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Αργυρώ Πολυχρονάκη-Κοκοβλή (∆ρακώνα Κυδωνίας 1927 -)  
 
Αρχείο της περιόδου 1954-1999  
Μέγεθος αρχείου 2 κουτιά – ελεύθερη πρόσβαση  
∆ωρεά των ιδίων, 9/2003 & 9/2004  

Κωδικός αναγνώρισης: GR-ASKI-0558  
 
Βιογραφικά σηµειώµατα  
Ο Νίκος Κοκοβλής µεγάλωσε στα Χανιά. Η γερµανική κατοχή τον βρίσκει 
φοιτητή στην Αθήνα. Από την αρχή μετέχει στην Αντίσταση. Το Ιούνιο του 
1941 κατεβαίνει στα Χανιά και συνδέεται µε το ΚΚΕ. Αγωνίζεται ως στέλεχος 
του ΕΑΜ και µετά την απελευθέρωση εκλέγεται γραμματέας του Εργατικού 
Κέντρου Χανίων. Συλλαμβάνεται το 1946, αλλά αφήνεται ελεύθερος ύστερα 
από τις κινητοποιήσεις των εργατών. Το 1947 μπαίνει στην παρανοµία και 
στη διάρκεια του εµφυλίου πολέµου εντάχθηκε στο ∆ηµοκρατικό Στρατό. 
Μετά το τέλος του εµφυλίου ήταν υπεύθυνος µαζί µε την Αργυρώ Κοκοβλή 
των παράνοµων οργανώσεων του νοµού. Παρέµειναν καταδιωκόµενοι και 
επικηρυγμένοι µέχρι το 1962 όταν και φυγαδεύτηκαν στο εξωτερικό. Έζησαν 
στην ΕΣΣ∆ για 14 χρόνια και επαναπατρίστηκαν το 1976. 
 
 Η Αργυρώ Πολυχρονάκη-Κοκοβλή συµµετείχε στην Αντίσταση οργανωµένη 
στην ΕΠΟΝ. Το 1947 συλλαµβάνεται και κρατείται στη φυλακή. 
Αποφυλακίζεται ελλείψει στοιχείων. Το 1948 βγαίνει στο βουνό και 
εντάσσεται στο ∆ηµοκρατικό Στρατό όπου γνωρίζει και τον Νίκο Κοκοβλή. 

 
 

Αρχείο Νίκου και Αργυρώς Κοκοβλή 
 

Κατάλογος 
κ. 1 

Τεκμήρια της περιόδου της παρανομίας 1954-1962 

Φ. 1 Προσωπικά τεκμήρια: αλληλογραφία – νομικά έγγραφα 1956-1961 

 Επιστολές νόμιμων και παράνομων στελεχών προς τον Νίκο Κοκοβλή (Δ,  
Δημήτρη, 15) 1956-1961 

 Επιστολές (ψιλογραφίες) του «Φίλιππου» (Γιάννης Λιονάκης), μέλους 
του Γραφείου και υπεύθυνου της παράνομης οργάνωσης Αποκόρωνα, 
χφ. 1956-1958 (31 ψιλογρ.) 

 Επιστολές (ψιλογραφίες) της «12» (Σοφία Χατζηγρηγόρη), νόμιμου 
στελέχους, χφ., χ.χ. (19 ψιλογρ.) 

 Επιστολές (ψιλογραφίες) της «Τούλας» (Μαριάντα Βαρδάση), νόμιμου 
στελέχους, χφ., 1956 (13 ψιλογρ.) 
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 Επιστολές (ψιλογραφίες) του «Μ» (Μήτσος Ευαγγελινός), νόμιμου 
στελέχους, χφ, 1956-1957, 1959 (12 ψιλογρ.) 

 Επιστολές (ψιλογραφίες) του «Αριστείδη» (Μανώλης Μαρούσης), 
νόμιμου στελέχους, χφ., 1956-1957 (7 ψιλογρ.) 

 Επιστολές (ψιλογραφίες) του Μιχάλη Λουπάση, νόμιμου στελέχους, 
χφ, 1958 (2 ψιλογρ.) 

 Επιστολές (ψιλογραφίες) του «Πέτρου» (Σταμάτης Μαριόλης), μέλους 
του Γραφείου και υπεύθυνου της παράνομης οργάνωσης Κισάμου, χφ., 
1956-1961 (21 ψιλογρ.) 

 Επιστολές (ψιλογραφίες) αγνώστου αποστολές, χφ., 1959-1960 (4 
ψιλογρ.) 

 Πλαστό δελτίο ταυτότητας παράνομου στελέχους του Νομού Χανίων 
και οι κρυπτογραφικοί κώδικες που χρησιμοποιούνταν στην 
αλληλογραφία 

 Αλληλογραφία του Νίκου και της Αργυρώς Κοκοβλή με διάφορα 
πρόσωπα και άρθρα προς τον τύπο με ψευδώνυμα, χφ., χ.χ. 

 Αλληλογραφία (ψιλογραφίες) στελεχών στην παρανομία, χφ., 1956-1958 
(7 ψιλογρ.) 

 Ποινική δίωξη: Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χανίων για 
παράταση του εντάλματος σύλληψής τους, απόφαση του Εφετείου Κρήτης 
για αναστολή δίκης λόγω φυγοδικίας, φύλλο της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης «περί λήψεως ευεργετικών μέτρων», δακτ. και πολυγρ., 1957-
1958, 1968 

 
Φ. 2 Κομματική Οργάνωση Χανίων 1954-1960 

 Αλληλογραφία και σημειώματα (ψιλογραφίες) της ΚΟ Χανίων με την ΚΕ 
του ΚΚΕ και την ΕΠΟΝ, φωτοτ., 1956-1957 

 Αλληλογραφία (ψιλογραφίες) της ΚΟ Χανίων με κρατουμένων των 
Φυλακών Ιτζεδίν, χφ. και φωτοτ., 1959-1960 (5 ψιλογρ.) 

 Επιστολές προς την ΚΟ Χανίων  

 Παύλος Μιχελιουδάκης, μέλους του Νομαρχιακής Επιτροπής ΕΔΑ 
Χανίων, περί χορήγησης αμνηστίας, 1958 

 Παντελάκης σχετικά με τη δολοφονία του αντάρτη Αγγελή Ηλιάκη, 
χφ., χ.χ. 

 Τεκμήρια για την απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ να διαλύσει τις παράνομες 
οργανώσεις  

 Γράμμα φυλακισμένων σχετικά με τη διάλυση των παράνομων 
οργανώσεων, φωτοτ., 2/11/1958 

 Επιστολή του «Κλιμακίου του ΚΚΕ» προς την ΚΟ Χανίων, χφ., 6/1959 

 Απόφαση διάλυσης της ΚΟ Χανίων, πολυγρ., 6/1/1960 

 Μαρτυρία των Ν. Κοκοβλή, Γ. Λιονάκη και Στ. Μαριόλη με τίτλο: «Η 
παράνομη οργάνωση της Κρήτης», χφ. (μεταγενέστερη) 

 Ανακοίνωση της απόφασης της ΚΕ του ΚΚΕ για ανασυγκρότηση των 
παράνομων οργανώσεων, δακτ., 1954 
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Φ. 3 Φάκελος Παγώνας Κοκοβλή 
 

 Βουλεύματα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χανίων για παράταση 
του εντάλματος σύλληψής της, δακτ., 1955-1956, 1958-1959 

 Αποφάσεις Εφετείου Κρήτης για αναστολή δίκης λόγω φυγοδικίας, δακτ., 
1956 

 
Τασκένδη 1962-1976  
 
Φ. 4 Τασκένδη: κείμενα-επεξεργασίες του βιβλίου «ΕΣΣΔ. Προσδοκίες 
και πραγματικότητα» 
 

 Κείμενα και σημειώσεις ομιλιών και άρθρων του Νίκου και της Αργυρώς 
Κοκοβλή, σχετικά με τη διάσπαση του ΚΚΕ και τον αντίκτυπό της στους 
πολιτικούς πρόσφυγες της Τασκένδης, χφ. 1968 

 Τεκμήρια για τη διάσπαση του ΚΚΕ: επιστολή κρατουμένων από τις 
Φυλακές Αίγινας, μεταγραμμένη ανοιχτή επιστολή του Νίκου 
Ζαχαριάδη, μήνυμα κρατουμένων από τις Φυλακές Αβέρωφ, δακτ. και 
χφ., 1968-1969 

 Σχέδια κειμένου διαμαρτυρίας προς τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Αντιστασιακών σχετικά με τη ίδρυση οργάνωσης Ελλήνων 
εκπατρισμένων αντιστασιακών που ζουν στην Τασκένδη, χφ., 4/1969 

 Σημειωματάρια με τις χειρόγραφες επεξεργασίες του βιβλίου «ΕΣΣΔ. 
Προσδοκίες και πραγματικότητα. Μνήμες που ποτέ δεν σβήνουν», χ.χ. 

 Σημειώματα και κείμενα σχετικά με τη ζωή στη Τασκένδη, χφ., χ.χ. 
 

Φ. 5  Φωτογραφίες 

 Φωτογραφίες του Νίκου και της Αργυρώς Κοκοβλή σε Τασκένδη και 
Βουδαπέστη, 1962-1963, 1967 

 Πολιτικοί πρόσφυγες σε Τασκένδη, Πολωνία, Ουγγαρία: καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις, εκθέσεις κ.ά. (δεκαετία 1960) 

 Επιστροφή των πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα, 1976 
 

κ. 2 
 
Φ. 1 εφ. Νέος Δρόμος 
 

 Σπαράγματα και φύλλα εφημερίδας με άρθρα του Νίκου και της 
Αργυρώς Κοκοβλή (Νίκος και Αργυρώ Μαδαρίτη), 1962-1969, 1972 

 
Φ. 2 Άρθρα – κείμενα – συνεντεύξεις – δημοσιεύματα 
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 Ανάτυπα άρθρων του Νίκου Κοκοβλή από το περ. Ελλωτία, Χανιά 1997-
1998 

 Κείμενο του Νίκου Κοκοβλή με τίτλο: «Από την Αντίσταση στον Εμφύλιο. 
Ιστορικό σημείωμα», Χανιά 9/1997, 20σ. 

 Συνεντεύξεις, άρθρα και αφιερώματα στον Νίκο και την Αργυρώ 
Κοκοβλή, 1977-1999 

 
Φ. 3 Μαρτυρίες-βιογραφικά σημειώματα πολιτικών προσφύγων 
 

 Τετράδιο με χφ μαρτυρία και χφ σημειώματα του Μήτσου Παπακώστα, 
Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων στην 
Τασκένδη 

 Χειρόγραφη μαρτυρία του Δημήτριου Μπαλάσκα, Τασκένδη 30/8/1975 

 Χειρόγραφο βιογραφικό σημείωμα του Θεόδωρου Μπιζουργιάννη, 
17/5/1983 

 
Φ. 4 Τύπος 1946-1981 
 

 Εσωτερικό Δελτίο. Έκδοση της Δ.Ε. της ΕΔΑ, τχ. 31-33 (1-3/1962) 

 Λαϊκή Ενότητα. Όργανο της Κομμ. Οργάνωσης Χανίων, αρ. φ. 31 (1/1959) 
– 37 (9-10/1959) 

 Λεβεντιά. Ειρήνη-Ανεξαρτησία-Δουλειά-Μόρφωση-Πολιτισμός, Χανιά, αρ. 
φ. 16 (2/1955) – 31 (8/1958) 

 Λεβεντιά. Όργανο της ΕΠΟΝ Αθήνας-Πειραιά, αρ. φ. 24 (10/1956) 

 Μαχόμενη Κρήτη. Μηνιάτικο όργανο της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του 

Κ.Κ.Ε., Χανιά, αρ. φ. 1 (9/1946) 

 Νέος Κόσμος. Μηνιάτικο πολιτικό θεωρητικό περιοδικό, τχ. 9 (9/1959) 

 Παιδική Φωνή (Η), αρ. φ. 35 (3/1981) 

 Ριζοσπάστης. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού 
Κόμματος της Ελλάδας, αρ. φ. 48/10038 (12/4/1953), 1[2]6 (12/1956) 

 Φωνή των Εκπατρισμένων (Η). Μηνιαία έκδοση της ΚΕΠΕ, αρ. φ. 72 
(10/1981) 

 
Φ. 5 Ποικίλα 
 

 Χειρόγραφο βιογραφικό σημείωμα του Νίκου Κοκοβλή, χ.χ. 

 Προσωπικές σημειώσεις, χ.χ. 

 Χειρόγραφο σημείωμα για τον Γιώργο Τσιτήλο, χ.χ. 

 Χειρόγραφη επιστολή του Νίκου και της Αργυρώς Κοκοβλή προς τον 
Αργύρη Πετρονώτη, 10/9/2003 

 Ανοικτή επιστολή του ΠΣΑΕΕΑ προς τον Υπ. Εθνικής Άμυνας Τζανή 
Τζανετάκη, 10/2/1990 

 Αντίγραφο προκήρυξης του ΕΑΜ πόλης Χανίων, 5/12/1944 

 Αντίγραφο ποιήματος για τον Λευτέρη Αποστόλου, χ.χ. 

 Προκήρυξη του «Σοσιαλιστικού Αγώνα», 16/11/1988 
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 Σεβετίδης Β., Αφιέρωμα στην Κύπρο, Εκδόσεις «Η Φωνή των 
Εκπατρισμένων», 8/1982, φυλλάδιο, 25 σ. 




