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Βιογραφικά σημειώματα
Ο Αλκιβιάδης Λούλης ήταν βιομήχανος και πολιτικός. Καταγόταν από την Ήπειρο,
ήταν γιος του Θεμιστοκλή Λούλη και αδερφός του Γεώργιου Λούλη. Εξελέγη για
πρώτη φορά βουλευτής Ιωαννίνων με το Κόμμα Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1926
και επανεξελέγη σε αυτές του 1928, 1932, 1933 και 1936. Υπήρξε μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ, πρόεδρος της Εθνικής Αλληλεγγύη του ΕΑΜ και
γενικός διοικητής Ηπείρου στην κυβέρνηση του Βουνού. Μετά την απελευθέρωση
της Ελλάδας εξορίστηκε σε διάφορα μέρη.
Ο Θεμιστοκλής Λούλης, υιός του Αλκιβιάδη, ήταν πολιτικός μηχανικός,
αντιστασιακός και πολιτικός, βουλευτής Ιωαννίνων και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ.
Καταγόταν από την ιστορική οικογένεια Λούλη. Ο Θεμιστοκλής υπήρξε επιμελητής
στο ΕΜΠ και ανέπτυξε αντιστασιακή δράση, τόσο κατά την περίοδο της Κατοχής
όσο και στη διάρκεια της δικτατορίας της 21ης Απριλίου. Εξελέγη βουλευτής
Ιωαννίνων με το ΠΑΣΟΚ, στις εκλογές του 1981 και επανεξελέγη το 1985.

Κατάλογος αρχείων


Αρχείο Αλκιβιάδη Λούλη (1929-1945)

Κ. 1

Αλληλογραφία

Φ. 1 Αλληλογραφία
-Φιλο-Σηροτροφική Ένωσις Ηπείρου: εισερχόμενη-εξερχόμενη αλληλογραφία, 19331934 (λυτά έγγραφα)
-Κυλινδρόμυλος Λούλη: εισερχόμενη-εξερχόμενη αλληλογραφία, 1933, 1935 (λυτά
έγγραφα)
-Αλέξανδρος Σ. Δεσύλλας Α.Ε.: εισερχόμενη-εξερχόμενη αλληλογραφία,
σημειώματα, τηλεγραφήματα, 1937-1939 (1 ντοσιέ με σταχωμένα έγγραφα)
-Θεόδωρος Τρύφων & ΣΙΑ: αλληλογραφία, τηλεγραφήματα, αιτήσεις για άδειες
εξαγωγής και λειτουργίας νέων εγκαταστάσεων, 1938-1939 (1 ντοσιέ με σταχωμένα
έγγραφα)
Φ. 2 Αλληλογραφία κυρίως με ηπειρωτικούς συλλόγους και πρόσωπα του
ηπειρωτικού κόσμου, 1931-1935, χ.χ.
-Εισερχόμενες-εξερχόμενες επιστολές, τηλεγραφήματα κυρίως με ηπειρωτικούς
συλλόγους και πρόσωπα του ηπειρωτικού κόσμου, 1931-1932 (λυτά έγγραφα)

-Εισερχόμενες-εξερχόμενες επιστολές, τηλεγραφήματα κυρίως με ηπειρωτικούς
συλλόγους και πρόσωπα του ηπειρωτικού κόσμου, 1933 (λυτά έγγραφα)
-Εισερχόμενες-εξερχόμενες επιστολές, τηλεγραφήματα κυρίως με ηπειρωτικούς
συλλόγους και πρόσωπα του ηπειρωτικού κόσμου, 1934 (λυτά έγγραφα)
-Εισερχόμενες-εξερχόμενες επιστολές, τηλεγραφήματα κυρίως με ηπειρωτικούς
συλλόγους και πρόσωπα του ηπειρωτικού κόσμου – Αλληλογραφία με το Δικηγορικό
Γραφείο Γ. Κιαγιά & Γ. Νιάβη, 1935 (λυτά έγγραφα)
-Εισερχόμενες-εξερχόμενες επιστολές, τηλεγραφήματα κυρίως με ηπειρωτικούς
συλλόγους και πρόσωπα του ηπειρωτικού κόσμου, χ.χ. (λυτά έγγραφα)
Φ. 3 Αλληλογραφία κυρίως με ηπειρωτικούς συλλόγους και πρόσωπα του
ηπειρωτικού κόσμου, 1936-1937
-Εισερχόμενες-εξερχόμενες επιστολές, τηλεγραφήματα κυρίως με ηπειρωτικούς
συλλόγους και πρόσωπα του ηπειρωτικού κόσμου, 2/1936-2/1937 (1 ντοσιέ με
σταχωμένα έγγραφα)
Κ. 2

Αλληλογραφία (συνέχεια) – Πολιτική δραστηριότητα

Φ. 4 Αλληλογραφία κυρίως με ηπειρωτικούς συλλόγους και πρόσωπα του
ηπειρωτικού κόσμου, 1938-1939
-Εισερχόμενες-εξερχόμενες επιστολές, τηλεγραφήματα κυρίως με ηπειρωτικούς
συλλόγους και πρόσωπα του ηπειρωτικού κόσμου, 1938-1939 (1 ντοσιέ με
σταχωμένα έγγραφα)
Πολιτική δραστηριότητα
Φ. 5 Κοινοβουλευτική δραστηριότητα 1933-1934
-Ν.Δ. «περί προσμίξεως εγχώριου σίτου εις την Παρασκευή άρτου»: αιτιολογικές
εκθέσεις, τροπολογίες, εκθέσεις Α. Λούλη, 1933 (λυτά έγγραφα)
-Αιτιολογικές εκθέσεις, σχέδια νόμου και αγορεύσεις στη Βουλή για διάφορα
ζητήματα που αφορούν το νομό Ιωαννίνων, 1933-1934 (λυτά έγγραφα)
-Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πρακτικά συνεδρίασης της Βουλής,
1933 (λυτά έγγραφα)
Φ. 6α-β
Κοινοβουλευτική δραστηριότητα 1936
-Κοινοβουλευτική δραστηριότητα: επερωτήσεις, εισηγητικές εκθέσεις, καταθέσεις
εγγράφων, τροπολογίες, σχέδια νόμου, αγορεύσεις, τηλεγραφήματα, ανταποκρίσεις
και δημοσιεύματα για τη δραστηριότητα του Α. Λούλη, αλληλογραφία, 1936 (2
ντοσιέ με σταχωμένα έγγραφα)
Κ. 3

Πολιτική δραστηριότητα (συνέχεια)

Φ. 7 Κόμμα Φιλελευθέρων – Αλληλογραφία, 1931-1935
-Αλληλογραφία, τηλεγραφήματα, εκθέσεις του Α. Λούλη προς το Κόμμα
Φιλελευθέρων, 1931-1935 (λυτά έγγραφα)
-Αλληλογραφία με το Κόμμα Φιλελευθέρων, 1935-1936 (1 ντοσιέ σταχωμένα
έγγραφα)

-Επιστολές και τηλεγραφήματα του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον Α. Λούλη, 19331935 (λυτά έγγραφα)
-Αλληλογραφία σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας του Ελευθέριου Βενιζέλου,
6/1933 (λυτά έγγραφα)
-Αλληλογραφία σχετικά με τον βουλευτή Ιωαννίνων Δημητρίου Νότη Μπότσαρη,
1933, 1935 (λυτά έγγραφα)
Φ. 8 Κόμμα Φιλελευθέρων – Βουλευτικές εκλογές 1933 & 1935, Δημοψήφισμα
1935
-Επιστολές του Εθνικού Συνασπισμού ενόψει των εκλογών στις 2/7/1933, 1933 (λυτά
έγγραφα)
-Τηλεγραφήματα και επιστολές σχετικά με τον ορισμό υποψηφίων βουλευτών και την
προεκλογική εκστρατεία του Κόμματος Φιλελευθέρων ενόψει των εκλογών στις
9/6/1935, 1935 (λυτά έγγραφα)
-Τηλεγραφήματα και ένα κείμενο σχετικά με το δημοψήφισμα στις 3/11/1935, 1935
(λυτά έγγραφα)
Φ. 9 Κόμμα Φιλελευθέρων – Εκλογικοί κατάλογοι
-Εκλογικοί κατάλογοι για την περιοχή των Ιωαννίνων, 1922-1935
Φ. 10 Εκπροσώπηση της περιοχής των Ιωαννίνων
-Αποφάσεις κοινοτήτων, με τις οποίες εξουσιοδοτούν τον Α. Λούλη να
εκπροσωπήσει τα συμφέροντά τους, 1929, 1932 (λυτά έγγραφα)
-Αλληλογραφία σχετικά με τον ορισμό του Α. Λούλη αντιπροσώπου της πόλης των
Ιωαννίνων στην Εθνική Τράπεζα, 1935 (λυτά έγγραφα)
Φ. 11 Ημερήσιος ηπειρωτικός Τύπος
-Επιστολή του διευθυντή της ηπειρωτικής εφ. Κραυγή προς τον Α. Λούλη σχετικά με
συκοφαντικό άρθρο της εφημερίδας και δηλώσεις αποκατάστασής του, 1933
-Μήνυση του Α. Λούλη προς την ηπειρωτική εφ. Κήρυξ – περιλαμβάνονται και
πρακτικά της δίκης, 1933
-Επιστολή διαμαρτυρίας του δικηγόρου του Α. Λούλη Γ. Νιάβη προς την εφ.
Ηπειρωτικός Κόσμος σχετικά με άρθρο της εφημερίδας – περιλαμβάνονται φύλλα της
εφημερίδας με το άρθρο και δακτυλογραφημένη μεταγραφή του, 1935
-Αλληλογραφία, συμφωνητικά, αποδείξεις, συναλλαγματικές, αποκόμματα τύπου
σχετικά με τη συνεργασία του Α. Λούλη με την εφ. Ήπειρος, 1936
-Τηλεγραφήματα και επιστολές προς ηπειρωτικές εφημερίδες, 1933, 1935, χ.χ.
Φ. 12 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
-Αλληλογραφία της Εθνικής Τράπεζας με τον Α. Λούλη και υπουργεία σχετικά με το
ζήτημα της διαχείρισης των περιουσιών των από Τουρκοκρατίας Κοινοτήτων του
Νομού Ιωαννίνων, 1934
-Αλληλογραφία του Α. Λούλη με την Εθνική Τράπεζα, τη χήρα Σίμου και τους
δικηγόρους του, γραμμάτια, ρυθμίσεις οφειλών σχετικά με το δάνειο του Σπύρου
Σίμου, του οποίου εγγυητής ήταν ο Α. Λούλης, 1936 (1 ντοσιέ με σταχωμένα
έγγραφα)
Φ. 13 Ποικίλα
-Ονομαστικές καταστάσεις κατοίκων διαφόρων κοινοτήτων του νομού Ιωαννίνων,
χ.χ.

-Σημειώματα, έγγραφο της Επιτροπής Πρόνοιας γερόντων & ανίκανων αρτεργατών,
καταστατικό του Συνεταιρισμού Αρτοποιών Αθηνών, απόδειξη παραλαβής
βουλευτικού σήματος κ.ά.
-Μετάφραση και μεταγραφή άρθρου της εφ. Cumhuriyet με τίτλο «Αι οικονομικαί
σχέσεις ημών μετά της Ελλάδος» και κείμενο, πιθανόν ομιλίας, για το Κίνημα στο
Γουδί, 1933, χ.χ.
-Σπαράγματα κειμένων και επιστολών, χ.χ.
Κ. 4

Επαγγελματική δραστηριότητα

Φ. 14 Ελληνοαμερικανική Βιομηχανία Ελαστικού Αδελφοί Καίσαρη Α.Ε.
Προσκλήσεις σε συνεδριάσεις ΔΣ, οικονομικά στοιχεία, εκθέσεις πεπραγμένων ΔΣ,
προϋπολογισμοί , λογιστικές καταστάσεις, ενημερωτικές εκθέσεις, 1936-1937 (1
ντοσιέ με σταχωμένα έγγραφα)
Φ. 15 Εθνική Βιομηχανία Ελαστικού Α.Ε.
Προσκλήσεις σε συνεδριάσεις ΔΣ, εκθέσεις πεπραγμένων ΔΣ, αλληλογραφία, 19371938 (1 ντοσιέ με σταχωμένα έγγραφα)
Φ. 16 Σύνδεσμος των Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών
-Εισερχόμενη-εξερχόμενη αλληλογραφία του Α. Λούλη, διευθυντή του Συνδέσμου
Ελλήνων Βιομηχάνων, 1933 (λυτά έγγραφα)
-Εκθέσεις πεπραγμένων της Διοικ. Επιτροπής του Συνδέσμου, 1934, 1936 (έντυπα)
Κ. 5

Προσωπικά τεκμήρια

Φ. 17 Προσωπική αλληλογραφία - Ποικίλα
-Εισερχόμενη-εξερχόμενη αλληλογραφία με τον αδελφό του Σωκράτη Λούλη και τη
σύζυγό του Μέλπω, 1935, 1938-1939 (λυτά έγγραφα)
-Εισερχόμενη αλληλογραφία προς τον Α. Λούλη από τα αδέλφια του Δημήτριο και
πιθανόν Γεώργιο, 1933-1934 (λυτά έγγραφα)
-Επιστολές και τηλεγραφήματα του Θεμιστοκλή Λούλη, γιου του Αλκιβιάδη, 19311934 (λυτά έγγραφα)
-Ποικίλα: προσφωνήσεις για την αναχώρηση στο εξωτερικό του αδελφού του
Γεωργίου Λούλη, συλλυπητήριο τηλεγράφημα και μία ανακοίνωση για εφημερίδες,
1940, χ.χ.
Φ. 18 Οικονομικά
Οικονομικά τεκμήρια Α. Λούλη: συμβόλαια, επιστολές, σημειώματα, αποδείξεις
πληρωμών, δωρεές, συνδρομές, τηλεγραφήματα, οικονομικές καταστάσεις,
συναλλαγματικές, 1935-1939 (2 ντοσιέ με σταχωμένα έγγραφα)
Φ. 19 Ακίνητη περιουσία - Ποικίλα
-Κατόψεις, προϋπολογισμοί, προσφορές, αποδείξεις για την κατασκευή της οικίας Α.
Λούλη στην οδό Καλύμνου, 1931 (1 ντοσιέ σταχωμένα έγγραφα)
-Πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών για κτήμα στη Γλυφάδα, 1942 (λυτά
έγγραφα)
-Εκλογικό βιβλιάριο, εκδόθηκε το 1920

-Δύο ευρετήρια με ονόματα προσώπων, με τα οποία αλληλογραφούσε ο Α. Λούλης
-Σημειωματάριο με τα προσωπικά έξοδα του Α. Λούλη
-Μία μήτρα από τυπογραφικό δοκίμιο φωτογραφίας πιθανόν του Α. Λούλη
Κ. 6 Ψηφιακά αντίγραφα εγγράφων από το προσωπικό αρχείο του Α. Λούλη,
ως μέλους της ΚΕ του ΕΑΜ, 12/1944 – 2/1945 [αρκετά τεκμήρια είναι
δυσανάγνωστα]
-Αλληλογραφία του Α. Λούλη με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, το Προξενείο
Ελβετίας, τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, τον Πρεσβευτή Σουηδίας, την Επιτροπή
Διαχείρισης Βοήθειας για την Ελλάδα κ.ά. σχετικά με διανομή τροφίμων και
φαρμάκων σε περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά, την ασφαλή διέλευση της
βοήθειας, τις συλλήψεις στελεχών του ΔΕΣ και άλλων πολιτών και τα αιτήματα για
απελευθέρωσή τους, τους αιχμαλώτους πολέμου και τη Συνθήκη της Γενεύης, τους
ομήρους, τις επιτάξεις, τη στέγαση ξένων αντιπροσωπειών, την επιστροφή αριστερών
κρατουμένων, τους πρόσφυγες
-Εσωτερική αλληλογραφία Α. Λούλη με Γ. Σιάντο, Πολιτοφυλακές, Α΄ Σώμα
Στρατού, την ΚΕ και Διευθύνσεις του ΕΛΑΣ σχετικά με τους αιχμαλώτους πολέμου
και τη Συνθήκη της Γενεύης, τις συλλήψεις πολιτών και την απόλυσή τους, τις
αποθήκες υλικών, τη στέγαση ξένων αντιπροσωπειών
-Εκθέσεις, σημειώματα, εκκλήσεις σχετικά με την πορεία των μαχών, τον επισιτισμό
των κατοίκων, τους αιχμαλώτους πολέμου, τους ομήρους, τις επιτάξεις ή κατασχέσεις
προϊόντων
-Αποκόμματα τύπου της εφ. Ελεύθερη Ελλάδα για τη Συμφωνία της Βάρκιζας, 2/1945


Αρχείο Θεμιστοκλή Λούλη (1938-1976)

Κ. 7
Φ. 20 Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Ειρήνης, 16-17/5/1965
-Διακήρυξη και κείμενο με τους στόχους του συνεδρίου, 1965
Φ. 21 F.I.R. 4ο Συνέδριο, Βαρσοβία 13-16/12/1962
-Τεκμήρια για το 4ο Συνέδριο, Βαρσοβία 13-16/12/1962: προετοιμασία συνεδρίου,
αποφάσεις, εισηγήσεις και εκθέσεις επιτροπών, ενημερωτικά δελτία της FIR για το 4ο
Συνέδριο
-Χφ. σημειώσεις, σχέδια ομιλιών, πληρεξούσια εκπροσώπησης από οργανώσεις
αντιστασιακών στον Θ. Λούλη, κάρτα αντιπροσώπου κ.ά.
Φ. 22 F.I.R. 5ο Συνέδριο, Βουδαπέστη 9-12/12/1965 - Ποικίλα
-5ο Συνέδριο, Βουδαπέστη 9-12/12/1965: έκθεση δράσης της Πανελληνίου Ενώσεως
Αναπήρων & Τραυματιών Εθνικής Αντιστάσεως (ΠΕΑΤΕΑ), πληρεξούσιο
εκπροσώπησης
-Χφ. σημειώματα, κείμενα, εκθέσεις για τη F.I.R.
Φ. 23 Εθνική Αντίσταση: κείμενα – σύλλογοι αγωνιστών
-Εκθέσεις, χφ. σχέδια κειμένων, κείμενα για την ελληνική αντίσταση, 1961-1964

-Ενώσεις και σύλλογοι αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: κάρτες, αποδείξεις
συνδρομών, προσκλήσεις, καταστατικό της Πανελληνίου Λέσχης Αγωνιστών
Εθνικής Αντιστάσεως, 1964-1966
Κ. 8
Φ. 24 Ένωση Κέντρου
Βουλευτικές εκλογές 16/2/1964: προεκλογικό φυλλάδιο, κατάλογος εκλογικών
τμημάτων νομού Ιωαννίνων, κείμενο του βουλευτή Χρήστου Παπασταύρου με τίτλο:
«Η ερήμωσις του χωριού και της υπαίθρου», 1964
Φ. 25 Τεκμήρια για τη δίκη μετά την έκρηξη στον Γοργοπόταμο
Υλικά της προανακριτικής διαδικασίας: απολογίες κατηγορουμένων, εντάλματα
φυλάκισης, κλητεύσεις του Εισαγγελέα Λαμίας, εκθέσεις εξέτασης μαρτύρων, 1965
Φ. 26 Μεταπολίτευση - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Εκλογές 20/7/1975: ψηφοδέλτιο, βεβαίωση ψήφου, ενημερωτικά δελτία του ΤΕΕ για
τις εκλογές, πληροφοριακά δελτία της παράταξης «Δημοκρατική Συνεργασία
Μηχανικών», υποψηφιότητα Θ. Λούλη, 1974-1975
Φ. 27 Μεταπολίτευση - Πολιτική δραστηριότητα
-ΠΑΣΟΚ: τεκμήρια για το προσυνέδριο της 16/3/1975, οργανωτικά κείμενα, έντυπα
φυλλάδια με τις θέσεις του κόμματος για τη μοναρχία, τη συνέντευξη τύπου του Α.
Παπανδρέου της 3/9/1974 κ.ά., 1974-1975
-Διακήρυξη αρχών της Ελληνικής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Ένωσης (ΕΛΣΕ), 8/1974
(πολλαπλά αντίτυπα)
-Κείμενα και σχέδια κειμένων σχετικά με το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΣΕ, χ.χ.
-Ποικίλα: αρχείο τύπου, επιστολές από το Πρακτορείο Ελληνικού Τύπου και την
Ένωση Απολυθέντων Υπαλλήλων, 1974-1976
Φ. 28 Προσωπικά τεκμήρια : 100 χρόνια από την ίδρυση του ΕΜΠ
-Ομιλία του Θ. Λούλη, συγχαρητήρια τηλεγραφήματα, δημοσιεύματα, 1938 (1 ντοσιέ
σταχωμένα έγγραφα)
Φ. 29 Προσωπικά τεκμήρια
-Προσωπική
αλληλογραφία-ποικίλα:
ευχετήριες
επιστολές
και
κάρτες,
τηλεγραφήματα, προγράμματα κ.ά., δεκαετία 1970
-Σχέδια βιογραφικών σημειωμάτων του Θ. Λούλη, δακτ. και χφ. (πολλαπλά
αντίγραφα), 10/10/1974
-Κείμενα και σχέδια κειμένων του Θ. Λούλη θρησκευτικού περιεχομένου, 1975, χ.χ.
Φ. 30 Προσωπικά τεκμήρια: Τετράδια
-Τετράδια και σημειωματάρια εκμάθησης ρώσικων κ.ά.

