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Κωδικόσ (οί) αναγνώριςησ 

Κ  411, ΑΒΕ 2205  

Τίτλοσ 

Συλλογή Αθηνάσ Κακοφρη 

Χρονολογία (εσ) 

1915 

Επίπεδο περιγραφήσ  

Συλλογι 

Μέγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

1 φάκελοσ (76 τεκμιρια) 

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Κακοφρθ, Ακθνά 

∆ιοικητική ιςτορία / Βιογραφικό ςηµείωµα 

Η Ακινα Κακοφρθ γεννικθκε το 1928 ςτθν Πάτρα και ιταν κόρθ του Χαρίλαου 

Κακοφρθ, ναυτιλιακοφ πράκτορα. Από τθ δεκαετία του ’50 άρχιςε να γράφει 

χρονογραφιματα, αςτυνομικά διθγιματα και ταξιδιωτικζσ εντυπώςεισ ςε 

εφθμερίδεσ και περιοδικά, ενώ ζκανε μεταφράςεισ αγγλικών και γαλλικών 

μυκιςτορθμάτων και ιςτορικών μελετών. Από τθ δεκαετία του ‘70 αςχολείται, 

κυρίωσ, με τθ ςυγγραφι ιςτορικών μυκιςτορθμάτων για τα οποία ζχει βραβευτεί.  

*Πθγι βιογραφικοφ: https://el.wikipedia.org (επιλογι αποςπαςμάτων)+ 

∆ιαδικαςία πρόςκτηςησ 

Δωρεά τθσ Ακθνάσ Κακοφρθ (13/2/2019) 

Παρουςίαςη περιεχοµένου 

Επιςτολζσ πολιτών, ιατρών, ιερωμζνων κ.ά. προσ τον βαςιλιά Κωνςταντίνο, τθ 

βαςίλιςςα Σοφία, τον διάδοχο Γεώργιο, τον αυλάρχθ Αλζξανδρο Μερκάτθ, τουσ 

υπαςπιςτζσ του βαςιλιά Δοφςμανθ, Καλλίνςκθ, Πάλθ και Σκουμπουρδι, τθν κυρία 

επί των τιμών Αγγελικι Κοντοςταφλου, τον ιατρό τθσ βαςιλικισ οικογζνειασ Ανδρζα 

Αναςταςόπουλο, τον ιατρό Μαρίνο Γερουλάνο και τον αρχίατρο Παναγιώτθ 

https://el.wikipedia.org/
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Μανοφςο. Οι επιςτολζσ, που απευκφνονται, κυρίωσ, ςτον γιατρό τθσ βαςιλικισ 

οικογζνειασ Αναςταςόπουλο, αφοροφν τθ ςοβαρι αςκζνεια του βαςιλιά 

Κωνςταντίνου τθν άνοιξθ του 1915 και εκφράηουν τισ ευχζσ τουσ για ανάρρωςθ, 

δίνουν ιατρικζσ και άλλεσ ςυμβουλζσ για τθν αντιμετώπιςθ τθσ αςκζνειασ, 

αναφζρονται ςε οράματα, κεϊκζσ και άλλεσ παρεμβάςεισ που κα αποβοφν ςωτιριεσ 

για τθν υγεία του βαςιλιά.      

Σφςτηµα ταξινόµηςησ 

Οι επιςτολζσ ταξινομικθκαν με κριτιριο τον παραλιπτθ τουσ. 

Όροι πρόςβαςησ 

Δεν υπάρχουν περιοριςμοί ςτθν πρόςβαςθ 

Όροι αναπαραγωγήσ 

Οι όροι αναπαραγωγισ ιςχφουν βάςει του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του 

Αναγνωςτθρίου των ΓΑΚ 

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων  

Ελλθνικά, γαλλικά, γερμανικά 

Δημοςιεύςεισ / βιβλιογραφία 

Ακθνά Κακοφρθ, Τα  δύο Β, Ακινα:  ΚΑΠΟΝ, 2016. 

Συμπληρωματικζσ πηγζσ 

1. ΓΑΚ, Κ.Υ., Αρχείο Βαςιλικών Ανακτόρων 

2. ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, Αρχείο οικογζνειασ Μερκάτθ 

3. Ιςτορικι και Εκνολογικι Εταιρεία τθσ Ελλάδοσ, Αρχείο Αλζξανδρου Μερκάτθ 

Παρατηρήςεισ και όνοµα του/τησ αρχειονόµου 

Γιάννθσ Γκλαβίνασ 

Κανόνεσ ή πρότυπα περιγραφήσ 

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2θ ζκδοςθ 

Χρονολογία(εσ) περιγραφήσ 

Σεπτζμβριοσ 2020 



4 
 

Θέματα 

Εκνικόσ Διχαςμόσ, 1915-1920 / Ελλθνικι Βαςιλικι Οικογζνεια (1863-1974) / 

Κωνςταντίνοσ Α΄, Βαςιλιάσ τθσ Ελλάδοσ / Ιατροί / Αναςταςόπουλοσ, Ανδρζασ 


