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ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΣΚΙ | 1992-2012

κερδοσκοπική αστική Εταιρεία «Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας» (ΑΣΚΙ) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του
Ημε .μη1992,
από μια ομάδα ιστορικών, πολιτικών επιστημόνων και ιστορικών στελεχών της ανανεωτικής Αριστεράς,
πρωτεργάτη τον Φίλιππο Ηλιού. Σκοπός τους ήταν η διαφύλαξη και διάθεση στην ιστορική έρευνα ενός σημαντι-

κότατου και κρίσιμου για την ελληνική ιστορία αρχειακού υλικού: το τμήμα του αρχείου του ΚΚΕ, το οποίο, μετά τη
διάσπαση του ενιαίου κόμματος το 1968, περιήλθε στην κατοχή του ΚΚΕ Εσωτερικού˙ το αρχείο του Ραδιοφωνικού
Σταθμού «Ελεύθερη Ελλάδα-Φωνή της Αλήθειας» (1947-1968)˙ το Αρχείο του ΚΚΕ Εσωτερικού (1968-1986) και
το αρχείο του κόμματος της Ελληνικής Αριστεράς (1986-1989). Τέλος, το αρχείο της προδικτατορικής ΕΔΑ, νόμιμης
έκφρασης της Αριστεράς από το 1952 έως το 1967.
Στην κατοχή της Εταιρείας μας βρίσκονται, σήμερα, εξαιρετικής σημασίας και όγκου αρχειακά τεκμήρια (περισσότερα
από 5.000.000 έγγραφα) τα οποία συνεχώς εμπλουτίζονται: αρχεία από τον Μεσοπόλεμο σχετικά με την εγκατάσταση
των προσφύγων και την αγροτική πολιτική, από την περίοδο της Αντίστασης και του Εμφυλίου Πολέμου καλύπτοντας
όλο το πολιτικό φάσμα της εποχής, αρχειακές συλλογές από την Μέση Ανατολή και την Κυβέρνηση του Βουνού,
(όπως το αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ, τμήμα του αρχείου του ΕΔΕΣ, κ.ά.), τεκμήρια από τη δράση
πολλών αντιδικτατορικών οργανώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (1967-1974), αρχεία συνδικαλιστικών και
κοινωνικών οργανώσεων διαφόρων εποχών, συλλογές τεκμηρίων για το Κυπριακό ζήτημα, αρχειακά τεκμήρια από
τη δράση πολυάριθμων οργανώσεων της νεολαίας και του φοιτητικού κόσμου στη Μεταπολίτευση. Έχουν κατατεθεί,
ακόμη, σημαντικές προσωπικές συλλογές, όπως τα αρχεία Μιχάλη και Λεωνίδα Κύρκου, Αντώνη Μπριλλάκη, Μιχάλη Παπαγιαννάκη και Αλέκου Αλαβάνου (από τη θητεία του ως ευρωβουλευτή), Ορέστη Χατζηβασιλείου, τμήματα
των αρχείων των Αλέξανδρου Σβώλου, Γιώργου Μυλωνά, Αλέξανδρου Ξύδη κ.ά. Στη βιβλιοθήκη των ΑΣΚΙ έχουν
συγκεντρωθεί χιλιάδες πολύτιμα έντυπα (βιβλία, παράνομες εφημερίδες, προκηρύξεις), ανάμεσά τους και μια από
τις μεγαλύτερες συλλογές παράνομου Τύπου (1936-1974), καθώς και σημαντικό τμήμα των βιβλιοθηκών του Ηλία
Ηλιού, του Φίλιππου Ηλιού, του Άγγελου Ελεφάντη και του Λεωνίδα Κύρκου.
Στόχος των Αρχείων είναι η πρόσβαση και ελεύθερη χρήση όλων των τεκμηρίων από τους μελετητές, αλλά και
κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί αναγνωστήριο, τρεις ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα και
Παρασκευή 10.00-14.00 και Τετάρτη 12.00-18.30). Τα ΑΣΚΙ συνεργάζονται με σειρά πανεπιστημίων (Αθήνας, Αιγαίου,
Θεσσαλίας, Πάντειο) εκπαιδεύοντας φοιτητές και φοιτήτριες, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Σε συνεργασία
επίσης με επιστημονικούς φορείς (ΙΑΕΝ, ΕΚΚΕ, ΕΚΕΒΙ κ.ά.) τα ΑΣΚΙ έχουν εκδώσει καταλόγους σημαντικών τεκμηρίων και βιβλιοθηκών που έχουν στις συλλογές τους. Εκδίδουν επίσης, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Θεμέλιο, το
περιοδικό Αρχειοτάξιο. Εκτός από τα επιστημονικά συνέδρια και τις ημερίδες που διοργανώνει σε ετήσια βάση, η
Εταιρεία μας σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο προσφέρει μεταπτυχιακά σεμινάρια, με τον τίτλο «Τα εργαστήρια των ΑΣΚΙ», τα οποία παρακολουθούν μεταπτυχιακοί φοιτητές και άλλων πανεπιστημίων.
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Τα ΑΣΚΙ, την τελευταία οκταετία, έχουν εκπονήσει σειρά έργων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», καθώς και με τη συνδρομή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Οι δραστηριότητες αυτές
αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα τους (www.askiweb.eu), όπου βρίσκονται πλέον, με απόλυτα ελεύθερη πρόσβαση,
περισσότερες από 200.000 σελίδες από σπάνια αρχειακά και έντυπα τεκμήρια για την ελληνική ιστορία του 20ού
αιώνα, με χιλιάδες επισκέπτες ετησίως από Ελλάδα και εξωτερικό.
Τα ΑΣΚΙ μετέχουν στη Διεθνή Ένωση Αρχείων (ICA) και στη Διεθνή Ένωση Ιδρυμάτων Εργατικής Ιστορίας, (International
Association of Labour History Institutions, IALHI).
Το Διοικητικό Συμβούλιο των ΑΣΚΙ έχει την ακόλουθη σύνθεση: Σπύρος Ασδραχάς, πρόεδρος, Ηλίας Νικολακόπουλος,
αντιπρόεδρος, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, γενικός γραμματέας, Δημήτρης Δημητρόπουλος, ταμίας, Γιώργος Κουκουλές, Αντώνης Λιάκος, Χρήστος Λούκος, Στρατής Μπουρνάζος, Ιωάννα Παπαθανασίου, Προκόπης Παπαστράτης και
Τάσος Σακελλαρόπουλος, μέλη.

Έντυπες ψηφιακές συλλογές

• Ο παράνομος Τύπος στις
συλλογές των ΑΣΚΙ (1936-1974)
• Σοσιαλιστικές αναζητήσεις και
η παραγωγή του βιβλίου (1855-1937)

Ειδήσεις | Εκδηλώσεις

Νέες προσκτήσεις

την όσο το δυνατόν καλύτερη ανάδειξη του έντυπου και αρχειακού τους πλούτου και την ελεύθερη
Ερησανπιδιώκοντας
πρόσβαση των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους στις ψηφιακές συλλογές τους για τον 20ό αιώνα, τα ΑΣΚΙ προχώστον ριζικό ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας τους, συγκροτώντας νέες θεματικές ενότητες.

Ανακοινώσεις

Φωτογραφικά Αρχεία

Η νέα ιστοσελίδα των ΑΣΚΙ
www.askiweb.eu

Αρχεία & Συλλογές

Αναγνωστήριο

• Κανονισμοί

Φίλοι των Α.Σ.Κ.Ι.

• Σωματείο
• Χρονικό εκδηλώσεων
• Εγγραφή
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Αρχεία Ευρωβουλευτών

• Αρχείο Μιχάλη Παπαγιαννάκη
• Αρχείο Αλέκου Αλαβάνου
Πολιτισμός και Αριστερά στον 20ό αιώνα
Πολιτικές Νεολαίες
Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας
Γυναικείες οργανώσεις εργαζομένων

Αρχειακές ψηφιακές συλλογές

Τα Ψηφιακά ΑΣΚΙ
Ηλεκτρονικό Αρχειοτάξιο

•
•
•
•

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Αρχειοτάξιο

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκες-Συλλογές προσώπων & φορέων
Ειδικές σειρές
Θεματικές κατηγορίες
Κατάλογος βιβλιοθήκης

Εκδόσεις

• Μαρτυρίες
• Κατάλογοι
• Άλλες εκδόσεις

Α.Σ.Κ.Ι.

• Μέλη της Εταιρείας
• Διοικητικό Συμβούλιο
• Χρονικό

Η νέα ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο επαφής των ΑΣΚΙ με τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το
έργο τους. Ένα μικρό βήμα για την επικοινωνία αυτή είναι η εγγραφή χρηστών στη νέα ιστοσελίδα (www.askiweb.
eu), μέσω της οποίας θα λαμβάνουν ενημερωτικό δελτίο (newsletter) για τις νέες προσκτήσεις αλλά και κάθε νέα
δραστηριότητα της Εταιρείας.

• Αρχεία πολιτικών κομμάτων
και πολιτικών νεολαιών
• Αρχεία συνδικαλιστικών οργανώσεων
και κοινωνικών φορέων
• Προσωπικά αρχεία και συλλογές

Κεντρική επιδίωξη της ιστοσελίδας αποτελεί ακόμη η ανάπτυξη άμεσης επαφής των επισκεπτών με τις δραστηριότητες και το έργο των ΑΣΚΙ: νέες προσκτήσεις, εκδόσεις, σεμινάρια, επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, εκδηλώσεις
του σωματείου «Φίλοι των ΑΣΚΙ».

•
•
•
•

Συνολικά περισσότερα από 200.000 ψηφιοποιημένα και υποτιτλισμένα τεκμήρια για τον πολύπτυχο 20ό αιώνα, άμεσα
προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Οπτικοακουστικά αρχεία

Στην ενότητα «Τα ψηφιακά ΑΣΚΙ» συγκεντρώνονται οι ψηφιακές συλλογές των Αρχείων:
• «Πολιτισμός και Αριστερά στον 20ό αιώνα»
• «Η ελληνική νεολαία στις συλλογές των ΑΣΚΙ (1940-1974)»
• «Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος (1946-1949). Ιστορία και δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
μέσα από τις συλλογές των ΑΣΚΙ»
• Τα ψηφιακά αρχεία των ευρωβουλευτών Μιχάλη Παπαγιαννάκη και Αλέκου Αλαβάνου
• Η ψηφιακή βιβλιογραφία: «Σοσιαλιστικές αναζητήσεις και η παραγωγή του βιβλίου (1855-1937)»
• Η μελέτη «Ο παράνομος Τύπος στις συλλογές των ΑΣΚΙ (1936-1974)»,
με τα πρωτοσέλιδα των παράνομων εντύπων
• Το ψηφιακό φωτογραφικό αρχείο (1940-1974)

• Φωτογραφικό αρχείο
• Συλλογή αφισών
• Συλλογή προφορικών μαρτυριών

Στην ενότητα «Οπτικοακουστικά αρχεία» παρατίθενται στοιχεία για οπτικά και ακουστικά τεκμήρια, όπως φωτογραφίες, αφίσες, προφορικές μαρτυρίες και ηχητικά τεκμήρια. Πρόθεση των ΑΣΚΙ είναι η συγκέντρωση και άλλων αντίστοιχων τεκμηρίων, καθώς και τεκμηρίων κινούμενης εικόνας και η ανάρτησή τους.

Σχεδιάγραμμα ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
www.askiweb.eu

Στη «Βιβλιοθήκη» μπορεί κανείς να ενημερωθεί για τις θεματικές κατηγορίες εντύπων, τις ειδικές σειρές εκδόσεων,
τις προσωπικές βιβλιοθήκες που βρίσκονται στα ΑΣΚΙ. Σύντομα θα αναρτηθεί ο συνολικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης
των ΑΣΚΙ.

Σεμινάρια

Στην ενότητα «Αρχεία και Συλλογές» περιλαμβάνεται ένα σύντομο σημείωμα με περιγραφή του αρχείου και αναφορά
στον δημιουργό του είτε πρόσωπο, είτε φορέα. Ήδη έχουν αναρτηθεί οι περιγραφές για περισσότερα από 100 αρχεία
φορέων και προσώπων, ενώ συνεχίζεται ο εμπλουτισμός της ενότητας.

Αρχεία ΚΑΙ Συλλογές
ταν το 1999, στο πρώτο τεύχος του Αρχειοτάξιου, ο Φίλιππος Ηλιού μνημόνευε -κάτω από τον τίτλο «Ανοικτά
Όμε σαφήνεια
Αρχεία»- τις διαδρομές που οδήγησαν στην ίδρυση των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, αναφερόταν
σ’ αυτό που σήμερα στα ΑΣΚΙ εξακολουθούμε να ονομάζουμε «αρχείο κορμού». Πρόκειται για το τμήμα

του Αρχείου του ΚΚΕ που πέρασε στην κατοχή του ΚΚΕ Εσωτερικού μετά τη διάσπαση του κόμματος το 1968 και
φιλοξενήθηκε για πολλά χρόνια στα Σκόπια με τη φροντίδα του Αλέκου Παπαπαναγιώτου. Το κομματικό αρχείο συνοδευόταν ήδη, πριν το ταξίδι του προς την Αθήνα, από το αρχείο του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ελεύθερη Ελλάδα/ Φωνή
της Αλήθειας, βιβλία και συλλογές εντύπων, καθώς και άλλες μικρές θεματικές αρχειακές ενότητες. Μαζί με το
Αρχείο του ΚΚΕ Εσωτερικού που εκχωρήθηκε από την Ε.ΑΡ, συγκρότησαν τον πρώτο πυρήνα των συλλογών των ΑΣΚΙ.
Τα «Ανοιχτά Αρχεία» μπόρεσαν να γίνουν πραγματικότητα ως συνέπεια της πολιτικής τομής που έφερε η διάσπαση
του ΚΚΕ. Αντίστοιχα, τα αρχεία και οι συλλογές διευρύνθηκαν γιατί τα ΑΣΚΙ διαμόρφωσαν διαφανείς όρους λειτουργίας και κέρδισαν την εμπιστοσύνη όλων. Σήμερα τα δύο αρχειοστάσια της εταιρείας φιλοξενούν 520 γραμμικά μέτρα
αρχειακών τεκμηρίων και διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:
• Αρχεία πολιτικών κομμάτων και πολιτικών νεολαιών
• Αρχεία συνδικαλιστικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων
• Προσωπικά αρχεία και συλλογές
Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να λειτουργεί πρόγραμμα ψηφιοθέτησης των αρχειακών τεκμηρίων - με προτεραιότητα σε εκείνα τα οποία, παρά τη συντήρηση εμφανίζουν πολλές φθορές.
Στον ιστότοπο των ΑΣΚΙ είναι διαθέσιμες οι συνοπτικές περιγραφές των αρχείων των παρακάτω κομμάτων και
πολιτικών νεολαιών:
• Αρχείο Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ)
• Αρχείο Ραδιοφωνικού Σταθμού Ελεύθερη Ελλάδα / Φωνή της Αλήθειας
• Αρχείο Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ)
• Αρχείο Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ)
• Αρχείο Εργατικής Διεθνιστικής Ένωσης / Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
• Αρχείο ΚΚΕ Εσωτερικού
• Αρχείο ΕΚΟΝ «Ρήγας Φεραίος»
• Αρχείο Ελληνικής Αριστεράς (Ε.ΑΡ)
• Αρχείο Νεολαίας ΕΔΑ (Ν.ΕΔΑ)
• Αρχείο Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη (ΔΝΛ)
Επίσης, είναι διαθέσιμες οι συνοπτικές περιγραφές των αρχείων των παρακάτω φορέων και οργανώσεων:
• Αθηναϊκός Σύλλογος Οικογενειών Πολιτικών Εξορίστων και Φυλακισμένων (ΑΣΟΠΕΦ)
• Δημοκρατική Αντίσταση Σπουδαστών 114 (ΔΑΣ 114)
• Δημοκρατική Κίνηση Νέων «Γρηγόρης Λαμπράκης» (ΔΚΝΓΛ)
• Δημοκρατικό Συνδικαλιστικό Κίνημα (ΔΣΚ)
• Ελληνική Επιτροπή δια την Διεθνή Ύφεσιν και την Ειρήνην (ΕΕΔΥΕ)
• Ένωσις συγγενών ευρισκομένων εις το εξωτερικό πολιτικών προσφύγων
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Εφημερίδα Η Αυγή
Εφημερίδα Δημοκρατική Αλλαγή
Ένωσις Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεοράσεως (ΕΤΕΚΤ)
Ένωσις των εν Παρισίοις Ελλήνων Σπουδαστών (ΕΠΕΣ)
Ομοσπονδία Ελληνικών Φοιτητικών Ενώσεων Δυτικής Γερμανίας-Δυτικού Βερολίνου
Πανελλαδική Ένωση Γυναικών (ΠΕΓ)
Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιστών Εθνικής Αντιστάσεως (ΠΕΑΕΑ)
Πανελλήνιος Ένωσις Αναπήρων και Τραυματιών Εθνικής Αντιστάσεως (ΠΕΑΤΕΑ)
Πανελλήνιος Ένωσις Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Εθνικής Αντιστάσεως (ΠΕΑΥΕΑ)
Πανελλήνιος Ένωσις Οικογενειών Πολιτικών Εξορίστων και Φυλακισμένων (ΠΕΟΠΕΦ)
Πανελλήνιος Ένωσις Θυμάτων Γερμανικής Κατοχής «Ο Φοίνιξ»
Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων Γυναικών (ΣΕΕΓ)
Σύλλογος Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΜΜΕ)
Σύλλογος Εργαζομένων Φοιτητών Σπουδαστών (ΣΕΦΣ)
Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης
Συνεργαζόμενες Εργατοϋπαλληλικές Ενώσεις 115 (115 ΣΕΟ)
Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων Νέων Ελλάδας (ΣΕΕΝΕ)
Σωματείο Ραπτών Εργατών και Εργατριών Πειραιώς

Σημαντικό τμήμα των αρχειακών συλλογών των ΑΣΚΙ αποτελούν τα προσωπικά αρχεία και οι συλλογές. Η παρουσίασή
τους στον ισότοπο των ΑΣΚΙ περιλαμβάνει ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του παραγωγού του αρχείου και μια
συνοπτική περιγραφή των θεματικών του. Ακολουθεί ένας ενδεικτικός ονομαστικός κατάλογος:
• Ανταίος Πέτρος
• Κοντογιώργης Γιώργος
• Παπαζήσης Βίκτωρ
• Αποστόλου Λευτέρης
• Κόρακας Μανώλης
• Παπαπέτρου Ανάστος
• Βασιλείου Βίργω
• Κύρκος Λεωνίδας
• Παυλίδης Μάνος
• Βλαντάς Δημήτρης
• Κύρκος Μιχάλης
• Πορφυρογένης Μιλτιάδης
• Βρανούσης Λέανδρος
• Κριεζή (οικογένεια)
• Πρωτόπαπας Χαράλαμπος
• Γαλανός Σπύρος
• Λαζάρου Φώφη
• Ρόμπος Αριστομένης
• Γιάνναρος Γρηγόρης
• Μάργαρης Νίκος
• Σαμπατακάκης Μιχάλης
• Δαγκλής Παναγιώτης
• Μαρούλη Μίνα
• Σαράφης Στέφανος
• Δημητρίου Πάνος
• Μαυρίδης Βασίλης
• Σβώλος Αλέξανδρος
• Δονδολίνου (οικογένεια)
• Μπέικος Γεωργούλας
• Σβώλου Μαρία
• Ελευθερίου Λευτέρης
• Μπέικου - Φέρλα Μαρία
• Σμπαρούνης Νικόλαος
• Ζέρβας Ναπολέων
• Μπελαβίλας Γιώργης
• Στάβερης Ηλίας
• Ζορμπαλάς Σταύρος
• Μπριλλάκης Αντώνης
• Τζανετής Σοφοκλής
• Θεοδώρου Βικτωρία
• Μυλωνάς Αλέξανδρος
• Τσακίρης Κυριάκος
• Καρρά Μαρία
• Μυλωνάς Γεώργιος
• Φιλίνη Άννα
• Κασιμάτης Σταύρος
• Ξάνθος Λευτέρης
• Φλούντζης Αντώνης
• Κλεάνθους - Παπαδημητρίου
• Ξύδης Αλέξανδρος
• Χατζηβασιλείου Ορέστης
Μυρσίνη
• Παπαδημητρίου Μήτσος
• Χρονάκη Ζώγια
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Φωτογραφικό Αρχείο
τη φωτοθήκη των ΑΣΚΙ έχουν συγκεντρωθεί, από διάφορες πηγές, φωτογραφικές απεικονίσεις για στιγμές και
Σφωτογραφίες
πρόσωπα από τα χρόνια της Δικτατορίας του Μεταξά έως την εποχή της Μεταπολίτευσης. Κατά κύριο λόγο οι
αυτές καλύπτουν τα χρόνια της Κατοχής, της Αντίστασης και επίσης, τα χρόνια του Εμφυλίου πολέμου
αλλά και της μεταπολεμικής Ελλάδας. Ο αρχικός πυρήνας του φωτογραφικού αρχείου προέρχεται από το αρχείο του
ΚΚΕ και περιλαμβάνει κυρίως φωτογραφίες από την δεκαετία του ΄40.
Συνοπτική περιγραφή
• Δικτατορία 4ης Αυγούστου 1936 - Εμφανίσεις του Ιωάννη Μεταξά, φιλομεταξικές διαδηλώσεις
• Εικόνες της κατοχικής Ελλάδας (1941-1944): στιγμιότυπα εκτελέσεων και βασανιστηρίων,
τεκμήρια των καταστροφών μετά από ιταλογερμανικές επιχειρήσεις
• Θύματα Κατοχής: σειρά φωτογραφιών με πορτραίτα εκτελεσθέντων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας
• Φωτογραφίες από τη δράση του Γενικού Στρατηγείου και των περιφερειακών σωμάτων του ΕΛΑΣ
• Φωτογραφίες από την Ελεύθερη Ελλάδα, πολιτικές δραστηριότητες του ΕΑΜ
• Συμφωνία του Λιβάνου, Διάσκεψη της Καζέρτας
• Απελευθέρωση, Δεκεμβριανά
• Φωτογραφίες από τον Εμφύλιο πόλεμο. Σκηνές από την καθημερινή ζωή των μαχητών του Δημοκρατικού
Στρατού, πορτραίτα ηγετικών στελεχών, στιγμιότυπα από την πολεμική προετοιμασία
• Φωτογραφίες από την επίσκεψη ξένων αποστολών στον Δημοκρατικό Στρατό
• Στιγμιότυπα πολιτικών κινητοποιήσεων από τη δεκαετία του 1950 έως και τη Δικτατορία της 21ης Απριλίου:
πολιτικές διαδηλώσεις, πορείες ειρήνης, κηδεία Γρηγόρη Λαμπράκη, κινητοποιήσεις για την Κύπρο,
επεισόδια από τις βουλευτικές εκλογές του 1961
• Φωτογραφίες Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης
• Φωτογραφικό υλικό από εξορίες, στρατόπεδα και φυλακές σε όλη την Ελλάδα από τη δεκαετία του 1950
έως τη Μεταπολίτευση
• Φωτογραφίες από αντιδικτατορικές κινητοποιήσεις στο εξωτερικό (1967-1974)
• Φωτογραφίες από την περίοδο της Μεταπολίτευση (πολιτικές εκδηλώσεις, εργατικές κινητοποιήσεις,
φοιτητικό κίνημα κ.ά.)
Το Φωτογραφικό Αρχείο εμπλουτίστηκε σταδιακά, τόσο χρονικά όσο και θεματικά, με προσωπικά αρχεία και συλλογές, πού έχουν εντωμεταξύ δωρηθεί στα ΑΣΚΙ. Ενδεικτικά αναφέρουμε το αρχείο Νίκου Μάργαρη που διαθέτει
μοναδικές σειρές φωτογραφιών από τη Μακρόνησο και άλλους τόπους εξορίας, το αρχείο Γεωργούλα Μπέικου που
περιλαμβάνει φωτογραφίες από τις αποστολές του δημοσιογράφου στην ΕΣΣΔ στην δεκαετία του ΄60, το αρχείο του
Μήτσου Παρτσαλίδη που καλύπτει την πολιτική διαδρομή του από την περίοδο του Μεσοπολέμου στην Καβάλα, έως
την Μεταπολίτευση, καθώς και το αρχείο του συνδικαλιστή Ορέστη Χατζηβασιλείου που διαθέτει μοναδικές απεικονίσεις από εκδηλώσεις του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα κ.ά. Ιδιαίτερα αρχεία που ανήκουν
στις συλλογές των ΑΣΚΙ, αποτελούν επίσης, το φωτογραφικό αρχείο του περιοδικού Αντί αλλά και αρχείο της εφημερίδας Σοσιαλιστική Αλλαγή που επικεντρώνεται κυρίως στις εργατικές κινητοποιήσεις στη δεκαετία του ΄80. Ένα
αντιπροσωπευτικό τμήμα του αρχείου, βρίσκεται ψηφιοποιημένο και αναρτημένο στην ιστοσελίδα των ΑΣΚΙ, στο πρόγραμμα «Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο» (πρόγραμμα που επιχορηγήθηκε από το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου).
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Συλλογή Αφισών

Συλλογή
προφορικών μαρτυριών

προπαγάνδας και διάδοσης ιδεών, η αφίσα αποτελεί ένα από τα πλέον δύσκολα προς διάσωση, αρχειοθέτηση
Μσχεδόνέσοκαι καταστροφή
χαρακτηρισμό τεκμήρια. Ο εφήμερος χαρακτήρας της, η τοποθέτησή της σε δημόσιους χώρους και η μοιραία
της, αποτελούν στοιχεία που δικαιολογούν την έλλειψη αφισών ιδιαίτερα από τα προδικτατορικά

ΑΣΚΙ από την ίδρυσή τους έχουν συγκεντρώσει σημαντικά ηχητικά τεκμήρια για την ελληνική πολιτική ιστορία της
ΤκαιαΜεταπολίτευσης.
Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται σειρές ηχογραφημένων κασετών από συνεδριάσεις κομματικών
άλλων οργάνων του ΚΚΕ Εσωτερικού, της Ελληνικής Αριστεράς, του ΚΟΔΗΣΟ. Παράλληλα, μέσω κυρίως δωρεών

χρόνια. Από την άλλη πλευρά η απουσία συνήθως χρονολογικών ή άλλων στοιχείων για τον χαρακτηρισμό της δυσχεραίνει την ταξινόμηση και αξιοποίησή της, παρόλο που είναι σαφές ότι αποτελεί από τα ελάχιστα υλικά που μπορεί
να αποτυπώσει με τόση ενάργεια την περιρρέουσα συνθηματολογία και τα κυρίαρχα διακυβεύματα της εποχής της.
Στα ΑΣΚΙ, συγκεντρώνεται και διαφυλάσσεται μια μοναδική συλλογή αφισών (πάνω από 2.000) που εκκινεί από
την ΕΟΝ και τη δεκαετία του 1940. Από την περίοδο της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών και ιδιαίτερα από τον
αντιδικτατορικό αγώνα στο εξωτερικό διασώζεται σημαντικός αριθμός από σπάνιες ελληνικές και ξενόγλωσσες
αντιδικτατορικές αφίσες (συλλογή Φίλιππου Ηλιού, αρχείο Γεώργιου Μυλωνά). Ο κύριος, όμως, όγκος των αφισών
εμπεριέχεται στις συλλογές της Μεταπολίτευσης: προεκλογικές αφίσες πολιτικών κομμάτων και νεολαιών από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, μεγάλος αριθμός αφισών από τη πολυδιάστατη δράση του ελληνικού φοιτητικού κινήματος,
αφίσες εργατοϋπαλληλικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών φορέων, τεκμήρια των εργατικών διεκδικήσεων και
κινητοποιήσεων στα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Τη συλλογή συμπληρώνουν αφίσες από το σύγχρονο ελληνικό και
διεθνές αντιρατσιστικό και αντικαπιταλιστικό κίνημα. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις αφίσες που κατατέθηκαν
στα ΑΣΚΙ από το Σύνδεσμο Αντιρρησιών Συνείδησης και συγκροτούν ένα μοναδικό σώμα τεκμηρίων για τη δράση του
ίδιου του Συνδέσμου, των Ελλήνων αρνητών στράτευσης, αλλά και των ποικίλων οργανώσεων υπέρ του διεθνούς
αφοπλισμού και της ειρήνης. Τέλος, η συλλογή περιλαμβάνει αφίσες ιστορικών συνεδρίων και επιστημονικών ημερίδων καθώς και πολιτιστικών εκδηλώσεων ποικίλων φορέων της περιόδου 1980-2010.

Ενδεικτικές κατηγορίες:
• Αφίσες της ΕΟΝ 1936-1941
• Αφίσες της δεκαετίας 1940-1950 (ΕΑΜ, ΕΠΟΝ κ.ά.)
• Αφίσες αντιδικτατορικών οργανώσεων εσωτερικού και εξωτερικού 1967-1974
(ΠΑΜ, ΠΑK, Πανελλήνια Αντιδικτατορική Οργάνωση Σπουδαστών Ρήγας Φεραίος κ.ά.)
• Αφίσες πολιτικών κομμάτων 1977-2007
(ΕΔΗΚ, ΝΔ, ΚΟΔΗΣΟ, ΠΑΣΟΚ, ΕΑΡ, ΚΚΕεσ, Συνασπισμός, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ κ.ά.)
• Αφίσες γυναικείων οργανώσεων 1976-1997
(Κίνηση «η Γυναίκα στην Αντίσταση» κ.ά.)
• Αφίσες νεολαιών πολιτικών κομμάτων 1978-1998
(ΚΝΕ, ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, Νεολαία Συνασπισμού κ.ά.)
• Αφίσες συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργατοϋπαλληλικών σωματείων
1979-2002 (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ, ΟΛΜΕ, ΟΤΟΕ κ.ά.)
• Αφίσες φοιτητικών οργανώσεων και συλλόγων 1979-2009
(ΕΦΕΕ, Δημοκρατικός Αγώνας, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ΠΚΣ, ΠΑΣΠ, ΕΑΑΚ, κ.ά.)
• Αφίσες του αναρχικού χώρου, κινήσεων αλληλεγγύης,
αφίσες καταλήψεων 1990-2010
• Αφίσες του Συνδέσμου Αντιρρησιών Συνείδησης και κινήσεων αλληλεγγύης σε αρνητές στράτευσης 1990-2010
• Αφίσες αντιρατσιστικών και αντιπολεμικών οργανώσεων 1992-2003 (Αντιπολεμική Αντιεθνικιστική Συσπείρωση,
Εργατικό Αντιιμπεριαλιστικό Μέτωπο, YRE κ.ά.)
• Αφίσες επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων (1990-2010)
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ερευνητών, έχει συγκεντρωθεί στα Αρχεία σημαντικός όγκος προφορικών μαρτυριών για τον 20ό αιώνα, ο οποίος
συνεχώς διευρύνεται. Ανάμεσά τους επισημαίνουμε τη συλλογή προφορικών μαρτυριών της Ρίκης Βαν Μπούσχοτεν
από την πολυετή έρευνά της για τη μνήμη των κατοίκων του χωριού Ζιάκα Γρεβενών αναφορικά με τη δεκαετία του
1940, τη συλλογή μαρτυριών στο πλαίσιο του προγράμματος της Αλέκας Μπουτζουβή «Δεν ξεχνώ» για τη μνήμη
των κατοίκων της Κύπρου από την τουρκική εισβολή, τις ηχογραφημένες μαρτυρίες αγωνιστών που συγκέντρωσαν
ο Σταύρος Σταυρόπουλος και η Ντούνια Κουσίδου κατά την έρευνά τους για την ελληνική μεταπολεμική Αριστερά. Η
πρόσβαση σε αυτά τα ηχητικά τεκμήρια ακολουθεί τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας και παράλληλα
γίνεται με βάση τους όρους των δωρητών-τριών.

βιβλιοθήκη
ιβλιοθήκη εξειδικευμένη σε θέματα ιστορίας των κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων του 20ού αιώνα, με έμΒβλιοθήκη
φαση στην ελληνική και διεθνή ιστορία του σοσιαλισμού, του κομμουνισμού και της ευρύτερης Αριστεράς, η βιτων ΑΣΚΙ αποτελεί, για τα ζητήματα αυτά, ένα από τα πλέον βασικά κέντρα τεκμηρίωσης και μόνιμο σημείο

αναφοράς, όσων ασχολούνται με συναφή θέματα.
Οι πρώτες συλλογές της βιβλιοθήκης συνόδευσαν τις μεγάλες αρχειακές ενότητες των ΑΣΚΙ. Επρόκειτο για βιβλία,
εφημερίδες, περιοδικά που χρησιμοποιούσε το Τμήμα Ιστορίας του ΚΚΕ, μέρος της βιβλιοθήκης της Κεντρικής Επιτροπής που είχε συγκροτήσει το κόμμα στο Βουκουρέστι. Η κομματική αυτή βιβλιοθήκη, σε συνδυασμό με την βιβλιοθήκη του Κέντρου Μαρξιστικών Σπουδών που επίσης απόκειται στα Αρχεία, υπολογίζεται σε 11.000 τίτλους περίπου.
Σήμερα η βιβλιοθήκη των ΑΣΚΙ περιλαμβάνει περισσότερους από 35.000 τίτλους και διαρκώς εμπλουτίζεται κυρίως
από δωρεές ιδιωτών και φορέων.
Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει:
• Βιβλία
• Σειρές περιοδικού και ημερήσιου Τύπου, συλλογή παρανόμου Τύπου (1936-1974),
σειρές καθημερινών εφημερίδων, συνδικαλιστικά έντυπα, λογοτεχνικά περιοδικά κ.ά.
• Συλλογή φυλλαδίων (1910-2010)
• Συλλογή προκηρύξεων (1936-2010)
Εκτός από τις χαρτώες εκδόσεις, τον τελευταίο καιρό συγκροτείται ψηφιακή βιβλιοθήκη με σπάνια,
δυσπρόσιτα ή ευπαθή έντυπα.

Οι κύριες θεματικές κατηγορίες της Βιβλιοθήκης των ΑΣΚΙ είναι οι παρακάτω:
• Ελληνικό σοσιαλιστικό και κομμουνιστικό κίνημα
• Διεθνή σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κινήματα
• Το μαρξιστικό έντυπο
• Το τροτσκιστικό έντυπο
• Ελληνική ιστορία
• Δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936-1940
• Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος / Κατοχή / Αντίσταση
• Εμφύλιος Πόλεμος 1945-1949
• Φυλακές / Εξορίες 1945-1974
• Πολιτικοί πρόσφυγες 1950-1990
• Δικτατορία και αντιδικτατορικός αγώνας 1967-1974
• Μεταπολίτευση
• Κυπριακό
• Ελληνικά πολιτικά κόμματα και οργανώσεις
• Κινήματα Νεολαίας
• Γυναικείο κίνημα
• Αντιαποικιακά, αντιπολεμικά και ειρηνιστικά κινήματα
• Οικολογικό κίνημα
• Συνδικαλιστικά / Εργατικά κινήματα
• Ελληνική οικονομία
• Λογοτεχνία / Πολιτισμός
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Στη Βιβλιοθήκη περιλαμβάνονται ειδικές σειρές με
βάση τη θεματική Ή τον τόπο και χρόνο έκδοσης:
• Παλιές εκδόσεις 19ος - αρχές 20ού αιώνα
• Πρωτοσοσιαλιστικές εκδόσεις
• Αντικομμουνιστική φιλολογία
• Εκδόσεις των πολιτικών προσφύγων 1950-1980
• Μαρτυρίες
• Ημερήσιος Τύπος 1927-2011
• Συλλογή παράνομου Τύπου 1936-1974
Ένα σημαντικό τμήμα της Βιβλιοθήκης έχει συγκροτηθεί από προσωπικές βιβλιοθήκες
σημαντικών προσωπικοτήτων της ελληνικής πολιτικής και πνευματικής ζωής του 20ού αιώνα
οι οποίες δωρήθηκαν είτε από τους ίδιους είτε από τους κληρονόμους τους στην Εταιρεία.
Ανάμεσά τους οι:
• Βιβλιοθήκη Λευτέρη και Κατίνας Ελευθερίου
• Βιβλιοθήκη Άγγελου Ελεφάντη
• Βιβλιοθήκη Ηλία Ηλιού
• Βιβλιοθήκη Φίλιππου Ηλιού
• Βιβλιοθήκη Μανόλη Κόρακα
• Βιβλιοθήκη Λεωνίδα Κύρκου
• Βιβλιοθήκη Μιχάλη Παπαγιαννάκη
Εκτός από τις προσωπικές βιβλιοθήκες στα ΑΣΚΙ απόκεινται συλλογές που έχουν συγκροτηθεί
με βάση την πολιτική ή επιστημονική δράση των κατόχων τους και δωρήθηκαν είτε από τους
ίδιους είτε από τους κληρονόμους τους στην Εταιρεία.
Ανάμεσά τους οι:
• Συλλογή της παιδαγωγού Μυρσίνης Κλεάνθους-Παπαδημητρίου
• Συλλογή του ιστορικού Λέανδρου Βρανούση
• Συλλογή αντιδικτατορικού Τύπου των Άγγελου Γκόγκογλου - Άγγελου Ελεφάντη
• Συλλογή ημερήσιου και περιοδικού Τύπου του Νίκου Μάργαρη
• Συλλογή συνδικαλιστικού Τύπου Ορέστη Χατζηβασιλείου
• Συλλογή αντιδικτατορικών εντύπων του Gunnar Hering
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Τα Ψηφιακά ΑΣΚΙ
Πολιτισμός & Αριστερά στον 20ο αιώνα
Το έργο, το οποίο ξεκίνησε το 2004, ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2006, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης ψηφιακής συλλογής έντυπου και αρχειακού υλικού από τις σειρές των ΑΣΚΙ, προσβάσιμης, στο σύνολό της, μέσω του
διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας. Η συλλογή περιλαμβάνει πάνω από 70.000 ψηφιοποιημένες και χαρακτηρισμένες
σελίδες τεκμηρίων, που αφορούν τις σχέσεις της ελληνικής Αριστεράς με την τέχνη και τον πολιτισμό στον 20ό αιώνα
(1900-1974).
Πιο συγκεκριμένα, στη συλλογή εντάσσονται πρωτοσοσιαλιστικές εκδόσεις, μεταφράσεις μαρξιστικής και σοσιαλιστικής φιλολογίας, ιστορικά έργα, φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά της περιόδου 1900-1939. Όσον αφορά τη δεκαετία του πολέμου, της Κατοχής, της Αντίστασης και του Εμφυλίου (1940-1950): αρχειακά τεκμήρια, αντιστασιακές
εφημερίδες, έντυπα της περιόδου της Απελευθέρωσης, κομματικές εκδόσεις και περιοδικά, εκδόσεις του «Βουνού»,
μεταφράσεις μαρξιστικής φιλολογίας. Από τις δεκαετίες 1950 και 1960: αρχειακά τεκμήρια, περιοδικά τέχνης, εκδόσεις, αρχεία, Τύπος και εκδόσεις των πολιτικών προσφύγων. Τέλος, για την περίοδο της Δικτατορίας (1967-1974)
περιλαμβάνονται τεκμήρια σχετικά με τις αντιδικτατορικές οργανώσεις, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και τις φωνές
πνευματικής αντίστασης στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.

Η νεολαία στις συλλογές των ΑΣΚΙ. Πολιτικοί και κοινωνικοί αγώνες 
από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στη Μεταπολίτευση (1940-1974)
Το έργο, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2008 και αφορούσε την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πάνω από 90.000 σελίδες, οι οποίες
καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τον τεκμηριωτικό πλούτο των ΑΣΚΙ για τα ζητήματα της ελληνικής νεολαίας από τα
χρόνια της Δικτατορίας της 4ης Αυγούστου μέχρι την πτώση της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών τον Ιούλιο του 1974.
Καλύπτονται έτσι χρονικά τρεις σημαντικές περίοδοι της ελληνικής ιστορίας: Στην περίοδο 1940-1950 αντιστοιχούν
ψηφιακές εικόνες αρχείου, εντύπων και φωτογραφιών, στην περίοδο της απριλιανής Δικτατορίας αντίστοιχα υλικά,
ενώ η περίοδος 1950-1967 καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του έργου με περίπου 60.000 σελίδες τεκμηρίων.
Η παρούσα συλλογή αφορά την ιστορία της νεολαίας. Των νέων που με -υπό διαμόρφωση ακόμη - τη συνείδηση της
κοινωνικής πρωτοπορίας, με το όραμα της κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής στις αποσκευές της ζωής που τους
ανοίγονταν, συνέδεσαν από τις απαρχές του 20ου αιώνα, τις αναζητήσεις τους με τους «θεσμικούς» εκπροσώπους
της αλλαγής και της επαναστατικής ρήξης, με τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας και της κομμουνιστικής αριστεράς.
Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος (1946-1949).
Ιστορία και δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας μέσα από τις συλλογές των ΑΣΚΙ
Η ψηφιακή έκδοση των αρχειακών τεκμηρίων που αφορούν την ιστορία και τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας (ΔΣΕ) την περίοδο 1946-1949 ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Περιλαμβάνει τον υποτιτλισμό και την ψηφιοποίηση περίπου 19.550
τεκμηρίων που συγκροτούν μια τεκμηριωμένη ψηφιακή συλλογή έντυπου και αρχειακού υλικού, που αφορά τις
κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές, έμφυλες και ιδεολογικές διαστάσεις του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου, αποτυπώνοντας όψεις της καθημερινότητας των μαχητών και μαχητριών του ΔΣΕ, επικεντρωμένες στο σκέλος της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, καθώς και της μόρφωσης και της προπαγάνδας.
Πρόκειται για 10.350 σελίδες αρχείου -από τα αρχεία του ΚΚΕ και του Ραδιοφωνικού Σταθμού «Ελεύθερη Ελλάδα»8.750 σελίδες από σπάνιες εκδόσεις, σελίδες από εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και 450 φωτογραφίες κι έναν
μικρό αριθμό στρατιωτικών χαρτών.
Ο Παράνομος Τύπος στις συλλογές των ΑΣΚΙ (1936-1974).
Από τη δικτατορία του Μεταξά στη Μεταπολίτευση
Το έργο που πραγματοποιήθηκε με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, περιλαμβάνει τον υποτιτλισμό, την ψηφιοποίηση και την ανάρτηση στο διαδίκτυο περίπου 12.500 πρωτοσέλιδων παράνομων εντύπων, και
εντύπων που κυκλοφόρησαν σε καθεστώς ημιπαρανομίας, την περίοδο 1936-1974 και βρίσκονται στις χαρτώες και
ψηφιακές συλλογές των ΑΣΚΙ, τις σημαντικότερες και πλέον εκτεταμένες σχετικές συλλογές.
Πρόκειται για την πρώτη συστηματική καταγραφή των ποικίλων και ιδιότυπων εκφράσεων του Τύπου, ο οποίος
κατάφερε να υπερβεί σε έκτακτες συνθήκες και συχνά ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος, τις απαγορεύσεις και την
υποχρεωτική λογοκρισία σε περιόδους όπως ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Αντίσταση και ο Εμφύλιος αλλά και σε
χρονικές στιγμές που συνδέθηκαν με δικτατορικά και αυταρχικά καθεστώτα. Αν και δεν είναι εξαντλητική, η καταγραφή και ψηφιοθέτηση των 1.912 τίτλων που τυπώθηκαν και διακινήθηκαν μέσα στην παρανομία ή στα όρια της
νομιμότητας, στοιχειοθετεί μια μοναδική στο είδος της συλλογή.
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Σοσιαλιστικές αναζητήσεις και η παραγωγή του βιβλίου 1855-1937
Στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας όσο το δυνατόν σαφέστερης εικόνας για την εκδοτική πορεία των πρωτοσοσιαλιστικών και κομμουνιστικών έργων στην Ελλάδα, τα ΑΣΚΙ προχώρησαν στην συγκέντρωση και αναλυτική
καταγραφή των σχετικών εκδόσεων της περιόδου 1855-1937. Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε ένας έντυπος κατάλογος και μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία, μέχρι σήμερα, έχουν συγκεντρωθεί πάνω 680 τίτλοι. Η
βιβλιογραφία συγκροτήθηκε κατόπιν χορηγίας του Ιδρύματος Ι.Φ. Κωστόπουλου.
Οι εκδόσεις που καταγράφηκαν απόκεινται στα ΑΣΚΙ, στο ΕΛΙΑ, στη βιβλιοθήκη Φίλιππου Ηλιού, στην ιδιωτική συλλογή
Στέργιου Γκιουλάκη, στο ΙΝΕ, στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη καθώς και στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι
στη βάση δεδομένων καταγράφονται ορισμένα εξαιρετικά σπάνια έντυπα του ύστερου 19ου αιώνα. Πρόκειται κυρίως
για εκδόσεις εργατικών συνδικάτων και αλληλοβοηθητικών συνδέσμων, πρωτόλεια δείγματα συνδικαλισμού και
προβολής των εργατικών διεκδικήσεων.
Ψηφιακά Αρχεία Ελλήνων Ευρωβουλευτών
Τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας αποτελούν τον πρώτο φορέα στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με την οργάνωση, ταξινόμηση και ψηφιοποίηση αρχείων που καλύπτουν τις δραστηριότητες Ελλήνων ευρωβουλευτών. Η
προσπάθειά μας αυτή έγινε εφικτή στο πλαίσιο προγράμματος χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από
αντίστοιχες προτάσεις που υποβλήθηκαν από τα ΑΣΚΙ σε δύο φάσεις, το 2005-2006 και το 2008-2009, με σκοπό
«την επεξεργασία του αρχειακού υλικού που οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκεντρώνουν κατά την
άσκηση της εντολής τους και που το προσφέρουν υπό τη μορφή δωρεάς ή κληροδοτήματος».
Το πρώτο έργο αφορά το Αρχείο του Μιχάλη Παπαγιαννάκη και καλύπτει χρονικό διάστημα 15 ετών, που αντιστοιχεί στις τρεις συνεχόμενες κοινοβουλευτικές περιόδους (1989-1994, 1994-1999, 1999-2004), στις οποίες ο Μ.
Παπαγιαννάκης διετέλεσε ευρωβουλευτής εκ μέρους του κόμματος της Ελληνικής Αριστεράς (1989-1994) και στη
συνέχεια του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου (1994-2004).
Το δεύτερο έργο αφορά το Αρχείο του Αλέκου Αλαβάνου και καλύπτει τα 23 χρόνια της θητείας του στο Ευρωκοινοβούλιο από το 1981 μέχρι τον Απρίλιο του 2004 οπότε εξελέγη βουλευτής του Συνασπισμού της Αριστεράς και της
Προόδου στη Β΄ Περιφέρεια Αθηνών. Διετέλεσε ευρωβουλευτής εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας
(1981-1989) και στη συνέχεια του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου (1989-2004).
Και τα δύο αρχεία αποτυπώνουν τη σημαντική δραστηριότητα και των δύο ευρωβουλευτών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε θέματα που άπτονται ιδίως του πολιτισμού, της οικολογίας, της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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