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Κωδικός (οί) αναγνώρισης  Α.Ε. 9/02 
Τίτλος    ΠΑΠΠΑ, ΕΛΛΗ 

 
Χρονολογία (ες)  1929–2008 
Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 
Μέγεθος και υπόστρωµα της 
ενότητας περιγραφής (Ποσότητα, 
όγκος ή διαστάσεις) 

68 αρχειακά κουτιά και 2 κιβώτια (χαρτώο υλικό, 
φωτογραφίες, κασέτες ήχου, αντικείµενα, 
χειροτεχνήµατα) 
  

Όνοµα παραγωγού (ών)  Έλλη Παππά (1920-2009)  
 

Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό 
σηµείωµα  

Η Έλλη–Ελένη Παππά, κόρη του Ευάγγελου Παππά 
και της Μαριάνθης Παππαδοπούλου, γεννήθηκε στη 
Σµύρνη το 1920. Ήταν η µικρότερη από τα πέντε 
παιδιά της οικογένειας, τέσσερα κορίτσια (Ηρώ, 
Δέσποινα, Διδώ, Έλλη) και ένα αγόρι (Γιώργος). 
Αδελφή της είναι η συγγραφέας Διδώ Σωτηρίου. Μετά 
τη Μικρασιατική Καταστροφή η οικογένειά της 
εγκαταστάθηκε στον Πειραιά. Φοίτησε στη 
φιλοσοφική και στη νοµική σχολή του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, αλλά δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές της λόγω 
της Κατοχής. Παράλληλα εργάστηκε ως 
δηµοσιογράφος. Στη διάρκεια της Κατοχής εργάστηκε 
στον παράνοµο τύπο και σε µαθήµατα µαρξισµού και, 
προς το τέλος, ώς τα γεγονότα του Δεκέµβρη στη 
σύνταξη του Ριζοσπάστη. Από τη συµφωνία της 
Βάρκιζας ώς την έναρξη του Εµφυλίου ήταν µέλος της 
Επιτροπής Διαφώτισης της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΚΚΕ και της συντακτικής επιτροπής της 
Κοµµουνιστικής Επιθεώρησης. Τότε της ανατέθηκε η 
λειτουργία του «Κοµµατικού Φροντιστηρίου» µαζί µε 
τον Κώστα Αξελό, η λειτουργία των πρώτων 
Κοµµατικών Σχολών εκείνης της περιόδου (µε 
µαθήµατα Πολιτικής Οικονοµίας και Φιλοσοφίας -
κυρίως Διαλεκτικού και Ιστορικού Υλισµού), και 
αργότερα η οργάνωση και διεύθυνση της Κοµµατικής 
Σχολής της Αθήνας στο όνοµα της Ηλέκτρας 
Αποστόλου, µε ολοήµερα µαθήµατα και 
φροντιστηριακή επεξεργασία. Στον Εµφύλιο, δούλεψε 
στην έκδοση του Ριζοσπάστη σε παράνοµο 
τυπογραφείο ώς το 1949, οπότε άρχισε η στενή 
συνεργασία της µε τον Νίκο Πλουµπίδη και από τον 
Ιούνιο του 1950 µε τον Νίκο Μπελογιάννη που έγινε ο 
σύντροφός της. Συνελήφθησαν τον Δεκέµβριο του 
1950 και κρατήθηκαν σε πλήρη αποµόνωση στη 
Γενική Ασφάλεια ώς την πρώτη δίκη τους, τον 
Νοέµβριο του 1951. Σε αυτές τις συνθήκες γεννήθηκε 
ο γιος τους, Νίκος, τον Αύγουστο του 1951. Η δεύτερη 
δίκη τους έγινε τον Φεβρουάριο του 1952. Και στις 
δύο καταδικάστηκαν σε θάνατο, αλλά η Έλλη ως 
µητέρα βρέφους δεν εκτελέστηκε. Αποφυλακίστηκε 
την πρωτοχρονιά του 1964 και εργάστηκε στην ΕΔΑ 
και στην εφηµερίδα Δηµοκρατική Αλλαγή. Από το 1965 
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ήταν αρθρογράφος και µέλος της συντακτικής 
επιτροπής της εφηµερίδας. Στις 21 Απριλίου 1967 
συνελήφθη από τη δικτατορία και εξορίστηκε στη 
Γυάρο από όπου αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο του 
1968, λόγω σοβαρής ασθένειάς της. Εργάστηκε στην 
Εγκυκλοπαίδεια Χάρη Πάτση, από το 1972 στην 
εφηµερίδα Μακεδονία µε αναλύσεις διεθνών θεµάτων 
υιοθετώντας το ψευδώνυµο Νότιος του προηγούµενου 
συντάκτη Σπύρου Μονδάνου, και στο περιοδικό 
Γυναίκα του Β. Τερζόπουλου. Στη συνέχεια εργάστηκε 
στην εφηµερίδα Εξπρές και µε την έκδοση της 
εφηµερίδας Έθνος ανέλαβε το ρεπορτάζ για θέµατα 
εκπαίδευσης και νεολαίας. Ανέπτυξε πολιτική δράση 
στην ΕΔΑ της µεταπολίτευσης, στο ΚΚΕ τη δεκαετία 
του 1980. Συµµετείχε στο Κέντρο Μαρξιστικών 
Ερευνών, στο Κέντρο Πολιτισµού «Δηµήτρης 
Γληνός», και σε επιτροπές και εκδηλώσεις για την 
ειρήνη, τον πολιτισµό και το γυναικείο κίνηµα.  
Από πολύ νωρίς εξοικειώθηκε µε την αρχαία ελληνική 
φιλοσοφία και στη φυλακή συνέλαβαν µε τον Νίκο 
Μπελογιάννη την ιδέα της συγγραφής µίας Ιστορίας 
της ελληνικής σκέψης. Στην προσπάθεια αυτή 
εντάσσονται οι µελέτες της: Ο Πλάτωνας στην Εποχή 
µας (1981, 1998), Οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς στο 
Κεφάλαιο του Μαρξ (1983, 1984), Σπουδή στο θέµα της 
Ελευθερίας – Η έννοια της ελευθερίας στον 
προσωκρατικό υλισµό (1985). Διερευνώντας την 
κατάρρευση του «υπαρκτού» σοσιαλισµού εξέδωσε τις 
µελέτες: Μύθος και ιδεολογία στη Ρωσική 
Επανάσταση–Οδοιπορικό από το ρωσικό αγροτικό 
λαϊκισµό στο λαϊκισµό του Στάλιν (1990), Ο Λένιν 
χωρίς λογοκρισία και εκτός µαυσωλείου (1991), 
Κοµµούνα του 1871: Επανάσταση του 21ου αιώνα; 
(1992). Λογοτεχνικά έργα της από την περίοδο της 
φυλάκισής της είναι: Το ηµερολόγιο ενός φυλακισµένου 
(Μυθιστόρηµα, Βουκουρέστι 1961), Δουλειά της 
φυλακής (Διηγήµατα και ποιήµατα, 1979). Άλλες 
µελέτες και έργα της είναι τα: Βίος και έργα της γάτας 
της Σοφής (1984), Σελίδες από τον τύπο της Αντίστασης 
(1985), Νίκος Κιτσίκης–Ο επιστήµονας, ο άνθρωπος, ο 
πολιτικός (1986).  
 
[Πηγές σύνταξης βιογραφικού: Βιογραφικά σηµειώµατα της 
ίδιας, υλικό του αρχείου.] 
 

Ιστορικό της ενότητας 
περιγραφής  

Λόγω της δράσης και των διώξεων της Έλλης Παππά 
κατά την περίοδο της Κατοχής, του Εµφυλίου, της 
παρανοµίας και της πολυετούς φυλάκισής της, το 
µεγαλύτερο µέρος του αρχείου αυτής της περιόδου δεν 
σώζεται. Από την περίοδο της φυλάκισης της Έλλης 
Παππά σώζεται εξαιρετικού ενδιαφέροντος 
οικογενειακή και φιλική αλληλογραφία, κείµενα και 
ενθυµήµατα από τη φυλακή, πολλά από τα οποία 
φυλάχθηκαν από το γιο της Νίκο και τη Διδώ 
Σωτηρίου.  
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Η οικογενειακή αλληλογραφία είχε ταξινοµηθεί σε 
πρώτη φάση από τον Νίκο Πηγαδιώτη.  
 

Διαδικασία πρόσκτησης  Δωρεά της ίδιας, Μάρτιος 2002 
 

Παρουσίαση περιεχοµένου  Περιλαµβάνονται τεκµήρια από το λογοτεχνικό και 
δοκιµιακό έργο, την πολιτική και δηµοσιογραφική 
δραστηριότητα της Έλλης Παππά, αλληλογραφία και 
άλλα τεκµήρια από την περίοδο της φυλάκισής της, 
κείµενα του Νίκου Μπελογιάννη, φωτογραφίες από τις 
δίκες τους και δηµοσιεύµατα που τους αφορούν.  
[Βλέπε επισυναπτόµενη αναλυτική περιγραφή] 
 

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 
διατήρηση  

Έγινε εκκαθάριση πολλαπλών εκτυπώσεων από 
υπολογιστή, εφόσον επρόκειτο για την ίδια ακριβώς 
εκδοχή του κειµένου. 
 

Προσθήκες υλικού  Είναι πιθανό να υπάρξουν προσθήκες υλικού. 
 

Σύστηµα ταξινόµησης  Έγινε θεµατική και όπου ήταν δυνατό και  
χρονολογική ταξινόµηση. Το εύρος των πολιτικών και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Έλλης Παππά 
αντανακλάται προφανώς στο υλικό του αρχείου. 
Μεγάλη δυσκολία λόγω της θεµατολογικής ποικιλίας 
και της απουσίας αρχικής τάξης παρουσίασε η ενότητα 
του υλικού που συγκέντρωνε για την τεκµηρίωση των 
δηµοσιογραφικών ερευνών της.  

Ι. Έργο 
Φάκελος 1  ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ – 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (– 1963) 
Φάκελος 2 ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ (– 1968) 
Φάκελοι 3, 3β, 4 ΜΕΛΕΤΕΣ (1981–1994) 
Φάκελος 5 ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
(1964–1990) 

Φάκελος 6 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ ΜΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ) ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (1983–2002) 

Φάκελος 7 «ΠΡΟΕΚΔΟΣΕΙΣ» (ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
Η/Υ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΤΥΠΗΣ 
ΕΚΔΟΣΗΣ)  

Φάκελος 8 ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
Φάκελος 9 ΣΧΕΔΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, 

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
Φάκελοι 10-10β ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ 
 
ΙΙ. Επαγγελµατική δραστηριότητα – Φιλοσοφικό Λεξικό 
Φάκελοι 11–12 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗ (1968–
1969;) 

 
ΙΙΙ. Επαγγελµατική δραστηριότητα – Δηµοσιογραφία 
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Φάκελοι 13–14 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (1972–
1980) 
Φάκελος 15 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΑ (1972–1985) 
Φάκελος 16 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΟΣ (1981–1991) 
Φάκελοι 17-17β ΑΡΘΡΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ (c. 
1972–1999) 

Φάκελος 18 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ κ.ά.  

Φάκελος 19 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΡΕΥΝΑ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (1974–1987) 

Φάκελος 20 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 
ΜΝΗΜΕΙΑ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (1974–1980) 

Φάκελος 21 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ (1975–1986) 

Φάκελος 22 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΔΑ 1981, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ (1975–1981) 

Φάκελος 23 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
(1974–1988) 

Φάκελος 24 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 
(1931–1988) 

Φάκελος 25 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 

 
IV. Πολιτική δράση 

Φάκελοι 26–27 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: ΕΔΑ (1975–1976) 
Φάκελος 28 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: ΚΚΕ, ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΜΕ) 
(1981–1990) 

Φάκελος 29 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Δ. 
ΓΛΗΝΟΣ» (1983–1990) 

Φάκελος 30 ΚΝΕ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ, 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ (1983–1989) 

Φάκελος 31 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ ΝΟΜΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (1985) 

Φάκελος 32 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ’90 (1990–1991) 
Φάκελος 33 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (1978–1992) 

Φάκελος 34 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. 
ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
(1943–2000) 

 
V. Κασέτες ήχου από τη δηµοσιογραφική και την 
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πολιτική δράση της Έλλης Παππά 
Φάκελος 35 ΚΑΣΕΤΕΣ ΗΧΟΥ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΠΑ  
Φάκελος 36 ΚΑΣΕΤΕΣ ΗΧΟΥ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΠΑΠΠΑ, 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ 
«ΤΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΟΤΙ» 

Φάκελος 37 ΚΑΣΕΤΕΣ ΗΧΟΥ: 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΝΙΚΟ ΚΙΤΣΙΚΗ) 

Φάκελος 38 ΚΑΣΕΤΕΣ ΗΧΟΥ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, 
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

 
VI. Αλληλογραφία 

Φάκελοι 39-39β ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
(1951–1968) 

Φάκελος 40 ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ 
ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 
(1952–1968) 

Φάκελοι 41–43β ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1951–1998 και χ.χ.) 
 

VII. Προσωπικά 
Φάκελος 44 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (1929–2000) 
Φάκελος 45 ΒΙΒΛΙΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΣΤΗ 

ΦΥΛΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΓΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΟ, ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΑ (1956–1963) 

Φάκελος 46 ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΚΗΣ: 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
κ.ά.  

Φάκελος 47 ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
 

VIII. Νίκος Μπελογιάννης 
Φάκελος 48 Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (1951–
1952) 

Φάκελος 49 Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ, 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ (1932–1997) 

 
IX. Φωτογραφίες 

Φάκελος 50 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ 
ΤΩΝ Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ 
ΤΟΥ Ν. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗ 

Φάκελος 51 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ, 
ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΠΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ, 
ΦΙΛΩΝ 
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Φάκελος 52 ΠΑΙΔΙΚΕΣ (ΚΥΡΙΩΣ) 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΙΚΟΥ Ν. 
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ  

 
X. Δηµοσιεύµατα για τον Ν. Μπελογιάννη και την Ε. 

Παππά 
Φάκελοι 53–54 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ (1952–2001) 
 

XI. Κείµενα τρίτων – Έντυπα – Αποκόµµατα 
Φάκελοι 55-55β ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ 
Φάκελος 56 ΕΝΤΥΠΑ – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ 

ΕΝΤΥΠΑ 
Φάκελοι 57–59 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ – ΦΥΛΛΑ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (1959–1998 και χ.χ.) 
Φάκελος 60                ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (1965–1997 και χ.χ.) 
 
         ΧΙΙ. Ν.Ν. Μπελογιάννης 
Φάκελος 61         Ν.Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
 
          ΧΙΙΙ. Προσθήκη οπτικοακουστικού υλικού και 

αντικειµένων 
Κιβώτιο 62         ΚΑΣΕΤΕΣ ΗΧΟΥ 
Κιβώτιο 63         ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ 

ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΑ 
 

Όροι πρόσβασης  Δεν υπάρχουν περιορισµοί στην πρόσβαση. 
 

Όροι αναπαραγωγής   
Γλώσσα / γραφή των τεκµηρίων  Ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ρωσικά 

 
Φυσικά χαρακτηριστικά και 
τεχνικές προϋποθέσεις  

 

Εργαλεία έρευνας  Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε 
ηλεκτρονική µορφή. 
 

Εντοπισµός πρωτοτύπων   
Εντοπισµός αντιγράφων   
Συµπληρωµατικές πηγές / 
σχετικές ενότητες περιγραφής  

Αρχείο Διδώς Σωτηρίου (Ε.Λ.Ι.Α.). Τεκµήρια Έλλης 
Παππά στο Μουσείο Μπενάκη.  
 

Δηµοσιεύσεις / Βιβλιογραφία   
Παρατηρήσεις  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα χειροποίητα 

παιδικά βιβλία και οι κάρτες µε ζωγραφιές που 
γράφτηκαν και φιλοτεχνήθηκαν στη φυλακή (φάκελοι 
40, 45, 46). 
Κατά την ένταξη µεγάλης προσθήκης υλικού, 
προκειµένου να µην διαταραχθεί η συνολική αρίθµηση 
του αρχείου, προστέθηκαν θεµατικά οµοειδείς φάκελοι 
µε ένδειξη Β (3β, 10β, 17β, 39β, 43β, 55β). 
Προστέθηκαν επίσης ο φάκελος 61 και τα κιβώτια 62 
και 63, ενώ το υπόλοιπο υλικό εντάχθηκε στην 
προϋπάρχουσα δοµή.  
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Παρατηρήσεις και όνοµα του / 
της αρχειονόµου  

Σοφία Μπόρα 

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 
 

Χρονολογία (ες) περιγραφής  Απρίλιος 2003, ταξινόµηση και ένταξη προσθήκης 
Μάρτιος 2009 
 

Θέµατα  ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ / ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ / ΚΚΕ / ΕΔΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΚΙΝΗΜΑΤΑ / ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. / 
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ Ν. / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  / 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ / ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ / 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ /  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑ /  ΦΥΛΑΚΗ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ 
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Αρχείο  Έλλης  Παππά   

Ι.  Έργο  

Φάκελος 1  ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (–1963) 

1.1  Ποίηση 
–Χειρόγραφα συλλογής ποιηµάτων που περιλήφθηκαν στην έκδοση Δουλειά της 
φυλακής. Δύο σειρές χφων. 
–Χειρόγραφα ποιηµάτων. 
–Δακτυλόγραφα. 
–Μεταφράσεις ποιηµάτων της Έλλης Παππά στη γαλλική (χειρόγραφα δικά της 
και άλλου/ης) και στη ρωσική (σελίδες περιοδικού). 
–Δηµοσιεύσεις: δηµοσίευση ποιήµατος στην εφ. Αυγή (15.9.1960), δακτυλόγραφο 
για την έκδοση της συλλογής, δελτίο τύπου. 
–Ποιήµατα και στίχοι αγνώστων. 

1.2  Ποίηση – σηµειωµατάρια 
Ένα τετράδιο και τρία σηµειωµατάρια που περιλαµβάνουν ποιήµατα. Τετράδιο 
που περιλαµβάνει ποιήµατα και άλλες σηµειώσεις. 

1.3  Πεζογραφία 
–Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα διηγηµάτων που δηµοσιεύθηκαν στη  Δουλειά 
της φυλακής. 
–«Ο ναός της λάσπης», ηµιτελές µυθιστόρηµα: χειρόγραφο σε τετράδιο µε αυτό 
τον τίτλο (Οκτώβριος 1958) και χειρόγραφες σελίδες του ίδιου έργου. [Βλ. και 
στον υποφάκελο 1.8, τετράδιο 4] 
–«Γυναικείες φυλακές», ηµιτελές µυθιστόρηµα, χειρόγραφα. 
–[«Γκρο πλαν»], ηµιτελές µυθιστόρηµα, χειρόγραφα. [Βλ. και στον 1.8, τετράδιο 
3] 
–Αποσπάσµατα πεζών, χειρόγραφα. 
–«Το παραµύθι της Ηλιόχωρας», πεζογραφία για παιδιά, δακτυλόγραφο [Βλ. και 
στον 45.2, αρ.3] 
–Χειρόγραφα άλλων.  

1.4  Πεζογραφία  
–Άτιτλο µυθιστόρηµα: δύο σειρές χειρογράφων και ένα τετράδιο. Και τα τρία 
ξεκινούν «Το τελευταίο φως της χειµωνιάτικης µέρας, γκρίζο, βρώµικο…». Στο 
τετράδιο, επίσης, χειρόγραφο του διηγήµατος «Ο Παπάκης» και δύο σελίδες 
άτιτλου αφηγήµατος. 

1.5  Πεζογραφία – Το ηµερολόγιο ενός φυλακισµένου  
–Χειρόγραφα. Σειρά λυτών φύλλων και δύο τετράδια. 
–Αποσπάσµατα και σχεδιάσµατα.  
–Χειρόγραφο Αφροδίτης Μανιάτη. 

1.6  Πεζογραφία – Το ηµερολόγιο ενός φυλακισµένου 
–Φωτοαντίγραφα α΄ έκδοσης. 
–Διόρθωση τυπογραφικών λαθών έκδοσης, δφο και χφο. 
–Εκτύπωση Η/Υ 
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1.7  Θεατρικά έργα 
–«Ο κατάλογος των αγνώστων». 
–«Ευδόκιµος υπηρεσία», απόσπασµα. [Βλ. και υποφ. 45.1] 
–«Όνειρα για όνειρα». 
–[«Μία Λίζα»] 
–Άτιτλα έργα και αποσπάσµατα. 

1.8  Θεατρικά έργα – τετράδια 
–Τετράδιο 1 (γκρίζο µε εικονογραφηµένο εξώφυλλο): «Ο τελευταίος 
αιχµάλωτος». 
–Τετράδιο 2 (καφέ): Άτιτλο, «Αποφυλακιστήριο», «Η σταδιοδροµία του Πέτρου 
Πετράκη» (απόσπασµα), «Μία Λίζα», «Κατάλογος αιχµαλώτων» (απόσπασµα). 
Περιλαµβάνονται και ποιήµατα. 
–Τετράδιο 3 (µπλε): «Ευδόκιµος υπηρεσία», «Ο κατάλογος των αγνώστων», 
«Όνειρα για όνειρα», Άτιτλο (το ίδιο µε το άτιτλο στην αρχή του Τετραδίου 2), 
[«Γκρο πλαν»]. Περιλαµβάνονται και ποιήµατα. 
–Τετράδιο 4 (βυσσινί): «Όνειρα για όνειρα», «Ευδόκιµος υπηρεσία», «Ο 
κατάλογος των αγνώστων». Περιλαµβάνεται απόσπασµα από το µυθιστόρηµα «Ο 
ναός της λάσπης». 
- «Άνθρωποι στη σκλαβιά», µικρό χειροποίητο χειρόγραφο βιβλίο (1956-1958). 
 

1.9  Μετάφραση 
– Β. Μαγιακόφσκι, Τα λουτρά.  

Φάκελος 2 ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ (–1968) 

2.1  Ετήσια ηµερολόγια 1957–1962 και άλλα κείµενα  
Επτά ετήσια ηµερολόγια (ατζέντες) µε σηµειώσεις για τη ζωή στη φυλακή και 
άλλα σχετικά κείµενα που αφορούν την ίδια και συγκρατούµενές της. 

2.2  Σηµειώσεις µελέτης ποικίλων θεµάτων 
–Ιστορία 
–Ιστορία τέχνης 
–Αρχαία ελληνική γραµµατεία 
–Λογοτεχνία 
–Λαογραφία 
–Λεξιλόγια 

2.3  Σηµειώσεις µελέτης ποικίλων θεµάτων 
–Ψυχολογία 
–Ιστορία Φιλοσοφίας 
–Μαθηµατικά 

2.4  Τετράδια και σηµειωµατάρια µελέτης 
Δεκαέξι τετράδια και σηµειωµατάρια µελέτης. 

2.5  Ποικίλα 
–Τραγούδια και κάλαντα της φυλακής. [Βλ. και µπλοκ σηµειώσεων στο 2.4] 
–Ψυχαγωγία: λεύκωµα µε γελοιογραφίες και άλλα αποκόµµατα εφηµερίδων, 
ανέκδοτα, «χιουµοριστικό λεξικό». 
–Αποκόµµατα παρτίδων σκακιού από εφηµερίδα. 
–Εικαστικά: αποκόµµατα κ.ά. 
–Εικαστικά: απεικονίσεις γάτων. «Ιστορία χωρίς λόγια»: χειροποίητο βιβλίο µε 
θέµα την έγκλειστη «γάτα».  
–Έντυπα ποικίλα. 
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–Σηµειώσεις. 

2.6  Γυάρος – σηµειωµατάρια (1967–1968) 
– Ένα τετράδιο (σηµειώσεις Ιστορίας τέχνης) και τρία σηµειωµατάρια από την 
περίοδο της εξορίας της Έλλης Παππά στη Γυάρο. 

Φάκελοι 3-3β ΜΕΛΕΤΕΣ (1981–1994) 

3.1  Ο Πλάτωνας στην εποχή µας (1981) 
Δακτυλόγραφο µε χειρόγραφες διορθώσεις. 

3.2 Ο Πλάτωνας στην εποχή µας 
Μετάφραση του έργου στα γαλλικά (φωτοαντίγραφο χφου, Ρ. Μιλλιέξ;). 

3.β1  Οι αρχαίοι έλληνες συγγραφείς στο κεφάλαιο του Μαρξ (1983) 
Δακτυλόγραφα µε χειρόγραφες διορθώσεις. 

3.β2 Οι αρχαίοι έλληνες συγγραφείς στο κεφάλαιο του Μαρξ (1983) 
–Κρίσεις της ιδεολογικής επιτροπής της Κ.Ε. του ΚΚΕ για το έργο και σχόλια της 
Έλλης Παππά. 
–Απάντηση Έλλης Παππά στο άρθρο του Αλέξανδρου Κόντου «Ο Μαρξ και οι 
αρχαίοι» (Διαβάζω, τχ. 83). 
–Σηµειώσεις, αποδελτιώσεις. 
–Συναφείς µελέτες. 

3.β3 Σπουδή στο θέµα της ελευθερίας (1985) 
Δακτυλόγραφα µε χειρόγραφες διορθώσεις. 

3.β4 Σελίδες από τον Τύπο της Αντίστασης (1985) 
Δακτυλόγραφα µε χειρόγραφες διορθώσεις, χειρόγραφο αντίγραφο και 
φωτοαντίγραφο άρθρου της Έλλης Παππά για την Απελευθέρωση, από τον  
Ριζοσπάστη της 13.10.1944. 

3.β5-6 Νίκος Κιτσίκης, ο επιστήµονας, ο άνθρωπος, ο πολιτικός (1986) (1931-2003) 
- Δακτυλόγραφα και τυπογραφικά δοκίµια της βιογραφίας του Ν. Κιτσίκη από την 
Ε. Παππά. 
–Φωτοαντίγραφα δηµοσιευµάτων για τη σύλληψη, τη δίκη και την αποφυλάκιση 
της Μπεάτας Κιτσίκη (1948–1952). 
–Επιστηµονικές µελέτες και πολιτικές οµιλίες και µονόφυλλα του Ν. Κιτσίκη 
(1931–1967), κείµενα και δηµοσιεύµατα για τον Κιτσίκη (1969–2003), 
φωτογραφίες του. 
–Δελτία τύπου και παρουσίαση του βιβλίου του Δ. Κιτσίκη, γιου του Νίκου και 
της Μπεάτας, Ιστορία της οθωµανικής αυτοκρατορίας 1280–1924,Αθήνα, Εστία, 
1988.  

Φάκελος 4 ΜΕΛΕΤΕΣ (1984-1994) 

4.1–4.2  Μύθος και ιδεολογία στη ρωσική επανάσταση (1990) 
Εκτυπώσεις Η/Υ. Δελτία τύπου και οµιλίες από την παρουσίαση της έκδοσης. 

4.3 Άλλα έργα (1984–1994) 
–Σωθήτω η δηµοτική (1984) 
–Ο Λένιν χωρίς λογοκρισία (1991) 
–Η Κοµµούνα του 1871 (1992) 
–Βίος και έργα της γάτας της Σοφής (1994) 
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Φάκελος 5 ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
(1964–1990) 

5.1  Άρθρα της Έλλης Παππά για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα (1974–
1977)  
Δακτυλόγραφα και χειρόγραφα. 

5.2  Άρθρα και αναλύσεις για τη διάσπαση του ΚΚΕ (1974–1977) 
–Άρθρα για τη διάσπαση του ΚΚΕ και τις εκλογές του 1977. 
–Μελέτη για το αριστερό κίνηµα στην Ελλάδα και τη διάσπαση του ΚΚΕ. 

5.3  Κείµενα, παρεµβάσεις και αναλύσεις για την ιστορία και την πορεία του ΚΚΕ 
(1964–1990) 
–Για τα 46 χρόνια από την ίδρυση του ΣΕΚ (18.11.1964), δφο. 
–Για τη διαµόρφωση των κοινωνικών τάξεων και αγώνων σε συνάρτηση µε την 
ιστορικές και οικονοµικές συνθήκες της Ελλάδας από την επανάσταση του ’21 ως 
(περίπου) το 1965, χφο. 
–«Τα πρώτα βήµατα του σοσιαλισµού στη Μακεδονία και στην παλιά Ελλάδα. 
Από τη Φεντερασιόν της Θεσσαλονίκης ως την ίδρυση του Σοσιαλιστικού 
Εργατικού Κόµµατος της Ελλάδος», δφο. 
–Κείµενα για τον Νίκο Πλουµπίδη: «Υπόθεση Πλουµπίδη: Ένας πιστός 
καθρέφτης», «Η αγωνία του κοµµατικά αποµονωµένου», «Συµπληρωµατικά και 
διορθωτικά για τον Νίκο Πλουµπίδη», αποµαγνητοφώνηση ραδιοφωνικής 
συνέντευξης (σταθµός 902, Αύγουστος 1992).  
–Για τις εκλογές της 2.6.1985. Ανάλυση προς το Π.Γ. του ΚΚΕ και τον Χ. 
Φλωράκη.   
–Κριτική προς το Π.Γ. του ΚΚΕ για την εφηµερίδα Πρώτη (1986). 
–Για τα 70 χρόνια του ΚΚΕ. 
- Για το διάλογο πριν το 13ο συνέδριο [βλ. και Ο Λένιν χωρίς λογοκρισία] 
–Για την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού. Άρθρο στην ΚΟΜΕΠ (1990). 
Άρθρο για τις θέσεις της Ρόζας Λούξεµπουργκ (αρχές δεκαετίας ’90).  
Τα έξι τελευταία σε µορφή εκτυπώσεων Η/Υ. 

Φάκελος 6 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ) ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
(1975–2002) 

6.1  Δηµοσιεύσεις 1975–1989 

6.2  Δηµοσιεύσεις 1990–2002 

6.3  Συνεργασία µε το περιοδικό Ιδεοκίνηση µηνιαίο περιοδικό αριστερού 
προβληµατισµού και διαλόγου (1992) 

Φάκελος 7 «ΠΡΟΕΚΔΟΣΕΙΣ» (ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Η/Υ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΤΥΠΗΣ 
ΕΚΔΟΣΗΣ) 

7.1  «Μικρές µελέτες και µικρά κριτικά. Κείµενα δηµοσιευµένα και αδηµοσίευτα, 
οµιλίες και παρεµβάσεις διάφορες» 

7.2  «Μικρές µελέτες και µικρά κριτικά»  
–Προγενέστερες µορφές των κειµένων. 
–«Η θεωρία των δύο πολιτισµών, ο Λένιν και ο µη-λενινισµός». 
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7.3  «Πολιτικά» 
–Εκτυπώσεις Η/Υ. 
–Προγενέστερες µορφές των κειµένων. 

7.4  «Η κυριαρχία της µεταµοντέρνας γεωπολιτικής» 

7.5  Άλλα κείµενα 
–«Έθνος, φυλή και ιστορία στο τέλος του αιώνα». 
–«Πολιτισµός». 

Φάκελος 8 ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

8.1  Σχόλια και σηµειώσεις στη Μήδεια του Ευριπίδη 
Χειρόγραφες παρατηρήσεις στο κείµενο της µετάφρασης του έργου από τον 
Γιάννη Νεγρεπόντη (1972). Μπλοκ σηµειώσεων όπου µεταξύ άλλων σχόλια για 
τη Μήδεια. Δακτυλόγραφο µε τίτλο «Σηµειώσεις στη Μήδεια του Ευριπίδη» και 
φωτοαντίγραφα από την αγγλόφωνη βιβλιογραφία για το έργο.  

8.2  Λογοτεχνία 
Δύο ηµιτελή αφηγήµατα (προοριζόµενα ίσως για νουβέλες ή µυθιστορήµατα). 

8.3 Αυτοβιογραφικά κείµενα 
 

Φάκελος 9 ΣΧΕΔΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

9.1  Σχέδια κειµένων, σηµειώσεις 

9.2  Αποδελτιώσεις, βιβλιογραφικές σηµειώσεις 

9.3  Δελτία 

9.4 Δελτία Νέας Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας 

Φάκελοι 10-10β ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ 

10 Τετράδια και σηµειωµατάρια µε ποικίλες σηµειώσεις 

10β.1  Σηµειώσεις φιλοσοφίας σε σηµειωµατάρια 

10β.2  Κατάλογοι βιβλίων 
Αλφαβητικό ευρετήριο βιβλίων συγκροτηµένο από την Έλλη Παππά, τρία 
τετράδια και ένα σηµειωµατάριο µε καταγραφή της βιβλιοθήκης της (;) από άλλο 
πρόσωπο.  

ΙΙ.  Επαγγελµατική δραστηριότητα  – Φιλοσοφικό  Λεξικό  κ .ά .  

Φάκελος 11 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗ (1968–1969;) 

11.1  Λήµµατα δακτυλόγραφα 

11.2  Λήµµατα χειρόγραφα  
–Αριστοτέλης (χφα και δφο), Θεόδωρος, Ευκλείδης, Ωριγένης. 
–Ιπποκράτης. 
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11.3–11.4  Πλάτων 
Χειρόγραφα. 

11.5  Προεργασία 
Αποδελτιώσεις, σηµειώσεις. 

Φάκελος 12 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

12.1–12.2  Προεργασία 
Αποδελτιώσεις, σηµειώσεις. 

12.3 Μεταφράσεις ή/και δακτυλογραφήσεις  
Μεταφράσεις ή δακτυλογραφήσεις εργασιών άλλων. 

ΙΙΙ.  Επαγγελµατική δραστηριότητα  – Δηµοσιογραφία  

Φάκελοι 13–14 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Σελίδες ή ολόκληρα φύλλα της εφηµερίδας, 
1972-1980) 

13.1–13.3  Κείµενα Έλλης Παππά (κυρίως αναλύσεις διεθνών θεµάτων, 1972-1977)  

14.1–14.6  Κείµενα Έλλης Παππά (1978-1980 και χ.χ.)  

Φάκελος 15 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΑ (Σελίδες του περιοδικού, 1972-1985) 

15.1  Κείµενα Έλλης Παππά (έρευνες και αναλύσεις ελληνικής και διεθνούς 
πραγµατικότητας) (1972-1978) 

15.2  Κείµενα Έλλης Παππά (1979-1982) 

15.3  Μόνιµη στήλη της «Μικρά και µεγάλα» (1979-1983) 

15.4  Στήλη κριτικής βιβλίου «Βιβλία» και στήλη αλληλογραφίας αναγνωστών 
«Αγαπητή Γυναίκα» (1983-1985)  

Φάκελος 16 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΟΣ (Σελίδες της εφηµερίδας, 1981-1991) 

16.1–16.5  Αρθρογραφία και ρεπορτάζ της Έλλης Παππά κυρίως για θέµατα παιδείας 
και νεολαίας (1981-1991)  

Φάκελοι 17-17β ΑΡΘΡΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ (c. 1972-1993) 

17.1  Διεθνή θέµατα. Άρθρα και αναλύσεις, πιθανώς προοριζόµενα για την 
εφηµερίδα Μακεδονία και το περιοδικό Γυναίκα. Δακτυλόγραφα 

17.2  Άρθρα και στοιχεία για ποικίλα θέµατα. Δφα, χφα και συναφή τεκµήρια 
–Μέσα µαζικής ενηµέρωσης. 
–Σχολές µαιών και νοσοκόµων, νοσοκοµειακοί γιατροί. 
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–Ιαµατικά λουτρά. 
–Ποικίλα. 

17.3  Άρθρα 1983–1993. Δφα και κυρίως εκτυπώσεις Η/Υ 

17.4  Συνεντεύξεις από πολιτικούς, καλλιτέχνες κ.λπ. για τις εφ. Μακεδονία, Έθνος 
και το περ. Γυναίκα 
Κ. Κονοφάγος (5.8.1974), Β. Τσουδερού (6.8.1974), Μ. Θεοδωράκης (10.8.1974), 
Ο. Μερλιέ, χιλιανοί πολιτικοί πρόσφυγες στο Παρίσι, Τσαουσέσκου, Στ. 
Κατράκης, Δ. Σαµίου, Ε. Κριαράς, Λ. Αποστόλου πρόσωπα που εκπροσωπούν 
ηλικιακές, επαγγελµατικές κ.ά. κατηγορίες. Χφα και δφα 

17.5  Βιβλιοκρισίες. Χφα, δφα, εκτυπώσεις Η/Υ 

17.6  Επιστολές-παρεµβάσεις στον Τύπο (1975–1999). Δφα και εκτυπώσεις Η/Υ 

17β  Εκποµπές Έλλης Παππά στο ραδιοφωνικό σταθµό 902 αριστερά στα FM.  
–Εκποµπές. Εκτυπώσεις Η/Υ και κυρίως χφα 
–Συνέντευξη µε τον Αθανάσιο Παπούλη. Εκτυπώσεις Η/Υ και κυρίως χφα 
[Βλ. και κασέτες ήχου στον φάκελο 36] 

Φάκελος 18 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ εφ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ κ.ά.  

18.1  Δηµοσιογραφική αποστολή στη Γιουγκοσλαβία και στη Ρουµανία 

18.2–18.3  Δηµοσιογραφική αποστολή στη Βόρεια Ελλάδα (Ξάνθη, Κοζάνη, Καβάλα 
κ.ά.) 

18.4  Τεκµηρίωση για την τριµερή επιτροπή (Βόρεια Αµερική, Ευρώπη, Ιαπωνία, 
1973–1980) και τις «συναντήσεις Bilderberg» (οικονοµικών παραγόντων 
ΗΠΑ, Καναδά και Δυτικής Ευρώπης που πήραν το όνοµά τους από την 
πρώτη συνάντηση στο Bilderberg της Ολλανδίας το Μάιο του 1954) 
(τεκµήρια 1971) 

Φάκελος 19 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟ–ΛΟΓΙΑ 
(1974–1987) 

19.1  Έρευνες και άρθρα της Έλλης Παππά για την οικονοµική ανάπτυξη της 
Ελλάδας (1974–1978) 

19.2  Έρευνα για το περιοδικό Γυναίκα µε θέµα: «Τι χώρα θέλουµε να γίνει η 
Ελλάδα» (1974) 

19.3  Οικονοµική ανάπτυξη. Τεκµήρια (1975–1983) 
–Βουλή των Ελλήνων, Πενταετές πρόγραµµα οικονοµικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης 1983–1987. Προκαταρκτικά. Αθήνα, Ιούνιος 1983.  
–Ανάπτυξη Μεσολογγίου. Δηµόσια συζήτηση, δφο. 
–Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών. 1η Εβδοµάδα 
οικονοµικής σκέψης (16–24.5.1975). Δφο µε χφες σηµειώσεις Έλλης Παππά. 

19.4  Ανάπτυξη έρευνας – Ερευνητικά κέντρα (c. 1974–1984) 
–Δηµοσιογραφική έρευνα της Έλλης Παππά για την επιστηµονική έρευνα και τα 
ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα (δεκαετία ’70). 
–Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Έρευνα και συνεντεύξεις για τη 
λειτουργία και τα προβλήµατα του Κέντρου (δεκαετία ’70). 
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–Τεκµήρια για την πολιτική για την έρευνα και την τεχνολογία στην Ελλάδα 
(1982–1984). 

19.5  Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) (1971–1987) 

19.6  Ποικίλα στοιχεία (1974–c. 1983) 
–Ποικίλα στοιχεία (1974–1984). 
–Λατοµικά προϊόντα, ορυκτός πλούτος (1975). 
–Η πληροφορική στην Ελλάδα (περ. 1983).  

Φάκελος 20 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
(1974–1980) 

 

20.1  Άρθρα Έλλης Παππά για την προστασία των µνηµείων και του 
περιβάλλοντος 
–Άρθρα και σηµειώσεις για την προστασία των µνηµείων και του  περιβάλλοντος, 
δφα, χφα. 
–Συνέντευξη Μουτσόπουλου, χφο. 
–Παραδοσιακοί οικισµοί. Συνέντευξη Α. Πετρονώτη (αρχιτέκτονα–αρχαιολόγου) 
(15.12.1974) δφο, χφο. 
–Παραδοσιακοί οικισµοί. Γραφείο αρχιτεκτονικών συµβούλων Ελληνικής 
Εταιρείας, δφο. 
–Πεντέλη, δφα. 
–Ακρόπολη, δφα και χφα. 
–Δηµοσιογραφική έρευνα µε θέµα «Βιοµηχανική ανάπτυξη και περιβάλλον», δφα 
και χφα. 

20.2  Θέµατα αρχαιολογίας 
–Για την εξαγωγή αρχαιοτήτων σε εκθέσεις και µουσεία. Συνεντεύξεις. 
–Αρχαιολογική υπηρεσία. Νοµοθεσία, Σύλλογος εκτάκτων αρχαιολόγων. Ποικίλα 
τεκµήρια. 
–Ανασκαφή Λαζαρίδη στην Αµφίπολη. Συνέντευξη, χφο 
–Ανασκαφή Γ. Σακελλαράκη στις Αρχάνες (1979), δφο ανακοίνωσης Γιάννη και 
Έφης Σακελλαράκη (14.2.1979) και σχετικά δηµοσιεύµατα στον Τύπο.  
–Συνέδριο µε θέµα «Προµυκηναϊκή και µυκηναϊκή Πύλος» (8-11.12.1980). 
Τεκµήρια συνεδρίου. 

20.3  «Ελληνική Εταιρεία». Δραστηριότητες–δελτία τύπου (1974–1977) 
–Ερωτηµατολόγιο της «Ελληνικής Εταιρείας» προς τα πολιτικά κόµµατα για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Απαντήσεις των κοµµάτων (1974). 
–Συντονιστική επιτροπή προστασίας Σαρωνικού εναντίον της ανέγερσης 
τσιµεντοβιοµηχανίας στα Μέθανα (1974). 
–Δελτία τύπου και έντυπα της «Ελληνικής Εταιρείας» (1974–1977). 

20.4 «Ελληνική Εταιρεία»  
–«Προστασία µνηµείων και παραδοσιακών οικισµών». Τριήµερη συνάντηση (5-
7.2.1975). 
–«Οι ιδεολογικές βάσεις της προστασίας του περιβάλλοντος». Δηµόσια συζήτηση 
(22.4.1977). 
 

20.5  «Ελληνική Εταιρεία». Για την εγκατάσταση ναυπηγείων και βιοµηχανιών 
στην Πύλο (1975) 
–Προβλήµατα από την εγκατάσταση ναυπηγείων και βιοµηχανιών στην Πύλο. 
Δηµόσια συζήτηση (1975). 
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–Άρθρα Έλλης Παππά για την Πύλο, δφα. 

20.6  Το πρόβληµα των κλειστών θαλάσσιων περιοχών (1976) 
–Συζήτηση µε θέµα «Προστασία περιβάλλοντος: κίνδυνος και ανάπτυξη. Το 
πρόβληµα των κλειστών θαλάσσιων περιοχών» (11.2.1976). 
 

Φάκελος 21 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ  (1975–1986) 

21.1  Χωροταξία και περιβάλλον  
–Τεκµήρια από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (1975–1979): σχόλια στο 
νοµοσχέδιο για τη χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος (1975), 
σχόλια στο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθηνών (1979). 
–Ποικίλα τεκµήρια. 

21.2  Ενέργεια και περιβάλλον (1977–1978) 
Οµιλίες Ε. Μπουροδήµου. Δελτίο επιτροπής ευρωπαϊκών κοινοτήτων  (1977–
1978). 

21.3  Πυρηνική ενέργεια (1979–1986) 
–Πυρηνική ενέργεια. Ποικίλα σχετικά τεκµήρια και σχόλια φορέων και προσώπων 
(1979–1980). 
–Ελληνικό Γυναικείο Αντιπυρηνικό Κίνηµα (ΕΓΑΚ). Δραστηριότητες, δελτία 
τύπου (1983–1986). 

Φάκελος 22 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ 1981, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ (1975–1981)  

22.1  Θέµατα  ισότητας (1975–1978) – έτος Γυναίκας (1975) 
Συνέντευξη µε τον Ι. Πεσµαζόγλου, έκθεση της Ελληνικής Αποστολής στο 
Συνέδριο των Ηνωµένων Εθνών για το Έτος της Γυναίκας, νοµοσχέδιο για τη 
µητρότητα, σχόλια για τη Γενική Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και την 
αµοιβή της γυναικείας εργασίας (1978), κ.ά.  

22.2–22.4  Έρευνα «Ελληνίδα 1981» για το περιοδικό Γυναίκα 
Θέµατα: Η εργαζόµενη, η νοικοκυρά, η νέα, γάµος, η µάνα, σεξ. Ερωτηµατολόγια 
και σηµειώσεις. 

Φάκελος 23 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (1974–1988) 

23.1  Παιδεία  γενικά. Έρευνες – συνεντεύξεις, χφα και δφα 

23.2  Προσχολική, κατώτερη, µέση εκπαίδευση, εισαγωγικές εξετάσεις. 
Συνεντεύξεις, άρθρα, ποικίλα τεκµήρια 
–Βρεφονηπιακοί σταθµοί, νηπιαγωγεία. 
–Κατώτερη εκπαίδευση. 
–Μέση εκπαίδευση. 
–Εισαγωγικές εξετάσεις για την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. 
–Μουσική αγωγή, εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

23.3  Ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση 
–Ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Σηµειώσεις, συνεντεύξεις, τεκµήρια. 
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–Ανώτατη γεωπονική σχολή. Πρυτανικές εκλογές 1986. Φωτοαντίγραφα σχετικών 
τεκµηρίων. 
–Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Δελτίο ΕΜΠ και άλλα τεκµήρια (1986). 
–Ίδρυση Θεατρολογικού τµήµατος Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σχέδιο προεδρικού 
διατάγµατος, προτάσεις (1987). 

23.4  Φοιτητικό κίνηµα–φοιτητικές εκλογές (1974–1987) 
–Για το φοιτητικό κίνηµα στη δικτατορία. Συζήτηση µε εκπροσώπους νεολαιών 
του 1973 και του 1982. 
–Εντυπώσεις και σχόλια παιδιών και ενηλίκων κατά τον εορτασµό της επετείου 
του Πολυτεχνείου το 1974 κ.ά. 
–Φοιτητικές εκλογές – εκπρόσωποι νεολαιών. Συνεντεύξεις, άρθρα. 
–Φεστιβάλ, εκπρόσωποι νεολαιών (1987). Συνεντεύξεις. 
–Συναφή δηµοσιεύµατα στον Τύπο. 

23.5  Απόπειρα επαναφοράς των αρχαίων ελληνικών στο Γυµνάσιο από τον 
υπουργό Παιδείας Αντώνη Τρίτση (1986–1987) 
–Δηλώσεις και οµιλίες του Α. Τρίτση ως υπουργού Παιδείας. 
–Άρθρα της Έλλης Παππά σχετικά µε την επαναφορά των αρχαίων ελληνικών στο 
Γυµνάσιο. 

Φάκελος 24 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ (1931–1988) 

24.1  Ενεργειακό πρόβληµα. Ελληνικά και ξένα δηµοσιεύµατα (1977–1978) 

24.2  Τουρκία – Ελληνοτουρκικές σχέσεις (1980) 
Φωτοαντίγραφα δηµοσιευµάτων αµερικανικού Τύπου και άλλα τεκµήρια για την 
Τουρκία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

24.3  Υπόθεση Γ. Κοσκωτά (1972–1988) 
Φωτοαντίγραφα τεκµηρίων και δηµοσιευµάτων (1972–1988). 

24.4  Μ. Γκορµπατσώφ  
Εισηγήσεις, συνεντεύξεις και άλλα κείµενα του Μ. Γκορµπατσώφ, δακτυλόγραφα 
µεταφράσεων και δηµοσιεύµατα (1986–1988). 

24.5 Ποικίλα θέµατα 
–Ίδρυµα Κ. και Ελ. Ουράνη. Στοιχεία για τις δραστηριότητές του. 
–Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτή. Έντυπα και δελτία τύπου (1978). 
–Γαλλόφωνα έντυπα για την απελευθέρωση της δυτικής Σαχάρας (1976). 

Φάκελος 25 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Π. 

25.1  Ελλάδα 
Σειρά φωτογραφιών (α/µ 13x18).Πολλές από την Πτολεµαΐδα. 

25.2  Ελλάδα 
–Σειρά φωτογραφιών από την περιοχή γύρω από την Ακρόπολη (α/µ 18x23 
πρακτορείο Term Photo Press). 
–Διάφορες ασπρόµαυρες και ελάχιστες έγχρωµες, από διάφορους φωτορε-πόρτερς 
και ερασιτεχνικές. 
–Από µεταπτυχιακό σεµινάριο στη Χίο (α/µ και έγχρωµες ερασιτεχνικές). 
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25.3  Πρώην σοσιαλιστικές χώρες 
–ΕΣΣΔ: καρτ ποστάλ µε θέµατα κυρίως από τη ζωή του Λένιν. 
–ΕΣΣΔ: φωτογραφίες του πρακτορείου Τας. 
–Ανατολική Γερµανία. 
–Ρουµανία: καρτ ποστάλ. 
–Γιουγκοσλαβία: φωτογραφίες, κυρίως του Τίτο, από έντυπα. 

IV. Πολιτική δράση  

Φάκελος 26 ΕΔΑ (1975–1976) 

26.1  Συγκρότηση – προγραµµατική διακήρυξη. Σχέδια, προτάσεις (1975) 
–Πρόσκληση πανελλαδικής σύσκεψης (19–20.7.1975). 
–Προγραµµατική διακήρυξη. Έντυπο, Δεκέµβριος 1975. 
–Σχέδια προγραµµατικής διακήρυξης, δφα. 

26.2  Προγραµµατική διακήρυξη. Σχέδια, προτάσεις (1975) 
–Προγραµµατική διακήρυξη. Επεξεργασίες Έλλης Παππά, δφα και χφα. 
–Προτάσεις Στάθη Δροµάζου, δφα και χφα. 
–Σχέδια και παρατηρήσεις µελών, δφα. 
–ΕΔΑ Αιτωλοακαρνανίας και Θεσσαλονίκης. Παρατηρήσεις στην προγραµµατική 
διακήρυξη.  

Φάκελος 27 ΕΔΑ (1975–1976) 

27.1  Συζητήσεις για την πολιτική γραµµή και την οργάνωση του κόµµατος (1975–
1976) 
–Συζήτηση για το πολιτικό πρόβληµα της χώρας και την πολιτική γραµµή της 
ΕΔΑ. 
–Συζητήσεις και προτάσεις για το οργανωτικό πρόβληµα της ΕΔΑ. 

27.2  Εισηγήσεις–απόψεις στελεχών (δφα) 
–Μ. Γλέζος 
–Σ. Ηλιόπουλος 
–Η.Ηλιού 
–Μ.Θεοδωράκης 

27.3  Εισηγήσεις–απόψεις στελεχών, συζητήσεις, θέµατα  
–Π. Κατερίνης 
–Σ. Λιναρδάτος 
–Ε. Παππά 
–Ε. Παππά: Επιστολές προς τη διοικούσα επιτροπή (1975–1976), παραίτησή της 
από το κόµµα (11.7.1976) 
–Π. Ροδάκης 
–Ο. Σκαλτσάς 
–Μ. Τρικούκης 
–Πρακτικά συζητήσεων της 3.2.1975 κ.ά. 
–Θέµατα: ΕΟΚ, υγειονοµικό πρόβληµα, κυπριακό, οικονοµική–πολιτική 
πραγµατικότητα 

27.4  Επιτροπές–οργανώσεις Αθήνας, νεολαίας κ.ά. 
–Διοικούσα επιτροπή 1975 
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–Εκτελεστική επιτροπή, 1975–1976 
–ΕΔΑ Αθήνας, 1975–1976 
–Κοµµατική οργάνωση νέων 
–Άλλες επιτροπές 
–Σχετικά µε το έντυπο της ΕΔΑ 
 

27.5  Ποικίλα 
–Οµιλίες Η. Ηλιού, δελτία τύπου, άλλα κείµενα. 
–Σύσκεψη γυναικείων στελεχών Αθήνας (21.1.1964), κείµενο Έλλης Παππά για 
την ιστορία της ΕΔΑ από το 1964 ως τη µεταπολίτευση (εκτύπωση Η/Υ). 

Φάκελος 28 ΚΚΕ, ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΜΕ) (1981–1990) 

28.1  Πολιτιστικό τµήµα ΚΚΕ (1983–1986) 
–Στόχοι και δραστηριότητες. 
–Μελέτες. 

28.2  Πολιτιστικό τµήµα ΚΚΕ. Συσκέψεις–συµπόσια (1986–1990) 
–Διήµερο «Εργατική τάξη και πολιτισµός» (1986). 
–Συµπόσιο «Η πολιτιστική κίνηση στην Ελλάδα και η πολιτιστική πολιτική του 
ΚΚΕ» (1986). Αναλύσεις και παρατηρήσεις Έλλης Παππά (1987). 
–Τριήµερο «Πολιτισµός και σύγχρονη κοινωνία». 
–Σύσκεψη «Αριστερά και πολιτισµός στην Ελλάδα» (15–16.12.1990). 
–ΚΚΕ ποικίλα. 

28.3  Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών (ΚΜΕ) (1981–1988) 
–Οργάνωση και διοίκηση ΚΜΕ. Προγραµµατισµοί – απολογισµοί (1981–1984). 
–Τµήµα Φιλοσοφίας. Μαθήµατα. 
–Θέµατα Οικονοµίας. 
–Έλλη Παππά, «Ο Δηµήτρης Γληνός και το επαναστατικό µήνυµα της εισαγωγής 
στον Σοφιστή». Συµπόσιο ΚΜΕ για τον Δ. Γληνό (1982). 
–Έλλη Παππά, «Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία στο έργο του Μάρξ». Εκδηλώσεις 
ΚΜΕ για τα 100 χρόνια από το θάνατο του Μαρξ (1983). 
–Επιστηµονική ηµερίδα «Η έννοια της αντίφασης» (16.1.1988), διεθνές συµπόσιο 
«Ο Μαρξισµός και η εποχή µας» (1988). 
–Κριτική Έλλης Παππά προς ΚΜΕ και ΚΚΕ για την αντιµετώπιση της δουλειάς 
της. 

28.4  ΚΜΕ και Νεορθοδοξία 
–Σύσκεψη µε θέµα «Ανορθολογισµός και νεορθοδοξία». Υπόµνηµα Έλλης 
Παππά. 
–Τεκµήρια και δηµοσιεύµατα σχετικά µε την εκλογή του Χρ. Γιανναρά στη έδρα 
Φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστηµίου (1982–1983). 
–Δηµοσιεύµατα των Γιανναρά, Ράµφου, Μοσκώφ, Ζουράρι. Τεύχη του 
περιοδικού Σχολιαστής 5, 6 ( Αύγουστος–Σεπτέµβριος 1983) που ασχολούνται µε 
τη Νεορθοδοξία.  

Φάκελος 29 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Δ. ΓΛΗΝΟΣ» (1983–1990) 

29.1  Οµιλίες Έλλης Παππά στο Κέντρο Πολιτισµού «Δ. Γληνός» (1983–1987) 
«Η επικαιρότητα της σκέψης του Γληνού» (1983) και χωρίς τίτλο οµιλία µε 
χρονολογική ένδειξη 17.3.1987.  
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29.2  Φιλοσοφικό συµπόσιο «Ο αρχαίος υλισµός» (5–7.4.1984) 
–Έλλη Παππά, «Από τη διαλεκτική του Ηράκλειτου στη µεταφυσική του 
Παρµενίδη». 
–Άλλοι οµιλητές. 

29.3–29.4  Τριήµερο συµπόσιο για τη νεοελληνική γλώσσα (Ιανουάριος 1985) 
–Έλλη Παππά: άνοιγµα, κλείσιµο συµποσίου, συµπεράσµατα. 
–Σηµειώσεις Έλλης Παππά. 
–Οµιλητές: Γ. Διζικιρίκης, Ι. Κακριδής, Β. Κατσαβός, Ν. Σταµάτης, Λ. Κοτζιά, 
Εµ. Κριαράς, Μ. Μερακλής, Αν. Μπελεζίνης, Β. Πετρούνιας, Αρ. Σκιαδάς, Β. 
Φίλιας. 
–Ερωτήσεις, σχόλια, σχετικά δηµοσιεύµατα. 

29.5  Άλλες εκδηλώσεις (1986–1990) 
–Οµιλία του Ι.Θ. Κακριδή (1986), εκδήλωση για τον Ι.Θ. Κακριδή (1987). –
Σεµινάριο ιστορίας πολιτικών θεωριών (1988). 
–Προγραµµατισµός, απολογισµοί του Κέντρου (1986–1990) και άλλα τεκµήρια. 

Φάκελος 30 ΚΝΕ: Φεστιβάλ, διαγωνισµός ποίησης και διηγήµατος, συνέδρια (1983–1989) 

30.1  Φεστιβάλ ΚΝΕ. Διαγωνισµός ποίησης και διηγήµατος 
Η Έλλη Παππά ήταν στην κριτική επιτροπή. Περιλαµβάνονται τα κείµενα που 
υποβλήθηκαν και οι κρίσεις της.  

30.2  Τρίτο και τέταρτο συνέδριο της ΚΝΕ κ.ά. 
–Κείµενα και έντυπα 3ου (1983) και 4ου (1988) συνεδρίου. 
–Οµιλία Γ. Γράψα, γραµµατέα του Κ.Σ. της ΚΝΕ (1989). 
–Διακήρυξη του Κ.Σ. της ΚΝΕ. Εισήγηση για τη ροκ µουσική. 

Φάκελος 31 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. 
ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (1985) 

31.1–31.2  Κείµενα υπαλλήλων του ΟΤΕ και παιδιών υπαλλήλων, µε θέµα την Ειρήνη 
(για τα σαράντα χρόνια από το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου), 12.12.1985 
Η Έλλη Παππά ήταν στην κριτική επιτροπή. Περιλαµβάνονται τα κείµενα που 
υποβλήθηκαν και οι κρίσεις της. 

Φάκελος 32 «ΣΥΜΠΟΣΙΟ ’90» (1990–1991) 

32.1  «Συµπόσιο ’90» µε θέµα: «Η ιστορική αλήθεια της περιόδου 1920–1940 στην 
ΕΣΣΔ» (Λονδίνο, Απρίλιος 1990) 
Πρόγραµµα και εισηγήσεις. 

32.2  «Συµπόσιο ’90». Συνδεόµενα τεκµήρια 
Δελτία, δηµοσιεύµατα. 

32.3  «Συµπόσιο ’90» (Αθήνα, 22–26 Οκτωβρίου 1991) 
–Εισηγήσεις. 
–Εισήγηση Έλλης Παππά. 
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Φάκελος 33 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (1978–1987) 

33.1  Πανελλήνιο συνέδριο διανοουµένων και καλλιτεχνών για την ειρήνη και τον 
πολιτισµό (1983) 
–Πρόσκληση, πρόγραµµα, χαιρετισµοί, διακήρυξη (Απρίλιος–Δεκέµβριος 1983). 
–Πρακτικά και σηµειώσεις συνεδριάσεων οργανωτικής επιτροπής. 
–Αλληλογραφία της επιτροπής µε το υπουργείο Πολιτισµού κ.ά. (1981–1983). 
–Έλληνες διανοούµενοι για την ειρήνη. Οµιλίες και άρθρα του Γ. Βουδούρη 
(1978–1981).Δηµοσιεύµατα για το συνέδριο (1983). 

33.2  Διεθνείς συναντήσεις για την ειρήνη (Σόφια, 1986–1987) 
– Διεθνής συνάντηση συγγραφέων για την ειρήνη (Σόφια, 1986). Διεθνής 
συνάντηση εκπροσώπων εκδόσεων αντιπολεµικών κινηµάτων (Σόφια,  1987). 
–Οµιλία Έλλης Παππά (Σόφια, 1986). 
 

33.3  Επιτροπές–εκδηλώσεις ειρήνης και πολιτισµού (1979–1992) 
–Ελληνική επιτροπή για τη βαλκανική συνεννόηση και συνεργασία (Ηµερίδα, 
23.2.1979). 
–Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση (ΠΑ.ΠΟ.Κ.) (1984–1989). 
–Συµπόσιο «Έκκληση της Ακρόπολης» (7–8.8.1989). 
–Ελληνική εθνική επιτροπή για τη δεκαετία πολιτιστικής ανάπτυξης 
ΟΗΕ/ΟΥΝΕΣΚΟ (1988–1989). 
–Μεσογειακή διάσκεψη κατά των ξένων βάσεων (9.12.1988), Διεθνής διάσκεψη 
της κίνησης «Καλλιτέχνες για τον πυρηνικό αφοπλισµό» (20–23.4.1989), Κίνηση 
επιστηµόνων, διανοουµένων και καλλιτεχνών για την ειρήνη και τον πολιτισµό 
(1992). 
 

33.4  ΟΓΕ–Γυναικείο κίνηµα 
–Οµοσπονδία Γυναικών Ελλάδος (ΟΓΕ), 4ο συνέδριο (Μάρτιος 1988). 
–Εισηγήσεις σε θέµατα του γυναικείου κινήµατος. 
–Πανελλήνια διάσκεψη σωµατείων εργαζόµενων γυναικών. 

33.5  Επιτροπή αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό (1984–1988) 
–«Διεθνής επιτροπή διανοουµένων – καλλιτεχνών για την υπεράσπιση της 
εξέγερσης και του αγώνα του παλαιστινιακού λαού στην κατεχόµενη 
Παλαιστίνη». Έντυπα (1984–1988). 
–«Έκτακτη συνάντηση αλληλεγγύης στον αγωνιζόµενο παλαιστινιακό λαό στα 
κατεχόµενα εδάφη» (Αθήνα, Μάρτιος 1988), Διεθνής συνάντηση υποστήριξης 
στην παλαιστινιακή εξέγερση στα κατεχόµενα (Τρίπολη Λιβύης, 10–15.6.1988). 

33.6  Συµµετοχή Έλλης Παππά στο Δ.Σ. της ΕΡΤ (1987–1988) 
–Συµµετοχή Έλλης Παππά στο Δ.Σ. της ΕΡΤ (1987–1988). 
–Ταινία Νίκου Κούνδουρου «Μπάυρον». Κρίσεις και διαφωνίες Έλλης Παππά για 
το σενάριο (1988). 
–ΕΡΤ. Ποικίλα θέµατα. 

Φάκελος 34 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. 
ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΠΑ (1943–2000) 

34.1  Εθνική Αντίσταση. Επέτειος 40 χρόνων από την Απελευθέρωση (1943–1985) 
–Κείµενα – οµιλίες Έλλης Παππά για την Εθνική Αντίσταση (40 χρόνια από την 
Απελευθέρωση, τύπος της Αντίστασης) (1984–1985). 
–Συµπόσιο του ΚΜΕ για τα 40 χρόνια από την Απελευθέρωση (Οκτώβριος 1984) 
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–«Επιτροπή εορτασµού για τα 40 χρόνια από τη νίκη των λαών κατά του 
φασισµού». Πρόσκληση, διακήρυξη, οµιλία του Γ. Βουδούρη κ.ά. (1985). 
–Ίδρυση σωµατείου για τη µελέτη και αξιοποίηση του έργου του ζωγράφου και 
χαράκτη Α. Τάσσου (Καταστατικό, Δεκέµβριος 1985). 
Συνδέεται µε την επιτροπή εορτασµού των 40 χρόνων από την Απελευθέρωση 
γιατί ο Τάσσος ήταν µέλος της, πέθανε την εποµένη της συγκέντρωσης για τον 
εορτασµό και η επιτροπή εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου. 
–Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης ΠΕΑΕΑ (1983–1985). 
Απολογισµοί κ.ά., ανακοινώσεις για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης 
(1985). 
–Φωτοαντίγραφα εντύπων της Εθνικής Αντίστασης: Η φλόγα (όργανο της ΕΠΟΝ, 
1943–1944). Έντυπο των τραπεζικών ιδιωτικών υπαλλήλων για το ΕΑΜ 
(27.9.1945), Αρχείο εθνικής αντίστασης (τµήµα εντύπου). 
–Ποικίλα για την εθνική αντίσταση. 

34.2  Εκδηλώσεις-κείµενα για τη Γυναίκα στην Εθνική Αντίσταση (1944–1994) 
–Οµιλίες Έλλης Παππά µε θέµα τη Γυναίκα της Αντίστασης (1980–1994). 
–Κείµενα Έλλης Παππά, Διδώς Σωτηρίου και δηµοσιεύµατα διαφόρων για την 
Ηλέκτρα Αποστόλου (1944–1976 και χ.χ.). 
–Έντυπα και δηµοσιεύµατα διάφορα για τις γυναίκες της Αντίστασης. Μεταξύ 
αυτών το λεύκωµα 8 του Μάρτη µέρα της Γυναίκας µε εικαστικά και κείµενα 
λογοτεχνίας, εκδεδοµένο από τις εργαζόµενες γυναίκες των ανατολικών 
συνοικιών της Αθήνας τον Μάρτη του 1946. 
–Επιτροπή γυναικών της ΠΕΑΕΑ: ανακοινώσεις στον Τύπο.  

34.3  Οµιλίες Έλλης Παππά (1984–2005) 
–Οµιλίες (1984–1995), κείµενα και σηµειώσεις, προσκλήσεις και δηµοσιεύµατα. 
Χφα, δφα και εκτυπώσεις Η/Υ. 
[Βλ. και φάκελο 35] 

34.4 Συνεντεύξεις Έλλης Παππά (1988-2006) 
Συνεντεύξεις και ραδιοφωνικές εκποµπές όπου συµµετείχε (1988–2000). Χφα, 
δφα και εκτυπώσεις Η/Υ. 

V. Κασέτες  ήχου  από  τη δηµοσιογραφική και  την πολιτική δράση της  
Έλλης  Παππά  

Φάκελος 35 ΚΑΣΕΤΕΣ ΗΧΟΥ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΠΑ 

16 κασέτες 

Φάκελος 36 ΚΑΣΕΤΕΣ ΗΧΟΥ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΠΑΠΠΑ, 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ «ΤΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΟΤΙ» 

16 κασέτες 
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Φάκελος 37 ΚΑΣΕΤΕΣ ΗΧΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΚΥΡΙΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ 
ΚΙΤΣΙΚΗ) 

18 κασέτες και 9 µικρού σχήµατος 

Φάκελος 38 ΚΑΣΕΤΕΣ ΗΧΟΥ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, 
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

14 κασέτες 

VI. Αλληλογραφία  

Φάκελοι 39-39β ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1951–1968) 

39.1  Έλλη Παππά προς τον γιο της, Νίκο Μπελογιάννη (1955–1962) 
Επιστολές – αφηγήσεις της σύλληψης, φυλάκισης, δίκης των γονιών και 
εκτέλεσης του πατέρα του (Φεβρουάριος 1955 και Μάρτιος 1959–Μάιος 1962). 

39.2  Έλλη προς τον γιο της (1954–1963) 

39.3  Έλλη προς τον γιο της (1965–1968) 

39.4-8 Διδώ Σωτηρίου και Νίκος Ν. Μπελογιάννης προς Έλλη Παππά  (1952–1963) 
Ο Νίκος, από το 1956, συµµετέχει επιστολογραφικά στα γράµµατα της θείας του, 
Διδώς. Η Διδώ συχνά γράφει εκ µέρους του, µεταφέροντας τις σκέψεις και τις 
εντυπώσεις του. Επιστολές της Διδώς δηµοσιεύονται στο περ. Η Λέξη, τχ. 157 
(Μάιος–Ιούνιος 2000). 

39β.1 Νίκος προς Έλλη Παππά (1965-1968) 
Επιστολές και δελτάρια Νίκου Μπελογιάννη προς τη µητέρα του, εξόριστη στη 
Γυάρο.  

39β.2 Νίκος προς Έλλη Παππά (1973-1980) 

39β.3 Διδώ Σωτηρίου προς Έλλη Παππά (1965-1968) 
Επιστολές και δελτάρια. 

39β.4 Διδώ Σωτηρίου προς Έλλη Παππά (1969-1988) 

39β.5  Συγγενικά πρόσωπα 
–Επιστολές Δέσποινας Γιόβα, αδελφής της Έλλης Παππά, 1959–1962. 
–Παιδικές ζωγραφιές του Δηµήτρη Γιόβα, ανιψιού της. 
- Επιστολές του αδελφού της Γιώργου Παππά (1967) και µία επιστολή της Έλλης 
προς τον αδελφό της. 

39β.6  Νίκος Μπελογιάννης (1951–1952) 
–Προς Έλλη Παππά. Δύο καρτ–ποστάλ φυλαγµένες σε χειροποίητη θήκη 
(Πρωτοχρονιά 1952 και χ.χ.). Ένα τηλεγράφηµα και µία επιστολή 27.12.1951. 
–Προς την εξαδέλφη του Νίκη Σπηλιοπούλου, κυρίως από τις φυλακές Κέρκυρας, 
1951–1952 και χ.χ. Καρτ ποστάλ προς Αφροδίτη (;) 
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39β.7 Ευχετήριες κάρτες και επιστολές προς Ν. Μπελογιάννη (1951) 

39β.8 Βασιλική Μπελογιάννη και Νίκη Σπηλιοπούλου (1938–1952 και χ.χ.) 
–Επιστολή προς τη Βασιλική Μπελογιάννη από την ανιψιά της, Νίκη, για τις 
συνθήκες κράτησης του Νίκου Μπελογιάννη στη φυλακή της Πάτρας (1938). 
Επιστολές προς τη µητέρα του Νίκου Μπελογιάννη, Βασιλική, µετά την εκτέλεσή 
του. 
–Ευχετήριες κάρτες της Έλλης Παππά προς τη Βασιλική Μπελογιάννη και 
χειροποίητη θήκη µε τις φωτογραφίες του γιου της και του εγγονού της. 
–Δύο επιστολές προς τη Νίκη Σπηλιοπούλου (1952 και χ.χ.) και µία της Νίκης 
προς την Έλλη Παππά (χ.χ.) 

Φάκελος 40 ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ (1952–
1968) 

40.1  Κάρτες Έλλης Παππά προς τον γιο της, ζωγραφισµένες ή κεντηµένες στο χέρι 
(1955–1961) και κάρτες µε κολάζ από τη Γυάρο (1968) 

40.2  Ευχετήριες κάρτες κρατουµένων από διάφορες φυλακές –κυρίως Αβέρωφ– 
προς την Έλλη και τον γιο της, ζωγραφισµένες στο χέρι (1952–1968) 

Φάκελος 41 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1951–1959) 

41.1–41.5  Ευχετήριες κάρτες και επιστολές προς την Έλλη Παππά 

Φάκελος 42 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1960–1969) 

42.1–42.5  Ευχετήριες κάρτες και επιστολές προς την Έλλη Παππά 

Φάκελος 43 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1959–2008) 

43.1–43.4  Ευχετήριες κάρτες και επιστολές προς την Έλλη Παππά (1970–2008) 

43.5  Αχρονολόγητη αλληλογραφία 

43.6 Επιστολές Έλλης Παππά προς διάφορους παραλήπτες (1959–2002) 
[Τα αντίγραφα απαντήσεων της Έλλης σε παραληφθείσες επιστολές παρέµειναν µε 
αυτές]. 

Φάκελος 43Β ΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΦΥΛΑΚΗΣ, ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΡΙΤΩΝ 

43β.1  Αχρονολόγητη αλληλογραφία φυλακής 
–Σηµειώµατα.  
–Αχρονολόγητες επιστολές συγκρατουµένων. 
- Αχρονολόγητες επιστολές 
–Τηλεγραφήµατα Στάθη Δροµάζου και τηλ/µα Αφροδίτης Μανιάτη (;) 

43β.2 Αχρονολόγητη αλληλογραφία φυλακής 
–Αχρονολόγητες ευχετήριες κάρτες και επισκεπτήρια. 
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43β.3 Αλληλογραφία τρίτων (1957) 
Επιστολές Σπύρου και Τζένας Μονδάνου προς την φυλακισµένη Αθανασία 
Μονδάνου, απάντηση Αθανασίας προς την κόρη της, Τζένα. Σηµειωµατάριο 
χρηµατικών καταθέσεων-αναλήψεων Αθανασίας Μονδάνου (1954-1956). 

 

VII.  Προσωπικά  

Φάκελος 44 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (1929–2000) 

 44.1  Προσωπικά (1929–2000) 
– «Οικογενειακόν βιβλιάριον του πρόσφυγος» του πατέρα της Έλλης, Ευάγγελου 
Παππά και άλλων µελών της οικογένειας (1929), βιβλιάριο σπουδών Έλλης από 
τη Νοµική Σχολή (1939), διαβατήρια (1966, 1975, 1980), άδεια οδήγησης (1967), 
εκλογικό βιβλιάριο (1975), ταυτότητα ΠΕΑΕΑ (1984). 
–Προσωπικά: σχολικά τετράδια, ληξιαρχική πράξη γέννησης (αντίγρ. 1940), 
πιστοποιητικό τελέσεως γάµου Έλλης Παππά και Ηλία Ιωαννίδη (27.12.1942), 
φωτοαντίγραφο διαζευκτηρίου (28.5.1965), διπλώµατα, βεβαιώσεις, 
πιστοποιητικά, συµφωνητικά έκδοσης βιβλίων, συγγραφικά δικαιώµατα, 
µισθωτήρια, συµβόλαιο αγοράς, συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά, και άλλα τεκµήρια 
(1934–1996).  
– Βιογραφικά σηµειώµατα, γενεαλογικά δέντρα.  

44.2  Τεκµήρια που αφορούν τις δίκες και την περίοδο φυλάκισης (1951–1963) και 
εξορίας της Έλλης Παππά 
–Καταθέσεις από την πρώτη και δεύτερη δίκη, αποφάσεις δικαστηρίου και 
δηλώσεις των κατηγορουµένων στη δεύτερη δίκη (φωτοαντίγραφο), 
φωτοαντίγραφο σηµειώµατος Ν. Μπελογιάννη, σηµειώσεις Έλλης Παππά από τη 
δεύτερη δίκη και από την απολογία της στην αναθεώρηση της δίκης της, κλήση 
στην αναθεώρηση της δίκης (1960), αντίγραφο απόφασης του αναθεωρητικού 
δικαστηρίου, έκθεση απαγγελίας χάριτος (23.12.1963), έφεση κατά της απόφασης 
φυλάκισής της στη Γυάρο (1968). 
–Τεκµήρια συνδεόµενα µε τον Ν. Πλουµπίδη: δακτυλόγραφο απόσπασµα 
επιστολής του προς την Έλλη Παππά, το πλήρες κείµενο της επιστολής του σε 
εκτύπωση Η/Υ, επιστολή Νίνας Κύβελου για την πλαστογράφηση ταυτότητάς του 
µε το όνοµα Πανόπουλος µε στοιχεία για πρόσωπα που σχετίζονται µε τη 
σύλληψή του.  
–Τεκµήρια από την περίοδο φυλάκισής της: σηµείωµα µαιευτηρίου που βεβαιώνει 
τη γέννηση του γιου της (1951), κατάλογος βιβλίων, δελτίο παραδόσεως δεµάτων 
(1953), ειδοποίηση ταµείου δικαστικών εισπράξεων (1953) κ.ά. 

44.3  Εγγραφή Έλλης Παππά στην ΕΣΗΕΑ κ.ά. (1966–1998) 
–Αιτήσεις εγγραφής και απαιτούµενα δικαιολογητικά (1966–1984), σχετικές 
επιστολές Έλλης Παππά. 
–Βιογραφικά σηµειώµατα για τη δηµοσιογραφική της εργασία. 
–Συνταξιοδοτικά–συνδικαλιστικά θέµατα δηµοσιογράφων (1977–1985). 
–Δίπλωµα τιµητικής διάκρισης της Έλλης Παππά από την ΠΟΕΣΥ (1998). 

44.4  Ν. Μπελογιάννης, Βασιλική Μπελογιάννη. Προσωπικά (1951–2000) 
–Απόδειξη αµοιβής δικηγόρου (2.10.1951), αίτηση χάριτος (13.12.1951), δφο 
τελευταίου γράµµατος του Νίκου Μπελογιάννη (12.3.1952), φωτοαντίγραφο 
ληξιαρχικής πράξης θανάτου του (25.6.1952), βιογραφικό και γενεαλογικό δέντρο 
Μπελογιάννη από την Έλλη Παππά. 
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–Βασιλική Μπελογιάννη: «Απόσπασµα πράξεως γεννήσεως – βαπτίσεως» του 
εγγονού της Νίκου (έκδοση 1975), απόδειξη Γ΄ κοιµητηρίου Αθηνών (2000). 

44.5 Ποικίλα 
- Κατάλογοι τηλεφώνων. 
- Εικαστικά, σχέδια, καρτ ποστάλ. 
- Ποικίλα. 

Φάκελος 45 ΒΙΒΛΙΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΟ 
ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΑ (1956–1963) 

45.1  Χειροποίητα παιδικά βιβλία, γραµµένα και εικονογραφηµένα από την Έλλη 
(1956–1962) 
–«Ο Κωστάκης κι ο Γιωργάκης στο δάσος του γαλάζιου πουλιού»  (καλοκαίρι 
1956) 
–Χωρίς τίτλο. Εξώφυλλο κλόουν µε σκυλάκι. Στο περιεχόµενο ζωγραφιές ζώων 
µε στίχους.  
–«1821–1957» (Μάρτης 1957) 
–«Ευδόκιµος υπηρεσία», µονόπρακτο, χωρίς εικονογράφηση (1962). [Βλ. και 
φάκελος 1] 
–«Ο µεγάλος δρόµος του ανθρώπου» (χ.χ.) 
–«Τραγούδια της πατρίδας µου» (1956 µε αφιέρωση στον Πλάτωνα Σωτηρίου, 
σύζυγο της Διδώς) 

45.2  «Η µικρή µας βιβλιοθήκη» (1957–1958) 
Σειρά δέκα µικρογραφιών βιβλίων, γραµµένων και εικονογραφηµένων από την 
Έλλη Παππά:  
1. Ο καλός φίλος ο Μπόκο. Παραµύθι (Απρίλης 1957) 
2. Το τραγούδι του Μάη (Μάης 1957)  
3. Το παραµύθι της Ηλιοχώρας (Ιούνιος 1957) [Βλ. και υποφ. 1.3] 
4. Τρεις µύθοι του Λαφονταίν (Ιούλιος 1957) 
5. Η ιστορία του ξιππασµένου αλόγου (Αύγουστος 1957) 
6. Ελλάδα. Λεύκωµα µε εικόνες της πατρίδας µας (Σεπτέµβρης 1957) 
7. Ελλάδα. Εθνικές φορεσιές (Οκτώβρης 1957)  
8. Η ιστορία της µεγάλης οικογένειας Λιονταράκη. Παραµύθι (Νοέµβρης 1957) 
9. Το κουκλοθέατρο του Μαθιού. Σήµερον ο Φσούτνικ ο Γιαννιός και ο Μαθιός 
(Φλεβάρης 1958) 
10. Ο Λύκος του Τσουγκτσάν. Διασκευή από κινέζικο παραµύθι  (Αύγουστος 
1958) 

45.3  Χειροποίητα βιβλία σε χειροποίητο κουτί επενδυµένο µε ύφασµα (1959–1963) 
–Σειρά µεταφράσεων κωµωδιών του Αριστοφάνη από την Έλλη σε πανόδετα 
βιβλία φιλοτεχνηµένα από την ίδια: 
1. Ειρήνη (6.12.1961) 
2. Λυσιστράτη (Πρωτοχρονιά 1962) 
3. Πλούτος (Πάσχα 1962) 
4. Όρνιθες (6.12.1962) 
5. Νεφέλαι (Πάσχα 1963) 
–Μεταφράσεις αρχαίων λυρικών ποιητών και χορικών από τραγωδίες µε τίτλο 
«Λυρικά, Χορικά» σε υφασµάτινη ζωγραφισµένη θήκη µε τον ίδιο τίτλο 
(Πρωτοχρονιά 1963). 
–Εκτενές ποίηµα «Για το γιο µου. Σε δέκα χρόνια. Σε είκοσι χρόνια. Αύριο», 
πανόδετο µε κέντηµα (6.12.1959). 
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- Αυτοβιογραφικό κείµενο για την παιδική και εφηβική ηλικία της Έλλης Παππά 
γραµµένο για το γιο της. Τετράδιο, 1962.  

45.4  Λευκώµατα µε βρεφικές και νηπιακές φωτογραφίες του Νίκου (1952–1961) 
«Ηµερολόγιον του µωρού µας». Βρεφικές και νηπιακές φωτογραφίες και σχόλια 
για την ανάπτυξή του. 
Πανόδετο λεύκωµα µε νηπιακές και παιδικές φωτογραφίες (1952–1961). 

45.5  Άλλα ενθυµήµατα (1957) 
–Παραµύθια Γκριµµ, µετάφ. Νικ. Βοσταντζή, Αθήνα, Ατλαντίς, χ.χ. Εξώφυλλο 
πανόδετο και ζωγραφισµένο. Αφιέρωση στον Νίκο από την Λούλα…. (η 
αφιέρωση 23.8.1957, η κουβερτούρα Πρωτοχρονιά 1958). 
–Λεύκωµα µε αποκόµµατα φωτογραφιών αεροπλάνων και αφιέρωση στον Νίκο 
από την Πέππα… (23.8.1957). 

Φάκελος 46 ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΚΗΣ: ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ κ.ά. 

Φάκελος 47 ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

VIII.  Νίκος  Μπελογιάννης  

Φάκελος 48 Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (1951–1952) 

48.1  Χειρόγραφα του Νίκου Μπελογιάννη στο πλαίσιο της µελέτης του για την 
Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και σκέψης.  
Περιλήφθηκαν στην έκδοση Νίκος Μπελογιάννης, Κείµενα από την αποµόνωση. 
Πρόκειται για σειρά δελτίων που βρέθηκαν σε φακέλους επισκεπτηρίων, και 
σηµειώσεις που βρέθηκαν σε τέσσερα µικρά δέµατα.  
 

48.3  Σηµειώµατα 
–Κατάλογος βιβλίων που ζητούσε στη φυλακή 
–Σηµειώσεις (για την απολογία του;) 
–Σχόλια για σταυρόλεξο της Έλλης που υπογράφονται από τον Μπελογιάννη και 
τους συγκρατούµενους Δ.Μπάτση και Φ. Λαζαρίδη. Χαρτί τσιγάρων (Μάρτιος 
1952) 

Φάκελος 49 Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

49.1  Έκδοση κειµένων από την αποµόνωση  
–Δακτυλόγραφα και φωτοαντίγραφα δφων, από την επεξεργασία των κειµένων 
προς έκδοση και τις εισαγωγές της Έλλης Παππά. 
–Φωτοαντίγραφα υλικού (χειρογράφων, αποκοµµάτων κ.λπ.) του Ν. 
Μπελογιάννη. 

49.2  Δηµοσιεύσεις κειµένων του Ν. Μπελογιάννη (1932–1949) 
–Ποιήµατα (1932, 1933) και πολιτικά κείµενα (1945, 1949). Φωτοαντί-γραφα. 
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49.3  Κείµενα για τον Ν. Μπελογιάννη (1952–2003) 
- Σενάριο της ταινίας του Ν. Τζίµα «Ο άνθρωπος µε το γαρύφαλλο».  
–Χειρόγραφα και φωτοαντίγραφα χφων ποιηµάτων και πεζών για τον 
Μπελογιάννη (1952–2003). 

49.4 Εκδηλώσεις για τον Ν. Μπελογιάννη (1964-2007) 
–Μονόφυλλα, προσκλήσεις, έντυπα από εκδηλώσεις και αφιερώµατα στον Ν. 
Μπελογιάννη (1964–2007). 

IX. Φωτογραφίες  

Φάκελος 50 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣ 
ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ Ν. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗ 

Φάκελος 51 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΠΑ, 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ, ΦΙΛΩΝ 

Φάκελος 52 ΠΑΙΔΙΚΕΣ (ΚΥΡΙΩΣ) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΙΚΟΥ Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝ–ΝΗ  

X. Δηµοσιεύµατα  για  τον Ν .  Μπελογιάννη και  την Ε.  Παππά  

Φάκελος 53 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ (1952–1980) 

53.1  Δηµοσιεύµατα (1952–1957) 
–Δηµοσιεύµατα ηµερήσιου τύπου για τη δίκη και την εκτέλεση (25.2–1.4.1952). 
–1952–1956: µεταξύ αυτών εκτενές δηµοσίευµα σε ιταλική εφηµερίδα Vie nuove 
(20.4.1952). 
–1957: δηµοσιεύσεις σε σοβιετικά περιοδικά. 

53.2  Δηµοσιεύµατα (1961, 1967–68) 
–Δηµοσιεύµατα σε ελληνικά, γαλλικά και σοβιετικά έντυπα. Πολλά αφορούν την 
ποίηση της Έλλης Παππά από τη φυλακή και την παρουσίασή της από τον Ν. 
Χικµέτ. 
–Μονόφυλλο στη ρωσική γλώσσα για την απελευθέρωσή της από την εξορία στη 
Γυάρο. 

53.3  Δηµοσιεύµατα (1975) 
Περιλαµβάνεται αντίγραφο της επιστολής που απέστειλε η Έλλη Παππά προς τον 
Ριζοσπάστη µαζί µε το κείµενό της «Σάββατο, 29 του Μάρτη 1952» που τελικά 
δηµοσιεύτηκε µόνο στην Αυγή της 30.3.1975. 

53.4  Δηµοσιεύµατα (1978) 
Κυρίως, σειρά δηµοσιευµάτων της εφ. Ακρόπολις µε θέµα «Δίκες και εκτελέσεις 
µετά τον ανταρτοπόλεµο» (Οκτώβριος–Δεκέµβριος 1978). 
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53.5 Δηµοσιεύµατα (1980) 

53.6 Δηµοσιεύµατα (1981-1985) 

Φάκελος 54  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ (1986–2007), ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΠΑΠΠΑ 

54.1–54.6  Δηµοσιεύµατα (1981–2007) 

54.7 Τιµητικές εκδηλώσεις για την Έλλη Παππά (αφίσες, προσκλήσεις) 

 

ΧΙ.  Κείµενα  τρίτων – Έντυπα  – Αποκόµµατα  

Φάκελοι 55-55β ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ 

55.1 -2 Πολιτικά κείµενα 

55.3 Εισηγήσεις σε συνέδρια, εκδηλώσεις 

55.4  Δοκίµια (άρθρα – µελέτες) 

55β.1  Λογοτεχνία 

55β.2  Ποικίλα 
–Ηχοληψία – κινηµατογράφηση από τις φυλακές Καλλιθέας (1966;) 
–Δελτία τύπου, επιστολές προς εφηµερίδες (1975–1984 και χ.χ.) 
–Φιλοσοφία: κείµενα προσώπου που υπογράφει Fotis, κρίσεις Ε. Μπιτσάκη 
–Ποικίλα 
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Φάκελος 56 ΕΝΤΥΠΑ – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΕΝΤΥΠΑ 

56.1  Πολιτικά έντυπα, προκηρύξεις 

56.2  Επανεκδόσεις εξωφύλλων της εφ. Humanite, µεταφράσεις άρθρων από τον 
σοβιετικό Τύπο (1978 και χ.χ.) 

56.3  Μαθητικές εφηµερίδες (1984–1988) και ποικίλα έντυπα 

56.4  Φωτοαντίγραφα από έντυπα 

Φάκελος 57 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ – ΦΥΛΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (1959–1975) 

Φάκελος 58 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ – ΦΥΛΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (1976–1985) 

Φάκελος 59 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ – ΦΥΛΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (1986–1998 και χ.χ.) 

Φάκελος 60 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (1965–1997 και χ.χ.) 

Φάκελος 61 Ν.Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

61.1 Σχολικά τετράδια και φοιτητικές σηµειώσεις (1957-1970) 

61.2 Μελέτες του Ν.Ν. Μπελογιάννη (1975-1995) 

61.3 Δηµοσιεύµατα για τον Ν.Ν. Μπελογιάννη (1981-1999) 

61.4 Αλληλογραφία – Έλλη Παππά προς Νίκο (1974-1980) 

61.5 Αλληλογραφία- Διδώ Σωτηρίου προς Νίκο (1974-1984) 

61.6 Αλληλογραφία (1974-2003) 

61.7 Προσωπικά (1954-2001) 

61.8 Ποικίλα  
 

Φάκελος 62 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 

Προσθήκη οπτικοακουστικού  υλικού  και  αντικειµένων  
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Κιβώτιο 63 Κασέτες ήχου 

Κασέτες από την δηµοσιογραφική σταδιοδροµία της Έλλης Παππά, από τις 
εκποµπές της στον ραδιοφωνικό σταθµό 902 Αριστερά στα FM κ.ά. 

Κιβώτιο 64 Κασέτες εικόνας, τιµητικές πλακέτες, µετάλλια 

- Ταινίες VHS από συνεντεύξεις της Έλλης Παππά και από σχετικές εκποµπές.  
- Τιµητικές πλακέτες από τον δήµο Βαρθολοµιού Ηλείας (1996), τον δήµο 

Καλλιθέας (2001), το τµήµα πολιτισµού του Συνασπισµού της Αριστεράς των 
κινηµάτων και της οικολογίας (2005). Μετάλλιο και σηµαία χωριού 
Μπελογιάννης (Ουγγαρία), µετάλλιο ορθόδοξης εξαρχίας Ουγγαρίας. 

 
 
 

 

                                          


