Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά (Ε∆Α)
Αρχείο της περιόδου 1951 – 1967
Μέγεθος αρχείου 726 κουτιά – ελεύθερη πρόσβαση
Κωδικός αναγνώρισης GR-ASKI- 0005
Το αρχείο της προδικτατορικής Ε∆Α είχε τη δική του, ταραγµένη ιστορία:
κατασχέθηκε αµέσως µετά το πραξικόπηµα των συνταγµαταρχών (Απρίλιος 1967),
διεκδικήθηκε και επιστράφηκε στα πρώτα χρόνια της µεταπολίτευσης, και σήµερα
φυλάσσεται στα ΑΣΚΙ, όπου και επανασυγκροτήθηκε και ταξινοµήθηκε
συστηµατικά. Πρόκειται για µια αρχειακή ενότητα µοναδικής εµβέλειας και
σηµασίας. Μέσα από τα 726 κουτιά του αρχείου (περισσότερα από 500.000 έγγραφα)
αναδύεται η δραστηριότητα της Ε∆Α και ενός µεγάλου αριθµού συνδικάτων,
σωµατείων, ενώσεων, οργανώσεων νεολαίας, εφηµερίδων κλπ. Συνιστά µε άλλα
λόγια, µια ακτινογραφία της µεταπολεµικής ελληνικής Αριστεράς και όχι µόνο. Λόγω
της ιδιαίτερης φύσης του, το αρχείο υπερβαίνει τα όρια ενός πολιτικού κόµµατος και
αποτελεί ένα «προνοµιακό παρατηρητήριο» της ελληνικής κοινωνίας κατά την πρώτη
µεταπολεµική περίοδο.
Συνοπτική περιγραφή
•

Συνέδρια, συνδιασκέψεις και σύνοδοι της ∆ιοικούσας Επιτροπής και της
Εκτελεστικής Επιτροπής της E∆A.

•

Τεκµήρια του Γενικού Συµβουλίου, του Οργανωτικού Γραφείου, της Επιτροπής
∆ιαφώτισης και του Γραφείου Τύπου της Ε∆Α

•

Υλικά της κοινοβουλευτικής οµάδας

•

Έγγραφα των βοηθητικών επιτροπών και τµηµάτων της Eκτελεστικής Eπιτροπής
(Γραφείο ∆ηµοκρατίας-Aµνηστείας, Νοµικό Τµήµα, Γραφείο Εθνικής
Αντίστασης, Συνδικαλιστικό Γραφείο, Αγροτο-συνεταιριστικό Γραφείο, Γραφείο
Αυτοδιοίκησης, Γυναικεία Βοηθητική Επιτροπή της Ε∆Α, Tµήµα ∆ιεθνών
Σχέσεων κ.ά.).

•

Βουλευτικές και δηµοτικές εκλογές

•

Νοµαρχιακές Επιτροπές και τοπικές κοµµατικές οργανώσεις

•

∆ιεθνείς Σχέσεις της Ε∆Α

•

Αρχείο της εφηµερίδας Η Αυγή

•

Αρχείο της εφηµερίδας ∆ηµοκρατική Αλλαγή

•

Γυναικείο κίνηµα: αρχείο της Πανελλαδικής Ένωσης Γυναικών (ΠΕΓ) (1964 –
1967), αρχείο της Συντονιστικής Επιτροπής Εργαζοµένων Γυναικών (1963 –
1967), τεκµήρια για την δράση άλλων γυναικείων οργανώσεων

•

Κίνηµα ειρήνης – Μαραθώνιες πορείες

•

Τεκµήρια για τους πολιτικούς κρατούµενους και εξόριστους

•

Σύλλογοι για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης

•

Τεκµήρια για τους πολιτικούς πρόσφυγες

•

Μελέτες για το νοµικό πλαίσιο του εµφυλίου πολέµου

•

Νεολαιίστικο και φοιτητικό κίνηµα: αρχεία της Νεολαίας E∆A (1956-1964), της
∆ηµοκρατικής Κίνησης Νέων Γρηγόρης Λαµπράκης (1963-1964) και της
∆ηµοκρατικής Νεολαίας Λαµπράκη (1964-1967). Φοιτητικοί σύλλογοι,
φοιτητικές παρατάξεις, πανσπουδαστικά συνέδρια. Εργαζόµενοι µαθητές και
σπουδαστές.

•

Οργανώσεις µεταναστών και Ελλήνων φοιτητών του εξωτερικού.

•

Εργατικό και συνδικαλιστικό κίνηµα : οµοσπονδίες, εργατοϋπαλληλικά σωµατεία
και ενώσεις. Εργατικά κέντρα, ΓΣΕΕ. ∆ιάφορες ενώσεις και επαγγελµατικοί
σύλλογοι.

Βλ. αναλυτική καταγραφή των περιεχοµένων του Αρχείου στον τόµο που
επιµελήθηκε η Ιωάννα Παπαθανασίου (µε τη συνεργασία της Άντας Κάπολα και του
Γιάννη Παπαθεοδώρου), Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά, 1951-1967. Το αρχείο της,
έκδοση ΑΣΚΙ -ΕΚΚΕ - Θεµέλιο, Αθήνα 2001

