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Βιογραφικό σηµείωµα
Γεννήθηκε στην Προύσα το 1920 και µεγάλωσε στη Μυτιλήνη. Συγγραφέας και
λογοτέχνης, ο Π. Ανταίος σπούδασε στην Ανώτατη Εµπορική Σχολή και αρκετά χρόνια
αργότερα στο Λογοτεχνικό Ινστιτούτο Γκόγκε της Μόσχας. Το όνοµά του είναι
συνυφασµένο µε την ΕΠΟΝ, καθώς υπήρξε από τα ιδρυτικά της στελέχη ενώ η
στράτευσή του στις αριστερές νεολαίες αρχίζει από τα χρόνια της δικτατορίας του
Μεταξά. Συµµετείχε στην ίδρυση της αντιστασιακής οργάνωσης Φιλική Εταιρεία Νέων
και διετέλεσε πρόεδρος του ΕΑΜ Νέων. Μέλος του Κεντρικού Συµβουλίου και του
Προεδρείου της ΕΠΟΝ, διετέλεσε στη συνέχεια επικεφαλής των επονιτών ανταρτών του
ΕΛΑΣ. Έζησε 25 χρόνια ως πολιτικός πρόσφυγας στη Μόσχα, όπου παρουσίασε έργα
τριάντα σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων και έγινε µέλος της Ένωσης Σοβιετικών
συγγραφέων. Έγραψε ποιητικά και λογοτεχνικά έργα, ενώ πολλά από αυτά
µεταφράστηκαν στη ρωσική γλώσσα.
Συνοπτική περιγραφή
•

Πρωτότυπα τεκµήρια και σειρές αντιγράφων από έγγραφα και έντυπα της ΕΠΟΝ
(έγγραφα του Κεντρικού Συµβουλίου, φυλλάδια, προκηρύξεις, θεατρικά σκετς, σειρά
της περιοδικής έκδοσης της ΕΠΟΝ Η Γενιά µας κ.ά.)

•

Σειρά ξένων περιοδικών της περιόδου του µεσοπολέµου (Jugend- Internationale
κ.ά.) και εντύπων της ίδιας περιόδου

•

Σειρές παράνοµου τύπου της περιόδου της Κατοχής (Ριζοσπάστης, Ελεύθερη Ελλάδα
κ.ά.) και του εµφυλίου πολέµου (∆ελτίο ειδήσεων του ∆ΣΕ, Μαχήτρια του ΜάλιΜάδι, Θεσσαλιώτισσα κ.ά.)

•

Θεατρικά µονόπρακτα και διηγήµατα του Πέτρου Ανταίου, κείµενα για τον
ραδιοφωνικό σταθµό της Μόσχας, άρθρα του δηµοσιευµένα στον ηµερήσιο και
περιοδικό τύπο, σχέδια κειµένων και οµιλίες σε διάφορες εκδηλώσεις

•

Τεκµήρια από επιτροπές αντιστασιακών, φυλλάδια και δηµοσιεύµατα για επετείους
της Εθνικής Αντίστασης

•

Αφιερώµατα και άρθρα ηµερήσιου και περιοδικού τύπου για την περίοδο της
Εθνικής Αντίστασης, του εµφυλίου πολέµου, για την ιστορία του ΚΚΕ κ.ά.

•

Επεξεργασίες των βιβλίων που εξέδωσε καθώς και βιβλιοκριτικές για τα έργα του

