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Βιογραφικό σηµείωµα 

Ο Μήτσος Παπαδηµήτρης µε καταγωγή από το Βελβενδό Κοζάνης, γεννήθηκε 

στην Αθήνα και φοίτησε στην Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Ξεκίνησε να ασκεί τη δικηγορία στην περίοδο του µεσοπολέµου. Την ίδια 

περίοδο εντάσσεται στο Αγροτικό Κόµµα του Κώστα Γαβριηλίδη. Στη διάρκεια 

της Κατοχής εντάσσεται στις γραµµές του ΕΑΜ και εκλέγεται αντιπρόσωπος 

Μακεδονίας – Θράκης στο Εθνικό Συµβούλιο της ΠΕΕΑ. Μετά την 

απελευθέρωση, εκλέχθηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕ (Αγροτικό Κόµµα 

Ελλάδας) και συµµετείχε στον πολιτικό συνασπισµό του ΕΑΜ. Το 1947 

εξορίστηκε στην Ικαρία, από όπου δραπέτευσε για να ενταχθεί στο ∆ηµοκρατικό 

Στρατό (∆ΣΕ) και να αναλάβει εκ µέρους του ΑΚΕ, το Υπουργείο Γεωργίας στη 

δεύτερη προσωρινή κυβέρνηση τον Απρίλιο του 1949. Με την υποχώρηση του 

∆ΣΕ, εκπατρίστηκε και έζησε ως πολιτικός πρόσφυγας στην Ρουµανία µέχρι τη 

µεταπολίτευση. ∆ιετέλεσε Γραµµατέας και στη συνέχεια Πρόεδρος της 

«Κεντρικής Επιτροπής Επαναπατρισµού Πολιτικών Προσφύγων Ελλάδας» 

(ΚΕΠΠΕ), ενώ από το 1952, -µετά τον θάνατο του Κώστα Γαβριηλίδη- ανέλαβε 

γραµµατέας του ΑΚΕ. Επαναπατρίστηκε το 1975 και µετά την διάσπαση του 

ΚΚΕ, εντάχθηκε στο ΚΚΕ εσωτερικού. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε το ζήτηµα του 

επαναπατρισµού των πολιτικών προσφύγων και προσέφερε νοµική βοήθεια στους 

επαναπατρισθέντες. Πέθανε τον Ιούλιο του 1995 στην Αθήνα.  

 

Συνοπτική περιγραφή 

 

• Αρχείο του Αγροτικού Κόµµατος Ελλάδας: ανακοινώσεις, διακηρύξεις, 

εσωκοµµατικά µαθήµατα, ολοµέλειες του ΑΚΕ, επεξεργασίες κειµένων και 

θέσεις για αγροτικά ζητήµατα, πρακτικά συνεδριάσεων, απολογισµοί, 

προγραµµατικά κείµενα, θέσεις και κείµενα της Ε∆Α για αγροτικά θέµατα, άρθρα 

και έγραφα για τις δηµοτικές και τις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα 

• Κείµενα εκποµπών του ραδιοφωνικού σταθµού Ελεύθερη Ελλάδα / Φωνή της 

Αλήθειας για αγροτικά θέµατα 

• Άρθρα και µελέτες, κυρίως του Μήτσου Παπαδηµήτρη για τα κινητοποιήσεις  και 

τις διεκδικήσεις των αγροτών, τα αγροτικά προϊόντα, την ασφάλιση και τη 

συνταξιοδότηση, την ΑΤΕ, την αγροτική οικονοµία, το αγροτοσυνεταιριστικό 

κίνηµα κ.ά.  



• ΚΕΠΠΕ: Η θεµατική ενότητα των πολιτικών προσφύγων περιλαµβάνει 

ονοµαστικές καταστάσεις προσφύγων, διαβήµατα που απευθύνουν οι 

εκπατρισµένοι προς τους διεθνείς φορείς για τον επαναπατρισµό τους, στοιχεία 

για τους όρους διαβίωσης και το µορφωτικό επίπεδο των προσφύγων, καθώς και 

τεκµήρια για τις διαδικασίες του επαναπατρισµού 

• Αρχείο νοµικών υποθέσεων του δικηγορικού γραφείου του Μήτσου 

Παπαδηµήτρη – Φάκελοι µε υποθέσεις από την περίοδο του µεσοπολέµου, µε 

αστικές υποθέσεις της περιόδου 1939–1943 καθώς και µε ζητήµατα διεκδικήσεων 

και αποζηµιώσεων των επαναπατρισθέντων πολιτικών προσφύγων στην περίοδο 

της µεταπολίτευσης. 

 


