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Βιογραφικό σηµείωµα Άγγελου Γκόγκογλου 
Γεννήθηκε το 1953 στο Ροδόλειβο Σερρών. Ο πατέρας του Κωνσταντίνος ήταν 

αριστερός και είχε εξοριστεί και φυλακισθεί για είκοσι περίπου χρόνια. Βρέθηκε στη 

Γερµανία το 1971, όπου πήρε µέρος στον αντιδικτατορικό αγώνα µέσα από τις 

γραµµές του ΕΚΚΕ και του Ρήγα Φεραίου. Για τη δράση του, του αφαιρέθηκε το 

διαβατήριο. Μετά τη µεταπολίτευση ήταν στέλεχος του Ρήγα Φεραίου και του ΚΚΕ 

Εσωτερικού. 

 
Βιογραφικό σηµείωµα Άγγελου Ελεφάντη [βλ. Βιβλιοθήκη Άγγελου Ελεφάντη] 

 

Περιγραφή 
Η συλλογή αντιδικτατορικών εντύπων των Άγγελου Γκόγκογλου και Άγγελου 

Ελεφάντη αποτελείται από 122 τίτλους περιοδικών, εφηµερίδων και δελτίων που 

προέρχονται, κατά µείζονα λόγο, από τη ∆υτική Ευρώπη και τις Σκανδιναβικές 

χώρες. Κάποια από αυτά είναι ξενόγλωσσα (Bulletin d’ Information, L’ autre Grece, 

Document Grec, Quaderni della Resistenza Greca κ.ά.). Τα περισσότερα, όµως, είναι 

στην ελληνική γλώσσα και προέρχονται από ποικίλους φορείς, όπως φοιτητικούς 

συλλόγους (Πορεία, Φωτεινός, Ανταίος κ.ά.), πολιτικές συσπειρώσεις και οργανώσεις 

(Α.Μ.Ε.Ε., Ο Αντιφασίστας κ.ά.) και συνδικαλιστικές οργανώσεις (Αντιδικτατορικό 

Εργατικό Μέτωπο, Η ώρα του εργάτη κ.ά.). Εκτός από τον αντιδικτατορικό τύπο του 

εξωτερικού, η συλλογή περιλαµβάνει και ένα σηµαντικό αριθµό παράνοµων 

αντιδικτατορικών εντύπων που κυκλοφόρησαν στο εσωτερικό, εκ των οποίων κάποια 

εξαιρετικά σπάνια ∆ελτίο του Πατριωτικού Μετώπου Θεσσαλονίκης, Το κλειδί της 

δηµοκρατίας, Αχαγιά, Ελεύθερη Αθήνα, Αγωνιστής, Οδηγητής κ.ά.  

Το πολύτιµο αυτό υλικό συµπληρώνεται από µια εξίσου σηµαντική συλλογή 

φυλλαδίων, προκηρύξεων και τρικ κυρίως από αντιδικτατορικές οργανώσεις του 

εξωτερικού, αλλά και εντός της Ελλάδας. Σε πέντε ταξινοµικά κουτιά έχουν 

συγκεντρωθεί σηµαντικά τεκµήρια για τη δράση ποικίλων οργανώσεων της 

Aριστεράς εντός και εκτός Ελλάδας. Προκηρύξεις και φυλλάδια από τη δράση 

πολιτικών κοµµάτων και οργανώσεων (ΚΚΕ, ΚΚΕ Εσωτερικού, «Ρήγας Φεραίος», 

ΚΝΕ, Αγωνιστικό Μέτωπο Ελλήνων Εξωτερικού, ΕΚΚΕ κ.ά.), αντιστασιακών 

οργανώσεων (ΠΑΜ, ΠΑΚ, ΕΑΣ, Ελληνικές Αντιδικτατορικές Επιτροπές 

Εξωτερικού), φοιτητικών συλλογών του εξωτερικού (Ένωσις των εν Παρισίοις 

Ελλήνων Σπουδαστών, Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Παρισιού κ.ά.). 
 


