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Βιογραφικό σηµείωµα
Γραµµατέας της ΟΚΝΕ στο Πολυτεχνείο και στη Σπουδάζουσα, ιδρυτικό µέλος της
ΕΠΟΝ και µέλος του Κεντρικού Συµβουλίου της, υπεύθυνος από το 1948 του
παράνοµου κλιµακίου της στη Νότια Ελλάδα. Εξελέγη αναπληρωµατικό µέλος της
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στην ΙΙΙ Συνδιάσκεψη του 1950. Στη Ρουµανία από
τον Οκτώβριο του 1952 εξελέγη µέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ. Το 1954
εξορίστηκε στο κολχόζ Νέα Ζωή στην Πολωνία. Επανεντάχθηκε στο Π.Γ. το 1955
και το 1956 εξελέγη µέλος του 7µελούς γραφείου του ΚΚΕ. Εξορίστηκε το 1958 στο
Ιάσιο της Ρουµανίας για 9 χρόνια. Από το 1968 έως το 1978 εγκαταστάθηκε στο
Παρίσι, όπου εργάσθηκε ως πολιτικός µηχανικός.
Συνοπτική περιγραφή
•

Προσωπικά έγγραφα και τεκµήρια (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.ά.) από την
Σµύρνη και την Αθήνα (1918-1937) καθώς και από το ΕΜΠ (1941-1942)

•

Τεκµήρια από τις φυλακές Χατζηκώστα (1945), κλητήριο θέσπισµα και
αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου Λειβαδιάς (∆εκ. 1945)

•

Α΄ Συνέδριο της ΕΠΟΝ (Ιαν. 1946): πρόγραµµα των εργασιών, προσκλήσεις,
αρχαιρεσίες για την εκλογή του Κ.Σ., χφ. εισήγηση και έκθεση του Στ. Κασιµάτη
για την ΕΠΟΝ Θεσσαλίας κ.ά.

•

Τεκµήρια από την ζωή του Στ. Κασιµάτη στην Ανατολική Ευρώπη (προσκλήσεις,
άδειες εισόδου, τικέτα εστιατορίων, εισιτήρια για µουσεία, συναυλίες,
ποδοσφαιρικούς αγώνες κ.ά.) (1952, 1953, 1956, 1964)

•

Χειρόγραφο "Σχέδιο οµιλίας για την ανακαταγραφή" 16/12/1953

•

Σηµειώµατα, προγραµµατισµοί και αιτήµατα από το κολχόζ Νέα Ζωή (19531955)

•

Προσωπικές σηµειώσεις και πλάνα δουλειάς από το Ιάσιο και το Βουκουρέστι
(1965-1967)

•

Επιστολογραφία του Στ. Κασιµάτη προς την ηγεσία του ΚΚΕ και τις αρχές της
Ρουµανίας από το Ιάσιο (1957-1963)

•

Οικογενειακή και φιλική αλληλογραφία µε ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ και
προσωπικότητες της Αριστεράς όπως ο Πέτρος Κόκκαλης, η Μέλπω Αξιώτη, η
Έλλη Αλεξίου, ο Γρ. ∆ιαµαντόπουλος, η Φ. Λαζάρου, η Αύρα Παρτσαλίδη, η
Ρούλα Κουκούλου (1952-1968)

•

Συλλογή τεκµηρίων για τα βιβλία του Στ. Κασιµάτη

