
 

ΑΡΧΕΙΟΤΑΞΙΟ 

Κυκλοφόρησε το 14
ο
 τεύχος του Αρχειοταξίου, 

περιοδικής έκδοσης των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) 

 

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Θεµέλιο το 14ο τεύχος του περιοδικού Αρχειοτάξιο, 

ετήσιας έκδοσης των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ). Το τεύχος 

περιδιαβαίνει τον «µαγικό» κόσµο των εντύπων και φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει τη 

συζήτηση για τις αριστερές εκδόσεις και τα αναγνώσµατα των αριστερών στα 

ταραγµένα µετεµφυλιοπολεµικά χρόνια.  

Μέσο ενηµέρωσης, ψυχαγωγίας, επιµόρφωσης, προπαγάνδισης ιδεών το 

έντυπο –εφηµερίδα, περιοδικό, φυλλάδιο, βιβλίο- υπήρξε ιδιαίτερα για τον κόσµο της 

Αριστεράς ένα πολύτιµο στήριγµα.  Αποτέλεσε όχι µόνο το κατεξοχήν µέσο διάδοσης 

των ιδεών της, αλλά και ένα ασφαλές επαγγελµατικό «καταφύγιο» για τους 

ανθρώπους της, ιδιαίτερα στα µετεµφυλιακά χρόνια. Εκδοτικοί οίκοι όπως το 

Θεµέλιο, που σε λίγους µήνες συµπληρώνει µισό αιώνα διαδροµής στο χώρο του 

βιβλίου, η Μέλισσα, ο Κέδρος και οι Ιστορικές Εκδόσεις, αλλά και νεότεροι εκδοτικοί 

οίκοι, όπως ο Κάλβος ή τα Κείµενα, που δηµιουργήθηκαν στη δικτατορία, συνέβαλαν 

καθοριστικά στην ενηµέρωση και στην ιδεολογική συγκρότηση του αναγνωστικού 

κοινού µαζί µε περιοδικά όπως η Κριτική, οι Εποχές, το ΑΝΤΙ και η Συνέχεια. Γύρω 

από τις εκδόσεις σφυρηλατήθηκε ένα ολόκληρο δίκτυο συνεργατών: σχεδιαστές, 

διορθωτές, τυπογράφοι, πλασιέ, µεταφραστές, συγγραφείς στους οποίους και είναι 

αφιερωµένο το παρόν τεύχος.  

Στο αφιέρωµα συνεργάζονται οι: Θόδωρος Μαλικιώσης, Ξανθίππη Μίχα- 

Μπανιά, Μιχάλης Γ. Μπακογιάννης, Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Μάρω ∆ούκα, Άντεια 

Φρατζή, Χρίστος Μάης, Αλέξης Πολίτης, Κατερίνα Λαµπρινού, Γιάννης 

Μπαλαµπανίδης, Βαγγέλης Καραµανωλάκης, Λένα ∆ουκίδου, Γεωργία 

Παπαγεωργίου, Χρήστος Λούκος, και Στέφανος Στεφάνου.  

Το αφιέρωµα πλαισιώνεται από τις συνήθεις στήλες του περιοδικού. Στις 

«προσεγγίσεις» φιλοξενούνται δύο µελετήµατα: το πρώτο αναφέρεται στα 

ψευδεπίγραφα θεατρικά έργα στη διάρκεια της Κατοχής (Κ. Σταµατογιαννάκη)·το 

άλλο αφορά τις διαµάχες των Ελλήνων λογοτεχνών στον εµφύλιο (Β. Μόσχος). Στα 

χρόνια των σταλινικών εκκαθαρίσεων µας ξαναγυρίζουν δύο επιστολές του Μάρκου 

Μαρκοβίτη προς τον Στάλιν που κατατίθενται στα «αρχειολογήµατα». Τη στήλη 

συµπληρώνει µια άγνωστη έκθεση του Κ. Καραγιώργη για την Αντίσταση (Ι. 

Παπαθανασίου). Η προσπάθεια συγκρότησης αρχείων στην Λήµνο τη δεκαετία του ’30 

(Ι. Παπαθανασίου) «διασταυρώνεται» µε την Οµάδα Προφορικής Ιστορίας Κυψέλης (Κ. 

Κυριακού). Την ύλη του τεύχους ολοκληρώνει το ηµερολόγιο των ΑΣΚΙ, καθώς και 

οι υπόλοιπες γνώριµες στήλες του περιοδικού. Σε τούτο το τεύχος, ένα µικρό κείµενο 

θυµίζει την πρόσφατη απώλεια του Λεωνίδα Κύρκου. Θα επανέλθουµε τιµώντας την 

µνήµη του και την πολύτροπη προσφορά του ιδρυτικού µέλους και πολύτιµου 

συµπαραστάτη των ΑΣΚΙ.  

Τιµή τεύχους: 16 ευρώ 

Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις ΘΕΜΕΛΙΟ, Σόλωνος 84, Αθήνα 106 80 

τηλ. 3608180, 3602646 

 


