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Βιογραφικό σηµείωµα  

Ο Λευτέρης Αποστόλου –αδελφός της εµβληµατικής προσωπικότητας της 

αντίστασης Ηλέκτρας Αποστόλου- γεννήθηκε στην Αθήνα το 1904 και 

εντάχθηκε στις γραµµές του ΚΚΕ το 1921. Mέλος των αρχειοµαρξιστών το 

1922, διαγράφεται από την ΟΚΝΕ, αλλά επιστρέφει ένα χρόνο αργότερα και 

εκλέγεται στην καθοδήγησή της στα τέλη του 1923. Το 1934 στο 4ο Συνέδριο 

του ΚΚΕ εκλέγεται αναπληρωµατικό µέλος της ΚΕ. Συλλαµβάνεται το 1935 

και έπειτα ακολουθούν έξι χρόνια εξορίας και φυλακής. Το Μάιο του 1941 

δραπετεύει από την Κίµωλο που βρίσκεται εξόριστος και στην Αθήνα έρχεται 

σε επαφή µε άλλα εξόριστα στελέχη του ΚΚΕ που έχουν επίσης δραπετεύσει 

από νησιά της εξορίας. και αρχίζουν οι διεργασίες για την δηµιουργία 

αντιστασιακών οµάδων. Στην ιδρυτική συνεδρίαση του ΕΑΜ, ο Λευτέρης 

Αποστόλου εκλέγεται γραµµατέας θέση που θα διατηρήσει µέχρι τη σύλληψή 

του το Νοέµβριο του’40. Φυλακίζεται στο στρατόπεδο της Ακροναυπλίας και 

µετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών δραπετεύει και εντάσσεται στο Γενικό 

Στρατηγείο του ΕΛΑΣ. Από τον Αύγουστο του 1944 εργάζεται στον τοµέα 

διαφώτισης του ΚΚΕ. ∆εν εκλέγεται αντιπρόσωπος στο 7ο Συνέδριο του. Από 

το 1948 εγκαθίσταται στην Ρουµανία, όπου παραµένει ως πολιτικός 

πρόσφυγας µέχρι το 1959. Εργάζεται στο πρακτορείο του κόµµατος Ελλάς 

Πρες ως το Σεπτέµβρη του 1950 που διαγράφεται από µέλος του ΚΚΕ. Το 1956 

επανεντάσσεται στο κόµµα, ενώ το 1959 ζητά να επιστρέψει στην Ελλάδα. 

∆ραστηριοποιείται στις γραµµές της Ε∆Α για να διαφωνήσει µε τις επιλογές 

του κόµµατος και να δηµιουργήσει –το 1964- την Ανανεωτική Οµάδα 

∆ηµοκρατικής Αριστεράς (ΑΟ∆Α). Στη µεταπολίτευση συµπορεύεται µε το 

ΚΚΕεσ. και συµµετέχει στην ίδρυση της Ενωµένης Εθνικής Αντίστασης. 

Πέθανε στην Αθήνα στις 18 Νοεµβρίου 1981. 

 

 

 

 



Αρχείο Λευτέρη Αποστόλου 

Κατάλογος αρχείου 

κ. 1 Κατοχή – Αντίσταση 

Φ. 1 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) / Ελληνικός Λαϊκός 

Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ) 

 Επιστολή των Σωμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας προς τον Ν. 
Ζέρβα σχετικά με την αποστασία στελεχών του ΕΑΜ, δακτ., 7/3/1943  

 Επιστολές του Ν. Ζέρβα προς τον Άρη Βελουχιώτη και την 
Πανηπειρωτική Επιτροπή του ΕΑΜ σχετικά με δημοσίευμα της εφ. 
Δράσις, δακτ., 24/3/1943, 28/3/1943 

 Επιστολή Γ. Δημούλη σχετικά με την ομιλία του Ν. Ζέρβα στο 
Βουλγαρέλι Άρτας - περιλαμβάνονται: περίληψη της ομιλίας Ζέρβα 
και ανακοίνωση της Τοπικής Επιτροπής ΕΑΜ Άρτας, δακτ., 28/5/1943 

 Έκθεση του Φρουραρχείου Καρδίτσης σχετικά με τους συλληφθέντες 
συνδέσμους του ΕΔΕΣ Θ. Αρσενάκη και Μπέικου – περιλαμβάνεται 
και χφ διαβιβαστικό σημείωμα, δακτ., 23/10/1943[3] 

 Δήλωση του Γεράσιμου Μαλτέζου (Τζουμερκιώτη) σχετικά με την 
υπογραφή συμφωνητικού με τον ΕΔΕΣ, δακτ., 25/11/1943 

 Έκθεση σχετικά με τη δράση του ΕΔΕΣ, δακτ., [1943] 

 Μεταγραφές ανακοινώσεων και τηλεγραφημάτων Αμερικανών, 
Άγγλων και μελών της εξόριστης κυβέρνησης για τη δράση του ΕΛΑΣ, 
δακτ., 1943-1945 

 Πρακτικά της σύσκεψης μεταξύ των αντιστασιακών οργανώσεων για 
την ενοποίηση των ελληνικών ανταρτικών ομάδων, δακτ., 15-
29/2/1944 

 Απόσπασμα έκθεσης προς το Γενικό Στρατηγείο, δακτ., 7/4/1944 

 Έκθεση του Δήμου Σουλιώτη, Γραμματέα της Πανηπειρωτικής 
Επιτροπής του ΕΑΜ προς την ΚΕ με τίτλο: «Για τον ΕΔΕΣ», δακτ., 
5/10/1944 

 Προκήρυξη της Εθνικής Αλληλεγγύης, δακτ., [1944] 

 Διαταγή του Σ. Σαράφη και του Άρη Βελουχιώτη σχετικά με τη δράση 
του ΕΔΕΣ, χφ., 19/1/1945 

 Έκθεση του Σ. Σαράφη σχετικά με τη στάση του πολιτικού Πέτρου 
Λεβάντη – περιλαμβάνεται και χφ. σημείωμα, δακτ., 20/2/1945 

 Έκθεση προς το Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ σχετικά με τη δράση των 
Άγγλων στην Ελλάδα και τις σχέσεις τους με το εθνικοαπελευθερωτικό 
κίνημα – περιλαμβάνονται και μεταγενέστερα χφ. σημειώματα, δακτ., 
8/2/1945 (4 αντίτυπα) 

 Στατιστική έκθεση, η οποία συντάχθηκε από τον Μπάμπη Κλάρα, για 
τη δράση του ΕΛΑΣ από 24/6/1943 έως 4/11/1944 – περιλαμβάνεται 
και μεταγενέστερο χφ. σημείωμα, χφ., 17/2/1945 



 Κατάλογος του Σ. Σαράφη με τα όπλα που κατέθεσε ο ΕΛΑΣ μετά τη 
Συμφωνία της Βάρκιζας, χφ., 2/3/1945 

 Κείμενο σχετικά με τη Νεολαία του ΕΔΕΣ σύμφωνα με το κατασχεμένο 
αρχείο του – περιλαμβάνεται και χφ. σημείωμα, χφ., 10/7/1946 

 Κατάλογος εχθρικών προς τον ΕΛΑΣ οργανώσεων – περιλαμβάνεται 
και μεταγενέστερο χφ. σημείωμα, δακτ., χ.χ. 

 Κείμενο σχετικά με στελέχη και τη δράση του ΕΔΕΣ – περιλαμβάνονται 
επιστολές των ΕΟΕΑ και του Αντώνη Φωστηρίδη (Αντών Τσαούς), 
καθώς και ένα επόκομμα τύπου της εφ. Ταχυδρόμος, χφ. – πολυγρ., χ.χ. 
 

Φ. 2   ΕΑΜ / ΕΛΑΣ 

 Τεκμήρια από τις ανακρίσεις σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ ΕΚΚΑ 5/42 
και Γερμανών: κατάλογος ανακρινόμενων, διαβιβαστικά έγγραφα, 
εκθέσεις και υπεύθυνες δηλώσεις, χφ.-δακτ., 13/4/1944 – 18/5/1944 

 Καταθέσεις και υπεύθυνες δηλώσεις των προσώπων που ανακρίθηκαν 
σχετικά με τις σχέσεις ΕΚΚΑ 5/42 και Γερμανών: Κωνσταντίνος 
Αναγνώστου, Γιώργος Στάμου, Αθανάσιος Παπανακλής, Βασίλειος 
Τσίρης, Χρήστος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Σμπαρούνης, Τάκης 
Ασημακόπουλος, Δημήτριος Ασημακόπουλος, Γεώργιος 
Ζησιμόπουλος, Ανδρέας Στέγγος, Ιωάννης Στέγγος, Παναγιώτης 
Παπαγιαννόπουλος, Πολύκαρπος Παπαδημητρίου, Γιώργος 
Γιακουμάκης, Θεοχάρης Θεοχάρης, Σπύρος Βλάικος, Λεωνίδας 
Μπαράκος, Ισαάκ Ξενιτίδης, χφ.-δακτ.,4-5/1944 

 

Φ. 3  Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ) 

 Αποσπάσματα μεταγραμμένων διαταγών και προκηρύξεων, δακτ., 8-
9/1943, χ.χ. 

 Αποσπάσματα μεταγραμμένων επιστολών του Ν. Ζέρβα με στελέχη 
του ΕΔΕΣ και την εξόριστη κυβέρνηση, δακτ., 8-9/1943 

 Ανακοίνωση του Ν. Ζέρβα προς τις Επιτροπές Εθνικού Αγώνος 
σχετικά με τις σχέσεις του ΕΛΑΣ με τον ΕΔΕΣ και τον ΕΚΚΑ, δακτ., 
9/3/1943 (2 αντίτυπα) 

 Μεταγραμμένη διαταγή του Ν. Ζέρβα σχετικά με τη δήμευση 
αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Άρτας, δακτ., 25/5/1943 

 Μεταγραμμένη επιστολή του Πολύβιου προς τον Ν. Ζέρβα – 
περιλαμβάνεται και δακτ. Σημείωμα του ΕΛΑΣ, δακτ., 23/6/1943 

 Μεταγραμμένη επιστολή του Ν. Ζέρβα προς την εφ. Λ.Α.Ε., δακτ., 
13/8/1943 

 Μεταγραμμένη επιστολή του Ιπποκράτη προς τον Ν. Ζέρβα, δακτ., 

2/9/1943 

 Διαταγή των ΕΟΕΑ περί αναστολής καταστροφών και αποκοπής 
συγκοινωνιών – περιλαμβάνεται και χφ. σημείωμα, χφ., 5/10/1943 



 Μεταγραμμένη επιστολή του Σ. Γονατά προς τον Ν. Ζέρβα σχετικά με 
την προσχώρηση στρατιωτών στον ΕΔΕΣ, δακτ., 9/10/1943 

 Μεταγραμμένη επιστολή του Καπετάνιου του ΕΔΕΣ Κ. Βόιδαρου προς 
το Γερμανικό Φρουραρχείο Άρτας, δακτ., 5/11/1943 (2 αντίτυπα) 

 Μεταγραμμένη επιστολή του Ν. Ζέρβα προς τον Εφημέριο Κων. 
Ευθυμίου, δακτ., [1943] 

 Αίτηση του Αντώνιου Παπατάσου προς την Ανώτερη Διεύθυνση 
Χωροφυλακής Στερεάς Ελλάδας, δακτ., 27/4/1944 (2 αντίτυπα)  

 Μεταγραμμένη επιστολή του Αντ/χη Καλαρρύτη προς το Γενικό 
Αρχηγείο των ΕΟΕΑ, δακτ., 2/5/1944 

 Δήλωση του Νικόλαου Πλαστήρα που κυκλοφόρησε ο ΕΔΕΣ, φωτοτ., 
30/5/1944 

 Άδεια κυκλοφορίας μεταφοράς εμπορευμάτων εκδοθείσα από τις 
γερμανικές αρχές στην περιοχή των Ιωαννίνων – περιλαμβάνεται και 
χφ. σημείωμα, έντ., 8/6/1944 

 Μεταγραμμένη επιστολή του Παπαστέφανου προς τον Ιωάννη 
Τραταρό, δακτ., 31/7/1944 

 Κείμενο για τον ΕΔΕΣ στην ελληνική και τη γερμανική γλώσσα – 
περιλαμβάνεται και χφ. σημείωμα, χφ., 10/8/1944 

 Προκήρυξη των γερμανικών αρχών προς τον ΕΔΕΣ, δακτ., χ.χ. (2 
αντίτυπα) 

 Επιστολή του Ν. Ζέρβα – περιλαμβάνεται και χφ. σημείωμα, χφ., χ.χ. 

 Μεταγραμμένη επιστολή του Κ. Πολίτη προς το Γενικό Αρχηγείο, 
δακτ., χ.χ. 

 Μεταγραμμένο σημείωμα του Αντ/χη Ν. Καμάρα σχετικά με την 
έναρξη διαπραγματεύσεων με το ΕΑΜ, δακτ., χ.χ. 

 Απόκομμα τύπου της εφ. Δημοκρατική Σημαία, χ.χ. [1943] 
 

Φ.4  Άλλες οργανώσεις – Εξόριστη κυβέρνηση / Εθνικός Στρατός – 

Συνεργάτες / Τάγματα Ασφαλείας 

 Άλλες οργανώσεις: Εθνική Δράσις (ΕΔ), ΡΑΝ (Ρωμυλία-Αυλών-
Νήσοι) 
Απόσπασμα κειμένου της ΕΔ σχετικά με τις οργανώσεις ΕΔΕΣ και ΕΔ, 

δακτ., 5/9/1943 

Μεταγραμμένη επιστολή μέλους της ΕΔ, δακτ., 7/2/1944 

Επιστολή μέλους της ΕΔ στη γαλλική γλώσσα, χφ., χ.χ. 

Επιστολή προς τον Αρχηγό της ΡΑΝ Κωνσταντίνο Βεντήρη, δακτ., 

4/2/1944 

 Εξόριστη Κυβέρνηση – Εθνικός Στρατός: 



Μεταγραφές δελτίων πληροφοριών και εκθέσεων της Υπηρεσίας 

Πληροφοριών της εξόριστης κυβέρνησης σχετικά με τη δράση του 

ΕΑΜ/ΕΛΑΣ (σαμποτάζ, επιθέσεις κ.ά.), δάκτ., Κάιρο, 3/3/1943-

31/7/1943 

Μεταγραμμένη έκθεση του Γενικού Στρατηγείου ΧΧΙΙ για την 

κατάσταση στην Ελλάδα, δακτ., 10/8/1944 

 Συνεργάτες – Τάγματα Ασφαλείας: 
Επιστολή του Θ. Κυριάκη για την ανάγκη συγκρότησης Τάγματος 

Ασφαλείας στην περιοχή της Καρδίτσας, δακτ., 31/1/1944 

Βεβαίωση του Στρατιωτικού Διοικητή του Εθνικού Αγροτικού 

Συνδέσμου Αντικομμουνιστικής Δράσεως (ΕΑΣΑΔ) Μ. Κυριαζή – 

περιλαμβάνεται και χφ. σημείωμα, χφ., δακτ., 15/5/1944 (2 αντίτυπα) 

Μεταγραμμένες επιστολές στελεχών της Εθνικής Ενώσεως Ελλάδος 

(ΕΕΕ), δακτ., 5-8/1944 

Αποσπάσματα μεταγραμμένων επιστολών μεταξύ του Αντώνιου 

Φωστηρίδη (Αντών Τσαούς) και των βουλγαρικών αρχών κατοχής, 

πολυγρ., [1944] 

Φ. 5  Ποικίλα 

 Ομιλία του Λ. Αποστόλου για τον Λένιν σε συγκέντρωση του 
Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου, δακτ., 26/1/1947 (4 αντίτυπα) 

 Πολλαπλά αντίγραφα τεκμηρίων του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, φωτοτ., 
1943-1945 

 Επιστολές του Πλούταρχου προς τα ανίψια του Charles και Alek, χφ., 
Θεσσαλονίκη, 1/8/1944 

 Αποκόμματα τύπου των εφ. Ηπειρωτικός Κήρυξ και Το Βήμα, 15/9/1944, 
25/9/1944, 2/7/1946 

 Μεταγραφές ανακοινώσεων, τηλεγραφημάτων, εντολών, διαταγών κ.ά. 
για τη δράση του ΕΛΑΣ και άλλων οργανώσεων (ελλιπές κείμενο), 
πολυγρ., 1944 

 Απόσπασμα από το ανακοινωθέν της Διάσκεψης της Γιάλτας, φωτοτ., 
2/1945 
 

κ. 2 ΚΚΕ, ΕΔΑ, ΑΟΔΑ 

Φ. 6 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) 

 Επιστολές και σχέδια επιστολών του Λ. Αποστόλου προς την ΚΕ του 
ΚΚΕ, 1950, 1953 

 Κείμενα και ομιλίες του Λ. Αποστόλου, 1956-1957 



Φ. 7 Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) 

 Επιστολές και σχέδια επιστολών του Λ. Αποστόλου προς την 
Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΔΑ, 1963-1964 

 Επιστολή του Λ. Αποστόλου προς την εφ. «Η Αυγή», 13/2/1964 (8 
αντίτυπα) 

 Κείμενα και σχέδια κειμένων του Λ. Αποστόλου για την Αριστερά και 
την ΕΔΑ, 1959, 1962-1964 

 

Φ. 8  Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) 

 Διακηρύξεις και ανοικτές επιστολές του Λ. Αποστόλου προς τα μέλη 
και τους οπαδούς της ΕΔΑ, χ.χ. 

 Σχέδιο διακήρυξης ομάδας Αριστερών μετά τις εκλογές στις 16/2/1964 
(7 αντίτυπα) 

 Χφ. σημειώσεις και αποκόμματα τύπου με αποτελέσματα βουλευτικών 
εκλογών, 1958-1964 

 Αποκόμματα τύπου για την Αριστερά και την ΕΔΑ, 1963-1964 
 

Φ. 9 Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ) 

 Καταστατικό και σχέδια καταστατικού, 1965 
 

Φ. 10 Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ) 

 Χφ. πρακτικά συνεδριάσεων και ημερήσιες διατάξεις, 1965 
 

Φ. 11 Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ) 

 Αποφάσεις και σχέδια αποφάσεων της ΠΕ της ΑΟΔΑ, 1964-1965 
 

κ. 3 ΑΟΔΑ 

Φ. 12 Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ) 

 Υλικά της 2ης Συνόδου της ΑΟΔΑ: ομιλία του Λ. Αποστόλου, σχέδιο 
απόφασης, χφ. σημειώσεις, 6-7-1965 
 

Φ. 13 Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ) 

 Οργανωτικά: κατάλογοι μελών και συμπαθούντων της ΑΟΔΑ, 
κατάλογος εσόδων-εξόδων του κόμματος, 1/1965, χ.χ. 

 Έκθεση δράσης της ΠΕ από 4/4/65-29/6/65 προς το Κεντρικό Γραφείο 



 Χφ. κείμενο του Λ. Αποστόλου με τίτλο «Κριτική της ΑΟΔΑ» σε ΚΚΕ 
και ΕΔΑ μετά τις εκλογές της 16/2/1964 

 Χφ. σημειώσεις του Λ. Αποστόλου σχετικά με τον ρόλο και τις 
επιδιώξεις της ΑΟΔΑ, χ.χ. 

Φ. 14  Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ) 

 Ανοικτές επιστολές, ανακοινώσεις, εκκλήσεις, διακηρύξεις και σχέδια 
διακηρύξεων της ΑΟΔΑ, 1965 

 

Φ. 15 Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ) 

 Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία της ΑΟΔΑ, 1964-1965 
 

Φ. 16 Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ) 

 Περιοδικό της ΑΟΔΑ: τυπογραφικά δοκίμια και τα δύο τεύχη του 
περιοδικού, 1964-1965 

 Χφ. σχέδια κειμένων του Λ. Αποστόλου για δημοσίευση, χ.χ. 

 Χφ. σημειώσεις του Λ. Αποστόλου σχετικά με την έκδοση, χ.χ. 
 

Φ. 17 Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ) 

 Προκηρύξεις, διακηρύξεις και αφίσες της ΑΟΔΑ, 1965 

 Αποκόμματα τύπου, 1964-1965 
 

κ. 4 Δεκαετία 1960, ΕΚΕΣ, Αρχείο Ερμή Ευαγγελίδη, Μεταπολίτευση 

Φ. 18 Δεκαετία 1960 

 Κείμενα, σχέδια κειμένων και άρθρων του Λ. Αποστόλου για διάφορα 
θέματα, χ.χ. 

 Αποκόμματα τύπου με άρθρα του Λ. Αποστόλου, 1961-1964 
 

Φ. 19 Δεκαετία 1960 

 Κείμενα κριτικής λογοτεχνίας του Ν. Α. Κεφαλά και του Λ. Αποστόλου 
πιθανόν για έκδοση σε περιοδικό, χ.χ. 

 Χφ. σημειώσεις και κείμενο με ορθογραφικούς και γραμματικούς 
κανόνες, χ.χ. 

 

Φ. 20 Δεκαετία 1960 



 Ποικίλα: Προγραμματική διακήρυξη της Ευρείας Δημοκρατικής 
Συνδικαλιστικής Συνεργασίας Αθηνών, διακήρυξη-έκκληση της 
Ενωτικής Κίνησης Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΚΔΑ), αποκόμματα 
τύπου και μεταγραφή άρθρων, τα οποία ασκούν κριτική στον Λ. 
Αποστόλου, χφ. σημειώματα με ονόματα και διευθύνσεις σε Ελλάδα 
και Ανατολική Ευρώπη, χ.χ. 

 Πολιτικοί πρόσφυγες: σημείωμα και κατάλογος αιτούντων 
επαναπατρισμού, επιστολή προς τον υπουργό Εσωτερικών και αιτήσεις 
του Λ. Αποστόλου, 1964-1965 
 

Φ. 21 Ελληνική Κίνηση Επιστημονικού Σοσιαλισμού (ΕΚΕΣ) 

 Καταστατικό, χ.χ. 

 Ενημερωτική επιστολή – κάλεσμα συμμετοχής στην Κίνηση, Παρίσι 
1972 

 

Φ. 22 Αρχείο Ερμή Ευαγγελίδη 

 Η έκτακτη Ολομέλεια της Κ.Ε του ΚΚΕ, 4/1969 

 Η διεθνής Σύσκεψη των Κομμουνιστικών  και Εργατικών Κομμάτων, 6/1969 

 Ενότητα, τχ. 19 (7/11/1968), 21 (14/12/1968) – 24 (25/2/1969), 2 (26) 
(15/4/1969) -3 (27) (3/5/1969) 

 Δεσμώτης, τχ. 9-10 (25/4/1970) 

 Ποικίλα: κείμενα του ΚΚΕ και του ΚΚΕ εσωτ. σχετικά με τη διάσπαση, 
κείμενα του Ευγκένι Γεφτουσένκο, 1968, 1974 

 

Φ. 23 ΚΚΕ εσωτ. 

 Υλικά του Α΄ Συνεδρίου, 6/1976: προσυνεδριακές θέσεις, σχέδια 
καταστατικού, κείμενα σχετικά με το όνομα και τον χαρακτήρα του 
κόμματος, απολογιστικό κείμενο, καταμέτρηση ψήφων, απόκομμα 
τύπου 

 

κ. 5 ΚΚΕ εσωτ. 

Φ. 24 ΚΚΕ εσωτ. 

 Β΄ Συνέδριο, 4/1978: προσυνεδριακά κείμενα θέσεων του Λ. 
Αποστόλου, προσυνεδριακά κείμενα θέσεων των Α. Μπριλλάκη, Μπ. 
Θεοδωρίδη, Λ. Κύρκου, Μπ. Δρακόπουλου, Κ. Φιλίνη, Λ. Ελευθερίου, 
Ν. Καρά και Γ. Ρέγγα 

 Επιστολή του Αιμίλιου Ζαχαρέα προς την ΚΕ του ΚΚΕ εσωτ., 
31/1/1978 



 Κείμενο με τίτλο «Βαθύτερες και μονιμότερες αιτίες της σημερινής 
κατάστασης του κόμματος» 

 

Φ. 25 ΚΚΕ εσωτ. 

 Βουλευτικές εκλογές, 20/11/1977: προεκλογικά κείμενα 
(περιλαμβάνεται και κείμενο του Λ. Αποστόλου) 

 Συνεδριάσεις ΚΕ του ΚΚΕ εσωτ., 11-12/1977: απολογιστικά κείμενα 
συνεδριάσεων για την πορεία του κόμματος στις εκλογές, κείμενα 
παρεμβάσεων του Λ. Αποστόλου στις συνεδριάσεις, σχέδιο απόφασης  
 

Φ. 26 ΚΚΕ εσωτ. 

 Κείμενα, σχέδια κειμένων και άρθρων του Λ. Αποστόλου για την 
Αριστερά και το ΚΚΕ εσωτ., 1975-1979 

  Χφ. σημειώματα και σημειώσεις του Λ. Αποστόλου, 1975, χ.χ. 

 Αποκόμματα τύπου με άρθρα του Λ. Αποστόλου, 1978 
 

Φ. 27  ΚΚΕ εσωτ. 

 Επιστολές του Λ. Αποστόλου προς την ΚΕ του ΚΚΕ εσωτ. και την εφ. 
«Η Αυγή», 1974-1978 

 Ποικίλα: σχέδιο απόφασης της ΚΕ του ΚΚΕ εσωτ., επιστολή του Π. 
Μηλιώτη προς τον Μ. Παρτσαλίδη, χ.χ. 

 

Φ. 28  ΚΚΕ εσωτ. 

 34η και 35η  επέτειος του Ε.Α.Μ.: επιστολή του Λ. Αποστόλου προς τον 
Μπ. Δρακόπουλο, κείμενα και ομιλίες του Λ. Αποστόλου, καλέσματα 
του ΚΚΕ εσωτ. και της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Αντιστασιακών για 
κοινό εορτασμό, αποκόμματα τύπου, 1975-1976 

 Επέτειος του Κάστρου του Υμηττού: πρόγραμμα εκδηλώσεων, κείμενα 
ομιλιών των συμμετεχόντων Λ. Αποστόλου, Κ. Πυρομάγλου, Τ. 
Γκρίτση-Μιλλιέξ, Κ. Ζεύγου, Πέτρου Ανταίου, Χ. Πρωτοπαπά, 5/1979 

 Εθνική Αντίσταση, τχ. 13 (9/1977) 
 

κ. 6 Κίνηση «Ενωμένη Εθνική Αντίσταση» 

Φ. 29 Κίνηση «Ενωμένη Εθνική Αντίσταση» 

 Εσωτερικά κείμενα-οργανωτικά: εσωτερικός κανονισμός (στην αγγλική 
γλώσσα), πρακτικά συνεδριάσεων της Κίνησης, χφ. σημείωμα με τα 



μέλη της Κίνησης, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, κενά επιστολόχαρτα με το 
λογότυπο της Κίνησης, 1976-1979 

 Εσωτερική αλληλογραφία: επιστολές και σχέδια επιστολών μεταξύ των 
μελών της Κίνησης, προσκλήσεις σε συνεδριάσεις, 1977-1979 

 Κείμενα και ομιλίες του Λ. Αποστόλου, 1978, χ.χ. 

 Χφ. σημείωμα και αυτοσχέδια ατζέντα με στοιχεία μελών της Κίνησης 
από τον Λ. Αποστόλου, χ.χ. 

 Αποκόμματα τύπου, 3/1978 
 

Φ. 30 Κίνηση «Ενωμένη Εθνική Αντίσταση» 

 Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία με τη Federation 
Internationale des Resistants (FIR), με αντιφασιστικές και οργανώσεις 
αντιστασιακών της Γερμανίας, της Γιουγκοσλαβίας και της Ιταλίας, 
1977-1978 

 Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία με ελληνικές εφημερίδες, 
άλλες οργανώσεις αντιστασιακών, δημόσιους φορείς και πολιτικά 
κόμματα, 1978, χ.χ. 

 Διακηρύξεις, ανακοινώσεις, εκκλήσεις της Κίνησης «Ενωμένη Εθνική 
Αντίσταση», 1977-1979 

 Τι είναι και τι επιδιώκει η Κίνηση «Ενωμένη Εθνική Αντίσταση 1941-1944», 
Έκδοση της Επιτροπής της Κίνησης «Ενωμένη Εθνική Αντίσταση 1941-
1944», Αθήνα 1977 

 

Φ. 31 Αποκόμματα τύπου  

 Αποκόμματα τύπου ημερήσιου ελληνικού τύπου για τον 
ευρωκομμουνισμό, την Εθνική Αντίσταση, τον ΕΔΕΣ κ.ά., 1975-1978 

 

Φ. 32 Έντυπα 

 Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Μηνιάτικο Πολιτικό - θεωρητικό όργανο της 
Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. τχ. 1 (1/1946) – 4 (1/4/1946), 10 
(1/10/1946) 

 Σοσιαλιστική Φωνή, Δεκαπενθήμερη έκδοση της Σοσιαλιστικής Ενώσεως, 
αρ. φ. 26 (5/4/1963) 

 Τώρα, Δεκαπενθήμερη πολιτική επιθεώρηση, τχ. 4-5 (25/7/1973) 

 Debat Communiste (Le), Bulletin mensuel, τχ. 28 (15/6/1964) 
 

Φ. 33 Ποικίλα 

 Σπαράγματα κειμένων και επιστολών, χφ. σημειώσεις και σημειώματα 
του Λ. Αποστόλου, επιστολή του Λ. Αποστόλου προς τον Ηλία Φέρτη, 



διάφορα κείμενα για το ΚΚΕ, την ιστορία της ΕΣΣΔ κ.ά., αταύτιστα χφ. 
κείμενα, σκίτσα κελιού, διακήρυξη της Ενωτικής Κίνησης 
Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΚΔΑ), τιμοκατάλογος εκδόσεων Δ. 
Κορόντζη, ειδοποιητήριο αφίξεως δέματος για τον Λ. Αποστόλου 
 

κ. 7  Κείμενα – Σχέδια βιβλίων  

Φ. 34 

 Σχέδιο έκδοσης του Λ. Αποστόλου με τίτλο «Ν. Ζαχαριάδης. Ο 
αντιφατικός για μια 25ετία ηγέτης του ΚΚΕ» [εκδόθηκε με τον τίτλο 
«Νίκος Ζαχαριάδης. Η πορεία ενός ηγέτη, 1923-1949», Φιλίστωρ 2000], 
χφ. φωτοτ. (4 αντίτυπα) 

 

Φ. 35 

 Σχέδιο έκδοσης με τίτλο «Η αλήθεια στην υπόθεση ΕΔΕΣ. Από το 
αρχείο της ΚΕ ΕΑΜ», δακτ., χφ., Καρπενήσι 20/2/1944 

 

Φ. 36 - 37 

 Σχέδιο έκδοσης του Λ. Αποστόλου με τίτλο «Ο ΕΔΕΣ με βάση τα 
αρχεία του» [εκδόθηκε με τον τίτλο «Ναπολέων Ζέρβας “Ο 
Μισθοφόρος” από τα απόρρητα αρχεία του ΕΔΕΣ», Φιλίστωρ 2005], 
δακτ., χ.χ. 

 

κ. 8 Κείμενα – Σχέδια βιβλίων 

Φ. 38 

 Σχέδιο έκδοσης του Λ. Αποστόλου με τίτλο «Εθνική Αντίσταση (1940-
44) και ένοπλες εσωτερικές αναμετρήσεις (1943-1949), δακτ., [γράφτηκε 
μετά το 1974] 

 

Φ. 39 

 Σχέδιο έκδοσης του Λ. Αποστόλου σχετικά με τη σινο-σοβιετική 
σύγκρουση, χφ., χ.χ. 

 

Φ. 40 

 Τεκμήρια για την έκδοση του βιβλίου του Λ. Αποστόλου «82 ημέρες»: 
πρόλογος, χφ. σημείωμα, σημειώσεις για τη δομή του βιβλίου, χφ., 
δακτ., 1/5/1963 



Φ. 41 

 Σχέδιο έκδοσης του Λ. Αποστόλου με τίτλο «Σχετικά με το πολιτικό 
πρόβλημα της Ελλάδας», δακτ., χ.χ. 

 

Φ. 42 

 Φωτοαντίγραφα του βιβλίου του Λ. Αποστόλου «Η παρωδία της δίκης 
των δοσιλόγων και η αυτοκαταδίκη της δεξιάς», [1945] 

 

Φ. 43 Κείμενα του Λ. Αποστόλου 

 Κείμενο του Λ. Αποστόλου με τίτλο «Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα 
και η αντιμιλιταριστική δουλειά», δακτ., χ.χ. 

 Κείμενο του Λ. Αποστόλου (πιθ.) με τίτλο «Γύρω στην Εποποιία του 
1940-44. Ο ΕΛΑΣ και το ασύγκριτο εθνικο-απελευθερωτικό του έργο», 
δακτ., χ.χ. 

 Κείμενο του Λ. Αποστόλου (πιθ.) σχετικά με την προσωπικότητα του 
Νίκου Ζαχαριάδη και τον ρόλο του στην ιστορία του ΚΚΕ, δακτ., 
[1978] 

 Κείμενο του Λ. Αποστόλου με τίτλο «Αναμνήσεις συνδεδεμένες με τη 
ζωή και την επαναστατική δράση του Άρη Βελουχιώτη (Θανάση 
Κλάρα)», δακτ., χφ., χ.χ. (2 αντίτυπα) 

 Κείμενο του Λ. Αποστόλου με τίτλο «Γύρω στο εαμικό ξεκίνημα», 
περιλαμβάνεται και σχετική επιστολή προς τον Βάσω Μαθιόπουλο, 
δακτ., 5/9/1975 

 Κείμενο του Λ. Αποστόλου με τίτλο «Σχετικά με τους 21 όρους για την 
είσοδο του Σοσιαλιστικού Εργατικού (Κομμουνιστικού) Κόμματος της 
Ελλάδας στην Κομμουνιστική Διεθνή», φωτοτ., χ.χ. 

 

Φ. 44 

 Σχέδιο έκδοσης του Ανδρέα Μωραΐτη με τίτλο «Το έργο της 
επιμελητείας του ΕΛΑΣ», δακτ., χ.χ. 
 

κ. 9  Μεταφράσεις 

Φ. 45 Μεταφράσεις κειμένων και βιβλίων 

 Ο Ιωνάς. Τραγωδία σε τέσσερις εικόνες του Μαρίν Σορέσκου. 

 Το αστερόφωτο κιμονό του Βίκτωρ Ευθυμίου. 

 Μ. Γκόρκυ: α) Παράδοξοι άνθρωποι β) Τα παιδιά γ) Οι τελευταίοι 

 Μ. Τίτο, Εισήγηση στο ΧΙ συνέδριο της Εν. Γιουγκοσλαβίας 



 N. Boucharin, L’ economie mandule et imperialism (πρωτότυπο και 
σπαράγματα μετάφρασης) 

 

Φ. 46 Βιβλία 

 Ιδεολογική Πάλη ανάμεσα στο Κ.Κ.Ε και στις παραφυάδες του Ελληνικού 
Τροτσκισμού 1946-1947, εκδ. Εκδόσεις του Λαού, το βιβλίο αυτό 
ανατυπώθηκε από την έκδοση Κομμουνιστική Επιθεώρηση για 
λογαριασμό των εκδόσεων Εκδόσεις του Λαού, Αθήνα 1947. 

 Α. Στίνα, ‘‘Εργατικά’’ Κράτη-‘‘Εργατικά’’ Κόμματα και το απελευθερωτικό 
κίνημα της εργατικής τάξης, εκδ. ‘‘Εργατικού Μετώπου’’, Αθήνα 1966. 

 Οι διαλέξεις- συζητήσεις ανάμεσα στο Κ.Κ.Ε και τις παραφυάδες του Ελληνικού 
Τροτσκισμού, έκδοση ‘‘Κομμουνιστικής Επιθεώρησης’’, Αθήνα 1947. 

 

 

 




