
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΙΑΝ 
 
Συνοπτική περιγραφή Φακέλων 
Φ.1. Μεγάλο ντοσιέ με 11 φακέλους και λίγα λυτά. 
Τίτλοι φακέλων : 
α. 1’ Α' Ιδρυτικό Συνέδριο - 2' Β' Σύνοδος Κ.Σ. - 3 Γ' Σύνοδος Κ.Σ. 
β. Κύπρος 
γ. Παιδείας 
δ. Αθλητικά 
ε. Αγροτικά 
στ. Οργανωτικά 
ζ. Μαθήματα ∆ημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη 
η. ∆ιάφορες Ομιλίες 
θ. Υλικά για την 25η του Μάρτη 
ι. Άτιτλος 
-12 διάφορα τεκμήρια της οργάνωσης (λυτά έγγραφα) 
 
Φ2. Μεγάλο ντοσιέ : Αταξινόμητα λυτά έγγραφα. (πρόχειρη καταγραφή από Στέφανο 
Στεφάνου) 
α. Τεκμήρια Κ.Σ. της ∆.Ν.Λ. 
β. ∆ελτία τόπου ∆.Κ.Ν.Γ.Λ. - ∆.Ν.Λ. 
γ. ∆ιαφώτιση Ν.Ε.∆.Α. (3 τμχ) - ∆ΚΝΓΛ (1 τμχ) - ∆ΝΛ (πολλά) 
(απαιτείται λεπτομερέστερη εξέταση για τελική κατάταξη) 
δ. Φόρμες για (ατομική ή ομαδική) προσχώρηση στη ∆ΝΛ 
ε. Ειρήνη - ∆ιεθνή 
στ. «Μαραθώνια Πορεία» και άλλα για Ειρήνη και Συνδέσμους φιλίας, Ελληνικοί. 
Ζ. ΠΟ∆ΙΝ 
η. «∆ιάφορα» - Πολωνία (υλικά της Πολωνικής Πρεσβείας) 
θ. 14 κείμενα της Ε∆Α (πολιτικές αναλύσεις, πρόγραμμα, καταστατικό, συνδικαλιστικά) 
 
Φ.3 Κλασέρ (95 σελ.) με ποιήματα ή αποσπάσματα ποιημάτων (των Παλαμά, Ρίτσου, Ελύτη, 
Βρεττάκου, Σικελιανού, Σκίπη, Κ. Καλανέλη, Ρίτας Μπούμη — Παπά και άλλων) που 
χρησιμοποιούνταν σε γιορτές και εκδηλώσεις της ∆ΝΛ στις λέσχες πολιτισμού και σε 
άλλους δημόσιους χώρους 
 
Φ.4 τίτλος στο εξώφυλλο 'Λαμπράκηδες' 
α. 3 κείμενα (πιθανότατα της Κεντρικής ∆ιαφώτισης της Ε∆Α) ιδεολογικού περιεχομένου: 
1. Ειρήνη ή Πόλεμος, 2. Ο χαρακτήρας της εποχής μας, 3. Ιστορικό Πρωτομαγιάς 
β. ∆ελτία τύπου της Ε∆Α 
γ. 2 κείμενα παιδείας — κινηματογράφου 
δ. Κείμενο πρες - κόνφερανς για διώξεις Λαμπράκηδων κατά το 1965 (επιθέσεις σε 
λέσχες: Σέρρες, Γοργόπη και Μυλοχώρι Κιλκίς, Βροντού Πιερίας, Ηλιούπολη 
Θεσσαλονίκης, Λιβαδειά, συλλήψεις Λαμπράκηδων για νομικές ενέργειες, συκοφαντίες που 



διαψεύστηκαν από τις αρμόδιες αρχές κτλ.). Λεπτομερής περιγραφή της κοινωνικής 
δράσης της Ν.Λ. στο Μυλοχώρι κ.α. 
ε.«Γύρω από το Νομοσχέδιο διάλυσης της ∆ΝΛ» 
στ. «Εξορμήσεις»: Βράβευση αρίστων μαθητών από ∆ΝΛ, ∆ώρο του παιδιού, Εξόρμηση 
για το βιβλίο. 
ζ. «∆ιάλυση»: ∆ημοσιεύσεις στον τύπο για το νομοσχέδιο περί διάλυσης της ∆ΝΛ, 
εκδηλώσεις συμπαράστασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ∆ιάγγελμα για 1η επέτειο 
βασιλικής εκτροπής (Ιουλιανά). Όλα αποκόμματα τύπου. 
η. Πολλές δεκάδες φισέτες με εκατοντάδες ειδήσεις του Ιούλη και του Νοέμβρη 1965 για 
την συμπαράσταση στη ∆ΝΛ και μερικές άλλες. (χειρόγραφα του Μπ. Θεοδωρίδη ;) 
θ. "Οκτώβριος 1965" : φισέτες και αποκόμματα για την επίλυση και τη Β' σύνοδο του Κ.Σ. 
ι. "1-30 Σεπτέμβρη": 4 φισέτες με χειρόγραφες ειδήσεις και αποκόμματα για την 
ανατίναξη της λέσχης στο Μυλοχώρι 
ια. Σημειώσεις (χφ. Του ∆. Παληού, ως διευθυντή των κεντρικών γραφείων και ιδιαιτέρου 
γραμματέα του προέδρου της ∆ΝΛ ), που περικλείονται σε μία πρόσκληση της ∆ΝΛ για τη 
σύγκληση της Συνόδου του Κ.Σ. (23.7.1966) 
 
Φ. 5 «Λαμπράκηδες» 
α. ∆ημ. Ν. Λαμπράκη Κεντρικό Συμβούλιο 
β. Στοιχεία για διώξεις κτλ συναφή 
γ. Η ΠΟ∆ΙΝ για την ∆ΝΛ (ξενογλ.) 
δ. Ομιλία Ηλιού (συνεστίαση ∆ΝΛ στις 4.2.1967) 
ε. 11η Σύνοδος της ∆.Ε. της Ε.∆.Α.: απόφαση - απόκομμα «Αυγής» 
στ. ∆ιάγγελμα Γ. Παπανδρέου (Βήμα 16.2.1967) 
ζ. Κοινωνικά Φρονήματα (∆ακτυλ. Εκτενών σημειωμάτων για το θέμα) 
 
Φ.6 «Λαμπράκηδες» 
α. "∆ιάφορα": Θεωρητικά θέματα, της Ν. Ε.∆.Α. 
β. "∆ιάφορα": Κ.Σ. της ∆.Ν.Λ. 
γ. Εργατική νεολαία (πιθανότατα της Σ.Ε.Ε.Ν.Ε.) 
δ. Αγροτικό Γραφείο του Κ.Σ. της ∆.Ν.Λ. 
ε. ∆ιαφώτιση — Μαθήματα 
στ. “Η Γενιά μας" 
ζ. ∆ιώξεις 
η. Ε.∆.Α. 
θ. Μεγάλη φωτογραφία του Ν. Νικηφορίδη 
 
Φ. 7 Μίκης Θεοδωράκης - Αρχείο — Προσωπικό  
α. Αθλητισμός (της Ν. Ε.∆.Α.)  
β. ∆ΚΝΓΛ Press conf. Μίκη Κ.Σ. της ∆.Ν.Λ.  
γ. ∆ιάφορα (λίγα) αταξινόμητα 
 
 



Φ. 8 «Λαμπράκηδες» 
α. Φιλοσοφική Αθηνών - Αθλητισμός - Εκπολιτισμός 
β. ∆ιώξεις 
γ. Μαθήματα (6° μάθημα) 
δ. Βιετ - Ναμ (διπλό) 
ε. 2 κείμενα αταύτιστα (πιθανώς του Μίκη) 
 
Φ. 9 "Σωτήρης Πέτρουλας" 
∆ημοσιεύσεις στον τύπο για τη δολοφονία, την κηδεία και εκδηλώσεις. 
Πολύ υλικό. 
 
Φ. 10 "∆ημοκρατική Νεολαία" 
Φάκελος με περιοδικά 
-Τετράδια ∆ημοκρατίας (1963, 1964, 1965) τχ. 3,4,(περίοδος β') 1 
- τετράδιο ∆ημοκρατίας (1974) τχ 3 (διπλό), 4 
- Ένα φύλλο της «Αυγής» με τους λόγους του Μ. Θεοδωράκη και Αρ. Μανωλάκου 
(14.9.64) στη συγκέντρωση αναγγελίας της συγχώνευσης ∆ΚΝΓΛ και Ν. Ε.∆.Α.. και 
ίδρυσης ∆.Ν.Λ. 
 
Φ. 11 Φάκελος (ντοσιέ) με επιγραφή ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ της ∆ΝΛ, Αθήνα 1965, που 
διανεμήθηκε σε κάθε συνέδριο με διάφορα επίγραφα λευκά φύλλα και φάκελο 
 
 
Παραδόθηκαν, επίσης, 401 φωτογραφίες και 99 αρνητικά φωτογραφιών από τη γενική 
δράση των Λαμπράκηδων. 






















