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Βιογραφικό σημείωμα
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι αρχιτέκτονας και ζωγράφος. Κόρη της Μαρίας
Αναγνωστοπούλου και του Κώστα Φιλίνη, είναι απόφοιτος του δημοτικού του
Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών και της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.
Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου και στη συνέχεια έζησε
πέντε χρόνια, στη διάρκεια της δικτατορίας, στο τότε Δυτικό Βερολίνο, από όπου
επέστρεψε στη μεταπολίτευση. Από τότε ζει και δουλεύει στην Αθήνα. Εξελέγη
βουλευτής Α΄ Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ (2007-2009) και έχει εκλεγεί πέντε φορές
δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Δημοσίων
Σχέσεων & Διεθνούς Συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων και Πρόεδρος του
Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων. Είναι στέλεχος της Δημοκρατικής
Αριστεράς.
Κατάλογος αρχείου
Α. ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
Κ. 1
Φ. 1 ΕΚΚΕ
-Ιδρυτική διακήρυξη του ΕΚΚΕ, αρχές 1970
-Πρακτικά των συζητήσεων μεταξύ του ΕΚΚΕ και του Αγωνιστικού Μετώπου
Ελλήνων Εξωτερικού (ΑΜΕΕ) με χφ. σημειώσεις του Πέτρου Στάγκου, 2/1973
Φ. 2 ΕΚΚΕ
-Προκηρύξεις και ανακοινώσεις του ΕΚΚΕ για το αντιδικτατορικό και το φοιτητικό
κίνημα στην Ελλάδα, 1973
Φ. 3 ΑΑΣΠΕ
-Ιδρυτική διακήρυξη της ΑΑΣΠΕ, Δ. Βερολίνο [1971]
-Ενδοοργανωτικά κείμενα θέσεων σχετικά με το φοιτητικό κίνημα, τις αρχές και τις
λειτουργίες της οργάνωσης, 1972-1974
Φ. 4 ΑΑΣΠΕ
-Προκηρύξεις, ανακοινώσεις και φυλλάδιο της ΑΑΣΠΕ για το φοιτητικό κίνημα, την
κατάληψη του Πολυτεχνείου, το πραξικόπημα Δ. Ιωαννίδη, 1972-1974

Κ. 2
Φ. 5 Δράση Ελλήνων φοιτητών και της ΑΑΣΠΕ στο εξωτερικό
-Δυτική Γερμανία/Δυτικό Βερολίνο: ανακοινώσεις της ΑΑΣΠΕ σχετικά με τον ΣΕΦΕ
Δυτικού Βερολίνου, αρχαιρεσίες στον ΣΕΦΕ Δυτικού Βερολίνου, κείμενα που
αφορούν συνέδρια της ΟΕΦΕ Δ. Γερμανίας/Δ. Βερολίνου, 1970-1974
-Γαλλία: Κείμενα για τη δράση της ΑΑΣΠΕ στη Γαλλία και προτάσεις της ΑΑΣΠΕ
για τον Φοιτητικό Σύλλογο Παρισιού, 1973
-Ιταλία: Προκήρυξη της ΑΑΠΕ σχετικά με την εισαγωγή ξένων φοιτητών στα
ιταλικά πανεπιστήμια, 3/11/1973
Φ. 6 Αποκόμματα τύπου
-Αποκόμματα τύπου για την πολιτική επιστράτευση των φοιτητών, το δημοψήφισμα
του 1973 και το αντιδικτατορικό κίνημα, 1972-1973
Φ. 7 Ποικίλα
-Προκηρύξεις άλλων οργανώσεων: Έλληνες Προοδευτικοί Σπουδαστές, Λαϊκή
Εξουσία, Ελληνικό Επαναστατικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΕΑΜ), ΚΚΕ, 19681974
-Κείμενα για την έκθεση φωτογραφίας του ΕΚΚΕ για το ελληνικό λαϊκό κίνημα
1936-1967, Καλοκαίρι 1970
-Σχέδια εκδόσεων έργων των Μαρξ, Ένγκελς, Λένιν, χ.χ.


2 πακέτα με φωτογραφημένα εσωκομματικά έγγραφα, 1967-1974

Β. ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Κ. 3
Φ. 8 ΕΚΚΕ
-Καταστατικό του Κόμματος, χ.χ.
-Σχέδιο προγραμματικής διακήρυξης του ΕΚΚΕ, χ.χ.
-Εσωτερικός κανονισμός οργανωτικής δομής και λειτουργίας του ΕΚΚΕ, χ.χ.
Φ. 9 ΕΚΚΕ – Πολιτικό Γραφείο, Κεντρική Επιτροπή
-Εγκύκλιοι του ΠΓ του ΕΚΚΕ, καθώς και μία χφ τοποθέτηση σε συνεδρίασή του,
1976-1978
-Συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής: χφ πρακτικά των συνεδριάσεων, 1978-1980
-Πλατιές συνεδριάσεις της ΚΕ με την συμμετοχή των τοπικών κομματικών
οργανώσεων: χφ πρακτικά, 1979-1980
-Εγκύκλιοι της ΚΕ σχετικά με οργανωτικά ζητήματα και τη φυσιογνωμία και τις
στρατολογίες του κόμματος, 1975-1979
-Ανακοίνωση αποχώρησης στελεχών από το ΕΚΚΕ, 6/1/1989
Φ. 10 Συνεργασία ΕΚΚΕ – ΜΛ ΚΚΕ
-Τεκμήρια από τη συνεργασία ΕΚΚΕ – ΜΛ ΚΚΕ: χφ. πρακτικά από τη συνάντηση
των αντιπροσωπειών των δύο κομμάτων, κοινή ανακοίνωση και ένα απόκομμα τύπου
με το πρόγραμμα κοινής δράσης, 2-3/1980

Φ. 11 Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη
-Τεκμήρια σχετικά με τη σύγκληση και διοργάνωση της Α΄ Πανελλαδικής
Συνδιάσκεψης: εγκύκλιοι της ΚΕ, σχέδιο απολογισμού του κόμματος, καταγγελία
μελών της ΚΕ για τη ματαίωσή της, 4-6/1980
Κ. 4
Φ. 12 7η (5η τακτική) Ολομέλεια του ΕΚΚΕ
-Χφ πρακτικά από τη συνεδρίαση της ΚΕ για την οργάνωση της 7ης (5ης τακτικής
Ολομέλειας), 6/9/1975
-Χφ πρακτικά των συζητήσεων στην 7η (5η τακτική) Ολομέλεια, 9-10/1975
-Εγκύκλιοι και ενδοοργανωτικές κοινοποιήσεις σχετικά με τη σύγκληση και τον
απολογισμό της 7ης (5ης τακτικής) Ολομέλειας, 8-11/1975
-Απολογιστικά κείμενα που κατατέθηκαν στην 7η (5η τακτική) Ολομέλεια, 9-10/1975
Φ. 13 10η Ολομέλεια του ΕΚΚΕ (Καταγγελία μελών του ΠΓ)
-Κείμενο καταγγελίας του Πέτρου Στάγκου και της Άννας Μιχαλιτσιάνου αναφορικά
με τη 10η Ολομέλεια, 11/1979
-Τοποθέτηση της ΚΕ σχετικά με το κείμενο καταγγελίας, 16/11/1979
-Αποφάσεις της Αχτίδων της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας σχετικά με το κείμενο
καταγγελίας, 10-11/1979
Κ. 5
Φ. 14 10η Ολομέλεια του ΕΚΚΕ
-Απόφαση της ΚΕ για τη διεξαγωγή της 10ης Ολομέλειας, 7/10/1979
-Σχέδιο απολογισμού της ΚΕ για τη 10η Ολομέλεια, αποφάσεις των τοπικών
οργανώσεων και τοποθετήσεις μελών της ΚΕ αναφορικά με το σχέδιο απολογισμού,
1979-1980
-Σχέδιο εντύπου της ΚΕ μετά τη 10η Ολομέλεια, 28/6/1980
Φ. 15 Κεντρική Οικονομική Επιτροπή, Τυπογραφείο, εφ. Λαϊκοί Αγώνες
-Τεκμήρια της Κεντρικής Οικονομικής Επιτροπής: αναφορά της υπεύθυνης, χφ
σημειώματα, προκηρύξεις για την οικονομική ενίσχυση του κόμματος, 1976-1979
-Εγκύκλιοι της Κεντρικής Οικονομικής Επιτροπής, 1977-1980
-Αναφορές, εγκύκλιοι και κοινοποιήσεις του υπεύθυνου του τυπογραφείου και της
Συντακτικής Επιτροπής της εφ. Λαϊκοί Αγώνες, 1975
Φ. 16 Δίκη για τα γεγονότα της 25ης Μαΐου 1976
-Χφ απολογίες των Άννας Φιλίνη και Γιάννη Φραγκάκη, χφ αγορεύσεις της
εισαγγελέως και των συνηγόρων υπεράσπισης, 29/9-7/10/1976
-Τεκμήρια από τη δικογραφία: ένορκες εκθέσεις εξέτασης μαρτύρων, έκθεση της
Γενικής Ασφάλειας για τα γεγονότα της 25ης Μαΐου, 5-7/1976
-Προκηρύξεις και ανακοινώσεις αλληλεγγύης στους διωκόμενους, 9/1976
Φ. 17 Δίκες στελεχών του ΕΚΚΕ
-Δίκη στελεχών του ΕΚΚΕ για την εισβολή στην Αμερικανική Πρεσβεία στις 21
Απριλίου 1975: Προκηρύξεις, ανακοινώσεις συμπαράστασης και αποκόμματα τύπου
για τους διωκόμενους, 10-12/1975

-Δίκη μελών της Επιτροπής Πρωτομαγιάς 1977: προκηρύξεις και ανακοινώσεις
συμπαράστασης στους διωκόμενους και αντίγραφο του υπομνήματος των
κατηγορούμενων, 1977-1978
Κ. 6
Φ. 18 Κομματική Οργάνωση Αθήνας (ΚΟΑ)
-Εσωκομματικά έγγραφα του ΠΓ για την συγκρότηση Επιτροπής Πόλης στην Αθήνα,
10-11/1975
-Χφ σημειώσεις και πρακτικά συνεδριάσεων της ΚΟΑ, 1980
-Εσωτερικά κείμενα (εγκύκλιοι, αποφάσεις, ανακοινώσεις) της ΚΟΑ και των αχτίδων
της ΚΟΑ, 1976-1980
-Απόκομμα τύπου της εφ. Λαϊκοί Αγώνες για τη Νέα Ιωνία και την ΚΟ Ν. Ιωνίας,
22/12/1976
Φ. 19 Κομματική Οργάνωση Πειραιά
-Τετράδια με χφ πρακτικά συνεδριάσεων της Κομματικής Οργάνωσης Πειραιά, 1977
-Κείμενο απολογισμού της ΚΟ Πειραιά, 2/10-12/12/1977
Φ. 20 Κομματική Οργάνωση Θεσσαλονίκης
-Κείμενο απολογισμού της δράσης της ΚΟ Θεσσαλονίκης, 1979-1980
-Εσωκομματικές αναφορές προς το ΠΓ για τη δράση ενός μέλους της ΚΟ
Θεσσαλονίκης και επιστολή στρατολόγησης μέλους, 1977-1978
Φ. 21 Δημοτικές Εκλογές 15 & 22/10/1978
-Προεκλογικά κείμενα και προκηρύξεις υποψηφίων με το ΕΚΚΕ για τις δημοτικές
εκλογές
-Εκδόσεις της εφ. Λαϊκοί Αγώνες με τα προεκλογικά προγράμματα των υποψηφίων
σε Δήμους της Αττικής
Φ. 22 Βουλευτικές Εκλογές, Δημοτικές Εκλογές, Δημοψήφισμα
-Βουλευτικές εκλογές 17/11/1974: προεκλογικές προκηρύξεις και φυλλάδια του
ΕΚΚΕ, ανακοινώσεις για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου και τη μετάθεση των
εκλογών
-Βουλευτικές εκλογές 20/11/1977: προεκλογικές προκηρύξεις και φυλλάδια του
ΕΚΚΕ, αποκόμματα τύπου με το προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και
της Συμμαχίας των Προοδευτικών και Αριστερών Δυνάμεων
-Δημοτικές εκλογές 28/3/1975: προκήρυξη του ΕΚΚΕ για τις δημοτικές εκλογές
-Δημοψήφισμα 3/12/1974: προκήρυξη του ΕΚΚΕ για το δημοψήφισμα
Κ. 7
Φ. 23 Νεολαία ΕΚΚΕ
-Εσωτερικά κείμενα και εγκύκλιοι, 1980
-Προκηρύξεις της Νεολαίας ΕΚΚΕ και άλλων νεολαιίστικων οργανώσεων, 1/1980
Φ. 24 ΑΑΣΠΕ
-Εσωτερικά οργανωτικά και απολογιστικά κείμενα για το φοιτητικό κίνημα και τη
δράση της ΑΑΣΠΕ, [1976-1979]
-Σχέδιο καταστατικού της ΑΑΣΠΕ, χ.χ.

-Εγκύκλιοι της Προσωρινής Κεντρικής Καθοδηγητικής και Συντονιστικής Επιτροπής,
1974-1975
-Εσωτερικά κείμενα σχετικά με το Α΄ Συνέδριο της ΑΑΣΠΕ, [1975]
Φ. 25 ΑΑΣΠΕ
-Εσωτερικό Οργανωτικό Δελτίο της ΑΑΣΠΕ, 1975
Φ. 26 ΑΑΣΠΕ
-Υλικά της Β΄ Συνόδου του ΚΣ της ΑΑΣΠΕ, πολυγρ. φυλλάδιο, [1975]
-Υλικά της Γ΄ Συνόδου του ΚΣ της ΑΑΣΠΕ, πολυγρ. φυλλάδιο, 8/1976
Φ. 27 ΑΑΣΠΕ
-Προκηρύξεις και ανακοινώσεις της ΑΑΣΠΕ για το φοιτητικό κίνημα και τους
φοιτητικούς συλλόγους, 1974-1981
-Ανακοινώσεις και κείμενα της ΑΑΣΠΕ για Έλληνες φοιτητές και μετανάστες στη Δ.
Γερμανία, 1981
-Μαθητικό Τμήμα της ΑΑΣΠΕ: Ιδρυτική διακήρυξη και ένα τετρασέλιδο φυλλάδιο
για τον μαθητικό συνδικαλισμό, 1975
Φ. 28 Φοιτητικό κίνημα – Άλλες φοιτητικές οργανώσεις και παρατάξεις
-Κινητοποιήσεις των Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων από πανεπιστήμια εξωτερικού
για την αναγνώριση των πτυχίων του και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος:
προκηρύξεις, ψηφίσματα, αποκόμματα τύπου, 10/1975
-Ανακοινώσεις, προκηρύξεις, διακηρύξεις, καταγγελίες νεολαιίστικων και φοιτητικών
οργανώσεων και παρατάξεων, 1975-1978
Κ. 8
Φ. 29 ΕΚΚΕ – Συνδικαλιστικό Γραφείο
-Χφ. καταστάσεις εργοστασίων, χφ σημειώσεις από συνεδρίαση του Γραφείου,
αναφορά προς το Συνδικαλιστικό Γραφείο, [1975]
-Προκηρύξεις και ανακοινώσεις συμπαράστασης σε εργαζόμενους του ιδιωτικού
τομέα, 1975-1979
Φ. 30 ΕΚΚΕ – Συνδικαλιστικές Επιτροπές
-Αναφορές, εγκύκλιοι, χφ σημειώσεις και απολογιστικά κείμενα συνδικαλιστικών
επιτροπών του ΕΚΚΕ (ηλεκτροσυγκολλητές, οικοδόμοι, τραπεζοϋπάλληλοι,
βιομηχανικοί εργάτες), 1975-1980
-Ανακοινώσεις και προκηρύξεις συνδικαλιστικών Επιτροπών του ΕΚΚΕ, 1977
Φ. 31 Συνδικαλιστικές παρατάξεις
-Αγωνιστική Συνδικαλιστική Ενότητα, προκήρυξη, χ.χ.
-Αντιηγεμονικός Δημοκρατικός Συνδυασμός: προεκλογική προκήρυξη, 1978
-Αντιιμπεριαλιστική Αντιφασιστική Παράταξη Εργαζομένων Τεχνικών (ΑΑΣΠΕΤ):
φυλλάδιο με τις προγραμματικές αρχές, ανακοίνωση με το πρόγραμμα δράσης της
ΑΑΣΠΕΤ, απόφαση, 1975-1979
-Δημοκρατική Συνδικαλιστική Ενότητα: ανακοινώσεις, προκηρύξεις, 1977-1978
-Ενιαία Συνδικαλιστική Αντιδικτατορική Κίνηση (ΕΣΑΚ): προκήρυξη, χ.χ.

-Ενιαία Ταξική Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση (ΕΤΑΣΚ): ανακοίνωση,
διακήρυξη, χ.χ.
-Ενιαίος Ταξικός Συνδυασμός: ανακοινώσεις, προκηρύξεις, προεκλογικά κείμενα,
1975-1977
-Εργατική Αντιφασιστική Παράταξη (ΕΡΓΑΠ): προκήρυξη, 1978
-Ομάδα Αντιφασιστών Αντιιμπεριαλιστών Εκπαιδευτικών: προκήρυξη, 1976
-Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων (ΠΑΣΚΕ): ιδρυτική
διακήρυξη, προκήρυξη, 1975-1978
-Παράταξη «Αγωνιστική Πρωτοπορία»: προκήρυξη, 1977
-Προοδευτική Εργατική Συνδικαλιστική Παράταξη (ΠΕΣΠ): προκήρυξη,
διακηρύξεις, 1973-1978
-Συνδικαλιστική Εργατική Αγωνιστική Παράταξη (ΣΕΑΠ): ιδρυτική διακήρυξη,
25/11/1974
Φ. 32 Συνδικαλιστικά σωματεία
-Σωματεία ΔΕΗ: ανακοινώσεις, [1978]
-Λιθογράφοι, εργαζόμενοι στον τύπο: προκηρύξεις, ανακοινώσεις, [1975]
-Οδηγοί, εισπράκτορες: ανακοινώσεις, προκηρύξεις, χ.χ.
-Εργατοϋπάλληλοι: προκηρύξεις, κείμενα καταγγελιών, 1975-1976
-ΟΤΟΕ: ανακοινώσεις, 1978-1979
-Συνεργαζόμενες Δημοσιοϋπαλληλικές Οργανώσεις: ψήφισμα, 11/12/1978
-Εργοστασιακά σωματεία: ανακοινώσεις, καταγγελίες, προκηρύξεις και απόκομμα
τύπου, [1974-1978]
-Σωματεία οικοδόμων: ανακοινώσεις, προκηρύξεις, καλέσματα, [1976]
-Επιτροπή Απολυμένων Ανέργων και Συνδικαλιστών: ανακοινώσεις, προκηρύξεις και
αποκόμματα τύπου, 6/1976
-Καταστατικά εργατικών και εργοστασιακών σωματείων: Ομοσπονδία
Κλωστοϋφαντουργών, Εργατών και Εργατριών Κλωστοϋφαντουργείων και Βαφείων
Πειραιώς, εργαζομένων ΧΡΩΠΕΙ
-Ανακοινώσεις και προκηρύξεις του ΕΚΚΕ για τους οικοδόμους και στήριξης
απεργιακών κινητοποιήσεων, [1975-1979]
-Προκηρύξεις και αποκόμματα τύπου για την οικονομική και εργασιακή πολιτική των
κυβερνήσεων Καραμανλή και τη στάση της ΓΣΕΕ, 5/1976, 2/1978
Φ. 33 Εργατικά Συνέδρια
-Επιτροπή για ενωτικά και αντιπροσωπευτικά συνέδρια: ανακοινώσεις, προκηρύξεις,
καταγγελίες, καλέσματα, 1-5/1976
-10ο Συνέδριο ΕΚΑ: ανακοινώσεις, διακηρύξεις, καταγγελίες, απόκομμα τύπου κατά
του 10ου Συνεδρίου, 1/1976
-18ο Συνέδριο ΓΣΕΕ: προκήρυξη του Συνδυασμού «Δημοκρατική Συνεργασία» και
αποκόμματα τύπου για το Συνέδριο, 3-4/1976
Φ. 34 Αγρότες
-Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΕΚΚΕ για το Αγροτικό: εγκύκλιος του ΠΓ,
πρακτικά της συνδιάσκεψης και προγραμματικές θέσεις για το αγροτικό ζήτημα,
8/1979
-Προκήρυξη προς τους αγρότες της Αρκαδίας και ανοιχτή επιστολή αγρότη από τη
Θεσσαλία, χ.χ.

Φ. 35 Επιτροπές Πρωτομαγιάς
-Επιτροπή Πρωτομαγιάς 1975: Προκηρύξεις, ανακοινώσεις, καλέσματα και ένα
κείμενο για την ιστορία της Εργατικής Πρωτομαγιάς, 4-5/1975
-Επιτροπή Πρωτομαγιάς 1976: Προκηρύξεις, ανακοινώσεις, καλέσματα, κουπόνια
ενίσχυσης, 4/5/1976
-Επιτροπή Πρωτομαγιάς 1977: Προκηρύξεις, ανακοινώσεις, καλέσματα, 4-5/1977
-Επιτροπή Πρωτομαγιάς 1978: Προκηρύξεις, ανακοινώσεις, καλέσματα, 4-5/1978
Φ. 36 Πανελλαδική Απεργία 1/3/1978
-Απολογιστικά κείμενα του ΕΚΚΕ για τη συμμετοχή των εργαζομένων στη απεργία
σε διάφορους κλάδους και εργοστάσια, 1978
-Προκηρύξεις, ανακοινώσεις και καλέσματα σωματείων εργαζομένων για συμμετοχή
στην απεργία, 2/1978
Κ. 9
Φ. 37 Επιτροπή Αγώνα για Εισιτήριο 4,50 δρχ
-Εσωτερικά κείμενα της Επιτροπής: απολογισμοί, αναφορές, σημειώματα, [3-4/1976]
-Πληροφοριακό Δελτίο της Επιτροπής, 3/1976
-Καλέσματα και ανακοινώσεις συνοικιακών υποεπιτροπών, 3/1976
-Προκηρύξεις, ανακοινώσεις, προσκλήσεις, συλλογές υπογραφών και ψηφίσματα της
Επιτροπής και άλλων φορέων, 3-4/1976
-Προκηρύξεις και ανακοινώσεις Σωματείων ΕΚΤΕΛ-ΑΣΠΑ, 3/1976
-Αποκόμματα τύπου για τις δράσεις της Επιτροπής και τις κινητοποιήσεις των
Σωματείων ΕΚΤΕΛ-ΑΣΠΑ, 3/1976
Φ. 38 Ομάδα Πρωτοβουλίας για την Οικοδόμηση της Λαϊκής Αλληλεγγύης
-Καταστατικό της Ομάδας, χ.χ.
-Εσωτερικά κείμενα και αποφάσεις για τη δράση της Ομάδας, αλλά και για άλλα
ζητήματα όπως η Κύπρος και οι απεργιακές κινητοποιήσεις, [1976-1978]
-Ενδοοργανωτικό Δελτίο, 4/1977
-Προκηρύξεις και ανακοινώσεις της Ομάδας, 1976-1977
Φ. 39 Τοπικές επιτροπές & πρωτοβουλίες
-Προκηρύξεις και ανακοινώσεις υποστήριξης των κινητοποιήσεων των κατοίκων του
Κερατσινίου ενάντια στη λειτουργία της «χαβούζας», 6-7/1977
-Ανακοινώσεις και προκηρύξεις του ΕΚΚΕ και άλλων φορέων σχετικά με την
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και άλλων προβλημάτων, 1975-1977
Φ. 40 Άλλες πολιτικές οργανώσεις και κόμματα
-Ένωση Κέντρου: διακήρυξη βουλευτών της «Σοσιαλιστικής τάσεως» του κόμματος,
1974
-ΚΚΕ ΜΛ: Προκηρύξεις, 1976-1977
-ΚΚΕ: Προκήρυξη, 5/1978
-Ομάδα για μια Προλεταριακή Αριστερά: Προκήρυξη και απόκομμα τύπου, 7/1975
-Ελληνικό Επαναστατικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΕΑΜ): Προκήρυξη, χ.χ.
-Οργάνωση Μαρξιστών Λενινιστών (ΟΜΛΕ): Προκηρύξεις, 1975-1976
-Κομμουνιστική Οργάνωση «Μαχητής»: Προκήρυξη, 20/4/1976
-Κίνηση Ελλήνων Μαρξιστών Λενινιστών (ΚΕΜΛ): Αποφάσεις, προκηρύξεις,
ανακοινώσεις, 1977-1979

-Προσωρινή Επιτροπή παληών κομμουνιστών για την ανασύσταση του σωστού ΚΚΕ:
φυλλάδιο, χαιρετιστήριο κείμενο, 10-11/1978
Κ. 10
Φ. 41 Προκηρύξεις και ανακοινώσεις του ΕΚΚΕ για επετείους
-Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: προκήρυξη και αποκόμματα τύπου, 24/7/1975
-Δίκη πραξικοπηματιών: προκήρυξη και αποκόμματα τύπου, 30/8/1975
-Πραξικόπημα 21ης Απριλίου: ανακοινώσεις και προκηρύξεις, 1975-1977
-Επέτειος Πολυτεχνείου: ανακοινώσεις, προκηρύξεις, αναπαραγωγές φωτογραφιών,
αφιέρωμα της εφ. Θεσσαλονίκη, 1975-1979, 1981
-Δολοφονία Γ. Λαμπράκη: ανακοίνωση, 1975
-Ίδρυση ΕΑΜ: προκήρυξη, 1/10/1975
-Μπλόκο Κοκκινιάς: ανακοινώσεις, προκηρύξεις, αποκόμματα τύπου, 1975-1977
-Δεκέμβρης 1944: αφιέρωμα εφ. Λαϊκοί Αγώνες, 1976
-28η Οκτωβρίου: προκήρυξη, 28/10/1978
-25η Μαρτίου: ανακοινώσεις και προκηρύξεις, 1976-1977
Φ. 42 Διεθνή
-Συνέντευξη του Χ. Μπίστη στη Rote Fahne – Αλληλογραφία με το Comitato
Nazionale Contro If Fascismo nel Mediterraneo, 1974-1975
-Κυπριακό: προκηρύξεις, ανακοινώσεις, διακηρύξεις και ένα χφ σημείωμα, 19741978
-Τουρκία: τρικ, πρόσκληση σε εκδήλωση, 1977
-Αντιαμερικανισμός: προκηρύξεις, ανακοινώσεις, 1976-1977
-Δυτική Γερμανία: προκηρύξει, δηλώσεις, ανακοινώσεις κοινοτήτων Ελλήνων στο Δ.
Βερολίνο, 1974-1975, 1981
-Βαλκάνια: τρικ, ειδήσεις και άρθρα από την Αλβανία, 1974-1976
-Ισπανία: προκηρύξεις, 1975
Φ. 43 Ποικίλα
-Τεκμήρια σχετικά με την Έκθεση Φωτογραφίας για τα 60 χρόνια από την ίδρυση του
ΚΚΕ, 12/1978
-Παναθηναϊκή Επιτροπή Αγώνα για την Ακρίβεια (ΠΕΑΑ): διακήρυξη, τρίκ, κείμενο
προτάσεων, [1976]
-Ενιαίο Αντιηγεμονιστικό Δημοκρατικό Μέτωπο: Προκηρύξεις, ανακοινώσεις,
10/1976
-Εκθέσεις του ΤΕΕ, ενημερωτικά δελτία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 19751978
-Διάφορα: προκηρύξεις, λίστες συνθημάτων, προκηρύξεις, οδηγίες
-Σπαράγματα
Κ. 11
Φ. 44 Κείμενα για το ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα
-Κείμενα για την ιστορία του ΕΚΚΕ, χ.χ.
-Κείμενα για την ιστορία του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος, χ.χ.
-Αποκόμματα τύπου για το ΚΚΕ και το ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα, εφ. Λαϊκοί
Αγώνες, 1975-1976

Φ. 45 Τεκμήρια για την Κίνα και τον Μάο Τσε Τουνγκ
-Εσωτερικά κείμενα και προκηρύξεις για τον θάνατο του Μάο Τσε Τουνγκ, 9/1976
-Κείμενα σχετικά με την ιστορία του κινεζικού κομμουνιστικού κινήματος, χ.χ.
-Κάρτες του ΕΚΚΕ με αποσπάσματα από το έργο του Μάο Τσε Τουνγκ, χ.χ.
-Αποκόμματα τύπου για την Κίνα και τον Μάο Τσε Τουνγκ, εφ. Λαϊκοί Αγώνες,
1975-1977
-Ανακοινώσεις του ΕΚΚΕ για την εισβολή της Κίνας στο Βιετνάμ, 2/1979
Φ. 46 Τεκμήρια για το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα
-Κείμενα και σημειώσεις σχετικά με το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, χ.χ.
-Αποκόμματα τύπου για το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, εφ. Λαϊκοί Αγώνες, 19751977
-Τεκμήρια σχετικά με την προοπτική συνεργασίας μεταξύ του ΚΚ Γερμανίας και του
ΚΚ-ΜΛ Γερμανίας, 1976

