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Παρουσίαση τοϋ διαδικτυακοϋ τόπου καί του DVD του ΙΑΕΝ 

μέ ψηφιοποιημένα τά 47 βιβλία του 

Στις 5 Μαΐου 2011, στό αμφιθέατρο τοϋ Έθνικοΰ Ιδρύματος 'Ερευνών, έγινε ή πα

ρουσίαση τοϋ διαδικτυακοϋ τόπου καί τοϋ DVD μέ τά 47 ψηφιοποιημένα βιβλία 

καί την παρουσίαση, στά ελληνικά καί τά αγγλικά, τοϋ έρευνητικοΰ καί έκδοτικοΰ 

προγράμματος (1983-2011) Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής 

Γραμματείας Νέας Γενιάς, πού λειτουργεί, ώς φιλοξενούμενο πρόγραμμα, άπό τό 

1994 στό 'Ινστιτούτο Νεοελληνικών 'Ερευνών ΕΙΕ. Τό ΙΑΕΝ έ'χει χρηματοδοτηθεί 

από τη ΓΓΝΓ στά 14 από τά 28 χρόνια λειτουργίας του καί έ'χει αναθέσει 103 έρευ

νες σε 122 ερευνήτριες καί ερευνητές· έχει οργανώσει τρία διεθνή συμπόσια 

(1984,1987,1997) μέ 120 ανακοινώσεις, άπό τίς όποιες οι 50 ήταν τών ερευνητών 

του καί έχει εκδώσει τά πρακτικά τους (τοϋ πρώτου καί γαλλικά)· έχει εκδώσει 47 

βιβλία, σέ 56 τόμους καί 24.000 σελίδες. Τό 2003 κυκλοφόρησε CD-ROM μέ την πα

ρουσίαση τοϋ προγράμματος σέ έλληνική-γαλλική γλώσσα καί ψηφιοποιημένα τά 

34 πρώτα βιβλία του καί συγχρόνως οργάνωσε τόν διαδικτυακό τόπο iaen.gr μέ 

τό ίδιο περιεχόμενο. Ό διαδικτυακός τόπος καί τό DVD, πού παραδόθηκαν στή 

χρήση τοϋ ελληνικού καί ξένου κοινού άπό τίς 5.5.2011, είναι εντελώς ανανεωμένα, 

άφοϋ ή ψηφιοποίηση έγινε άπό τήν αρχή καί<γιά τό σύνολο τών έκδομένων 47 βι

βλίων του, μέ ετοιμότητα νά συμπληρώνεται μέ όσα θά εκδοθούν αργότερα (μέσα 

στό 2011 θά κυκλοφορήσει ό άρ. 48, μέ τό βιβλίο τής Ουρανίας Πολυκανδριώτη, 

Ή διάπλαση τών Ελλήνων. 'Αριστοτέλης Π. Κονρτίδης 1858-1928). 

Τήν εκδήλωση συντόνισε ή Χριστίνα Κουλούρη, καθηγήτρια Τστορίας τοϋ 

Παντείου Πανεπιστημίου, δύο φορές ερευνήτρια τοϋ ΙΑΕΝ καί συγγραφέας δύο 

άπό τά βιβλία του, πού αναφέρθηκε, στην αρχή καί στό τέλος τής εκδήλωσης, στό 

έργο τοϋ ΙΑΕΝ. Άπό τίς τρεις προσφωνήσεις, στην πρώτη ό Τριαντάφυλλος Ε. 

Σκλαβενίτης, 'Εκπρόσωπος τής 'Επιτροπής τοϋ ΙΑΕΝ, αναφέρθηκε στή σημασία 

τής εκδήλωσης γιά τήν παρουσίαση τοϋ έργου τοϋ ΙΑΕΝ «στό νέο ψηφιακό του 

άυλο όχημα» τήν ώρα τής οικονομικής καί ηθικής κρίσης πού περνά ό τόπος, μέ 

αναδρομή στά χρόνια τής Ιδρυσης του άπό τό Υφυπουργείο Νέας Γενιάς (1982) 

καί τόν σχεδιασμό του (1983) άπό τήν 'Επιτροπή του (Φίλιππος Ήλιου, Σπύρος Ι. 

Άσδραχάς, Γιάννης Γιανουλόπουλος, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης), τήν υλο

ποίηση τοΰ προγράμματος καί τά αποτελέσματα του, τίς σχέσεις μέ τήν Πολιτεία 

πού τό χρηματοδοτεί, τό ΙΝΕ/ΕΙΕ πού τό φιλοξενεί, τίς ερευνήτριες καί τους ερευ

νητές πού ανέλαβαν ερευνητικά έργα, τήν επιστημονική κοινότητα, πού συνερ

γάστηκε στά συμπόσια, στά σεμινάρια, βοήθησε τους ερευνητές του καί πήρε μέ

ρος στίς εκδηλώσεις του. 

Ό Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς Γιάννος Λιβανός, στην προσφώνηση του, 

τόνισε τήν αξία τοΰ έργου τοΰ ΙΑΕΝ γιά τήν ιστορία καί τήν ανάδειξη τής ταυτό-
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τητας της ελληνικής νεολαίας και υποσχέθηκε την αρωγή τής Πολιτείας καί στους 
δύσκολους καιρούς τής οικονομικής κρίσης. 

Ό Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης, Αναπληρωτής Διευθυντής τοϋ ΙΝΕ/ΕΙΕ, ανα
φέρθηκε στή σημασία τοϋ ΙΑΕΝ καί τή σχέση του μέ τό ΙΝΕ/ΕΙΕ, καθώς ή έννοια 
«φιλοξενούμενο πρόγραμμα» δέν αποτυπώνει τήν οργανική σχέση πού αναπτύχ
θηκε στά 17 χρόνια της «φιλοξενίας» του καί πρότεινε ερμηνευτικό σχήμα γιά τήν 
ϊδρυσή του τό 1982 από πολιτικούς τής «γενιάς του Πολυτεχνείου» ώς μία ηθική 
οφειλή στην εξεγερμένη νεολαία πού έσωσε τήν τιμή τής ελληνικής κοινωνίας καί 
τήν αξία τής έστω καί δύσκολης επιβίωσης του στά 28 χρόνια πού πέρασαν μέ θε
τικό ερευνητικό καί εκδοτικό έργο. 

Ό Γιάννης Κόκκωνας, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιβλιολογίας τοϋ 'Ιονίου 
Πανεπιστημίου, υπεύθυνος γιά τήν ψηφιοποίηση των βιβλίων καί τόν σχεδιασμό 
τοϋ διαδικτυακοΰ τόπου καί του DVD τοϋ ΙΑΕΝ, παρουσίασε τό όλο έργο καί μέ 
χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέδειξε τις δυνατότητες πού δημιουργούνται γιά 
τόν χρήστη: ανάγνωση των βιβλίων καί κατάδυση στό περιεχόμενο τους, μέ δια
τύπωση ερωτημάτων πού απαντώνται ταχύτατα. Παρουσίασε επίσης τό τελευταίο 
έργο τοϋ ΙΑΕΝ πού υλοποιείται πιλωτικά, τή βάση δεδομένων «Μαθητές στά σχο
λεία Μέσης 'Εκπαίδευσης τοϋ ελληνικού κράτους», πού συμπληρώνεται μέσω τοϋ 
διαδικτύου άπό απόσταση, γιά νά αποτελέσει ένα πολυδύναμο εργαλείο γιά τήν 
ιστορία τής εκπαίδευσης, άλλα καί τήν κατανόηση τής κοινωνικής καί οικονομικής 
διαστρωμάτωσης, στηριγμένης σέ μεγάλες σειρές επεξεργασμένων στοιχείων. 

Στις τρεις αναφορές στό έργο τοϋ ΙΑΕΝ ερευνητών καί συγγραφέων βιβλίων 
του, πού ακολούθησαν, ό Κώστας Κατσάπης, Δρ. Ιστορίας, παρουσίασε τή δική 
του ανάγνωση τής δημιουργίας καί τής πορείας τοϋ ΙΑΕΝ, ενός εργαστηρίου ιστο
ρίας, χρήσιμου γιά τους ερευνητές, τόπο μαθητείας καί ολοκλήρωσης ερευνητικών 
καί εκδοτικών έργων, πού ανέδειξε ένα νέο Ιστοριογραφικό αντικείμενο, τήν ιστο
ρία τής νεολαίας, ή οποία ακόμη δέν βρήκε αντάξια υποδοχή στά πανεπιστημιακά 
ιδρύματα. 

Ή Μαρία Παπαθανασίου, διδάσκουσα στό Ελληνικό 'Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
καί εκλεγμένη έπίκουρη καθηγήτρια ευρωπαϊκής ιστορίας στό 'Ιστορικό καί 
'Αρχαιολογικό Τμήμα τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, ανίχνευσε τή σχέση τοϋ ΙΑΕΝ 
μέ τις απαρχές τών βιβλίων, ερευνητικών προγραμμάτων καί φορέων πού ασχο
λήθηκαν μέ τήν ιστορία τής νεότητας καί τής παιδικής ηλικίας, εντοπίζοντας 
«πρωτοπορίες», συμπορεύσεις καί καθυστερήσεις τοϋ ΙΑΕΝ, μέ θετικό ισοζύγιο 
καί ανέδειξε τήν ανάγκη επικοινωνίας μέ τά ευρωπαϊκά καίτά παγκόσμια ομολο
γά του, πού διευκολύνθηκε άπό τά διεθνή του συμπόσια καί τώρα άπό τή διαδι-
κτυακή διαθεσιμότητα τοϋ έργου του. 

Ό Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Λέκτορας Ιστορίας τοϋ 'Ιστορικού καί 'Αρχαι
ολογικού Τμήματος τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, παρουσίασε τή δική του ανά
γνωση τής ίδρυσης καί τής πορείας τοϋ ΙΑΕΝ άπό τή «χρυσή» γιά τήν Ιστορία δε-

226 



Χρονικό 

καετία τού 1980 ως σήμερα, την ανάδειξη του ώς τόπου-έργαστηρίου καλλιέργειας 
της ιστορικής έρευνας, μαθητείας αλλά καί κατάκτησης σημαντικών ιστοριογρα
φικών αποτελεσμάτων, πού συντέλεσαν στην ανάδειξη τής ιστορίας τής νεολαίας 
ώς νέου ιστορικού αντικειμένου. 

Τά κείμενα τών ομιλιών θά δημοσιευτούν στά Ιστορικά, στό τεύχος τοΰ Δε
κεμβρίου 2011. 

Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης 

Έκ τών υστέρων: 
δέκα τεύχη «Ίστορεϊν» 

Ή σύντομη παρέμβαση μου, μέ αφορμή τά δέκα τεύχη τοΰ Ίστορεϊν, συνίσταται 
στή διατύπωση ορισμένων αποσπασματικών σκέψεων γιά τήν πορεία τής εκδο
τικής ομάδας τοΰ περιοδικού* σκέψεις οι όποιες ξεκινούν, όχι άπό τήν κυκλοφορία 
τοΰ πρώτου τεύχους του αλλά αρκετά χρόνια πίσω, περίπου μιά εικοσαετία, άπό 
τή στιγμή τής δημιουργίας τών προϋποθέσεων γιά τήν έ'κδοσή του. 'Αναφέρομαι 
στό 1991, όταν μιά μικρή ομάδα φοιτητών καί φοιτητριών τοΰ 'Ιστορικού καί 
Αρχαιολογικού Τμήματος τοΰ Πανεπιστημίου τής Αθήνας συμμετείχε στό πρώτο 
σεμινάριο πού είχε οργανώσει ό άρτι μετακινηθείς άπό τή Θεσσαλονίκη Αντώνης 
Λιάκος. Οι περισσότεροι εϊμασταν τελειόφοιτοι, ελάχιστοι μεταπτυχιακοί, έχοντας 
ήδη συγκροτηθεί σέ μεγάλο βαθμό μέσα άπό τή μαθητεία μας στή Σχολή, άλλα καί 
άπό τά παράλληλα διαβάσματα μας καί τή «θητεία» σέ διάφορες φοιτητικές ομά
δες καί πολιτικές οργανώσεις. Δέν είμαι βέβαιος γιά τό θέμα τού σεμιναρίου, ήταν 
κάτι γιά τόν Μεσοπόλεμο, αυτό όμως πού θυμάμαι είναι τό πώς βρεθήκαμε τήν 
επόμενη χρονιά νά μελετάμε, ή ίδια περίπου ομάδα, τά πρόσφατα ελληνικά ιστο
ρικά περιοδικά καί έπειτα νά συμμετέχουμε σέ έ'να πρόγραμμα γιά τή διδασκαλία 
τής ιστορίας στό Άθήνησι τόν 19ο αιώνα. "Ηταν ό ενθουσιασμός τοΰ διδάσκοντα, 
ήταν ή ανάγκη μας νά κάνουμε κάτι συλλογικό, ήταν οι φιλοδοξίες μας, ήταν ή 
επιθυμία μας νά αναλογιστούμε τις σπουδές μας μελετώντας μιά άλλη εποχή; 
Ήταν πάντως δύο εξαιρετικά παραγωγικά χρόνια, μέσα στά όποια συνδεθήκαμε, 
γνωρίσαμε πιό συγκροτημένα τόν κόσμο τής θεωρίας, τής συζήτησης, τής εννοι
ολογικής αναζήτησης καί παράλληλα εξοικειωθήκαμε μέ τήν κοινότητα τών επαγ
γελματιών ιστορικών. Ό Μνήμων, τά καλοκαίρια στην Ερμούπολη, οι συζητήσεις 
μέ άλλους ιστορικούς, τά πρώτα άτυπα σεμινάρια ιστοριογραφίας πού οργανώ
σαμε, στό υπόγειο τής οδού Ίσαύρων, μέ τόν Φίλιππο Ήλιου καί τόν Τριαντάφυλ-
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Βιβλίου, 6 Μαΐου 2011). 
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