
Κωδικός (οί) αναγνώρισης  Α.Ε.  118, 366, 506 
Τίτλος    ΣΦΑΕΛΛΟΣ,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Χρονολογία (ες)  1902-1950 
Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 
Μέγεθος και υπόστρωμα 
της ενότητας περιγραφής 
(Ποσότητα, όγκος ή 
διαστάσεις) 

4 αρχειακά κουτιά 

Όνομα παραγωγού (ών)  Δημήτριος Κ. Σφαέλλος (1911-1979;) 
Διοικητική ιστορία / 
Βιογραφικό σημείωμα  

Γιος του Κωνσταντίνου και της Ασπασίας, γεννήθηκε το 
1911 στον Πειραιά και σπούδασε στη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1929 ήταν από τους ιδρυτές του 
Εθνικού Παμφοιτητικού Συλλόγου του οποίου διετέλεσε και 
πρόεδρος ως το 1931. Από αυτό το έτος και ως το 1933 
ανέλαβε το ταμείο του συλλόγου καθώς και την εφημερίδα 
Φοιτητικά Νέα. Το 1933 μαζί με τον Αλέκο Κανελλόπουλο 
και τον Στέφανο Στρέιτ, ίδρυσαν τον Οίκο του Φοιτητή. Το 
ίδιο έτος παραιτήθηκε και ίδρυσε το παράρτημα της Εθνικής 
Ενώσεως Ελλάδος (Ε.Ε.Ε.) στην Αθήνα. Από το 1936(;) 
ασχολήθηκε ενεργά με τη βιομηχανία νημάτων και 
υφασμάτων «Ο Βάμβαξ» στον Πειραιά όπου ήταν πρόεδρος ο 
πατέρας του και συμμετείχαν τα αδέλφια του Γεώργιος και 
Σπύρος. Μετά τον πόλεμο ίδρυσε την πολιτική ομάδα 
Ε.Μ.Π.Ρ.Ο.Σ. και συμμετείχε στις εκλογές του 1946 
παίρνοντας μέρος στον ευρύτερο συνασπισμό του Λαϊκού 
Κόμματος και εκλεγόμενος βουλευτής Πειραιώς. Ανέλαβε 
ενεργή δράση στον αγώνα για την ένωση της Κύπρου με την 
Ελλάδα. Διετέλεσε σύμβουλος διαφόρων επιστημονικών 
οργανώσεων. Έγραψε τα βιβλία: Οι νέοι και το έργον τους, 
Δια το συμφέρον ημών και των επερχομένων γενεών, Εις την 
υπηρεσίαν της Ελλάδος, Ελληνοαμερικανικαί συμφωνίαι, κ.ά. 
[Πηγές σύνταξης βιογραφικού: εγκυκλοπαίδεια Ήλιος, υλικό του αρχείου] 

Ιστορικό της ενότητας 
περιγραφής  

Ενοποιήθηκαν τα τρία τμήματα του αρχείου με παλαιούς 
αριθμούς πρόσκτησης 118, 366, 506. 

Διαδικασία πρόσκτησης  Αγορά, 1992. 
Παρουσίαση περιεχομένου  Το αρχείο περιέχει άρθρα και ομιλίες του Δ. Σφαέλλου καθώς 

και αλληλογραφία από την περίοδο δράσης του στον Εθνικό 
Παμφοιτητικό Σύλλογο, οργανωτικά και αλληλογραφία της 
Ε.Ε.Ε. Αθηνών, προκηρύξεις, προσκλήσεις και διάφορα 
έγγραφα σχετικά με τις εκλογές του 1946, αλληλογραφία της 
περιόδου 1945-1948, αλληλογραφία σχετική με τις 
αγαθοεργίες που έκανε, οικογενειακή αλληλογραφία και 
προσωπικά έγγραφα. Περιέχει επίσης έναν φάκελο σχετικό με 
την βιομηχανία νημάτων και υφασμάτων  «Ο Βάμβαξ». 
[Βλ. επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή] 

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και 
τελική διατήρηση  

Εκκαθαρίστηκαν τα πολλαπλά αντίτυπα. 

Προσθήκες υλικού  Δεν αναμένονται προσθήκες 
Σύστημα ταξινόμησης  Διατηρήθηκε η αρχική τάξη στους φακέλους 1,2,4. 

Φάκελος 1: Εθνικός Παμφοιτητικός Σύλλογος  (1928-1945) 
 
Φάκελος 2: Εθνική Ένωσις Ελλάδος (Ε.Ε.Ε.), παράρτημα    
Αθηνών (1933-1936) 
 



Φάκελος 3: Πολιτικά - Εκλογικά (1945-1948) 
 
Φάκελος 4: Αγαθοεργίες – Προσωπικά (1911-1950) 
 
Φάκελος 5: Κωνσταντίνος Σφαέλλος – Ανώνυμος 
Βιομηχανική Εταιρεία νημάτων και υφασμάτων «Ο Βάμβαξ» 
(1902-1939) 
 

Όροι πρόσβασης  Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση 
Όροι αναπαραγωγής   
Γλώσσα / γραφή των 
τεκμηρίων  

Ελληνικά 

Φυσικά χαρακτηριστικά 
και τεχνικές προϋποθέσεις  

 

Εργαλεία έρευνας  Αναλυτική περιγραφή σε επίπεδο φακέλου και υποφακέλου. 
Εντοπισμός πρωτοτύπων   
Εντοπισμός αντιγράφων   
Συμπληρωματικές πηγές / 
σχετικές ενότητες 
περιγραφής  

 

Δημοσιεύσεις / 
Βιβλιογραφία  

 

Παρατηρήσεις   
Παρατηρήσεις και όνομα 
του / της αρχειονόμου  

Δημήτρης Μπαχάρας 

Κανόνες ή πρότυπα 
περιγραφής  

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 

Χρονολογία (ες) περιγραφής  Μάιος 2008 

Θέματα  ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.) / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / Ε.Μ.Π.Ρ.Ο.Σ / 
ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ / ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ / 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

 



 

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΦΑΕΛΛΟΥ 

 
 
 
Φάκελος 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΜΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Ε.Π.Σ.) 

(1928-1945) 
 
Υποφάκελος 1.1 Λόγοι, ομιλίες και άρθρα του Δ. Σφαέλλου (1928-1931) 

- Λόγοι, ομιλίες, προσφωνήσεις και άρθρα (1928-1929). 
- Διαλέξεις, άρθρα και ομιλίες (1928-1931). 
 

Υποφάκελος 1.2 Λειτουργία και δραστηριότητες του Ε.Π.Σ. (1930-1945) 
- Ιστορικό και λειτουργία του συλλόγου: υπόμνημα προς την 

Εθνική Τράπεζα, δελτία αιτήσεως εγγραφής μελών, 
λογοδοσία του κεντρικού ταμείου του Ε.Π.Σ., άδεια 
τέλεσης χοροεσπερίδας, χειρόγραφο κείμενο «Η κίνησις 
του Εθνικού Παμφοιτητικού Συλλόγου», σημειώσεις, 
απόκομμα εφημερίδας όπου αναφέρεται ο Σφαέλλος (1933-
1934).  

- Προκηρύξεις, προσκλήσεις. 
- Ανακοινώσεις, ψηφίσματα. 
- Αλληλογραφία: επιστολές προς τον Δ. Σφαέλλο, αντίγραφα 

και σχέδια επιστολών του Δ. Σφαέλλου προς διαφόρους 
(1930-1945). 

 
Υποφάκελος 1.3 Τόμος με επικολημμένα αποκόμματα εφημερίδων σχετικά 

με τη δράση του συλλόγου (1934-1937) 
 
 
 
 
Φάκελος 2 ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΘΗΝΩΝ (1933-1939) 
 
Υποφάκελος 2.1 Οργανωτικά (1934) 

- Καταστατικό, κανονισμός φοιτητικών φαλαγγών, 
προσχέδιο κανονισμού για λειτουργία Κοινού Εθνικού 
Μετώπου, κείμενα με τίτλο «Τα αίτια της ιδρύσεως και η 
εξέλιξις της Ε.Ε.Ε.», «Θέματα μελετητέα προς γενικόν 
προπαγανδισμόν της Ε.Ε.Ε.», κείμενο απάντηση στον Αλ. 
Παπαναστασίου σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους 
της Ε.Ε.Ε., δελτία αιτήσεως εγγραφής μελών, συμφωνητικό 
μισθωτηρίου γραφείων Ε.Ε.Ε. Αθηνών στη Ν. Ιωνία 
(1934). 

- Προκηρύξεις (1934). 



 
Υποφάκελος 2.2 Αλληλογραφία παραρτήματος Αθηνών με το Γενικό 

Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης (1933-1936) 
- Επιστολές και έγγραφα του Γενικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Ε. 

Θεσσαλονίκης (1933-1935). 
- Σχέδια και αντίγραφα επιστολών Δ. Σφαέλλου και άλλων 

προς το Γενικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης (1934-
1936). 

 
Υποφάκελος 2.3 Αλληλογραφία Δ. Σφαέλλου με τα μέλη του Γενικού 

Συμβουλίου Ε.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης (1933-1939) 
- Γρηγοράκης, Πέτρος  
- Τσιμπιρόπουλος, Χαράλαμπος 
- Κοσμίδης, Γεώργιος 
- Παπακυριαζής, Αθανάσιος 
- Δημοτάκης, Εμ. 
- Γούλας, Κωνσταντίνος 
- Αγγελομάτης, Στυλιανός 
- Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος 
- Καρακαντάς, Στυλιανός 
- Χαριτόπουλος, Δημήτριος 
- Γραμματικόπουλος, Αλέξανδρος 
- Κατσέας, Ν. 

 
Υποφάκελος 2.4 Αλληλογραφία Δ. Σφαέλλου με τη Φοιτητική Φάλαγγα 

Θεσσαλονίκης (1934) 
- Επιστολές επιτελείου Φοιτητικής Φάλαγγας Θεσσαλονίκης 

προς τον Δ. Σφαέλλο (1934). Αντίγραφα επιστολών Δ. 
Σφαέλλου (1934). 

- Αλληλογραφία με τον Σπύρο Πετρίδη, μέλος του 
επιτελείου της Φοιτητικής Φάλαγγας (1934). 

 
Υποφάκελος 2.5 Αλληλογραφία Δ. Σφαέλλου με την Εθνική Νεολαία της 

Ε.Ε.Ε. (Εθνικό Σώμα Ελλήνων Αλκίμων - Εθνικό Σώμα 
Πρωτοπόρων) (1933-1939) 
- Επιστολές του Κώστα Χατζηκωνσταντίνου, γενικού επόπτη 

της Εθνικής Νεολαίας της Ε.Ε.Ε. και του Εθνικού Σώματος 
Ελλήνων Αλκίμων, αντίγραφα επιστολών Δ. Σφαέλλου 
(1933-1939). 

- Επιστολές Θέμι Ασθενείδη, μέλους του γενικού 
συμβουλίου της Εθνικής Νεολαίας, υπεύθυνου της 
εφημερίδας Έφοδος, αντίγραφα επιστολών Δ. Σφαέλλου 
(1935-1936). 

- Επιστολές Ιωάννη Καβρουδάκι, μέλους της οργανωτικής 
επιτροπής της Εθνικής Νεολαίας και του Εθνικού Σώματος 
Πρωτοπόρων, καταστατικό της Εθνικής Νεολαίας, 
αντίγραφο επιστολής του Δ. Σφαέλλου (1933-1934). 



 
Υποφάκελος 2.6 Αλληλογραφία (1933-1935) 

- Επιστολές από άλλα παραρτήματα της Ε.Ε.Ε. προς την 
Ε.Ε.Ε. Αθηνών (1933-1935). 

- Αντίγραφα και σχέδια επιστολών Δ. Σφαέλλου προς τον Ι. 
Σαράντη, πρόεδρο της Ε.Ε.Ε. Αθηνών, τον Ι. Λαζαρή, τον 
Καλογερόπουλο, τον Αναγνωστόπουλο και άλλους (1934). 

- Διαταγές του ΙΙ Επιτελικού Γραφείου του Α΄ Σώματος 
Στρατού προς τυπογραφεία σχετικά με την επιβολή 
λογοκρισίας. Επιστολές διαφόρων προς Δ. Σφαέλλο (1934-
1935). 

 
Υποφάκελος 2.7 Ποικίλα (1934-1935) 

- Απόκομμα εφημερίδας με φωτογραφία από συγκέντρωση 
της Ε.Ε.Ε., φωτογραφία μέλους της εθνικής νεολαίας, 
σημειώσεις, δήλωση αποκήρυξης της εθνικοσοσιαλιστικής 
οργάνωσης του Γ. Μερκούρη και προσχώρησης στην 
Ε.Ε.Ε., αποδείξεις εκτύπωσης και διακίνησης εφημερίδας 
Εθνική Κραυγή (1935). 

- Φύλλα εφημερίδων 1934: Εθνικός Αγών (επίσημο όργανο 
της Ε.Ε.Ε.), Κράτος (όπου δημοσιεύεται το καταστατικό 
της Οργανώσεως Εθνικού Κυρίαρχου Κράτους Ο.Ε.Κ.Κ.), 
Εστία, Καθημερινή, Εργασία. 

 
 
 
Φάκελος 3   ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΑ (1945-1948) 
 

- Πολιτική ομάδα Ε.Μ.Π.Ρ.Ο.Σ.: προκηρύξεις, προσκλήσεις, 
επιστολές προς τον αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα, τους 
επικεφαλής της Συμμαχικής Επιτροπής για την 
παρακολούθηση των εκλογών στην Ελλάδα και  τον W. 
Churchill, καθώς και προς την Τροχαία για την χορήγηση 
αδειών κυκλοφορίας (1945-1946). 

- Εκλογικά: Αποδεικτικό υποβολής υποψηφιότητας του Δ. 
Σφαέλλου στις εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946 στην 
περιφέρεια Πειραιώς. Ονομαστικοί κατάλογοι εκλογικών 
αντιπροσώπων που ο Δ. Σφαέλλος υποβάλλει στο Λαϊκό 
Κόμμα, κατάλογος μελών εφορευτικών επιτροπών. Κενά 
δελτία διορισμού εκλογικών αντιπροσώπων. Προκηρύξεις, 
αφίσες από τις εκλογές του 1946. 

- Επιστολές διαφόρων προς τον Δ. Σφαέλλο (1945-1948). 
- Ποικίλα. 



 
Φάκελος 4  ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (1911-1950) 
 
Υποφάκελος 4.1  Αγαθοεργίες (1937-1942) 

- Ελένη Θεοδώρου (χωριό Τεμένη Αιγίου): ευχαριστήριες 
επιστολές για δωρεά του Δ. Σφαέλλου προς την κόρη της 
Ευγενία (1941-1942). 

- Δημήτριος Τρούμπουλος (Ζάννειο Ορφανοτροφείο 
Αρρένων Πειραιώς): αλληλογραφία του Δ. Σφαέλλου με 
τον Δημήτριο Τρούμπουλο (1938-1941). 

- Παναγής Μαρκάτος: αλληλογραφία Δ. Σφαέλλου με την 
οικογένεια Μαρκάτου και τους γιατρούς από την 
Κεφαλονιά Π.  Κουρβισιάνο και Ι. Καλό, για την ασθένεια 
του Παναγή Μαρκάτου (1937-1940). 

- Λευτέρης Παρασκευαΐδης (Χαρτούμ): αλληλογραφία Δ. 
Σφαέλλου με τον Λ. Παρασκευαίδη σε σχέση με την 
μετανάστευση του τελευταίου στο Χαρτούμ (1937-1940). 

- Σοφία Μπούρδα: επιστολές προς τον Δ. Σφαέλλο και 
αντίγραφα επιστολών προς Σ. Μπούρδα, ιατρικές 
αποδείξεις (1937-1942). 

- Αριστείδης Κούτρας: αλληλογραφία του Δ. Σφαέλλου με 
τον Αθανάσιο Κούτρα και τον γιο του Αριστείδη (1937-
1938). 

    
Υποφάκελος 4.2 Αλληλογραφία (1911-1950) 

- Οικογενειακή: επιστολές προς Δημήτριο, Αικατερίνη και 
άλλους (1911-1950). 

- Προσωπική: επιστολές διαφόρων προς τον Δ. Σφαέλλο  
(1934-1944). 

- Επιστολές τρίτων (1941). 
 
Υποφάκελος 4.3 Διάφορα προσωπικά 

- Ιατρικές συνταγές και εξετάσεις (1928-1930). 
- Φοιτητικές σημειώσεις και ασκήσεις. 
- Διάφορα φυλλάδια και αγγελίες. 
- Χειρόγραφο με τίτλο Ο όρκος της Νεολαίας, δράμα 

μονόπρακτον και ομιλία (;). 
- Πιστοποιητικό δημοτικού μητρώου για τον στρατό (1926),  

αίτηση Ασπασίας Σφαέλλου προς το υπουργείο 
Σιδηροδρόμων για απομάκρυνση ξυλουργικού εργοστασίου 
δίπλα από το σπίτι της, σχέδια και κατόψεις σπιτιού, 
ζωγραφιές του γιου του Κωνσταντίνου, τετράδιο 
σημειώσεων. 



 
Φάκελος 5  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΑΕΛΛΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ «Ο ΒΑΜΒΑΞ» (1902-1939) 

 
Υποφάκελος 5.1 Αλληλογραφία (1934-1939) 

- Επιστολές Κωνσταντίνου Σφαέλλου προς τα παιδιά του 
Γεώργιο, Σπύρο και Δημήτριο σχετικές με την 
οικογενειακή επιχείρηση «Ο Βάμβαξ» (1936-1939). 

- Επιστολές και τηλεγραφήματα προς τη διεύθυνση της 
βιομηχανίας, εγκύκλιος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι 
Ανωνύμων Εταιριών (1934-1938). 

 
Υποφάκελος 5.2 Καταστάσεις νημάτων και μηχανημάτων, λογαριασμοί της 

εταιρίας «Βάμβαξ». 
 
Υποφάκελος 5.3  Βιβλία (2) αντιγραφής επιστολών Κ. Σφαέλλου (1902-1922). 
 


	ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΦΑΕΛΛΟΥ

