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Κωδικός αναγνώρισης GR-ASKI -2078
Βιογραφικό σημείωμα
Ο Στυλιανός Μηλιούλης γεννήθηκε στις 21/08/1926 στον Τύρναβο. Γιός του
Δημοσθένη Μηλιούλη ξυλουργού και της Μαρίας Τσολάκη. Έχασε τον
πατέρα του σε ηλικία μόλις πέντε ετών. Σαν απόφοιτος του Α’ εξατάξιου
Γυμνασίου Αρρένων Λάρισας το σχολικό έτος 1943-1944 εργάστηκε ως
δάσκαλος για δύο χρόνια στο σχολείο του Μαυρολίθου Λάρισας
«Σατόμπασι». Επί κατοχής προσχώρησε στην Ε.Π.Ο.Ν Τυρνάβου και
ακολούθως «τετραγωνάρχης» της ΕΠΟΝ του συνοικισμού Αγίου Ιωάννου
Τυρνάβου. Το 1943 έγινε μέλος του Κ.Κ.Ε. και μετά τη συμφωνία της
Βάρκιζας είχε αναλάβει την έκδοση προκηρύξεων. Τον Μάρτιο του ‘47 σε
σχετική έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκε η γραφομηχανή και
παράνομο έντυπο υλικό με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε πενταετή
φυλάκιση από το έκτατο στρατοδικείο Λάρισας. Την περίοδο 11/1953 06/1955 εργάστηκε ως αγροφύλακας στην αγρονομία Τυρνάβου. Διορίστηκε
ως επιτυχών σε διαγωνισμό τον Απρίλη του 1958 στο Δημαρχείο Τυρνάβου
στη θέση του ληξίαρχου (διετέλεσε εξάλλου ομιλητής σε πλήθος συνεδρίων
επιμόρφωσης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων Νομού Λάρισας και
παρέμεινε στο πόστο του μέχρι και τη συνταξιοδότησή του τον Αύγουστο του
1990). Έφυγε από τη ζωή στις 26/12/2012 σε ηλικία 86 ετών.

Ψηφιακό αρχείο Στυλιανού Μηλιούλη
Κατάλογος
Φ. 1
Προσωπικά έγγραφα (Πιστοποιητικό, βεβαιώσεις, αποδεικτικό γυμνασίου,
κ.ά.) 1950-1993
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Φ. 2
Υπηρεσιακά
έγγραφα
(Διορισμός,
μετεκπαιδεύσεως, κ.ά.) (1958 - 1977)

προαγωγές,

ΦΕΚ,

συνέδριο

Τεκμήρια από την περίοδο της Κατοχής και του εμφυλίου πολέμου
Φ. 3
Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) 1945-1947
Ομιλίες
- Ομιλία του Στυλιανού Μηλιούλη για την επέτειο δύο χρόνων της ΕΠΟΝ,
χειρόγραφο 23/2/1945 [2078_024α]
- Ομιλία του Στυλιανού Μηλιούλη για τα θύματα της Κατοχής, χφ., χχ. [1945]
3 σ. [2078_024β]
- Ομιλία του Στυλιανού Μηλιούλη για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, χφ.,
25/3/1945 [2078_024γ]
Φυλλάδια, τρικ και προκηρύξεις
- ΕΠΟΝ Θεσσαλίας, «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το μεγάλο μας δάσκαλο
Δημήτρη Γληνό», έντυπο 4σέλιδο, Βόλος, (6/12/1945) [2078_021]
- «2ον Μάθημα», Φυλλάδιο ΕΠΟΝ για αποτελέσματα πολέμου, ιδανικά
οργάνωσης και προβλήματα νεολαίας, πολυγρ., χ.χ. [1944-1945], [2078_005]
- ΕΠΟΝ Λάρισας, Προκήρυξη Νομαρχιακού Συμβουλίου για την επέτειο
ίδρυσης της ΕΠΟΝ, πολυγρ., 23/2/1947, [2078_007]
- ΕΠΟΝ Λάρισας, Οδηγίες για τον εορτασμό της επετείου ίδρυσης της ΕΠΟΝ,
23 Φεβρουαρίου 1947, Νομαρχιακό Συμβούλιο, 3/2/1947, [2078_023]
- ΕΠΟΝ Τυρνάβου, επιτροπή διαφώτισης, σχέδιο κειμένου για επισκόπηση
ιστορίας ναζισμού, πολυγρ., 23/7/1945, [2078_043]
- Σημείωμα Σ. Μηλιούλη για σαμποτάζ εναντίον Γερμανών, πολυγρ.,
8/9/1945 [2078_061]
- Χειρόγραφα τρικάκια ΕΠΟΝ, 23/2/1947 [2078_059]
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Τραγούδια ποιήματα
- Σατυρικό ποίημα για Γεώργιο Β΄, Φράνκο, Τίτο, χ.χ, πολυγρ. [2078_008]
- «Ύμνος σοβιέτ», χ.χ, πολυγρ. [2078_044]
- Τραγούδι ΕΠΟΝ, χ.χ, πολυγρ. [2078_045]
- 5 τρικάκια ΕΠΟΝ, εκτυπώσεις από το χειρόγραφο, [1947], πολυγρ. [2078_46]
- 3 τραγούδια και σατυρικά ποιήματα ΕΠΟΝ, [1945-1946], πολυγρ. [2078_063]
- Τραγούδι για νεολαία ΟΚΝΕ, χ.χ, πολυγρ. [2078_065]
- Χριστουγεννιάτικα κάλαντα ΕΠΟΝ, [1945-1947], πολυγρ. [2078_066]
- Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ΕΠΟΝ, [1945-1947], πολυγρ. [2078_069]
- 2 τραγούδια για ΕΠΟΝ και ΟΚΝΕ, χ.χ, πολυγρ. [2078_067]
Φ. 4
Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ) 1945-1947
- Δηλώσεις Νίκου Ζαχαριάδη στον Ριζοσπάστη, αποφάσεις Κ.Ε. ΚΚΕ
1/6/1945, ανατυπώσεις από Ριζοσπάστη, πολυγρ. 31/5-2/6/1945 [2078_053]
- Ομιλία ΓΓ ΚΕ ΚΚΕ Γιώργη Σιάντου για τα 26 χρόνια του ΚΚΕ 20/11/1944,
ανατύπωση από «Κόκκινη σημαία» [2078_054]
- «Απόφαση Β’ Ολομέλειας ΚΚΕ. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Τα προβλήματα
του δημοκρατικού αγώνα και τα καθήκοντα του ΚΚΕ», έκδοση ΕΠ. πόλης
Βόλου, 12 σ., 1946 [2078_020]
- Εσωκομματική έκθεση για αγροτική παραγωγή νομού Λαρίσης, [1945],
[2078_016]
- «Λαϊκή Φωνή», δεκαπενθήμερο όργανο της Περιφερειακής Επιτροπής
Λάρισας του Κομουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αρ.φ. 21 (2/7/1945) , 4 σ.
[2078_056]
- «Ο λήσταρχος Σούρλας», Έκδοση Λαϊκής Διαφώτισης, Βόλος, Μάιος 1945,
16 σ. (λείπουν οι σελίδες 7-10) [2078_017]
- Προκήρυξη «Οι εθνικές μας διεκδικήσεις», ανατύπωση από Ριζοσπάστη
(1945) [2078_030]
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- Κείμενο για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις υποδομές της
χώρας, [1945-1947], δακτ., 3 σ. [2078_010]
- Αταύτιστο σπάραγμα εσωκομματικού κειμένου ΚΚΕ, χ.χ., πολυγρ.
[2078_062]
Κομματικά μαθήματα
- «Απλά μαθήματα. 1ο μάθημα, τι είναι κόμμα», οργανωτικό μάθημα
επιτροπής διαφώτισης κομματικής οργάνωσης Θεσσαλίας, [1945-1946] ,
[2078_55]
- «Πρώτο μάθημα», (ΚΚΕ), δακτ., [1945-1946] , 2 σ. [2078_33]
- «Δεύτερο μάθημα. Τι είναι τάξη», (ΚΚΕ), δακτ., [1945-1946] , 3 σ. [2078_072]
- ΚΚΕ «Οργανωτικό μάθημα», δακτ., [1945-1946], [2078_012]
Φ. 5
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) 1945-1947
- «Η ανοικοδόμηση της Αθήνας», πρόγραμμα του πολιτικού συνασπισμού
των κομμάτων του ΕΑΜ Αθήνας, Αθήνα, Σεπτ. 1945, 8 σ. [2078_019]
- «Το πρόγραμμα της Λαϊκής Δημοκρατίας για ενότητα, τάξη, ησυχία,
δουλεία, ανοικοδόμηση, πολιτισμό», σχέδιο προγράμματος που θα προταθεί
για συζήτηση στα δημοκρατικά κόμματα του ΕΑΜ, εκδόσεις Ριζοσπάστη,
[1945-1946], 8 σ. [2078_057]
- «Λαϊκή δημοκρατία», Το πρόγραμμα του πολιτικού συνασπισμού των
κομμάτων του ΕΑΜ, δακτ., 3 σ., (1945) [2078_058]
- «Λαϊκή δημοκρατία», ανατύπωση από Λαϊκή Φωνή, δακτ. φυλλάδιο
δεμένο., 8 σ. (2/7/1945) [2078_047]
- «Τραγούδι ΕΑΜ», χ.χ, πολυγρ. [2078_009]
- «Τραγούδι ΕΑΜ», χ.χ, πολυγρ. [2078_068]
- Υπόμνημα απόρων Τυρνάβου προς τον Νομάρχη και εκπροσώπους ΟΥΝΡΑ
και ΚΕΔΕΣ (Σεπτέμβριος 1945) , δακτ. [2078_031]
Εφημερίδες
- Δημοκρατία, 15πενθήμερο όργανο συνασπισμού κομμάτων ΕΑΜ πόλης
Τύρναβου, αρ.φ. 5 (24/9/1945) [2078_015]
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- Η αλήθεια της υπαίθρου, όργανο του πολιτικού συνασπισμού των κομμάτων
του ΕΑΜ Νομού Λάρισας, αρ.φ. 2 (19/11/1946) [2078_014], 9 (6/1/1947)
[2078_011, 2078_013, 2078_032]
Φ. 6
ΠΕΕΑ-Επαρχιακό Συμβούλιο Τύρναβου 1944
- Απόφαση εκτελεστικού γραφείου Επαρχιακού Συμβουλίου Τύρναβου για
μεταθέσεις και αποσπάσεις διδασκάλων (11/11/1944) [2078_64 και το
2078_029 αντίγραφο]
- Κοινοποίηση απόφασης επαρχιακού συμβουλίου για την τοποθέτηση στο
σχολείο Μαυρολίθου στον Στέργιο Μηλιούλη (18/9/1944) [2078_070]
- Κοινοποίηση απόφασης εκτελεστικού γραφείου στον Στέργιο Μηλιούλη
(12/11/1944) [2078_071]
Φ. 7
Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας 1947
- Προκήρυξη αρχηγείου Ολύμπου ΔΣΕ προς στελέχη και στρατιώτες
Ελληνικού Στρατού (6/1/1947), πολυγρ. [2078_006]
- Προκήρυξη ΔΣΕ προς το λαό της περιφέρειας Τύρναβου (24/1/1947),
πολυγρ. [3 αντίγραφα, 2078_018, 2078_051 και 2078_060]
- Προκήρυξη αρχηγείου Ολύμπου ΔΣΕ προς στελέχη και στρατιώτες
Ελληνικού Στρατού, [1947], πολυγρ. [2078_048]
Διάφορα έγγραφα
Φ. 8
Δήμος Τυρνάβου (1959, 1981)
- Κατάλογος θυμάτων γερμανικής κατοχής στον Τύρναβο (27/1/1959),
δακτυλ. [2078_027]
- Έντυπο για τυρναβίτικο καρναβάλι 1981, 16 σ. [2078_028]
Φ. 9
Φωτογραφίες
Δύο φωτογραφίες από κηδεία, χ.χ. [αταύτιστες] [2078_042]
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