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Βιογραφικό σημείωμα 

Ο Μπάμπης Δρακόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1917 και φοίτησε στην 

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετείχε ενεργά στο 

φοιτητικό κίνημα και από το 1934 γίνεται μέλος της ΟΚΝΕ. Στη διάρκεια της 

δικτατορίας Μεταξά συνελήφθη και εξορίστηκε στη Φολέγανδρο από τον 

Νοέμβριο του 1938 ως και τον Μάιο του 1941, όπου απέδρασε από το νησί. 

Ορίζεται γραμματέας της ΟΚΝΕ το 1941 και λίγο μετά συλλαμβάνεται από 

την Ειδική Ασφάλεια. Αποφυλακίζεται για λόγους υγείας το 1942. Υπήρξε 

ιδρυτικό μέλος της ΕΠΟΝ. Από το καλοκαίρι του 1943 αρρωσταίνει από 

φυματίωση και νοσηλεύεται στο σανατόριο του Ασβεστοχωρίου 

Θεσσαλονίκης. Στην διάρκεια του εμφυλίου πολέμου περνά στην παρανομία 

και συλλαμβάνεται το 1949 όπου και καταδικάζεται από το Στρατοδικείο σε 

θάνατο. Έμεινε στην φυλακή 11 χρόνια και μετά την αποφυλάκισή του το 

1960, δραστηριοποιείται στην ΕΔΑ. Γραμματέας της ΕΔΑ Αθήνας και κατόπιν 

μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και γραμματέας της. Παράλληλα, 

εκλέγεται μέλος της ΚΕ του ΚΕ στο 8ο Συνέδριο του (1961) και από το 1963 

τοποθετείται γραμματέας του Γραφείου Εσωτερικού της ΚΕ του ΚΚΕ. Στη 

δικτατορία αρχικά διαφεύγει την σύλληψη, περνά στην παρανομία και 

συμμετέχει στην ίδρυση του Πατριωτικού Μετώπου (ΠΑΜ). Στη διάσπαση 

του ΚΚΕ (1968) συντάσσεται με το Γραφείο Εσωτερικού και 1969 εκλέγεται 

γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ εσ. Το 1971 συλλαμβάνεται και αποφυλακίζεται 

το 1973 με την γενική αμνηστεία. Εκλέγεται βουλευτής το 1974 και παραμένει 

γραμματέας του ΚΚΕεσ. ως το 1982. Ήταν παντρεμένος με την Τούλα 

Δρακοπούλου. Πέθανε στην Αθήνα τον Μάιο του 1991.   

 

 

 

 

 



Αρχείο Μπάμπη Δρακόπουλου 

Κατάλογος 

κ. 1 

Φ. 1  

Δίκη Μπ. Δρακόπουλου, Μ. Παρτσαλίδη κ.ά. (1/1973) 

Χφ. σχέδιο απολογίας του Μπ. Δρακόπουλου, δικαστικά έγγραφα της 

υπόθεσης, δημοσιεύματα τύπου για την δίκη (εφημ. Ακρόπολις, Ελεύθερος 

Κόσμος, Απογευματινή, Θεσσαλονίκη, Ελληνικός Βορράς), δημοσιεύματα ιταλικού 

τύπου για την υπόθεση 

Αποσπάσματα απολογίας του Μπάμπη Δρακόπουλου και του Μ. 

Παρτσαλίδη στο πενταμελές εφετείο Αθηνών (1972) [δακτ. μεταγραφές] 

Φ. 2 

ΚΚΕ εσωτερικού -  Δικτατορία 

Εσωκομματικά κείμενα από την περίοδο της Δικτατορίας – Αποφάσεις της 

Κεντρικής Επιτροπής και της Έκτακτης Ολομέλειας (1969), σχέδια άρθρων, 

θέσεις, προγραμματικά κείμενα  του ΚΚΕ εσ. (1969, 1973-1974) 

Κείμενο κριτικής [πιθανώς του ΚΚΕ] σε θέσεις και άλλα θεωρητικά κείμενα 

του ΚΚΕεσ. [1973] 

Φ. 3 

Αφηγήσεις σχετικά με την περίοδο της δικτατορίας 

Κείμενα του Μπ. Δρακόπουλου για την περίοδο της παρανομίας στη 

δικτατορία (τρία μικρά κείμενα πιθανώς για τηλεοπτική εκπομπή ή για 

δημοσίευση σε επετειακά αφιερώματα) 

Ανυπόγραφο κείμενο σχετικά με την ανασυγκρότηση του Γραφείου 

εσωτερικού στη διάρκεια της δικτατορίας  

Σημείωμα του Α. Αρκά με πληροφορίες για τις πρώτες μέρες της δικτατορίας 

και την αποφυγή συλλήψεων των ΕΔΑιτών 

κ. 2 

ΚΚΕ εσ. Συνέδρια 

Φ. 4 



ΚΚΕεσ. – 1ο Συνέδριο (6/1976) «Το σχέδιο καταστατικού του ΚΚΕ 

εσωτερικού» (έντυπο), εισερχόμενες επιστολές μελών προς τον γραμματέα 

Μπ. Δρακόπουλο σχετικά με την προσυνεδριακή δουλειά κ.ά. (1976) 

«Σχετικά με τον απολογισμό της ΚΕ» (εισήγηση Μπ.Δρ.), κλείσιμο Μπ. 

Δρακόπουλου, κ.ά. κείμενα του συνεδρίου, φωτογραφίες αφισών του 

συνεδρίου 

Φ. 5 α 

ΚΚΕεσ. – 2ο Συνέδριο - Επεξεργασίες θέσεων του συνεδρίου, κείμενα 

στελεχών με παρατηρήσεις για τις θέσεις, εσωκομματικά προσυνεδριακά 

κείμενα, απολογισμοί τμημάτων 

Φ.  5 β 

ΚΚΕ εσ. 2ο Συνέδριο, 16-20/4/1978 - Πολιτική εισήγηση και κλείσιμο του Μπ. 

Δρακόπουλου, επεξεργασίες θέσεων και εσωκομματικών απολογιστικών 

κειμένων της ΚΕ, Αυγή (18/4/1978), μπλοκ με χφ. σημειώσεις από τις εργασίες 

του συνεδρίου; (χφ. Μπάμπη Δρακόπουλου και άλλου), δημοσιεύματα τύπου 

(κείμενα και εισηγήσεις του συνεδρίου) 

κ. 3 

Φ. 6 

ΚΚΕ εσ. – 3ο Συνέδριο (5/1982), Εισήγηση και κλείσιμο του Μπάμπη 

Δρακόπουλου, επεξεργασίες του κειμένου, δακτ. με χφ. σημειώσεις του Μπ. 

Δρακόπουλου 

Φ. 7 

ΚΚΕεσ. – 3ο Συνέδριο (5/1982): έκθεση δράσης της ΚΕ, προσυνεδριακά 

κείμενα, παναθηναϊκή συνδιάσκεψη, επεξεργασίες θέσεων και εισηγήσεων, 

χφ. σημειώσεις Μπ. Δρ., δημοσιεύματα τύπου για το συνέδριο 

κ. 4 

Φ. 8 

ΚΚΕεσ. – 4ο Συνέδριο (5/1986) – Επεξεργασία θέσεων του 4ου Συνεδρίου  

(δακτ.  εσωκομματικά κείμενα με χφ. διορθώσεις και σε διαφορετικές εκδοχές) 

– χφ. σχεδιάγραμμα με αναθέσεις κειμένων για επεξεργασία θέσεων [1985] 

Φ. 9 

ΚΚΕεσ. – 4ο Συνέδριο (5/1986)  



Θέσεις του 4ου Συνεδρίου (δημοσιευμένες στην εφ. Αυγή) 

Ομιλίες του Μπ. Δρακόπουλου σε προσυνεδριακές συνδιασκέψεις  

Δημοσιεύματα τύπου για το συνέδριο 

 

ΚΚΕ εσ. -  Κεντρική Επιτροπή 

κ. 5 

Φ. 10 

ΚΚΕ εσ. – Κεντρική Επιτροπή (1975 - 1981) 

Εισηγήσεις του Μπ. Δρακόπουλου και χφ. σημειώσεις από συνεδριάσεις, 

αποφάσεις, εσωκομματικά κείμενα και προγραμματισμοί 

Φ. 11 

Διάφορα κείμενα του Μπάμπη Δρακόπουλου (σχέδια κειμένων και ομιλιών, 

χφ. σημειώσεις από συνεδριάσεις) 

κ. 6 

Φ. 12 

ΚΚΕ εσ. – Κεντρική επιτροπή (1982)  

Εσωκομματικά κείμενα, εισηγήσεις, τεκμήρια από συνεδριάσεις, χφ. κείμενα 

και σημειώσεις του Μπάμπη Δρακόπουλου (1982) 

Φ. 13 

ΚΚΕ εσ. – Κεντρική Επιτροπή (1984-1986) 

Εισηγήσεις και παρεμβάσεις του Μπάμπη Δρακόπουλου σε συνεδριάσεις της 

Κεντρικής Επιτροπής, εσωκομματικά κείμενα και αποφάσεις  

κ. 7 

Φ. 14 

ΚΚΕ εσ. – Εθνικό Συμβούλιο,  Συνεδρίαση 31/1 – 2/2/1981: εισήγηση του 

Μπ. Δρακόπουλου, διακήρυξη 

Φ. 15 



ΚΚΕ εσ. Κομματικές συνδιασκέψεις: ομιλία του Μπάμπη Δρακόπουλου στην 

πανελλαδική σύσκεψη γυναικών του ΚΚΕεσ. [1980-81], θέσεις για την 

συνδιάσκεψη της κομματικής οργάνωσης επιστημόνων, Β’ Πανελλαδική 

οργανωτική σύσκεψη (εισηγήσεις, χφ. σημειώσεις του Μπ. Δρακόπουλου) 

[1981-82], Κομματική Οργάνωση Αθήνας (ΚΟΑ) – Συνδιάσκεψη 1983 

κ. 8 

ΚΚΕ εσ. – Κεντρική Επιτροπή - Διάφορα εσωκομματικά θεωρητικά 

κείμενα και προγράμματα  

Φ. 16 

ΚΚΕεσ. – Επεξεργασίες εσωκομματικών κειμένων σχετικά με την Εθνική 

Αντιδικτατορική Δημοκρατική Ενότητα (ΕΑΔΕ)  –  χφ. κείμενα του Λεωνίδα 

Κύρκου και δακτ. κείμενα για την πολιτική της ΕΑΔΕ [1974-1976;] 

Φ. 17 

ΚΚΕεσ. – «Πρόταση για ένα Πρόγραμμα δημοκρατικής διεξόδου. Προς τον 

ελληνικό Λαό, προς όλες τις δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις 

της χώρας» έντυπο 1979 

Επεξεργασίες του προγράμματος και εσωκομματικά κείμενα σχετικά με το 

«Πρόγραμμα Δημοκρατικής Διεξόδου» 

Φ. 18 

Διάφορα άρθρα και σχέδια κειμένων για την διάσπαση του ΚΚΕ – 

Επεξεργασίες εσωκομματικού κειμένου για τα 16 χρόνια από τη διάσπαση 

(δακτ με χφ. σημειώσεις Μπ. Δρακόπουλου), άρθρο Μ. Παρτσαλίδη, Τι μας 

χωρίζει (ΚΟΘΕΠ, τ. 2 (4/1975) και Αγγ. Διαμαντόπουλου, Γιατί δύο 

κομμουνιστικά κόμματα, (έντυπο φυλλάδιο)  

κ. 9 

ΚΚΕ εσ. – Κεντρική Επιτροπή – Διάφορα εσωκομματικά κείμενα και 

αναλύσεις (πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα, χαρακτήρας και προοπτική 

του κόμματος κ.ά.)  

Φ. 19 

Εσωκομματικά κείμενα και αναλύσεις για τον χαρακτήρα του κόμματος, τις 

συμμαχίες και τις συνεργασίες με άλλα κόμματα, την ένταξη της Ελλάδας την 

ΕΟΚ, τις προγραμματικές και θεωρητικές διαφορές με το ΚΚΕ, την σχέση του 

κόμματος με το μαζικό κίνημα, το ευρωκομμουνισμό κ.ά. [1976-1979]  



Φ. 20 

Διάφορα κείμενα για την πολιτική επικαιρότητα, την οικονομική πολιτική 

του ΠΑΣΟΚ, για τις διεθνείς εξελίξεις, το ενιαίο μισθολόγιο των δημ. 

υπαλλήλων, για την κρίση στον τύπο και στην ΕΡΤ κ.ά.  [1979 – 1984] 

Άρθρα, ομιλίες συνεντεύξεις του Μπάμπη Δρακόπουλου 

κ. 10 

Φ. 21 

Ομιλίες και σχέδια ομιλιών του Μπάμπη Δρακόπουλου σε πολιτικές 

συγκεντρώσεις (Σπόρτινγκ, Πανιώνιος κ.ά.) (1976 - 1979) 

Φ. 22 

Ομιλίες και σχέδια ομιλιών του Μπάμπη Δρακόπουλου σε πολιτικές 

συγκεντρώσεις στην κηδεία και το πολιτικό μνημόσυνο του Μήτσου 

Παρτσαλίδη (1980)  

κ. 11 

Φ. 23 

Ομιλίες και σχέδια ομιλιών του Μπάμπη Δρακόπουλου σε πολιτικές 

συγκεντρώσεις, σε προεκλογικές συγκεντρώσεις για τις δημοτικές εκλογές 

(1982) (1981 – 1985) 

Φ. 24 

Ευρωκλογές 1984 (17/6): Διαγράμματα ομιλιών, ομιλίες και κείμενα του Μπ. 

Δρακόπουλου για τις ευρωεκλογές  

κ. 12 

Φ. 25 

Ομιλίες του Μπ. Δρακόπουλου και σχέδια εσωκομματικών κειμένων για την 

πολιτική επικαιρότητα (βουλευτικές εκλογές 1985, εκλογή προέδρου της 

Δημοκρατίας, Συνταγματική αναθεώρηση, παραίτηση Κ. Καραμανλή κ.ά.) - 

Αποκόμματα  για τις βουλευτικές εκλογές 1985 

κ. 13 

Φ. 26 



Συνεντεύξεις και άρθρα του Μπάμπη Δρακόπουλου στον ημερήσιο τύπο 

(1974 – 1979) (προσωπικές συνεντεύξεις, press conferences του ΚΚΕεσ., άρθρα 

[κυρίως στην εφημερίδα Αυγή] 

15ο Συνέδριο Ιταλικού ΚΚ (20-25/3/1979) : έντυπο με θέσεις, άρθρο του Μπ. 

Δρακόπουλου, χαιρετισμός του Μπ. Δρ. στο συνέδριο 

κ. 14 

Φ. 27 

Συνεντεύξεις και άρθρα του Μπάμπη Δρακόπουλου στον ημερήσιο και 

περιοδικό τύπο (1980 – 1985) [χφ., αποκόμματα τύπου, δακτ. επεξεργασίες] – 

Διάφορα αποκόμματα τύπου (, κ.ά.) 

Φ. 28 

Βιογραφικό σημείωμα του Μπ. Δρακόπουλου, δημοσιεύματα τύπου για τον 

Μπ. Δρ., εισερχόμενες κάρτες και επιστολές 

 

Βουλή - Βουλευτικές εκλογές – Ευρωεκλογές 

κ. 15 

Φ. 29 

Πρακτικά συνεδριάσεων της Βουλής με ομιλίες του Μπάμπη Δρακόπουλου 

(1975-1977), «Σύνταγμα της Ελλάδος 1975»  

Φ. 30 

Βουλευτικές εκλογές 1977: Άρθρα, συνεντεύξεις, ομιλίες του Μπ. 

Δρακόπουλου, κείμενα και εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα 

Φ. 31 

Βουλευτικές εκλογές 1981: προεκλογικές ομιλίες και σχέδια ομιλιών του Μπ. 

Δρακόπουλου - Συνεντεύξεις του Μπ. Δρακόπουλου 

κ. 16 

Φ. 32 

Βουλευτικές εκλογές 1981 : press conference για την παρουσίαση του 

εκλογικού προγράμματος, επεξεργασία προεκλογικού προγράμματος, δακτ. 

με χφ. διορθώσεις Μπ. Δρακόπουλου, Λ. Κύρκου, Γ. Μπανιά κ.ά. 



Φ. 33 

Βουλευτικές εκλογές 1981: προεκλογικά εσωκομματικά κείμενα και αναλύσεις 

για τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές εξελίξεις (δακτ. με χφ. διορθώσεις) 

κ. 17 

Φ. 34 

ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος (1976, 1980-1986) 

Εσωκομματική ενημέρωση για την πανελλαδική συνδιάσκεψη της ΕΚΟΝ Ρ.Φ. 

(5/1976) 

Ομιλία του Μπ. Δρακόπουλου στο 2ο Συνέδριο της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος 

(5/1980)   

Ομιλίες και χαιρετισμοί του Μπ. Δρακόπουλου σε Φεστιβάλ της Αυγής – 

Θούριου και σε συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου 

κ. 18 

Φ. 35 

ΚΚΕ εσ. – Διάφορα τεκμήρια για το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα 

(~1977-1983)– Εσωκομματικά κείμενα (κυρίως του Ηλία Στάβερη) και θέσεις 

για την πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος - Διάφορα κείμενα και 

αναλύσεις για την ανεργία, την απασχόληση, τις απεργίες κ.ά. 

Σχέδια κειμένων και δηλώσεις του Μπ. Δρακόπουλου για το εργατικό – 

συνδικαλιστικό κίνημα και την πολιτική επικαιρότητα  

κ. 19 

Φ. 36 

Στρατός – Εθνική Άμυνα: επεξεργασία κειμένου και χφ. σημειώσεις του Μπ. 

Δρακόπουλου, άρθρα και αναλύσεις για τις ένοπλες δυνάμεις, τον 

εκδημοκρατισμό στον στρατό, τον στρατιωτικό κανονισμό κ.ά. [1983-1985;] 

Φ. 37 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Δημοσιεύματα τύπου για τις δημοτικές εκλογές (1986) 

Τεκμήρια για τοπικών κινήσεων για την αυτοδιοίκηση, κατάλογοι  νομαρχών 

και διάφορα κείμενα για την τοπική αυτοδιοίκηση (1979-1983) 



Φ. 38 

ΚΚΕεσ. – Εσωκομματικά κείμενα για την παιδεία και τους επιστήμονες 

Φ. 39 

Κείμενα του Θ. Βακαλιού για το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα 

Φ. 40 

Μτφρ. άρθρα και συνεντεύξεις ηγετικών στελεχών του Ιταλικού και Ισπανικού 

ΚΚ, αποκόμματα ξένου (κυρίως ιταλικού τύπου) 

Φ. 41 

Διάφορα τεκμήρια : εισηγήσεις σε συνέδριο για την αυτοδιαχείριση στην 

Γιουγκοσλαβία, Βελιγράδι 16-18-6/1981, κ.ά.  

κ. 20 

Φ. 42 

Μεταγραφή της προφορικής μαρτυρίας του Μπάμπη Δρακόπουλου για την 

Φολεγάνδρο στη διάρκεια της Μεταξικής Δικτατορίας 

Μεταγραφή αυτοβιογραφικών κειμένων του Μπ. Δρακόπουλου «Για τα 

στελέχη της ΟΚΝΕ» (στο μεσοπόλεμο), για την απόδραση από τη Φολέγανδρο 

και την ανασυγκρότηση της ΟΚΝΕ, για την σύλληψή του και την κράτησή 

του στα στρατόπεδα Λαρίσης και Τρικάλων, δυο κείμενα για την περίοδο της 

δικτατορίας των συνταγματαρχών (χφ. κείμενα της Τούλας Δρακοπούλου). 

 

 




