


Καλωσόρισμα 
 

Αγαπητοί υίλοι, 
 
Σηα πιαίζηα ησλ εθδειώζεσλ ηεο Βηβιηνζήθεο Δπηζηεκώλ Υγείαο δηνξγαλώλνπκε ηελ πξώηε έθζεζε θνηηεηηθήο θαη λενιαηίζηηθεο αθίζαο. Η 
έθζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ππό ηελ Αηγίδα ηνπ Ιζηνξηθνύ Αξρείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ Αξρείσλ Σύγρξνλεο 
Κνηλσληθήο Ιζηνξίαο. 
Δπραξηζηνύκε ζεξκά από ηελ ζέζε απηή ηνπ θαζεγεηέο θθ Κ. Γαβξόγινπ θαη Δ. Καξακαλσιάθε γηα ηελ ελεξγό ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο.  
Η Φνηηεηηθή αθίζα κέζν έθθξαζεο θαη δηακαξηπξίαο, έιαβε πξσηνθαλείο δηαζηάζεηο ζηα πξώηα κεηαπνιηηεπηηθά ρξόληα θαη ζεκάδεςε εηθαζηηθά 
ηόζν ηνπο ρώξνπο πνπ εξγάδεηαη θαη θνηηά ε λενιαία καο όζν θαη νιόθιεξν ηνλ πνιενδνκηθό ηζηό ηεο ζύγρξνλεο κεγαινύπνιεο.  Με έκθαζε ζηελ 
εηθαζηηθή αληίιεςε ηεο αθίζαο ηεο κεηαπνιίηεπζεο αιιά θαη ζηελ αθίζα ζαλ κέζν δηάρπζεο ηεο πιεξνθόξεζεο, ε έθζεζε απηή ζηνρεύεη λα 
μαλαδσληαλέςεη ηηο κλήκεο γηα ηνπο πην παιηνύο θαη λα ελεκεξώζεη ηνπο λεόηεξνπο.  Με ζεβαζκό ζηελ πνιπθσλία θαη ηελ αληηπξνζσπεπηηθόηαηα 
πξνζπαζήζακε λα μαλαδσληαλέςνπκε δείγκαηα κηαο θνπιηνύξαο πνπ κεηακνξθώλεηαη θαη εμειίζζεηαη κέρξη ηηο κέξεο καο.  
 
Θ. Ρόδενμπεργκ 
Αλ. Καζεγεηήο Φεηξνπξγηθήο,  
Πξόεδξνο ηεο Δθνξίαο ηεο  Βηβιηνζήθεο Δπηζηεκώλ Υγείαο  

_________________________________________________________________ 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε πξσηνβνπιία ηεο Δθνξίαο ηεο Βηβιηνζήθεο Δπηζηεκώλ Υγείαο ηνπ ΔΚΠΑ λα δηνξγαλώζεη ηελ έθζεζε θνηηεηηθήο θαη 
λενιαηίζηηθεο αθίζαο θαη επραξηζηνύκε ηελ Δθνξία γηα ηελ πξόζθιεζε ηεο λα ζπκκεηάζρνπκε σο ζπλδηνξγαλσηέο ηεο έθζεζεο.  Γπζηπρώο ην 
Ιζηνξηθό Αξρείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (www.archive.uoa.gr) είρε ειάρηζηεο δπλαηόηεηεο ζπλεηζθνξάο πιηθνύ γηα ηελ έθζεζε, αθνύ ην κεγάιν 
πνζνζηό ηνπ ηεξάζηηνπ ζε όγθν αξρείνπ ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηα δηαθνξεηηθά έγγξαθα από ηελ ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο ην 1837. Η ζπκκεηνρή 
καο, όκσο, δειώλεη ηελ δέζκεπζε καο λα ζπλερίζνπκε ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ αξρεηαθνύ καο πιηθνύ θαη κε αληίζηνηρν πιηθό όπσο είλαη νη αθίζεο.  
Σρεδόλ πάληνηε νη θνηηεηηθέο θαη λενιαηίζηηθεο αθίζεο ήηαλ εθθξάζεηο δηακαξηπξίαο κέζα από ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, αλαδείθλπαλ θαηλνύξγηα 
ζέκαηα γηα λα επαηζζεηνπνηεζεί ε θνηλσλία, αιιά ήηαλ θαη, σο έλα βαζκό, αηζζεηηθέο πξνηάζεηο. Σε κία επνρή πνπ ε νπηηθνπνίεζε αιιά θαη ε 
ειεθηξνληθή δηθηύσζε δελ ήηαλ ηόζν θπξίαξρε ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο θαη ε λενιαία είρε κηα πνιύ πην πεξηνξηζκέλε δπλαηόηεηα λα ζρνιηάδεη 
θαη λα παξεκβαίλεη ζηα θνηλά, ε αθίζα κεηαηξάπεθε σο κία από ηηο πην απνηειεζκαηηθέο εθθξάζεηο ησλ θνηηεηηθώλ θαη λενιαηίζηηθσλ 
ζπιινγηθνηήησλ. Η έθζεζε είλαη πνιιαπιά ρξήζηκε θαη γηα έλαλ άιινλ ιόγν: καο ζπκίδεη ηελ ηόζν επεξγεηηθή δπλακηθή ησλ κεηαπνιηηεπηηθώλ 
ρξόλσλ, ζε κία ζπγθπξία πνπ πνιινί πξνζπαζνύλ λα ηελ απαμηώζνπλ.  
Τν Ιζηνξηθό Αξρείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ  δηαζέηεη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό αξρεηαθό πιηθό (http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/col:histarch) 
ζην νπνίν είλαη θαηαγεγξακκέλεο νη αληηδξάζεηο πνιιώλ παλεπηζηεκηαθώλ κέζα από ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο ζηα δηάθνξα όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, ζρεηηθά κε πνιιά από ηα ζέκαηα πνπ εθθξάδνληαη ζηηο αθίζεο. Απηέο είλαη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο νη παλεπηζηεκηαθνί καδί θαη κε 
ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο, εθθξάδνληαη κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, πνπ έξρνληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηηο ηόζν ζπκππθλσκέλεο εθθξάζεηο πνπ 
βξίζνπκε ζηηο αθίζεο. Γηα απηό θαη έρεη ηόζν κεγάιε ζεκαζία λα  ζπλδπάδνληαη όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο ζηηο όπνηεο απόπεηξεο θαηαλόεζεο ηνπ 
θνηηεηηθνύ θαη λενιαηίζηηθνπ θηλήκαηνο.  
 
Κ. Γαβρόγλοσ 
Καζεγεηήο Ιζηνξίαο ησλ Δπηζηεκώλ 
Ιζηνξηθό Αξρείν Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ  

_________________________________________________________________ 

Μέζν πξνπαγάλδαο θαη δηάδνζεο ηδεώλ, ε αθίζα απνηειεί έλα από ηα πιένλ εθήκεξα αιιά θαη ζεκαληηθά ηζηνξηθά ηεθκήξηα, έλα ηεθκήξην πνπ 
απνδίδεη κε άκεζν ηξόπν ηελ πεξηξξένπζα αηκόζθαηξα αιιά θαη ηελ αηζζεηηθή ηεο επνρήο ηνπ. Η ηνπνζέηεζή ηεο ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, ε εύθνιε 
θαηαζηξνθή ηεο, ε αδηαθνξία ή ν θόβνο ησλ δεκηνπξγώλ ηεο λα ηε δηαηεξήζνπλ ηδηαίηεξα ζε πεξηόδνπο πνιηηηθώλ δηώμεσλ, δηθαηνινγνύλ ηνλ 
κηθξό ζρεηηθά αξηζκό αθηζώλ πνπ έρνπλ ζσζεί από ηνλ αηώλα πνπ πέξαζε ζπγθξηηηθά κε ηελ εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε ρξήζε ηεο. Παξάιιεια ε 
έιιεηςε ρξνλνινγηθώλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ δπζρεξαίλνπλ ηδηαίηεξα ηελ έληαμε ηεο ζην ηζηνξηθό πιαίζην εληόο ηνπ νπνίνπ 
δεκηνπξγήζεθε.  
Δθηηκώληαο ηελ ηζηνξηθή αμία ηνπο, ηα Αξρεία Σύγρξνλεο Κνηλσληθήο Ιζηνξίαο (ΑΣΚΙ), έρνπλ ζπγθξνηήζεη κηα κνλαδηθή ζπιινγή αθηζώλ 
(πεξηζζόηεξεο από 2.000), νη νπνίεο θαιύπηνπλ έλα επξύηαην πνιηηηθό, θνηλσληθό θαη πλεπκαηηθό θάζκα. Ο θύξηνο όγθνο ησλ αθηζώλ 
εκπεξηέρεηαη, εύινγα, ζηηο ζπιινγέο ηεο κεηαπνιίηεπζεο. Αθίζεο πνιηηηθώλ θνκκάησλ θαη λενιαηώλ από νιόθιεξν ην πνιηηηθό θάζκα, αθίζεο 
εξγαηνϋπαιιειηθώλ νξγαλώζεσλ θαη ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ, αθίζεο από ην ζύγρξνλν ειιεληθό θαη δηεζλέο αληηξαηζηζηηθό θίλεκα, αθίζεο 
ηνπηθώλ θαη άιισλ πξσηνβνπιηώλ θαη θηλήζεσλ. Μηα ζεκαληηθόηαηε ελόηεηα ηεο ζπιινγήο απνηεινύλ νη αθίζεο ησλ θνηηεηηθώλ θαη λενιαηίζηηθσλ 
νξγαλώζεσλ. Από ηελ ελόηεηα απηή επηιέγεζαλ νη αθίζεο πνπ εθηίζεληαη ζηελ παξνύζα έθζεζε επηρεηξώληαο λα ζθηαγξαθήζνπλ όιν ην πνιηηηθό 
θάζκα ησλ πξώησλ ρξόλσλ ηεο Μεηαπνιίηεπζεο θαη παξάιιεια λα αλαδείμνπλ ηδηαίηεξεο εηθαζηηθέο εθθξάζεηο ζε ρώξνπο κε έληνλε λεαληθή 
παξνπζία θαη δξάζε όπσο ηα παλεπηζηεκηαθά πξναύιηα θαη ακθηζέαηξα. Σηηο ράξηηλεο όςεηο ηνπο νη ζπγθεθξηκέλεο αθίζεο απνηππώλνπλ ηα 
αηηήκαηα, ηε δηακαξηπξία, ηελ  θξηηηθή,  ηελ παξέκβαζε ζηελ  πνιηηηθή ζπγθπξία, νη νπνίεο ζπλόδεπζαλ θαη ζπλνδεύνπλ ηηο πνιύπιεπξεο 
δηαδξνκέο ησλ θνηηεηηθώλ θαη λενιαηίζηηθσλ θηλεκάησλ έσο  θαη ζήκεξα.  
 
Β. Καραμανωλάκες 
Λέθηνξαο Θεσξίαο θαη Ιζηνξίαο ηεο Ιζηνξηνγξαθίαο 
Γξακκαηέαο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΑΣΚΙ  
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