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Βιογραφικό σηµείωµα
Μέλος της κομμουνιστικής νεολαίας, εξορίστηκε στην Φολέγανδρο το 1938,
από όπου απέδρασε το 1941 και ανέλαβε γραμματέας της Οργάνωσης Αθήνας
της ΟΚΝΕ. Τον Νοέμβριο του 1941 συνελήφθη για δεύτερη φορά και
περιπλανήθηκε σε διάφορα στρατόπεδα (Ακροναυπλία, Κατούνα, Λαζαρέτο),
από όπου δραπέτευσε µετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Γραμματέας του
Συμβουλίου της ΕΠΟΝ Μακεδονίας, εργάστηκε µετά την απελευθέρωση στο
Γραφείο Πόλης Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ και αργότερα ως Γραμματέας της Κ.Ο
του ΚΚΕ ∆ράµας. Το 1947 εντάχθηκε στο ∆ΣΕ και µετά τη λήξη του εµφυλίου
εγκαταστάθηκε πολιτικός πρόσφυγας στην Τασκένδη. Εκλέχτηκε µέλος της
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ µετά την 6η Ολομέλεια (1956) και από το 8ο
συνέδριο (1961) έγινε µέλος του Πολιτικού Γραφείου και της Γραμματείας της
Κεντρικής Επιτροπής. Ιδρυτικό στέλεχος του ΚΚΕ εσωτερικού και µέλος του
Εκτελεστικού του Γραφείου συμμετείχε, στη συνέχεια, στη δημιουργία της
Ε.ΑΡ και του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου. Ο Πάνος
Δημητρίου ήταν ιδρυτικό µέλος των ΑΣΚΙ και διετέλεσε µέλος του
∆ιοικητικού του Συμβουλίου. Το συγγραφικό του έργο επικεντρώθηκε στην
ιστορία της Αριστεράς στην Ελλάδα. Η αυτοβιογραφική του μαρτυρία «Εκ
βαθέων. Χρονικό μιας ζωής και μιας εποχής», κυκλοφόρησε το 1997 από τις
εκδόσεις «Θεμέλιο». Πέθανε στην Θεσσαλονίκη το 2017.

Συλλογή Πάνου Δημητρίου
Κατάλογος

κ.1
ΚΚΕ εσ.
- Συνέδρια του ΚΚΕεσ. : 1ο (9ο) (1976), 2ο (10ο) (1978), 4ο(1986)
- Καταστατικά και σχέδια καταστατικών
κ. 2
ΚΚΕ εσ. – ΕΑΡ – ΣΥΝ
- Περ. Διάλογος (1992)
- ΕΑΡ – ΣΥΝ (αποκόμματα τύπου, έντυπα, ποικίλα )
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κ. 3
Ποικίλα
- Μελέτες των Π. Ρούσου και Αιμίλιου Ζαχαρέα
- Συλλογή δημοσιευμάτων και κείμενα για το Μακεδονικό
κ. 4
Κείμενα και αποδελτιώσεις περιοδικού και ημερήσιου τύπου για την πορεία
και την διάσπαση του ΚΚΕ (Μ. Δημητρίου, "Βήμα της Κυριακής" 1978,
"ΑΥΓΗ" 1975-1976 κ.ά.)
κ. 5
Αποδελτιώσεις ημερήσιου τύπου – αποσπάσματα βιβλίων
εκδηλώσεων –εκθέσεων – συνεδρίων για την εθνική αντίσταση

–

υλικά

κ. 6
Αποδελτιώσεις ημερήσιου τύπου για τον εμφύλιο πόλεμο, τον Ν. Ζαχαριάδη,
τον Μ. Παρτσαλίδη, τον Μπ. Δρακόπουλο και τον Η. Ηλιού (1979-1991)
("ΑΥΓΗ" Φ. Ηλιού (1979), Γ. Μαύρου "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" (1981))
κ. 7
Αποκόμματα τύπου :
- Αποδελτιώσεις για την περεστρόικα, τον Γκορμπατσώφ, την κατάρρευση
- ΕΡΕΥΝΑ ΕΦ. "ΤΑ ΝΕΑ" (1991) "Η αριστερά πέθανε;"
κ. 8
Φωτοτυπία βιβλίου απομνημονευμάτων της Λαρίνα Μπουχάρινα

