
Παναγιωτόπουλος Αναστάσιος (Τάσος) (1923 - 2015) 

Αρχείο της περιόδου 1942 – 2006 

Μέγεθος αρχείου 9 κουτιά (17 φάκελοι) – ελεύθερη πρόσβαση 

Δωρεά της οικογένειας Παναγιωτόπουλου 

       Κωδικός αναγνώρισης GR-ASKI -2114 

Βιογραφικό σημείωμα 

Ο Τάσος Παναγιωτόπουλος (1923–2015) γεννήθηκε στον Πειραιά. Φοιτητής 

κατά τη Κατοχή οργανώθηκε στην αντίσταση και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της 

Ιεράς Ταξιαρχίας, που έδρασε την περίοδο 1942- 1944 μαζί με τη μετέπειτα 

σύζυγό του. Για τη δράση του συνελήφθη από ιταλούς το 1943 και κρατήθηκε 

στις φυλακές Καλλιθέας για τρεις μήνες. Τον Αύγουστο του 1944 

συλλαμβάνεται ξανά σε μπλόκο στο Δουργούτι από τους Γερμανούς, 

κρατείται στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου και από εκεί μεταφέρεται στη Γερμανία, 

στο στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας Geislingen. Τον Δεκέμβριο του 

1944 δραπετεύει από το στρατόπεδο και καταφέρνει να επιστρέψει στη 

Ελλάδα τον Ιούλιο του 1945.  Στην περίοδο της δικτατορίας εντάχθηκε στην 

οργάνωση Ελληνική Μαχητική Αντίσταση. Κατά τη Μεταπολίτευση 

δραστηριοποιείται ενεργά στην Κίνηση Ενωμένη Εθνική Αντίσταση. 

Επαγγελματικά εργάστηκε ως χημικός και συνέστησε τη δική του εταιρία 

ελαστικών ΕΛΤΕΚΑ. Αδελφός της χορογράφου Μαρίας Χορς και σύζυγος της 

Μαρίας Παναγιωτοπούλου – Αλιβιζάτου (1922 – 2006), διευθύντριας της 

Σχολής Χιλλ από τη δεκαετία του 1950 με τη οποία απέκτησε τρία παιδιά 

(Τάκη, Ειρήνη, Μίννη).  

 

Αρχείο Αναστάσιου(Τάσου) Παναγιωτόπουλου 

Κατάλογος 

κ. 1  

Κατοχή – Αντίσταση  - «Ιερή Ταξιαρχία» (1942-1944) 

φ. 1  

Ιερή Ταξιαρχία, τρικ και προκηρύξεις 

- Υφασμάτινη επωμίδα με τα αρχικά Ε.Μ. [Ελληνική Μαχητική Αντίσταση;] 

χ.χ.  

- Διακριτικά της Ιεράς Ταξιαρχίας (ΙΤ):  περιβραχιόνιο, σήμα από χαρτόνι χ.χ. 



- Επιστολή-αίτημα προς Μαίρη [Παναγιωτοπούλου] για συνεργασία με 

αφορμή εκδήλωση του Εθνικού Συνδέσμου Ανωτάτων Σχολών (Ε.Σ.Α.Σ.), 

και στο πίσω μέρος χφ σημειώσεις μαθημάτων [1942-1943] 

- Τρικάκια της ΙΤ με το όνομα της οργάνωσης σφραγισμένο, [1942-1944]  

- Δακτ στίχοι σε 4 αναπαραγωγές, πιθ. «Ο ύμνος της Ιεράς Ταξιαρχίας» [1942-

1944] 

- Τρικ με στίχους, δακτυλόγραφο [1942-1944] 

- Δύο τρικάκια της ΙΤ με τους στόχους του αγώνα της, [1942-1944]  

- Άκοπα τρικάκια της ΙΤ για τους στόχους της, [1942-1944]  

- Τρικάκι-κάλεσμα ΙΤ προς το ΕΑΜ για συμπόρευση κατά των Βουλγάρων 

[1943-1944] 

- Τρικάκι της ΙΤ για την «αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών», [1944]  

- Τρικάκι της ΙΤ για την τιμωρία της Βουλγαρίας, [1944] (πολλαπλό) 

- Τρικάκι της ΙΤ  για την τιμωρία του βουλγαρικού λαού, [1944]  

- Τρικάκι της ΙΤ με θέσεις της απέναντι στη Βουλγαρία, [1944]  

- Τρικάκι της ΙΤ για την ανάγκη ειρήνευσης στη Βαλκανική, [1944]  

- Τρικάκι της ΙΤ για την τιμωρία του βουλγαρικού κράτους, [1944]  

- Τρικάκι της ΙΤ για τη δικαίωση του απελευθερωτικού αγώνα, [1944]  

- Τρικάκι της ΙΤ, κάλεσμα για ένταση των διεκδικήσεων, [1944]  

- Τρικάκι της ΙΤ για ικανοποίηση αιτημάτων του ελληνικού λαού από τις 

συμμαχικές δυνάμεις (Αγγλία, Ρωσία), [1944]  

- Τρικάκι της ΙΤ για την διεκδίκηση διευρυμένων συνόρων της Ελλάδας, 

[1944]  

- Τρικάκι της ΙΤ για τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, [1944] 

- Τρικάκι της ΙΤ προς τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, [1944]  

- Τρικάκι της ΙΤ για την ανάγκη τιμωρίας του βουλγαρικού λαού [1944] 

- Τρικάκι της ΙΤ για την προσάρτηση της Αν. Ρωμυλίας στο βουλγαρικό 

κράτος, [1944] 

- Τρικάκι της ΙΤ  για μια «Μεγάλη Ελλάδα», [1944]  

- Τρικάκι της ΙΤ για την έννοια της «Μεγάλης Ελλάδας» [1944] 

- Τρικάκι της ΙΤ για τη δημιουργία μιας «Μεγάλης Ελλάδας», [1944]  



- Τρικάκι της ΙΤ για ανάγκη διεκδίκησης της «Μεγάλης Ελλάδας», [1944]  

- Χφ προσχέδιο τρικ της ΙΤ στα ελληνικά και τυπωμένη αφισσέτα στα αγγλικά 

με το ίδιο σύνθημα [1944] 

- Χφ προσχέδια για αφισσέτες της ΙΤ κατά των Βουλγάρων με 2 διαφορετικά 

συνθήματα, [1944] 

- Έντυπη αφισσέτα της ΙΤ για τη Βόρειο Ελλάδα (αντίστοιχο τρικάκι με το ίδιο 

σύνθημα) [1944] 

-  Ι.Τ., « Η Ιερή Ταξιαρχία προς τον αθηναϊκό λαό», προκήρυξη, χ.χ. [10/1944] 

(φωτοτ) 

- Τρικάκι της ΙΤ μετά την Απελευθέρωση [10/1944] 

- Κωμικό σκίτσο της Ιεράς Ταξιαρχίας για την ήττα των δυνάμεων του άξονα 

[1944-1945] 

- Τρικάκια της ΙΤ καλωσόρισμα προς τις συμμαχικές δυνάμεις, σφραγισμένα 

και επιχρωματισμένα, με ζωγραφισμένες τις σημαίες του Ηνωμένου 

Βασιλείου, των ΗΠΑ και της Ελλάδας, [1944] 

- Χφ σημειώσεις για τις κινήσεις της Ιεράς Ταξιαρχίας, [πιθ. μετά την 

απελευθέρωση] και στο πίσω μέρος αντιγραφή του ποιήματος «Τ’ 

ανοιξιάτικο τρεχαντήρι» του Λάμπρου Πορφύρα από την ποιητική συλλογή 

«Σκιές», χφ [1944-1945] 

Φ. 2   

«Ιερή Ταξιαρχία» (ΙΤ), αντιστασιακός τύπος  

εφ. Ελληνικά Νειάτα, «Ιερή Ταξιαρχία», φ. 1 (10/1942) (και μέσα στο φύλλο 

Έκτακτος έκδοσις, αρ 1 (10/1942), 7 (4/1943), εκτ. Έκδοση αρ. 10 (28/6/1943), 

13 (9/1943), 15 (11/1943), 17 (1/1944) – 18 (2/1944), εκτ. Έκδοση αρ. 19 

(20/2/1944), 20 (5/1944) - 21 (6/1944), 22-23 (15/8/1944), 24 (12/9/1944)  το 

φ. 1 διπλό  

εφ. Μαχόμενη Ελλάς (Η), φ. 1( 15/8/1942), 5 (15/10/1942), 12 (20/3/1943) [σαν 

προκήρυξη, φωτοτ], 16 (1/4/1943), 19 (15/5/1943), 21 (20/6/1943), [25] 

(15/8/1943) το φ. 1 φωτοτ [Η ΙΤ είχε αναλάβει τη διανομή της] 

εφ. Συμμαχικά νέα, φ. 62 (7/6/1944) φωτοτ [έκδοση της ΙΤ] 

Φ. 3 



Ιερή Ταξιαρχία, μεταπολεμικά 

Διαδικασίες αναγνώρισης της Ι.Τ. μεταπολεμικά ως αντιστασιακής 

οργάνωσης και βράβευσης των μελών της, 1952 – 1953 και δεκ 1980 

Αίτηση Διοικούσας Επιτροπής Ι.Τ στο ΓΕΣ περί αναγνώρισής της, ως 

αντιστασιακής οργάνωσης, 12/1952. Συνοπτική έκθεση δράσης της Ι.Τ. και 

περιγραφή τρόπου συγκρότησης συνταγμένη από τη Διοικούσα Επιτροπή της 

Ι.Τ., 9/12/1952.  Ονομαστική κατάσταση στελεχών και μελών ΙΤ με στοιχεία 

για τη δράση τους, χχ [1952-3]. Ονομαστική κατάσταση μελών ΙΤ με στοιχεία 

για την ένταξη, τη θέση και τη δράση τους, χχ [1952-3]. Ονομαστικές 

καταστάσεις μελών συνταγμένες από τη Διοικούσα Επιτροπή της Ι.Τ. και 

αιτιολογικά στοιχεία δράσης σχετικά με την απονομή στα μέλη της 

οργάνωσης τιμητικών διακρίσεων (Πολεμικό Σταυρό και Μετάλλιο 

Εξαιρέτων Πράξεων), 1953. Ν.Δ. περί αναγνωρίσεως των Εθνικών 

Οργανώσεων Αντιστάσεως ΕΣΑΠ και  ΙΤ, 3/3/1953, φωτοτ του ΦΕΚ.  

Δακτ κείμενο με προϋποθέσεις και πληροφορίες για την αναγνώριση μελών 

της ΙΤ ως αγωνιστών της Εθν. Αντίστασης σύμφωνα με τον Ν. 1285/20.9.1982, 

Οκτ. 1984  

Μεταγενέστερα ιστορικά -βιογραφικά σημειώματα με στοιχεία για την 

αντιστασιακή δράση της ΙΤ και των μελών της Κων Καζολέα, Τ. 

Παναγιωτόπουλου, Χρ. Κουρούκλη (και δύο αταύτιστα), δεκ 1980  

2 φωτογραφίες παράνομου τυπογραφείου [πιθ. της Ι.Τ.] 

Φ. 4 

Κατοχή – Απελευθέρωση, προκηρύξεις, τρικ κ.ά. τεκμήρια διαφόρων 

οργανώσεων (1942-1944) 

ΕΑΜ - ΠΕΕΑ – ΚΚΕ   

- ΚΚΕ – Ε.Π. ΚΟΑ, «Προκήρυξη της Κομμουνιστικής Οργάνωσης της Αθήνας, 

Προς το λαό των Αθηνών» για την ανατίναξη της ΕΣΠΟ, χ.χ.  [1942] φωτοτ 

- Τρικάκι του ΕΑΜ με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1943, φωτοτ.   

 - ΠΕΕΑ – Γραμματεία Γεωργίας, έντυπη εγκύκλιος (προκήρυξη) του 

Γραμματέα Κ. Γαβριηλίδη προς τις Ενώσεις και τους Γεωργικούς 

Συνεταιρισμούς, 28/3/1944  φωτοτ.    



- «Για την εθνική ενότητα, για την κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας, για 

την αναγεννημένη δημοκρατική Ελλάδα», Απόφαση ΠΓ του ΚΚΕ για την 

απελευθέρωση της Αθήνας [17/10/1944]  

- «Προκήρυξη προς τον ηρωικό λαό των λεύτερων ανατολικών συνοικιών της 

Αθήνας», προκήρυξη, κάλεσμα [του ΕΑΜ] για την Απελευθέρωση, χ.χ. 

[10/1944] φωτοτ.    

- «Η χθεσινή ιστορική απόφαση της Κ.Ε. του ΕΑΜ», Προκήρυξη με απόφαση 

της ΚΕ του ΕΑΜ για τους όρους διάλυσης του ΕΛΑΣ [12/1944] 

Διάφορες οργανώσεις 

- Στρατιά Σκλαβωμένων Νικητών, «27 Απριλίου», προκήρυξη για την επέτειο 

της γερμανικής κατοχής, χ.χ. [4/1942]  

- «Αντάρτες», [γερμανική προκήρυξη στα ελληνικά προς τους αντάρτες του 

ΕΛΑΣ Βοιωτίας, χ.χ. 9/1943] φωτοτ.   

- «Προμαχικός Δεκάλογος», ανυπόγραφη πολυγρ. προκήρυξη [πιθ. της 

Εθνικής Οργάνωσης «Προμαχών»] χ.χ. [1943] φωτοτ.   

 - Νεοδημοκρατική Πρωτοπορία (New Democratic Vanguard), “Welcome 

Allies”, τρικ στα αγγλικά, χ.χ. [1943-1944]  

- Εθνικό Κομιτάτο, «28η Οκτωβρίου», προκήρυξη, χ.χ. [1943- 1944] 

- «Προκήρυξη προς τον ελληνικό λαό», των εκπροσώπων της Εθνικής 

Κυβέρνησης υπουργών Γ. Ζεύγου και Θεμ. Τσάτσου, 29/9/1944 φωτοτ 

- ΠΕΑΝ, «Φίλοι μας καλώς ήρθατε», δίγλωσση (ελληνικά αγγλικά) 

προκήρυξη, [12/10/1944] 

- Εθνικές Οργανώσεις Αντιστάσεως, «Προκήρυξη των εθνικών οργανώσεων 

αντιστάσεως προς τον ελληνικό λαό», για την Απελευθέρωση με σφραγίδα 

Ιερά Ταξιαρχία, 28/10/1944 

- «Οι Αμερικάνοι διά την Ελλάδα», προκήρυξη με δηλώσεις του Προέδρου 

Ρούζβελτ και του Υπ. Εξωτερικών Χαλλ από τα Καθημερινά Νέα [10/1944] 

- Εθνικόν Κομιτάτον Θράκης, «Προκήρυξη» για τις ελληνικές διεκδικήσεις 

έναντι των Βουλγάρων [10/1944] 



- Κεντρική Επιτροπή Ελληνικών Δικαίων, «Προκήρυξη προς τον ελληνικόν 

λαόν» για τις ελληνικές διεκδικήσεις μετά τον πόλεμο, δίφυλλο έντυπο, 1944 

(μετά την Απελευθέρωση) 

- «Σοβαρώτατη ανακοίνωσις της ΕΜ-ΕΛ διά τον επισιτισμόν», προκήρυξη της 

ΕΜ-Ελ Ελλάδος (Άγγλο-Αμερικανική Οργάνωση Αρωγής), [12/1944] 

- «Μη πυροβολείτε τα αυτοκίνητα πού φέρουν το σήμα του Ερυθρού 

Σταυρού», προκήρυξη ΕΜ-ΕΛ Ελλάδος - Ερυθρό Σταυρό [11/12/1944], και 

στο πίσω μέρος: έκκληση στον ΕΛΑΣ για κατάπαυση εχθροπραξιών [12/1944] 

«Αι δηλώσεις της ελληνικής κυβερνήσεως δια τας εθνικάς επιδιώξεις. Λόγος 

του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως κ.Παναγιώτη Κανελλόπουλου», 

προκήρυξη [Ιαν 1945] φωτοτ.   

Διάφορα (έντυπα και τεκμήρια) 

ΕΔΕΣ, Το πρόγραμμα του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου, Αθήνα 

1943, (32 σελ.) 

Ε.Ο.Ε.Α. (ΕΔΕΣ) Γενικόν Αρχηγείον, Φύλλο πορείας του Ανθ/γού Ν. 

Παναγιωτακόπουλου, Ιωάννινα 12/1944  

Πρακτικό συνεργασίας των εθνικών οργανώσεων «Τρίαινα» και «Εθνικά 

Επαναστατικά Σώματα», 9/9/1944, φωτοτ δακτ.  

Δίγλωσση (γερμανικά και ελληνικά) έντυπη φόρμα, πιστοποιητικό του 

Γερμανικού στρατού κατοχής της Κρήτης για τους κατοίκους του νησιού, 1941 

φωτοτ.   

Δακτ υπόμνημα καταγγελία 12 υπογραφόμενων (και Μ. Παναγιωτοπούλου) 

για επιθέσεις από μέλη του ΚΚΕ, ΕΛΑΣ και ΕΑΜ προς τον Πρόεδρο 

Κυβέρνησης (κοινοποιημένο στον στρατιωτικό διευθυντή Σπηλιωτόπουλο και 

το διευθυντή αστυνομίας Αθηνών Έβερτ [10-12/1944] 

Αναπαραγωγές φωτογραφιών από την διαδήλωση των φοιτητών, 25/03/1942 

Φ. 5 

Πανεπιστήμιο επί Κατοχής  

εφ. Μαχητής, Ελεύθερο φοιτητικό φύλλο, φ. 2 (3/1943) - 3 (4/1943) και  

Νέα Γενιά, Όργανο του ΚΣ της Κ.Σ. της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης 

Νέων (Ε.Π.Ο.Ν.) έκτακτη έκδοση, φ. 28 (3/4/1944) (1 σελ) φωτοτ.   



Ονομαστική κατάσταση μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας που έπεσαν 

κατά την Αντίσταση. Απόσπασμα Πρακτικών Συγκλήτου 8/1 και 10/2/1942. 

Αποσπάσματα από αναμνήσεις, μαρτυρίες και βιβλία σχετικά με τον λόγο 

του Κων Τσάτσου στις 28/1/1941, τους καθ. Νικ. Λούρο, Σπ. Δοντά. Δημ. 

Χόνδρο επί Κατοχής κ.ά. φωτοτ. 

Αρθρογραφία παράνομων κατοχικών εφημερίδων (εφ. Αγωνιστής, Ελληνικά 

νειάτα, Δόξα, Δημοκρατική Σημαία, Αγωνιζόμενη Ελλάς, Ελεύθερη σκέψη, Μαχόμενη 

Ελλάς) για το Πανεπιστήμιο στην Κατοχή, για τις εκδηλώσεις και τη δράση 

των φοιτητών, τον Κίτσο Μαλτέζο, τη κυβέρνηση του καθ. Λογοθετόπουλου, 

τους καθ. Ν. Λούρο, Π Κόκκαλη κ.ά., 1942 – 1944 (αποκόμματα τύπου φωτοτ)  

 

κ. 2 (πλακέ κουτί) 

Έντυπα (1914-1955), κυρίως παράνομος τύπος Κατοχής και Απελευθέρωση 

Προπολεμικά  

Αθηναϊκά Νέα, Μεγάλη απογευματινή εφημερίς, φ. 924 (19/12/1933) 

Έθνος, φ.7695 (18/3/1936) 

Ελλάς, Περιοδικόν εκδιδόμενον δια της εβδομάδος, 1914, ατ. 563 (17/7/1914) 

Κατοχή – Απελευθέρωση και 1945 

Αγωνιζόμενη Ελλάς, Έντυπον όργανον της αγωνιζομένης Ελλάδος, δύο φ. 

χ.αρ, (2/1943) και (3/1943) 

Αγωνιστής, εκδίδεται από Όμιλο Φίλων του Ε.Ε.Κ., φ. 2 (1/9/1944) – 3 

(16/9/1944) 

Αθηναϊκή Εσπέρα, Ημερησία απογευματινή εφημερίς των ειδήσεων, φ. 7 

(10/01/1945) 

Αλήθεια (Η), φ. 4 (5/1/1941) - 5 (5/31941), νέα αριθμ. 1 (10/10/1943), 3 

(25/11/1943) Αλληλεγγύη, Όργανο της Πανθεσσαλικής Επιτροπής της 

Εθνικής Αλληλεγγύης, φ. 16 (2/9/1944) φωτοτ 

Ανόρθωσις, Όργανο κοινωνικής πολιτικής και εθνικής ελευθερίας, φ. 7 (20-

21/10/1944) 

Δελτίον Ειδήσεων, εκδίδεται υπό του στρατηγείου των κατά ξηράν εν Ελλάδι 

δυνάμενων, φ. 6 (30/12/1944) 



Δημοκράτης, Όργανο της δημοκρατικής ομάδος, φ. 15 (05/10/1944) και φ. 17 

(28/10/1944) (στο φ. 17 υπότιτλος Όργανο της δημοκρατικής ομάδας, 

περιοδική έκδοση) 

Δημοκρατία, φ. 37 (31/10/1944) 

Δημοκρατική σημαία, Όργανο του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού 

Συνδέσμου (ΕΔΕΣ) [ΕΔΕΣ] φ. 1 (16/8/1942), 5 (30/12/1943), 28 (2/10/1944), 

37 (12/10/1944) [σαν προκήρυξη],  φ. 88 (27/12/1944) (αλλάζει και υπότιτλος: 

Ημερήσια πρωϊνή εφημερίς, επίσημο όργανο του ΕΔΕΣ) (φωτοτ) 

Δόξα, εκδίδεται από την Πανελλήνιο Ένωσι Αγωνιζομένων Νέων,  φ. 1 

(4/1942) - 2 (4/1942), 4 (5/1942), 6 (7/1942) – 8 (8/1942), 10 (9/1942) – 17 

(25/3/1943), 19 (18/4/1943) – 22 (10/6/1943), έκτακτος έκδοσις Δόξα 

Μακεδονική Ηχώ φ.24 (20/7/1943), 26 (9/1943), 29 (20/11/1943) – 33 

(5/2/1944), έκτακτη έκδοση φ. 34 (29/2/1944), 36 (14/4/1944) – 37 

(28/4/1944), 39 (27/5/1944) – 40 (30/6/1944), 42 (25/7/1944) – 46 

(20/9/1944), 51 (18/10/1944), 72 (12/11/1944) (Από φ. 12 αλλάζει ο 

υπότιτλος, Δόξα Ελληνική Ηχώ, από φ. 26 χωρίς υπότιτλο Δόξα ΠΕΑΝ, από φ. 

36 Δόξα, Επίσημο όργανο της Πανελληνίου Ενώσεως Αγωνιζομένων Νέων) 

(φωτοτ. και πρωτότυπα) 

Δράσις (Η), Ημερήσια εφημερίς εκδιδομένη εν Αθήναις, φ. 64 (11/11/1944), 75 

(23/11/1944), 84 (3/12/1944) 

Εθνική Δράση: Έφοδος (Η), [έκδοση της Εθνικής Δράσης], φ. 2 (25/9/1943)∙ 

Μάχη (Η), Έκδοσις της «Εθνικής Δράσεως», φ. 22 (3/5/1943) – 30 (7/8/1943), 

32 (2/9/1943) – 33(19/9/1943)∙ Ραδιοφωνικόν Δελτίον, Έκδοσις της Εθνικής 

Δράσεως, αρ. 209 (12/10/1944) φωτοτ 

Ειδησεογραφικό δελτίο, Εκδίδεται από την ΕΠΟΝ Καλλιθέας, φ. 13 (29/9/1943) 

πολυγρ., φωτοτ.    

Ελεύθερη σκέψη, Όργανο του Εθνικού Κομιτάτου Νέων, φ. 1 (15-30/6/1942) – 

20 (7/1944)   

Ελευθερία, Ημερήσια εφημερίς, όργανον του ελληνικού λαού και του 

απελευθερωτικού αγώνος, φ. 27 (25/9/1944) φωτοτ., φ. 43 (12/10/1944), 45 



(14/10/1944) - 47 (16/10/1944), 52 (21/10/1944), 55 (25/10/1944), 73 

(15/11/1944) , 104 (7/1/1945) 

Ελλάς (Η), Ημερήσια πρωϊνή εφημερίς, όργανον του ελληνικού λαού, φ. 3 

(08/12/1944) - 5 (10/12/1944), 14 (19/12/1944), 22 (27/12/1944) – 25 

(30/12/1944), 27 (1/1/1945) 

Ελληνικόν Αίμα, Η αρχαιοτέρα εφημερίς του Μετώπου Εθνικής Αντιστάσεως, 

φ. 78 (1/6/1942), 96 (16/11/1944) 

Ελληνικόν Αίμα, φ. 4 (20/7/1942) – 5 (15/8/1942), 8 (10/10/1942), 11 

(1/12/1942), έκτακτη έκδοση φ. 65 (12/10/1944) (φωτοτ)  

Ελληνικός αγών, φ. χ.αρ. (30/6/1943), 25 (15/3/1944) – 26 (25/3/1944) 

(φωτοτ.)   

Εμπρός, Ημερήσια εθνική εφημερίς, χ.α. (28/10/1945) 

Ενωμένη Ελλάδα, Επίσημο όργανο του Πανελληνίου Απελευθερωτικού 

Συνασπισμού (Π.Α.Σ.), φ. 2 (6/194[4]) φωτοτ.   

Ιερολοχίτης, Έκδοση του Συμβουλίου Περιοχής ΕΠΟΝ Θεσσαλίας, φ. 21 

(7/2/1946) 

Καθημερινά Νέα, φ. 8 (2/9/1944), φ. 38 (7/10.1944), 47 (16/10/1944), 50 

(19/10/1944), 56 (26/10/1944) 

Καθημερινή (Η), φ. 8727 (28/10/1940), 9960 (1/2/1945), 13.073 (3/4/1955) 

Κήρυξ, Ρωμυλία, Αυλών, Νήσοι [ΡΑΝ], φ. 2 (22/12/1943) – 5 (5/5/1944), 4 [6] 

(5/6/1944), 7 (8/7/1944) τα φ. (φωτοτυπίες τα φ. 4[6] και 7) 

Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Πολιτικό, οικονομολογικό και φιλοσοφικό όργανο 

της Κεντρικής επιτροπής τού Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, φ. 30 

(9/1944), Ανατύπωση Αθήνας, φωτοτ.  

Μεγάλη Ελλάδα, Εφημερίδα του 3/40 Συν/τος των Ε.Ο.Ε.Α. [Εθνικών Ομάδων 

Ελλήνων Ανταρτών], φ. 9 (13/10/1944), 11 (11/1944) φωτοτ.   

Μεγάλη Ελλάς, Επίσημον όργανον της Εθνικής Δημοκρατικής Ενώσεων 

Ελληνοπαίδων (Ε.Δ.Ε.Ε.), Περίοδος Β΄ φ. 21 (28-29/10/1944) 

Μπόμπα, Δεκαπενθήμερος σατυρική πολεμική έκδοσις, φ. 1 (28/10/1942), 3 

(1/12/194[2]), 4-5 (12/1942 – 1/1943) φωτοτ.  (Και φωτοτ ιστορικού της εφ.) 

Νέα Ζωή, φ. 8 (2/10/1943) 



Νέοι καιροί,  φ. 1 (1/5/1943) 

Προλετάριος, Όργανο της Κ.Ε της ενιαίας οργάνωσης κομουνιστών διεθνιστών 

Ελλάδας (Τμήμα της 4ης Διεθνούς), φ. 2 (1/1943) δακτ.   

Προμαχών,(Ο) [επίσημο όργανο της Εθνικής Οργάνωσης «Προμαχών»] φ. 1 

(5/1943) – 3 (6/1943) φωτοτ. Και Χάρτης της Μεγάλης Ελλάδος, έκτακτος 

έκδοσης εφημερίδος Ο Προμαχών, Αθήναι 1943 φωτοτ.  (Και φωτοτ ιστορικού 

της εφ.) 

Πρωϊνή Ώρα, Ημερήσια πρωινή εφημερίς ειδήσεων, φ. 5 (31/12/1944) 

Ραδιοφωνικόν Δελτίον, Έκδοσις του Πανελληνίου Απελευθερωτικού 

Συνασπισμού, χ.αρ (13/1/1944), χ.αρ (18/1/1944) , χ.αρ (25/1/1944) , χ.αρ 

(27/1/1944), 19 (1/2/1944) – 20 (3/2/1944), 22 (8/2/1944) – 23 (10/2/1944), 

26 (17/2/1944), 32 (2/3/1944), 35 (9/3/1944) – 38 (16/3/1944), 40 

(18/3/1944) – 41 (20/31944), 47 (29/3/1944), 80 (10/5/1944) Κάποια φύλλα 

με σφραγίδα Εθνικό Κομιτάτο 

Φωνή των θυμάτων (Η), Έκδοση Εθνικής Αλληλεγγύης Αθήνας φ. 6 

(12/10/1944) φωτοτ. 

Ριζοσπάστης, Όργανο της ΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, φ. 1 

(13/10/1944), 25 (10/11/1944), 27 (12/11/1944), 9316 (33) (19/11/1944) 

Ξενόγλωσσος τύπος 

Athens Herald, A Greek voice in english, φ.1 (20/11/1944) 

 

κ. 3 

Φ. 6 

«Κίνηση Ενωμένη Εθνική Αντίσταση 1941-1944» (ΕΕΑ),  1983 - 2002 

Καταστατικό της «Κίνησης Ενωμένη Εθνική Αντίσταση 1941-1944», 1983. 

Αλληλογραφία με οργανώσεις, υπουργεία κ.ά. φορείς και προσκλήσεις σε 

εκδηλώσεις. Λίστα μελών αντιστασιακών οργανώσεων με τον τίτλο 

«Αποβιώσαντες». Δημοσιεύματα ελληνικού και ξένου τύπου (για την 

αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης και τα μέλη της, την Κατοχή, τη 

Δικτατορία, και επικήδειοι).  Εγκύκλιος Υπ. Εθνικής Άμυνας για την 

αναγνώριση αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 1941-1945 (της Ιεράς 



Ταξιαρχίας) ως αντιστασιακής οργάνωσης, 11/11/1954. Φωτογραφίες μελών 

της Κίνησης από εκδρομή στο Γοργοπόταμο, 25/11/1993. Διάφορα 

σημειώματα κ.ά. Α. Παναγιωτόπουλου σχετικά με την «Κίνηση Ενωμένη 

Αντίσταση 1941-1944». Αντίγραφα και μεταγραφές τεκμηρίων αντιστασιακών 

οργανώσεων της Κατοχής (ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ) [δεκαετία 1940] ψηφοδέλτιο 

Ενώσεως Αγωνιστών Εθνικής Αντιστάσεως χ.χ. [δεκ 1960] και καταστατικό 

Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΔΕΣ, 1960 . Προσωπική αλληλογραφία 

του αντιστασιακού Αντώνη Μυτιληναίου και δημοσιεύματα για τον ίδιο, 

1993-2002. Διάφορα έντυπα αντιστασιακών οργανώσεων (Το Βήμα, Έκδοση 

της Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (της ΠΟΑΕΑ), 

αρ. φύλλου 34, 07-09/1996, Ενωμένη Εθνική Αντίσταση 1941-1944, τ. 6 (06/1997) 

κ.ά.  

Γερμανικές αποζημιώσεις, 1994-2001: άρθρο του Μανώλη Γλέζου με τίτλο «Οι 

γερμανικές αποζημιώσεις». Ημερίδα της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης 1941-

1944 με θέμα «Η επίλυση του προβλήματος των γερμανικών επανορθώσεων, 

προϋπόθεση για την εδραίωση της φιλίας των λαών της Ελλάδας και της 

Γερμανίας. Ιστορική-Ηθική και Νομική πλευρά», 25/11/1998. Μηνιαία 

περιοδική έκδοση Μνήμη και Χρέος. Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού 

Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, τ. 24 (09/2000), τ. 27 

(12/2000), τ. 29 (02/2001), τ. 31 (04/2001). Πρόσκληση για το 4ο Συνέδριο 

Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, 22/01/2001. 

Καταστατικό της «Εταιρίας για τη μελέτη, προβολή και αξιοποίηση της 

Ενιαίας Εθνικής Αντίστασης 1941-1944», χ.χ. κ.ά.  

(Για Αντίσταση βλ. και φ. 14, Αναγνώριση Τάσου και Μαρίας 

Παναγιωτοπούλου ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και 

Οπτικοακουστικά υλικά)  

 

κ. 4 

Φ. 7 

Σχολή Χιλλ (δεκ. 70 - 80) 



Επιστολή Δέσποινας Παπαδοπούλου (συζύγου Γ. Παπαδόπουλου) για να 

γίνουν δεκτά από τη σχολή 2 παιδιά, 15/05/1970 

«Μαλλιαροκομμουνιστικά», άρθρο εφ. Εστία με τίτλο, 23/05/1970 

Χφ. ομιλίας Μαίρης Παναγιωτοπούλου στη σχολή Χιλλ για την επέτειο της 

21ης Απριλίου 1970, προσωπικές σημειώσεις (χφ), απόκομμα από Τα Νέα, 

18/02/1985 

Δελτίο παραλαβής οργάνων χημείας από τη Μαίρη Αλιβιζάτου, χ.χ. 

Ποιήματα και πεζά σχετικά με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, χ.χ. 

 

Φ. 8 

Δικτατορία, Προκηρύξεις (ΔΑΣ., Ε.Κ.Α. κ.ά.)  (1968-1972) 

Δημοκρατικός Απελευθερωτικός Σύνδεσμος (ΔΑΣ), Ανακοινώσεις 

πολυγραφημένες με δηλώσεις Α. Παπανδρέου και Ε. Βλάχου σχετικά με τη 

δικτατορία, 1968, χ.χ. 

Ελληνικόν Κόμμα Αντιστάσεως (ΕΚΑ), ανακοίνωση-παράθεμα με τίτλο 

«Ένας λαμπρός νόμος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας την εποχή του 

Περικλέους» [1967-1974], πολυφρ 

Ανυπόγραφη προκήρυξη για την αποχή από τους επετειακούς εορτασμούς 

της 21ης Απρ (με φωτοαντίγραφο), 10/1969 

Προκήρυξη κατά της δικτατορίας αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, 

πολυγραφημένο 10/1/1972 

Μεταγενέστερο δακτ. κείμενο στα ελληνικά και στα αγγλικά για την 

οργάνωση «Μαχητική Ελληνική Αντίσταση», μέλος της ο Τ. 

Παναγιωτόπουλος  

 

Φ. 9 

Αποκόμματα-Δημοσιεύματα τύπου για την αντίσταση, τη δικτατορία κ.ά. 

(1975-2003) 

Σειρά δημοσιευμάτων της εφημερίδας Το Βήμα με τίτλο «Χωρίς προκατάληψη. 

Το Βήμα ανοίγει το μεγάλο φάκελο της εθνικής αντιστάσεως», 05/1978. 

Δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου (εφ. Τα Νέα, Η Αυγή, Η Καθημερινή) 



σχετικά με την περίοδο της Χούντας στην Ελλάδα, 17/04/1975-17/11/2003. 

Αποκόμματα τύπου από την εφημερίδα Η Αυγή για διεθνή ζητήματα 

(κομμουνιστικό κίνημα, αποικίες σε Αφρική), 10/02-14/03/1976. Σειρά 

άρθρων «Το έπος της Μεσογείου» εφ. Το Βήμα (Αύγουστος 1940), και 

αποκόμματα εφ. Έθνος (δεκαετία 60). Αποκόμματα για τη δικτατορία, σειρά 

άρθρων για τα γηρατειά (Βήμα, 1971-1974) κ.ά. Φύλλο της εφημερίδας 

«Observer, 1/7/1973 

 

κ. 5 

Φ. 10 

Εκλογές 1974 

«Νέες Πολιτικές Δυνάμεις» (ΝΠΔ), ιδρυτική προκήρυξη, πολιτικό 

πρόγραμμα, ανάλυση θέσεων κόμματος, οδηγίες αντιπροσώπων για την 

εκλογική διαδικασία, 1974  

Προεκλογική αφίσα για την υποψηφιότητα του Γεωργίου-Αλεξάνδρου 

Μαγκάκη για το αξίωμα του βουλευτή στη Β’ Περιφέρεια Αθηνών με την 

παράταξη «Ένωση Κέντρου – Νέες Δυνάμεις» για τις εκλογές του 1974, 1974 

 

Φ. 11 

ΚΚΕ εσ.- ΕΚΟΝ «Ρήγας Φεραίος» / «Πρωτοβουλία για Δημοκρατία και 

Σοσιαλισμό» (1975-1977) 

Ρήγας Φεραίος, προκήρυξη για τη δικτατορία του Πινοσέτ στη Χιλή, [9/1974] 

ΚΚΕ εσ., Αυτοκόλλητο για την Πανελλαδική Οικονομική Εξόρμηση [1975].  

Ε.ΚΟ.Ν. Ρήγας Φεραίος, πρόσκληση για εκδήλωση στο γήπεδο Καλλιθέας, 

23/5/1977 

Αίτηση εγγραφής μέλους στην «Πρωτοβουλία για Δημοκρατία και 

Σοσιαλισμό» (μέλος της Συμμαχίας, με πρόεδρο το Χαράλαμπο Πρωτόπαπα) 

[1975-1977] 

Αποκόμματα της Αυγής για τις προσυνεδριακές θέσεις του ΚΚΕ εσ., Φεβ – 

Μαρ 1976   

 



Φ. 12 

Εκλογές 1977 - «Συμμαχία Προοδευτικών και Αριστερών Δυνάμεων» 

(1977) 

Εκλογικό πρόγραμμα της «Συμμαχίας προοδευτικών και αριστερών 

δυνάμεων», (αποτελούμενη από τις παρατάξεις: ΕΔΑ, ΚΚΕ εσ., Σοσιαλιστική 

Πορεία, Σοσιαλιστική Πρωτοβουλία, Χριστιανική Δημοκρατία) [1977]. 

Πρόσκληση στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της «Συμμαχίας 

προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων» στη Σταδίου, 4 αντίτυπα, 

01/11/1977, προκηρύξεις και τρικ της Συμμαχίας, ψηφοδέλτια διαφόρων 

Νομών, φυλλάδιο υπέρ της υποψηφιότητας του Δημήτρη Τσάτσου, επιστολές, 

ανακοινώσεις, εσωκομματικά κείμενα, σημειώσεις και προσχέδια κ.ά.  [1977] 

 

Φ. 13 

Εκλογές 1977 - «Κόμμα Σοσιαλιστικής Πρωτοβουλίας» (1977) 

Σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και προσχέδια για το 

καταστατικό του Κόμματος [1977]. Εισερχόμενη και εξερχόμενη (κυρίως) 

αλληλογραφία, 28/06/1977-05/12/1977. Εισήγηση, εσωκομματικά κείμενα, 

προσχέδια, σημειώσεις κ.ά., 1977    

 

κ. 6  

Τάσος Παναγιωτόπουλος και οικ. Αλιβιζάτου, προσωπικά 

Φ. 14 

Αναγνώριση Τάσου και Μαρίας Παναγιωτοπούλου ως αγωνιστών της 

Εθνικής Αντίστασης   

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις των Τάσου και Μαίρης Παναγιωτοπούλου ως 

αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, 1980-1984 

Αίτηση και πιστοποιητικά Α. Παναγιωτόπουλου αποζημίωσης για 

καταναγκαστική εργασία στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Γκάιζλινγκεν 

(Gaislingen) την περίοδο 16/08/1944-23/07/1945 προς τον Διεθνή 

Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), 08/2001  

 



Φ. 15  

Επαγγελματική δραστηριότητα (1972-1977) 

Μελέτες για οικοδομικά υλικά με αφορμή διαγωνισμούς του δημοσίου, 

αλληλογραφία, σχέδια κ.ά. που αφορούν τις εταιρίες ΕΤΕΛΚΑ (εταιρεία Τ. 

Παναγιωτόπουλου), Αμιαντίτ ΑΕΒΕ, ΕΔΟΚ ΑΕ και ΕΤΕΡ ΑΕ, 1972-1977  

 

Φ. 16 

Διάφορα προσωπικά της οικογένειας Αλιβιζάτου και Τάσου και Μαίρης 

Παναγιωτοπούλου (δεκ 1930 -2006) 

Παράβολα συνδρομής Γεράσιμου Αλιβιζάτου στην Ανώνυμο Ελληνική 

Ραδιοφωνική Εταιρία (ΑΕΡΕ), 1939-1943. Σημείωμα-εντολή αποπληρωμή 

χρέους [Μαίρης Αλιβιζάτου], χφ, 25/01/1941. Επιστολές Αναστάση και 

Μαίρης Παναγιωτοπούλου προς μέλη της οικογένειάς τους, (φωτ.) 1930, 1932. 

Απόκομμα φακέλου με σφραγισμένα γραμματόσημα την ημέρα της 

Απελευθέρωσης, 12/10/1944. Προσωπική αλληλογραφία  Α. 

Παναγιωτόπουλου, σημειώματα,  σημειώσεις και προσχέδια κειμένων Α. 

Παναγιωτόπουλου για την ελληνική εκπαίδευση, την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Αποδείξεις πληρωμών, φορολογικές δηλώσεις κ.ά. 

 

κ. 7 

Φ. 17 

Τεκμήρια του δημάρχου Πειραιά Τάκη Παναγιωτόπουλου (πατέρα Α. 

Παναγιωτόπουλου)   

[Αναστάσιος Π. Παναγιωτόπουλος] Πολιτεία Δημάρχου Πειραιώς κατά τα έτη 

1914-1925, τύποις Ιωαν. & Αριστ. Γ Παπανικολάου, Αθήνα 1933, φωτοτ της 

έκδοσης.  

Δήμος Πειραιά, τεκμήρια επί δημαρχίας Τάκη Παναγιωτόπουλου: 

φωτογραφίες από επισκέψεις Βενιζέλου, Πλαστήρα, Γονατά στον Πειραιά, 

αποκόμματα τύπου για τις δημοτικές αρχές, τις εκλογές κ.α. (δεκ. 1920 -30) 



Αναστάσιος (Τάκης) Παναγιωτόπουλος,  Η ζωή μου βίος και έργα 1860-1933, 

Αθήνα, 1972, επανέκδοση της βιογραφίας και φωτοτυπία της παλαιότερης 

έκδοσης 

Δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο μετά το θάνατο του Τάκη 

Παναγιωτόπουλου, 20-26/02/1959. Ευχαριστήρια κάρτα οικογένειας 

Παναγιωτοπούλου για τη συμμετοχή στην κηδεία του Τάκη 

Παναγιωτόπουλου, συλλυπητήρια σημειώματα προς την οικογένεια, 

επικήδειος λόγος, 02/1959 

 

κ. 8 –  9  

Οπτικοακουστικό υλικό 

Σλάιντς με εικόνες από την Κατοχή (κυρίως για τον λιμό), [1941-1944] (33 

σλάιτς) 

Κασέτες ήχου  

Κασέτες 1-6, «Ενωμένη Εθνική Αντίσταση: Μαρτυρίες». Κ. 1: Αφήγηση 

Αντώνη Μυτιληναίου ΕΕΑ (31/05/1988) Α΄ Μέρος. Κ. 2: Αφήγηση Αντώνη 

Μυτιληναίου ΕΕΑ (31/05/1988) Β΄ Μέρος, Παρεμβάσεις, Β΄ συζήτηση (Γ. Α. 

Μαγκάκης). Κ. 3: Αφήγηση Π. Ανταίου (Σταύρου Γιαννακόπουλου) Α+Β, 

γραφεία ΕΕΑ. Κ.4: ΕΕΑ Μαρτυρίες Γ. Διαμαντόπουλου – Ζαχαρόπουλου – 

Βήχου. Κ. 5: Μαρτυρία Θανάση Μίχα και Νίκου Καλογερόπουλου Ε. Ε. 

Αντίστασης. Κ.6: ΕΕΑ Αίθουσα Ένωσης Ελλήνων Χημικών Μαρτυρία Roger 

Milliex.  

Κασέτα 7: Α΄ Αφήγηση-Μαρτυρία Τάσου Παναγιωτόπουλου (10/05/1988). Β΄ 

Παρεμβάσεις τρίτων μετά την αφήγηση (10/05/1988). Κασέτα 8: Τάκης 

Μιχαηλίδης για την Κατοχή (11/1977). Κασέτα 9-10: Αναμνήσεις Κατοχής 

Μαίρης Παναγιωτοπούλου. Κασέτα 11-12: Από την Κατοχή. Συνέντευξη 

Τάσου Παναγιωτόπουλου (1984). Κασέτα 13: Ομιλία Αντώνη Μυτιληναίου 

στις ΗΠΑ (LA)  (11/05/1993). Κασέτες 14-16: Αντώνη Μυτιληναίου: 

Μαρτυρίες (Πρόλογος έως στα χέρια της Γκεστάπο - Στην Παρανομία – Επική 

Ρήξη  - Β΄ Δραπέτευση - Από την 1η στην 3η Ταξιαρχία - Εμφύλιες πολεμικές 

συγκρούσεις στην Αθήνα) 



Κασέτα 17: Πολυτεχνείο. Κασέτα 18: Εδώ Πολυτεχνείο 

Κασέτα 19: 1η Εκπομπή Εκλογές (και σε μπομπίνα). «Ελάτε να 

κουβεντιάσουμε»               (Κατερίνα Μίννη, Μαρία Καζολέα, Ιωάννα 

Αυλενίτη)    

Μπομπίνες  

Μπομπίνα 1:   1η Εκπομπή Εκλογές (και σε κασέτα). «Ελάτε να 

κουβεντιάσουμε» (Κατερίνα Μίννη, Μαρία Καζολέα, Ιωάννα Αυλενίτη). 

Μπομπίνα 2:   Ι. Νο 2. Μπομπίνα 3:   ΙΙ Νο 1. Μπομπίνα 4:  ΙΙΙ Νο 1. 

Μπομπίνα 5:  Νο 2 Κόκκινο 1-765, Fabulous Fifties I.M. No 2 . Μπομπίνα 6: 

[Δυσανάγνωστη] Μπομπίνα 7  - 9  [Κενές] 

Βιντεοκασέτες (VHS) 

VHS 1: «Μεγάλα Κινήματα στον 20ο αιώνα – Κομμουνισμός» Συνέντευξη με: 

Β. Νεφελούδη, Στ. Κασιμάτη, Π. Ανταίο, Λ. Κύρκο, Φ. Λαζάρου, Κ. Λατίφη, 

Γρ. Φαράκο 

VHS 2: Εκπομπή για την ΕΣΠΟ (Αντώνης Μυτιληναίος, Τάκης Μιχαηλίδης) 

VHS 3: «Το Χρονικό της Εθνικής Αντίστασης» Τάσος Παναγιωτόπουλος 

(44,05) – Κώστας Καζολέας (103, 5) 

VHS 4 -16: «Το Χρονικό της Εθνικής Αντίστασης», μέρος 1 - 18 

VHS 17: «Τα φώτα της πόλης», Charlie Chaplin. «Προσωπικές Μαρτυρίες» για 

τη δικτατορία   (Ιούλιος 1964) 

 

 


