Πορφυρογένης Μιλτιάδης (Αγριά Βόλου 1903 - Τσεχοσλοβακία 1958)
Αρχείο της περιόδου 1947 - 1958 Μέγεθος αρχείου 4 κουτιά – ελεύθερη
πρόσβαση
∆ωρεά Κατερίνας Πορφυρογένη, 7/1/2005
Kωδικός αναγνώρισης GR-ASKI- 0701
Βιογραφικό σηµείωµα
Ο Μιλτιάδης Πορφυρογένης γεννήθηκε στην Αγριά Βόλου στις 25/2/1903
και φοίτησε στην Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ιορίστηκε
δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Βόλου το 1925 και το 1929 µετατέθηκε στην
Αθήνα. Έγινε µέλος του ΚΚΕ το 1926 και το 1929 ανέλαβε την ηγεσία της
Εργατικής Βοήθειας της οργάνωσης που φρόντιζε τους πολιτικούς
κρατούµενους και τις οικογένειές τους. Το 1932 και το 1936 εκλέχθηκε
βουλευτής στο Βόλο και το 1934 ήταν υποψήφιος δήµαρχος Βόλου µε το ΚΚΕ.
Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου τον εκτόπισε διαδοχικά στην Ανάφη, την
Ακροναυπλία και την Κίµωλο, όπου και τον βρήκε ο πόλεµος. Μετά την
κήρυξη του πολέµου απέδρασε από την Κίµωλο και βρέθηκε στην Κρήτη,
καθοδηγώντας και συντονίζοντας τις αντιστασιακές οργανώσεις. Συµµετείχε
στις διαπραγµατεύσεις Λιβάνου και Καζέρτας και το 1944 ανέλαβε Υπουργός
εργασίας στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Το 1944 εκλέχθηκε µέλος της ΚΕ
του ΚΚΕ. Στη διάρκεια του εµφυλίου αντιπροσώπευσε το ΚΚΕ στο Συνέδριο
του Κ.Κ. Γαλλίας όπου και εξήγγειλε τη σύσταση της Κυβέρνησης του βουνού
και παράλληλα ο ίδιος ανέλαβε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Μετά την
υποχώρηση του ∆ηµοκρατικού Στρατού εκπατρίστηκε στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης ενώ κατέβηκε παράνοµα δύο φορές στην Ελλάδα την
περίοδο 1954-1956. Μετά την καθαίρεση του Νίκου Ζαχαριάδη από την
αρχηγία του ΚΚΕ το 1956, ο Μιλτιάδης Πορφυρογένης τέθηκε σε αποµόνωση
από την νέα ηγεσία του κόµµατος. Πέθανε το 1958 στην Τσεχοσλοβακία.

Αρχείο Μιλτιάδη Πορφυρογένη
Αναλυτικός Κατάλογος
κ.1
Φ. 1
Προσωπικά Έγγραφα





Βιογραφικό Σημείωμα
Νεκρολογία, Αγωνιστής, 11(585) (14/3/1958)
Επιστολή Κ.Ε. ΚΚΕ προς Μαρία Πορφυρογένη, 29/10/1958

Φ.2
Ομιλίες, κείμενα, και σημειώσεις του Μ. Πορφυρογένη 1946-1949




















Πρόσκληση Κ.Κ.Μ. Βρετανίας προς Μ. Πορφυρογένη για ομιλία σε
εκδήλωση, 2/1947
Εισήγηση Μ. Πορφυρογένη στα γαλλικά, Συνέδριο Κ.Κ. Γαλλίας,
Στρασβούργο 6/1947
Πειθαρχική κλήση, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) προς Μ.
Πορφυρογένη, 5/7/1947
Rapport de la section Greque, Μ. Πορφυρογένης, Βρυξέλλες 7/1947
Χειρόγραφο Μ. Πορφυρογένη, γαλλικό κείμενο, [πρακτικά] συζήτησης
επιτροπής βοήθειας, 29/11/1947
Χειρόγραφα Μ. Πορφυρογένη στα γαλλικά με αναφορές εξελίξεων,
Βουδαπέστη, 5/12/1947, 3/12/1947
Δακτυλογραφημένο κείμενο Μ. Πορφυρογένη, χαιρετισμός σε
συγκέντρωση αλληλεγγύης προς ελληνική υπόθεση, Πράγα
16/12/1947, (2)
Χαιρετισμός Μ. Πορφυρογένη σε [συγκέντρωση] στην Ουγγαρία,
[12/1947]
Χαιρετισμός, αγγλικό κείμενο του Μ. Πορφυρογένη για τις ελληνικές
εξελίξεις [1947] (2)
Επιστολή, Ministre de la republique tsechoslovaque προς Μ.
Πορφυρογένη, Βέρνη, 6/10/1948
Χειρόγραφο Μ. Πορφυρογένη στα γαλλικά, ελλιπές, χ. χ., [1947-1949]
Χειρόγραφες σημειώσεις Μ. Πορφυρογένη κειμένου για την
κατάσταση στην Ελλάδα στα γερμανικά και στα γαλλικά, ελλιπές, χ. χ.
Speech of M. Porfyrogenis/ ομιλία του Μ. Πορφυρογένη στα αγγλικά,
[1946-1949]
Κείμενο Μ. Πορφυρογένη, La Grece fait un Appel, [1946-1947]
Δικαστική απόφαση, ΓΣΕΕ και Δ. Παπαρήγας κατά Υπουργού
Εργασίας, Ολομέλεια 469/1947, 11/10/1946
Σημείωμα στα γαλλικά για παράδοση σημειώματος στον Henry
Wallace, 23/4/1947
Δεύτερη σελίδα από επιστολή Μ. Βαφειάδη προς Ο.Η.Ε., 5/9/1947
Abrege de l’ activite de la société Tchécoslovaque- Greque pendant l’
anne 1947, 1947













Χαιρετισμός Κ.Κ. Δανίας προς τη Προσωρινή Δημοκρατική
Κυβέρνηση, 1947
A.W. Sheppard, Britain in Greece/ Co se deje v recku, 1947
(τσεχοσλοβάκικη έκδοση)
Επιστολή Υπ. Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Ελλάδας προς
Σεραφείμ Μάξιμο 3/10/1948
Επιστολή Ministre des affaires étrangers, Démocratie de Grece a Henry
Wallace, New York, 10/10/1948
Επιστολή Ministre des affaires étrangers, Democratie de Grece a l’
assemble générale des Nations Unies, 10/10/1948, (2x)
Απόκομμα εδημερίδας L’ Humanite, 30/10/1948
Speech of the fraternal Delegate of Greece, no 6, GB, [1946-1949]
Δακτυλόγραφο γαλλικό κείμενο για ελληνικές εξελίξεις και για τις
πολιτικές ελευθερίες, χ.χ., [1946-1949]
Κείμενο στα γαλλικά για τη νομοθεσία και τις πολιτικές διώξεις στην
Ελλάδα, [1946-1947]
Δύο φωτογραφίες με κεφάλια ανταρτών
Φωτογραφία με την ηγεσία του Δ.Σ.Ε. στο βουνό

Φ. 3 Αλληλογραφία Μ. Πορφυρογένη με Σ. Μάξιμο








Επιστολή Σ. Μάξιμου προς Μ. Πορφυρογένη, Λονδίνο 7/12/1947
Επιστολή Μ. Πορφυρογένη προς τον Σ. Μάξιμο για αλληλεγγύη και
στέρηση ιθαγένειας, Πράγα, 9/12/1947
Επιστολή Σ. Μάξιμου προς Μ. Πορφυρογένη, Λονδίνο 11/12/1947
Επιστολή Marion Pascoe [Σαράφη] (League for Democracy in Greece)
προς Μ. Πορφυρογένη, αγγλικό κείμενο για την έκδοση του Σαράφη
ΕΛΑΣ, 22/10/1949
Απόκομμα τσέχικης εφημερίδας, άρθρο Σεραφείμ Μάξιμου, τσέχικα, χ.
χ.
Δεύτερη σελίδα επιστολής για ελληνικά ζητήματα, Frithjof TidemandJihannessen, Νορβηγία, χ. χ.

Φ.4α
Τεκμήρια για τους Έλληνες πολιτικούς κρατούμενος και εξόριστους (19491963) (επιστολές διεθνών φορέων, ενημερωτικά φυλλάδια κ.ά.)



Απόκομμα, Pour l’ abrogation de la loi 375/1936, χ.χ.
Comite International de la Croix-Rouge, επιστολή
Πορφυρογένη (Υπουργός Δικαιοσύνης, ΠΔΚ), 9/12/1949

προς

Μ.

























Messages au monde libre, La martyre des patriots grecs déportés aux
îles de la mort, Grece Nouvelle, [1951]
Bulletin trimestriel sur l’ activité de secours en Grece du comite
international de la croix-rouge, 1954
International Association of Democratic Lawyers, Pour la détense des
libertés démocratiques ( Une delegation de l’ A.I.J.D. en Grece),
12/2/1955
Comité d’ Aide á l’ Enfance grecque, επιστολή προς Κ. Καραμανλή,
21/3/1956
Επιστολή Officier de l’ Orde de la Santé Publique (France) προς Υπ.
Δικαιοσύνης για την απελευθέρωση των κρατουμένων γυναικών,
Γενεύη, 7/1/1957
Επιστολή J[oe] προς Μ. Πορφυρογένη για ελληνικά ζητήματα
αλληλεγγύης, 8/6/1957
Επιστολή από Joe προς [Μ. Πορφυρογένη], στα γαλλικά, Παρίσι
30/9/19[57]
Κείμενο για την κατάσταση στην Ελλάδα, Κ. Μαρίνης, Βιέννη, 5/1960
Memorandum des détenus politiques de la Grece au congres
international des Croix Rouges a Geneve, 12/9/1962
Athenian Association of Political Exiles and Prisoners’ Families,
Appeal to the international Red-Cross Committee, 12/9/1962
List of the over-aged political detainees, [1962]
Communique de presse (για πολιτικούς κρατουμένους γαλλικές
υπογραφές), 24/3/1963
Press Bulletin, Ε.Δ.Α., Αθήνα, no 166 (19/12/1963)
Δελτίο ειδήσεων Ε.Δ.Α., no 275 (στα γαλλικά), [1966-1967]
Στάθης Κανναβός, Επιστολή πολιτικού κρατουμένου των φυλακών
Κέρκυρας προς το Κομιτάτον του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, χ. χ.
Appel pour une aide en faveur des prisoners communistes égyptiens et
de leurs families, χ.χ.
Note sur les Atteintes aux droits de l’ home en Grece, Comite d’
initiative pour l’ amnestie genial aux détenus et exiles politiques et
pour le respect des droits de l’ home en grec, χ.χ.
Au Comité Internaional de la Croix Rouge, Association d’ Athénes des
Familles des Exilés et des Détenus politiques, Γενεύη
An appeal from amnesty for Greek political prisoners, GB citizens to
Greek Ambassador, χ.χ.
Situation des Magistrats en Grece, κείμενο στα γαλλικά για την αστική
και ποινική δικαιοσύνη στην Ελλάδα, χ. χ.

Φ. 4 β Διάφορα τεκμήρια






Appel du movement égyptien de la paix, Youssef Helmi, έκκληση του
αιγυπτιακού κινήματος ειρήνης προς το γαλλικό λαό, [τέλη δεκαετίας
50]
Άρθρο, ‘’La Sociologie bourgeoise et le progress social, Igor Kohn,
Temps Nouveaux, no 22 (5/1957)
Επιστολή Comite d’ aide a l’ enfance προς Gamal Abdel Nasser,
[Επιτροπή για τη βοήθεια για το παιδί (ΕΒΟΠ)], 16/2/1956
Διάφορα αποκόμματα ημερήσιου τύπου: Καθημερινή (για Ν.
Ζαχαριάδη, 12/8/1995), Νέα (για τον αγώνα των Κρητικών 8/6/2008),
Εστία, αρ. φ. 33248 (13/4/1992)

κ.2
Μαθήματα και σημειώσεις του Μ. Πορφυρογένη από τα μαθήματα
ιστορίας σε κομματική σχολή του ΚΚΕ (σχολικά έτη 1953-1954, 1955-1956)
Φ.5
Μαθήματα Νεοελληνικής Ιστορίας (σχολική χρονιά 1953-1954)






Στοιχεία για τη Νεοελληνική Ιστορία - Σχολική Χρονιά 1953-1954, «Οι
πρώτοι απελευθερωτικοί αγώνες των Ρωμιών- Οι τουρκοβενετσιάνικοι
πόλεμοι»
Δακτυλογραφημένο κείμενο για μαθήματα ιστορίας ελλιπές
Χειρόγραφες σημειώσεις μαθημάτων Ιστορίας
«Πότε διαμορφώθηκε το ελληνικό έθνος;» Δακτυλογραφημένο κείμενο

Φ.6
Μαθήματα Νεοελληνικής Ιστορίας (σχολική χρονιά 1955-1956)








«Νεοελληνική Ιστορία Μάθημα 1ο , Χρονιά 1955-56» (περιέχει χφ.
σημειώσεις δακτ. κείμενα παραδόσεων, διαγράμματα μαθημάτων,
ερωτήσεις εξετάσεων, χρονολόγια (1953-54, 1954-55)
«Νεοελληνική Ιστορία Μάθημα 2ο , Χρονιά 1955-56» (περιέχει χφ.
σημειώσεις από παρατηρήσεις, τη δακτ. παράδοση της χρονιάς 19531954 και ομάδες ερωτήσεων για εξετάσεις)
«Νεοελληνική Ιστορία Μάθημα 3ο , Χρονιά 1955-56» (περιέχει χφ.
σημειώσεις, τη δακτ. Παράδοση του 1953-54 και ομάδες ερωτήσεων για
το τρίτο μάθημα)
«Νεοελληνική Ιστορία Μάθημα 4ο , Χρονιά 1955-56» (περιέχει χφ.
σημειώσεις και δακτυλογραφημένα κείμενα παραδόσεων από τις





προηγούμενες χρονιές και περιλαμβάνουν την περίοδο της
επανάστασης μέχρι τον θάνατο του Καποδίστρια)
«Νεοελληνική Ιστορία Μάθημα 5ο
1833-1862, Χρονιά 1955-56»
(περιέχει χφ. ερωτήσεις πάνω στο μάθημα και κλείσιμο, δακτ.
παραδόσεις για την περίοδο του Όθωνα και δακτ. ερωτήματα για το
μάθημα (1953-54, 1954-55)
«Νεοελληνική Ιστορία Μάθημα 6ο Δυναστεία των Γλύξμπουργκ
Περίοδος 1863-1882, Χρονιά 1955-56» (περιέχει και δακτυλογραφημένα
κείμενα παραδόσεων, επιμέρους θεματικές (οικονομική κατάσταση,
λαϊκοί αγώνες, Μ. Ιδέα), ερωτήσεις και περιλήψεις.

Φ.7 Μαθήματα Νεοελληνικής Ιστορίας σχολική χρονιά 1955-1956


Νεοελληνική Ιστορία Μάθημα 7ο 1882-1898, Χρονιά 1955-56 (περιέχει
και δακτυλογραφημένα κείμενα παραδόσεων, περιλήψεις των
γεγονότων της περιόδου, επιμέρους ενότητες (λαϊκοί αγώνες), κείμενο
για τον πολιτικό Θ. Δηλιγιάννη, χφ. σημειώσεις για ιστορικά θέματα,
της συζήτησης του 7ου μαθήματος, φάκελο αλληλογραφίας με
σημειώσεις και ερωτήσεις μαθημάτων και ένα δακτ. κείμενο για την
αυτονομία της Κρήτης)

Φ.8 Μαθήματα Νεοελληνικής Ιστορίας σχολική χρονιά 1955-1956




«Νεοελληνική Ιστορία Μάθημα 8ο 1898-1911, Χρονιά 1955-56»
(περιέχει δακτυλογραφημένα κείμενα παραδόσεων, σημειώσεις και
επιμέρους κείμενα (λαϊκό κίνημα, πολιτική κατάσταση, οικονομική
κατάσταση, κείμενα για τον Δ. Γούναρη και Ε. Βενιζέλο, χειρόγραφα
σημειώσεις από τα μαθήματα, θέματα εξετάσεων και ένα απόκομμα
από την εφημερίδα «Αυγή»)
«Νεοελληνική Ιστορία Μαθήματα [9-13] 1911-1922, Χρονιά 1955-56»
(περιέχει δακτυλογραφημένα κείμενα παραδόσεων, επιμέρους κείμενα
(οικονομική κατάσταση), περίληψη της περιόδου, χειρόγραφα κείμενα
σημειώσεων και ξενόγλωσσα κείμενα στα γαλλικά για την περίοδο)

Φ.9 Κείμενα , σημειώσεις, βιβλιογραφία και περιγράμματα που αφορούν
τα μαθήματα Νεοελληνικής Ιστορίας



Πέντε φάκελοι αλληλογραφίας με καρτέλες που περιέχουν
βιβλιογραφία
Θεματικά δακτυλογραφημένα κείμενα του [Μ. Πορφυρογένη] για την
Νεοελληνική Ιστορία , ένα δακτυλογραφημένο χρονολόγιο και
χειρόγραφες σημειώσεις






Φάκελος αλληλογραφίας με ερωτήσεις και σημειώσεις μαθημάτων
Ιστορίας
Δακτυλογραφημένες
σημειώσεις
για
οικονομικά
στοιχεία
Νεοελληνικής Ιστορίας
Δακτυλογραφημένο πλάνο για μαθήματα Ιστορίας με βασικούς
σταθμούς
Δακτυλογραφημένο Προδιάγραμμα της περιόδου 1833-1922

Φ.10 Μαθήματα Παγκόσμιας Ιστορίας









«Σχέδιο μαθημάτων Παγκόσμιας Ιστορίας (συνδυασμένα με μαθήματα
ιστορίας του εργατικού κινήματος)»
Μάθημα 1ο, «Η ζωή της πρωτόγονης κοινωνίας και η γέννηση του
δουλοχτητικού καθεστώτος»
Μάθημα 2ο , «Αρχαία Ελλάδα και Ρώμη, Αποσύνθεση της
δουλοχτητικής κοινωνίας» (2)
Μάθημα 3ο , «Η γέννηση και η αποσύνθεση του φεουδαρχικού
καθεστώτος Δυτική Ευρώπη-Βυζάντιο» (2)
Μάθημα 4ο , «Η αστική επανάσταση στην Αγγλία και ο πόλεμος της
ανεξαρτησίας στην Αμερική» (2)
Μάθημα 5ο , «Από τη Γαλλική επανάσταση του 1789 ως την
επανάσταση του Ιούλη 1830»
Ερωτήματα από την Παγκόσμια Ιστορία, μαθήματα 1-5
Σημειώσεις μαθημάτων Ιστορίας

κ.3
Φ.11 Άρθρα και κείμενα του Μ. Πορφυρογένη και του Π. Ρούσου [και
άλλων]









Άρθρα Μ. Πορφυρογένη στον Νέο Κόσμο («Η κατάπτυστη συμφωνίας
της 12 του Οκτώβρη», «Η υποτίμηση της δραχμής, Αίτια και
Συνέπειες», «Ματιές στην κουλτούρα της Αμερικανοκρατίας», «η
εθνοπροδοσία της κυρίαρχης τάξης απ’ τα 1821»)
Λίστα κειμένων [1956 – κ.ε.]
Ομιλία σε κομματική σχολή του ΚΚΕ, «Το ελληνικό έθνος και η
πισοδρομική Μεγάλη Ιδέα», 1/1953
Βιβλιοκρισία για το προδωμένο εικοσιένα του Γ. Βαλέτα, Κομ. Επ.,
1946
Ομιλία στο πολιτικό μνημόσυνο του Δ. Γληνού στη 2η επέτειο του
θανάτου του, « Ο Δ. Γληνός για το κίνημα του δημοτικισμού», Αθήνα,
26/12/1945
Κοσμοπολιτισμός και εθνοκαπηλεία, Π. Ρούσος, Νέος Κόσμος 1951







Σχόλιο στο ΡΣΣΕ, Όταν οι Μπαίκερ φιλελληνίζουν οι έλληνες
κουμπώνονται, 23/3/1952
Σχόλιο στο ΡΣΣΕ, Η οχτωβριανή επανάσταση και ο ελληνικός λαός,
7/11/1951
Ο αγωνιστικός δρόμος του ΚΚΕ, Π. Ρούσος, Νέος Κόσμος 1950
Σχόλιο στο ΡΣΕΕ, Ζήτω η τουρκοκρατία ή το αμερικάνικο σαρίκι των
κυβερνητών μας, 19/4/1952
Ομιλία στην εθνική επέτειο, Μυστικές απελευθερωτικές οργανώσεις του
ελληνικού λαού, 15/3/1955

Φ.12






«Βασικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα απ’ τη συζήτηση του Α’
μέρους του δοκιμίου της Νεοελληνικής Ιστορίας», βασικές
παρατηρήσεις συντρόφων , δακτ.
Bibliographie pour l’ Histoire de la guerre de la independence
Hellenique, (4), δακτ. με χφ. σημειώσεις
Βιβλιογραφία της βιβλιοθήκης του Άρλους, δακτ.
4 Βιβλιογραφικά δελτία, ιστορικά βιβλία κομματικής βιβλιοθήκης,
δακτ.

Φ.13
Επεξεργασίες κειμένων που αφορούν την περίοδο του Όθωνα, [19531956]









«Βαυαρική μοναρχία 1833-1862», βιβλίο Γ- μέρος Α- Κεφάλαιο πρώτο
«Η κατάσταση στην Ελλάδα με την άφιξη του Όθωνα, Κεφάλαιο Β
Διάγραμμα Νεοελληνικής Ιστορίας
Περίοδος Όθωνα 1833-1862
Λαϊκοί αγώνες 1833-1862, (2)
Ξένες Επεμβάσεις
Οικονομικά στοιχεία
Κείμενο χωρίς τίτλο

Φ.14




κ.4

Χρονολογικός Πίνακας
Σημειώσεις, αποδελτιώσεις και σημειώματα για την ελληνική ιστορία
Σημειώσεις, αποδελτιώσεις, στοιχεία, σημειώματα για την ελληνική
ιστορία 1862-1882

Φ.15
Επεξεργασίες του βιβλίου του Π. Ρούσου «Βοήθημα Νέας Ιστορίας της
Ελλάδας, Τουρκοκρατία- Βενετοκρατία- Εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες
των Ελλήνων», Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις , 1958





Χειρόγραφες σημειώσεις – παρατηρήσεις του Μ. Πορφυρογένη για το
βιβλίο του Π. Ρούσου
Διάγραμμα βοηθήματος Π. Ρούσου
Α’ μορφή βοηθήματος Π. Ρούσου
Μορφή δοκιμίου Π. Ρούσου

Φ.16
Επεξεργασίες του βιβλίου του Π. Ρούσου «Ζητήματα της ιστορίας μας,
Διαμόρφωση του ελληνικού έθνους - Δοκίμιο», Πολιτικές και λογοτεχνικές
εκδόσεις (ΠΛΕ) 1955


Προσχέδιο του βιβλίου (περιέχει πρόλογο, όλα τα κεφάλαια,
βιβλιογραφία και περιεχόμενα)

Έντυπα











Völkerkongress für den Frieden, Βιέννη, αρ. φ.3 (14/12/1952)
Περί των παραγόντων του κάλλους, της υγείας και της ρώμης του σώματος και
του πνεύματος των αρχαίων Ελλήνων, Κοσμάς Σπανίδης, Κάιρο, 1952
Νέα εποχή, Μηνιαίο περιοδικό σύγχρονης σκέψης, Λευκωσία, αρ. φ. 41
(7/1962)
Memorandum des organizations démocratiques de Grece a la sixiéme
assemble générale de l’ onu a Paris, 5/11/1951 [
Δελτίο Ειδήσεων, Από τον Ελληνικό και ξένο τύπο πάνω στον αγώνα
του ελληνικού λαού για την λευτεριά και την ανεξαρτησία, Ελληνική
Αντιστασιακή Οργάνωση Βιέννης, Χρόνος Β’ αρ. φ. 74 (2/12/1947)
Η γυναίκα της Ελλάδας στον αγώνα/ La femme Grecque au combat,
Πανελλαδική Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών (ΠΔΕΓ)
Στα δίχρονα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας/ Pour le deuxime
anniversaire de l’ armee Democratique de Grece 28/10/194618/10/1948, έκδοση του Γενικού Αρχηγείου του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ)
Φωνή της Γυναίκας (Η), έκδοση ΠΔΕΓ, αρ. φ. 3 (3/1953)

