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Νίκος Μοιρόπουλος (Γεράκι Σπάρτης 1911 – Τρίπολη 1972)  
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Μέγεθος αρχείου 2 κουτιά – ελεύθερη πρόσβαση  
∆ωρεά Πόπης Φυλακτού – Μάργαρη, 12/2002  
Υποαρχείο του αρχείου Νίκου Μάργαρη  
 

Κωδικός αναγνώρισης GR-ASKI- 0501α  
 
Βιογραφικό σηµείωµα  
Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο το 1924 και το 1928 έγινε, µετά από εξετάσεις, 
γραμματέας στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης µέχρι το 1936. Κατά τη 
διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά συνελήφθη και εκτοπίστηκε αρχικά στη 
Φολέγανδρο και έπειτα στην Ακροναυπλία. Τον χειµώνα του 1942 
µμεταφέρθηκε στον Ευαγγελισµό µε προβλήματα όρασης απ’ όπου και 
δραπέτευσε. Συμμετείχε στο ΕΑΜ και το 1943 τοποθετήθηκε γραμματέας στη 
Νοµαρχιακή Επιτροπή Αρκαδίας. 

 
 
 

Αρχείο Νίκου Μοιρόπουλου 
 

Κατάλογος 
 
κ. 1 
 
Φ. 1 Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΕ) 1944-1945 
 

 Διακήρυξη της Επιτροπής Διαμερίσματος Πελοποννήσου, Προς τον αγροτικό 
κόσμο του διαμερίσματος της Πελοποννήσου, 7/5/1944, έντυπο (3 αντίτυπα) 

 Εγκύκλιος της Επιτροπής Διαμερίσματος Πελοποννήσου, Προς όλες τις 
κομματικές οργανώσεις Διαμερίσματος Πελ/σου,  Τρίπολη, 20/10/1944, έντυπο 
(7 αντίτυπα)      

 Προκήρυξη της Επιτροπής Διαμερίσματος Πελοποννήσου, Προς τον αγροτικό 
κόσμο της Πελοποννήσου, Τρίπολη, 3/12/1944, έντυπο (7 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη της Επαρχιακής Επιτροπής Μαντινείας, Πατριώτες…, [12/1944], 
έντυπο (4 αντίτυπα) 

 Εγκύκλιος της Επιτροπής Διαμερίσματος Πελοποννήσου, Προς όλες τις 
κομματικές οργανώσεις του ΑΚΕ Πελοποννήσου, Τρίπολη, 5/1/1945, έντυπο  

 Επιτροπή Διαμερίσματος Πελοποννήσου, Συναγωνιστές…, Τρίπολη, 
7/1/1945, έντυπο (2 αντίτυπα) 

 Επιτροπή Περιοχής Πελοποννήσου, Πρόσκληση σε ομιλία, χ.χ., έντυπο (4 
αντίτυπα) 

 
Φ. 2 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) 1944-1945 
 

 Ανακοίνωση της Κ.Ε. του Ε.Α.Μ., Ελεύθερη Ελλάδα, 2/7/1944, έντυπο  
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 Προκήρυξη του ΕΑΜ Επαρχιακής Επιτροπής Μεγαλόπολης, Ανακοίνωσις, 
15/7/1944, έντυπο (3 αντίτυπα)  

 Προκήρυξη του ΕΑΜ Ν.Ε. Αρκαδίας, Ο Βασιληάς Γλύξμπουργκ με το 
Παπανδρέου…, 18/7/1944, έντυπο (6 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη του ΕΑΜ Ν.Ε. Αρκαδίας, Προς τον Αρκαδικό λαό, 25/7/1944, 
έντυπο (9 αντίτυπα) 

 Εγκύκλιος του Γραφείου Τύπου και Διαφώτισης ΕΑΜ Νομού Αρκαδίας, Για 
τους υπεύθυνους Τύπου…, 18/8/1944, έντυπο  

 Προκήρυξη του ΕΑΜ Αρκαδίας, Στο λαό της Τρίπολης, Μεγαλόπολης και των 
κατεχομένων χωριών, 28/8/1944, έντυπο [περιλαμβάνεται το χειρόγραφο 
σχέδιο και η έντυπη με τις τυπογραφικές διορθώσεις] 

 Προκήρυξη του ΕΑΜ Αρκαδίας, Το ιστορικό έργο του Τίτο, 29/8/1944, 
έντυπο [περιλαμβάνεται το χειρόγραφο σχέδιο και η έντυπη με τις 
τυπογραφικές διορθώσεις], (12 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη του ΕΑΜ Ν.Ε. Αρκαδίας, 28 Οχτώβρη 1940…, 28/10/1944, 
έντυπο (7 αντίτυπα) 

 Πέτρος Ρούσος, Το ΕΑΜ ελευθερωτής και αναγεννητής της Ελλάδας, Έκδοση 
"Ελεύθερης Ελλάδας" 10/1944, Ανατύπωση "Ελεύθερης  Μεσσηνίας" 
11/1944, φυλλάδιο (15 σελ.)  

 Προκήρυξη του ΕΑΜ Ν.Ε. Αρκαδίας, Λαέ της Αρκαδίας…, 3/12/1944, 
έντυπο 

 Προκήρυξη του ΕΑΜ Ν.Ε. Αρκαδίας, Λαέ της Αρκαδίας σ’ επιφυλακή, 
3/12/1944, έντυπο Προκήρυξη του ΕΑΜ, Οι Άγγλοι καίνε και ερειπώνουν την 
Αθήνα…, χ.χ., [12/1944], έντυπο 

 Προκήρυξη του ΕΑΜ Αρκαδίας, Η ψυχή της Αθήνας…, χ.χ., [12/1944], 

έντυπο [περιλαμβάνεται το χειρόγραφο σχέδιο και η έντυπη με τις 
τυπογραφικές διορθώσεις], (9 αντίτυπα) 

 Πρόσκληση σε συγκέντρωση του ΕΑΜ - ΝΕΑ, Εαμικό Γραφείο Συνοικίας 
Προφήτη Ηλία, χ.χ. [12/1944], έντυπο (5 αντίτυπα) 

 Σε γενική έφοδο για τη λευτεριά. Πανελλαδική Σύσκεψη του ΕΑΜ-2 Σ/μβρη 1944, 
Έκδοση "Ελεύθερης Ελλάδας", χ.χ. [1944], φυλλάδιο (39 σελ.) 

 Προκήρυξη του ΕΑΜ Αρκαδίας, Λαέ της Αρκαδίας…, χ.χ., [1944], έντυπο (5 
αντίτυπα)  

 Προκήρυξη του ΕΑΜ Αρκαδίας, Πατριώτες, οι γυναίκες…, χ.χ., [1944 έντυπο 

 Προκήρυξη του ΕΑΜ Ν.Ε. Αρκαδίας, Αδέρφια Τριπολίτες, χ.χ. [1944], έντυπο 
[η έντυπη με τις τυπογραφικές διορθώσεις], (2 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη του ΕΑΜ Ν.Ε. Αρκαδίας, Για το λαό της Τρίπολης, χ.χ. [1944], 
έντυπο 

 Προκήρυξη του ΕΑΜ  Ν.Ε. Αρκαδίας, Πατριώτες της Μαντινείας, χ.χ. [1944], 
έντυπο (5 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη του ΕΑΜ Ν.Ε. Αρκαδίας, Προς το λαό της Μαντινείας, χ.χ. [1944], 
έντυπο 

 Προκήρυξη του ΕΑΜ  Ν.Ε. Αρκαδίας, Προς το λαό της Τρίπολης, χ.χ. [1944], 
έντυπο 

 Προκήρυξη του ΕΑΜ Ν.Ε. Αρκαδίας, Στο λαό της Αρκαδίας, χ.χ. [1944], 
έντυπο (7 αντίτυπα) 



3 
 

 Άκοπα τρικ του ΕΑΜ Αρκαδίας [περιλαμβάνεται το χειρόγραφο σχέδιο και 
τα έντυπα με τις τυπογραφικές διορθώσεις], χ.χ. [1944], έντυπο (4 αντίτυπα) 

 Άκοπα τρικ του ΕΑΜ Αρκαδίας, χ.χ. [1944], έντυπο (3 αντίτυπα) 

 Άκοπα τρικ του ΕΑΜ Αρκαδίας, χ.χ. [1944], έντυπο (7 αντίτυπα) 

 Άκοπα τρικ του ΕΑΜ Αρκαδίας [περιλαμβάνεται το χειρόγραφο σχέδιο και 
τα έντυπα με τις τυπογραφικές διορθώσεις], χ.χ. [1944], έντυπο (5 αντίτυπα) 

 Άκοπα τρικ του ΕΑΜ Αρκαδίας [περιλαμβάνεται το χειρόγραφο σχέδιο και 
τα έντυπα με τις τυπογραφικές διορθώσεις], χ.χ. [1944], έντυπο (3 αντίτυπα) 

 Άκοπα τρικ του ΕΑΜ Αρκαδίας, χ.χ. [1944], έντυπο 

 Προκήρυξη του ΕΑΜ Τρίπολης, Συμπολίτες…", 8/1/1945, έντυπο (8 
αντίτυπα) 

 Προκήρυξη του ΕΑΜ Ν.Ε. Αρκαδίας, Πατριώτες,…, Τρίπολη 29/1/1945, 
έντυπο (22 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη του ΕΑΜ Αρκαδίας, Πατριώτες της πολύπαθης Τεγέας, χ.χ., 
έντυπο [περιλαμβάνεται το χειρόγραφο σχέδιο και η έντυπη με τις 
τυπογραφικές διορθώσεις]  (3 αντίτυπα) 

 Πρόσκληση σε χορευτική βραδυά του ΕΑΜ, χ.χ., έντυπο (6 αντίτυπα) 

 Άκοπα εισιτήρια του ΕΑΜ και της Εθνικής Αλληλεγγύης Τρίπολης, χ.χ., 
έντυπο (2 αντίτυπα) 

 
Φ. 3 Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ) 1944-1945 
 

 Διακήρυξη του ΕΛΑΣ, Η ώρα της απελευθερώσεως…, [υπογραφή Στ. 
Σαράφης], 3/9/1944, έντυπο & φωτοτ. (2 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη του ΕΛΑΣ, Προς τους αξιωματικούς…, [υπογραφή Στ. Σαράφης], 

4/9/1944, έντυπο [περιλαμβάνεται και έντυπη με τυπογραφικές 
διορθώσεις] (6 αντίτυπα) 

 Ανοικτή επιστολή του Επιτελείου της  ΙΙΙ Μεραρχίας, Προς τον Ανώτατον 
Δ/την των Ταγμάτων Ασφαλείας, 5/9/1944, έντυπο & δακτ. [περιλαμβάνεται 
και έντυπη με τυπογραφικές διορθώσεις] (7 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη του 11ου Συντάγματος της ΙΙΙ Μεραρχίας, Για τους αξιωματικούς, 
καπεταναίους και αντάρτες, 5/9/1944, έντυπο [περιλαμβάνεται το χειρόγραφο 
σχέδιο και η έντυπη με τις τυπογραφικές διορθώσεις]  (5 αντίτυπα) 

 Έκθεση του Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ για τη δράση της ΕΚΚΑ, χ.χ. 
[1944], έντυπο φυλλάδιο, (14 σελ.) 

 Διαταγή της ΙΙΙ Μεραρχίας / Στρατιωτικής Διοίκησης Τριπόλεως, Κατόπιν 
της καταλήψεως…, χ.χ. [1944], έντυπο (9 αντίτυπα) 

 Διάγγελμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ, Έκδοση «Λευτεριάς», 
1/1/1945, έντυπο  

 Προκήρυξη του ΕΛΑΣ για τη συμφωνία της Βάρκιζας,  2/1945, φωτοτ.  
 

Φ. 4 Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) 1944-1945 
 

 Διακήρυξη της Ιδρυτικής Σύσκεψης της ΕΠΟΝ, χ.χ. [2/1943], έντυπο  
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 Προκήρυξη της ΕΠΟΝ Νομού Αρκαδίας, Στη νέα γενιά της Αρκαδίας, 
31/8/1944, έντυπο [ περιλαμβάνεται το χειρόγραφο σχέδιο και έντυπες με 
τις τυπογραφικές διορθώσεις] (4 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη της ΕΠΟΝ Νομού Αρκαδίας, Λαέ της Τρίπολης, χ.χ. [1944], 
έντυπο (4 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη της ΕΠΟΝ, Στη νέα γενιά της Μαντινείας, χ.χ. [1944], έντυπο 
[περιλαμβάνεται και έντυπη με τυπογραφικές διορθώσεις και δακτ. 
απόσπασμα της προκήρυξης] (5 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη της ΕΠΟΝ Νομού Αρκαδίας, Προκήρυξη στη νέα γενιά της 
Αρκαδίας, χ.χ. [1944], πολυγρ. (2 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη της ΕΠΟΝ Νομού Αρκαδίας για την απελευθέρωση της 
Τρίπολης, χ.χ. [1944], έντυπο (7 αντίτυπα) 

 Άκοπα τρικ της ΕΠΟΝ Νομού Αρκαδίας, χ.χ. [1944], έντυπο (7 αντίτυπα) 

 Άκοπες προσκλήσεις της ΕΠΟΝ Νομού Αρκαδίας σε συνεδρίαση και 
θεατρική παράσταση,  1945, έντυπο (5 αντίτυπα) 

 Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης της ΕΠΟΝ Νομού Αρκαδίας από το 
τυπογραφείο «Λαϊκής Θέλησης», 1945, έντυπο (2 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη της ΕΠΟΝ Νομού Αρκαδίας για τα Δεκεμβριανά, χ.χ. [1945], 
έντυπο (8 αντίτυπα) 

 Αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για εκλογή Κεντρικού Συμβουλίου του Α΄ 
Πανελλαδικού Συνεδρίου της ΕΠΟΝ, 13-20/1/1946, έντυπο 

 Τραγούδια και ποιήματα, Έκδοση Τμήματος Μόρφωσης-Διαφωτισμού του ΚΣ 
της ΕΠΟΝ, φυλλάδιο, πολυγρ., χ.χ. [περιλαμβάνεται και χφ. σημείωμα της 
Επιτροπής πρωτοβουλίας για το γιορτασμό των 40 χρόνων της ΕΠΟΝ για 
την ανατύπωση του φυλλαδίου] 

 Άκοπα τρικ της ΕΠΟΝ Νομού Αρκαδίας, χ.χ., έντυπο (13 αντίτυπα) 

 Άκοπα τρικ της ΕΠΟΝ Νομού Αρκαδίας, χ.χ., έντυπο (7 αντίτυπα) 
 
Φ. 5 Εθνική Αλληλεγγύη 1944-1945 
 

 Καταστατικό της Εθνικής Αλληλεγγύης, Έκδοση: "Αλληλεγγύης του Λαού", 
6/1944, έντ. (8 σελ.) 

 Ψήφισμα του Λαού των Δήμων Μανθυρέας, Καλτεζών και Αμαρτιώτη, 9/1944, χφ 
[περιλαβμάνεται χφ σημείωμα για την έκδοση του ψηφίσματος και έντυπα 
αντίτυπα και με τυπογραφικές διορθώσεις] (18 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη της Πελοποννησιακής Επιτροπής, Πατριώτες…, 12/9/1944, 
έντυπο [περιλαμβάνεται το χειρόγραφο σχέδιο και έντυπες με τις 
τυπογραφικές διορθώσεις] (14 αντίτυπα) 

 Β΄ Πελοποννησιακό Συνέδριο, κείμενο του Κώστα Τσίμπουρη (;), 
Καλαμάτα 29/10/1944, χφ. 

 Αλληλογραφία της Νομαρχιακής Επιτροπής Αρκαδίας για την εκτύπωση 
υλικών της ΕΑ, 1944, χφ. 

 Προκήρυξη της Νομαρχιακής Επιτροπής Αρκαδίας, Πατριώτες και 
πατριώτισσες, χ.χ. [1944], έντυπο [περιλαμβάνεται το χειρόγραφο σχέδιο και 
έντυπες με τις τυπογραφικές διορθώσεις] (5 αντίτυπα) 
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 Ειδοποίηση-κάλεσμα σε πανμαντινειακό συλλαλητήριο της ΕΑ, [Οι 
οργανώσεις και οι υπηρεσίες του χωριού μας], Συναγωνιστές και 
Συναγωνίστριες, χ.χ., [1944-1945], έντυπο (22 αντίτυπα) 

 Εγκύκλιος του Τμήματος Επαρχιών προς τα Παραρτήματα, 1945, δακτ. 
[περιλαμβάνεται χφ σημείωμα του Τμήματος για τη λειτουργία των 
τμημάτων] 

 Λαϊκή Διοικητική Επιτροπή Τρίπολης, Απολογισμός 4 μηνών, Τρίπολη, 
2/1945, έντ. φυλλάδιο (15 σελ.) 

 Προκήρυξη του Συμβούλιου Πόλης, Γραφείο Διαφώτισης, Ζήτω η 25η του 
Μάρτη 1821,  25/3/1945, έντυπο  

 Ψήφισμα της Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης Στελεχών της Εθνικής 
Αλληλεγγύης, Αθήνα 30/5/1945, έντυπο 

 Εθνική Αλληλεγγύη Νομού Αχαΐας, Σελίδες Αίματος, Έκδοση: "Μάνας του 
Λαού", Πάτρα 7/1945, έντ. φυλλάδιο (16 σελ.) 

 Εγκύκλιος του Παραρτήματος Πελοποννήσου υπογεγραμμένη από τον Ν. 
Μοιρόπουλο, Πάτρα 19/8/1945, δακτ. (2 αντίτυπα) 

 Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου προς τα Παραρτήματα, Αθήνα, 
23/8/1945, δακτ. (8 αντίτυπα) 

 Επιστολή του Ν. Μοιρόπουλου, γραμματέα Προσωρινού Συμβουλίου 
Παραρτήματος Πελοποννήσου προς το Κεντρικό Συμβούλιο, Πάτρα, 
27/8/1945, δακτ. [περιλαμβάνεται και χφ. μεταγραφή από τον Ν. 
Μάργαρη] 

 Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου προς τα Παραρτήματα, Αθήνα, 
29/8/1945, δακτ. 

 Επιστολή του Κεντρικού Συμβουλίου προς το Παράρτημα Πελοποννήσου, 

Αθήνα 4/9/1945, δακτ. 

 Ανακοίνωση του Τμήματος Τύπου & Μορφώσεως σχετικά με τους 
κρατούμενους στη Θεσσαλία, Αθήνα 4/9/1945, δακτ. [περιλαμβάνεται και 
χφ. μεταγραφή από τον Ν. Μάργαρη] 

 Ανακοίνωση του Τμήματος Τύπου & Μορφώσεως σχετικά με τους 
κρατούμενους στη Γενική Ασφάλεια, Αθήνα 4/9/1945, δακτ. 
[περιλαμβάνεται και χφ. μεταγραφή από τον Ν. Μάργαρη] 

 Ανακοίνωση του Τμήματος Τύπου & Μορφώσεως σχετικά με τους 
κρατούμενους σε Αθήνα, Λέσβο, Θεσσαλία, 5/9/1945, δακτ. 

 Ανακοίνωση του Τμήματος Τύπου & Μορφώσεως σχετικά με τη λευκή 
τρομοκρατία στην Πελοπόννησο και τους κρατούμενους στην Αθήνα, 
Αθήνα 6/9/1945, δακτ. [περιλαμβάνεται και χφ. μεταγραφή από τον Ν. 
Μάργαρη] 

 Ανακοίνωση του Τμήματος Τύπου & Μορφώσεως σχετικά με τους 
κρατούμενους και τη λευκή τρομοκρατία στη Θεσσαλία, Αθήνα  7/9/1945, 
δακτ. 

 Εγκύκλιος του Κεντρικού Συμβουλίου για την έκδοση φυλλαδίου, Αθήνα 
8/9/1945, δακτ. 

 Εγκύκλιος του Τμήματος Τύπου και Μορφώσεως για τη διοργάνωση 
έκθεσης, Αθήνα 10/9/1945, δακτ. 
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 Ανακοίνωση του Τμήματος Τύπου & Μορφώσεως με νέα από τη Μαγνησία, 
την Αργολιδοκορινθία και τους κρατούμενους, Αθήνα 10/9/1945, δακτ. 

 Ανακοίνωση του Τμήματος Τύπου & Μορφώσεως με νέα από την 
Πελοπόννησο και τους κρατούμενους σε Αθήνα και Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία, 11/9/1945, δακτ. 

 Ανακοίνωση του Τμήματος Τύπου & Μορφώσεως με νέα από τους 
κρατούμενους, 11/9/1945, δακτ. [περιλαμβάνεται και χφ. μεταγραφή από 
τον Ν. Μάργαρη] 

 Υπόμνημα του Κεντρικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης 
και τους υπουργούς Υγιεινής και Πρόνοιας, Αθήνα 12/9/1945, δακτ. 

 Ανακοίνωση του Τμήματος Τύπου & Μορφώσεως με νέα από τους 
κρατούμενους, 12/9/1945, δακτ. [περιλαμβάνεται και χφ. μεταγραφή από 
τον Ν. Μάργαρη] 

 Ενημερωτικό σημείωμα του Παραρτήματος Ηλείας, Πύργος 14/9/1945, 
πολυγρ. [περιλαμβάνεται και χφ. μεταγραφή από τον Ν. Μάργαρη] 

 Επιστολή του Τμήματος Τύπου & Μορφώσεως προς την εφ. Μάννα του λαού 
για τη δημοσίευση ομιλίας του Θ. Κορνάρου – περιλαμβάνεται και το 
κείμενο της ομιλίας, Αθήνα 17/9/1945, δακτ. 

 Επιστολή του Κεντρικού Συμβουλίου προς τα Παραρτήματα, Αθήνα 
17/9/1945, δακτ. 

 Επιστολή της Γραμματείας Αθήνας προς το Παράρτημα Πελοποννήσου, 
18/9/1945, χφ. 

 Επιστολή του Κεντρικού Συμβουλίου προς το Παράρτημα Πελοποννήσου, 
Αθήνα 21/9/1945, δακτ. 

 Εγκύκλιες-οδηγίες του Οικονομικού Τμήματος «για τη διεξαγωγή της 

Λογιστικής Υπηρεσίας των Αδελφοτήτων», Αθήνα 30/9/1945, δακτ. (8 
αντίτυπα) 

 Εθνική Αλληλεγγύη Ελλάδος, Εσωτερικός Κανονισμός, Έκδοση Κ.Δ. 
Συμβουλίου, Αθήνα, 10/1945, έντ. φυλλάδιο (20 σελ.) 

 Έκθεση του Παραρτήματος Πελοποννήσου για την κατάσταση των 
οργανώσεων στην περιοχή, Πάτρα 24/12/1945, δακτ. 

 Απολογισμός των θυμάτων της λευκής τρομοκρατίας στην Τρίπολη και το 
νομό Μεσσηνίας, χ.χ. [2/1946], χφ. 

 Εισηγήσεις του Π. Σίμου και του Κ. Παπαλοΐζου στη Β΄ Πανελλαδική 
Γενική Συνέλευση, Αθήνα 5/6/1946, πολυγρ. 

 Έγγραφο, Οδηγίες προς τις οργανώσεις μας, χ.χ., δακτ. (5 αντίτυπα) 

 Κείμενα προκηρύξεων, τρικ, συνθημάτων για έκδοση, χ.χ., χφ.  

 Άκοπα τρικ της ΕΑ Αρκαδίας, χ.χ., έντυπο [περιλαμβάνεται το χειρόγραφο 
σχέδιο και έντυπο με τις τυπογραφικές διορθώσεις] (4 αντίτυπα) 

 Δύο γελοιογραφίες της Διαφώτισης ΕΑ Πόλης, χ.χ., έντυπο 
 
 
κ. 2 
 
Φ. 1 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) 1944 
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 Εγκύκλιος του Γραφείου Τύπου και Διαφώτισης Νομού Αρκαδίας, Για τους 
Γραμματείς Τύπου και Διαφώτισης…, 18/8/1944, έντυπο  

 Προκήρυξη των Κομμουνιστικών Οργανώσεων Αρκαδίας, Λαέ της Αρκαδίας, 
24/8/1944, έντυπο (27 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη της Περιφερειακής Επιτροπής Νομού Αρκαδίας, Ζήτω τα 
27χρονα της μεγάλης Οχτωβριανής Επανάστασης, χ.χ. [7/11/1944], έντυπο 

 Αποστράτευση των ανταρτών, (ανατύπωση άρθρου του Ριζοσπάστη της 
8/11/1944), έντυπο (5 αντίτυπα) 

 Πρόσκληση σε χοροεσπερίδα της Κομματικής Οργάνωσης Επαγγελματιών, 
Τρίπολη 18/11/1944, έντυπο(4 αντίτυπα) 

 Προσκλήσεις σε διαλέξεις της Περιφερειακής Επιτροπής Αρκαδίας, 
11/1944, έντυπο (8 αντίτυπα) 

 Γνωστοποίηση διαλέξεων της Περιφερειακής Επιτροπής Νομού Αρκαδίας, 
11/1944, έντυπο (7 αντίτυπα) 

 Οι όροι του Λαού, (ανατύπωση άρθρου του Ριζοσπάστη της 16/12/1944 από 
τη «Λαϊκή Θέληση»), χ.χ., έντυπο 

 Προκήρυξη της Περιφερειακής Επιτροπής Αρκαδίας, Στα όπλα Αρκάδες!, χ.χ. 

[12/1944], έντυπο & φωτοτ. (5 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη των Κομμουνιστικών Οργανώσεων Αρκαδίας, Εργάτες και 
εργάτισσες της Μεγαλόπολης, χ.χ. [1944], έντυπο 

 Προκήρυξη των Κομμουνιστικών Οργανώσεων Αρκαδίας, Εργάτες και 
εργάτισσες της Τρίπολης, χ.χ. [1944], έντυπο [περιλαμβάνεται το χειρόγραφο 
σχέδιο] (3 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη των Κομμουνιστικών Οργανώσεων Αρκαδίας, Αδέρφια της 
Τριπολιτσάς, χ.χ. [1944], έντυπο (7 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη των Κομμουνιστικών Οργανώσεων Τεγέας, Αδέρφια της Τεγέας, 
χ.χ. [1944], έντυπο (3 αντίτυπα) 

 Άκοπα τρικ των Κομμουνιστικών Οργανώσεων Αρκαδίας, χ.χ. [1944], 
έντυπο [περιλαμβάνονται  τα χειρόγραφα σχέδια], (2 αντίτυπα) 

 Άκοπες ασυμπλήρωτες προσκλήσεις του ΚΚΕ Τρίπολης, χ.χ., έντυπο (15 
αντίτυπα) 

 Άκοπα Τρικ του ΚΚΕ, χ.χ., έντυπο (5 αντίτυπα) 

 Άκοπα Τρικ της ΚΕ του ΚΚΕ, Όλο το κόμμα σε συναγερμό, χ.χ., έντυπο (4 
αντίτυπα) 

 Άκοπα τρικ των Κομμουνιστικών Οργανώσεων Αρκαδίας,  χ.χ., έντυπο  

 Γραφείο Οικονομικού της Περιφερειακής Επιτροπής Ν. Αρκαδίας, 
Διαταχτική παράδοσης, ασυμπλήρωτη οικονομική απόδειξη, Τρίπολη 1944, 
έντυπο, (15 αντίτυπα) 

 Άκοπα κουπόνια προαιρετικής οικονομικής ενίσχυσης της Περιφερειακής 
Επιτροπής Ν. Αρκαδίας, χ.χ., έντυπο (1 αντίτυπο) 

 Άκοπα κουπόνια προαιρετικής οικονομικής ενίσχυσης της ΑΕ Τρίπολης, 
χ.χ., έντυπο 

 Άκοπα κουπόνια της  Λαϊκής Επιτροπής Τριπόλεως για παραχώρηση 
μέρους και ρούχων διανυκτέρευσης σε συναγωνιστές, χ.χ., έντυπο (4 
αντίτυπα) 
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 Το εθνικό μας πρόβλημα και το Κομμουνιστικό Κόμμα  της Ελλάδας, ανατύπωση 
«Λεύτερου Μωρηά», χ.χ. έντυπο βιβλιαράκι (32 σελ.) 
 

 
Φ. 2 Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) 1944 
 

 Εγκύκλιος Εθνικής Πολιτοφυλακής Θήβας-Αττικής-Μεγαρίδας, Προς τους 
προέδρους των κοινοτήτων ελευθέρων περιοχών…, 23/6/1944, έντυπο & φωτοτ. 
(2 αντίτυπα) 

 Εγκύκλιος της Διοικητικής Επιτροπής Πελοποννήσου, Προς όλα τα 
Νομαρχιακά και Επαρχιακά Συμβούλια Αυτοδιοίκησης, 7/7/1944, έντυπο & δακτ. 
με τυπογραφικές διορθώσεις  (2 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη της Εθνικής Πολιτοφυλακής Πελοποννήσου, Προς τους 
αξιωματικούς και οπλίτες της Χωροφυλακής, των Ταγμάτων Ασφαλείας…, 
14/7/1944, έντυπο (2 αντίτυπα) 

 Ανακοίνωση του Επαρχιακού Συμβουλίου Αυτοδιοίκησης Γορτυνίας, 
15/7/1944, έντυπο (6 αντίτυπα) 

 Προκήρυξη του Διοικητικού Αντιπροσώπου Μεγαλόπολης της ΠΕΕΑ, Προς 
το Λαό της Επ. Μεγαλόπολης, 20/7/1944, έντυπο  

 Εγκύκλιος της Γεωργικής Υπηρεσίας του Επαρχιακού Συμβούλιου 
Γορτυνίας, Για όλους τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς της Επαρχίας, 7/8/1944, 
έντυπο με τυπογραφικές διορθώσεις  και το χειρόγραφο σχέδιο (2 αντίτυπα) 

 Κοινοποίηση απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Πελοποννήσου της 
ΠΕΕΑ από το Επαρχιακό Συμβούλιο Γορτυνίας, Για τα κοινοτικά Συμβούλια 
της Επαρχίας, Δημητσάνα 8/8/1944, έντυπο & δακτ. [περιλαμβάνεται το 
χειρόγραφο σχέδιο και η έντυπη με τις τυπογραφικές διορθώσεις] (3 
αντίτυπα) 

 Κοινοποίηση εγκυκλίου της Γραμματείας Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Υγιεινής της ΠΕΕΑ από το Επαρχιακό Συμβούλιο Γορτυνίας, Για τα 
κοινοτικά Συμβούλια της Επαρχίας, Δημητσάνα 8/8/1944, έντυπο (3 αντίτυπα) 

 Κοινοποίηση εγκυκλίου της Διοικητικής Επιτροπής Πελοποννήσου της 
ΠΕΕΑ από το Επαρχιακό Συμβούλιο Γορτυνίας, Για τα κοινοτικά Συμβούλια 
της Επαρχίας, Δημητσάνα 8/8/1944, χφ. 

 Εγκύκλιος του Επαρχιακού Συμβουλίου Μαντίνειας, Προς τους προέδρους 
κοινοτήτων Μαντινείας, Λεβίδι  23/8/1944, έντυπο [περιλαμβάνεται το 
χειρόγραφο σχέδιο και η έντυπη με τις τυπογραφικές διορθώσεις] (2 
αντίτυπα) 

 Κοινοποίηση εγκυκλίου της Διοικητικής Επιτροπής Πελοποννήσου της 

ΠΕΕΑ από το Επαρχιακό Συμβούλιο Μαντίνειας, Για τα κοινοτικά Συμβούλια 
της Επαρχίας, 28/8/1944, έντυπο με τυπογραφικές διορθώσεις 

 Εγκύκλιος του Γραφείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προς τους 
Διοικητικούς Αντιπροσώπους και τα Επαρχιακά Συμβούλια Αυτοδιοίκησης της 
Πελοποννήσου, 17/9/1944, έντυπο [περιλαμβάνεται το χειρόγραφο σχέδιο 
και η έντυπη με τις τυπογραφικές διορθώσεις] (8 αντίτυπα) 

 Κοινοποίηση απόφασης της ΠΕΕΑ από τον Διοικητικό Αντιπρόσωπο 
Μαντίνειας, Προς τους πρόεδρους των Κοινοτήτων και τους Προέδρους των 
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Λαϊκών Δικαστηρίων, 19/9/1944, έντυπο [περιλαμβάνεται το χειρόγραφο 
σχέδιο και η έντυπη με τις τυπογραφικές διορθώσεις] (13 αντίτυπα) 

 Απόσπασμα εγκυκλίου της Π.Ε. Κ.Ο. Θήβας, Προς όλες τις Αχτιδικές 
Επιτροπές…, 30/9/[1944], δακτ. & φωτοτ. (2 αντίτυπα) 

 Εγκύκλιος του Διοικητικού Αντιπροσώπου Μαντινείας, Προς τους Προέδρους 
των Κοινοτήτων…, Τρίπολη 10/10/1944, έντυπο (1 αντίτυπο)  

 Προκήρυξη του Επαρχιακού Συμβουλίου Αυτοδιοίκησης Μαντινείας, 
Σκλαβωμένε λαέ της Τρίπολης,…, χ.χ. [1944], έντυπο [περιλαμβάνεται η 
έντυπη με τις τυπογραφικές διορθώσεις]  (7 αντίτυπα) 

 
Φ. 3 Διάφορες αντιστασιακές και κοινωνικές οργανώσεις 1944-1945 
 

 Αγωνιζόμενες Γυναίκες Αρκαδίας: προκήρυξη, Στις γυναίκες της Τριπολιτσάς, 
χ.χ. [1944], έντυπο [περιλαμβάνεται το χειρόγραφο σχέδιο] (6 αντίτυπα) 

 Απεργιακή Επιτροπή Αρκαδίας: προκήρυξη, Αρκαδικέ Λαέ,…, 6/12/1944, 
έντυπο (11 αντίτυπα) 

 Εργατικό Κέντρο Τρίπολη: προκήρυξη, Ζήτω η 26η Επέτειο της ίδρυσης της 
Γεν. Συνομ/δίας Εργατών Ελλάδας, χ.χ. [1944], έντυπο 

 Λαϊκή Επιτροπή Ανοικοδόμησης Παρθενίου: προκήρυξη, Προς την 
Αυτοδιοίκηση, το ΕΑΜ, την ΕΠΟΝ, την Ε.Α. των χωριών, 25/12/1944, έντυπο 
(6 αντίτυπα) 

 Πανδημοκρατικό Μέτωπο Αρκαδίας: πρόσκληση σε σύσκεψη, Τρίπολη 
18/12/1944, έντυπο (2 αντίτυπα) 

 Πανδημοκρατικός Συνασπισμός Αρκαδίας: α. προκήρυξη,  Η σημερινή 
ημέρα της δημόσιας εμφανίσεως…, Τρίπολη 2/1/1945, έντυπο (25 αντίτυπα) 
και β. Πρακτικό Ιδρύσεως Πανδημοκρατικού Συνασπισμού, χ.χ. [1945], έντυπο 

 Συντρόφισσες Περιφέρειας Μαντινείας Κυνουρίας: άκοπα Τρικ, χ.χ. [1944-
1945], έντυπο (5 αντίτυπα) 

 Ανυπόγραφη προκήρυξη, Προς το Λαό της Αρκαδίας, χ.χ. [15/12/1944], 
έντυπο (2 αντίτυπα) 

 Ανυπόγραφη προκήρυξη, Ειδοποίηση στο λαό της Μαντινείας, 12/1944, 
έντυπο (6 αντίτυπα) 

 Οι Σύμμαχοι για την Ελλάδα, Εκδοτικός Οργανισμός «Ο Ρήγας», χ.χ. [1945], 
έντυπο φυλλάδιο (16 σελ.) 

 Ανακοίνωση σειράς διαλέξεων από άγνωστο φορέα, χ.χ., έντυπο (6 
αντίτυπα) 

 Εισιτήρια για ποδοσφαιρικό αγώνα, χ.χ., έντυπο  
 
 
Φ. 4 Δικαστική υπόθεση Κόδρου Γρηγόριου  
 

 Έγγραφες απολογίες, κλήση για παράσταση στο δικαστήριο, καταθέσεις 
μαρτύρων, εκθέσεις του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρίπολης και η 
απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρίπολης, 1945-1946, χφ. και 
δακτ. [περιλαμβάνονται φωτοαντίγραφα και χφ. μεταγραφές από τον Ν. 
Μάργαρη] 
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 Αλληλογραφία του Κόδρου Γρηγορίου με την αδελφή του και άλλα 
πρόσωπα από την Τρίπολη και από τη φυλακή, 1945-1946, χφ. 
[περιλαμβάνονται φάκελοι αλληλογραφίας και χφ. μεταγραφές από τον Ν. 
Μάργαρη] 

 
Φ. 5 Ονομαστικές καταστάσεις εκτελεσθέντων και συνεργατών των 
Γερμανών 
 

 Πίνακες εκτελεσθέντων στην Κατοχή στις περιοχές Τρίπολη, Μεγαλόπολη, 
Μαντίνεια, χφ. [περιλαμβάνονται χφ. μεταγραφές από τον Ν. Μάργαρη] 

 Πίνακες εκτελεσθέντων στην Κατοχή στις περιοχές Τεγέα, Κυνουρία, 
Γορτυνία, χφ. [περιλαμβάνονται χφ. μεταγραφές από τον Ν. Μάργαρη] 

 Χειρόγραφος κατάλογος συνεργατών των Γερμανών και ταγματασφαλιτών 
στην Αρκαδία, 1944 (με χφ εισαγωγικό σημείωμα του Ν. Μάργαρη για το 
αρχείο Μοιρόπουλου) 

 
Φ. 6 Ονομαστικές καταστάσεις πολιτικών κρατουμένων στην 
Πελοπόννησο 
 

 Ονομαστική κατάσταση πολιτικών κρατουμένων στις Φυλακές Σπάρτης, 3-
4/1945, χφ. [περιλαμβάνονται χφ. μεταγραφές από τον Ν. Μάργαρη] 

 Ονομαστική κατάσταση πολιτικών κρατουμένων στις Φυλακές Γυθείου-
συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση την οποία έχουν συντάξει οι 
κρατούμενοι για τις φυλακές, 1945, χφ. [περιλαμβάνονται χφ. μεταγραφές 
από τον Ν. Μοιρόπουλο και τον Ν. Μάργαρη και φωτοτ. φωτογραφιών 
των φυλακών] 

 
κ. 3 
 
Φ. 1 Παράνομος τύπος 
       

 Ελεύθερη Ελλάδα, Πρωϊνό και απογευματινό δελτίο (28/1/[1945]) 
Πρακτορείο «Ελεύθερη Ελλάδα», δελτίο της 21/5/1944 

 Η Φωνή των Θυμάτων, Όργανο της Επαρχιακής Επιτροπής Κιλκίς της Ε.Α., 
αρ.φ. 2 (21/3/1945) 

 Η Φωνή του Μωρηά, Όργανο της Πελοποννησιακής Επιτροπής του ΕΑΜ, 
Χρόνος Α’, αρ.φ. 1-2 (13/5-5/6/1944), 4-7 (30/6-28/8/1944) 

 Λαϊκή Θέληση, Όργανο των Κομμουνιστικών Οργανώσεων της Αρκαδίας, 
αρ.φ. 3-4 (1/9-11/9/1944), Έκτακτη Έκδοση (6/12/1944) 

 Λευτεριά, Όργανο των Οργανώσεων του ΕΑΜ Αρκαδίας, Χρόνος Γ’, αρ.φ. 
26-[27] (6/9/1944-χ.χ. [1944]) 

 Λεύτερος Μωρηάς, Όργανο της Κομματικής Επιτροπής Περιοχής 
Πελοποννήσου και Δ. Στερεάς του ΚΚΕ, αρ.φ. 66 (6/1945) 

 Το Ραδιόφωνο, Καθημερινό Δελτίο Ειδήσεων της Ν.Ε. ΕΑΜ Αρκαδίας, αρ.φ. 
6-7 (28-29/8-30/8/1944), 9-18 (1/9-10/9/1944), 20-21 (12/9-13/9/1944), 
Έκτακτη Έκδοση (27/9/1944) 
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Τυπογραφικά δοκίμια και χειρόγραφα της εφημερίδας «Το Ραδιόφωνο» 

 Το Σάλπισμα, Όργανο του Συμβουλίου Νομού Ηλείας της ΕΠΟΝ, αρ.φ. 9 
(12/9/1944) 

 Δελτίο Αποφάσεων Διοικητικής Επιτροπής Πελοποννήσου, ΠΕΕΑ, Χρόνος 1ος, 
αρ.φ. 1 (12/7/1944), 3 (5/8/1944)  
Δελτίο Πράξεων και Αποφάσεων, ΠΕΕΑ, Χρόνος 1ος, αρ.φ. 4 (30/3/1944). 
Ακόμη, 1 φύλλο με τις Πράξεις 22 και 30 [4-5/ 1944]και 1 φύλλο με την 
Πράξη 24 [4/1944]  

                                                           
Φ. 2 Ποικίλα 
 

 Χειρόγραφα σχέδια και έντυπα με τυπογραφικές διορθώσεις προκηρύξεων, 
τρικ και άρθρων, χ.χ. [1944-1945] 

 Χειρόγραφα σχέδια και έντυπα με τυπογραφικές διορθώσεις άρθρων και 
δελτίων ειδήσεων, χ.χ. [1944-1945] 

 Χειρόγραφες επιστολές, σημειώματα και αποδείξεις παραλαβής σχετικά με 
τη διακίνηση, την οικονομική ενίσχυση  και τον εμπλουτισμό της ύλης των 
παράνομων εφημερίδων της Αρκαδίας, 1944 

 Μεταγραμμένα άρθρα του Ριζοσπάστη και της Λευτεριάς για δικαστικές 
υποθέσεις πρώην αντιστασιακών, 10/1945, χφ. [περιλαμβάνονται χφ. 
μεταγραφές από τον Ν. Μάργαρη] 

 Χειρόγραφο τρικ για τη διάδοση της εφ. Λαϊκή Θέληση, χ.χ. 

 Αχρησιμοποίητα φύλλα για προκηρύξεις, χ.χ. 

 Σπάραγμα προκήρυξης για τα Τάγματα Ασφαλείας και τον Δ. 
Παπαδόγγονα, χ.χ. [1944], φωτοτ. χφ.  

 Διαφημιστικό ξενοδοχείου από τα «Τυπογραφεία: Λαϊκής Θέλησης», χ.χ. 

 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών, 11/7/1931, έντυπο (18 σελ.) 

 
Φ. 3 Φάκελοι – Μαρτυρίες / αφηγήσεις 
 

 Νίκος Μοιρόπουλος: α. χφ. μαρτυρία της συζύγου του Έλλης 
Μοιροπούλου, β. χφ. βιογραφικό του Ν. Μοιρόπουλου και γ. χφ. 
καταγραφή της σωτηρίας και πορείας του αρχείου του Ν. Μοιρόπουλου, δ. 
δακτ. κείμενο του Ν. Μοιρόπουλου με τίτλο: «Η Εθνική Αλληλεγγύη στο 
Μωρηά», φωτοτ. σκίτσου του Ν. Μοιρόπουλου και φωτοτ. χφ ποιήματος με 
τίτλο «Στο γυιό μου», 1967 και ε. χφ. κατάλογοι του αρχείου του Ν. 
Μοιρόπουλου (καταγεγραμμένα από τον Νίκο Μάργαρη στις 16/4/1984) 

 Παναγιώτης Παπαδημητρίου: αντίγραφα τεκμηρίων (απολυτήριο από τον 
ΕΛΑΣ, φύλλο πορείας, βεβαιώσεις, απόφαση εκτοπισμού κ.ά.), 1945, 1959-
1960 

 Νίκος Γιαννέτσος: αντίγραφα τεκμηρίων (φύλλο πορείας, προαγωγή) [με 
χφ αφιέρωση στον Νίκο Μάργαρη, 6/3/1986]  

 Μαρτυρία του Γεώργιου Κακάνη με τίτλο: 1945. Πρωτοχρονιά: Πως αφόπλισαν 
οι Άγγλοι το Τμήμα Πολιτοφυλακής στις Σπέτσες, χφ. (και χφ. αντίγραφο του 
Νίκου Μάργαρη,  12/1980) 
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 Χειρόγραφο αφήγημα αγνώστου, χ.χ. [1944]  

 Ποίημα του Γ. Λεύτερου με τίτλο: Απολογία, χ.χ., δακτ. 

 Αφήγημα αγνώστου με τίτλο: Η αδερφή, χ.χ., δακτ. 
 
 
      
 
     
 
   

 




