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Ο ΑΣΟΠΕΦ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1958, ως συνέχεια της ΠΕΟΠΕΦ, µε 
βασικούς άξονες δράσης τη βελτίωση της θέσης των πολιτικών κρατουµένων και 
εξόριστων και την απόλυση τους, καθώς και τη µέριµνα για τις οικογένειες τους. 
Στις δραστηριότητες του Συλλόγου περιλαµβάνονταν ακόµη σειρά διαβηµάτων 
και εκστρατειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την κατάργηση των εκτάκτων 
µέτρων, τη συγκέντρωση υπογραφών για τη χορήγηση γενικής αµνηστίας, τη 
µέριµνα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης στους κρατούµενους.  

Κατάλογος 

 
147 Γραφείο του Α.Σ.Ο.Π.Ε.Φ. (1958-1966) 

1. Καταστατικό (1958) και ονομαστικές καταστάσεις μελών του συλλόγου 
2. Οικονομικοί απολογισμοί [σταχωμένα και λυτά φύλλα] (1959- 1966) 
3. Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (1959-1966) 
4. Ονομαστικές καταστάσεις και μητρώο οικογενειών πολιτικών κρατουμένων 
 

148 Γενικές συνελεύσεις του Α.Σ.Ο.Π .Ε.Φ. (1959-1967) 
1. Αρχείο γενικών συνελεύσεων του Α.Σ.Ο.Π.Ε.Φ.:  

 α. Α' (Μάιος 1959) 
β. Β' (Ιούνιος 1960)  
γ. Γ' (Μάιος 1961)  
δ. Δ' (Φεβρουάριος 1962)  
ε. Ε' (Μάρτιος 1964)  
στ. Στ (Φεβρουάριος 1967) 

2. «Βιβλίον Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων»: πρακτικά συνελεύσεων και 
εγκεκριμένοι από τις γενικές συνελεύσεις απολογισμοί των διοικητικών 
συμβουλίων του Α.Σ.Ο.Π.Ε.Φ. (1959-1966) [1 τόμ., 238 σ.] 
 

149 Δραστηριότητες του Α.Σ.Ο.Π.Ε.Φ. (1958-1967) 
1. Υπομνήματα, διαβήματα, εκκλήσεις, memorandum, σημειώματα και 
τηλεγραφήματα για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων (1958-1967) 
2. Προβολή ζητημάτων των πολιτικών κρατουμένων στον Τύπο (1960- 1966) 
3. Επαφές με πολιτικούς παράγοντες. «Αιτήσεις ακροάσεως από την Α.Μ. 
Βασίλισσα Φρειδερίκη» (1959-1966) 
 

150 Αλληλογραφία (1958-1967) 
1. Αλληλογραφία με τον Διεθνή και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (1958-1963): 



α. Υπομνήματα προς τον Ερυθρό Σταυρό [σταχωμένα, 1959]  
β. Ονομαστικές καταστάσεις απόρων οικογενειών πολιτικών κρατουμένων 
γ. «Προσφορές του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού»: στοιχεία και καταστάσεις 
ενισχύσεων απόρων οικογενειών με τη μεσολάβηση του Α.Σ.Ο.Π.Ε.Φ. 

 
2. Αλληλογραφία με διεθνείς οργανώσεις (1961-1967): 
α. «Διεθνής Αμνηστία» [εισερχόμενα - εξερχόμενα] (1963-1967)  
β. «Association Internationale des Juristes Democrates». - Διεθνής Ένωση 
Δημοκρατικών Νομικών [εισερχόμενα - εξερχόμενα] (1961-1966) 
γ. «Β. Russel Peace Foundation». - "Ίδρυμα Ειρήνης Μπ. Ράσσελ [εισερχόμενα 
- εξερχόμενα] (1962-1966)  
 

151 Αλληλογραφία (1959-1967) 
1. Επιστολές από γαλλικές κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις: «Secours 
Populaire Francais» κ.ά. [εισερχόμενα] (1959-1966) 
2. Επιστολές από κοινωνικές καί πολιτικές οργανώσεις της Μεγάλης Βρετανίας: 
«League for the Democracy in Greece» κ.ά. [εισερχόμενα] (1961-1967) 
 

152 Αλληλογραφία (1959-1967) 
1. Επιστολές από κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις τού εξωτερικού. 
Εισερχόμενα ταξινομημένα ανά χώρα: Αλγερία, Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, 
Βέλγιο, Βραζιλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Η.Π.Α., Ιράν-Ιράκ, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, 'Ολλανδία, Σουηδία, Τσεχοσλοβακία, 
Φιλανδία κ.ά.  
 

153 Αλληλογραφία (1960-1967) 
1. Επιστολές συγγενών πολιτικών κρατουμένων προς τον Α.Σ.Ο.Π.Ε.Φ. 
[εισερχόμενα] (1960-1967) 
2. Επιστολές πολιτικών κρατουμένων προς τον Α.Σ.Ο.Π.Ε.Φ. [εισερχόμενα] 
(1961,1963-1967) 
3. Επιστολές Α.Σ.Ο.Π.Ε.Φ. προς οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού: 
τετράδιο αντιγράφων εξερχομένων (1959-1966). Μητρώο απαντητικών 
επιστολών πολιτικών παραγόντων στα διαβήματα του Α.Σ.Ο.Π.Ε.Φ. 
4. Ευχετήρια τηλεγραφήματα και επισκεπτήρια βουλευτών [εισερχόμενα] 
(1960-1966) 
 

154 Εκδοτική δραστηριότητα (1961-1963) 
1. Δελτίο του ΑΣ.Ο.II.Ε.Φ. [τεύχη: 1,2,4,5] (1962-1963) 
2. «Πρόγραμμα εορτασμού της 25ης Μαρτίου» [έντυπο] (1962) 
3. «Αποφυλακίστε τις γυναίκες πολιτικές κρατούμενες» [έντυπο] (χ.χ.) 
4. Προετοιμασία εκδόσεων φυλλαδίων 
5. «Εκστρατείες του Α.Σ.Ο.Π.Ε.Φ.»: συγκέντρωση υπογραφών σε έντυπα 
δελτάρια του συλλόγου για τα 18 και 19 χρόνια κράτησης των πολιτικών 
κρατουμένων (1961-1963) 
 


