Φωτογραφικό Αρχείο εφ. Σοσιαλιστική Αλλαγή
Αρχείο της περιόδου 1974-1989
Ταξινοµηµένο - Μέγεθος αρχείου 21 κουτιά – ελεύθερη πρόσβαση
∆ωρεά µε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΕΚ, Ιούλιος 2000

Κωδικός αναγνώρισης: GR-ASKI-0340
Η Εργατική ∆ιεθνιστική Ένωση (Ε∆Ε) ιδρύθηκε το 1963, ως ελληνικό τµήµα της
«∆ιεθνούς Επιτροπής» της Τετάρτης ∆ιεθνούς. Την περίοδο της δικτατορίας εξέδιδε
την εφηµερίδα Ώρα της Αλλαγής. Στη µεταπολίτευση επαναδραστηριοποιήθηκε στην
Ελλάδα. Η «Σοσιαλιστική Πανσυνδικαλιστική Ένωση (Σ.Π.Ε.)» και οι «Νέοι
Σοσιαλιστές» αποτέλεσαν την έκφραση της στον συνδικαλιστικό και νεολαιίστικο
χώρο, αντίστοιχα. Τον Νοέµβριο του 1985, σε ιδρυτικό συνέδριο αποφασίστηκε η
µετατροπή της Ε∆Ε σε Εργατικό Επαναστατικό Κόµµα (ΕΕΚ), το οποίο
δραστηριοποιείται έως σήµερα στο χώρο της τροτσκιστικής αριστεράς.
Η εφηµερίδα Σοσιαλιστική Αλλαγή –επίσηµο όργανο της Ε∆Ε και του ΕΕΚ στη
συνέχεια- άρχισε να εκδίδεται τον Σεπτέµβρη του 1974, σηµατοδοτώντας το τέλος
των απαγορεύσεων. Κυκλοφορεί ως εβδοµαδιαία στην αρχή και από το 1977 δυο
φορές την εβδοµάδα. Το φωτογραφικό της αρχείο απαρτίζεται από φωτογραφίες και
σειρές αρνητικών που αποτυπώνουν στιγµές από τη διαδροµή του κόµµατος, τις
κοινωνικές και κυρίως τις εργατικές κινητοποιήσεις των χρόνων της
Μεταπολίτευσης.
Συνοπτική περιγραφή
•

•

•

•

•

Φωτογραφίες από εκδηλώσεις, φεστιβάλ, συνέδρια, διαδηλώσεις, προεκλογικές
εκστρατείες, πορτραίτα στελεχών της Ε∆Ε/ΕΕΚ και των Νέων Σοσιαλιστών
(δεκαετίες 1970-1980)
Φωτογραφίες από απεργιακές κινητοποιήσεις εργαζοµένων στο δηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα: Απεργίες και καταλήψεις σε εργοστάσια (κλωστοϋφαντουργίες,
µεταλλοβιοµηχανίες, γαλακτοβιοµηχανίες, τσιµεντοβιοµηχανίες, βιοµηχανίες
οχηµάτων κ.ά.), ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, υπηρεσίες ιδιωτικού τοµέα κ.ά.
Κινητοποιήσεις εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα (εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές,
υπάλληλοι στην τοπική αυτοδιοίκηση κ.ά.) (δεκαετίες 1970-1980)
Θέµατα της ελληνικής πολιτικής επικαιρότητας: Κινητοποιήσεις πολιτών,
φωτογραφίες πολιτικών άλλων κοµµάτων, καλλιτεχνική και αθλητική
επικαιρότητα, φοιτητικές και µαθητικές κινητοποιήσεις, εορτασµοί επετείων
(δεκαετίες 1970-1980)
∆ιεθνή θέµατα: συνέδρια και καµπάνιες του βρετανικού τµήµατος της Τετάρτης
∆ιεθνούς Workers Revolutionary Party και των Young Socialists, ευρωπορείες,
συγκεντρώσεις και καµπάνιες Ευρωπαίων σοσιαλιστών άλλων χωρών (Ισπανία,
Γερµανία, Γαλλία), κινητοποιήσεις σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, διεθνές
κίνηµα αλληλεγγύης (Παλαιστίνη, Λίβανο, Φιλιππίνες, Πολωνία κ.ά.)
Ποικίλα: αποκόµµατα τύπου, αρνητικά, ιστορικά αφιερώµατα

