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Το σωµατείο ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1962 µε σκοπό «την συνένωσιν των συγγενών, 
των αναγκαστικώς υπό το κράτος ανωµάλων πολιτικών συνθηκών εγκατασταθέντων 
και διαβιούντων εκτός της Ελλάδος Ελλήνων» και απέβλεπε στην άρση των 
απαγορεύσεων επαναπατρισµού, στην προστασία των συµφερόντων των πολιτικών 
προσφύγων και των οικογενειών τους στην Ελλάδα, καθώς και στην ενίσχυση των 
δεσµών και της επικοινωνίας των εκπατρισµένων και των οικογενειών τους. Το 
αρχείο της Ένωσης κατασχέθηκε την περίοδο της δικτατορίας και επιστράφηκε µαζί 
µε το αρχείο της ΕΔΑ.  

Κατάλογος 

174  «Ένωσις Συγγενών των Ευρισκομένων εις το Εξωτερικόν Πολιτικών 
Προσφυγών» (Ε.Σ.Ε.Ε.Π.Π.) (1962-1967) 
1. α. Καταστατικό (χ.χ.) 
β. Πρωτόκολλο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ε.Σ.Ε.Ε.Π.Π.  

γ. Αρχαιρεσίες, γενικές συνελεύσεις, απολογισμοί κ.ά. (1962-1966) 
2. Συγκεντρώσεις, εορταστικές εκδηλώσεις της Ε.Σ.Ε.Ε.Π.Π. (1964-1967) 
3. Καταστάσεις πολιτικών παραγόντων που εκδηλώθηκαν υπέρ ή κατά του 

επαναπατρισμού (1965) 
4. Μελέτες και άρθρα για τους πολιτικούς πρόσφυγες  

 
175.1 Διαβήματα της Ε.Σ.Ε.Ε.Π.Π. για τον επαναπατρισμό των πολιτικών 

προσφύγων (1958-1967) 
1. Ατομικά διαβήματα και υπομνήματα πολιτικών προσφύγων (1960- 1967) 
2. Διαβήματα συλλόγων πολιτικών προσφύγων (1958-1967) 
3. Υπομνήματα Ε.Σ.Ε.Ε.Π.Π., συγγενών και συντοπιτών των πολιτικών 
προσφύγων προς τα υπουργεία Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξεως και τη 
Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας για τον επαναπατρισμό (1963-1966) 
 

175.2 Διαβήματα της Ε.Σ.Ε.Ε.Π.Π. για τις επισκέψεις παιδιών πολιτικών 
προσφύγων στην Ελλάδα (1964-1967) 
1. Διαβήματα, υπομνήματα, εκκλήσεις της Ε.Σ.Ε.Ε.Π.Π., επιτροπών γονέων 
και παιδιών πολιτικών προσφύγων για άδειες επισκέψεων παιδιών στην 
Ελλάδα, ονομαστικές καταστάσεις παιδιών (1964- 1967) 
 



176 Διεθνή διαβήματα για τον επαναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων - 
Αλληλογραφία (1962-1967) 
1. Υπομνήματα της Ε.Σ.Ε.Ε.Π.Π. και της «Κεντρικής Επιτροπής Ε-
παναπατρισμού Πολιτικών Προσφύγων Ελλάδας» (Κ.Ε.Ε.Π.Π.Ε.) προς τον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) (1963-1967) 
2. Επιστολές διαμαρτυρίας και σημειώματα προς τον Τύπο (1963-1967) 
3. Αλληλογραφία με τον Διεθνή και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και με 
άλλους φορείς του εξωτερικού και εσωτερικού (1962-1967) 
 

177.1 Οικονομικά της Ε.Σ.Ε.Ε.Π.Π. (1962-1967) 
1. Εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμών 
(1962-1967) 
 

177.2 Τοπικά παραρτήματα της Ε.Σ.Ε.Ε.Π.Π. (1958-1967) 
1. «Ευρετήριο παραρτημάτων»: τετράδιο [χφ.] με ονόματα αντιπροσώπων και 
διευθύνσεις παραρτημάτων 
2. Παραρτήματα Φλώρινας, Καστοριάς, Σερρών, Γρεβενών, Καβάλας, 
Γιανιτσών, Έβρου, Κομοτηνής, Κοζάνης-Πτολεμαΐδος, Φερών, 
Λαρίσης-Τρικάλων, Βόλου, Καρδίτσας, Κιλκίς, Ξάνθης, Πιερίας [κατά 
περιοχή] (1958-1967) 
 
 

Συµπληρωµατικές πηγές:  

• Αρχείο ΚΚΕ (τεκµήρια από τις κοµµατικές οργανώσεις των πολιτικών 
προσφύγων ανά χώρα)  
• Αρχείο Μήτσου Παπαδηµήτρη  
• Αρχείο Ρ/Σ Ελεύθερη Ελλάδα / Φωνή της αλήθειας, Ειδική εκποµπή «Νέα 
από τη ζωή των πολιτικών προσφύγων στις χώρες του σοσιαλισµού»  


