Ηλίας Παπαστεριόπουλος (1916-1985)
Αρχείο της περιόδου (1936 – 1985, 2004-2005)
Μέγεθος αρχείου 13 φάκελοι – ελεύθερη πρόσβαση
Δωρεά Βασίλη και Αλέξανδρου Παπαστεριόπουλου, Ιούνιος 2014
Κωδικός αναγνώρισης GR-ASKI 1740
Βιογραφικό σημείωμα
Ο Ηλίας Παπαστεριόπουλος γεννήθηκε στο Δρέπανο Αχαΐας το 1916 και
σπούδασε στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1937
στρατεύεται και ως έφεδρος ανθυπολοχαγός συμμετέχει στον ελληνοϊταλικό
πόλεμο. Το 1942 παίρνει το πτυχίο της Νομικής και μετά την συνθηκολόγηση
οργανώνεται στο ΕΑΜ Αχαΐας και ως αξιωματικός πληροφοριών του 12ου
Συντάγματος Πελοποννήσου του ΕΛΑΣ, οργανώνει το δίκτυο πληροφοριών
της Αντίστασης. Οργανωμένος στο ΚΚΕ ως το τέλος της ζωής του, διώκεται
για την πολιτική του δράση ήδη από το 1947, όπου στέλνεται στη Μακρόνησο
για μια πενταετία, ενώ στην συνέχεια και ως το 1959, εκτοπίζεται στον Αη
Στράτη, στην Ικαρία κ.α. Οργανωμένος στην ΕΔΑ από τη δεκαετία του ’50,
διετέλεσε για ένα διάστημα γραμματέας της ΕΔΑ Αχαΐας, ενώ ήταν
υποψήφιος της στο Νομό Αχαΐας, στις βουλευτικές εκλογές. Στη διάρκεια της
δικτατορίας κρύβεται έως ότου τον βρίσκει η Ασφάλεια και τον φυλακίζει στο
κτίριο της οδού Μπουμπουλίνας. Ο Ηλίας Παπαστεριόπουλος ήταν
πολυγραφότατος, συγγραφέας του εμβληματικού πολύτομου έργου για την
εθνική αντίσταση, Ο Μωρηάς στα όπλα και άλλων έργων τόσο για την περίοδο
της αντίστασης όσο και λογοτεχνικών. Πέθανε στην Αθήνα το 1985.

Αρχείο Ηλία Παπαστεριόπουλου
Κατάλογος

κ. 1
Φ. 1
Προσωπικά και οικογενειακά τεκμήρια του Ηλία Παπαστεριόπουλου
(1936-1966): Πιστοποιητικά, ληξιαρχικές πράξεις, έγγραφα σχετικά με την
στρατιωτική του θητεία, βεβαιώσεις, αιτήσεις, δελτία ταυτοτήτων, ιατρικές
γνωματεύσεις, χφ. υπεύθυνες δηλώσεις, έγγραφα σχετικά με τον διορισμό και
την απόλυσή του από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιου Λογιστικού
Φ. 2
Οικογενειακά τεκμήρια της οικογένειας του Ηλία Παπαστεριόπουλου
(1921-1949): Αγωγές, πληρεξούσια, άδειες, αποδεικτικά επίδοσης εγγράφων
κ.ά.
Φ. 3
Τεκμήρια Αλέκου Παπαστεριόπουλου (1940-1948): Προσωπικά και
δικαστικά έγγραφα Αλέκου Παπαστεριόπουλου, αλληλογραφία με τον

δικηγόρο Δημοσθ. Μιρασγετζή, τετράδιο σημειώσεων, τεκμήρια της
εφημερίδας Ελεύθερη Αχαΐα (χφ. άρθρα προς δημοσίευση, δικαστικά έγγραφα,
κάρτα ελεύθερης εισόδου, φύλλο εφημερίδας (αρ. φ. 293, 11/9/1945)
Φ. 4
Προσωπική και οικογενειακή αλληλογραφία Ηλία Παπαστεριόπουλου
4.1 Προσωπική αλληλογραφία Ηλία Παπαστεριόπουλου (1931-1947, 1957,
1962) (~44 επιστολές)
4.2 Αλληλογραφία Αλέκου Παπαστεριόπουλου (εισερχόμενες επιστολές
φίλων και συγγενών) (1939-1945)
4.3 Αλληλογραφία Ηλία Παπαστεριόπουλου με την αδελφή του Ιφιγένεια
(1940, 1953-1962)
4.4 Αλληλογραφία Ντίνου και Ηλία Παπαστεριόπουλου (1940, 1955-1957)
4.5 Αλληλογραφία Ντίνου και Γιώργου Παπαστεριόπουλου με την αδελφή
τους Ιφιγένεια (1941, 1956-1957, 1959)
4.6 Αλληλογραφία Ντίνου και Ηλία Παπαστεριόπουλου με τις Γωγώ και
Μαριγούλα Ράπτη, Μακρόνησος- Αη Στράτης (1949-1954)
κ.2
Φ. 5
Ποιήματα, πεζά και θεατρικά του Ηλία Παπαστεριόπουλου (δεκ. ΄30, δεκ.
΄60)
5.1 Ποιήματα, χφ. λυτά [δεκαετία 1930] – Αφίσα από το μαγαζί του Βασίλη
Παπαστεριόπουλου, «Λίπασμα του Περού, εισαγωγή Γαλανόπουλος Πατρών,
Βασίλης Παπαστεριόπουλος», στο πίσω μέρος της αφίσας εντοπίζονται χφ.
σημειώσεις και ποιήματα του Η.Π. (1932-1933)
5.2 Διηγήματα, χφ. λυτά [δεκαετία 1930]
5.3 Μονόπρακτα και θεατρικά έργα (1933)
5.4 «Ο Γέλως», Πεζή σατυρική εφημερίς, έκδοση - αρχισυνταξία Ηλίας
Παπαστεριόπουλος, (1932) (3 φύλλα) (χφ. χειροποίητη σατυρική εφημερίδα
του Η.Π.)
5.6 Άρθρα, ποιήματα και συνεντεύξεις του Η.Π. (μεταγενέστερα)
5.7 Αρθρογραφία Ηλ. Παπαστεριόπουλου - Κατάστιχο με επικολλημένα
άρθρα του Ηλία Παπαστεριόπουλου στον τοπικό (Πατρών) και πανελλήνιο
ημερήσιο τύπο (1935-1984)
Φ.6
6.1 Ποιήματα και διηγήματα του Ηλία Παπαστεριόπουλου στον τοπικό
ημερήσιο και περιοδικό τύπο (1932- [1935]) (εφ. Οι νέοι, περ. Φλόγα)
6.2 Κριτικές στον τύπο για την ποιητική συλλογή του Ηλία
Παπαστεριόπουλου «Πρώτες Νότες» (1932-1933)
6.3 Άρθρα, σχέδια κειμένων και συνεντεύξεις του Ηλία Παπαστεριόπουλου
(θέματα πολιτισμού) (δεκαετία 1930) (περιέχει χφ. ποίημα και σκίτσο του
Ορέστη Λάσκου)
6.4 Περιοδικά Μεσοπολέμου και έντυπα (1924, 1930-1939) (βλ. αναλυτικό
κατάλογο)
6.5 Θεατρικά και κινηματογραφικά προγράμματα (1932-1933)

Φ. 7
7.1 Σχολικές χφ. σημειώσεις και εκθέσεις του Ηλία Παπαστεριόπουλου Έντυπο «Σχολικοί αγώνες ΙΑ’ εκπαιδευτικής περιφέρειας 23/5/1937» (19321940)
7.2 Τεκμήρια από τη φοίτηση του Η.Π. στο Πανεπιστήμιο:
χφ.
πανεπιστημιακές σημειώσεις, έγγραφα της «Ενώσεως Σπουδαστών Πατρών»
(επιστολές και προκήρυξη) (1935-1936) - Διακήρυξη της Εθνικής Ενωτικής
Νεολαίας (χ.χ.)
7.3 Δύο μπλοκ με χφ. σημειώσεις του Ηλία Παπαστεριόπουλου (νομικές
σημειώσεις, ρητορικά και ιστορικά αποφθέγματα) [δεκ. ΄30]
7.4 Χφ. σημειώσεις και σχέδια κειμένων, διάφορα χφ. ποιήματα και πεζά
έργα του Η.Π. [Δεκ.΄30]
Φ. 8
ΕΛΑΣ 12ο Σύνταγμα Πελοποννήσου (1943 - 1944)
Μπλοκ με χφ. σημειώσεις και ημερολόγιο του Ηλία Παπαστεριόπουλου,
πρωτόκολλο παραλαβής αρχείων, ονομαστική κατάσταση αξιωματικών του
12ου συντάγματος του ΕΛΑΣ, αναφορές σχετικά με την υπηρεσία συλλογής
πληροφοριών, δελτίο πληροφοριών, διαταγές του ΕΛΑΣ, σχέδιο δικτύου
πληροφοριών Αχαΐας, χφ. σχεδιαγράμματα της περιοχής (1943-1944) (βλ.
αναλυτικό κατάλογο)
Φ. 9
Διάφορα τεκμήρια δεκ. ‘40
• Προσωπογραφία (σκίτσο με μολύβι) του Ηλ. Παπαστεριόπουλου, άγνωστου
καλλιτέχνη, «Κάπου στο βουνό, Μάης 1944»
•

ΚΚΕ, Κομματική Επιτροπή Πελοποννήσου-Δυτικής Στερεάς, Δεκαήμερο
δελτίο για τα μέλη του κόμματος, 21-31 του Μάη 1945, έντυπο

•

Συνέντευξη (επιστολή με απαντήσεις) του Γιάννη Σκαλτσά προς δημοσίευση
στην εφ. Λαϊκή Φωνή, χφ., (10/1945)

•

Εθνική Αλληλεγγύη: α.«Ερωτηματολόγιο προς τους πολιτικούς
κρατούμενους», 13/3/1946 β. Επιστολή του Η.Π. προς την Ε.Α. Ιωαννίνων,
15/7/1946 γ. Επιστολή της ομάδας συμβίωσης πολ. κρατουμένων προς την
Εθν. Αλληλεγύη (4/8/1945)

•

Εθνικόν Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πατρών: «Προκήρυξις προς άπαντας
τους εργαζομένους της πόλεως μας», χ.χ. [1945-1946;]

•

Τρικ της Ο.Β.Α. (φιλοβασιλική οργάνωση) με θέμα την έλευση του βασιλιά
[1946]

•

Εθνική Πολιτική Οργάνωσις Χ Νομού Αχαΐας: 2 επιστολές που
απευθύνονται στους Διευθυντές της Αγροτικής Τράπεζας και του Τελωνείου
Πατρών, 7/1945, χφ.

•

Πανελλήνιος Ένωσις Εφέδρων Αξιωματικών (ΠΕΕΑ Πατρών): Υπηρεσιακόν
σημείωμα, 10/6/[194;]

•

Διακήρυξη του Δημοκρατικού Συλλόγου Κεφαλλήνιων και Ιθακησίων, χφ.
ενυπόγραφο κείμενο προς δημοσίευση, χ.χ. [δεκ. ΄40]

•

Τεκμήρια από επίσημους εορτασμούς της εξόδου του Μεσολογγίου
(πρόσκληση, θεατρικό πρόγραμμα, χαιρετισμός), χ.χ. [δεκ. ΄40]

•

Πολεμική Οργάνωσις Γλεντζέδων, Γενική διαταγή, Πάτρα, 5/2/1941
(σατυρικό δελτίο)

•

Σχέδιο τηλεγραφήματος προς πολιτικούς και άλλους φορείς της Πάτρας για
αναστολή εκτέλεσης καταδικασθέντων σε θάνατο, 19/8/1947

Φ. 10
ΕΔΑ Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας - Επαρχιακή επιτροπή Καλαβρύτων
Επιστολές, εκθέσεις και σημειώματα για εσωτερικά θέματα της οργάνωσης και
για εκλογικές αναμετρήσεις (1956-1967) - Τετράδιο με επικολλημένα
δημοσιεύματα του Ηλία Παπατεριόπουλου στον τύπο (τοπικό και
πανελλήνιο) για την ΕΔΑ Αχαΐας (1956)
Φ.11
Τεκμήρια σχετικά με τις διώξεις και τις εκτοπίσεις του Η.
Παπαστεριόπουλου
11.1 Επιτροπή Δημόσιας Ασφάλειας Ν. Αχαΐας: πρακτικά αποφάσεων για
εκτοπίσεις του Η.Π. (1947-1961)
11.2 Προσφυγές, εφέσεις, μηνύσεις, υπομνήματα του Η.Π., μαρτυρικές
καταθέσεις και ένορκες βεβαιώσεις για την υπόθεσή του, κλήσεις από
αστυνομικά τμήματα (1951-1963)
11.3 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: επιστολές του Η.Π., επιστολές και
αποφάσεις του Συλλόγου σχετικά με τη δίωξη του Η.Π. (1953-1961)
11.4 Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας (ΔΣΑ) : αιτήσεις και επιστολές του Η.Π.,
επιστολές και ψηφίσματα του ΔΣΑ σχετικά με την υπόθεση του Η.Π. (19551960)
11.5 Αλληλογραφία του Η.Π. στη διάρκεια της εκτόπισής του στον Άη Στράτη
(επικοινωνία με συγγενείς, δικηγόρους, πολιτικούς) (1952-1961)
11.6 Νομικές υποθέσεις Ηλία Παπαστεριόπολου: επιστολές κρατουμένων
προς τον δικηγόρο Η.Π. (1946-1947), χφ. σημειώσεις, σημείωμα του Η.Π.
(1956)
Φ. 12
Δημοσιεύματα τύπου για το θάνατο του Ηλία Παπαστεριόπουλου (1985) –
Τιμητικές εκδηλώσεις για τον Ηλία Παπαστεριόπουλο (προσκλήσεις, ομιλίες,
δημοσιεύματα τύπου) Πάτρα, 2004 -2005

Φ. 13 Ποικίλα τεκμήρια
•
Εταιρεία Μελετών Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΕΜΟΚΑ) –
Πρόσκληση και πρόγραμμα περιόδου 1966-1967
•

«Απαντήσεις του Ν.Σ. Χρουστσόφ εις ερωτήσεις των συντάξεων των
εφημερίδων…», Τμήμα τύπου της Πρεσβείας της ΕΣΣΔ εν Ελλάδι,
22/12/1963

•

Τιμητική βραδιά για τον Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο, «Απ’ αφορμή ένα ταξίδι
στην Ευρώπη με τα Δώδεκα κεφάλαια της λυρικής γεωγραφίας του»,
16/10/1963

•

Χφ. άρθρο του Θ. Παπαλεξάνδρου «Σχέδιο απάτης σταφιδοπαραγωγών»,
χ.χ. [τέλη δεκ. ΄30]

•

Ευχετήρια χειροποίητη κάρτα από τον Άη Στράτη, 24/12/1950 (Μίμης
Γερμανός προς Νίκο Χατζηγεωργίου)

•

Ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στις βουλευτικές εκλογές του 1981 στο Νόμο Αχαΐας
(υποψήφιος Ηλ. Παπαστεριόπουλος)

•

Διάφορες επαγγελματικές κάρτες

•

Τεκμήρια Άγγελου Οικονόμου: συμβολαιογραφική πράξη για τη σύσταση
φαρμακείου (1928), αποδείξεις και επιστολές της Εμπορικής Τράπεζας
(1931, 1936)

Κατάλογος εντύπων αρχείου
•
•
•
•
•
•

•
•

Εφημερίδες - περιοδικά
Αθηναϊκα φύλλα, μηνιαία λαϊκή, πολιτική, σατυρική, κοινωνική
επιθεώρηση, αρ. φ 1 (Δεκέμβρης 1930), Αθήνα
Βόμβα, αποκριάτικη εφημερίς για το χορό των προσκόπων, έτος 6ο (16
Φεβρουαρίου) [1935]
Ελληνική Πολιτεία, εφημερίς της κυβερνήσεως, τχ.1, αρ.φ 210,
(25/6/1941), Αθήνα
Μεσσηνία, ανεξάρτητος καθημερινή εφημερίς, Έτος δ’, αρ.φ. 101021
(29/3/1933), Μεσσηνία
Νεολαία (Η), εβδομαδιαία επίσημος έκδοσις εθνικής οργάνωσης
Ελλάδος, έτος 2, περίοδος δευτέρα, αρ.φ. 8(59), (25/11/1939), Αθήνα
Νέοι (Οι), εβδομαδιαία φιλολογική και κοινωνιολογική επιθεώρησις,
έτος Α’, αρ.φ. 1 (5/6/1932), αρ.φ. 2 (13/6/1932), αρ.φ. 3 (19/6/1932),
Πάτρα
Ξύπνημα (Το), δεκαπενθήμερο περιοδικό, έτος Α’ αρ.φ. 3 (1/2/1932),
Αθήνα
Οικογένεια, Πανελλήνιος εικονογραφημένη επιθεώρησις, έτος Ζ’,
περίοδος Β- αρ.φ. 50 (329) (11/12/1932) [Αθήνα]

•

•
•
•

•

•

•
•
•

Παρασκήνια (Τα), δεκαπενθήμερο θεατρικό περιοδικό, έτος Α’, αρ. φ.
1(2/3/1924), 2(17/3/1924), 7(1/6/1924), 9 (1/7/1924), 10 (16/7/1924),
11 (27/7/1924), 12 (15/8/1924), ένα τεύχος χωρίς εξώφυλλο, χωρίς
άλλα στοιχεία [1924]
Σύγχρονος Ρωμηός (Ο), εβδομαδιαία σατυρική εφημερίς, έτος 12ο, αρ.
307 (22/1/1933), Αθήνα
Φλόγα, δεκαπενθήμερο φιλολογικό και κοινωνικό περιοδικό, αρ.φ.1
(22/3/1934), Αθήνα
Φως του Αγρινίου (Το), Εφημερίς πολιτική- φιλολογική και των
ειδήσεων, Περίοδος Δ’, έτος ΣΤ’, αρ.φ. 295/345 (4/12/1932), Αγρίνιο (2
αντίτυπα)
Χαραυγή, μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό, χρόνος Α’ τόμος 1ος, τχ. 4
(1/12/1944), τχ. 5 (1/1/1945), τχ.6 (Φλεβάρης 1945), Πάτρα
Έντυπα
Ντριώ Εδουάρδος, «Η βασιλεία εν Ελλάδι». Γεώργιος Ι και
Κωνσταντίνος Ι βασιλείς των Ελλήνων, Αθήνα, έκδ. εφημερίδος
«Εθνική σημαία» (1935) (2 αντίτυπα)
Μπερνάρ Σάρα, «Το παιδί του άλλου», μονόπρακτο δραματάκι,
βιβλιοθήκη του «περιοδικού» Ι θέατρο, αρ. 1 (1932), Αθήνα
Τσόγκα Αθανάσιος, «Τα όργια των Εαμοσλαύων και ο θυελώδης
εθνικός εκδικητής», εκδ. «Ο Ήλιος», Αθήνα (2 τεύχη) [1947]
Καλαματιανού Γιώργου, «Τα πονεμένα τραγούδια της ψυχής»,
προπολεμική ποιητική συλλογή, χ.χ
Προσωπικές Φωτογραφίες

