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Γεωργούλας Μπέικος (Κλειτσός Ευρυτανίας 1919 – Μόσχα 1975)  
Αρχείο της περιόδου 1950-1975  
Μέγεθος αρχείου 28 κουτιά – ελεύθερη πρόσβαση  
∆ωρεά Μαρίας Μπέικου, 16/3/1998  

Κωδικός αναγνώρισης GR-ASKI- 0164a  
 
 
Βιογραφικό σηµείωµα  
Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και το 1936 άρχισε να δουλεύει ως 
δημοσιογράφος, ενώ παράλληλα έγινε µέλος της ΟΚΝΕ. Πήρε µέρος στον 
πόλεµο της Αλβανίας. Έλαβε µέρος στην Εθνική Αντίσταση και ασχολήθηκε, 
από τα τέλη του 1942, ιδιαίτερα µε ζητήµατα οργάνωσης της Λαϊκής 
Αυτοδιοίκησης και της Λαϊκής ∆ικαιοσύνης στην Ελεύθερη Ελλάδα. Μέχρι το 
1945 ήταν επικεφαλής της πολιτικής διαφώτισης της ΧΙΙΙ Μεραρχίας του 
ΕΛΑΣ. Έµεινε στη φυλακή μερικούς µήνες το 1945 και από το 1946 έως το 
1959. Από την αποφυλάκισή του, εργάστηκε ως δηµοσιογράφος στην Αυγή 
και στη συνέχεια, από το 1961, ως ανταποκριτής της ίδιας εφηµερίδας στη 
Μόσχα, όπου βρισκόταν η γυναίκα του. Το 1968 µετά τη διάσπαση του ΚΚΕ 
απολύθηκε από τη θέση του. Ανέπτυξε σηµαντικό συγγραφικό έργο. 
 
 
Μαρία Φέρλα – Μπέικου (Ιστιαία Ευβοίας – Αθήνα 2011)  
Αρχείο της περιόδου 1948 - 1976  
Μέγεθος αρχείου 7 κουτιά – ελεύθερη πρόσβαση  
∆ωρεά της ίδιας, 16/3/1998  

Κωδικός αναγνώρισης GR-ASKI- 0164b  
 
Βιογραφικό σηµείωµα  
Γεννήθηκε στην Εύβοια όπου και οργανώθηκε στην Αντίσταση. Το 1943 
µπήκε στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αλλά 
αναγκάσθηκε να γυρίσει στην Εύβοια και από κει µε βάρκα πέρασε στη 
Ρούµελη. Κατατάχθηκε στη ∆ιµοιρία Ανταρτισσών της ΧΙΙΙης Μεραρχίας, της 
οποίας έγινε καπετάνισσα. Το 1945 παντρεύτηκε τον Γεωργούλα Μπέικο και 
το 1947 βγήκε στο βουνό, εντάχθηκε στο ∆ηµοκρατικό Στρατό και πήρε τον 
βαθµό υπολοχαγού. Πολιτικός πρόσφυγας στην Τασκένδη, εγκαταστάθηκε 
στη Μόσχα και εργάστηκε ως εκφωνήτρια της ελληνικής εκποµπής του 
Ραδιοφωνικού Σταθµού Μόσχας. Επαναπατρίστηκε το 1976. Το 2010 
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη το αυτοβιογραφικό βιβλίο της 
Αφού µε ρωτάτε, να θυµηθώ… 
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Αρχείο Γεωργούλα και Μαρίας Μπέικου 
 

Συνοπτικός κατάλογος 
 

Α. Αρχείο Γεωργούλα Μπέικου (κ. 1-28) 
 
κ. 1    
Προσωπικά τεκμήρια, 1954-1984 
α) Ατζέντες, τετράδια σημειώσεων και σημειώσεις- Βιβλιάρια-Ταυτότητες, 
Ιδιωτικά έγγραφα (διοικητικά, συνταξιοδοτικά, αναγνώριση ταυτότητας 
αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης) 
β) Αυτοβιογραφικά σημειώματα του Γ. και της Μ. Μπέικου και υπομνήματα 
στις σοβιετικές και ελληνικές αρχές   
γ) Χειρόγραφα  σημειώματα, ποικίλα, προσκλήσεις, άδειες εισόδου, 
εκδηλώσεις 
δ) «Συμφωνητικόν» για την έκδοση του βιβλίου "Πλατανόριζες" (1976) 
[έντυπα, χειρόγραφα, συμπληρωμένες φόρμες σε ελληνική και ρωσική 
γλώσσα] 
 
Τεκμήρια από τις φυλακές (κ. 2 – 3) 
 
κ. 2 
2. 1. Επιστολές διαμαρτυρίας του Γ. Μπέικου, προετοιμασία της απολογίας 
του στο αναθεωρητικό δικαστήριο, υπομνήματά του προς τις αρχές και στην 
Ένωση Δημοσιογράφων (1949, 1953,1958-1959) [δακτ. και χφ.] 
2. 2. Χειρόγραφα κείμενα των φυλακών  
α) επεξεργασίες βιβλίων: «Γιούρα» 1958, «Από το λαό…» 1959,  
«Πλατανόριζες» 1959 
β) Ποιήματα, σκίτσα και αυτοσχέδιες κάρτες (1949-1960) 
γ) Ποιητικές συλλογές με αυτοσχέδιο δέσιμο και εξώφυλλα: «Τ’ αμπέλι μου» 
1957,   «Λύστε τις χειροπέδες» 1957 [εκδόθηκε από τις ΠΛΕ το 1960], «Μαρία» 
1958,  «Ήρθε το καλοκαίρι» 1959   
 
κ. 3  
Αλληλογραφία από τη φυλακή 
3. 1. Επιστολές του Γεωργούλα  Μπέικου προς:  
α) τη Μαρία Μπέικου 1950-1959 
β) τους συγγενείς της Μ. Μπέικου 1956-1959 
3. 2. Ημερολόγια Κίνησης Επιστολογραφίας 1953, 1954, 1956, 1957, 1958  
[6 τεμ.] [χφ. ψιλογραφίες και δακτ. μεταγραφές επιστολών] 
 
Αλληλογραφία (κ. 4 -7) 
 
κ. 4 
Οικογενειακή αλληλογραφία 
4. 1. Επιστολές προς τη Μ. Μπέικου από συγγενείς 1950-1974    
4. 2. Επιστολές του Γ. Μπέικου προς τη Μαρία Μπέικου 1959-1963 
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4. 3. Επιστολές και ευχετήριες κάρτες του Δημ. Φέρλα προς τη Ζιζέλ 1958- 
1959,1960,1970  [χφ.  και δακτ. σε ελληνική και αγγλική γλώσσα] 
 
κ. 5 
Γενική Αλληλογραφία 
5. 1. Επιστολές προς και από το Γ. και τη Μ. Μπέικου  1957,1959,1961-1975 
[χειρόγραφα και δακτ. σε ελληνική και ρωσική γλώσσα] 
 
κ. 6  
Σταχωμένη αλληλογραφία: 2 τόμοι 1961-1968 
[δακτ. και χφ. σε ελληνική και ρωσική γλώσσα] 
 
κ. 7 
Ευχετήριες κάρτες: προσωπικές και επαγγελματικές 1955-1975  
[έντυπες φόρμες σε ελληνική και ρωσική γλώσσα] 
 
Συγγραφική δραστηριότητα (κ. 8 - 16)      
 
κ. 8 
8. 1. "Στα βουνά της Ρούμελης, ένα ταμπούρι του ιδεολογικού μετώπου" 
(1962) [χφ. και δακτ. στο 8.4] 
8. 2. «Παρθένες Γαίες. Γκαλόντναγια Στέπα" (1963) [σταχωμένο δακτ. με  
ένθετες φωτογραφίες] 
8. 3. "Μετερίζια και Μπαταριές" (1967). [σταχωμένο δακτ. και χφ. μπλοκ  
σημειώσεων]  
8. 4. Σταχωμένα δακτ. κείμενα: α) "Στο στόμα του λύκου", β) "Κείμενα για την  
Αρκτική", γ) "Ρουμαίοι και τα Ρουμαίικα της  Ουκρανίας", δ) «Ένα  γράμμα  
στη "Σοβιετική Γυναίκα» της Μ. Μπέικου (1967) 
 
κ. 9 
"Γιούρα το κολαστήριο" (Μόσχα, 1967): δακτ. με χφ. διορθώσεις. Στο φάκελο 
περιέχονται επίσης χφ. σημειώσεις και αποκόμματα εφημερίδων για τη 
συγκέντρωση υλικού   
 
κ. 10          
10. 1 "Οι πολέμαρχοι- Άρης" (Μόσχα 1974): δακτ. με χφ. σημειώσεις. Στο 
φάκελο περιέχεται επίσης εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία για τον 
Άρη Βελουχιώτη καθώς και αποκόμματα εφημερίδων 
10. 2. «Οι ήρωες της Ελλάδας μάχονται», δακτ. κείμενο του Γ. Μπέικου στη 
ρωσική γλώσσα, σελ. 1-220 
 
κ.11-15 
Προετοιμασία του βιβλίου «Πλατανόριζες» που εκδόθηκε με τον τίτλο  Η 
λαϊκή Εξουσία  στην Ελεύθερη Ελλάδα 
 
 
κ. 11 
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11. 1. Αλληλογραφία για «Πλατανόριζες» 1970-1974 [δακτ. και χφ.] 
11. 2. «Πλατανόριζες» Μέρος πρώτο. (φωτ. αντίγραφο, σελ. 349) 
 
κ.12 
«Πλατανόριζες» Μέρος πρώτο. (δύο δακτ. αντίτυπα, σελ. 377)  
 
κ.13 
13.1 «Πλατανόριζες» Μέρος δεύτερο (δακτ. και χφ. σημειώσεις και   
διορθώσεις σ. 357-388) 
13. 2 «Πλατανόριζες» Μέρος τρίτο (δακτ. και χφ. διορθώσεις σελ. 191) 
 
κ. 14 
14. 1 «Πλατανόριζες» Μέρος τρίτο. (δύο δακτ. σελ. 191) 
14. 2. Τυπογραφικά  δοκίμια  του βιβλίου Η λαϊκή Εξουσία  στην Ελεύθερη    
Ελλάδα  (5 φωτ.αντίγραφα σ. 418-450) 
 
κ. 15 
Συγκέντρωση υλικών για τις «Πλατανόριζες»: χφ. σημειώσεις, αποκόμματα      
εφημερίδων [σε ελληνική και ρώσικη γλώσσα]  
α) Φωτογραφίες [αντίγραφα] 
β) Στοιχεία για το «Τυπογραφείο της ΧΙΙΙ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ» 
γ) Πίνακες για τη δραστηριότητα του 2ου Συντάγματος και ονομαστικές 
καταστάσεις μαχητών [φωτοτ.] 
δ) Αποσπάσματα από το βιβλίο [δακτ. και χφ.] 
 
Δημοσιογραφική δραστηριότητα (κ. 16- 20) 
 
κ. 16 
16.1 «8ο Αντικαρκινικό Συνέδριο» (Μόσχα, Αύγουστος 1962) [σταχωμένο 
δακτ. σε ρωσική και αγγλική γλώσσα] και 2 φύλλα της Αυγής με 
ανταποκρίσεις του Γ. Μπέικου από το Συνέδριο.  Στο φάκελο περιέχεται χφ. 
στην αγγλική γλώσσα για τις «συνέπειες του  καπνίσματος» 
16.2 "Καρκίνος. Το Σοβιετικό Μέτωπο" – Έρευνα (Μόσχα 1966) [2 σταχωμένα 
αντίτυπα, δακτ. με χφ. διορθώσεις και απόκομμα τύπου] 
 
κ. 17 
17.1 α) "Στη Τασκένδη με τους Έλληνες Πολιτικούς Πρόσφυγες" 1963. 
Ανταποκρίσεις στην Αυγή [σταχωμένο δακτ. με χφ. διορθώσεις, μπλοκ 
σημειώσεων], β) Αρχείο τύπου για τους πολιτικούς πρόσφυγες (1963-1974) 
17. 2  Ανταποκρίσεις από την ΕΣΣΔ: 1966-1975 [χφ. και δακτ.] 
 
κ. 18  
Τεκμήρια για τον Μανώλη Γλέζο: 
α) Αρχείο σοβιετικού τύπου για την εκστρατεία απελευθέρωσης του Μαν. 
Γλέζου και την  επίσκεψή του στη Μόσχα (1959-1963) [3 σε ρωσική γλώσσα] 
β) Τεκμήρια για την επίσκεψη Γλέζου στη Μόσχα 1963 [χαιρετιστήριες 
ομιλίες, επισκέψεις,  προγράμματα εκδηλώσεων κ.ά.] 
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γ) Συγχαρητήριες επιστολές, τηλεγραφήματα και επιστολές υποστήριξης 
πολιτών προς τον  Γλέζο [σε ρωσική και ελληνική γλώσσα] 
δ) Μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα επιστολογραφία για το γύρισμα 
ταινίας στην  ΕΣΣΔ με θέμα τη δράση του Μαν. Γλέζου (Νοέμβρης 1963- 
Μάρτης 1964) 
ε) Προσχέδιο βιβλίου του Γ. Μπέικου για τον Μ. Γλέζο 
 
κ. 19 
19.1 Αρθρογραφία, διάφορα (1961-1967) 
α) Άρθρα του Γ. Μπέικου για σοβιετικό τύπο και ραδιόφωνο–1961 [χφ. και 
δακτ. σε ελληνική και ρωσική γλώσσα] 
β) Άρθρα του Γ. Μπέικου 1962-1963,1964-1966, μετά το πραξικόπημα:1967 
[χφ. και δακτ.] 
γ) Διαλέξεις (1962) 
19. 2 Αποκόμματα και μεταγραφές άρθρων από τον ημερήσιο ελληνικό και  
σοβιετικό τύπο 
 
κ.20  
20. 1 "Ημερολόγια δουλειάς" 1960-1967 [13 τεμάχια] 
20. 2 Άρθρα του Γ. Μπέικου σε σοβιετικά έντυπα και αποκόμματα σοβιετικών 
εφημερίδων 1963-1968 [σε ρώσικη γλώσσα] 
20. 3 Δελτία Τύπου του Σοβιετικού Πρακτορείου Ειδήσεων ΑΠΝ, 1963-1966 
[δακτ. και αποκόμματα εφημερίδων σε ρώσικη και αγγλική γλώσσα] 
 
Αρχείο Τύπου (διάφορα αποκόμματα) [ταξινόμηση Γ. Μπέικου] (κ. 21-25.1) 
 
κ. 21 
1960-1972 [σε ελληνική και ρωσική γλώσσα] 
 
κ. 22 
1970-1975 [σε ελληνική και ρωσική γλώσσα] 
 
κ. 23 
1962-1968. Συλλογή άρθρων στη ρωσική γλώσσα           
 
κ. 24 
1965-1975 Σοβιετικός Τύπος           
κ. 25  
25.1 Αποκόμματα και σκόρπια φύλλα από τα έντυπα: Προς τη Νίκη (1952), 
Αυγή (1963, 1966), Δημοκρατική Αλλαγή (1965), Αγωνιστής (6/12/1968), Βήμα 
(1968-1970), Νέος Δρόμος (1968-1974), Αντίσταση (1969), Ελληνικός Ταχυδρόμος 
(Καναδάς 1969), Χαραυγή  (1969-1970), Λαϊκός Αγώνας (1970-1974), Θούριος 
(1974) 
κ. 25. 2 
Τεκμήρια για την Ευρυτανία (1959-1967) και ευρυτανικές εφημερίδες 
[σκόρπια φύλλα]: Αγιατριαδίτικα Γράμματα (1963, 1964, 1966), Ρούμελη (1964, 
1966, 1967), Νέα Ευρυτανία (1966, 1967) 
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Δικτατορία 1967-1972 
 
κ. 26 
26. 1. "Γραφείο Τύπου": Καταμερισμός δουλειάς, προπαγανδιστικό υλικό του 
ελληνικού αντιδικτατορικού αγώνα στη Σοβιετική Ένωση και αποκόμματα 
ελληνικού και σοβιετικού τύπου [δακτ. και χφ. σε ελληνική και ρωσική  
γλώσσα] 
26. 2. α) "Η Ελλάδα μάχεται": προετοιμασία έκδοσης ποιητικής συλλογής του 
Γ. Μπέικου [ποιήματα, (χφ) επεξεργασίες του προλόγου και αποκόμματα 
σοβιετικού τύπου (1967), δακτ. και χφ. στη ρωσική γλώσσα] 
β) Άρθρα, λόγοι του Γ. Μπέικου κατά της Δικτατορίας [δακτ. με χφ. 
διορθώσεις] 
γ) Ένα τυπογραφικό τετρασέλιδο ποίημα του Θεοδόση Πιερίδη 
«Ξαναρχινούμε…»  (1967) 
26. 3. Υλικά του αντιδικτατορικού αγώνα (ΠΑΜ κ.ά.) [δακτ. και χφ.] 
 
κ. 27 
27.1 «Αντιδικτατορικά Ντοκουμέντα»: σταχωμένες δηλώσεις πολιτικών και 
καλλιτεχνών -  Αποκόμματα τύπου [δακτ. και χφ. σε ελληνική και ρωσική 
γλώσσα] 
27.2. Προετοιμασία έκδοσης: "Τα μπουντρούμια θα γκρεμιστούν" - Σοβιετικό 
Κίνημα Αλληλεγγύης προς τους Έλληνες Δημοκράτες [δακτ. με χφ. 
διορθώσεις] 
27. 3. Αποκόμματα εφημερίδων για τα «Στρατόπεδα της Χούντας». 
27. 4. Κατάλογος του παράνομου αντιδικτατορικού τύπου (1967-1972)  
 
κ. 28  
Τεκμήρια για τη διάσπαση του ΚΚΕ (1968)-1975 
28. 1 Σταχωμένα έγγραφα με τίτλο «Ντοκουμέντα σχετικά με τη 12η 
Ολομέλεια» 
28. 2 Ανταποκρίσεις από την Τασκένδη και απαντήσεις στελεχών στην 
εφημερίδα Νέος Δρόμος 
28. 3 α) Αλληλογραφία για τη διάσπαση του ΚΚΕ και την «προσωπική 
υπόθεση» του Γ. Μπέϊκου   [δακτ. και χφ. σε ελληνική και ρωσική γλώσσα] 
β) Προσωπικό ημερολόγιο Γ. Μπέικου 1968 [περιέχει και στοιχεία για την 
εργογραφία του] 
γ) Προσωπικές σημειώσεις από κομματικές συνεδριάσεις, προσχέδια 

επιστολών κ.ά.  
28. 4 "Με Λενινιστική Γραμμή", δακτ. μετάφραση του γ' τόμου κειμένων του 
Λ. Μπρέζνιεφ  
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Β. Αρχείο Μαρίας Φέρλα - Μπέικου (κ. 29-36) 
 
κ. 29  
Τεκμήρια από το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ). 1948-1949 
α) Ημερολόγιο χφ. της Μ. Μπέικου από τον Δ.Σ.Ε. 
β) Α΄ Συνδιάσκεψη Πανελλαδικής Δημοκρατικής Ένωσης Γυναικών (1949) 
γ) Αχτίφ Γυναικείων Στελεχών, Τασκένδη (1949-1953) 
δ) χφ. σημειώσεις για την Τασκένδη, «ημερολόγιο κίνησης επιστολογραφίας» 
1952-1953   
ε) Διάφορες ταυτότητες (Σύλλογος Πολιτικών Προσφύγων από την Ελλάδα 
κ.ά.) 
στ) Αυτοβιογραφική έκθεση [φωτοτ.] βλ. και κ. 1.β. 
 
κ. 30  
Τασκένδη- Μόσχα (1949-1959) 
30. 1. α) Τετράδια εκμάθησης ρωσικής γλώσσας, διάφορα 
β) Τετράδια, σημειωματάρια, χφ., κομματικά μαθήματα, σημειώσεις 
30. 2. Τεκμήρια από το Κινηματογραφικό Ινστιτούτο της Μόσχας. Θεατρικά 
και  κινηματογραφικά σενάρια (1958)     
30. 3. Έντυπα ανάτυπα άρθρων του Δ. Σπάθη κ.ά. για την τέχνη, το θέατρο 
και τον κινηματογράφο στη ρωσική γλώσσα 

 
κ. 31 
α) Προγράμματα θεατρικών και μουσικών εκδηλώσεων. 
β) Υλικά για το Μίκη Θεοδωράκη (1964-1976) [σταχωμένα] 
γ) Τεύχη του περιοδικού «Σοβιετική Μουσική» (1953) 
δ) Χειρόγραφα με τραγούδια  

     
κ. 32 
Αλληλογραφία 
α) Επιστολές της Μ. Μπέικου στον Γ. Μπέικο (1951-1960, 1970, 1975) 
β) Επιστολές της Μ. Μπέικου στους γονείς της (1950-1952, 1954-1955) 
γ) Επιστολές του Παύλου Μπέικου στην Μαρία Μπέικου (1947, 1949) 
δ) Εισερχόμενη επιστολογραφία (1950-1960) 
ε) Φωτογραφίες και σκίτσα της Μαρίας Μπέικου 
 
κ. 33 
α) Αρχείο τύπου για το θάνατο και μνημόσυνο του Γ. Μπέικου  (Σεπτέμβριος- 
Οκτώβριος 1975) 
β) Αρχείο τύπου με αναφορές στη ζωή και το έργο του Γ. Μπέικου (1975-1976) 
γ) Αρχείο τύπου με αναφορές στη Μ. Μπέικου 
δ)Υλικά από το αφιέρωμα της «Ελευθεροτυπίας» στην έκδοση του 
«Λευκώματος της ΧΙΙΙης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ» (Νοέμβριος 1996) 
ε) Αποκόμματα εφημερίδων για την εκδήλωση της ΕΣΗΕΑ για το Γ. Μπέϊκο 
και την παρουσίαση του «Λευκώματος της ΧΙΙΙης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ» 
(Νοέμβριος 1996)    
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κ. 34 
Αρχείο Τύπου εφημερίδων: Απογευματινή (Οκτώβρης- Νοέμβρης 1973), 
Θεσσαλονίκη (9/1976,10/1979), Ριζοσπάστης (5 και 9/1976), Αυγή                 
(Συνέδριο ΚΚΕ Εσ.,  Μάιος 1976) 
 
κ. 35 
α) Τεκμήρια από το Θέατρο Τέχνης της Μόσχας (1976): ονομαστικές 
καταστάσεις μελών του  θεάτρου, προγράμματα, κ.ά. [σε ελληνική και ρωσική 
γλώσσα] 
β) Θεατρικά έργα του Γιάννη Ανδρίτσου: «Το κούτσουρο» και «Ο μέγας 
τενόρος κι ο φονιάς του» και αποκόμματα εφημερίδων για τα έργα του 
Γιάννη Ανδρίτσου 
γ) Υλικά από το Κινέζικο περίπτερο της Σαγκάϊ στη Διεθνή Έκθεση της 
Θεσσαλονίκης (1976) 
δ) Πρόγραμμα εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής 
35. 2 Προσωπικά έγγραφα Μ. Μπέικου: α) ανάκληση αποστέρησης 
ιθαγένειας, β) πιστοποιητικό αναγνώρισης αντιστασιακής δράσης, γ) 
συνταξιοδότηση για αντιστασιακή δράση 
35. 3 Διάφορες εκδηλώσεις, προσκλήσεις 
 
κ. 36 
Προσωπική αλληλογραφία (1950-1971, 1975-1976) [κλειστή συλλογή κατ’ 
εντολήν της  δωρήτριας] 
α) Αλληλογραφία Γεωργούλα- Μαρίας Μπέικου 
β) Συλλυπητήρια τηλεγραφήματα- επιστολές (9/1975) 
γ) Αλληλογραφία Μ. Μπέικου (1975-1976) 
 
 
 
Φωτογραφικό αρχείο Γεωργούλα Μπέικου (1035 φωτογραφίες) 
 
κ. 38 (ΑΣΚΙ Φωτογραφικό αρχείο)  
Δημοσιογραφικές αποστολές  
Α. Γκαλόντναγια Στέπα – Η ποίηση του κομμουνισμού, Μόσχα 1963 
Γιάγκιγερ, πρωτεύουσα της Γκαλόντναγια Στέπα (001- 009) 
Σοβχόζ (010-022) 
Έργα στη Γκαλόντναγια Στέπα (023- 056) 
Επισκέψεις στη Γκαλόντναγια Στέπα (057- 058) 
 
Β. Στην Τασκένδη με τους Πολιτικούς Πρόσφυγες, Μόσχα, 1963 
Η πόλη της Τασκένδης (059- 082) 
Σοβιετικοί μιλούν για τη συμβολή των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην 
παραγωγή (083- 086) 
Οι Έλληνες Πολιτικοί Πρόσφυγες στο χώρο εργασίας τους (087-126) 
Συνεντεύξεις από Πολιτικούς Πρόσφυγες (127- 159) 
Πολιτιστικές κινήσεις  (160-193) 



 

 9

 
Ανταποκρίσεις 
Μόσχα, Σεπτέμβριος 1964, Πρες-κόνφερανς του σοβιετικού  ανθρωπολόγου 
Μιχαήλ Γερασίμωφ    (194) 
Μόσχα, 24 Ιουνίου 1965, Κόκκινη Πλατεία, επέτειος λήξης του Β΄ Παγκόσμιου 
Πολέμου (195) 
Μόσχα, 4 Μαρτίου 1965, Διαδήλωση κινέζων φοιτητών στην  Αμερικανική 
Πρεσβεία (196- 200) 
Μόσχα, Ιούνιος 1964, Επίσκεψη στο Μούρμανσκ της Αρκτικής με το 
Παγοθραυστικό Λένιν (201- 228) 
Σιβηρία, 1965 (229- 238) 
Μόσχα, Ιούλιος 1962, Παγκόσμιο Συνέδριο Ειρήνης (239- 245 ) 
Απρίλιος 1965, Συνέντευξη από τους κοσμοναύτες Αλεξέι Λεώνωφ  και 
Πάβελ Μπέλιεφ (246- 258) 
Τεκμήρια Φιλικής Εταιρείας, Ιστορικό Μουσείο Οδησσού, 1964 (259- 279 ) 
Αντιδικτατορικές συγκεντρώσεις (1028- 1031) 
Μόσχα, 1965 Διεθνές συνέδριο αγωνιστών της αντίστασης κατά του φασισμού 
(1032- 1035) 
Μόσχα 1962, Παγκόσμιο Αντικαρκινικό Συνέδριο 
    
κ. 39  
Αφιερώματα  
Μανώλης Γλέζος 
Οικογενειακές φωτογραφίες (1909- 1957) (280- 299) 
Μόσχα (1963- 1966) ( 300- 537 ) 

Πολιτικοί Κρατούμενοι 

Οικογένειες Πολιτικών Κρατουμένων (538- 557 ) 
Γυναίκες Πολιτικοί Κρατούμενοι (558- 561) 
Φυλακές- Στρατόπεδα (562- 566)  
Κηδείες Πολιτικών Κρατουμένων (567- 573 ) 
Σχέδια Πολιτικών Κρατουμένων (574- 583) 
 
Γρηγόρης Λαμπράκης (584- 596) 
   
κ.40    
Ποικίλα 
Πρες-κόνφερανς κινεζικής αντιπροσωπείας (597- 601 ) 
Κυπριακή Πρεσβεία (602-604 ) 
Μίκης Θεοδωράκης (605- 606 ) 
Επισκέψεις (607- 626 ) 
 Θεατρικές Παραστάσεις (637-654/ 990- 1027 ) 
Διάφορα (627-636 ) 
Προσωπικά  (655-989) 
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