
Τίτλος:       MΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΑΝΗΣ Κωδ.αναγν: αρ. comp 266 
  
Ηµερ. παραγ:  1917-1948 Μέγεθος: 1 φάκελος  
 

Πλαίσιο παραγωγής 
 

Παραγωγός (-οί): Φάνης Μιχαλόπουλος 
 
Βιογραφικό σηµείωµα:  
Ο Φάνης Μιχαλόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1901 και σπούδασε νοµικά χωρίς ποτέ να 
ακολουθήσει το επάγγελµα του δικηγόρου. Υπήρξε ιστορικός, συγγραφέας και δηµοσιογράφος. Από 
πολύ νέος δηµοσίευσε φιλολογικά και ιστορικά µελετήµατα. Το πρώτο του βιβλίο κυκλοφόρησε το 
1930 µε τίτλο «Τα Γιάννενα και η νεοελληνική αναγέννησις 1648/1820». Ακολούθησαν τα βιβλία 
«Ρήγας ο Βελεστινλής» (1930), «Διονύσιος Σολωµός» (1931), «Ο Παπαδιαµάντης» (1933) και 
πολλά άλλα. Από τις σηµαντικότερες εργασίες του είναι αυτή για τον Κοσµά τον Αιτωλό τον οποίο 
αντιµετώπισε ως έναν από τους µεγαλύτερους δασκάλους του σκλαβωµένου γένους. Πέθανε το 
1960.  
 
Ιστορικό διατήρησης / διαδικασία πρόσκτησης: Δωρεά ανιψιού του Φάνη Μιχαλόπουλου. 
 

Περιεχόµενο 
 
Παρουσίαση περιεχοµένου:  
Το αρχείο περιλαµβάνει χειρόγραφα µελετών, άρθρων, σηµειώσεων και ποιηµάτων του Φάνη 
Μιχαλόπουλου. Βλ. επισυναπτόµενη αναλυτική περιγραφή. 
 
Σύστηµα ταξινόµησης:  

 
Συµπληρωµατικές πηγές 

 
Ε.Λ.Ι.Α.:  
 
Άλλoι φορείς: 

Παρατηρήσεις 
 
Παρατηρήσεις: 

Θεµατολογία 
Θέµατα: Κοσµάς Αιτωλός, Ρήγας Φεραίος, Ήπειρος.  



Αρχείο Φάνη Μιχαλόπουλου 

Φάκελος 1. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ  

1.1 Βυζάντιο - Κοσµάς Αιτωλός 
- «Το Βυζάντιο κι’ οι λεγόµενοι ‘Ακρίτες’», χφο της µελέτης και σηµειώσεις, δφο 
άρθρου µε τίτλο «Ο νεκρός Ακρίτας. Το µακεδονικόν Μελένικον πρόσκοπος και 
φρουρός του βόρειου ελληνισµού». 
- Περί Κοσµά Αιτωλού: Σειρά αποκοµµάτων µε χφες σηµειώσεις (marginalia και 
στο verso) µε τίτλο «Οι µεγάλοι µας αναγεννηταί. Κοσµάς ο Αιτωλός 
Εθναπόστολος και µάρτυς (1714-1779)», δφο οµιλίας «Επί τη σηµερινή επετείω 
του θανάτου του ισαποστόλου και εθνοµάρτυρος Κοσµά του Αιτωλού», χφο της 
ίδιας οµιλίας, δύο λυτά φύλλα χφων σηµειώσεων για το ίδιο θέµα. 
 

1.2 Ρήγας Βελεστινλής 
- Χφο εκτενούς µελέτης µε τίτλο «Ένας απόστολος της δηµοκρατίας. Ρήγας ο 
Βελεστινλής», χφες σηµειώσεις, σχεδιάσµατα και σειρά αποκοµµάτων µε χφες 
σηµειώσεις ενταγµένα σε κεφάλαια.  
 

1.3 Ήπειρος, Χειµάρα, Κηφισιά  
- Χφα του δεύτερου και τρίτου µέρους µελέτης µε τίτλους «Εθνογραφία της 
Ήπειρος. Οι επιδροµές των Γότθων (249-488 µ.Χ.)» και «Εθνογραφία της 
Ήπειρος. Οι επιδροµές των Σλάβων (493-602 µ.Χ.)». Βιβλιογραφικές και άλλες 
σηµειώσεις για το ίδιο θέµα.  
 
- Χφα σχεδιάσµατα και σηµειώσεις µελέτης µε τίτλο «Εθνογραφία της 
Χειµάρας». 
 
- Χφο άρθρου σχετικού µε την ιστορία της περιοχής της Κηφισιάς  
 
 

1.4 Επιφυλλίδες, αποκόµµατα, σκόρπιες σηµειώσεις 
- Αποκόµµατα επιφυλλίδων µε άρθρα του Μιχαλόπουλου, ποικίλα αποκόµµατα 
άρθρων και δηµοσιευµάτων, φωτοαντίγραφα και φωτογραφίες αποκοµµάτων και 
λίγα φύλλα χφων σηµειώσεων για φιλολογικά θέµατα.   

1.5 Ποίηση 
- Τετράδιο µε χφα ποιηµάτων του Φ. Μιχαλόπουλου και ένδειξη «1918-1922» και 
δίφυλλο µε ένδειξη «Νέοι Διάλογοι 1917-1924» που περιλαµβάνει λυτά φύλλα µε 
χφα ποιηµάτων από τα οποία ένα µε χρονολογία 2.2.1945. 
 

1.6 Αλληλογραφία - Προσωπικά 
- Δύο επιστολές προς τον Φ. Μιχαλόπουλο (από Πέτρο Χάρη, χ.χ. και από Ηλία 
Γεωργίου, 1948). 
 
- Χφα σηµειώσεων που αφορούν αντιδικία του Μιχαλόπουλου µε 
συγκληρονόµους της συζύγου του µετά την αυτοκτονία της το 1944. 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


