
 

 
Στάβερης Ηλίας (Αη Γιώργης Κεφαλλονιάς 1924 - Αθήνα 2010)  
Αρχείο της περιόδου 1943 - 2000  
Μέγεθος αρχείου 21 κουτιά – ελεύθερη πρόσβαση 
∆ωρεά του ίδιου, 1996 – 2010  

Kωδικός αναγνώρισης GR-ASKI- 0084  
 
Βιογραφικό σηµείωµα  
Μέλος της ΟΚΝΕ από το 1941, ο Ηλίας Στάβερης οργανώθηκε στη συνέχεια 
στο ΕΑΜ Νέων ως υπεύθυνος νέων εργατών. Ιδρυτικό µέλος της ΕΠΟΝ, µέλος 
του Κ.Σ. της, ενεργοποιήθηκε στην Εργατική Αχτίνα της ΕΠΟΝ Αθήνας. 
Συνελήφθη το 1949 και καταδικάστηκε σε θάνατο. Κρατήθηκε επί δέκα χρόνια 
σε διάφορες φυλακές της χώρας και αποφυλακίστηκε το 1958 από τις φυλακές 
Αίγινας. Μέλος της ∆.Ε. της Ε∆Α, ασχολήθηκε µε τα συνδικαλιστικά και 
κυρίως µε τον τοµέα οικοδόμων της Ε∆Α Αθήνας. Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ από 
το 1961. Παράνοµος στην Ελλάδα εντάχθηκε στο ΚΚΕ εσωτερικού και εξελέγη 
µέλος της Κ.Ε. και του Ε.Γ. το 1969. Υπεύθυνος για τις οργανώσεις της ∆. 
Ευρώπης έφυγε από την Ελλάδα το 1970. Μετά την επιστροφή του τον 
Σεπτέμβριο του 1974 ορίστηκε υπεύθυνος για την εργατική δουλειά της ΚΟΑ. 
Γραμματέας του ΑΕΜ την περίοδο 1979-1985. Πλαισίωσε το Οργανωτικό 
Γραφείο της Ε.ΑΡ. και µέχρι το 2000 ήταν υπεύθυνος των Γραφείων του 
Συνασπισμού. 
 

Αρχείο Ηλία Στάβερη 
 

Κατάλογος 
 
Α. Δικτατορία 
κ.  1  
Φ. 1 
ΚΚΕεσ. (1971-1975) 
24 Μπλόκ σημειώσεων και λυτές χφ. σημειώσεις του Ηλία Στάβερη από την 
περίοδο της δικτατορίας (1971 – 1975) 
[Περιέχουν χφ. σημειώσεις του Η. Στ. (υπεύθυνος κομματικών οργανώσεων 
του ΚΚΕεσ. στη Δ. Ευρώπη) από συνεδριάσεις κομματικών οργανώσεων του 
ΚΚΕ εσ., προγραμματισμούς και απολογισμούς, εκτιμήσεις και στοιχεία για 
την οργανωτική κατάσταση]  
 
κ.  2 
Φ. 1 
ΚΚΕεσ.  (1968 – 1974) 
Ανακοινώσεις, διακηρύξεις, εσωκομματικά κείμενα και σημειώματα, 
αποφάσεις, οργανωτικά κείμενα, χφ. σημειώματα, εκθέσεις, εισηγήσεις, 
προγραμματισμοί, τεκμήρια συνεδριάσεων  
Φ. 2 
ΚΚΕεσ. (1971 - 1972) 



 

Αλληλογραφία (επιστολές, εκθέσεις, σημειώματα, σχέδια προκηρύξεων) 
μεταξύ του γραφείου εξωτερικού του ΚΚΕεσ. και της παράνομης οργάνωσης 
(Κομματικού κέντρου εσωτερικού) στην Ελλάδα (1971 – 1972) 
Φ. 3 
ΚΚΕεσ. (1972 – 1973) 
Αλληλογραφία του παράνομου κέντρου στην Ελλάδα και του Γραφείου της 
Κ.Ε. του ΚΚΕεσ. στο εξωτερικό και εσωκομματικά κείμενα (Δακτ. κείμενα από 
το τμήμα των υλικών ενημέρωσης) 
Φ. 4 
ΚΚΕεσ.  – Διεθνείς σχέσεις  
Χφ. σημειώσεις του Ηλ. Στάβερη από τις επισκέψεις της αντιπροσωπείας του 
ΚΚΕεσ. σε Κορέα, Ρουμανία / Δημοσιεύματα ξένου τύπου για τις επισκέψεις 
(1970 – 1973) 
Φ. 5 
ΚΚΕ εσωτ. – Διεθνείς Σχέσεις (1972 – 1974) 
Επιστολές του Τμ. Διεθνών Σχέσεων του ΚΚΕεσ. προς πολιτικά κόμματα  και 
οργανώσεις  
 
κ. 3 
Φ. 1 
ΚΚΕ εσ. – Α΄ Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη, 10/1972  
- Προετοιμασία : απολογισμοί, εκθέσεις, αποφάσεις και σημειώματα των 
κομματικών οργανώσεων Ιταλίας, Δ. Γερμανίας, Γκρατς, Αγγλίας, Παρισιού, 
Σουηδίας, Βελγίου  
- Θέσεις για την Συνδιάσκεψη, Κεντρική εισήγηση, απόφαση, χαιρετισμοί  - 
μηνύματα, εγκύκλιοι, χφ. σημειώσεις του Ηλ. Στάβερη 
Φ. 2 
ΚΚΕεσ.  
- Κομματική Επιτροπή Εξωτερικού (1971 – 1972) :αποφάσεις, εγκύκλιοι 
- Κομματική Επιτροπή Δ. Ευρώπης (1972 - 1973): ανακοινώσεις, αποφάσεις, 
εγκύκλιοι 
- ΕΔΑ Δ. Ευρώπης (1968): απόφαση της Α΄ Συνδιάσκεψης (6/1968) 
Φ. 3 
ΚΚΕεσ.  / ΠΑΜ : Κομματικές οργανώσεις Ευρώπης  (1970 – 1972) 
- Κ.Ο. Βελγίου (1970 - 1971): Εσωτερικά σημειώματα, εκθέσεις, εισηγήσεις, 

τεκμήρια για το φοιτητικό κίνημα εξωτερικού 
- Κ.Ο. Ρουμανίας (1971 – 1972) : αποφάσεις, ανακοινώσεις, απολογισμοί, 

κείμενα της ΚΕΠΠΕ 
- ΠΑΜ Παρισιού (1971 - 1972): Εσωοργανωτικά κείμενα, απολογισμοί, 

εκθέσεις και σημειώματα  
- Κ.Ο. Λονδίνου (1972-1973): 2 σημειώματα της Ασπασίας 

[Παπαθανασίου] 
- Κ.Ο. Δ. Γερμανίας – Δ. Βερολίνου (1971 - 1972) 
 
κ.  4 
Φ. 1 
ΠΑΜ  - Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης (1970 – 1971) 



 

Σχέδια κειμένων για το ΕΣΑ, ιδρυτική διακήρυξη, πρακτικά συνάντησης 
αντιπροσωπειών ΠΑΜ - ΠΑΚ, οργανωτικά σημειώματα, αντίγραφα 
επιστολών Μ. Θεοδωράκη – Α. Παπανδρέου για την συγκρότηση και τη 
λειτουργία του ΕΑΣ (πρωτότυπα και αντίγραφα) 
Φ. 2 
ΠΑΜ (1970 - 1974)  
ΠΑΜ Επιτροπή Εξωτερικού / Εθνικό Συμβούλιο : Ανακοινώσεις, αποφάσεις, 
εγκύκλιοι και διάφορα άλλα τεκμήρια του ΠΑΜ (1970-1974)  
Δηλώσεις, επιστολές και κείμενα του Μ. Θεοδωράκη (1967-1972) 
Τετράδια Μίκη Θεοδωράκη: κείμενα για την ελληνική αριστερά και το 
αντιστασιακό κίνημα (4 κείμενα, Ζάτουνα Αρκαδίας, 1969) 
Φ. 3 
Ρήγας Φεραίος και άλλα τεκμήρια για το φοιτητικό κίνημα στη δικτατορία 
(1968 – 1974) 
Ανακοινώσεις, αποφάσεις, εκθέσεις, εσωοργανωτικά κείμενα, χφ. διακήρυξη 
ΕΦΕΕ (1968), υπόμνημα αντιπροσωπείας της ΔΝΛ προς την Ε.Ε. της ΠΟΔΝ 
(1973), Για την ανάπτυξη του αντιδικτατορικού δημοκρατικού φοιτητικού κινήματος, 
Θέσεις της κομμουνιστικής οργάνωσης σπουδαστών του ΚΚΕ (Εσ.), 10/1972 
(έντυπο φυλλάδιο)  
Φ. 4 
Πολυτεχνείο (11/1973) 
Δηλώσεις στελεχών του ΚΚΕεσ., θέσεις και κείμενα του ΚΚΕεσ. για το 
Πολυτεχνείο 
Φ. 5 
Επιστολές πολιτικών κρατουμένων (αντίγραφα), κείμενα για τα δικτατορικά 
καθεστώτα  (1970 – 1972) 
 
κ. 5 
Αντιδικτατορικό Εργατικό Μέτωπο (ΑΕΜ) (1968 – 1974) 
Φ. 1  
ΑΕΜ Κεντρική Επιτροπή (1967 – 1971) 
Ανακοινώσεις, προκηρύξεις, καταγγελίες (έντυπα, φωτοτυπίες, μεταγραφές) 
Φ. 2  
ΑΕΜ Δυτικής Ευρώπης (1971 – 1973) 
Εγκύκλιοι και επιστολές προς τις κομματικές οργανώσεις 
Φ. 3 
Α’ Πανευρωπαϊκή Σύσκεψη στελεχών του ΑΕΜ, Αμβούργο, 26-27/5/1973,  
Προετοιμασία, θέσεις, εισηγήσεις, απόφαση 
Φ. 4  
ΑΕΜ – Διεθνείς Σχέσεις 
- Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (Δ.Ο.Ε.): Υπομνήματα, ενημερωτικά 

σημειώματα για το ελληνικό ζήτημα (1970) 
- Επιστολές προς την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία και άλλους 

φορείς [Επιστολές, σχέδια επιστολών, ενημερωτικά σημειώματα] (1971  
1972) 

Φ. 5  



 

Χφ. κείμενα, σχέδια κειμένων, άρθρα και σημειώσεις του Ηλία Στάβερη για το 
συνδικαλιστικό κίνημα και στην περίοδο της δικτατορίας  
 
 
Β. Μεταπολίτευση 
ΚΚΕ εσωτερικού 
κ.  6  
Φ. 1 
ΚΚΕεσ. – Κεντρική Επιτροπή – Εκτελεστικό Γραφείο (1976-1986) 
Εισηγήσεις, ανακοινώσεις, διαγράμματα εισηγήσεων, εσωκομματικά κείμενα 
σε συνεδριάσεις της Κ.Ε. και του Ε.Γ. του ΚΚΕεσ. σχετικά (κυρίως) με το 
εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα 
Φ. 2 
ΚΚΕεσ.  – Συνδικαλιστικό Γραφείο (1975 – 1980) 
Συνεδριάσεις του γραφείου (εισηγήσεις και πρακτικά), εγκύκλιοι, 
προγραμματισμοί, αποφάσεις της ΚΕ του ΚΚΕεσ., ενημερωτικά σημειώματα, 
εκθέσεις, τεκμήρια για την «Αδέσμευτη Συνδικαλιστική Δημοκρατική 
Συνεργασία» (ΑΣΔΗΣ) / Ομιλίες και συνεντεύξεις του Ηλ. Στάβερη (1977-
1980) 
Φ. 3 
ΚΚΕεσ. 
Ομιλίες του Ηλ. Στάβερη στο Εθνικό Συμβούλιο του ΚΚΕεσ. (30/1/1981) και 
προεκλογικές ομιλίες και σημειώσεις (1981) 
 
κ. 7  
Φ. 1  
ΚΚΕεσ. – Κ.Ο.Α. / Εργατικός Τομέας (1975 – 1977) : Εισηγήσεις, αποφάσεις, 
εκθέσεις, σημειώματα, εσωκομματικά κείμενα για το εργατικό / 
συνδικαλιστικό κίνημα – Στοιχεία και οργανωτικές καταστάσεις για τον 
εργατικό τομέα 
Φ. 2  
Σύσκεψη στελεχών του ΚΚΕεσ. για εργατικά θέματα 
Πανελλαδική Εργατική Σύσκεψη του ΚΚΕεσ. (3-4/4/1982): εισήγηση  Ηλ. 
Στάβερη, κείμενο με περίληψη της συζήτησης   
Φ. 3  
ΚΚΕεσ. – Συνέδρια 
1ο Συνέδριο, 6/1976 (παναθηναϊκή συνδιάσκεψη, ομιλία Ηλ. Στάβερη στο 
συνέδριο) – 3ο Συνέδριο, 5/1982 (ομιλία Ηλ. Στάβερη κ.ά), 4ο Συνέδριο, 
5/1986 (χφ. σημειώσεις Ηλ. Στάβερη, επεξεργασία θέσεων) / Ονομαστικές 
καταστάσεις μελών Κ.Ε. και άλλα τεκμήρια από τα συνέδρια (ντοσιέ) 
 
Συνδικαλιστικά 
 
κ. 8 
Αντιδικτατορικό Εργατικό Μέτωπο – Ανανεωτικό Εργατικό Μέτωπο 
(ΑΕΜ) (1975 - 1985)  
Φ. 1  



 

ΑΕΜ 
Τεκμήρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΕΜ (1975 – 1980) 
Κανονισμός λειτουργίας, ψηφίσματα, εισηγήσεις, προσκλήσεις, επιστολές, 
ενημερωτικά δελτία, ανακοινώσεις, διακηρύξεις, αποφάσεις, χαιρετισμοί,  
ονομαστικές καταστάσεις, ομιλίες, ενημερωτικά σημειώματα προς το 
Εκτελεστικό Γραφείο του ΚΚΕ εσ., θέσεις, τεκμήρια συνδιασκέψεων του ΑΕΜ 
Φ. 2  
ΑΕΜ 
Τεκμήρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΕΜ (1981 – 1985) 
Ανακοινώσεις, αποφάσεις, τεκμήρια συνδιασκέψεων και πρακτικά 
συνεδριάσεων της Γραμματείας, επιστολές, υπομνήματα, χαιρετισμοί, 
διακηρύξεις, ομιλίες, χφ. σημειώσεις, ψηφίσματα, ψηφοδέλτια, προσκλήσεις, 
χαιρετισμοί, θέσεις 
 
κ. 9 
Φ. 1  
Διάφορα τεκμήρια του ΑΕΜ: άρθρα για το ΑΕΜ, στοιχεία και κείμενα για 
την επεξεργασία φυλλαδίου, σχέδια προγραμματικών κειμένων, εισερχόμενες 
επιστολές, επαφές με άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις (1976-1985) 
Φ. 2  
ΑΕΜ - Δημοσιεύματα ημερήσιου τύπου για το ΑΕΜ και το συνδικαλιστικό 
κίνημα (1975 – 1985) 
 
κ. 10 
Φ. 1  
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) 
22ο Συνέδριο ΓΣΕΕ, 9-11/12/1983 (εισηγήσεις, οργανωτικά, οικονομικά), 2 
τόμοι 
Ανακοινώσεις, εισηγήσεις, δελτία τύπου, ψηφίσματα, υπομνήματα, εγκύκλια, 
διάφορα κείμενα (1982- 1987) 
Φ. 2   
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α.) (1982-1984) 
Ανακοινώσεις, εγκύκλιοι, κατάλογοι σωματείων, τεκμήρια συνεδρίων και 
αρχαιρεσιών, δημοσιεύματα τύπου, δικαστικά έγγραφα, τεκμήρια από το 13ο 
συνέδριο ΕΚΑ (1983) 
Φ. 3   
ΚΚΕεσ. - ΑΕΜ 
Εσωκομματικά κείμενα, ανακοινώσεις, επιστολές του ΚΚΕεσ. και του ΑΕΜ, 
άρθρα, καταστάσεις εργατικών σωματείων, καταγγελίες και σημειώματα 
σχετικά με την ΓΣΕΕ (1978-1986) 
 
κ. 11  
Διάφορα τεκμήρια για το συνδικαλιστικό κίνημα 
Φ. 1 
Δημοσιεύματα ημερήσιου τύπου για το συνδικαλιστικό κίνημα, το ΕΚΑ, την 
ΓΣΕΕ, 1976-1985 
Φ. 2 



 

Φάκελος Ορέστη Χατζηβασιλείου                       
Επικήδειοι λόγοι και άρθρα για τον Ορέστη Χατζηβασιλείου, 1990-1991 
Άρθρα, συνεντεύξεις και ομιλίες του Ορέστη Χατζηβασιλείου, 1976-1984 
Φ. 3 
«ΕΟΚ και εργαζόμενοι» : κείμενα, άρθρα και ομιλίες (1980-1981) 
Φ. 4 
Κείμενα, αναλύσεις, σημειώματα για την εργατική νομοθεσία και τις 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας 
Φ. 5 
Κείμενα για την ανεργία (1980-1984) 
Φ. 6 
Καταστατικά, ψηφίσματα, επιστολές και άλλα έγγραφα σωματείων, 
ομοσπονδιών και συνδικαλιστικών παρατάξεων (1975-1984) 
Φ. 7 
Σεμινάρια και δημόσιες συζητήσεις του Ελευθέρου Ανοιχτού Πανεπιστημίου 
και άλλων φορέων για το εργατικό – συνδικαλιστικό κίνημα (1980 – 1985) 
 
κ. 12  
Ε.ΑΡ. / Συνασπισμός της αριστεράς και της προόδου 
Φ. 1 
Ε.ΑΡ., Πρακτικά 2ου τακτικού Συνεδρίου, 21-24 Ιουνίου 1990) 
Ε.ΑΡ. Οργανωτικό Γραφείο / Εσωκομματικά κείμενα (1987) 
Ε.ΑΡ. Κείμενα για το συνδικαλιστικό κίνημα (1987-1988) 
Φ. 2 
Συνασπισμός της αριστεράς και της προόδου – Ομιλίες, εισηγήσεις (χ.χ.) 
Τετράδιο σημειώσεων και λυτές χφ. σημειώσεις του Ηλ. Στάβερη για το 
Συνασπισμό  
 
Γ. Αυτοβιογραφικά κείμενα, άρθρα, σχέδια βιβλίων και κειμένων του Ηλία 
Στάβερη 
 
κ.  13 
 Φ. 1  Κείμενα για τις δεκαετίες ‘40 και ‘50 
- Ηλ. Στάβερης, Παιχνίδια και χαμόγελα της τύχης, [Αυτοβιογραφικά 

αφηγήματα από την δεκ. ΄40] 
- Ηλ. Στάβερης, «Γλαροφωλιά», Μακρονήσι, 1948-1949, δακτ., χ.χ., σελ.132 

[έχει εκδοθεί] 
- Ηλ.Στάβερη, Παρουσίαση «Αρχείου του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ», Δημοσιεύθηκε 

στο περιοδικό «ΕΑΜ-Αντίσταση», τ.56, Φεβρουάριος – Μάρτιος 2001 
- Ηλ. Στάβερης, «Δέκα χρόνια στον αστερισμό της βίας!… 6 Μάρτη 1948- 

21 Μάη 1958 (πρώτη 5ετία)», χ.χ., σελ. 82 [έχει εκδοθεί] 
- Ηλ. Στάβερης, Φυλακές Κεφαλονιάς, Ιούνιος 1949 – Ιούλιος 1953, 107 σ. 
- Ηλ. Στάβερης, ΕΠΟΝ Εργατών [έχει εκδοθεί] 
- Πέτρος Λεοντόπουλος, Αναμνήσεις από τα χρόνια της ΕΠΟΝ, [Συνέντευξη 

με Ηλ. Στάβερη] 
- Βιογραφικά σημειώματα Ηλία Στάβερη  
Φ. 2  Κείμενα για την περίοδο της δικτατορίας 



 

- Ηλ. Στάβερης, Ιστορίες από τα χρόνια της δικτατορίας, «Μπουφούσια», δακτ., 
χ.χ., σελ.26 (2 αντίτυπα) 

- Ηλ. Στάβερης, Ιστορίες από τα χρόνια της δικτατορίας, «Το χάνι της 
παρανομίας», δακτ, χ.χ., σελ.37 

- Ηλ. Στάβερης, Ιστορίες από τα χρόνια της δικτατορίας, «Ανάμεσα σε παραμύθι 
και όνειρο» Με το ΚΚΕ στη Βόρεια Κορέα, δακτ., χ.χ., σελ.28 [έχει εκδοθεί] 

- Ηλ. Στάβερης, Γράμματα που μείνανε στο συρτάρι, [Επιστολές στην σύζυγό 
του Ουρανία, 1970 – 1974] 

- Ηλ. Στάβερης, «Φλεβάρης 1968-Φλεβάρης 2000, Τριάντα δύο χρόνια από τότε. 
Η διάσπαση του ΚΚΕ στην Αθήνα», δακτ., σελ. 24  

Φ. 3 Άρθρα στον περιοδικό τύπο  
- Άρθρα του Ηλ. Στάβερη στην Κομμουνιστική Επιθεώρηση ( ΚΟ.ΜΕ.Π.), 

1969 – 1972 
- Άρθρα του Ηλ. Στάβερη στην Κομμουνιστική Θεωρία και Πολιτική 

(ΚΟ.ΘΕ.Π.), 1975-1982 
 
κ. 14 
Φ. 1 Κείμενα για το συνδικαλιστικό κίνημα 
- Ηλ. Στάβερης, Το ΑΕΜ στη Μόσχα, Αύγουστος 1982, δακτ. σελ. 27 
- Ηλ. Στάβερης, Για την ανανέωση του συνδικαλισμού, Αθήνα, 1997, σελ. 363, 

δακτ., Οκτώβρης 1988 [έχει εκδοθεί με τίτλο Ο μίτος της Αριάδνης, Θεμέλιο 
2009] 

- Ηλ. Στάβερης, Αντιδικτατορικό Εργατικό Μέτωπο 1967 – 1987 [κείμενο και 
επεξεργασίες του κειμένου] 

- Ηλίας Στάβερης, Συνδικαλιστικά, Κείμενα δημοσιευμένα στα περιοδικά 
Κομμουνιστική Επιθεώρηση (1969-1974) και Κομμουνιστική Θεωρία και 
πολιτική (1976-1981) 

- Ηλ. Στάβερης, Χρήστος Τσεσμελής – Δημήτρης Πατρέλης, Δύο κορυφαία 
συνδικαλιστικά στελέχη των οικοδόμων μιλούν για τους αγώνες στα χρόνια της 
φωτιάς 1960-1967 

- Ηλ. Στάβερης, Διάφορα άρθρα για τη ΓΣΕΕ, το ελληνικό συνδικαλιστικό 
κίνημα και το ΚΚΕεσ. [το σώμα δεν έχει τίτλο]  

- Διάφορα άρθρα και κείμενα για το συνδικαλιστικό κίνημα 
 
κ. 15 
Φ. 1 
 Κείμενα, σχέδια κειμένων και χφ. σημειώσεις του Ηλ. Στάβερη για το ΚΚΕεσ.  
Κείμενα και χφ. σημειώσεις του Ηλ. Στάβερη και άλλα άρθρα με θέμα την 
διάσπαση του ΚΚΕ 
Φ. 2 
Άρθρα του Ηλ. Στάβερη στον ημερήσιο τύπο, (1977-1985) [εφημερίδες Αυγή, 
Τραπεζικό Βήμα, Θεσσαλονίκη] 
Φ. 3  
Κείμενα, σχέδια άρθρων, ομιλίες του Ηλ. Στάβερη για το συνδικαλιστικό 
κίνημα (1975 – 1980) 
 
 



 

κ.16 
Επεξεργασίες των βιβλίων και των κειμένων του Ηλ. Στάβερη για τους 
οικοδόμους, (μπλοκ και τετράδια με προσωπικές σημειώσεις, σχέδια κειμένων, 
αντίγραφα τεκμηρίων και σχεδιαγράμματα περιεχομένων) 
 
κ. 17 
Επεξεργασίες των βιβλίων και των κειμένων του Ηλ. Στάβερη για την ΕΠΟΝ, 
το συνδικαλιστικό κίνημα κ.ά. (μπλοκ και τετράδια με προσωπικές 
σημειώσεις, σχέδια κειμένων, αντίγραφα τεκμηρίων και σχεδιαγράμματα 
περιεχομένων) 
 
Δ. Διάφορα 
 
κ. 18 
Διάφορα τεκμήρια 
Φ. 1 
ΕΠΟΝ / Επετειακές εκδηλώσεις για την ΕΠΟΝ (ομιλίες κ.ά.) / Σωματείο 
«Φίλοι του Μουσείου της ΕΠΟΝ», [Καταστατικό, ανακοινώσεις, επιστολές, 
ονομαστικές καταστάσεις, 1989-1991] / Εταιρεία μελέτης και αξιοποίησης του 
έργου της ΕΠΟΝ / Άρθρα και κείμενα για την ΕΠΟΝ / Αντίγραφα 
τεκμηρίων της ΕΠΟΝ 
Φ. 2 
Αντίγραφα πρακτικών του Εκτάκτου Στρατοδικείου Αθηνών, 25-28/2-1-           
3/3/1949 / Μεταγραφή δημοσιεύματος της εφημερίδας «Καθημερινή» για 
τους        συλληφθέντες Επονίτες, 13/6/1948 / Σημείωμα της Φώφης Λαζάρου 
για τις συλλήψεις των Επονιτών το 1948, 2/1998 
Φ. 3 
Μαρτυρία Μίνου Σταυρίδη 
Μαρτυρία Σπύρου Ανδρεάδη (αντίγραφο χφ.) 
Φ. 4 
Αντίγραφα δικαστικών εγγράφων από την περίοδο της Δικτατορίας 
(κατηγορητήρια μελών ΚΚΕεσ., Ρήγα Φεραίου, δημοσιογράφων) 
Φ. 5 
Φωτοτυπημένη σειρά δημοσιευμάτων της εφημ. «Η Μάχη» για τη 
Μακρόνησο,              3/1950 / «Εφημερίδα της Προσωρινής Κυβέρνησης», χρ. 
2ος, αρ.φ.73, 9/8/1949,   (φωτοτυπία)  
Φ. 6 
Αταύτιστες διαφάνειες έργων τέχνης 
Διάφορα τεκμήρια  
 
κ. 19 
Δημοσιεύματα τύπου για την εθνική αντίσταση και τον εμφύλιο πόλεμο 
(1976 – 1984)  
- Φίλιππος Ηλιού, Ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα, εφ. Αυγή, 12/1979 – 

1/980 
- Δημοσιεύματα τύπου για την αντίσταση, την ΕΠΟΝ, για εμβληματικές 

προσωπικότητες της αριστεράς, κ.ά. 1976 – 1984 



 

- Φωτογραφικά ένθετα αφιερώματα του Ταχυδρόμου για την αντίσταση και 
τον εμφύλιο  

 
κ. 20 
ΚΚΕ  – Τμήμα  γυναικών 
Φ. 1  
Μεταγραφές δημοσιευμάτων της εφ. «Ριζοσπάστης» για το γυναικείο κίνημα 
[κινητοποιήσεις εργαζομένων γυναικών (1927, Α’ Παγκόσμιο Αντιπολεμικό 
Συνέδριο Γυναικών, Παρίσι (1934)] 
Φ. 2 
- «Οι γυναίκες στην Ελλάδα  στον Αγώνα για τη λευτεριά και την ειρήνη», 

Έκθεση με ονομαστικές καταστάσεις και στοιχεία για της εκτελεσθείσες 
γυναίκες και της πολιτικές κρατούμενες της περιόδους του μεσοπολέμου, 
της Κατοχής,  του εμφυλίου πολέμου και της μεταπολεμικής Ελλάδας, 
σελ. 86, δακτ. 

- ΚΚΕ Τμήμα γυναικών, Βιογραφικά σημειώματα εκτελεσμένων γυναικών 
στην περίοδο της Κατοχής (Έλλη Δημητριάδου, Καίτη Βιντιβίλια, 
Γαϊτανούλα Δούκα, Καίτη Δούκα, Δέσποινα Κωνσταντινίδου, Αθηνά 
Μαύρου, Σοφία Μακρίδου, Μάρω Μάστρακα, Όλγα Μπακόλα, 
Μαργαρίτα Μολυβάδα, Βάσω Ντάκουρα, Κούλα Σουλιώτη, Παναγιώτα 
Σταθοπούλου, Σοφία Τοπάλη. 

- Βιογραφικά σημειώματα, μεταγραφές άρθρων και εκθέσεων της Χρύσας 
Χατζηβασιλείου, 1946, 1948, 1963,1965 

- Βιογραφικά σημειώματα, κάρτες και μπροσούρα για την Ηλέκτρα 
Αποστόλου, χ.χ. 

- Δακτ. ανυπόγραφα κείμενα για την συμμετοχή των γυναικών στην 
Εθνική Αντίσταση, 1960,1961,1965 

- 5 φάκελοι με χφ. αποδελτιώσεις από τον παράνομο τύπο της Κατοχής 
σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην Εθνική Αντίσταση 1943-
1944 

Φ. 3 
Παγκόσμια Δημοκρατική Οργάνωση Γυναικών (ΠΔΟΓ) – Μεταγραφές 
ανταποκρίσεων (της την εφ. Ριζοσπάστης) της Χρύσας Χατζηβασιλείου από το 
Α΄ Διεθνές Συνέδριο Γυναικών της ΠΔΟΓ (12/1945), υπόμνημα των 
Ελληνίδων πολιτικών κρατουμένων της το V Παγκόσμιο Συνέδριο της ΠΔΟΓ 
(6/1963), χφ. σημειώματα και αποκόμματα  τύπου για την ΠΔΟΓ 
Φ .4 
Ποικίλα: Επιστολή της Μάριον Σαράφη στη Ζωή Λιναρδάτου (1975), 
αποσπάσματα από το Ελληνικό Σύνταγμα (1927), ξενόγλωσσο κείμενο για 
την διεθνή σύμβαση της Ρώμης για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
 
κ.  21 
ΚΚΕ – Τμήμα Γυναικών 
Φ. 1 
Άρθρα, διαλέξεις, κείμενα και σχέδια κειμένων της Ζωής Λιναρδάτου για το 
γυναικείο κίνημα, 1962-1965 [υπάρχει χφ. κατάλογος των κειμένων] 
Φ. 2 



 

Κείμενα για το γυναικείο κίνημα: Θέσεις της ΕΔΑ και του ΚΚΕ για τη 
γυναίκα, εισηγήσεις σε συνέδρια, άρθρα και σημειώματα για την εργαζόμενη 
γυναίκα, την ΠΔΟΓ, την συμμετοχή των γυναικών στην Εθνική Αντίσταση, 
κ.ά. 1960-1965 
Φ. 3 
Ομιλίες και κείμενα για την ημέρα του παιδιού, (1959 – 1965, χ.χ.) 
Δημοσιεύματα τύπου για το Συνέδριο του παιδιού, 2/1967 
Φ. 4 
Αποκόμματα ημερήσιου τύπου για την ίδρυση και της δραστηριότητες της 
ΠΕΓ, για την ΣΕΕΓ, την ημέρα της γυναίκας, τα αιτήματα και της διεκδικήσεις 
των εργαζομένων γυναικών, την συμμετοχή των γυναικών της δημοτικές και 
της βουλευτικές εκλογές, στα συνέδρια και της συνδιασκέψεις της ΕΔΑ, 1957-
1966 
Άρθρα ημερήσιου τύπου για την ημέρα της γυναίκας 1958,1961,1962 
Δημοσιεύματα τύπου για την ίδρυση και της δραστηριότητες της ΠΕΓ 1964-
1965  
Φ. 5 
Δακτ. κείμενα με στοιχεία για της συλλήψεις και της συνθήκες διαβίωσης των 
γυναικών πολιτικών κρατουμένων στη διάρκεια της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών (1967 – 1968) 
Μεταγραφές εκκλήσεων γυναικών πολιτικών κρατουμένων και οικογενειών 
πολιτικών κρατουμένων (1967 – 1968) 
Φ. 6   
Κεντρική Επιτροπή Πολιτικών Προσφύγων Ελλάδας (ΚΕΠΠΕ) 
Υπομνήματα, ανοιχτές επιστολές και  μπροσούρες της ΚΕΠΠΕ, 1973  
Δακτ. κείμενα με στοιχεία για της Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες  της χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης  
Φ. 7 
«Επαγγελματική απασχόληση- ειδίκευση» : Χφ. σημειώματα και κείμενα για 
την γυναικεία εργασία 
 
 
Εφημερίδες  -  Περιοδικά – Έντυπα (ΑΣΚΙ Βιβλιοθήκη) 
 
- Νέος Κόσμος, 1951 (τόμος). 
- Η Φωνή της γυναίκας, Μηνιάτικο Δελτίο της Πανελλαδικής Δημοκρατικής 

Ένωσης Γυναικών, Αρ.φ. 8 (18), Αύγουστος 1951 
- Δελτίο της Πανελλαδικής Ένωσης Γυναικών (ΠΕΓ), Αρ.φ.1 (Οκτώβριος 1964) 

-  12 (Σεπτέμβριος 1965), 14 (Νοέμβριος 1965) – 19 (Μάρτιος – Απρίλιος 
1966), 22 (Ιούλιος 1966) – 28 (Απρίλιος 1967) 

- Δελτίον της Συντονιστικής Επιτροπής Εργαζομένων Γυναικών (ΣΕΕΓ), Αρ.φ. 2 
(Μάιος 1965), 3 (Σεπτέμβριος 1965) 

-    Δελτίο Πληροφοριών της ΚΕΠΠΕ, Νοέμβριος 1965 
- Ελεύθερη Πατρίδα, Εβδομαδιαία Έκδοση Ελλήνων Εξωτερικού, τ. 26 –150 

(3 τόμοι) 
- Νέα Ελλάδα, Όργανο του Εθνικού Συμβουλίου του Πατριωτικού 

Μετώπου, αρ.φ. 33 (10/1969), 52-53 (8-9/1971) 



 

- Ριζοσπάστης (Μαχητής), Όργανο του Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕεσ., αρ.φ.12 
(17) 10/1969 

- Συνδικαλιστική Πρωτοπορία, Περιοδικό των Ελλήνων εργατών μεταναστών 
Δυτικής Ευρώπης, τ. 1 (12/1973), 2 (3/1974) 

- Συνδικαλιστική Επιθεώρηση, Για τις εργασιακές σχέσεις, 7-8/1990 
 
Εκδόσεις ΑΕΜ 
 
- Δελτίο του ΑΕΜ, Αντιπροσωπεία εξωτερικού, Νο1 (11/1970), Νο2 

(12/1970), Νο3 (1/1971), πολυγρ. 
- Αντιδικτατορικό Εργατικό Μέτωπο, Έκδοση της αντιπροσωπείας του ΑΕΜ 

στο εξωτερικό, αρ.φ. 1, 2 – 3, 4-5 (1973) 
- Εργατικό Δελτίο, Εκδίδεται από τον Σύλλογο εργαζομένων Γαλλίας, 

Αρ.φ.1 (4-6/1971), σελ. 13 
- ΑΕΜ, Έργα και ημέρες της Χούντας στο χώρο του ελληνικού συνδικαλισμού, 
        Εκδ. της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΕΜ, Αθήνα, Ιούνιος 1969 
- Αντιδικτατορικό Εργατικό Μέτωπο, Δύο χρόνια αγώνες 1967-1969,       

(φωτοτυπία) 
- Σημαντικές στιγμές στην Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος, Από 

ομιλίες που έγιναν στη σχολή του ΑΕΜ, εκδ. ΑΕΜ 
- Η 3η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΑΕΜ, Ντοκουμέντα – Εισήγηση – Το 

πρόγραμμα του ΑΕΜ,…. 
- Οι «ρουφήχτρες» των κρατικών διυλιστηρίων και οι συμβάσεις Ωνάση –    

Νιάρχου, εκδ. ΠΑΜ  «Νέα Ελλάδα»,  Οκτώβρης 1970, (φωτοτυπία)                                                                                                                             
- ΑΕΜ, «Κοινωνική πολιτική» της Χούντας, Σαρωτική επίθεση εναντίον των   

εργατικών δικαιωμάτων, εκδ. της Κεντρικής                                                                                
Επιτροπής του ΑΕΜ, Αθήνα, Φεβρουάριος 1970, (φωτοτυπία)                                                                           

- ΑΕΜ, Διήμερο «Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα στη δεκαετία του 
‘80», Αποσπάσματα από παρεμβάσεις, … 

 
 
Φωτογραφίες στο φωτογραφικό αρχείο 

 
 
 
 
 


	κ.  13



