Φωτογραφικό αρχείο περ. Αντί
Αρχείο της περιόδου 1974-2008
Μέγεθος αρχείου 25 κουτιά – ελεύθερη πρόσβαση
∆ωρεά Χρήστου Παπουτσάκη 24/1/2008 & 12/2/2009
Κωδικός αναγνώρισης: GR-ASKI-1050
Το πρώτο τεύχος του περιοδικού Αντί κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1972.
Εκδότης του ήταν ο Αντώνης Καρκαγιάννης. Το δικτατορικό καθεστώς όµως
συνέλαβε τον εκδότη και δεν επέτρεψε την κυκλοφορία άλλων τευχών.
Επανακυκλοφόρησε τον Σεπτέµβριο του 1974 από τον Χρήστο Παπουτσάκη. Ήταν
δεκαπενθήµερο περιοδικό, το οποίο εκδιδόταν ανελλιπώς µέχρι τον Απρίλιο του
2008. Ήταν ανεξάρτητο πολιτικό και πολιτιστικό περιοδικό που συνδέθηκε µε την
Αριστερά. Στο περιοδικό φιλοξενούνταν µόνιµες στήλες για τον πολιτισµό, το
θέατρο, τη λογοτεχνία, το βιβλίο, αλλά και παράλληλα ειδικά αφιερώµατα σε
λογοτεχνικά ρεύµατα, συγγραφείς, επιστήµονες, πολιτικούς. Παράλληλα, έδινε
έµφαση στην αρχιτεκτονική και στα εικαστικά, ενώ η χρήση του σκίτσου και της
γελοιογραφίας στις σελίδες του υπήρξε πρωτοποριακή. Μέσα από τις σελίδες του
αναδείχθηκαν κρίσιµα θέµατα της ελληνικής κοινωνίας και της ταυτότητάς της: η
παράδοση, η λαϊκή δηµιουργία, ο εκσυγχρονισµός, οι κοινωνικές δοµές, το εργατικό,
το φοιτητικό, το γυναικείο κίνηµα, ο συνδικαλισµός. Στάθηκε πολέµιο απέναντι σε
µια σειρά από φαινόµενα που χαρακτήρισαν την µεταπολιτευτική ζωή, όπως το κιτς,
ο λαϊκισµός, ο κιτρινισµός του Τύπου. Στον κόσµο των ιδεών το ΑΝΤΙ πρόσφερε µια
συνεχή κριτική αρθρογραφία που άγγιζε όλες τις πλευρές της ελληνικής κοινωνίας.
Συνοπτική περιγραφή
•

Ιστορικά αφιερώµατα από την περίοδο του Μεσοπολέµου µέχρι την πτώση της
δικτατορίας της 21ης Απριλίου (απεργία καπνεργατών Θεσσαλονίκης, Β΄
Παγκόσµιος Πόλεµος, Κατοχή, Αντίσταση, Εµφύλιος πόλεµος, βουλευτικές
εκλογές 1961, δίκη Μπελογιάννη, δολοφονία Γρηγόρη Λαµπράκη, επιβολή
δικτατορίας 21ης Απριλίου κ.ά.)

•

Θέµατα εσωτερικής επικαιρότητας: δίκες πρωτεργατών της 21ης Απριλίου,
βουλευτικές εκλογές, σκάνδαλα, αγροτικές κινητοποιήσεις, φοιτητικές και
µαθητικές κινητοποιήσεις, περιβαλλοντικά θέµατα κ.ά.

•

∆ιεθνής επικαιρότητα: Τουρκία/Κουρδιστάν, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης,
Λατινική Αµερική, Η.Π.Α., Αφρική κ.ά.

•

Πολιτιστικά θέµατα: κινηµατογράφος, θέατρο, φωτογραφία, πολιτιστικές
εκδηλώσεις, εκθέσεις κ.ά.

•

Φεστιβάλ, συµπόσια, εκθέσεις και εκδηλώσεις του περ. Αντί

•

Ποικίλα: αποκόµµατα εφηµερίδων, πορτραίτα κ.ά.

