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Βιογραφικό σηµείωµα 

Ιστορικό στέλεχος της σοσιαλδηµοκρατικής Αριστεράς ο Χαράλαµπος 

Πρωτοπαππάς γεννήθηκε στην Αθήνα και φοίτησε στην Νοµική Σχολή του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έλαβε µέρος στην Εθνική Αντίσταση στην διάρκεια της 

Γερµανικής Κατοχής, υπήρξε στέλεχος των αντιστασιακών οργανώσεων Ιερά 

Ταξιαρχία, ΠΕΑΝ και Μαχόµενη Ιερά Ταξιαρχία. Το 1944 συλλαµβάνεται από 

τους Γερµανούς και φυλακίζεται στις φυλακές Αβέρωφ. Μέλος της Εθνικής 

Ενωτικής Νεολαίας του Π. Κανελλόπουλου, από όπου αποχωρεί το 1947 µε  

άλλα µέλη της για να συγκροτήσουν την Πανελλήνια Οργάνωση ∆ηµοκρατικής 

Νεολαίας ΠΟ∆Ν (1947–1953). Στην συνέχεια υπήρξε ιδρυτικό µέλος και βασικό 

στέλεχος του Σοσιαλιστικού Συνδέσµου (1954-1961), της Σοσιαλιστικής Ένωσης 

(1961-1964) και της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατικής Ένωσης (1964-1967) στην 

προδικτατορική περίοδο. Στην διάρκεια της δικτατορίας των συνταγµαταρχών 

υπήρξε στέλεχος της ∆ηµοκρατικής Άµυνας και για την δράση του διώχθηκε και 

φυλακίστηκε. Το 1974 έγινε υπουργός Βιοµηχανίας στην Κυβέρνηση εθνικής 

ενότητας, ενώ υπήρξε ιδρυτικό µέλος του Κόµµατος ∆ηµοκρατικού Σοσιαλισµού 

(ΚΟ∆ΗΣΟ), στο οποίο µετέπειτα διετέλεσε και πρόεδρος. Είχε εκλεγεί δύο φορές 

βουλευτής και υπήρξε επίσης µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισµού 

από το 1991 ως το 2004. 

 

Συνοπτική περιγραφή 

 

• Τεκµήρια των προδικτατορικών σοσιαλιστικών κινήσεων: Σοσιαλιστική 

∆ηµοκρατική Ένωση, Σοσιαλιστικό Κόµµα και Σοσιαλιστική Ένωση (1961-

1967), σειρά του περιοδικού Σοσιαλιστική Φωνή 

• Ελληνική Ένωσις υπέρ των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτου/ 

∆ιεθνής Οµοσπονδία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (1954-1967) 

• Αρχείο Κόµµατος ∆ηµοκρατικού Σοσιαλισµού ΚΟ∆ΗΣΟ (1979–1992): συνέδρια 

και συνδιασκέψεις, τεκµήρια του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής 

Επιτροπής, έγγραφα της κοινοβουλευτικής οµάδας, φεστιβάλ ΚΟ∆ΗΣΟ, Νεολαία 

ΚΟ∆ΗΣΟ 

• Κείµενα και συνεντεύξεις του Χαράλαµπου Πρωτοπαππά (1974-1999) 

• Τεκµήρια άλλων πολιτικών κοµµάτων της περιόδου της µεταπολίτευσης: Ε∆ΗΚ, 

Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατική Ένωση, Κόµµα Σοσιαλιστικής Πρωτοβουλίας κ.ά. 



• Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου (1989-1995): τεκµήρια της 

Πολιτικής Γραµµατείας, προγράµµατα, πολιτικά κείµενα, αποφάσεις, 

αποκόµµατα ηµερήσιου τύπου 

 


