
Νίκος Κοκοβλής (Μικρά Ασία 1920 – Χανιά 2012) 

Αργυρώ Πολυχρονάκη-Κοκοβλή (∆ρακώνα Κυδωνίας 1927 -) 

 

Αρχείο της περιόδου 1954-1999 

Μέγεθος αρχείου 2 κουτιά – ελεύθερη πρόσβαση 

 

∆ωρεά των ιδίων, 9/2003 & 9/2004 

 

Κωδικός αναγνώρισης: GR-ASKI-0558 

 

Βιογραφικά σηµειώµατα 

 

Ο Νίκος Κοκοβλής µεγάλωσε στα Χανιά. Η γερµανική κατοχή τον βρίσκει φοιτητή 

στην Αθήνα. Από την αρχή µετέχει στην Αντίσταση. Το Ιούνιο του 1941 κατεβαίνει 

στα Χανιά και συνδέεται µε το ΚΚΕ. Αγωνίζεται ως στέλεχος του ΕΑΜ και µετά την 

απελευθέρωση εκλέγεται γραµµατέας του Εργατικού Κέντρου Χανίων. 

Συλλαµβάνεται το 1946, αλλά αφήνεται ελεύθερος ύστερα από τις κινητοποιήσεις 

των εργατών. Το 1947 µπαίνει στην παρανοµία και στη διάρκεια του εµφυλίου 

πολέµου εντάχθηκε στο ∆ηµοκρατικό Στρατό. Μετά το τέλος του εµφυλίου ήταν 

υπεύθυνος µαζί µε την Αργυρώ Κοκοβλή των παράνοµων οργανώσεων του νοµού. 

Παρέµειναν καταδιωκόµενοι και επικηρυγµένοι µέχρι το 1962 όταν και 

φυγαδεύτηκαν στο εξωτερικό. Έζησαν στην ΕΣΣ∆ για 14 χρόνια και 

επαναπατρίστηκαν το 1976. 

 

Η Αργυρώ Πολυχρονάκη-Κοκοβλή συµµετείχε στην Αντίσταση οργανωµένη στην 

ΕΠΟΝ. Το 1947 συλλαµβάνεται και κρατείται στη φυλακή. Αποφυλακίζεται ελλείψει 

στοιχείων. Το 1948 βγαίνει στο βουνό και εντάσσεται στο ∆ηµοκρατικό Στρατό όπου 

γνωρίζει και τον Νίκο Κοκοβλή. 

 

 

Συνοπτική περιγραφή 

 

• Προσωπικά τεκµήρια: αλληλογραφία (ψιλογραφίες) µε νόµιµα και παράνοµα 

στελέχη και νοµικά έγγραφα που αφορούν την ποινική τους δίωξη (1956-1961) 

 

• Υλικά της παράνοµης κοµµατικής οργάνωσης Χανίων: αλληλογραφία µε το 

ΚΚΕ και την ΕΠΟΝ, µε πολιτικούς κρατούµενους, τεκµήρια για την απόφαση 

της ΚΕ του ΚΚΕ να διαλύσει τις παράνοµες οργανώσεις (1954-1960) 

 

• Φάκελος Παγώνας Κοκοβλή: βουλεύµατα Συµβουλίου Πληµµελειοδικών 

Χανίων και αποφάσεις Εφετείου Κρήτης (1955-1956, 1958-1959) 

 

• Κείµενα και σηµειώσεις οµιλιών και άρθρων του Νίκου και της Αργυρώς 

Κοκοβλή για τη διάσπαση του ΚΚΕ και τον αντίκτυπό της στους πολιτικούς 

πρόσφυγες της Τασκένδης, για τη ζωή των πολιτικών προσφύγων κ.ά. (1962-

1976) 

 

• Σηµειωµατάρια µε χειρόγραφες επεξεργασίες του βιβλίου «ΕΣΣ∆. Προσδοκίες 

και πραγµατικότητα. Μνήµες που ποτέ δεν σβήνουν» 

 



• Φωτογραφικά τεκµήρια: προσωπικές φωτογραφίες, πολιτικών προσφύγων σε 

Τασκένδη, Πολωνία, Ουγγαρία κ.ά., από τον επαναπατρισµό τους στην Ελλάδα 

(1962-1976) 

 

• Αρθρογραφία του Νίκου και της Αργυρώς Κοκοβλή στην εφ. Νέος Κόσµος 
(1962-1969, 1972) 

 

• Άρθρα, κείµενα, συνεντεύξεις και δηµοσιεύµατα για τον Νίκο και την Αργυρώ 

Κοκοβλή (1977-1999) 

 

• Μαρτυρίες και βιογραφικά σηµειώµατα πολιτικών προσφύγων 

 

• Τύπος (1946-1981) 

 

• Ποικίλα 


