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Τα ιστοριογραφικά κεκτηµένα 

 

Θανάσης Καλαφάτης 

 

 

I. 

Με τη σηµερινή εισήγηση δεν επιδιώκεται µια ενδελεχής αξιολόγηση της 

ιστορικής παραγωγής µε αντικείµενο την ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα. Η 

ανάλυσή µας, περιστρεφόµενη γύρω από τρείς κύριους άξονες, εξετάζει τα ακόλουθα 

ζητήµατα. Πρώτον, το χαρακτήρα της επιστηµονικής αυτής παραγωγής και το βαθµό 

αυτοτέλειάς της ως νέο αντικείµενο ιστορίας. ∆εύτερον, τα αίτια που ώθησαν σ’ αυτή 

την παραγωγή. Τρίτον, τους κύριους θεµατικούς τοµείς των ιστορικών αυτών 

προσεγγίσεων.  

Είναι φανερό ότι για να έχουµε έναν νέο κλάδο ιστορίας θα πρέπει να 

συντρέχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις: Ένας ικανός αριθµός ερευνητών, επαρκές 

και προσβάσιµο αρχειακό υλικό και πηγές προφορικών αρχείων για τις ανάγκες της 

συγκεκριµένης κάθε φορά έρευνας και µια πρώτη θεωρητική προσέγγιση για το 

µελετούµενο αντικείµενο, επίλυση ορισµένων µεθοδολογικών προβληµάτων και 

οριοθέτηση των σχέσεων του νέου γνωστικού αντικειµένου µε συγγενείς 

επιστηµονικές πειθαρχίες.  

Προϋποθέσεις και συνθήκες που δεν µπορούν όλες να συνυπάρχουν 

ταυτόχρονα, αλλά ωριµάζουν και ολοκληρώνονται µέσα στο χρόνο σε µια σχέση 

συνεχούς αλληλεπίδρασης.  

Στα τελευταία 30 χρόνια παρατηρείται µια σοβαρή πρόοδος προς την 

κατεύθυνση αυτή, παρά τις αδυναµίες και τα κενά που µπορούµε να σηµειώσουµε 

όπως: Το παραγόµενο έργο έχει περιορισµένη έκταση, υπάρχει συχνά έλλειψη 

θεωρητικής θεµελίωσης και απουσιάζουν συχνά συγκριτικά στοιχεία του ελληνικού 

παραδείγµατος µε τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Θετικά θα πρέπει να αξιολογήσουµε, ότι οι µε αυξηµένο ρυθµό µελέτες για 

την ελληνική νεολαία δεν γίνονται µόνο από κοινωνικούς επιστήµονες συγγενών 

κλάδων, που έρχονται να αναλύσουν θέµατα της ιστορίας της ελληνικής νεολαίας στο 

πλαίσιο των ερευνών τους δίχως αφοµοιωµένες επεξεργασίες, βιάζοντας κάποτε και 

την εφαρµογή γνωστών τους υποδειγµάτων στο νέο πεδίο έρευνας. 
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Η χρήση των προφορικών µαρτυριών έχει περάσει σήµερα σ’ ένα στάδιο όπου 

ένας ορισµένος έλεγχος από τις αυξανόµενες διαθέσιµες αρχειακές πηγές, κύριες και 

δευτερεύουσες τις καθιστά πιο έγκυρες. 

Κάτω από το βάρος των νέων κοινωνικών συνθηκών, αφήνοντας κατά µέρος 

τις επιµεριστικές µελέτες, µπορούµε πλέον να µιλήσουµε για µια αυτόνοµη 

ερευνητική προσπάθεια και παραγωγή. 

 

II. 

Η παρουσία της νεολαίας στην ιστορική πραγµατικότητα δεν είναι πρόσφατη. 

Στην αρχαία Ελλάδα, στον ευρωπαϊκό µεσαίωνα, στα χρόνια της βιοµηχανικής 

επανάστασης, οι σύντροφοι του Γαβριά της επανάστασης του 1830 και των διαφόρων 

µεταγενέστερων εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων βρίσκονται ανάµεσα στους 

κινητήριους µοχλούς των ιστορικών γεγονότων, αλλά µε πνιγµένη και σπασµένη 

φωνή. Το ίδιο και στις αρχές του 20ού αιώνα, στις πολιτικές οργανώσεις της 

νεολαίας, στο εργατικό κίνηµα, στα φασιστικά-ναζιστικά κόµµατα. Μια µεγάλη 

παρουσία άφωνη.  

Με το τέλος του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου οι νέες πολιτικές, οικονοµικές 

και κοινωνικές ανακατατάξεις που δηµιουργούνται αποτελούν νέα δεδοµένα για τους 

νέους. Ο πληθυσµός τους αυξάνει όπως και η συµµετοχή τους στην οικονοµική 

παραγωγή ή ο πολιτικός τους ρόλος στα µεγάλα αντιαποικιακά κινήµατα και στα 

αφυπνιζόµενα δηµοκρατικά αιτήµατα. Οι νέοι, ως κοινωνική κατηγορία πλέον, 

επιδιώκουν συµµετοχή και ισοτιµία στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική 

διαδικασία. Η δεκαετία του ’50 είναι το θέατρο αυτής της αντιπαράθεσης των 

παλαιών συντηρητικών στερεοτύπων και αντιδραστικών αγκυλώσεων µε το αίτηµα 

της ελεύθερης έκφρασης, της αυτονοµίας και της ισότιµης συµµετοχής. Ένας κόσµος 

κινούµενος: εσωτερική µετανάστευση, αστικοποίηση, εξωτερική µετανάστευση, 

κοινωνικές ανακατατάξεις. Αιχµή του δόρατος στις διεκδικήσεις αυτές αποτελεί η 

φοιτητική νεολαία. Μαζική, παλεύοντας για τη ζωή κάποτε σε πολύ δύσκολες 

συνθήκες και τόπους, ριζοσπαστικοποιείται. Περνά από τα µερικά αιτήµατα στα 

γενικά, από τα οικονοµικά στα πολιτικά, από τα αποσπασµατικά σ’ ένα ολικό αίτηµα 

ζωής, στην Ελλάδα, πέρα από τον Ατλαντικό, στην Ευρώπη, στον παλαιό κόσµο των 

αποικιών.  
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 Μια νεολαία ζωντανή και παρούσα που µε τη δύναµή της στη 

δεκαετία 1960-1970 αναγκάζει τους θεωρητικούς των κινηµάτων στη Γαλλία και 

αλλού να ξανασκεφθούν τους ορισµούς της νεανικότητας, τον κοινωνικό χαρακτήρα 

της νεολαίας, ως κατηγορία, στρώµα και γιατί όχι τάξη. 

 Η ιδιοµορφία της Ελλάδας, που στις δεκαετίες του ’50 και του ’60 έχει 

την ανάγκη να ξεπεράσει ένα τυραννικό µετεµφυλιακό πλαίσιο, την οδηγεί σε µια 

συγκρουσιακή κοινωνική κατάσταση. Ένα µεγάλο µέρος της νεολαίας, ανατρέχοντας 

ταυτόχρονα στην προηγούµενη γενιά και στα ξένα κινήµατα, αφοµοιώνοντας τα 

ερεθίσµατα της εποχής, πρωταγωνιστεί στην έκρηξη της δεκαετίας του ’60, στην 

ελληνική άνοιξη, που κάτι από τους αγώνες της µεταλαµπαδεύει αργότερα στη 

δεκαετία του ’70 και του ’80. 

 Ο ρόλος της νεολαίας στην αφύπνιση του αιτήµατος µιας βαθειάς και 

ουσιαστικής αλλαγής την κάνει υποκείµενο όχι µόνο των αγώνων της αλλά και της 

εξιστόρησής της. Εδώ βρίσκεται και η αφετηρία και η εκκίνηση της µελέτης της 

ιστορίας της ελληνικής νεολαίας. Εδώ εγγράφεται το Ιστορικό Αρχείο της Ελληνικής 

Νεολαίας, µε το καταξιωµένο έργο του, που λεπτοµερειακά παρουσιάσθηκε στην 

χθεσινή συνεδρία από τον κ. Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη. Ακολούθησαν τα αρχεία, τα 

Πανεπιστήµια, οι νέοι ιστορικοί, οι κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές έρευνες που 

στρέφονται, µε αγωνία σχεδόν, στην ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και των 

θεσµών της. Εργασιακές σχέσεις, αγροτικός κόσµος, οικογένεια, µετανάστευση, ο 

ρόλος των παιδιών µέχρι την ενηλικίωση και η καθηµερινότητά τους είναι θέµατα 

που φωτίζουν την πολυπλοκότητα της µικροκοινωνιολογικής ανάλυσης.  

 Οι εξελίξεις που ακολούθησαν τις δυο τελευταίες δεκαετίες και οι 

αλλαγές της ελληνικής κοινωνίας προοιωνίζουν ένα συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον 

για την ιστορία, το παρόν και το µέλλον της ελληνικής νεολαίας. 

 

III. 

Η πρώτη µεγάλη ενότητα αυτής της ιστορικής παραγωγής στρέφεται στη 

µελέτη των πολιτικών οργανώσεων της νεολαίας. Η πρώτη συµβολή, το 1983, της 

Κατερίνας Σαίν Μαρτέν µε τίτλο Οι Λαµπράκηδες αδικείται, καθώς γράφεται σε µια 

εποχή όπου η σχετική βιβλιογραφία είναι ελλιπής και οι αρχειακές πηγές ανεπαρκείς. 

 Ακολούθησαν προσεγγίσεις για την ΕΟΝ, τη Νεολαία της 4ης 

Αυγούστου, µε αντιπροσωπευτικά έργα το 1987 το βιβλίο της Ελένης Μαχαίρα Η 
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νεολαία της 4ης Αυγούστου, µε φωτογραφίες που χρησιµοποίησε το µεταξικό 

καθεστώς στην προπαγάνδα του για τη νεολαία, και το 1989 αυτό της Αθανασίας 

Μπαλτά Η ΕΟΝ: προπαγάνδα και πολιτική διαφώτιση.  

Αρκετά αργότερα, το 2006, έρχεται η σηµαντική συµβολή του Βαγγέλη 

Αγγελή Γιατί χαίρεται ο κόσµος και χαµογελάει πατέρα, µάθηµα εθνικής αγωγής και 

νεολαιίστικης προπαγάνδας στα χρόνια της µεταξικής δικτατορίας.  

 Οι ιστοριογραφικές αυτές συµβολές, που αναδεικνύουν την ιδεολογία 

και λιγότερο τις δοµές µιας πολιτικής οργάνωσης της νεολαίας, ωθούνται από την 

ανάπτυξη της ιστοριογραφίας για το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Εµπλουτίζουν 

αλλά αφήνουν χώρο για περαιτέρω µελέτη της εποχής. 

 Η δεύτερη πολιτική οργάνωση που γίνεται αντικείµενο ιστορικής 

επεξεργασίας είναι η ΕΠΟΝ και τα πρόδροµα σχήµατά της. Βασική συµβολή είναι το 

βιβλίο της Οντέτ Βαρών Η ενηλικίωση µιας γενιάς, νέες και νέοι στην κατοχή, Αθήνα 

2009, που εξετάσαµε στη χθεσινή συνεδρία µας. Είχε προηγηθεί, το 1987, το έργο της 

Ο ελληνικός νεανικός τύπος 1941-1946. Οι εργασίες της Οντέτ Βαρών αποτελούν 

υπόδειγµα ανάλυσης και τεκµηρίωσης για τους νεότερους µελετητές. 

 Ένας άλλος πολιτικός σχηµατισµός της νεολαίας που αναπτύσσεται 

από δυνάµεις του αστικού πολιτικού φάσµατος εξετάζεται στο βιβλίο του Ευάνθη 

Χατζηβασιλείου Πανελλήνια Ένωσις Αγωνιζοµένων Νέων, Αθήνα 2004. Κύριο θέµα 

διερεύνησης είναι οι σχέσεις της οργάνωσης µε τις λοιπές αστικές δυνάµεις, ο 

ιδεολογικός της χαρακτήρας, η οργανωτική αυτοδυναµία και τα κίνητρα στράτευσης. 

 Τελευταίο υπόδειγµα µελέτης νεολαιίστικης οργάνωσης είναι η 

έκδοση Η Νεολαία Λαµπράκη τη δεκαετία του 1960 της Ιωάννας Παπαθανασίου και 

των συνεργατών της, Αθήνα 2008. Οι αρχειακές τεκµηριώσεις και οι 

αυτοβιογραφικές καταθέσεις συνοδεύονται από έναν εκτεταµένο σχεδιασµό 

ιστορικής εκτίµησης της µορφής, της ιδεολογίας και της δράσης της οργάνωσης. Η 

Νεολαία Λαµπράκη δεν προκύπτει απλώς από τη συγχώνευση δύο αριστερών 

οργανώσεων µιας πλατύτερης µαζικής και µιας στενότερης. Υποβαστάζει και 

προωθεί παραπέρα επί µέρους κινήµατα νέων εργατών, µαθητών, φοιτητών, 

κοριτσιών και αγοριών. Η µελέτη αυτών των κινηµάτων που αναπτύχθηκαν τη 

δεκαετία του ’60 θα έρθει να ενισχυθεί από την αξιοποίηση του συγκεκριµένου 

έργου-υποδείγµατος. 
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 Η δεύτερη µεγάλη ενότητα ισχυρής παραγωγής για την ελληνική 

νεολαία είναι εκείνη του φοιτητικού κινήµατος. Το φοιτητικό κίνηµα µε τα 

διαφορετικά του πρόσωπα ήταν παρόν ήδη από τον 19ο αιώνα. Σ’ αυτό µας 

µεταφέρει το έργο του Κώστα Λάππα Πανεπιστήµιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά 

τον 19ο αιώνα, Αθήνα 2004, όπου εξετάζεται η σύνθεση του φοιτητικού σώµατος σε 

συνάρτηση µε την ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου. Το έργο αυτό καθώς και η µελέτη 

του Άλκη Ρήγου Ελληνικό Πανεπιστήµιο 1837-1909 αποτελούν τις κύριες 

επεξεργασίες του θέµατος για τον περασµένο αιώνα. 

 Η ανάλυση των συµβάντων του 20ού αιώνα στρέφει το ενδιαφέρον της 

γύρω από τη δεκαετία του ’60 και τα χρόνια της δικτατορίας. 

 Το 1992 ο Ολύµπιος ∆αφέρµος στο βιβλίο του Το αντιδικτατορικό 

φοιτητικό κίνηµα εξετάζει την περίοδο που προηγήθηκε της εξέγερσης του 

Πολυτεχνείου, 1972-1973. Κύρια υπόθεση εργασίας είναι ότι η οργανωτική και 

πολιτική αυτονοµία του κινήµατος ήταν ο µεγάλος παράγοντας της ενότητας και 

αναδείχθηκε η κύρια δύναµη κατά της χούντας. Το έργο του Ολύµπιου ∆αφέρµου 

αντιδιαστέλλεται από δεκάδες αυτοτελείς εκδόσεις και κείµενα για την εξέγερση του 

Πολυτεχνείου καθώς αποτελεί µια συστηµατική εργασία που θέτει από µια άλλη 

πλευρά καινούργια προβλήµατα για ένα νέο επαναπροσδιορισµό και κριτικό 

απολογισµό της πορείας και δράσης του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήµατος.  

 Ο Νίκος Σερντεδάκης σε δύο πρόσφατα άρθρα του, το 2008 και το 

2010 σε συνεδριακούς τόµους, επιχειρεί να ανασυγκροτήσει τη διαδροµή του 

φοιτητικού κινήµατος στην Ελλάδα από το τέλος του Εµφυλίου ώς την πρώτη 

περίοδο της Μεταπολίτευσης αξιοποιώντας δεδοµένα προηγούµενων ερευνών. Το 

θεωρητικό υπόβαθρο στηρίζεται στη διδακτορική του διατριβή µε θέµα «∆ιαδικασίες 

παραγωγής και συγκρότησης των κοινωνικών κινηµάτων». 

 Να σηµειώσουµε εδώ, ότι ορισµένες σηµαντικές επεξεργασίες γίνονται 

από Έλληνες µεταπτυχιακούς φοιτητές στο εξωτερικό. Σχετική και η ανέκδοτη 

διατριβή του Κωστή Καρνέζη «Η αντίσταση των σπουδαστών στην ελληνική 

στρατιωτική δικτατορία». 

 Μια τρίτη ενότητα ιστορικής παραγωγής είναι εκείνη που αφορά τη 

σχέση της ελληνικής νεολαίας µε τον πολιτισµό. ∆ιακρίνουµε ιδιαίτερα το σηµαντικό 

έργο του Κώστα Κατσάπη Ήχοι και απόηχοι-Κοινωνική ιστορία του ροκ εν ρολ 

φαινοµένου στην Ελλάδα (1956-1967), Αθήνα 2007, καθώς και την συστηµατική 
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εργασία του Νίκου Παπαδογιάννη «Η πολλαπλή υποδοχή της ροκ µουσικής από τις 

κοµµουνιστικές οργανώσεις νεολαίας στα τέλη της δεκαετίας του 1970» που έχει 

συµπεριληφθεί στο συλλογικό έργο Η ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα, εκδόσεις 

ΑΣΚΙ και Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, Αθήνα 2010. Στον ίδιο τόµο 

παρουσιάζεται και η ενδιαφέρουσα εργασία της Ελίζας-Άννας ∆ελβερούδη 

«Κινήµατα νεολαίας και κινηµατογράφος στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1960». 

 Μια τέταρτη ενότητα ιστορικής παραγωγής για τη νεολαία είναι ο 

αθλητισµός. Βασική συµβολή εδώ αποτελεί το έργο της Χριστίνας Κουλούρη 

Αθλητισµός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας. Γυµναστικά και αθλητικά 

σωµατεία. 1870-1922, Αθήνα 1977. 

 Στην δεκαετία που θα ακολουθήσει νέοι ιστορικοί θα εµπλουτίσουν 

την αθλητική ιστοριογραφία µελετώντας ιδιαίτερα τις σχέσεις των αθλητικών 

σωµατείων µε την ανάπτυξη του αστικού περίγυρού τους, καθώς και τη σχέση 

πολιτικών οργανώσεων νεολαίας µε τον αθλητισµό, αξιοποιώντας νέες αρχειακές 

πηγές και εµπλουτίζοντας την ανάλυσή τους µε στοιχεία οικονοµικής, πολιτικής και 

ανθρωπολογικής θεωρίας.  

 Μια πέµπτη ενότητα, στην οποία υπάρχει µια πυκνή επεξεργασία και 

ανάλυση, αφορά τις έµφυλες σχέσεις και το γυναικείο ζήτηµα, µε προεξάρχουσες 

εργασίες αυτές της Έφης Αβδελά, της Αγγελικής Ψαρά και της Μάρω Παντελίδου-

Μαλούτα. 

  

Η ιστορική παραγωγή για την ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα δεν 

περιορίζεται µόνο στους συγκεκριµένους συγγραφείς. Προσπαθήσαµε να 

επικεντρωθούµε σ’ εκείνους τους θεµατικούς τοµείς που εµφανίζουν µια ιδιαίτερη 

ανάπτυξη και να παρουσιάσουµε µερικά βασικά έργα-εργαλεία για την έρευνα. 

 Σε ποιους τοµείς θα κατευθυνθεί η παραπέρα έρευνα εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες. Μεγάλα τµήµατα της νεολαίας είναι στην αφάνεια, όπως οι νέοι 

αγρότες. Για το θέµα αυτό σηµειώνουµε το έργο της Μαρίας Παπαθανασίου 

Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο. Παιδιά και παιδική ηλικία στο Κροκύλεια ∆ωρίδας 

της δεκαετίας του 20ου αιώνα. Επίσης οι νέοι εργάτες βρίσκονται στο περιθωριο. Το 

ίδιο και οι µη πολιτικές οργανώσεις νέων, παρά τις επιµέρους αναφορές του 

Πολύκαρπου Καραµούζη για τις Θρησκευτικές Ενώσεις και της Γιούλας 

Κιουτσοπανάγου για τον προσκοπισµό. Το ίδιο συµβαίνει και στην ενότητα 
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«αριστερή νεολαία και στρατός», παρά τις έρευνες των Τασούλας Βερβενιώτη, 

Γιώργου Αγγελόπουλου και Νίκου Ροτζώκου. 

 Κλείνοντας θα ήθελα να σηµειώσω ότι για την προώθηση και την 

επέκταση της ιστορικής παραγωγής για την ελληνική νεολαία χρειάζεται να ενισχυθεί 

περαιτέρω η συνεργασία ανάµεσα σε όλους τους επιστηµονικούς-ερευνητικούς 

φορείς και στα αρχεία, ιδιωτικά και δηµόσια. 


