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Η οικογένεια Παπαστεργίου αριθμεί πάνω από εκατό 
χρόνια παρουσίας στον Πειραιά και συνεχίζει για τέταρ-
τη πλέον γενιά να γράφει την δική της ιστορία που είναι 
άρρηκτα δεμένη με την πόλη. 
Το 1897 στην Καρδίτσα γεννιέται ο Αγαθοκλής Παπα-
στεργίου, γιος του παπά – Βασίλη που είχε επτά παιδιά, ο 
οποίος το 1904, έρχεται για να ζήσει μόνιμα στον Πειραιά, 
και εγκαθίσταται με την πολυμελή οικογένειά του στην 
οδό Αιτωλικού και Πολυδεύκους. Το ένα από τα παιδιά 
του παπά – Βασίλη, ο Αγαθοκλής αποφοιτεί με επιτυχία 
από το Σχολαρχείο, κατόπιν υπηρετεί την θητεία του 
στον Ελληνικό Στρατό για πέντε χρόνια (1917-1922)! 
Με την απόλυσή του από το Στρατό εισάγεται στην 1η 

σειρά της νεοϊδρυθείσης στην Κέρκυρα «Σχολής 
Αστυνομίας Πόλεων» που διοικείται από Άγγλο. 
Από το 1923, χρονιά εξόδου από τη Σχολή και μέ-
χρι το θάνατο του υπηρετεί επιτυχώς σε διάφο-
ρες υπηρεσίες του Πειραιά.

Πρόσφατα η «Αστυνομική Ανασκόπηση» γνώρι-
σε και συναντήθηκε με τον Βασίλη Παπαστεργί-
ου (2η γενιά, γιος του Αγαθοκλή), που με καμά-
ρι διατηρεί προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα 
ως κειμήλια, του πατέρα του, Αγαθοκλή, ο οποί-
ος τονίζει με έμφαση ότι «ο πατέρας μου ήταν ο 
πρώτος τροχονόμος του Πειραιά. Τοποθετήθη-
κε το 1923 και υπηρέτησε για μια δεκαετία στην 
Τροχαία Πειραιά. Από το 1933 μέχρι το 1939, το-
ποθετήθηκε στην Γενική Ασφάλεια Πειραιώς 
απ’ όπου και παίρνει την σύνταξη του. Η αγάπη 
του για το Σώμα και η ευδόκιμος υπηρεσία του, 
«αναγκάζει» (στις 30-1-1940) τον τότε Αρχηγό 
της Αστυνομίας Πόλεων, να εκδώσει διαταγή με την οποία τον διορίζει 
πρόσθετο αστυφύλακα στο Ι.Κ.Α. Πειραιά όπου και παραμένει μέχρι το 
θάνατο του το 1957 σε ηλικία 60 ετών. Ο πατέρας μου υπήρξε άξιος οι-
κογενειάρχης, ανέθρεψε τα παιδιά του με στοργή και μας εμφύσησε την 
αγάπη προς την πατρίδα, αλλά και πειραιώτικη μπέσα». ]
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