Μήτσος Παρτσαλίδης (Τραπεζούντα 1904 - Αθήνα 1980)
Αρχείο της περιόδου 1916-1980
Μέγεθος φωτογραφικού αρχείου 1 κουτί – ελεύθερη πρόσβαση

Βιογραφικό σηµείωµα
Μέλος της ΟΚΝΕ από το 1924 και του Γραφείου Θεσσαλονίκης το 1926,
ο Μ. Παρτσαλίδης έγινε το 1926 µέλος του ΚΚΕ. Καπνεργάτης στην Καβάλα
έγινε γραµµατέας της Καπνεργατικής Ενωσης. Συνελήφθη και εκτοπίστηκε από
την δικτατορία του Πάγκαλου.
Το 1931 έγινε µέλος της ΚΕ και το 1934 του Π.Γ. του ΚΚΕ. Βουλευτής
(1932 και 1936 µε τον συνασπισµό του Παλλαϊκού Μετώπου) και πρώτος
κοµµουνιστής δήµαρχος Καβάλας (1934). Παράνοµος στη δικτατορία του
Μεταξά, συνελήφθη (Απρίλιος 1938) και φυλακίστηκε στην Κέρκυρα και στην
Ακροναυπλία απ΄όπου δραπέτευσε (Μάιος 1941).
Μέλος της "νέας" ΚΕ του ΚΚΕ τον Ιούλιο του 1941, στέλεχος του ΕΑΜ,
κλείστηκε στο Χαϊδάρι από του Γερµανούς. Απέδρασε µαζί µε 30 περίπου
στελέχη του ΚΚΕ (Μάρτιος 1944). Εθνοσύµβουλος Καβάλας στην ΠΕΕΑ,
ανέλαβε καθήκοντα γραµµατέα του ΕΑΜ (Ιούλιος 1944). Στις 11 Ιανουαρίου του
1945 υπέγραψε την εκεχειρία και συµµετείχε στις διαπραγµατεύσεις για την
συµφωνία της Βάρκιζας.
Μέλος του ΠΓ του ΚΚΕ και της Γραµµατείας της ΚΕ (Οκτώβριος 1945),
γραµµατέας του πολιτικού συνασπισµού του ΕΑΜ (1945-1947). Συνελήφθη
(Ιούλιος 1947) και εκτοπίστηκε στην Ικαρία, από όπου απέδρασε και στις αρχές
του 1948 έφτασε στο Γράµµο. Πρόεδρος της Προσωρινής ∆ηµοκρατικής
Κυβέρνησης, µε το µετασχηµατισµό της (Απρίλιος 1949). Μετά την ήττα
εγκαταστάθηκε στην Ρουµανία Καθαιρέθηκε από το ΠΓ (1950), αποκλείστηκε
από το ΚΚΕ (1952), αλλά στη συνέχεια ενσωµατώθηκε στην νέα ηγετική οµάδα
(1956). Μέλος του ΠΓ του ΚΚΕ από το 1957 διεγράφη το 1968. Ιδρυτικό
στέλεχος του ΚΚΕ Εσ. Παράνοµος στην Ελλάδα από τον Αύγουστο του 1969,
συνελήφθη (Οκτώβριος 1971) και δικάστηκε. Αποφυλακίστηκε τον Αύγουστο
του 1974.
Συνοπτική περιγραφή
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Προσωπικές φωτογραφίες: παιδικές, από την υποψηφιότητά του ως δήµαρχος
Καβάλας, από την εξορία σε Ανάφη και Ικαρία, από τον ∆ηµοκρατικό Στρατό
Ελλάδας
Φωτογραφίες από την κηδεία του Γκεόργκι ∆ηµητρώφ
Φωτογραφίες από την αποφυλάκιση της Αύρας Παρτσαλίδου από τις γυναικείες
φυλακές Αβέρωφ
Φωτογραφίες από την περίοδο της πολιτικής προσφυγιάς στη Ρουµανία
Φωτογραφίες από τη δίκη του ΚΚΕ εσωτερικού την περίοδο της δικτατορίας της
21ης Απριλίου
Φωτογραφίες από συγκεντρώσεις του ΚΚΕ εσωτερικού στη µεταπολίτευση

