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Γνωριµία µε τη Βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α. 
(Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο – Αγ. Ανδρέου 5, Πλάκα-Αθήνα, τηλ.210-3211149) 
 
Λίγα λόγια για το Ε.Λ.Ι.Α. 

Το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.), ιδρύθηκε το 1980 και  είναι ένας µη 
κερδοσκοπικός οργανισµός πολιτιστικού χαρακτήρα. Ως βασικό στόχο έχει τη διάσωση, 
συλλογή, ταξινόµηση, µελέτη και έκδοση αρχειακού και έντυπου υλικού του 19ου και 20ού 
αιώνα, το οποίο αφορά κυρίως την ιστορική εξέλιξη και πνευµατική ανάπτυξη της Ελλάδας. 
Ύστερα από είκοσι και πλέον χρόνια λειτουργίας έχει εντοπίσει και διασώσει πολύτιµο υλικό 
που κάτω από διαφορετικές συνθήκες ίσως να χανόταν για πάντα. Παράλληλα έχει 
προσεγγίσει το ευρύ κοινό, οργανώνοντας εκθέσεις, εκπονώντας ερευνητικά προγράµµατα και 
εκδίδοντας βιβλία, ευαισθητοποιώντας τον κόσµο και φέρνοντάς τον σε επαφή µε την ιστορία 
και τον πολιτισµό του τόπου µας. 

Στο Ε.Λ.Ι.Α. βρίσκονται 700 αρχεία ιστορικού, οικονοµικού, λογοτεχνικού, βιοµηχανικού και 
καλλιτεχνικού περιεχοµένου (αναφέρονται ως παραδείγµατα: Οικογ. Κολοκοτρώνη, Χαρ. 
Τρικούπη, Ελ. Βενιζέλου, Κ.Π. Καβάφη, Αλέξη Μινωτή και Κατίνας Παξινού). Το Χαρτογραφικό 
Αρχείο περιέχει περισσότερους από 2.500 χάρτες της περιόδου 1830-1950 µε θέµα την 
Ελλάδα. Το Φωτογραφικό Αρχείο περιλαµβάνει περισσότερα από 300.000 θέµατα από τον 
ελληνικό χώρο, σε φωτογραφίες προσώπων, τόπων, ιστορικών γεγονότων και κοινωνικών 
εκδηλώσεων. Πολλές από αυτές φέρουν την υπογραφή γνωστών φωτογράφων. Η συλλογή 
των καρτ-ποστάλ που αριθµεί πάνω από 180.000, θεωρείται από τις πλουσιότερες της 
Ελλάδας. Η συλλογή των εφήµερων τεκµηρίων όπως διαφηµίσεις, αποδείξεις, τιµολόγια, 
ετικέτες, υλικά συσκευασίας και άλλο εικαστικό και πληροφοριακό υλικό, λειτουργεί 
συµπληρωµατικά στη µελέτη και στην έρευνα της οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας. Στις 
συλλογές του Ε.Λ.Ι.Α. συγκαταλέγονται επίσης πολλά παλαιά αντικείµενα καθηµερινής, 
επαγγελµατικής και βιοµηχανικής χρήσης: ενδύµατα, καπέλα, ταµειακές µηχανές, παιχνίδια, 
µηχανές τυπογραφείου, ραδιόφωνα, πρέσες, είδη νοικοκυριού, µπουκάλια, φωτογραφικές 
µηχανές, λιθογραφικές πλάκες, ραπτοµηχανές, είδη και σκεύη φαρµακείου, τσίγκινες 
συσκευασίες κ.α. Το Ε.Λ.Ι.Α. έχει εκδώσει περισσότερους από 140 τίτλους µελέτης και 
έρευνας γύρω από τη νεοελληνική λογοτεχνία και ιστορία καθώς και µια σειρά από πολυτελή 
λευκώµατα µε πλούσιο εικαστικό υλικό. Τέλος η Βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α. περιέχει από 75.000 
τόµους βιβλίων, φυλλαδίων, περιοδικών, ηµερολογίων και εφηµερίδων του 19ου και 20ού 
αιώνα και κατατάσσεται, τουλάχιστον σε ορισµένες ενότητες, στις πιο ενηµερωµένες 
βιβλιοθήκες της χώρας. 
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Η Βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α. 

Λειτουργία 

Η Βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α. είναι ερευνητική, ιδιωτική βιβλιοθήκη και δεν λειτουργεί ως 
δανειστική. Είναι ανοιχτή για το κοινό κάθε Τρίτη και Τετάρτη 09:00 – 13:00. Το προσωπικό 
της Βιβλιοθήκης αποτελείται από δύο βιβλιοθηκονόµους που έχουν την ευθύνη για τη 
διαχείριση του υλικού και την εξυπηρέτηση του κοινού. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να 
µελετά το υλικό της Βιβλιοθήκης, αφού πρώτα εγγραφεί ως µέλος της. Η εγγραφή είναι 
δωρεάν και γίνεται µε βάση τα στοιχεία της αστυνοµικής ταυτότητας. Επίσης οι ερευνητές 
έχουν τη δυνατότητα µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου να διατυπώνουν τα ερωτήµατα 
τους και, όσο είναι εφικτό, να εξυπηρετούνται. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας µε 
το προσωπικό της Βιβλιοθήκης είναι οι ακόλουθες: 

vivliothiki@elia.org.gr 
library@elia.org.gr 

Το Ε.Λ.Ι.Α. στο πλαίσια αναδιοργάνωσης των συλλογών της Βιβλιοθήκης του, εγκατέστησε το 
βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα Advance GEAC, µε στόχο την καλύτερη επεξεργασία και 
διαχείριση του υλικού, καθώς και την άµεση εξυπηρέτηση των ερευνητών. Με το πρόγραµµα 
αυτό έχει καταλογογραφηθεί  µεγάλο µέρος της συλλογής βιβλίων και περιοδικών του 19ου   
και του 20ού αιώνα. Οι εργασίες καταλογογράφησης όλων των συλλογών της Βιβλιοθήκης 
συνεχίζονται, ενώ οι συλλογές που έχουν καταγραφεί είναι προσβάσιµες στο διαδίκτυο. 

Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης και 
ανάκτησης των βιβλιογραφικών στοιχείων της συλλογής του Ε.Λ.Ι.Α. και των στοιχείων 
πρόσβασης σε αυτήν. Ο OPAC είναι Z39.50 Gateway software, δηλαδή ένα λογισµικό 
µηχανισµού αναζήτησης στο αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), 
στο οποίο γίνεται η καταλογογράφηση των πληροφοριακών πηγών της συλλογής. Η 
αναζήτηση στο βιβλιογραφικό αυτόν κατάλογο είναι ελεύθερη από οποιοδήποτε Η/Υ που έχει 
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (Internet). Η καταλογογράφηση είναι αναδροµική και οι παλιές 
βάσεις δεδοµένων (µε ελλείψεις) του Ε.Λ.Ι.Α. καταχωρήθηκαν στον κατάλογο, ύστερα από 
µετατροπή. Αυτό έχει ως συνέπεια τίτλοι καταχωρηµένοι να εµφανίζονται µε ελλιπή στοιχεία, 
χωρίς ταξιθετικά σύµβολα και χωρίς να µπορούν να εντοπιστούν, τουλάχιστον µέχρι τη στιγµή 
που θα τεθούν υπό επεξεργασία.  

Το υλικό 
 
Το σύνολο του υλικού της Βιβλιοθήκης του Ε.Λ.Ι.Α., όπως προαναφέρθηκε, αγγίζει τους 
75.000 τίτλους. Στον αριθµό αυτό δεν υπολογίζονται οι τίτλοι που βρίσκονται στους χώρους 
αποθήκευσης και διαλογής, όπου παραµένει το υλικό που έρχεται στο Ε.Λ.Ι.Α. µέχρι να 
µεταφερθεί για επεξεργασία στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Επίσης σε αυτό το σύνολο δεν 
υπολογίζεται ο αριθµός εγγραφών από τις αποδελτιώσεις που έχουν γίνει στο Ε.Λ.Ι.Α. 
 
Το υλικό διακρίνεται  στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:  
 
α. Οι συλλογές βιβλίων του 20ού αιώνα 
β. Η συλλογή βιβλίων του 19ου αιώνα 
γ. Τύπος: εφηµερίδες, περιοδικά, ηµερολόγια 
δ. Το υλικό της αποθήκης  
 
Αναλυτικά 

Μεγάλο τµήµα της Βιβλιοθήκης αποτελούν τα βιβλία του 20ού αιώνα. Η Συλλογή της 
Ελληνικής Λογοτεχνίας και της Ελληνικής Ιστορίας είναι οι µεγαλύτερες σε όγκο. Ακολουθεί η 
συλλογή που σχετίζεται µε την ιστορία, τη γεωγραφία και τη λαογραφία περιοχών της 
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Ελλάδας. Υπάρχει, επίσης, πλούσιο πληροφοριακό υλικό (βιβλιογραφίες, εγκυκλοπαίδειες, 
λεξικά, οδηγοί, βιογραφίες) και µεγάλος αριθµός λευκωµάτων (φωτογραφικά, θεατρικά, 
τοπικά, για τις καλές τέχνες κ.ά.). Τα σχολικά εγχειρίδια που υπάρχουν στο Ε.Λ.Ι.Α., 
καλύπτουν χρονολογικά και θεµατικά τα σχολικά προγράµµατα από τις αρχές του 20ού αιώνα 
µέχρι και σήµερα. Εξίσου σηµαντικές είναι οι συλλογές βιβλίων που αφορούν την οικονοµική 
και ναυτική ιστορία της Ελλάδας, καθώς και η συλλογή για τον Αθλητισµό και τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες. Τα ελληνικά βιβλία τυπωµένα στην Αίγυπτο καλύπτουν το 70% της 
εκδοτικής προσπάθειας. Αξίζει ακόµα να αναφερθούν οι συλλογές βιβλίων, αν και σε 
µικρότερο όγκο, για τη γυναίκα, το παιδί, τη µαγειρική, τις καλές τέχνες (ζωγραφική, 
γλυπτική, αρχιτεκτονική, θέατρο, κινηµατογράφο, µουσική, χορό κ.λπ.) και το ελληνικό 
θέατρο σκιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σειρές εκδόσεων παλαιών εκδοτικών 
οίκων από τις αρχές του 20ού αιώνα (καλαίσθητες θεµατικές σειρές του Ελευθερουδάκη, του 
Γανιάρη, του Γκοβόστη, παιδικές εικονογραφηµένες σειρές του Πεχλιβανίδη, του Βλέσσα 
κ.ά.). Τέλος η Βιβλιοθήκη περιέχει εκδόσεις σύγχρονων φορέων (ΜΙΕΤ, ΕΤΒΑ κ.ά.). 

Η Βιβλιοθήκη του 19ου αιώνα του Ε.Λ.Ι.Α. καλύπτει χρονολογικά τα έτη από το 1858 µέχρι το 
1900 και αριθµεί περί τους 13.160 τίτλους. Τα έτη από το 1864 µέχρι το 1900 έχουν 
καταγραφεί βιβλιογραφικά και περιλαµβάνονται στην έντυπη έκδοση Ελληνική Βιβλιογραφία 
1864-1900: Συνοπτική αναγραφή / Φίλιππος Ηλιού, Πόπη Πολέµη. Οι εγγραφές αυτές µε 
καταγεγραµµένο τον συγγραφέα και τον τίτλο υπάρχουν ηλεκτρονικά σε περιβάλλον Microsoft 
Access. Τα έτη από το 1858 ως το 1864 καταγράφονται αυτή την περίοδο στο 
βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα Advance. Μέχρι στιγµής έχουν καταχωρηθεί 640 τίτλοι. 
 
Οι 13.160 τίτλοι περιλαµβάνουν ελληνικά βιβλία, φυλλάδια και µονόφυλλα που κυκλοφόρησαν 
τον 19ο αιώνα. Ιδιαίτερα αξίζει να αναφερθεί κανείς και στις κατηγορίες βιβλίων που συνήθως 
λείπουν από τις επίσηµες βιβλιοθήκες: λαϊκά φυλλάδια, βίοι αγίων, ηµερολόγια, λαϊκά 
µυθιστορήµατα, ολιγοσέλιδοι λίβελοι, σχολικά εγχειρίδια κ.ά., πηγές που επιτρέπουν την 
προσέγγιση και κατανόηση της συλλογικής νοοτροπίας και συνείδησης των παρελθόντων 
χρόνων, προσφέροντας πολύτιµο και µοναδικό υλικό µελέτης στους ενδιαφερόµενους 
ερευνητές.  

Μια από τις πλουσιότερες, σηµαντικότερες και πλέον ενδιαφέρουσες συλλογές της 
Βιβλιοθήκης είναι αυτή του ηµερήσιου και περιοδικού Τύπου. Περιλαµβάνει τίτλους 
εφηµερίδων, περιοδικών και ηµερολογίων, κάποιους από αυτούς σε πλήρεις σειρές και 
εκτείνεται χρονικά από τις αρχές του 19ου αι. και τα προεπαναστατικά χρόνια µέχρι τις ηµέρες 
µας. Γεωγραφικά καλύπτει τον ελληνισµό σε όλη του την έκταση, καθώς, πέραν του 
αθηναϊκού Τύπου, εκπροσωπείται µε ποικίλα τοπικά έντυπα το σύνολο του ελλαδικού χώρου, 
όπως επίσης και ο όπου γης οµογενειακός και απόδηµος ελληνισµός (Μικρά Ασία, Αίγυπτος, 
Αµερική, Αυστραλία). Η συλλογή είναι ποικίλη και πλούσια. Αρκετά έντυπα παρουσιάζουν 
κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είτε επειδή απεικονίζουν γλαφυρά µια σηµαντική ιστορική 
περίοδο, είτε γιατί από τις σελίδες τους αρθρογραφούν σηµαντικές µορφές της πολιτικής και 
των γραµµάτων, είτε απλώς γιατί αποτελούν αξιοπερίεργες και ιδιόρρυθµες εξαιρέσεις, 
ξεφεύγοντας από τα όρια και τα στερεότυπα της εποχής και του είδους τους. Επίσης ειδικό 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν ολόκληρες κατηγορίες εντύπων: οι χειρόγραφες εφηµερίδες, ο 
παράνοµος και αντιστασιακός Τύπος της Κατοχής, τα λαϊκά παιδικά περιοδικά, ο γυναικείος 
Τύπος, τα σατιρικά έντυπα, τα λογοτεχνικά περιοδικά, ο προσφυγικός Τύπος, ο 
εκκλησιαστικός, τα επαγγελµατικά και συνδικαλιστικά έντυπα κ.ά. Σηµαντική για την 
πληρότητα και τον πλούτο της είναι η συλλογή ελληνικών ηµερολογίων (ετήσιων περιοδικών 
εκδόσεων) του 19ου και 20ού αιώνα. Τα ηµερολόγια, χάρη στην ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα 
τους και στην ποικιλία του περιεχοµένου τους, αποτελούν εξαιρετικά πολύτιµες πηγές για την 
οικονοµική και κοινωνική ιστορία του νεότερου Ελληνισµού. Η συλλογή τύπου του Ε.Λ.Ι.Α. 
φτάνει αυτή τη στιγµή τους 10.300 τίτλους. Η συλλογή περιοδικών,  εφηµερίδων, 
ηµερολογίων  καταγράφτηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας". 
Όλο το υλικό ενοποιείται µέχρι το τέλος Μαΐου 2007 στο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα 
Advance GEAC. Εκεί θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία του, ενώ ήδη το προσωπικό της 
Βιβλιοθήκης καταχωρεί εκεί νέους τίτλους και συµπληρωµατικά τεύχη. 
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Το υλικό που βρίσκεται στους αποθηκευτικούς χώρους του Ε.Λ.Ι.Α., είναι αδύνατο να 
προσδιοριστεί αριθµητικά. Αποτελείται από βιβλία, εφηµερίδες και περιοδικά. Ο όγκος του 
υλικού είναι τεράστιος και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν γίνεται διαλογή και στη συνέχεια 
µεταφέρεται στην Βιβλιοθήκη προς καταγραφή. 

 
Οι Στόχοι της Βιβλιοθήκης του Ε.Λ.Ι.Α. 

Ο βασικότερος στόχος της Βιβλιοθήκης του Ε.Λ.Ι.Α. (εκτός από τη διάσωση, τη συλλογή και 
την ταξινόµηση του έντυπου υλικού που αφορά τον 19ο και τον 20ο αιώνα) είναι η καταγραφή 
όλου του υλικού που υπάρχει στους χώρους του Ε.Λ.Ι.Α. και η συγκεντρωσή του στο 
βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα Advance GEAC, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή του, αλλά 
και η προσέγγισή του από το ευρύ κοινό. Ακόµα στην προσπάθεια αναβάθµισης των παροχών 
της Βιβλιοθήκης προς στους ερευνητές, αλλά και για την προστασία του υλικού, το Ε.Λ.Ι.Α. 
ψηφιοποιεί σηµαντικό µέρος της συλλογής τύπου και βιβλίων του 19ου αιώνα. Οι εργασίες 
καταγραφής και ταξινόµησης του υλικού συνεχίζονται µε αµείωτο ρυθµό, ωστόσο είναι 
αδύνατο να προσδιορίστεί ο χρόνος ολοκλήρωσης της αναδροµικής καταγραφής του υλικού, 
αφού η Βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α. εµπλουτίζεται συνεχώς κυρίως από τις πολύτιµες δωρεές των 
φίλων και συνεργατών του. 

 


