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Ελληνική Κομμουνιστική Νεολαία (ΕΚΟΝ) Ρήγας Φεραίος  

 

Αρχείο της περιόδου 1974 – 1989  

Μέγεθος αρχείου 42 κουτιά – ελεύθερη πρόσβαση 

 

Κωδικός αναγνώρισης GR-ASKI- 0010 

 

Δωρεά μελών του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος 

 

Η ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος δημιουργήθηκε στην διάρκεια της δικτατορίας, τον Δεκέμβριο 

του 1967, ως αντιστασιακή νεολαιίστικη οργάνωση με την ονομασία Πανελλήνια 

Αντιδικτατορική Οργάνωση Σπουδαστών (ΠΑΟΣ) "Ρήγας Φεραίος". Στην διάσπαση του 

ΚΚΕ το 1968, συντάχθηκε με το ΚΚΕ εσ. και έκτοτε αποτέλεσε τη νεολαία του. 

 

 

 

 

Κατάλογος αρχείου 

 

 

κ. 1  

1ο Συνέδριο EKON Ρήγας  Φεραίος  (25 - 30 Ιουνίου 1978) 

• 1ο Συνέδριο Συνδιάσκεψη Αθήνας, τελικές προτάσεις: 55 χφ. εισηγήσεις. 

• 1ο Συνέδριο Προεδρείο και διαδικασία: προτάσεις, απολογισμός, μπλοκ με 

σημειώσεις (6 χφ.) 

• Τοποθετήσεις συνέδρων: προτάσεις, απολογισμοί, εκτιμήσεις, προγραμματισμοί, 

ανακοινώσεις, ενημερωτικό δελτίο, τοποθετήσεις συνέδρων (28 χφ., δακτ.) 

• Ομιλίες - παρουσίες ξένων αντιπροσώπων (25 χφ.) 

• 1ο Συνέδριο: επιστολή, αποφάσεις, καταστατικό, ανακοινώσεις, εκτιμήσεις, θέσεις, 

απολογισμός (11 χφ., δακτ.) 

• Κατάλογοι ομιλητών: πρόταση για τη διαδικασία του Συνεδρίου, κατάλογοι ομιλητών 

(19 χφ., δακτ.) 

• Δημοσιεύματα τύπου για το 1ο Συνέδριο : 6 αποκόμματα εφημερίδων, έντυπα. 

• Ε.ΚΟ.Ν. Ρ.Φ. 1ο Συνέδριο, αποκόμματα τύπου (7 τμχ.)  

 

κ. 2  

2ο Συνέδριο EKON Ρήγας  Φεραίος (24 - 28 Μαΐου 1980) 

• 2ο Συνέδριο Ε.Κ.Ο.Ν. Ρήγας Φεραίος, Πρακτικά Προεδρείου : χαιρετισμοί νεολαιών, 

πρακτικά συνδιασκέψεων, χαιρετισμοί κομμάτων, παρουσίες προσωπικοτήτων (25 

χφ., δακτ.) 

• 2ο Συνέδριο Ε.Κ.Ο.Ν. Ρήγας Φεραίος, Πρακτικά Προεδρείου: απολογισμοί, 

επιστολές, ονόματα επιτροπών, σχέδια θέσεων, οικουμενικά, κάρτες σύνεδρων, θέσεις 

(11 χφ., δακτ., έντυπα) 

• 2ο Συνέδριο Ε.Κ.Ο.Ν. Ρήγας Φεραίος: Θούριος, Διάλογος, ομιλία, αποκόμματα 

εφημερίδων, φυλλάδια, μπλοκ του συνεδρίου, (11 δακτ., έντυπα) 
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•  Προετοιμασία 2ου Συνεδρίου : ψηφοδέλτια, προσκλήσεις, φυλλάδια, τρικ, 

προκηρύξεις, κλήση μάρτυρα, προτάσεις, σχέδιο απολογισμού, θέσεις, αποκόμματα 

τύπου (59 χφ., δακτ., έντυπα) 

• 1ο, 2ο Συνέδριο ΕΚΟΝ ΡΉΓΑΣ ΦΕΡΑΊΟΣ διάφορα υλικά: οργανωτική έκθεση, 

θέσεις, αποτελέσματα ψηφοφορίας, έκθεση δράσης, ψήφισμα, οργανωτική 

διάρθρωση, απολογισμός, ανακοινώσεις, εισηγήσεις, σημειώματα, έκθεση, 

εκτιμήσεις, οδηγίες (26 χφ., δακτ.) 

 

κ. 3  

3ο Συνέδριο EKON Ρήγας Φεραίος (29 Απριλίου – 5 Μαΐου 1983) 

• 3ο Συνέδριο: θέσεις, εκτιμήσεις, θεματολογία για το συνέδριο, εισηγήσεις, 

απολογισμοί, δελτίο εσωοργανωτικού διαλόγου, ανακοινώσεις, έκθεση δράσης, 

στοιχεία προγραμματισμού, αποφάσεις (42 χφ., δακτ.) 

• 3ο Συνέδριο: αποκόμματα τύπου για συνέδριο (Αυγή, Ελευθεροτυπία, Νέα). 

 

κ. 4 

4ο Συνέδριο EKON Ρήγας Φεραίος (16 - 20 Ιανουαρίου 1986) 

• 4ο Συνέδριο EKON Ρήγας  Φεραίος Οργάνωση ΤΕΙ Αθήνας : δελτίο ψηφοφοριών, 

κατάσταση μελών (8 χφ., δακτ.) 

• 4ο Συνέδριο EKON Ρήγας Φεραίος Αιγαίο: λίστα με αριθμό Ο.Β, μελών, 

συμμετεχόντων (1 χφ.) 

• 4ο Συνέδριο EKON Ρήγας Φεραίος Ήπειρος Λευκάδα - Κέρκυρα : πρακτικά, 

κατάλογος ψηφοφοριών και τροπολογιών (3 χφ.) 

• 4ο Συνέδριο EKON Ρήγας  Φεραίος Δ. Πελοποννήσου Αιτωλοακαρνανίας - 

Κεφαλλονιάς: κατάσταση μελών, λίστα με αριθμό Ο.Β, μελών, συμμετεχόντων, 

ψηφισάντων, συνέδρων (2 χφ.) 

• 4ο Συνέδριο EKON Ρήγας  Φεραίος Α. Πελοπόννησος : δελτίο ψηφοφοριών, 

τοποθετήσεις, (2 χφ.) 

• 4ο Συνέδριο EKON Ρήγας Φεραίος Κρήτη : λίστα με αριθμό Ο.Β, μελών, 

συμμετεχόντων, ψηφισάντων, συνέδρων (1 χφ.) 

• 4ο Συνέδριο EKON Ρήγας  Φεραίος Θεσσαλία : λίστα με αριθμό Ο.Β, μελών, 

συμμετεχόντων, ψηφισάντων, συνέδρων (1χφ.) 

• 4ο Συνέδριο EKON Ρήγας Φεραίος Οργάνωση Πάτρας : λίστα με αριθμό Ο.Β, μελών, 

συμμετεχόντων, ψηφισάντων, συνέδρων, δελτίο ψηφοφοριών, πρακτικά, τοποθέτηση, 

λόγοι (21 χφ., δακτ.) 

• 4ο Συνέδριο EKON Ρήγας Φεραίος Οργανώσεις εξωτερικού : λίστα με αριθμό Ο.Β, 

μελών, συμμετεχόντων, ψηφισάντων, συνέδρων και κατάλογοι με ονόματα παρόντων 

(3 χφ.) 

• 4ο Συνέδριο EKON Ρήγας Φεραίος Οργάνωση Θεσσαλονίκης : λίστα με αριθμό Ο.Β, 

μελών, συμμετεχόντων, συνέδρων, δελτία ψηφοφοριών (21 χφ., δακτ., έντυπα) 

• 4ο Συνέδριο EKON Ρήγας  Φεραίος Α. Μακεδονία- Θράκη : λίστα με αριθμό Ο.Β, 

μελών, συμμετεχόντων, συνέδρων, δελτίο ψηφοφοριών (4 χφ., δακτ., έντυπα) 

• 4ο Συνέδριο EKON Ρήγας Φεραίος Στερεά – Εύβοια : λίστα με αριθμό Ο.Β, μελών, 

συμμετεχόντων, συνέδρων (2 χφ.) 
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• 4ο Συνέδριο EKON Ρήγα Φεραίου: αποτελέσματα ολομελειών, κατάλογος 

υποψηφίων, εγκύκλιος, θέσεις, απόφαση, ανακοίνωση, ενημέρωση (10 χφ.) 

• Θέσεις για το 4ο Συνέδριο: φυλλάδια, ανακοινώσεις, ερωτήματα, θεματολογία, 

εκτιμήσεις, επιστολές, απόφαση, πολιτικά ντοκουμέντα, πρόταση, κείμενο 

μειοψηφίας, σημειώματα, θέσεις, απολογισμοί, προγραμματικές κατευθύνσεις (77 χφ., 

δακτ., έντυπα) 

• «4ο Συνέδριο EKON Ρήγας Φεραίος Συνέδριο 16-20 Γενάρη 86»: [εισήγηση Κ.Σ., 

εφημερίδες, χαιρετισμός από ΚΚΕ εσ, κ.ά.] : φυλλάδια, σχέδιο απόφασης, εισήγηση 

του Κ.Σ. κ.ά.  (6 χφ., δακτ., έντυπα) 

 

κ. 5  

4ο Συνέδριο EKON Ρήγας Φεραίος (16-20 Ιανουαρίου 1986) 

• 4ο Συνέδριο Ρήγα: ανακοινώσεις και ψηφίσματα, κανονισμός λειτουργίας, 

απολογισμός, 2 δακτ.,  χφ. ψηφοδέλτια 

• 4ο Συνέδριο EKON Ρήγας Φεραίος υλικά Προεδρείου : κάρτες παρατηρητών, 

αποφάσεις, κατάλογοι συνέδρων, στατιστικά, χαιρετιστήρια, σύνθεση επιτροπών, 

σειρά εκλογής μελών Κ.Σ., τροπολογίες, προτάσεις, δηλώσεις, ψηφοφορίες (37 χφ., 

δακτ. έντυπα) 

• 4ο Συνέδριο EKON Ρήγας  Φεραίος : χειρόγραφες ομιλίες συνέδρων (40 χφ. ) 

• Αποκόμματα τύπου Ιανουάριος 1986 : εισήγηση, αποκόμματα εφημερίδων (37 δακτ., 

έντυπα) 

• Νίκος Βούτσης Ε.Κ.Ο.Ν. ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ (Κείμενα από το Συνέδριο): θέσεις, 

εισήγηση, ενημέρωση, αποκόμματα εφημερίδων (10 δακτ., έντυπα) 

 

κ. 6  

Α΄  Πανελλαδική Συνδιάσκεψη (30/4/1976-4/5/1976) 

• Α’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ΄76: ονομαστικοί κατάλογοι, προτάσεις, καταστατικές 

αρχές, απολογισμός, θέσεις, απόκομμα εφημερίδας (50 χφ., δακτ., έντυπα) 

Α’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ΄76: εκθέσεις δράσης, θέσεις, σχέδιο προγραμματικής 

διακήρυξης, προτάσεις, αποφάσεις, καταστατικές αρχές, διάγραμμα, εισήγηση, 

ονομαστικοί κατάλογοι, καταστατικό, απόκομμα εφημερίδας (27 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Α’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ΄76  : μηνύματα, θέσεις και προγραμματισμός δράσης, 

οργανωτικά ζητήματα, εσωτερικό δελτίο, εσωτερικό κείμενο (5 χφ., δακτ.) 

• Σύνεδροι Α’ Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του Ρ.Φ.: ονομαστικοί κατάλογοι ανά πόλη 

(21 χφ., δακτ.) 

 

κ. 7 

Α΄  Πανελλαδική Συνδιάσκεψη (30/4/1976 - 4/5/1976) 

• Α΄Παν. Συνδ. 5/10/74 Α.Ψ. [Θέσεις συνέδρων χφ.] : εισηγήσεις, ανακοίνωση, 

προτάσεις, θέσεις, απολογισμός, πρακτικά, δηλώσεις, διευκρινιστικές ερωτήσεις, 

χαιρετιστήρια, εσωτερικοί κανονισμοί, δελτία τύπου, προτάσεις για το καταστατικό 

(30 χφ., δακτ.) 

• «Θέσεις – Εισηγήσεις – Συνδιασκέψεις»: εισηγήσεις, θέσεις, απολογισμός, 

προγραμματισμός (72 χφ., δακτ.) 
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• Α’ Συνέδριο Κόμματος και Α΄ Παν. Συνδιάσκεψη Ρ.Φ : δελτίο πολιτικής 

ενημέρωσης, εσωτερικό κείμενο, αποφάσεις, θέσεις, εισήγηση, κείμενο συζήτησης, 

κριτική, προγραμματισμός (16 χφ., δακτ.) 

 

κ. 8  

Συνδιασκέψεις (1975 – 1978) 

• Συνδιασκέψεις οργανώσεων βάσης Ρ.Φ. (1975-1976): πρακτικά συνδιάσκεψης, 

χρονοδιάγραμμα συνδιάσκεψης, απόφαση, σχέδιο καταστατικών αρχών, απολογισμοί, 

θέσεις, προτάσεις, σχέδιο προγράμματος (13 χφ. , δακτ.) 

• Ε.Κ.Ο.Ν. Ρήγας Φεραίος 1ο Συνέδριο Δ΄ Πανιταλική Συνδιάσκεψη Μοντένα 17-18 

Ιούνη  [Περιέχει  Παγγερμανική Συνδιάσκεψη/Σουηδία/Καναδά] : φάκελος (με 

απολογισμό, εισήγηση, προτάσεις, οδηγίες, οικονομικά, κατάλογοι αντιπροσώπων), 

θέσεις, καταστατικό, προτάσεις, ανακοίνωση, τοποθέτηση (12 χφ., δακτ. ) 

• Πρακτικά Συνδιάσκεψης Τοπικών 3-4/6/78 (1ο Συνέδριο Αθήνα 25-30 Ιούνη 78) : 

φάκελοι (με λίστες μελών), απολογισμούς, πρόταση, επιστολή, ανάλυση θέσεων, 

πρακτικά συνέλευσης, προτάσεις, ανακοινώσεις (28 χφ., δακτ.) 

 

κ. 9  

Κεντρικό Συμβούλιο ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος 1974-1978: αποφάσεις, εισηγήσεις, 

εκτιμήσεις 

• Aνακοινώσεις, επιστολές προς το ΚΣ, διακήρυξη, αποφάσεις, εισήγηση, εκτιμήσεις, 

δελτίο πολιτικής ενημέρωσης (1974-1975) (24 χφ., δακτ.) 

• Eσωτερικό δελτίο, απολογισμοί, επιστολές προς το ΚΣ , εκτιμήσεις, δελτίο πολιτικής 

ενημέρωσης, αποφάσεις, απόκομμα εφημερίδας, ψηφίσματα, εισήγηση, ανακοίνωση 

(1976) (34 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Aπολογισμός, αποφάσεις, επιστολές του ΚΣ, χαιρετισμός, ανακοινώσεις, εισηγήσεις, 

εκτιμήσεις, πρόταση, ενημερωτικό σημείωμα του ΚΣ. (1977 - 1978) (41 δακτ., xφ.) 

 

κ. 10 

Κεντρικό Συμβούλιο ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος (1979-1989): αποφάσεις, εισηγήσεις, 

εκτιμήσεις κ.ά. 

• Εκδήλωση στο Σπόρτινγκ 4/4/1979 : εκτίμηση, χαιρετισμοί, τηλεγραφήματα, δελτίο 

τύπου, πρόγραμμα εκδήλωσης (47 χφ., δακτ.) 

• 1979-1980: θέσεις, ανακοινώσεις, οργανωτικά σημειώματα, επιστολές ΚΣ., 

εκτιμήσεις, προκηρύξεις, ενημερωτικό δελτίο, εισηγήσεις, γράμμα, συνέντευξη 

τύπου, αποφάσεις (42  χφ., δακτ., έντυπα) 

• 1981-1989: εισηγήσεις, ανακοινώσεις, προτάσεις, προγραμματισμοί, απόφαση, 

οικονομικά, πρόσκληση, φυλλάδια, επιστολή, σχέδιο καταστατικού χάρτη (35 χφ., 

δακτ., έντυπα) 

• Θέσεις [1979]: έκθεση για τον καταστατικό χάρτη, οικονομικά, χφ. σημειώσεις (8 

χφ., δακτ.) 

 

κ. 11 

ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος - Κεντρικό Συμβούλιο χ.χ. : αποφάσεις, εισηγήσεις, 

εκτιμήσεις κ.ά.  
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• Αποφάσεις, προκηρύξεις, εισηγήσεις, εκτιμήσεις, ανακοινώσεις, προτάσεις, 

διακήρυξη, προγραμματισμός του Κεντρικού Συμβουλίου εφημερίδων, θέσεις, 

επιστολές προς Κ.Ε του ΚΚΕ εσωτ. και  της ΕΚΟΝ Ρ.Φ., φυλλάδια, σημειώματα (125 

χφ., δακτ., έντυπα) 

 

κ. 12  

ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος - Κεντρικό Συμβούλιο Συνεδριάσεις – Πρακτικά (1979-1981) 

• Γραμματεία Κεντρικού Συμβουλίου Ρήγα Φεραίου 

• Δελτία Πρακτικών 19/7/1979 έως 17/1/1980 : έντυπες φόρμες με χειρόγραφες 

σημειώσεις, απόφαση, οικονομικά (37 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Συνεδριάσεις Κεντρικού Συμβουλίου 

• A΄ Συνεδρίαση Κ.Σ. 7-8 Ιούνη '80 Χρεώσεις Γρ. Κ.Σ. 'Όργανα καθοδηγητικά μετά το 

2ο συνέδριο (χρεώσεις-καλοκαιρινή δουλειά-συζήτηση απόφαση ΚΕ) (Πρώτα 

συμπεράσματα από 2ο συνέδριο) : αποφάσεις, εισήγηση (4 δακτ.) 

• Β΄ Συνεδρίαση Κ.Σ. 19-20 Ιούλη 80  (Από Β΄ μέχρι Γ΄ Συνεδρ.) : διακήρυξη, 

εισήγηση, θέματα τακτικής συνόδου, ενημερώσεις, οικονομικά (70 χφ., δακτ.) 

• 2η Τακ. Συνεδρίαση 19/20 Ιούλη ΄80 

• Για εκδοτική πολιτική –Φεστιβάλ-Πολιτ. Δικαιώματα και ελευθερία : εισηγήσεις, 

οικονομικά, επεξήγηση (8 χφ., δακτ.) 

• Κινητοποίηση για επανένταξη στο ΝΑΤΟ και για Πολυτεχνείο 1980 

Έκτακτο Κ.Σ. 29/10/80 : εισηγήσεις, φυλλάδια, αποκόμματα εφημερίδων, 

προκηρύξεις, σημειώματα (15 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Πρακτικά 3ης Τ.Σ. 7-8-9/11/80 Αθήνα - Απόφαση Κ.Ε.- Προγραμματισμός 

(ενημέρωση από ΚΙΝΑ) - Δόθηκαν και όλα τα υλικά των ενδιάμεσων αποφάσεων 

κλπ. (ιδιαίτεροι χώροι) : αποκόμματα εφημερίδων, φυλλάδια, θέσεις, εισήγηση, 

διαγράμματα, προτάσεις (20 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Κλείσιμο της 3ης Τ.Σ. 7/12/80 (Κλείσιμο Πολυτεχνείου) – Συζήτηση σχ. διακήρυξης. 

• Ζητήματα απολογισμού και λειτουργίας : αποφάσεις, εκτιμήσεις, ομιλίες (12 χφ., 

δακτ.) 

• 4η Τακτική Συνεδρίαση 21-22/2/81 : απόφαση, πρακτικά (4 χφ., δακτ.) 

• Γραφείο Κ.Σ. (14-15)/3/81 

• Συζήτηση για συνολικό προγραμματισμό : 3 χφ. πρακτικά 

• Τακτική Συνεδρίαση Κ.Σ. Πολιτική ενημέρωση - Συζήτηση 22/4/81: εισηγήσεις, 

ανακοίνωση (6 χφ., δακτ.) 

• Έκτακτη Συνεδρίαση του Κ.Σ. για την εκλογική δύναμη 4/5/81: εισήγηση, κατάλογος 

με αποτελέσματα ψηφοφορίας (8 χφ., δακτ.) 

 

κ. 13  

ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος - Κεντρικό Συμβούλιο - Συνεδριάσεις – Πρακτικά (1981-

1983) 

Συνεδριάσεις Κεντρικού Συμβουλίου 

• 6η Τ.Σ. ΚΣ (29/30/31)5/81 : φυλλάδια, απολογισμός, εισηγήσεις, πρακτικά (40 χφ., 

δακτ., έντυπα) 

• 7η Τ.Σ. του Κ.Σ. 10-9-81: προτάσεις, εκτιμήσεις, κατάλογος με περιοχές (12 χφ.) 
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• Εκτίμηση εκλογικών αποτελεσμάτων και προγραμματισμός 8η Τακτική Συνεδρίαση 

Κεντρικού Συμβουλίου 27-28/10/81 : αποκόμματα εφημερίδων, σχέδιο πολιτικής 

απόφασης, εσωκομματικό κείμενο, αποφάσεις, τοποθέτηση, πρακτικά (20 χφ., δακτ., 

έντυπα) 

• Έκτακτη για προτάσεις για συνέδριο κόμματος και οργανωτικά προβλήματα 6/11/81: 

αποφάσεις, κατάλογος με μέλη (7 χφ., δακτ.) 

• 9η Τ.Σ. του Κ.Σ. 5-6 Γενάρη 82 : φυλλάδια, απόφαση, πρακτικά, κατάλογος 

ψηφοφοριών (36 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Χρεώσεις 11ου Τ.Σ. του Κ.Σ. Γρ. Κ.Σ. 28/6/82: προγραμματισμοί, ανακοίνωση, 

αποκόμματα εφημερίδων (9 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Κοινή Συνεδρίαση Κ.Σ. του Ρήγα και Κ.Ε. του κόμματος 30/3/82: ανακοίνωση, 

έκθεση, φυλλάδιο, εκτιμήσεις, συμπεράσματα (4 δακτ., έντυπα) 

• Κ.Σ. 27/11/82 και Γρ. Κ.Σ. για οργάνωση Αθήνας-Σπουδάζουσας : απόφαση, 

πρακτικά, ονομαστικός κατάλογος μελών (8 χφ., δακτ.) 

• 1η Τ.Σ. του Κ.Σ. 13/5/83 : τοποθέτηση, πρόταση, εισήγηση (3 χφ.) 

• 11η Τ.Σ. του Κ.Σ. : προγραμματισμοί, απολογισμός, εκτιμήσεις, φυλλάδια, απόφαση, 

θέσεις (21 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Προγραμματικές κατευθύνσεις για τη δουλειά του Κ.Σ της ΕΚΟΝ Ρ.Φ. 10η Τ.Σ  

Νοέμβρης 1984 (2 δακτ.) 

 

 

κ. 14  

Γραφείο Συνοικιών 1975- 1976, Επιτροπή Πόλης Αθήνας 1976- 1984 

• Γραφείο Συνοικιών 1975-76 : ανακοινώσεις, επιστολές, απολογισμοί, σημειώματα, 

γράμμα, πρόγραμμα, προτάσεις, οικονομικά, πρακτικά  συνεδριάσεων, αποφάσεις, 

προκήρυξη (46 χφ., δακτ., έντυπα.) 

• Επιτροπή Πόλης Αθήνας 1976-1984 : αποφάσεις, εισήγηση, φυλλάδια, 

προγραμματισμός, απολογισμός (18 χφ., δακτ., έντυπα) 

 

 

κ. 15  

Ρήγας Φεραίος Επαρχιών, Ν. Επαρχίες 1976, Γρ. Εργαζομένων, Θούριος 1976, 

Στρατός 1981, χ.χ. 1976- 1981 

• Ρήγας Φεραίος Επαρχιών Πάτρα, Βόλος, Μακεδονία 1976- 1979: απολογισμός, 

απόφαση, ανακοίνωση (4 χφ., δακτ.) 

• Ν. Επαρχίες 1976 : αποφάσεις, ανακοινώσεις, επιστολή (12 δακτ.) 

• Γραφείο Εργαζομένων 1976: απολογισμός, άξονες οργάνωσης και ιδεολογίας (7 χφ., 

δακτ.) 

• ΘΟΥΡΙΟΣ 1976 : οικονομικά, κυκλοφορία, χρέη του Θούριου (4 χφ., δακτ.) 

• Στρατός 1981, χ.χ. : εισήγηση, αποφάσεις, δελτία εθνικών φρονημάτων, αποκόμματα 

εφημερίδων (11 χφ., δακτ., έντυπα) 

 

κ 16  

ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίου Εξωτερικού (1976-1979) 
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• Οργανώσεις Εξωτερικού (1976) : εισήγηση, επιστολές, ιδεολογικό μανιφέστο, 

εκτίμηση (6 χφ., δακτ.) 

• Ρήγας Φεραίος Ρουμανίας, γραφείο Τιμισοάρας, γραφείο Βουκουρεστίου, Επιτροπή 

Ρουμανίας, 1977-1979 : χφ. πρακτικά, απολογισμοί, συνέντευξη, εκτίμηση, 

αποκόμματα εφημερίδων (26 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Μεταναστευτική Νεολαία 1978, χ.χ. : θέσεις, χφ. σημειώσεις (5 χφ., δακτ.) 

 

κ. 17 

ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος - Γραφείο Τύπου 1978-1984 

• Γραφείο Τύπου (1978-80) : ανακοινώσεις, προσκλήσεις, αποφάσεις, δελτία τύπου, 

ομιλίες, επιστολή, συνέντευξη τύπου, αίτηση, αποκόμματα εφημερίδων (105 χφ., 

δακτ. έντυπα) 

• Γραφείο Τύπου (1980-1981) : ανακοινώσεις, αποκόμματα εφημερίδων (11 χφ., 

έντυπα) 

• Γραφείο Τύπου (από 1/1/82) : ανακοινώσεις, αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών 

(30 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Γραφείο Τύπου (1984) : Αποκόμματα εφημερίδων: ανακοινώσεις, αποκόμματα 

εφημερίδων και περιοδικών (96 έντυπα) 

 

κ. 18  

Αποκόμματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου (1972-1979, χ.χ.)  

Αποκόμματα από εφημερίδες : Ακρόπολις, Αυγή, Βήμα, Βραδυνή, Ελεύθερος Κόσμος, 

Ελευθεροτυπία, Θούριος, Οδηγητής, Τα Νέα, φυλλάδια, διακήρυξη, (255 δακτ., έντυπα) 

 

κ. 19  

Αποκόμματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου (1980-1981) 

Αποκόμματα από εφημερίδες : Αυγή, Αυριανή, Ελευθεροτυπία, Κυριακάτικη 

Ελευθεροτυπία, Μεσημβρινή, Τα Νέα, Πρωινή, Το Βήμα, (102 αποκόμματα). 

  

κ. 20 

Αποκόμματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου (1982-1984)  

Αποκόμματα από εφημερίδες : Αυγή, Αλλαγή, Βήμα, Βήμα της Κυριακής, Έθνος, 

Ελευθεροτυπία, Ελεύθερος Τύπος, Θούριος, Καθημερινή, Κυριακάτικη, Μεσημβρινή, Νέος 

Αγωνιστής, Ποντίκι, Ριζοσπάστης, Τα Αθλητικά Νέα, Τα Νέα (79 δακτ., έντυπα) 

Σπουδαστικό - Φοιτητικό Κίνημα 

 

κ. 21  

ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος - Σπουδάζουσα 1975- 1982 

• Σπουδάζουσα: αποφάσεις, εισήγηση, ανακοίνωση, εκτιμήσεις, επιστολές (28 χφ., 

δακτ.) 

 

κ. 22  

ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος - Μαθητικό -  Φοιτητικό Κίνημα 

• Βούλγαρης, Νομοσχέδιο γενικής εκπαίδευσης 1975 : πρακτικά Βουλής, σχέδιο 

Νόμου, τροπολογίες, θέσεις, απόκομμα από την εφημερίδα της κυβέρνησης (6  δακτ., 

έντυπα) 
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• ΕΦΕΕ (1971 - 1975): ψηφίσματα, αποκόμματα εφημερίδων – περιοδικών -

συνέντευξης (4 δακτ., έντυπα) 

• Φοιτητικές εκλογές (1975-1976) : αποκόμματα εφημερίδων, προκηρύξεις (25 τμχ.) 

• Κρίση - εκλογές- σύλλογοι (1974-1984) : συνθήματα, καταστατικό, αποφάσεις, 

κανονισμός, προκηρύξεις, φυλλάδια, αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών, 

επιστολή, εισήγηση, ανακοίνωση, διακήρυξη, προγραμματισμός, απολογισμός (45 

χφ., δακτ., έντυπα) 

• Μαθητικό κίνημα (1974-1985): εκτιμήσεις, προκηρύξεις, επιστολές, ανακοινώσεις, 

διακήρυξη, καταστατικό, προγραμματισμοί, θέσεις (28 χφ., δακτ., έντυπα) 

 

κ. 23  

Τεχνική Εκπαίδευση 1976-1982 

• Εργοδηγοί (1976-1979) : αιτιολογική έκθεση, αποκόμματα από την εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, επιστολές, φωτοτυπία οδηγού σπουδών 1950-1951, βεβαίωση, 

αποφάσεις, εισηγητικές εκθέσεις τροπολογιών, ανακοινώσεις, πιστοποίηση πτυχίου 

(20 δακτ., έντυπα) 

• ΚΑΤΕΕ (1976-1980) : Κανονισμός λειτουργίας συζητήσεις επιτροπών, δικαστικές 

πράξεις, αποφάσεις, πίνακες εκλογής υποψηφίων, αποκόμματα εφημερίδων, 

εισήγηση, εξώδικος πρόσκληση, εφημερίδα της Κυβέρνησης, πρακτικά 

συνεδριάσεων, απόσπασμα κανονισμού συλλόγου (42 χφ., δακτ., έντυπα) 

• 7η Συνδιάσκεψη ΑΤΕΣ 1982 : σημειώματα, εισήγηση θέσεων, απολογισμοί (5 χφ., 

δακτ.) 

• ΑΤΕΣ 1977 : εκτιμήσεις, αποφάσεις, θέσεις, αποτελέσματα σύσκεψης (6 δακτ.) 

• ΑΤΕΣ 1975-1982, χ.χ. : ανακοίνωση, αποφάσεις, εκτιμήσεις, συμπεράσματα, 

εισηγήσεις, υπολογισμοί (20 χφ., δακτ.) 

• ΤΕΣ 1975-1976: προκηρύξεις, ανακοινώσεις, θέσεις, αποφάσεις, ερωτηματολόγιο (17 

χφ., δακτ., έντυπα) 

• ΚΕΣ χ.χ. : ανακοινώσεις (2 δακτ. ) 

 

κ. 24  

Δημοκρατικός Αγώνας 1974- 1985, χ.χ. Δημοκρατική Ενότητα 1978 - 1983, χ.χ. 

• Σπουδαστικό αχτίφ του ΡΦ 20/12/1974  (11 χφ.) 

• Δημοκρατικός Αγώνας 1974- 1979, χ.χ. : φυλλάδια, προκηρύξεις, δελτίο τύπου (31 

χφ., δακτ., έντυπα) 

• Δημοκρατικός Αγώνας Σχολών (ΑΒΣΠ , Γεωπονικής, ΕΠΑΑ, Ιατρικής, Καλών 

Τεχνών, Νεοελληνικού - Βυζαντινού, Οικονομικού, Παντείου, Πολυτεχνικής, ΤΕΙ,  

Φαρμακευτικού, Φιλολογικού, Φιλοσοφικής, Χημικού): φυλλάδια, προκηρύξεις, 

ψηφοδέλτια, προσκλήσεις (1977- 1983) (30 δακτ., έντυπα) 

• Δημοκρατική Ενότητα (1978- 1983, χ.χ.): φυλλάδια, προκηρύξεις (14 δακτ., έντυπα) 

• Δημοκρατική Ενότητα (Αγγλικού, Α’ Ελληνικού, Αρχιτεκτονικής, Βιολογικού, 

Βιομηχανικής, Γαλλικού, Γερμανικού, Θεολογικής, Κτηνιατρικής, Μαθηματικού, 

Νηπιαγωγών, Οδοντιατρικής, ΤΕΙ, Φιλοσοφικής, Φυσικού (1978- 1983, χ.χ.): 

φυλλάδια, προκηρύξεις, (23 χφ., δακτ., έντυπα) 
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ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος - Τοπικές Οργανώσεις 

 

κ. 25   

Οργάνωση Πειραιά (1976, 1979 - 1981)  

• Πειραιάς [1976, Β Παμπειραϊκή Συνδιάσκεψη] : προκήρυξη, εισήγηση, ανακοινώσεις, 

εσωτερικό κείμενο, αποφάσεις, εκτιμήσεις, θέσεις, προγραμματισμός (17 χφ., δακτ., 

έντυπα) 

• Πειραιάς [Δ΄ Παμπειραικη Συνδιάσκεψη 11-13 Μάη 1979] : απολογισμοί, αποφάσεις, 

εσωτερικό δελτίο, προγραμματισμοί (11 χφ., δακτ.) 

• Ε΄Παμπεϊραικη Συνδιάσκεψη 23-24 Νοεμβρίου 1979 : δελτίο πολιτικής ενημέρωσης, 

εσωκομματικό κείμενο, απόφαση, απολογισμοί, ανακοινώσεις, εισηγήσεις, 

πρόσκληση, θέσεις (19 δακτ.) 

• Οργάνωση Πειραιά [1981] : θέσεις, προτάσεις (4 δακτ.) 

• Εργαζόμενοι Οργάνωση Πειραιά 1981 Ε.Π. Πάτρας : απόφαση, εκτίμηση (3 χφ., 

δακτ.) 

 

κ. 26  

Οργάνωση Θεσσαλονίκης (1974- 1987) 

• Θεσσαλονίκη 1974-1983 : αποφάσεις, εισηγητική εκτίμηση, αποκόμματα  

εφημερίδων, πρόσκληση, επιστολές, θέσεις, προγραμματισμός, αποδείξεις, 

ανακοινώσεις, φυλλάδια, προκήρυξη (30 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Θεσσαλονίκη 1984-1987 : φυλλάδια, αποφάσεις, εισήγηση, προγραμματισμοί, 

απολογισμός, θέσεις, εκτιμήσεις (28 χφ., δακτ., έντυπα) 

  

κ. 27  

Απογραφές οργανώσεων ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος (1976 - 1981) 

• Απογραφές Κομματικών Οργανώσεων 30/3/76  (96 δακτ.) 

• Μάρτης ΄81 Λίστες τομέων, πόλεων, περιοχών: ερωτηματολόγιο, οργανωτικά πλάνα, 

οργανωτική διάρθρωση, οργανωτική έκθεση, λίστες τομέων, πόλεων, περιοχών (177 

δακτ., χφ.) 

 

κ. 28   

Φεστιβάλ Αυγής Θούριου (1980 - 1983) 

• «Ν. Βούτσης Φ. Φεστιβάλ Αυγής-Θουρίου  Λείπουν ποιότητα ζωής-στρατός» (1980): 

φυλλάδια, φωτοτυπίες φωτογραφικού υλικού, κατάλογος κινηματογραφικών ταινιών, 

λεζάντες, αποκόμματα εφημερίδων (35 δακτ., έντυπα) 

• Φεστιβάλ ΄81 : φωτοτυπίες φωτογραφικού υλικού, φυλλάδια, αποκόμματα 

εφημερίδων και περιοδικών, ανακοινώσεις, προτάσεις (50 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Φεστιβάλ ΄82 : φυλλάδια, λεζάντες, αποφάσεις, ανακοινώσεις, προγραμματισμός, 

αποκόμματα εφημερίδων, ερωτηματολόγιο, εκτιμήσεις, προτάσεις, παρατηρήσεις  (85 

χφ., δακτ., έντυπα) 

 

κ. 29   

Φεστιβάλ Αυγής Θούριου 1980-1983 

• Φεστιβάλ ΄82 : λεζάντες, φωτοτυπίες φωτογραφικού υλικού, προτάσεις, φυλλάδια, 

οδηγίες, πίνακες (130 χφ., δακτ., έντυπα) 
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• (Φίλης Νίκος) [Φεστιβάλ 1982] : λεζάντες, φωτοτυπίες φωτογραφικού υλικού, 

φυλλάδιο, σχέδια (62 χφ., δακτ., έντυπα( 

•  [Φεστιβάλ 1983] : ανακοινώσεις, κατάλογος με τηλέφωνα καλλιτεχνών, αποκόμματα 

εφημερίδων, φωτοτυπίες φωτογραφικού υλικού (16 χφ., δακτ., έντυπα) 

 

 κ. 30  

Εορτασμός Πολυτεχνείου, Επεισόδια  (1980, 1981, 1985) 

• Κείμενα για το Πολυτεχνείο 1977, χ.χ. : άδειες αστυνομίας, ανακοίνωση, μαρτυρίες (3 

χφ., δακτ. ) 

• Γεγονότα Πολυτεχνείο '80 : αποφάσεις, φυλλάδια, αποκόμματα εφημερίδων, 

συνθήματα (20 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Πολυτεχνείο ΄81 : φυλλάδια, αποφάσεις, ανακοινώσεις, συνθήματα, απόκομμα 

εφημερίδας, χφ. σημειώσεις (9 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Επεισόδια Νοέμβρη’ 85 : ανακοινώσεις, δελτίο τύπου Κ.Σ. Ρ.Φ., ενημερωτικό 

εσωκομματικό κείμενο, αποκόμματα εφημερίδων, χφ. σημείωμα Βούτση (45 χφ., 

δακτ., έντυπα) 

 

 

κ. 31  

Εκλογές 1985 

• Οικονομική Εξόρμηση Εκλογών '85 : χφ. σημειώσεις με οικονομικά του κόμματος, 

φάκελος με αποδείξεις είσπραξης (10 χφ.) 

• Αποτελέσματα Εκλογών [1985] : ψηφοδέλτια, ανακοινώσεις, φυλλάδια, προτάσεις, 

επιστολή, χάρτης, διακήρυξη, αποτελέσματα εκλογών, προκηρύξεις, λίστα νεολαίων 

υποψηφίων, αποκόμματα εφημερίδων (57 χφ., δακτ., έντυπα) 

 

KKE εσωτερικού  

 

κ. 32  

ΚΚΕ εσ. Συνέδρια 1ο (6 /1976) , 3ο (1982) 

• 1ο Συνέδριο του ΚΚΕ εσωτερικού (6-12 Ιουνίου 1976): αποκόμματα εφημερίδων, 

εσωτερικά κείμενα, ανακοινώσεις, προκήρυξη, σχέδιο οργανωτικής απόφασης, 

εισήγηση, θέσεις, κατάλογος με τεχνικές και επαγγελματικές σχολές, πρακτικά 

συνεδριάσεων, φυλλάδια, εγκύκλιος, σχέδιο μανιφέστου, ψηφοδέλτιο, παρατηρήσεις 

(89 χφ., δακτ., έντυπα) 

• 1ο Συνέδριο του ΚΚΕ εσωτερικού (6 - 12 Ιουνίου 1976) : παρατηρήσεις σχέδιο 

μανιφέστου, πρακτικά (12 δακτ.) 

• 3 (11ο) Συνέδριο ΚΚΕ εσωτερικού (5/1982): συμπεράσματα, έκθεση δράσης, 

οικονομικά στοιχεία, εκτίμηση (19 δακτ.) 

• 3 (11ο) Συνέδριο ΚΚΕ εσ. (5/1982) : Αποκόμματα εφημερίδων για προσυνεδριακό 

διάλογο / Υλικά από το συνέδριο, αποκόμματα τύπου ανακοινώσεις, προτάσεις, 

ενημερωτικό σημείωμα  (32 χφ., δακτ., έντυπα) 

 

κ. 33  

Συνεδριάσεις Κεντρικής Επιτροπής ΚΚΕ εσ. (1981-1982, 1984) 

Εθνικό Συμβούλιο 1981 
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• «Ρίζος Δημήτριος» Εθνικό Συμβούλιο ΚΚΕ εσωτ. [1ο 1981] : σχέδιο εκλογικού 

προγράμματος, ανακοίνωση, φυλλάδια, διακήρυξη, εισηγήσεις (9 δακτ., έντυπα) 

• Επιτροπή θέσεων για το συνέδριο ΚΕ 22/11/81 : αποκόμματα εφημερίδων, 

αποφάσεις, διάγραμμα θέσεων, θέσεις, εγκύκλιος, τροπολογία (35 δακτ., χφ., έντυπα) 

• Κεντρική Επιτροπή (28-29/5/82), (4-5/6/82): συνέντευξη τύπου, εσωκομματικές 

ανακοινώσεις, αποκόμματα εφημερίδων (8 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Κεντρική Επιτροπή (1,2,3)/7/82 – Δημοτικές εκλογές, καταμερισμός δουλειάς: 

προτάσεις, ομιλία, εισηγητικό σημείωμα, ανακοινώσεις, σχέδιο προγράμματος (13 

χφ., δακτ. ) 

• Κεντρική Επιτροπή (για Δημοτ. Εκλογές) 3-4/9/82: εισήγηση, διαταξή στελεχών, 

στοιχεία για υποψήφιους δήμαρχους  (3 χφ., δακτ.) 

• Κεντρική Επιτροπή (19,20, 21/12/82): τροποποιήσεις, προτάσεις, σχέδιο αποφάσεων, 

οικονομικά στοιχεία, ανακοινώσεις, (22 χφ., δακτ.) 

• Κ.Ε. (18,19,20)/11/[1982] : πολιτική ενημέρωση, εσωκομματική απόφαση, σχέδιο 

προγράμματος, ανακοινώσεις  (5 δακτ.) 

• Κεντρική Επιτροπή (13,14,15/7 και 19,20,22/10/1984): θέσεις, κατάλογος με ποσοστά 

συμμετοχής στις εκλογές, εκτιμήσεις, συμπεράσματα, αποφάσεις, αποκόμματα 

εφημερίδων, δελτίο τύπου, συνθήματα, κατάλογος μελών της Κ.Ε., ενημερωτικό 

σημείωμα, οικονομικά στοιχεία, έκθεση, διαπιστώσεις, προγραμματισμός, 

ανακοινώσεις, απολογισμός (51 χφ., δακτ., έντυπα) 

 

κ. 34  

Κείμενα ΚΚΕ εσ.  (1976-1985) 

• Κείμενα Κεντρικής Επιτροπής (1976-1979) : επιστολές, παράρτημα, εγκύκλιος, 

εισήγηση, εκθέσεις δράσης, αποφάσεις, ανακοίνωση, σημείωμα, πολιτικό δελτίο (36 

χφ., δακτ.) 

• Κείμενα της Κ.Ε. (1980-1985) : εσωκομματικό κείμενο, σημείωμα, εκθέσεις, 

ανακοινώσεις, οικονομικά στοιχεία, πίνακας με στοιχεία δημοτικών εκλογών, 

αποφάσεις, αποκόμματα εφημερίδων, διακηρύξεις, εγκύκλιος (35 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Κείμενα Κ.Ε χ.χ. : απολογισμός, ανακοινώσεις, σχέδιο δράσης , εκτιμήσεις (22 χφ., 

δακτ., έντυπα) 

  

κ. 35  

Κείμενα ΚΚΕ εσ. (1976-1985) 

• Κείμενα της ΚΕ του ΚΚΕ εσ. 2/1977 : οικονομικά στοιχεία, ανακοινώσεις, 

εκτιμήσεις, εγκύκλιος, απόφαση (7 δακτ.) 

• Κείμενα της ΚΕ [1981] : αποφάσεις, εγκύκλιος, θέσεις, εισηγήσεις, διακήρυξη, 

αποκόμματα εφημερίδων, σημείωμα, κατάλογος υποψηφίων, ανακοινώσεις, 

εκτιμήσεις, οικονομικά στοιχεία (38 δακτ., έντυπα) 

 

κ. 36 

ΚΚΕ εσ. (1985) 

• ΚΚΕ εσ. 85 μετεξέλιξη [1985] : Αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών, κείμενα 

του ΚΚΕ εσ, σημειώσεις Νίκου Βούτση για τη μετεξέλιξη του ΚΚΕ εσ. και την 

προετοιμασία του 4ου συνεδρίου του κόμματος, καταστατικό του ΚΚΕ εσωτερικού, 
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τροπολογίες, ανακοινώσεις, εισηγήσεις, αποφάσεις, προτάσεις, εκτίμηση, θέσεις, 

κατάλογος μελών (42 δακτ., έντυπα) 

• Αποκόμματα εφημερίδων, ανακοινώσεις ΚΣ., Κ.Ε. κ.ά.: προγραμματικές δηλώσεις, 

αποκόμματα εφημερίδων - περιοδικών, ανακοίνωση (1985) (35 δακτ., έντυπα) 

• Πρόταση Δημήτρη Μπελαντή 10/2/1985 (2 χφ.,δακτ.) 

 

 

κ. 37  

ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος Φυλλάδια – προκηρύξεις 1972-1991 

• Φυλλάδια - προκηρύξεις (1972-1979): φυλλάδια, προκηρύξεις, ανακοινώσεις, 

αποφάσεις, δελτίο Κ.Σ. Ρ.Φ. και τοπικών οργανώσεων, σχολών (31 δακτ., έντυπα) 

• Φυλλάδια - προκηρύξεις (1980-1991): φυλλάδια, προκηρύξεις, ημερολόγιο, 

ανακοινώσεις, δελτίο Κ.Σ. Ρ.Φ. και τοπικών οργανώσεων, σχολών, πρόσκληση (34 

χφ., δακτ., έντυπα) 

• Φυλλάδια- προκηρύξεις, χ.χ. : φυλλάδια, προκηρύξεις, πρόσκληση, δελτίο Κ.Σ. Ρ.Φ. 

και τοπικών οργανώσεων, σχολών, τμήμα γυναικών (φυλλάδια, προκηρύξεις)  (95 

χφ., δακτ., έντυπα) 

 

Ρήγας Φεραίος Θεσσαλονίκης  

 

κ. 38  

Συμβούλιο Σπουδάζουσας (1980-1982) 

• Συμβούλιο Σπουδάζουσας (5/1980 – 6/1981) : εισηγήσεις, απολογισμοί,  

ενημερωτικά και πολιτικά σημειώματα, φυλλάδια, ανακοινώσεις, σχέδιο πολιτικής 

απόφασης, αποτελέσματα εκλογών, αποφάσεις, συνθήματα της ΕΚΟΝ Ρήγα Φεραίου 

και της Δημοκρατικής Ενότητας (24 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Ρήγας Κείμενα (10/1981 - 3/1982) : ανακοινώσεις, απολογισμοί, αποκόμματα 

εφημερίδων, εισηγήσεις, προγραμματισμός, σχέδιο απόφασης, πολιτικά σημειώματα, 

αποφάσεις, διακηρύξεις, συνθήματα της ΕΚΟΝ Ρ.Φ. και της Δ.Ε. (39 χφ., δακτ., 

έντυπα) 

 

κ. 39  

Συμβούλιο Σπουδάζουσας (1982- 1985) 

• Διάφορα υλικά (10/1982 – 4/1983) : ανακοινώσεις, αποκόμματα από τον τύπο, 

εισηγήσεις, διακηρύξεις, προγραμματισμός, πολιτικό σημείωμα και κείμενα, 

προκηρύξεις της ΕΚΟΝ Ρ. Φ. και της Δ.Ε.  (24 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Ψηφοδέλτια από εκλογές για Συμβούλιο Σπουδάζουσας, Συνδιάσκεψης 

Θεσσαλονίκης και Συμβούλιο Πόλης (1985) 153 χφ. ψηφοδέλτια 

• Πρακτικά Συνδιασκέψεων 16/4/1983- 27/4/1983 : χφ. σελίδες από τετράδιο, 27 σελ. 

 

κ. 40  

Ρήγας Φεραίος Θεσσαλονίκης (1971- 1985) 

• Πολωνία 1971- 1978 : Προκηρύξεις και εφημερίδες Πρώτη Πανελλαδική: 

καταστατικό, ανακοινώσεις, εφημερίδα Θούριος, γράμμα, χαιρετισμός (15 δακτ., 

έντυπα) 
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• Ρήγας : Μάης 80-Ιούνης 81 (Ο.Β. Οικονομικού, Γρ. Θεσ/νικης Κ.Σ.) : 

προγραμματισμοί, αποφάσεις, εκλογικό πρόγραμμα, προκηρύξεις της ΕΚΟΝ Ρ.Φ. 

και της Δ.Ε.  (11 χφ. , δακτ., έντυπα) 

• Κείμενα Ρήγα Φεραίου Θεσσαλονίκης (1981-1985): αποφάσεις, εκτιμήσεις, 

απολογισμοί, προγραμματισμοί, προκηρύξεις , πολιτικά ντοκουμέντα της ΕΚΟΝ Ρ.Φ. 

(31 χφ. , δακτ., έντυπα) 

• Πρακτικά Συνεδριάσεως Συμβουλίου Πόλης 1983-1984 (κατάστιχο) 

 

κ. 41 

Ρήγας Φεραίος Θεσσαλονίκης (1981-1985) 

• 3ο Συνέδριο Ε.Κ.Ο.Ν. Ρήγας Φεραίος 29 Απρίλη - 5 Μάη 1983 : πολιτικά 

σημειώματα, ενημερώσεις και κείμενα, εισηγήσεις, αποφάσεις, εκτιμήσεις, 

προκηρύξεις και φυλλάδια της ΕΚΟΝ Ρ.Φ. και της Δ.Ε. (18  χφ. , δακτ., έντυπα) 

• 3η Τ.Σ. : 11/6/83, Δεκέμβρης 1983 Γενάρης 1984, 5η Τ.Σ. 31/1/84, 8η Τ.Σ. Μάης 

1984, Αποφάσεις ΓΘ : αποφάσεις, θέματα ολομελειών, αποκόμματα 

εφημερίδων,προγραμματισμοί, οικονομικά, εισηγήσεις της ΕΚΟΝ Ρ. Φ. (26 χφ., 

δακτ., έντυπα) 

• 4η Τ.Σ. 30 Σεπτέμβρη, 1-2 Οκτώβρη 1983 : προκήρυξη, υπολογισμοί, εισηγήσεις, 

αποφάσεις, πολιτικές εκτιμήσεις, προγραμματισμοί της ΕΚΟΝ Ρ.Φ. (26  χφ. , δακτ., 

έντυπα) 

• Μ. Λαμπαδαρίδης Εκτελεστικό Γραφείο 9/12/1984 : σχεδίασμα θέσεων του 

κόμματος για το 4ο Συνέδριο (10 δακτ.) 

 

 

κ. 42  

Ρήγας Φεραίος Θεσσαλονίκης Δημοτικές εκλογές 1982, Φοιτητικές εκλογές 1983, 

Μαθητικές εκλογές 1984 

• Δημοτικές εκλογές 1982 ΕΚΟΝ ΡΦ Κέντρου: αποκόμματα εφημερίδων, 

συγκεντρωτικά στοιχεία για υποψήφιους δημάρχους, ΦΕΚ, διάγραμμα ομιλίας, 

συνέντευξη τύπου, φυλλάδια (36 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Δημοτικές εκλογές 1982 Οργανώσεις κεντρικού δήμου (κέντρο) : αποκόμματα 

εφημερίδων, περιοδικό Πλούτος, απολογισμός, αχτιφ γραφείων δυτ. συνοικιών, 

οργανώσεων κέντρου, ανακοινώσεις, συνθήματα, οικονομικά, προγραμματισμός, 

αποδείξεις (50 χφ., δακτ., έντυπα) 

• Δημοτικές εκλογές 1982 προεκλογικό υλικό (67 έντυπα) : φυλλάδια Δημοκρατικής 

Παράταξης Θεσσαλονίκης, Συνδυασμού Κούβελα, Δημοκρατικής Συνεργασίας, 

Δημοκρατικής Νεάπολης, Αλλαγή στην Αθήνα, Αλλαγή – Ανανέωση, Ανανεωτική 

Δημοκρατική Αλλάγη Πολίχνης, Δημοκρατικός Ανεξάρτητος Συνδιασμός , 

Δημοκρατική Σταυρούπολη, Αθήνα Αναγέννηση, ΚΚΕ εσ.   

• Φοιτητικές εκλογές 1983. Τοπικά αποτελέσματα : Κατάλογοι εκλογικών 

αποτελεσμάτων, αποκόμματα εφημερίδων (22 χφ. , δακτ., έντυπα) 

• Φοιτητικές εκλογές 1983. Προεκλογικό υλικό (58 έντυπα) : προκηρύξεις, 

διακηρύξεις, ανακοινώσεις, φυλλάδια από ΠΑΣΠ, Αγωνιστική Πρωτοβουλία, 

Δημοκρατικός Αγώνας, Σοσιαλιστική Φοιτητική Παράταξη, ΕΚΚΕ, Οικολογική 

Κίνηση Θεσ/νικης, Συσπειρώσεις, αγωνιστική Κίνηση, Δημοκρατική Ενότητα, 
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Αριστερή Κίνηση Οικονομικού, ΕΚΟΝ Ρ.Φ. , Πανσπουδαστική, ΔΑΠ – Ν.Δ.Φ.Κ., 

ΚΚΕ εσωτ.  

• Γραφείο Κ.Σ. Τρίτη 23-10-84: αποτελέσματα μαθητικών εκλογών, ανακοινώσεις, 

τύπος, εκτιμήσεις Γ.Θ.  Γ.Μ. (Θεσ/νικης), αποκόμματα εφημερίδων (26 χφ., δακτ., 

έντυπα) 

 

 

 

  


