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Κωδικόσ (οί) αναγνώριςησ 

Κ  425, ΑΒΕ 2252   

Τίτλοσ 

Αρχείο Δημητρίου Αυγερινόπουλου  

Χρονολογία (εσ) 

1920 - 1991 

Επίπεδο περιγραφήσ  

Αρχείο 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

9 φάκελοι 

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Αυγερινόπουλοσ, Δθμιτριοσ 

∆ιοικητική ιςτορία / Βιογραφικό ςηµείωµα 

Ο Δθμιτρθσ Αυγερινόπουλοσ γεννικθκε ςτθν Πάτρα και ςποφδαςε νομικά ςτθ 

Νομικι χολι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Τπθρζτθςε ωσ εκελοντισ ςτον πόλεμο 

του 1940 – 1941. Κατά τθ διάρκεια τθσ Κατοχισ ιταν μζλοσ των Σαγμάτων 

Αςφαλείασ υπθρετϊντασ ςτο 2ο Σάγμα Ευηϊνων Πελοποννιςου. τον Εμφφλιο 

υπθρετοφςε ςτο 44ο Σάγμα Εκνοφρουράσ ωσ ανκυπαςπιςτισ και τραυματίςτθκε 

ςοβαρά τον επτζμβριο του 1948 ςε μάχθ ςτθν Επιςκοπι Νάουςασ. Μετά τον 

τραυματιςμό του τζκθκε ςε πολεμικι διακεςιμότθτα φτάνοντασ ςτον βακμό του 

αντιςυνταγματάρχθ. Παράλλθλα με τθ ςτρατιωτικι του καριζρα αςχολικθκε με τθ 

λογοτεχνία, ςυγγράφοντασ λογοτεχνικά κείμενα, ιςτορικζσ και κρθςκευτικζσ 

μελζτεσ, ταξιδιωτικζσ εντυπϊςεισ κ.ά. Ήταν μζλοσ διαφόρων πνευματικϊν – 

πολιτιςτικϊν ςυλλόγων και ςωματείων, όπωσ οι Δελφικζσ Αμφικτυονίεσ, ο φλλογοσ 

των εν Ακιναισ Πατρζων κ.ά.   

Παρουςίαςη περιεχοµζνου 

Οικογενειακι και ιδιωτικι αλλθλογραφία του Δθμθτρίου Αυγερινόπουλου και 

ςχετικά του ςθμειϊματα που αφοροφν, κυρίωσ, τθ μεςολάβθςι του για τθν επίλυςθ 
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διαφόρων ηθτθμάτων και τθν προϊκθςθ αιτθμάτων διοριςμϊν, μετακζςεων, 

ζκδοςθσ αδειϊν κ.λπ. ατόμων του οικογενειακοφ και φιλικοφ του περιβάλλοντοσ, 

ςτρατιωτϊν και άλλων ιδιωτϊν, ιδίωσ τθν περίοδο τθσ δικτατορίασ των 

ςυνταγματαρχϊν. Σο αρχείο περιλαμβάνει, επίςθσ, προςκλιςεισ ςε διάφορεσ 

εκδθλϊςεισ, ευχετιριεσ κάρτεσ και επιςτολζσ, ψθφοδζλτια και προεκλογικό υλικό, 

αποδείξεισ και γραμμάτια, οικογενειακζσ φωτογραφίεσ, λεφκωμα τθσ ΕΟΝ, 

λογοτεχνικά κείμενα, μελζτεσ και ομιλίεσ.        

Σφςτηµα ταξινόµηςησ 

Θεματικι ταξινόμθςθ 

Όροι πρόςβαςησ  

Οι όροι πρόςβαςθσ ιςχφουν βάςει του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Αναγνωςτθρίου 

των ΓΑΚ 

Όροι αναπαραγωγήσ 

Οι όροι αναπαραγωγισ ιςχφουν βάςει του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του 

Αναγνωςτθρίου των ΓΑΚ 

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων  

Ελλθνικά, γαλλικά, αγγλικά, εςπεράντο 

Συμπληρωματικζσ πηγζσ 

Ιςτορικι και Εκνολογικι Εταιρεία τθσ Ελλάδοσ, Αρχείο Δθμθτρίου Αυγερινόπουλου 

Παρατηρήςεισ και όνοµα του/τησ αρχειονόµου 

Η ταξινόμθςθ και θ εκπόνθςθ του εργαλείου ζρευνασ πραγματοποιικθκε από τον 

υπάλλθλο του Σμιματοσ Επεξεργαςίασ Αρχείων, Γιάννθ Γκλαβίνα. 

Κανόνεσ ή πρότυπα περιγραφήσ 

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2θ ζκδοςθ 

Χρονολογία(εσ) περιγραφήσ 

Ιανουάριοσ 2021 
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Θζματα 

τρατιωτικοί, Ζλλθνεσ / Δικτατορία 1967 – 1974 / Εκλογζσ, Δθμοτικζσ  / Εκλογζσ – 

Ψθφοδζλτια / Λογοτζχνεσ, Ζλλθνεσ / Εκνικι Οργάνωςθ Νεολαίασ (Ε.Ο.Ν.) / 

Φωτογραφίεσ 

 

Φάκελοσ  1 

Τίτλοσ: *Αλλθλογραφία Δθμθτρίου Αυγερινόπουλου+ 

Περιεχόμενο: Οικογενειακι και ιδιωτικι αλλθλογραφία του Δθμθτρίου 

Αυγερινόπουλου και ςχετικά του ςθμειϊματα που αφοροφν, κυρίωσ, τθ 

μεςολάβθςι του για τθν επίλυςθ διαφόρων ηθτθμάτων και τθν προϊκθςθ 

αιτθμάτων διοριςμϊν, μετακζςεων, ζκδοςθσ αδειϊν κ.λπ. ατόμων του 

οικογενειακοφ και φιλικοφ του περιβάλλοντοσ, ςτρατιωτϊν και άλλων ιδιωτϊν. 

Χρονολογία: 1920, 1927, 1944 – 1978 

 
 
Φάκελοσ  2 

Τίτλοσ: *θμειϊματα Δθμθτρίου Αυγερινόπουλου+ 

Περιεχόμενο: θμειϊματα με ονόματα, τθλζφωνα, αρικμοφσ πρωτοκόλλου 

αιτιςεων και άλλα ςτοιχεία ςχετικά με τθ μεςολάβθςθ του Αυγερινόπουλου για τθν 

επίλυςθ διαφόρων ηθτθμάτων και τθν προϊκθςθ αιτθμάτων διοριςμϊν, 

μετακζςεων, ζκδοςθσ αδειϊν κ.λπ. ατόμων του οικογενειακοφ και φιλικοφ του 

περιβάλλοντοσ, ςτρατιωτϊν και άλλων ιδιωτϊν. 

Χρονολογία: 1959 – 1971 

 

 

Φάκελοσ  3 

Τίτλοσ: *Ευχετιρια+ 

Περιεχόμενο: Ευχετιριεσ κάρτεσ, τθλεγραφιματα και επιςτολζσ. 

Χρονολογία: 1960 – 1990 

 

 

Φάκελοσ  4 

Τίτλοσ: *Προςκλιςεισ+ 

Περιεχόμενο: Προςκλθτιρια ςε διάφορεσ κοινωνικζσ, πολιτικζσ και πολιτιςτικζσ 

εκδθλϊςεισ.  

Χρονολογία: 1950 – 1991 
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Φάκελοσ  5 

Τίτλοσ: [Φωτογραφίεσ] 

Περιεχόμενο: Οικογενειακζσ φωτογραφίεσ, δφο φωτογραφίεσ του Αυγερινόπουλου 

από τθ κθτεία ςτθν Εκνικι Οργάνωςθ Νεολαίασ (ΕΟΝ) το 1938 και μία φωτογραφία 

του Αυγερινόπουλου ςτο 2ο Σάγμα Ευηϊνων Πελοποννιςου.  

Χρονολογία: 1938 - 1960 

 

 

Φάκελοσ  6 

Τίτλοσ: *Λογοτεχνικά κείμενα και μελζτεσ+ 

Περιεχόμενο: Κείμενα και ομιλίεσ του Αυγερινόπουλου ςτθν Ελεφκερθ χολι 

Τπαρξιακισ Φιλοςοφίασ «Επαναντίλθψθ», ποιιματα και άλλων μελϊν τθσ χολισ, 

διθγιματα και κείμενα του Αυγερινόπουλου ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά, κείμενα 

και διθγιματα του Εμμ. Γαρυφαλάκθ, φωτοτυπίεσ και ςθμειϊςεισ για τον 

Αλζξανδρο Πάλλθ, άρκρα από περιοδικά με κείμενα του Γιάννθ Β. Ιωαννίδθ για τουσ 

αγωνιςτζσ του 1821, διάφορα περιθγθτικά κείμενα, ποιιματα, κ.λπ..  

Χρονολογία: 1965 – 1978 

 

Φάκελοσ  7 

Τίτλοσ: *Προεκλογικό υλικό+ 

Περιεχόμενο: Ψθφοδζλτια τθσ Εκνικισ Ριηοςπαςτικισ Ενϊςεωσ (ΕΡΕ), ψθφοδζλτια, 

φυλλάδια και άλλο προεκλογικό υλικό, κυρίωσ, των δθμοτικϊν εκλογϊν ςτθν Ακινα 

του 1978 και δθμοτικϊν εκλογϊν ςτθν Πάτρα.  

Χρονολογία: 1958 – 1964, 1978 

 

Φάκελοσ  8 

Τίτλοσ: *Λεφκωμα Εκνικισ Οργάνωςθσ Νεολαίασ+ 

Περιεχόμενο: Λεφκωμα του Αυγερινόπουλου αφιερωμζνο ςτθν Εκνικι Οργάνωςθ 

Νεολαίασ (ΕΟΝ) με επικολλθμζνα αποκόμματα από το περιοδικό τθσ ΕΟΝ «Η 

Νεολαία».  

Χρονολογία: 1936 – 1940 

 

Φάκελοσ  9 

Τίτλοσ: [Διάφορα] 

Περιεχόμενο: Αποδείξεισ, ςυναλλαγματικζσ διαταγζσ, διαφθμιςτικά, ςθμειϊματα 

λογαριαςμϊν, μιςκωτιρια, αποκόμματα εφθμερίδων, ςελίδεσ από άτλαντα, 

ατηζντεσ κ.ά. υμβόλαια, δικαςτικζσ αποφάςεισ και άλλα ζγγραφα ςχετικά με 

υπόκεςθ απαλλοτρίωςθσ οικίασ του Ακανάςιου Αργυρόπουλου ςτθ Θεςςαλονίκθ, 
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αλλθλογραφία του Αργυρόπουλου ςτθν εςπεράντο και ςχετικά ζντυπα, πρόχειρα 

λογιςτικά βιβλία τυπογραφικϊν επιχειριςεων Αργυρόπουλου κακϊσ και αιτιςεισ 

και διάφορεσ επιςτολζσ του τελευταίου.  

Χρονολογία: 1945 – 1991 

 


