ανέπτυξαν θέµατα αυτών των εποχών και των τόπων τους. 

Όλα αυτά δηµιούργησαν ένα κεφάλαιο που στήριξε την λειτουργία τους 

ΙΑΕΝ συνολικά και συντρόφεψε τους ερευνητές κατά τη σύνταξη των προτάσεών 

τους, τις δικές µας επιλογές και τον σεµιναριακό διάλογο κατά την ερευνητική 

διαδικασία και τη συγγραφή αλλά και την εκδοτική διαδικασία, δηλαδή τη µετάβαση 

από τη µηχανογραφηµένη µελέτη στο τυπωµένο βιβλίο και από εκεί στο διαδίκτυο. 

 

                                                 
11

 Βλ. Φυλλάδιο ΙΑΕΝ υποσηµείωσης 2, σ. 38. 


