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Βιογραφικό σηµείωµα
Μέλος της ΕΠΟΝ, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο από τις γερµανικές
αρχές κατοχής το 1944, αλλά τελικά οδηγήθηκε στις γερµανικές φυλακές
Λάντσµπεργκ, από όπου απελευθερώθηκε το 1945. Γραµµατέας της ΕΠΟΝ
Κρήτης και µέλος του Κεντρικού Συµβουλίου, εκτοπίστηκε το 1947 στην Ικαρία
και στη συνέχεια στη Μακρόνησο. Μετά την απόλυσή του, το 1950, εργάστηκε
για την ανασυγκρότηση της Αριστεράς. Υπήρξε ηγετικό στέλεχος της Ε∆Α
(µέλος της ∆ιοικούσας και Εκτελεστικής Επιτροπής και βουλευτής από το 1951
έως το 1964). Στη δικτατορία, ως µέλος του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΜ,
συντόνιζε τις αντιδικτατορικές δραστηριότητες στη ∆υτική Ευρώπη. Μέλος του
Γραφείου του ΚΚΕ εσωτερικού, µετά τη διάσπαση. Στη µεταπολίτευση διετέλεσε
διευθυντής της εφηµερίδας Αυγή (1976 -1978). Ιδρυτικό στέλεχος της Ελληνικής
Αριστεράς (Ε.ΑΡ.), βουλευτής και κοινοβουλευτικός της εκπρόσωπος (19871989). Το 1989 προσχώρησε στη ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη και συµµετείχε στις
βουλευτικές εκλογές στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Η έκδοση Αντώνης
Μπριλλάκης, ∆ιαδροµές και αναζητήσεις της Αριστεράς µετά τον εµφύλιο, Επιλογή
κειµένων, Βιογραφικό σχεδίασµα που επιµελήθηκαν ο Ηλίας Νικολακόπουλος και
η Ευδοκία Ολυµπίτου στηρίχτηκε σε κείµενα προερχόµενα από το αρχείο.
Συνοπτική περιγραφή
•

Τεκµήρια της πολιτικής διαδροµής και παρουσίας του Αντώνη Μπριλλάκη από
τις γραµµές της Ε∆Α (1951-1967), του ΚΚΕ εσωτερικού (1968-1986), της Ε.ΑΡ.
(1986-1989),

του

Συνασπισµού

(1988-1990)

και

της

∆ηµοκρατικής

Συµπαράταξης (1990-1992)
•

Αντιδικτατορικό κίνηµα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: σηµαντικά τεκµήρια για
την οργάνωση του αντιδικτατορικού κινήµατος στο εξωτερικό, την επικοινωνία
µε την Ελλάδα, την οργάνωση και τη δράση διαφόρων αντιστασιακών πυρήνων.
Κείµενα της συµφωνίας ΠΑΜ - ΠΑΚ, -την οποία υπέγραψε εκ µέρους του ΠΑΜ
ο Αντώνης Μπριλλάκης, ως εκπρόσωπός του στο εξωτερικό- οι κοινές
ανακοινώσεις των δύο οργανώσεων και η αλληλογραφία Αντώνη Μπριλλάκη και
Ανδρέα Παπανδρέου (1968-1972)

•

Απόψεις στελεχών και µελών της Κ.Ε. του ΚΚΕ και κείµενα του Γραφείου
Εσωτερικού της Κ.Ε του Κ.Κ.Ε. για τη διάσπαση του ΚΚΕ (1968)

•

Αρχείο τύπου των περιόδων 1951-1967, 1975-1992

