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Γήκεηξα Λακπξνπνχινπ,
«Γεκφζηα θνηλσληθφηεηα θαη „λεφηεηα‟»
ε απηφ ην θείκελν εξγαζίαο ζα πξνζπαζήζσ λα πεξηγξάςσ πψο ζπζρεηίδνληαη νη
θαηεγνξίεο ηεο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο θαη ηεο «λεφηεηαο»1, λα πξνηείλσ δειαδή
θάπνηνπο ηξφπνπο ψζηε, αθελφο, λα νξηνζεηήζνπκε ην πεδίν κειέηεο ηεο Δξεπλεηηθήο
Οκάδαο 1 (ΔΟ1) σο πξνο ηηο θνηλέο καο έλλνηεο, αθεηέξνπ, λα ζθεθηνχκε θάπνηα
ζηαζεξά ζεκεία ζπλνρήο αλάκεζα ζην πεδίν έξεπλαο πνπ εζηηάδεη ζηε «λεφηεηα» θαη
ηηο γεληθφηεξεο θαηεπζχλζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν θχξην εξψηεκα απηήο ηεο
απφπεηξαο έρεη δχν φςεηο: ε κία, κε πνηνλ ηξφπν κπνξεί ε ηζηνξία ηεο λεφηεηαο λα
ζπκβάιεη ζηελ ηζηνξηθή πξαγκάηεπζε ηεο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηνλ εηθνζηφ
αηψλα θαη, ε δεχηεξε, ηη ζεκαίλεη ε ζπγθεθξηκέλε ελλνηνιφγεζε ηεο δεκφζηαο
θνηλσληθφηεηαο, ε νπνία θαηεπζχλεη ηελ έξεπλά καο, γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο
«λεφηεηαο» σο ηζηνξηθά κεηαβαιιφκελεο θαηεγνξίαο. Θα επηρεηξήζσ λα δηεξεπλήζσ
απηφ ην δηπιφ εξψηεκα αλαθεθαιαηψλνληαο νξηζκέλεο βαζηθέο παξαδνρέο ησλ
ηζηνξηθψλ πξαγκαηεχζεσλ ηεο «λεφηεηαο», νη νπνίεο έρνπλ, λνκίδσ, ζεκαζία γηα ηε
κειέηε ηεο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο θαη αλαδεηψληαο θάπνηνπο θνηλνχο άμνλεο πνπ ζα
κπνξνχζαλ, ζην πιάη ησλ ηδηαίηεξσλ δεηνπκέλσλ θαη επηινγψλ θάζε κειέηεο
πεξίπησζεο, λα ζπλζέζνπλ έλα θνηλφ ππφβαζξν γηα ηε ζπγθξηηηθή πξννπηηθή ηεο
νκάδαο.
Οη ηζηνξηθέο κειέηεο ηεο «λεφηεηαο» ζεσξνχλ φηη νη λένη άξρηζαλ λα γίλνληαη
αληηιεπηνί ζην δπηηθφ θφζκν σο δηαθξηηή θνηλσληθή νκάδα κε ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ζηε καθξά πεξίνδν δηακφξθσζεο ηεο λεσηεξηθφηεηαο, κε ηδηαίηεξε δε
ππθλφηεηα ζην γχξηζκα απφ ην δέθαην έλαην ζηνλ εηθνζηφ αηψλα. Γχν εμειίμεηο,
αιιειέλδεηεο κεηαμχ ηνπο, έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηελ αιιαγή: α) Η
επέθηαζε ησλ βηνκεραληθψλ δνκψλ θαη ησλ θξαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ε αλάπηπμε
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ην θείκελν ζα αζρνιεζψ απνθιεηζηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο «λεφηεηαο» θαη φρη κε εθείλε ηεο
«παηδηθήο ειηθίαο». Δίλαη ζαθέο φηη ε πξαγκάηεπζε θαη ηεο «παηδηθήο ειηθίαο» σο θαηεγνξίαο ηζηνξηθά
θαη πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλεο απνηειεί δεηνχκελν πνπ πξνθχπηεη ηφζν απφ ηε ζεκαηνινγία θαη ην
πιηθφ ησλ ηδηαίηεξσλ κειεηψλ πεξίπησζεο φζν θαη απφ ην θνηλφ καο πεδίν έξεπλαο.
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λέσλ ζεζκψλ θνηλσληθνπνίεζεο θαη ειέγρνπ, φπσο ήηαλ νη λέεο κνξθέο πνπ απνθηνχζε
ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, β) ε ζχγρξνλε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ πνπ
ζπλέζεηαλ κηα λέα γιψζζα κε ηελ νπνία ελλνηνινγνχζαλ ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν
βάδνληαο ζην θέληξν ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηεο θξαηηθήο θξνληίδαο ην «θνηλσληθφ
πξφβιεκα». Δδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο,

ηζηνξηθνί, θνηλσληθνί επηζηήκνλεο,

αλζξσπνιφγνη κειεηνχλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηα ζπκβνιηθά λνήκαηα ηεο
«λεφηεηαο», ηηο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο γηα ηνπο λένπο, ηηο κνξθέο δξάζεο θαη έθθξαζεο
πνπ ηαπηίζηεθαλ κε απηή ηε μεηαβαηική, ή μεηαιτμιακή φπσο ζπρλά νξίδεηαη, ειηθηαθή
«θαηάζηαζε». Κξίζηκε δηακνξθσηηθή πεξίνδνο γηα ηελ έλλνηα ηεο «λεφηεηαο» ζην
δπηηθφ θφζκν ζεσξείηαη ην καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην ξνκαληηζκφ κέρξη ηε
δεθαεηία ηνπ 1980. Οη θάζεηο απηήο ηεο πεξηφδνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ρψξα ζε ρψξα
–αλ ζεσξήζνπκε ηνλ εζληθφ ρψξν σο ηνλ ηφπν απηήο ηεο δηακφξθσζεο- θαη ίζσο ζην
εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ – αλ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε ζε ζπγθξίζεηο, γηα παξάδεηγκα
αλάκεζα ζηηο πφιεηο θαη ζηελ χπαηζξν. Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθφηεηεο, είλαη
γεληθά παξαδεθηφ φηη ε δεθαεηία 1895-1905 ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλάδεημε ηεο
«λεφηεηαο» σο δεηήκαηνο δηαθξηηνχ ζηε ζθαίξα ηεο δεκνζηφηεηαο, θαζψο ηφηε
ηαπηίζηεθε κε ηελ «εθεβεία» θαη, δηακέζνπ απηήο ηεο ηαχηηζεο, πξνζδηνξίζηεθε κε
ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληνινγηθνχο φξνπο σο πεξίνδνο αλαηαξαρήο θαη αλαγέλλεζεο,
σο ν ζπφξνο ηνπ κέιινληνο πνπ ζα εθκεδέληδε ηε κηδέξηα ηνπ παξειζφληνο, σο
ππφζρεζε αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο αλαλέσζεο. Η δεθαεηία ηνπ 1960 ζεσξείηαη ην
ηειηθφ νξφζεκν απηήο ηεο ζχιιεςεο ηεο λεφηεηαο. (Passerini 1997)
Οη δεκφζηεο ζπδεηήζεηο γηα ηε «λενιαία» απφ ην ηέινο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα
έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζπλδένληαη κε επεηζφδηα ηα νπνία έρνπλ νξηζηεί σο
ζηηγκέο θξίζεο ζηηο ζπιινγηθέο κεηαβηβάζεηο θιεξνλνκηάο, δειαδή ζηηγκέο θαηά ηηο
νπνίεο ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ε δπλαηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ λα
εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλέρηζή ηνπο ζην κέιινλ θαη αλαδεηνχληαη ηξφπνη εξκελείαο απηήο
ηεο αδπλακίαο θαη ππέξβαζήο ηεο. Πξφθεηηαη γηα κηα καθξά γξακκή ζθέςεο ζηελ
θνηλσληθή ζεσξία πνπ, είλαη αιήζεηα κε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, ζεσξεί ηελ
αλαθνπή ηεο θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηελ απψιεηα ησλ θαλφλσλ θνηλσληθνχ
ειέγρνπ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ είζνδν ηεο «λεφηεηαο» ζηε δεκνζηφηεηα. Με
απηήλ ηελ έλλνηα, φπσο έρεη γξαθεί, θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ 20νχ αηψλα ε «λενιαία»
απνηέιεζε θεληξηθή κεηαθνξά θαη εξγαιείν ζηελ πνιηηηθή: έγηλε πξφηππν θαη ειπίδα
γηα ην κέιινλ, αιιά επίζεο ζπγρξφλσο αληηκεησπίζηεθε σο απεηιή, σο αζηάζκεηνο
παξάγνληαο πνπ απαηηεί επηηήξεζε. ε θάζε πεξίπησζε νη ζπκβνιηθέο πξνβνιέο πάλσ
2

ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ νξίδνληαη σο «λένη» παίδνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ
πνιηηηθή ηεο λεφηεηαο, δειαδή είηε ζε πξνζπάζεηεο απνθιεηζκνχ ησλ λέσλ (εμνξίαο
ηνπο ζηε ρψξα ηεο «λεφηεηαο», φπσο γξάθεη ν Πηεξ Μπνπξληηέ) είηε ζε ζηξαηεγηθέο
ζπκπεξίιεςήο ηνπο ζε ιεηηνπξγίεο θνηλσληθνχ ειέγρνπ. (Gillis, 1975· Da Silva 1986·
Levi & Schmitt 1997· Passerini 1997· Αβδειά 2011).
Η ζπγθξφηεζε θαη νη κεηακνξθψζεηο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ
εηθνζηνχ αηψλα, νη κεηαβνιέο ησλ κνληέισλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνγέλεηαο αιιά
θαη ησλ ζπλδέζεσλ ηεο ηειεπηαίαο κε επξχηεξνπο θχθινπο έληαμεο, φπσο ε θνηλφηεηα,
ε γεηηνληά, ε πφιε, νη ζπιινγηθέο κνξθέο χπαξμεο ησλ λέσλ (νη κνξθέο λεαληθήο
θνηλσληθφηεηαο) έρνπλ απνηειέζεη έλα ζηαζεξφ πιαίζην πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ
ηζηνξία ηεο λεφηεηαο. ην θιαζηθφ έξγν ηνπ Σδνλ Γθίιηο Νεόηηηα και ιζηορία,2 ε
αλάδεημε ηεο λεφηεηαο ζε αλεμάξηεηε θνηλσληθή θαη δεκνγξαθηθή θαηεγνξία εμεγείηαη
σο απνηέιεζκα κηαο καθξάο δηαδηθαζίαο θνηλσληθήο αλαηαξαρήο θαη εζηθήο
αβεβαηφηεηαο πνπ αθεηεξία ηεο είρε ηελ εμψζεζε λέσλ εξγαηψλ ζηηο πφιεηο απφ ηα
κέζα ηνπ δέθαηνπ έβδνκνπ αηψλα θαη κεηέπεηηα θαη, επνκέλσο, ηελ εθηφπηζε ησλ λέσλ
απφ ην ειεγρφκελν πεξηβάιινλ ησλ αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ θαη θνηλνηήησλ. Η βαζηθή
ηνκή, σζηφζν, γηα ηε δηαθξηηή παξνπζία ηεο λεφηεηαο ζην δεκφζην ρψξν ηνπνζεηήζεθε
απφ ηνλ Γθίιηο ζην δηάζηεκα 1770-1870, φηαλ πήξαλ κνξθή δχν θνκβηθά θαηλφκελα: ην
πξψην ήηαλ ε δεκηνπξγία ηεο βαζηθήο κνλάδαο χπαξμεο κηαο λεαληθήο θνπιηνχξαο,
δειαδή ησλ ζπκκνξηψλ λεαξψλ κειψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, πνπ είραλ σο νξκεηήξην θαη
εδαθηθή επηθξάηεηα κηα γεηηνληά· ην δεχηεξν ήηαλ ε ζπγθξφηεζε ηνπ «λφκνπ θαη ηεο
ηάμεο» ιφγνπ πεξί λενιαίαο, κέζα απφ ηνλ νπνίν δηαηππψζεθε ην κνληέιν ηνπ
«παξαβαηηθνχ» πνιηηηζκνχ ηεο εξγαηηθήο λενιαίαο. «Νφκνο θαη ηάμε» απέβιεπαλ ηφζν
ζηνλ έιεγρν κηαο δπλεηηθά αλαηξεπηηθήο λενιαίαο φζν θαη ζηελ πξνβνιή λέσλ θνξέσλ
θνηλσληθνχ ειέγρνπ, πνπ ζα αληηθαζηζηνχζαλ ηνπο πξνγελέζηεξνπο παξαδνζηαθνχο
κεραληζκνχο. Η ηαπηφρξνλε παξνπζία ηεο λεαληθήο «παξαβαηηθφηεηαο» ζεσξήζεθε
έθθξαζε αληίζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο εξγαηηθήο λενιαίαο πξνο ην θαλνληζηηθφ
«εθεβηθφ κνληέιν» πνπ γηλφηαλ πξνζπάζεηα λα ηνπο επηβιεζεί κέζα απφ κνξθέο
επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ ηνπο (ι.ρ. ζρνιεία, εζηθνπιαζηηθά
ζσκαηεία). Ο ρξφλνο ησλ λέσλ ζπλδέζεθε κε λέεο νξγαληθέο κνξθέο θνηλσληθνπνίεζεο
θαη ειέγρνπ, αιιά θαζψο ππήξμε θαη πξντφλ απνδέζκεπζεο απφ πξνγελέζηεξεο κνξθέο
2

John R. Gillis, Youth and History. Tradition and Change in European Age Relations 1770-Present,
Academic Press, Νέα Τφξθε 1975.
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εμάξηεζεο (ηελ αγξνηηθή νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα) απνηέιεζε ην αληηθείκελν
δηακάρεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ή ηελ θαηάιεςή ηνπ: λνεκαηνδνηήζεθε ηφζν ζαλ
θαηαθχγην ειεπζεξίαο φζν θαη ζαλ απεηιή εγθιεκαηηθφηεηαο θαη εμέγεξζεο θαη, άξα,
αηηία παληθνχ. Η δηζεκία ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα θαη ε δεκφζηα
δξάζε ησλ λέσλ, απφ ηελ νπνία άληιεζε ην πεξηερφκελφ ηνπ, λα έρεη κηα δηηηή
ππφζηαζε: νη λεαληθέο νξγαλψζεηο αλαπηχρζεθαλ πάλσ ζε δχν θαηεπζχλζεηο σο
θηλήκαηα θνηλσληθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο, ζσκαηηθήο ρεηξαθέηεζεο θαη σο επηρείξεζε
πνιηηηθήο, ηδενινγηθήο, θπζηθήο ρεηξαγψγεζεο (Gillis 1975· Ληάθνο 1988).
Απφ ηηο πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο λνκίδσ πξέπεη λα ππνγξακκηζηνχλ δχν
παξάκεηξνη ζεκαληηθέο γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε «λεφηεηα» θαη ηε δεκφζηα
θνηλσληθφηεηα θαη νξηζκέλα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο: α) H ηζηνξηθή
ζπγθξφηεζε ηεο «λεφηεηαο» ηνπνζεηείηαη ζηελ ηνκή νηθνλνκηθψλ, δεκνγξαθηθψλ,
πνιηηηζκηθψλ θαη πνιηηηθψλ κεηαβνιψλ, φπσο ήηαλ ε εθβηνκεράληζε, ε αζηηθνπνίεζε, ε
νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ ηέινπο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, νη κεηαλαζηεχζεηο, ε
επέθηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ, ε ππνρξεσηηθή ζεηεία, ε δηεχξπλζε ηνπ
εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο, ε ζπκκεηνρή ζε εζληθά θαη θνηλσληθά θηλήκαηα. Σν γεγνλφο
απηφ ππνδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο «λεφηεηαο» γηα ηε ζχιιεςε ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Η
ζπκκεηνρή ηεο «λεφηεηαο» ζην λεσηεξηθφ ζρέδην θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είδαλ ηε ζπιινγηθή ζηάζε απέλαληη ζηα παηδηά θαη ηνπο λένπο σο
έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχζαλ ην «παξαδνζηαθφ» απφ ην «κνληέξλν»
(Κηνπζνπνχινπ 2004· Levi & Schmitt 1997· Perrot 1997). Δπνκέλσο, κεηαβνιέο ζηηο
ζπιιήςεηο ηεο λεσηεξηθφηεηαο, πψο επηδξνχλ ζηηο αλαπαξαζηάζεηο, ηηο ηαπηφηεηεο, ηηο
δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο «λένπο» θαη ηε «λεφηεηα»; Καη, αληίζηξνθα, κε πνηνπο
ηξφπνπο νη ζπιιήςεηο ηεο «λεφηεηαο» επεξεάδνπλ ηα πεξηερφκελα θαη ηηο κνξθέο ηνπ
«λεσηεξηθνχ»; β) Οη επίζεκεο πνιηηηθέο, νη ζεζκηθνί ιφγνη θαη δξάζεηο –θξαηηθνί θαη κε
θξαηηθνί, επηζηεκνληθνί θαη άιινη-, νη λεαληθέο ππνθεηκεληθφηεηεο, ζπληζηνχλ επίπεδα
πνπ ηέκλνληαη θαη δηαδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Πψο φκσο ζπκβαίλεη απηφ ζε δηαθνξεηηθέο
ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο; Πνηεο αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε κειέηε
απηήο ηεο δηάδξαζεο; Δίλαη, γηα παξάδεηγκα, ηα δίθηπα θαη νη θψδηθεο επηθνηλσλίαο πνπ
αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζηφ ηνπο κηα αλαιπηηθή θαηεγνξία ηθαλή λα θαηαζηήζεη
θαηαλνεηέο ηηο αληαιιαγέο θαη ηηο αληηπαξαζέζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο ιακβάλεη ρψξα ε
παξαπάλσ δηάδξαζε;
Η κειέηε ηεο λενιαίαο ησλ κεηαπνιεκηθψλ κεγαινππφιεσλ απνηέιεζε έλα
ηδηαίηεξα γφληκν πεδίν πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νηθνλνκηθνί,
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πνιηηηζκηθνί θαη πνιηηηθνί ζεζκνί δηαδξνχλ κε λεαληθέο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο θάλνπλ
νξαηφ έλαλ δηαθξηηφ πνιηηηζκφ ησλ λέσλ. Σν ππφβαζξν απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ
ππήξμε βεβαίσο ε εθπιεθηηθή πνζνηηθή πιηθή αχμεζε ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθήο
πεξηφδνπ θαη νη ζεηζκηθέο αιιαγέο πνπ ππέζηεζαλ νη δνκέο πνπ ζπλείραλ ηηο θνηλσλίεο
(Hobsbawm 2002). Απφ ηελ επαχξηνλ ηνπ Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ έσο ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, νη εξκελείεο θαη ηα εμεγεηηθά ζρήκαηα
δηαθνξνπνηήζεθαλ, φπσο ζπλέβε γεληθφηεξα ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο ζεσξίαο. Η εζηία
ηνπ ελδηαθέξνληνο ήηαλ ηψξα νη έθεβνη θαη νη λεαληθνί «ππν-πνιηηηζκνί» (subcultures)
πνπ ππνζηεξίδνληαλ απφ απηνχο –νη νπνίνη θαηά θαλφλα πεξηγξάθνληαλ απφ θξαηηθνχο,
πνιηηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ιφγνπο σο «παξαβαηηθνί» ή «παξεθθιίλνληεο» σο πξνο
ηα θαζηεξσκέλα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ- θαη ε ηνπνζέηεζή
ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ «θνηλσλία ηεο αθζνλίαο» θαη ηελ απμαλφκελε ζεκαζία ηεο
θαηαλάισζεο θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ πξντφλησλ. Σηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960 νη
ζπιινγηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ νξίζηεθαλ σο παξαβαηηθέο, αξρηθά ησλ λέσλ ησλ
ρακειφηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, αληηκεησπίζηεθαλ απφ ηνπο θνηλσληθνχο
επηζηήκνλεο σο πνιηηηζκηθή ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ θνηλσληθνχ ζηάηνπο πνπ βίσλαλ
ηα λεαξά κέιε ησλ εξγαηηθψλ ηάμεσλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, θαζψο έξρνληαλ ζε
επαθή κε ηηο αμίεο ησλ κεζναζηηθψλ ζηξσκάησλ. ηαδηαθά ε αγσλία εθθξάζηεθε γχξσ
απφ ηε γεληθή θαηεγνξία ηνπ «θαηαλαισηή ηελέηηδεξ» πνπ βξηζθφηαλ ζε θίλδπλν απφ
ηηο επηξξνέο ηεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο (Cohen 1955· Hoggart 1957). Οη θξηηηθέο ζε
απηέο ηηο ζεσξήζεηο δηαηππψζεθαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ζηνλ απφερν ησλ
θηλεκάησλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 πνπ πξνέβαιιαλ θαη δηεθδηθνχζαλ ηε δηαθξηηή
αλαθνξά ζηε «λενιαία», θαη ζην πιαίζην ηεο ζηξνθήο πξνο ηε κειέηε ηεο νπηηθήο
γσλίαο ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ. Οη πνιηηηζκηθνί ζεζκνί ζεσξήζεθαλ θεληξηθνί ζηνπο
πνιηηηθνχο αγψλεο, θαζψο ήηαλ ζε ζέζε λα παξάγνπλ ηε ζπλαίλεζε ή ηελ ακθηζβήηεζε
ησλ θπξίαξρσλ αμηψλ. Η χπαξμε δηαθνξεηηθψλ λεαληθψλ «ππνπνιηηηζκψλ» έδεηρλε ην
αλππφζηαην κηαο εληαίαο λεαληθήο θνπιηνχξαο ε νπνία ιεηηνπξγνχζε σο παζεηηθφο
απνδέθηεο

ησλ

θαηαλαισηηθψλ

πξνηχπσλ.

Οη

λεαληθνί

«ππνπνιηηηζκνί»

αληηκεησπίζηεθαλ σο θνξείο ζπκβνιηθήο αληίζηαζεο πνπ δηαξξήγλπαλ ηελ αζηηθή
κεηαπνιεκηθή εγεκνλία ε νπνία ππνγξάκκηδε ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηεο νηθνλνκηθήο
αλφδνπ (Hall & Jefferson 1976· Willis 1977· Hebdige 1979).
Η ηάζε λα αληηκεησπίδνληαη νη λεαληθέο θνπιηνχξεο απνθιεηζηηθά σο εθθξάζεηο
αληίζηαζεο ρσξίο λα πξνβιεκαηνπνηνχληαη ηα ζεκεία εθείλα ζηα νπνία απνδέρνληαλ
θπξίαξρεο ή θαη αληηδξαζηηθέο αμίεο, ν κνλφπιεπξνο θσηηζκφο «ζεακαηηθψλ»
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πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ θαη ε ζπζθφηηζε ησλ πην θνηλψλ εκπεηξηψλ ησλ λέσλ ζηελ
νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν ή ηελ εξγαζία, θαζψο θαη ε έκθαζε ζηελ αξζεληθή εξγαηηθή
λενιαία θαη ζηηο πξαθηηθέο ηεο ζην δεκφζην ρψξν, ήηαλ ηα θχξηα ζεκεία θξηηηθήο ζηηο
πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο ησλ λεαληθψλ ππνπνιηηηζκψλ (Mc Robbie 1980· Pilkington
1994). Οη θξηηηθέο απηέο απέδσζαλ πην ζχλζεηεο ζεσξήζεηο ηεο «λεφηεηαο», ηεο δξάζεο
ησλ λεαληθψλ ζπιινγηθψλ ππνθεηκέλσλ θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ ηεο δξάζεο απηήο κε
ζεζκηθνχο ιφγνπο. Καηαδείρηεθε ε έκθπιε ζπγθξφηεζε ηνπ ιφγνπ πεξί «εθεβείαο» θαη
ηεο ζεψξεζεο ησλ λεαληθψλ πνιηηηζκψλ σο «αληίζηαζεο», ε νπνία απέθιεηε απφ
άιινπο ρψξνπο, φπσο ην ζπίηη ή ε νηθνγέλεηα, ηε δπλαηφηεηα γηα λεαληθή
δξαζηεξηφηεηα ή δελ έβιεπε ζπλέρεηεο αλάκεζα ζηηο πξαθηηθέο ησλ λεαξψλ αλδξψλ
εθηφο θαη εληφο νηθνγέλεηαο. πγρξφλσο, ε κειέηε ζηηγκψλ «εζηθνχ παληθνχ» γηα ηε
λενιαία έδεημε ηελ αλάγθε λα αλαιπζνχλ φρη κφλνλ νη αλαπαξαζηάζεηο ηεο λεφηεηαο
αιιά θαη ε ζχλδεζε απηψλ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ κε ηελ ίδηα ηε δξάζε ησλ λέσλ
αλζξψπσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη αληηδξάζεηο ησλ ΜΜΔ θαη δηαθφξσλ ζεζκψλ ζηηο
ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε mods θαη rockers ζηε Βξεηαλία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960
δεκηνχξγεζαλ έλαλ «εζηθφ παληθφ» πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ αλαηξνθνδφηεζε ηε ζπλνρή
ησλ νκάδσλ ηηο νπνίεο θαηνλφκαδε σο «παξαβαηηθέο» (Cohen 2002).
Δμίζνπ θνκβηθέο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλνπ ραξαθηήξα
ηεο «λεφηεηαο» ππήξμαλ ηελ ίδηα επνρή ζπκβνιέο απφ ην ρψξν ηεο αλζξσπνινγίαο θαη
ηεο θνηλσληνινγίαο. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νη αλζξσπνιφγνη ζηξάθεθαλ
ζπζηεκαηηθά ζηε κειέηε δηαζηάζεσλ ηεο χπαξμεο, φπσο ην θχιν, ην ζπλαίζζεκα, ην
ζψκα θαη ε ειηθία, νη νπνίεο, απφ κηα δπηηθή ζθνπηά, ζεσξνχληαη κεηαηρκηαθέο σο πξνο
ηηο αλαθνξέο ηνπο ηφζν ζηε θχζε φζν θαη ζηνλ πνιηηηζκφ. Η ειηθία αληηκεησπίζηεθε
σο κηα δηάζηαζε ηεο ηαπηφηεηαο πνπ δηαπιέθεηαη κε άιιεο, φπσο ην θχιν θαη ε
θνηλσληθή ζέζε, θαη ζεσξήζεθε φηη δελ αληηπξνζσπεχεη θάπνηα ζηαζεξή ηδηφηεηα ή
νπζία, αιιά ζπληζηά θνηλσληθή ζρέζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη αηνκηθά ή σο κέινο κηαο
νκάδαο, θαλείο νξίδεηαη σο παηδί, λένο, κεζήιηθαο ε γέξνο σο πξνο θάπνηνπο άιινπο.
πλεπψο, ε απφδνζε ειηθίαο ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο εγγξάθεηαη ζε πιέγκαηα ζρέζεσλ
εμνπζίαο, γεγνλφο φκσο πνπ ζπρλά ζπγθαιχπηεηαη θαζψο νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηελ
εμνπζία λα απνδψζνπλ ειηθία ζηνπο άιινπο εκθαλίδνληαη ζαλ λα κελ έρνπλ νη ίδηνη
ειηθία. πγρξφλσο, ε ειηθία σο θνηλσληθή ζρέζε ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηα
πνιηηηζκηθά πξφηππα κε βάζε ηα νπνία νη άλζξσπνη πξνζιακβάλνπλ ηνλ θφζκν θαη
νξγαλψλνπλ θαη εξκελεχνπλ ηε δξάζε ηνπο. Οη ζεκαζίεο πνπ απνδίδνληαη ζηηο
δηάθνξεο ειηθίεο δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην επξχηεξσλ εξκελεηψλ θαη ζεσξηψλ γηα
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ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο θχζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, αιιά θαη γηα ηε θχζε ηνπ ρξφλνπ. Ο
ρξφλνο ιεηηνπξγεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο δνκήο.
Δπνκέλσο, είλαη ιάζνο λα πξνδηθάδνπκε ηελ θνηλσληθή ζεκαζία ησλ δηαθφξσλ
ειηθηαθψλ θάζεσλ κε βάζε ηα βηνινγηθά ηνπο γλσξίζκαηα. Η ζπκβνιηθή ζεκαζία ηεο
«λεφηεηαο» ζην ζχγρξνλν δπηηθφ πνιηηηζκφ βαζίδεηαη ζην ξφιν πνπ έρεη ε βηνινγία ζηα
ζπζηήκαηα ζθέςεο θαη ζε αληηιήςεηο γηα ηε γξακκηθή πνξεία ηνπ ρξφλνπ θαη γηα ηελ
αλζξψπηλε δσή σο δηαδηθαζία παξαγσγήο (Μπαθαιάθε 1998). Καηά αλάινγν ηξφπν, αλ
θαη απφ δηαθνξεηηθή αθεηεξία, ν Πηεξ Μπνπξληηέ νξίδεη ηνπο «λένπο» θαη ηε «λεφηεηα»
σο ιέμεηο ηαμηλνκεηηθέο θαη ηαμηλνκεκέλεο. Θεσξεί ηελ ειηθία έλα ζχζηεκα
ηαμηλφκεζεο θαη, επνκέλσο, κηα θνηλσληθή κνξθή ηνπ ρξφλνπ. Σα ζχλνξα αλάκεζα ζηηο
ειηθίεο παξάγνληαη απφ θνηλσληθνχο αληαγσληζκνχο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ
δηαλέκνληαη πιενλεθηήκαηα θαη ππνρξεψζεηο, δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα. Σν ειηθηαθφ
ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο είλαη φξγαλν εμνπζίαο θαη, επνκέλσο, ε πεξηνδνιφγεζε ησλ
αλζξψπηλσλ

βηνγξαθηψλ

είλαη

πνιηηηθά

θαη

πνιηηηζκηθά,

δειαδή

ηζηνξηθά

πξνζδηνξηζκέλε (Bourdieu 1999).
Οη πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ λα επεμεξγαζηνχκε
ηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζην ζθεπηηθφ ηεο θεληξηθήο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηα εηδηθφηεξα ελδηαθέξνληα ηεο ΔΟ1, ε νπνία εζηηάδεη ζηε
«λεφηεηα»: Με πνηνπο ηξφπνπο θαη γηα πνηνπο ιφγνπο ζπγθξνηείηαη κηα νξηζκέλε
θιίκαθα ειηθηψλ ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε κηαο θνηλσλίαο; Πνχ θαη πψο ηνπνζεηείηαη
θάζε θνξά ε ζρέζε ησλ ειηθηψλ κεηαμχ ηνπο, εδψ ηεο λεαληθήο ζε ζρέζε κε ηελ παηδηθή
θαη ηε γεξνληηθή ειηθία; Απηή ε ηαμηλνκηθή θιίκαθα ηέκλεηαη θαη κε πνηνλ ηξφπν κε
άιιεο θαηεγνξίεο ηαμηλφκεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, φπσο είλαη ην
θχιν θαη ε θνηλσληθή ηάμε; Οη θαζηεξσκέλεο αληηιήςεηο γηα ην ρξφλν πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκβνιηθή ζεκαζία ηεο «λεφηεηαο» εθθξάδνληαη θαη ζην ζθεπηηθφ
παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν «ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα… [θάπνην επφκελν
ζηάδην ηεο δσήο ηνπο]». Οη παξεκβάζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηε ζχιιεςε ηεο «λεφηεηαο»
σο «παξνδηθήο», σο θάζεο ηεο δσήο πνπ ηείλεη πξνο ηελ «ελ-ειηθίσζε». Πψο φκσο
πξαγκαηεχνληαη νη λένη σο δξψληα ππνθείκελα απηή ηελ αληίιεςε παξνδηθφηεηαο; Πψο
δηαπιέθνληαη θάζε θνξά νη ρξφλνη ηεο ζπγθπξίαο, ηνπ αηνκηθνχ θχθινπ δσήο, ησλ
δηαθφξσλ

επηπέδσλ

θνηλσληθφηεηαο;

Τπάξρνπλ

πεξηπηψζεηο

αλάζρεζεο

ζηελ

θαζηεξσκέλε ρξνλνινγηθή ξνή ηνπ ρξφλνπ, ζε ζπλάθεηα κε πνηα γεγνλφηα θαη, αλ λαη,
πψο λνεκαηνδνηνχλ ηελ εκπεηξία ηεο λεφηεηαο; Αλ ε εμνπζία πνπ αζθεί έλα ηαμηλνκηθφ
ζχζηεκα, φπσο ε ειηθία, ζε κηα θνηλσλία είλαη δεδνκέλε, πψο πξαγκαηεχνληαη ηε ζέζε
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ηνπο ζε απηή ηε ζρέζε ηα ππνθείκελα πνπ πθίζηαληαη ηελ εμνπζία; Με άιια ιφγηα, αλ ε
ηαμηλφκεζε ζεκαίλεη αλαγλψξηζε κε βάζε θάπνην φλνκα, ηη ζεκαίλεη ε ηδηνπνίεζε
απηνχ ηνπ νλφκαηνο απφ κηα νκάδα; Πφηε, πψο θαη γηα πνηνπο ιφγνπο ζπγθεθξηκέλεο
νκάδεο θηλεηνπνηνχληαη γχξσ απφ ηε «λενιαία» θαη ζπληαπηίδνληαη ζε απηήλ; Πψο
νξίδνληαη απηέο νη νκάδεο κε φξνπο θχινπ θαη θνηλσληθήο ζέζεο; ηηο κειέηεο
πεξίπησζεο ηεο ΔΟ1 ελλννχληαη θάπνηνη πξνθαλείο ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ζα
αλαδεηήζνπκε ηέηνηεο κνξθέο θηλεηνπνίεζεο. Πψο ζρεηίδεηαη ε δξάζε ζηνπο ρψξνπο
απηνχο κε ηηο πξαθηηθέο ζε άιινπο ρψξνπο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο; Η απφθαζε γηα ηελ
αλάιεςε δξάζεο θαη νη εμεηδηθεχζεηο ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο ιεηηνπξγνχλ
απνθιεηζηηθά, αληηπαξαζεηηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα (ή ηε «κεδξάζε») ζε άιια πεδία; Ση είλαη απηφ πνπ θάλεη δπλαηή –θαη επηζπκεηή- ηε
ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά ζπιινγηθή ππνθεηκεληθφηεηα; Σν φηη νη κνξθέο δεκφζηαο
θνηλσληθφηεηαο αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ζπζηεκάησλ άληζσλ ζρέζεσλ είλαη ίζσο
θνηλψο απνδεθηφ. Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο κνξθέο δεκφζηαο
θνηλσληθφηεηαο ζπγθξνηνχλ ηδηαίηεξνπο λεαληθνχο πνιηηηζκνχο ή αλαπηχζζνπλ
δεζκνχο καδί ηνπο; Αξθεηέο κειέηεο πεξίπησζεο ηεο ΔΟ1 εζηηάδνπλ ζε κνξθέο
δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε λεαληθή ειηθία σο κέζν γηα ηε
δηαηχπσζε ελφο πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο παξέκβαζεο. Πνην πεξηερφκελν απνθηά ε
παξέκβαζε θάζε θνξά (πξφιεςε, ζεξαπεία, δηφξζσζε, αλακφξθσζε); Πψο επηδξά ε
έγλνηα γηα ηε λεφηεηα ζην πψο νη δηάθνξνη θνξείο βιέπνπλ ην δηθφ ηνπο ξφιν; Με άιια
ιφγηα, γίλεηαη απηή ε έγλνηα ζπζηαηηθφ πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο; Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο
κέζα απφ ηηο νπνίεο ηέηνηεο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ επξχηεξε επηξξνή; Σειηθά
κπνξνχκε λα κηιάκε γηα έλαλ εληαίν δεκφζην ρψξν ή κφλν γηα θαηαθεξκαηηζκέλνπο
ηνκείο δεκνζηφηεηαο;
Η δνπιεηά ηεο ΔΟ1 είλαη βεβαίσο απαξαίηεην λα ζπλνκηιήζεη κε ηελ ηζηνξία ηεο
λεφηεηαο σο ελφο πεδίνπ πνπ γλψξηζε ηδηαίηεξε άλζεζε ζηελ Διιάδα απφ ηε δεθαεηία
ηνπ 1980 θαη κεηέπεηηα. Γελ ζα αλαθεθαιαηψζσ εδψ ηα ζεκαληηθά θεθηεκέλα απηνχ
ηνπ ρψξνπ.3 Θα επηκείλσ κφλν ζε νξηζκέλεο επηζεκάλζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαη ηηο νπνίεο
πξέπεη, λνκίδσ, λα πάξνπκε ζνβαξά ππφςε ζηηο δηθέο καο έξεπλεο: Η κειέηε ησλ
ειηθηψλ απφ ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία εληάρζεθε ζηελ πξνζπάζεηα λα γίλεη
θαηαλνεηφ πψο ζπγθξνηήζεθε ε εζληθή ζπλείδεζε απφ ηε κηα πιεπξά θαη ε αζηηθή
θνηλσλία απφ ηελ άιιε, γεγνλφο πνπ άθεζε ιίγα πεξηζψξηα γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ
3

Γηα ηελ θξηηηθή ζπλφςηζε ησλ ηζηνξηθψλ κειεηψλ ηεο «λεφηεηαο» ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, δεο Αβδειά
2011 θαη Κηνπζνπνχινπ 2004.
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γχξσ απφ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο λεφηεηαο σο αλαιπηηθψλ
θαηεγνξηψλ. Αθφκα θαη ε ζεκαληηθή δηεχξπλζε ησλ ζεκαηηθψλ πνπ κειεηνχληαη ζε πην
πξφζθαηεο ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο (Καξακαλσιάθεο, Οιπκπίηνπ, Παπαζαλαζίνπ
2010) δελ ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ αληίζηνηρν πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε

«λενιαία» σο

κεηαβαιιφκελε θαη πιεζπληηθή θαηεγνξία. Δπηπιένλ, ε θνκκαηηθή πνιηηηθή, ηα
νξγαλσκέλα θηλήκαηα, νη νξγαλψζεηο ή ην θξάηνο θαίλεηαη λα πξνζειθχνπλ πνιχ
πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ απφ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε. Απφ απηή ηελ
άπνςε, ε πξνζέγγηζε ηεο «λεφηεηαο», ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ παξαδεηγκάησλ, σο
κηαο ηζηνξηθά ζπγθξνηεκέλεο θαηεγνξίαο κε βάζε ηελ νπνία νη άλζξσπνη νξγαλψλνπλ
ζρέζεηο ακνηβαηφηεηαο, νκνηφηεηαο ή δηαθνξάο –δειαδή σο θαηεγνξίαο πνπ ζπγθξνηεί
κνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο- ζπληζηά κηα πξφθιεζε φρη κφλν γηαηί κπνξεί λα
εκπινπηίζεη ηε ζεκαηηθή πνηθηινκνξθία ηνπ πεδίνπ αιιά θαη γηαηί έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα κεηαηνπίζεη ηε ζπδήηεζε απφ ηελ πολιηική για ηη νεολαία ζε θάπνηνπο απφ ηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηείηαη ην πολιηικό με διακύβεσμα ηη «νεολαία».
Θα θιείζσ πξνηείλνληαο επηγξακκαηηθά νξηζκέλνπο επηπιένλ άμνλεο (εθηφο απφ
ηνπο βαζηθνχο άμνλεο πνπ ππνζηήξημαλ ηελ παξνπζίαζε ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο ζηελ
θεληξηθή εξεπλεηηθή πξφηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επηθνπξηθά σο πξνο ηα βαζηθά
εξσηήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ πξνεγνπκέλσο ζην παξφλ θείκελν), αθελφο γηα ηε
ζπδήηεζε ζην πιαίζην ηεο ΔΟ1, αθεηέξνπ γηα ηελ πξννπηηθή ζπλεξγαζίαο κε ηηο άιιεο
νκάδεο, νη νπνίνη λνκίδσ πσο πξνζθέξνληαη γηα ζπγθξηηηθή εμέηαζε. Σν ηη κπνξεί λα
ζεκαίλεη ζπγθξηηηθή εμέηαζε θαη κε βάζε πνηεο ζεκαηηθέο απνηειεί θπζηθά δεηνχκελν
ηεο ζπδήηεζεο:
Γηα ηε ζπδήηεζε ζην πιαίζην ηεο ΔΟ1:
- Δλλνηνινγήζεηο, κεηαβνιέο ηνπ «ειέγρνπ» θαη ηεο «πεηζάξρεζεο».
- Ιαηξηθνί ιφγνη γηα ηνπο λένπο θαη ηα παηδηά.
- Μνξθέο εθπαίδεπζεο – καζεηείαο.
- Γηακφξθσζε ηεο ζρέζεο ησλ λέσλ κε ηελ εξγαζία.
- ρέζε ησλ θνξέσλ παξέκβαζεο γηα ηνπο λένπο κε ην θξάηνο.
Γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο νκάδεο:
- Η ρσξηθή δηάζηαζε ηεο λεαληθήο θνηλσληθφηεηαο θαη νη κεηαβνιέο ηεο ζηνλ
εηθνζηφ αηψλα.
- Ο ξφινο ησλ λεαληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ αζηηθνχ
θαηλνκέλνπ.
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- Η ζρέζε αλάκεζα ζηηο πνιηηηθέο απφ θαη γηα ηνπο λένπο θαη ηελ «θνηλσλία
πνιηηψλ».
- Η «λεφηεηα» ζηελ αηνκηθή θαη ηε ζπιινγηθή κλήκε.
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