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∆ωρεά του ίδιου, 7/4/2006  

Κωδικός αναγνώρισης GR-ASKI- 0836  
 
Βιογραφικό σηµείωµα  
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Είναι οδοντίατρος στο Νοσοκοµείο Παίδων. Το 
1968 εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού. Στη δικτατορία ήταν εκπρόσωπος της σχολής 
του στο ∆ιασχολικό των Φοιτητικών Επιτροπών Αγώνα. Στην εξέγερση του 
Πολυτεχνείου ήταν πρόεδρος της Γ.Σ. Ιατρικής-Οδοντιατρικής. Φυλακίστηκε το 1972 
και το 1973 στην Ασφάλεια, τον Κορυδαλλό και την ΕΣΑ. Στρατεύτηκε 
υποχρεωτικά. Στη µμεταπολίτευση ήταν Γραμματέας Σπουδάζουσας του Ρήγα και 
αργότερα Β΄ Γραμματέας του Κεντρικού Συμβούλιου. Στέλεχος του ΚΚΕ 
Εσωτερικού. Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του Συνασπισµού από το 2000 έως 
το 2010. Ιδρυτικό στέλεχος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς. 

 
 
 

Αρχείο Μιχάλη Σαμπατακάκη  
 

Κατάλογος 
 

ΚΚΕ Εσωτερικού 
 
κ. 1  
ΚΚΕ εσωτερικού: Συνέδρια, Εθνικό Συμβούλιο, Κεντρική Επιτροπή, ΚΟ 
Αθήνας, 1976-1981 
 
 1ο Συνέδριο του ΚΚΕ εσωτ. 6-12/6/1976: αποφάσεις, απολογισμοί, χφ. 

σημειώσεις, προτάσεις, εισηγήσεις, πρόταση του N. Γουργιώτη, τροπολογίες, 
σχέδιο μανιφέστου, παρατηρήσεις, σχέδιο καταστατικού, 27 χφ., δακτ.  

 2ο (10ο) Συνέδριο ΚΚΕ εσωτ. Αθήνα 16-20/4/1978: φυλλάδια, αποκόμματα 
εφημερίδων, ψηφοδέλτια, πρόταση Δρακόπουλου, κείμενα από τον απολογισμό, 
σχέδια απόφασης, 64 χφ., δακτ., έντυπα 

 Σαμπατακάκης Μιχάλης, Εθνικό Συμβούλιο 31/1/1981, 1-2/2/1981: πρόσκληση, 
φυλλάδια, αφίσες, σχέδιο εκλογικού προγράμματος, εισηγήσεις, διακήρυξη, 17 
δακτ., έντυπα. 

 Αποφάσεις, εισηγήσεις, κείμενα Κ.Ε, 1975-1977: ανακοινώσεις, απάντηση στα 
ερωτήματα της Ελευθεροτυπίας, ψήφισμα, γνώμες Τζεφρώνη, Καρά, φυλλάδιο, 
εισηγήσεις, απόκομμα εφημερίδας,  σχέδιο δήλωσης, 8 δακτ., έντυπα 

 Κ.Ε, 1978-1979: ανακοινώσεις, αποκόμματα εφημερίδας, ενημερωτικά 
σημειώματα, σχέδιο προγραμματισμού, εσωκομματικά κείμενα, εισηγήσεις, 
αποφάσεις, πολιτικό δελτίο, πρόγραμμα δημοκρατικής διεξόδου, ομιλία 
εκδήλωσης για ευρωκομμουνισμό, δελτίο πολιτικής ενημέρωσης, χφ. σημειώσεις 
Γεωργούλα. 35, δακτ., χφ., έντυπα. 

 3η Συνδιάσκεψη ΚΟΑ, [1981] : οικονομικά, θέσεις, χφ. σημειώσεις, 7 χφ., δακτ.  
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κ. 2  
ΚΚΕ εσωτερικού: Επιτροπή Παιδείας, ΕΟΚ, Εκλογές 1977, 1976-1979 
 
 Προσκλήσεις και επιστολές προς ΚΚΕ εσωτ., 1976- 1977: προσκλήσεις, 

τηλεγραφήματα, επιστολή, 9 χφ., δακτ. 
 Εκλογές 1977, Συμμαχία (πρόγραμμα κ.α. υλικά), ΚΚΕ εσωτ. (υλικά): φυλλάδια, 

προκηρύξεις, διακήρυξη, ψηφοδέλτια, 17 έντυπα. 
 Εκλογές 1977, προγράμματα (ΕΔΗΚ, ΠΑΚΟΚ, ΚΚΕ, ΕΚΚΕ), απολογισμός 

κυβέρνησης Ν.Δ., κ.ά.: αποκόμματα εφημερίδων Ελεύθερος Κόσμος, Εξόρμηση, 
Ριζοσπάστης,  Το Βήμα, Το Βήμα της Κυριακής, 5 έντυπα. 

 ΕΟΚ, 1979: Παρουσίαση της ΕΟΚ, των κοινοτικών πολιτικών και των 
προβλημάτων τους, τμήματα από τα επίσημα κείμενα της ένταξης που 
αναφέρονται στην εκάστοτε ενότητα, άμεσες απαντήσεις σε προβλήματα 
καθημερινής πολιτικής, 23 δακτ., έντυπα. 

 Συνεδριάσεις Κ.Ε. για τη νεολαία, 1979: χφ. σημειώσεις, απόφαση, 3 χφ., δακτ. 
 
 
ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος – Δημοκρατικός Αγώνας  
 
κ. 3  
Όργανα Ρ.Φ. 1975-1985 
Α’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, διάλογος, παρέμβαση στον απολογισμό Κ.Σ., 
1976: χφ. σημειώσεις Σαμπατακάκη, ανακοίνωση, βήματα διαλόγου από το περιοδικό 
Θούριος , προσκλήσεις, 10 χφ., έντυπα. 
 Α’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, σχέδιο προγραμματικής διακήρυξης κ.ά. 10/ 

1975-1976: προγραμματική διακήρυξη του Ρήγα Φεραίου, σχέδιο του Κ.Σ., 
εισήγηση, διακήρυξη, 6 δακτ., έντυπα.  

 Α’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, σχέδιο καταστατικού κ.ά. χχ.: ανακοίνωση 
οργανωτικής επιτροπής, σχέδιο καταστατικών αρχών του Κ.Σ. του Ρήγα Φεραίου, 
κείμενο για την ίδρυση, το χαρακτήρα και τους σκοπούς της οργάνωσης, 
καταστατικά της δημοκρατικής νεολαίας Λαμπράκη και της Κ.Ν.Ε., 8 δακτ., 
έντυπα.  

 Α’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, σχέδιο θέσεων Κ.Σ. κ.ά. 1975-1976.: θέσεις, 16 
χφ., δακτ. 

 Α’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, αποφάσεις οργανωτικής επιτροπής, ανακοίνωση, 
οργανωτικά ζητήματα της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του Ρ.Φ., 4 δακτ. 

 Αποφάσεις πριν το 1ο Συνέδριο, αποφάσεις για παιδεία, 1976 - 1978: 3 δακτ. 
 ΕΚΟΝ Ρ.Φ. 1ο Συνέδριο, Συνδιάσκεψη Αθήνας, 1976: απολογισμός, 

προγραμματισμός, εισήγηση, χφ. πρακτικά, ψήφισμα της Παναθηναϊκής 
Συνδιάσκεψης της ΕΚΟΝ Ρ.Φ., ονομαστικός κατάλογος συνέδρων και της νέας 
Επιτροπής Πόλης, 6 χφ., δακτ. 

 1ο Συνέδριο Αθήνα 25-30/6/1978: προτάσεις για το Κ.Σ., αποκόμματα 
εφημερίδων, πρακτικά, ομιλία Μ. Σαμπατακάκη, απάντηση Μ.Σ. σε πρόταση 
τροποποίησης για την παιδεία, κείμενο Μ.Σ. για ομιλια Μ.Γ. στην εκδήλωση 
Ζωγράφου, θέσεις, έκθεση δράσης, προγραμματισμός, σχέδιο καταστατικού της 
ΕΚΟΝ Ρ.Φ., σχέδιο απόφασης, ανακοίνωση- έκκληση, πρόσκληση, σχέδιο 
απολογισμού για Κ.Σ. (παλιό), σημειώσεις για ειδικό σχέδιο παιδείας, θέματα 
συνεδρίασης, 20 χφ., δακτ., έντυπα. 
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 Αποφάσεις 1ου Συνεδρίου, 1978 : απόφαση, καταστατικό, 2 δακτ. 
 2ο Συνέδριο ΕΚΟΝ Ρ.Φ. 24-28/5 Αθήνα: φυλλάδια, αποκόμματα από το Θούριο, 

ανακοινώσεις, αποκόμματα από το Διάλογο, γράμμα προς το Θούριο, κανονισμός 
λειτουργίας 2ου Συνεδρίου, θέσεις, σχέδιο απολογισμού, 20 χφ., δακτ., έντυπα. 

 
κ. 4 
Γραφείο Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος 1978-1980 
 

 Γραφείο ΚΣ για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου το 1978.: εκτίμηση, 
ανακοίνωση, 2 δακτ. 

 Πρακτικά γραφείου Κ.Σ., κ.α., 1978- 1979: πρακτικά, πολιτική ενημέρωση, 
προγραμματισμοί, εκτίμηση, εισήγηση, απολογισμός, 160 χφ. 

 Γραφείο ΚΣ για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου το 1979: ανακοίνωση, γενική 
εκτίμηση, 2 δακτ. 

 Γραφείο ΚΣ για τη δουλειά του καλοκαιριού 1979: εισήγηση, απόφαση, 2 χφ., 
δακτ. 

 Χφ. σημειώσεις Μ. Σαμπατακάκη για το γραφείο ΚΣ 1979: 97 χφ. 
 Γραφείο ΚΣ διάφορα, 1979: ανακοινώσεις, εκτιμήσεις, 7 χφ., δακτ. 
 Γραφείο ΚΣ, εκτίμηση φ. Αυγής - Θουρίου 1979.: χφ. σημειώσεις Γεωργούλα, 2 

χφ. 
 Γραφείο ΚΣ για τα επεισόδια ΚΝΕ –αναρχικών στο Πολυτεχνείο 1979, χφ. 
 Γραφείο ΚΣ για τον προγραμματισμό 11/1979- 4/1980: απόφαση,  δακτ. 
 Γραφείο ΚΣ ανακοίνωση για παιδεία, γράμμα Βικτ. Αρδ.,  χφ. 
 
 
κ. 5  
Κεντρικό Συμβούλιο ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος 1974-1979 
Συνεδριάσεις Κ.Σ 1978-1979 
 

  Δικτατορία- ΚΟΣ, Μεταπολίτευση- σ. Διαμαντής, 19/9/1974: παρατηρήσεις, 
ερωτήσεις πάνω στη διακήρυξη-απόφαση της ΚΕ του KΚΕ εσωτ, 1 δακτ. 

 Αποφάσεις ΚΣ, ιδεολογική επιτροπή, 1974-1975: ανακοινώσεις, χφ. σημειώσεις, 
αποφάσεις, σχεδιάγραμμα των τμημάτων του Κ.Σ., 15 χφ., δακτ.  

 Αποφάσεις και κείμενα του Κ.Σ. και του γραφείου του Κ.Σ., 1974-1976, χχ: 
ανακοινώσεις, αποφάσεις, εισηγήσεις, δελτίο πολιτικής ενημέρωσης, χαιρετισμός, 
προκηρύξεις, 36 χφ., δακτ., έντυπα.  

 Συνεδρίαση Κ.Σ. για παιδεία, μαθητές (το Ζ. Σπουδάζουσα στο φακ. ν. 815), 
1978-1979.: χφ. σημειώσεις, προτάσεις, απόφαση, προγραμματισμός, 9 χφ., δακτ. 

  Συνεδρίαση Κ.Σ. 9/12/1979: εισηγήσεις, 2 δακτ. 
 Αποφάσεις (παλαιού) ΚΣ, 22/7/1978.: ενημερωτικό σημείωμα, αποφάσεις, δακτ. 
 Καταστατικός χάρτης, 1979.: ομιλίες, συνέντευξη Μπάμπη Γεωργούλα, 

βοηθητικό κείμενο για την ανάλυση του καταστατικού χάρτη, χφ. σημειώσεις, 
φυλλάδια, 11 χφ., δακτ., έντυπα.  

 1η Τακτική Συνεδρίαση Κ.Σ., 1978: προγραμματισμός, πρακτικά, προτάσεις, 
εκτιμήσεις 1ου συνεδρίου, χφ. σημειώσεις για συγκρότηση γραφείου και 
τμημάτων, 5 χφ., δακτ.  

 Συνεδρίαση 1-2/7/1978.: χφ. σημειώσεις Μ. Σαμπατακάκη, συγκρότηση σε σώμα, 
εκλογή γραμματέα, προέχοντα καθήκοντα, 3 χφ. 
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 2η Τακτική Συνεδρίαση Κ.Σ 30/8/1978.:  εισήγηση Μ. Σαμπατακάκη για τη 
συνεδρίαση Κ.Σ στις 30/8, 5 χφ.  

 3η Τακτική Συνεδρίαση Κ.Σ., 1/11/ 1978: ανακοινώσεις, αποφάσεις, οργανωτική 
έκθεση, 8 δακτ. 

  4η Τακτική Συνεδρίαση Κ.Σ., 31/1/1979: ανακοίνωση, σημείωμα, διάγραμμα 
εισήγησης Γεωργούλα, 5 χφ., δακτ. 

 5η Τακτική Συνεδρίαση Κ.Σ. 14-15/4/1979: ενημερωτικό σημείωμα, ανακοίνωση, 
απόφαση, εκτίμηση, εισήγηση, χφ. σημειώσεις Μ. Σαμπατακάκη για έλεγχο και 
απολογισμό, 6 χφ., δακτ.  

 6η Τακτική Συνεδρίαση Κ.Σ,  7/6/1979: εισηγήσεις, απόψεις-τροποποιήσεις Μ. 
Σαμπατακάκη, προτάσεις, απόφαση, 11 χφ., δακτ. 

 7η Τακτική Συνεδρίαση Κ.Σ, χχ.: χφ. σημειώσεις Μ. Σαμπατακάκη, κείμενο για 
τους εργαζομένους, 3 χφ., δακτ. 

 Ιδεολογική Επιτροπή, 1975-1976: ανακοίνωση, σχεδιαγράμματα μαθημάτων για 
τον καπιταλισμό, βοήθημα για την ανάλυση του προγράμματος του ΚΚΕ 
εσωτερικού, 5 δακτ. 

 Άλλοι χώροι δουλειάς, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, επαρχίες, μαθητές, εργαζόμενοι, 
1975-1976: απόφαση, κείμενο διαλόγου, θέσεις, προγραμματισμός δράσης Κ.Γ. 
Θεσσαλονίκης, θέσεις Επιτροπής Πόλης Πειραιά, σχέδιο απόφασης, προκηρύξεις, 
σχέδιο νόμου, απολογισμός γραφείου μαθητών, 18 δακτ., έντυπα. 

 Διαφώτιση, 1976- 1979: εισηγήσεις, σημειώματα, ανακοινώσεις, απόκομμα από 
Θούριο, 7 χφ., δακτ., έντυπα 

 
 
κ. 6  
Τμήματα – Επιτροπές 1975 – 1979 
 
 Αθήνα, 1978, χχ.: εισήγηση, απολογισμός, εκτιμήσεις, 4 χφ., δακτ. 
 Πειραιάς, 1978- 1979, χχ.: απόφαση, επιστολές προς το ΚΣ , προς την ΚΕ του 

ΚΚΕ εσωτ, προς το Ε.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ εσωτ., ανακοίνωση, απολογισμός, 12 
δακτ.  

 Πάτρα, 1978: εισήγηση, εκτίμηση, 2 χφ., δακτ.  
 Πολιτιστικά, 1978: ανακοίνωση, απόκομμα από εφημερίδα, 2 δακτ., έντυπα. 
 Επαρχίες, 1978: έκθεση, 1 χφ.. 
 Διεθνείς Σχέσεις, 1978: συνοπτική έκθεση για το 11ο φεστιβάλ φοιτητών και 

νεολαίας, απόκομμα εφημερίδας, 2 χφ., έντυπα. 
 Θούριος, 1978- 1979, χχ.: οικονομικά, εισηγήσεις, απόφαση, 6 χφ., δακτ. 
 Εργατικά, 1978 : εισηγήσεις, απόφαση, 3 χφ., δακτ. 
 Αυτοδιοίκηση, 1978 - 1979: ερωτηματολόγιο, ενημερωτικό για ΚΕ, βοηθητικά 

κείμενα για εκδηλώσεις, κείμενα για Τοπική Αυτοδιοικητική νεολαία, 4 δακτ.  
 ΑΤΕΣ, 1978- 1979: κατάλογοι εκλογικών αποτελεσμάτων, προγράμματα, 

εισήγηση, απολογισμός, 11 χφ., δακτ., έντυπα. 
 Μαθητές, 1978 - 1979, χχ: θέσεις, απολογισμός, ανακοίνωση, εισήγηση, έκθεση 

δράσης, 6 χφ., δακτ. 
 Ο.Β. Εξαρχείων, 1978: απολογισμός και προγραμματισμός γραφείου Ο.Β. 

Εξαρχείων, 1 δακτ. 
 
κ. 7  
Σπουδάζουσα Ρ.Φ. 1974-1979  
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 Αποφάσεις του γραφείου και της επιτροπής Σπουδάζουσας, εισηγήσεις στο 

γραφείο Σπουδάζουσας, 1974-1979, χ.χ.: ανακοινώσεις, αποφάσεις, εισηγήσεις, 
εκτιμήσεις, προκήρυξη, απολογιστικά στοιχεία, θέσεις, 40 χφ., δακτ., έντυπα. 

 Επιστολές προς το Κ.Σ. και το γραφείο Σπουδάζουσας, 1975: 11 επιστολές, χφ., 
δακτ. 

 Γραφείο Σπουδάζουσας, Σπουδάζουσα, 1975-1976: καταστατικές αρχές, 
εισήγηση, ανακοίνωση, ερωτηματολόγιο, 8 χφ., δακτ. 

 Αποφάσεις και κείμενα της ΟΒ Σπουδάζουσας, 1975-1976, χ.χ.: εισήγηση, 
αποφάσεις, θέσεις και απολογισμός του γραφείου της ΟΒ Μηχανολόγων, έκθεση 
γραφείου Ρ.Φ. Πολιτικών Μηχανικών, 9 χφ., δακτ. 

 Κείμενα για σπουδάζουσα 1976-1977: φυλλάδια, προκηρύξεις, εισηγήσεις, 
ανακοινώσεις, έκθεση, εκτίμηση, απόφαση, προτάσεις, 18 χφ., δακτ., έντυπα.    

 Οργανωτικές εκθέσεις, 1978: 4 δακτ.   
 Κατάσταση οργανώσεων Σπουδάζουσας, αρχές Γενάρη 1976, άλλων περιόδων, 

(1975-1976) : πρακτικά Αρχιτεκτονικής, ΑΣΟΕΕ, Βιομηχανικής, Γεωλογικού, 
Ιατρικής, Κολλεγίου, Μαθηματικού, Μηχανολόγων, Οδοντιατρικής, Παντείου, 
Πολ. Μηχανικών, Τοπογράφων, Φαρμακευτικής, Φιλοσοφικής, Φυσικού, 
Χημικού, Χημικών Μηχανικών, οργανωτική κατάσταση, προκήρυξη, 26 χφ., 
έντυπα 

 Πρακτικά γραφείου Σπουδάζουσας 1975-1976: πρακτικά, ανακοινώσεις, γράμμα 
του Βαγγέλη Πετσάλα προς το γραφείο Σπουδάζουσας, σχέδιο εσωτερικού 
κανονισμού, κείμενο ιδεολογικής επιτροπής για Κ.Σ., απόφαση, εισήγηση, 
αποκόμματα εφημερίδων, 71 χφ., δακτ., έντυπα 

 Συνδιάσκεψη Σπουδάζουσας τέλη Απρίλη 1976, επιμέρους εισηγήσεις για τις 
θέσεις Σπουδάζουσας, τελικό σχέδιο θέσεων Σπουδάζουσας, κατάλογος των κατά 
καιρούς μελών του γραφείου και της Επ. Σπουδάζουσας, πρόχειρη εκτίμηση της 
δράσης τους, 20 χφ., δακτ. 

 Σπουδάζουσα ν.815, 1978: προκηρύξεις, αποκόμματα από εφημερίδα, φυλλάδια, 
εισήγηση, ανακοίνωση, θέσεις, αποφάσεις, εισηγήσεις, προγραμματισμοί, 21 χφ., 
δακτ., έντυπα. 

 Συνδιάσκεψη Σπουδάζουσας 1978-Μάης, 1979: αποφάσεις, απόσπασμα άρθρου 
του Σ. Καράγιωργα, 4 δακτ., έντυπα. 

  ΟΒ Οδοντιατρικής, 1976: χφ. σημειώσεις Σαμπατακάκη, πρακτικά, σημειώσεις 
Δημήτριου Κουτούλα, οικονομικά, 14 χφ. 

 
 
κ. 8  
Δημοκρατικός Αγώνας 1974-1979 
 
 Δ.Α, 1974-1977: φυλλάδια, θέσεις, απάντηση στο υπουργείο Παιδείας, 

προκηρύξεις, ανακοινώσεις, πρόγραμμα, εισήγηση, σχέδιο προγράμματος, 19 χφ., 
δακτ., έντυπα. 

 Απολογισμοί δράσης για Δ.Α. κατά σχολές τέλη Ιούνη 1975: θέσεις, 
απολογισμοί, εκτιμήσεις, 10 χφ. 

 Σύσκεψη Δ.Α, 1978: χφ. σημειώσεις Μ. Σαμπατακάκη, αποφάσεις μετά τη 
διάσπαση για τη διατήρηση τίτλου, δήλωση Δ. Παπαδημούλη και Γ. Μπασιάκου, 
ανακοινώσεις, αποκόμματα εφημερίδων, προσχέδιο εσωτερικού κανονισμού, 11 
χφ., δακτ., έντυπα. 
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 Φοιτητικές αρχαιρεσίες 1979: απόφαση, αποκόμματα από εφημερίδες, εκτιμήσεις, 
δελτίο τύπου της ΕΚΟΝ Ρ.Φ., θέματα για εκλογές, πρακτικά, 32 χφ., δακτ., 
έντυπα. 

 
 κ. 9  
 Φοιτητικό κίνημα 1963, 1974-1980 
 

 ΕΦΕΕ, αποφάσεις Δ’ Πανσπουδαστικού 1963, Εθνικό Συμβούλιο 1975, διάφορα: 
θέσεις, προκηρύξεις, υπόμνημα, ανακοινώσεις, εσωτερικός κανονισμός, 
φυλλάδια, αποφάσεις, 22 χφ., δακτ., έντυπα. 

 Κ.Ν.Ε., 1974-1980: προγραμματισμός, απολογισμός, εισηγήσεις, έκθεση δράσης, 
χφ. σημείωση, αποκόμματα εφημερίδων, γράμμα προς τα μέλη της ΚΝΕ, 20 χφ., 
έντυπα. 

 Βοηθητικά κείμενα για παιδεία 1976-1978: κείμενο Τέλη Κάπρου, κείμενο Σιδέρη 
για την ιδιωτική εκπαίδευση, κείμενο Φλωρίδη για την τεχνική παιδεία, κείμενο 
Νίκου Φίλη για την δημοκρατία, 5 χφ. 

 Από εφημερίδες για μαθητικά , άρθρα, 1977-1978: 13 έντυπα. 
 
 

κ. 10  
Παιδεία 1975-1982 
 

 Κείμενα για την τεχνική εκπαίδευση, 1976-1977: εισήγηση, ανακοίνωση, 
προκηρύξεις, χφ σημειώσεις Λάζου, Φραγκουδάκη, αποκόμματα εφημερίδων, 12 
χφ., δακτ., έντυπα. 

 ΑΕΙ, Νόμος Πλαίσιο 1977: εισηγήσεις, σχέδιο Νόμου Πλαισίου, απολογισμός, 
κριτική στο σχέδιο Νόμου Πλαισίου, αποκόμματα από τον τύπο, 19 χφ., δακτ., 
έντυπα. 

 Κείμενα Μ. Σαμπατακάκη για παιδεία, 1977 [Επιτροπή παιδείας: Γιάννης 
Μπανιάς (επιστήμονας), Άγγελος Διαμαντόπουλος (ΚΚΕ εσωτερικού), Μ.Σ. 
(παιδεία), Ν. Μπανιάς (καλλιτέχνες)] : πρόγραμμα ΚΚΕ εσωτ., εισήγηση, άρθρο 
για Τεχνική Εκπαίδευση, ομιλία για Τεχνική Εκπαίδευση, πρόγραμμα συμμαχίας, 
άρθρο για παιδεία, κείμενο για παιδεία, απαντήσεις σε ερωτηματολόγια της 
Ελευθεροτυπίας για παιδεία, τετράδιο σημειώσεων Μ. Σαμπατακάκη για παιδεία 
49 χφ., δακτ., έντυπα. 

 Επιτροπή Παιδείας 1979-1982, χ.χ: αλληλογραφία, θέσεις, εισήγηση Μ. 
Σαμπατακάκη, διαλέξεις συνδικαλιστικής επιμόρφωσης της ένωσης λειτουργών 
μέσης εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, οργανωτικά στοιχεία, απολογισμός, άρθρα, 
τετράδιο με κατάλογο γυμνασίων Ελλάδας, 30 χφ., δακτ., έντυπα. 

 Άρθρα εφημερίδων για τεχνική εκπαίδευση και εισαγωγή Λυκείου, 1977: 80 
έντυπα. 

 Εφημερίδες κ.ά. για 815, 1975-1978 : αποκόμματα εφημερίδων, φυλλάδια, ομιλία 
του Υπουργού Παιδείας κ. Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, 11 χφ., δακτ., έντυπα. 

 
 
Προέρχονται και ενσωματώθηκαν στο αρχείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος. 
 
 

 1 Αποφάσεις Κ.Σ., 1975- 1977, χχ.: αποφάσεις, ανακοινώσεις, εκτιμήσεις, 
συμπεράσματα, προκήρυξη, γράμμα της συντακτικής επιτροπής του Θουρίου 
προς τα μέλη της ΕΚΟΝ Ρ.Φ., σχέδια εισήγησης, εσωτερικό κείμενο, 
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αποκόμματα εφημερίδας, απολογισμοί, εισηγήσεις, φυλλάδιο, 47 χφ., δακτ., 
έντυπα.  

 2 Αποφάσεις ΚΣ, 1976-1978, χχ : αποφάσεις, προκηρύξεις, σχεδιάγραμμα 
εισήγησης, γνώμες Ψαρρά, Λαζαρίδη, ανακοινώσεις, τρικ, σημείωμα, 25 χφ., 
δακτ., έντυπα. 

 


	κ. 3 
	Όργανα Ρ.Φ. 1975-1985
	Α’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, διάλογος, παρέμβαση στον απολογισμό Κ.Σ., 1976: χφ. σημειώσεις Σαμπατακάκη, ανακοίνωση, βήματα διαλόγου από το περιοδικό Θούριος , προσκλήσεις, 10 χφ., έντυπα.
	κ. 4
	Γραφείο Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος 1978-1980
	κ. 6 
	Τμήματα – Επιτροπές 1975 – 1979
	Δημοκρατικός Αγώνας 1974-1979
	 κ. 9 
	 Φοιτητικό κίνημα 1963, 1974-1980
	κ. 10 
	Παιδεία 1975-1982





