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Κωδικός (οί) αναγνώρισης  Α.Ε. 510 

Τίτλος    ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. 

Χρονολογία (ες)  1899-1965 

Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 

Μέγεθος και υπόστρωµα της ενό-

τητας περιγραφής (Ποσότητα, 

όγκος ή διαστάσεις) 

1 αρχειακό κουτί 

Όνοµα παραγωγού (ών)  Κωνσταντίνος ∆. Γαρουφαλιάς (1874-;) 

∆ιοικητική ιστορία / Βιογραφικό 

σηµείωµα  

Ο Κωνσταντίνος Γαρουφαλιάς του ∆ήµου γεννήθηκε 

στις Μηλιές Πηλίου το 1874. Εκεί τελείωσε το σχολείο 

και διδάχτηκε βυζαντινή µουσική από τον ιεροµόναχο 

και αρχιµανδρίτη Άνθιµο και τον πρωτοψάλτη Γεώρ-

γιο Βόλτο. Στη συνέχεια φοίτησε στο ∆ηµοδιδασκα-

λείο Φερρών, πέτυχε στις εξετάσεις του ∆ιδασκαλείου 

Αθηνών και το 1892 διορίστηκε δηµοδιδάσκαλος στον 

Άγιο Λαυρέντιο και ιεροψάλτης στο ναό του Αγίου 

Αποστόλου του Νέου. Εργάστηκε ως δάσκαλος σε 

χωριά του Πηλίου και διετέλεσε ψάλτης και πρωτο-

ψάλτης σε πολλούς ναούς, καθώς και γραµµατέας της 

Μητρόπολης ∆ηµητριάδος. Συνέθεσε εκκλησιαστικά 

τροπάρια και εξέδωσε το βιβλίο Οδηγός της υπηρεσίας 

των ενοριακών ναών (1931, δεύτερη –συµπληρωµένη– 

έκδοση το 1936, µε τίτλο Εκκλησιαστικοί νόµοι). 
 

[Πηγή σύνταξης βιογραφικού: Υλικό του αρχείου]. 

Ιστορικό της ενότητας περιγρα-

φής  

 

∆ιαδικασία πρόσκτησης  Αγορά, 1992. 

Παρουσίαση περιεχοµένου  Επαγγελµατικά και προσωπικά έγγραφα, νοµικά έγ-

γραφα, επιστολές, τετράδια παρασηµαντικής κ.ά. 

[Βλέπε επισυναπτόµενη αναλυτική περιγραφή] 

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 

διατήρηση  

∆εν έγινε καµία εκκαθάριση. 

 

Προσθήκες υλικού  ∆εν αναµένονται προσθήκες. 

Σύστηµα ταξινόµησης  Έγινε θεµατική και  χρονολογική ταξινόµηση.  

Όροι πρόσβασης  ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην πρόσβαση. 

Όροι αναπαραγωγής   

Γλώσσα / γραφή των τεκµηρίων  Ελληνικά 

Φυσικά χαρακτηριστικά και τε-

χνικές προϋποθέσεις  

 

Εργαλεία έρευνας  Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε ηλε-

κτρονική µορφή. 

Εντοπισµός πρωτοτύπων   

Εντοπισµός αντιγράφων   

Συµπληρωµατικές πηγές / σχετι-

κές ενότητες περιγραφής  

 

∆ηµοσιεύσεις / Βιβλιογραφία   

Παρατηρήσεις   

Παρατηρήσεις και όνοµα του / 

της αρχειονόµου  

Κωνσταντίνα Σταµατογιαννάκη 

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  ∆ΙΠΑΠ (Γ) 2
η
 έκδοση 

Χρονολογία (ες) περιγραφής  Οκτώβριος 2010 

Θέµατα  ΜΟΥΣΙΚΗ / ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΣ 
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Αρχείο  Κωνσταντίνου  ∆ .  Γαρουφαλιά  

Φάκελος 1  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΠΟΙΚΙΛΑ (1899-1965) 

1.1  Επαγγελµατικά (1899-1935) 

– Πιστοποιητικά, πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής (1899-1935): δη-

µοτικά σχολεία νοµού Μαγνησίας, Σωµατείο Κτηµατοµεσιτών Βόλου, Ιε-

ρά Μητρόπολις ∆ηµητριάδος, Ενοριακός Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Ο 

Άγιος Νικόλαος» κ.ά. Τετράδιο εισπράξεων – πληρωµών (1927). 

– Επιστολές προς Κ.∆.Γ. (1899-1935): επίσκοπος (και στη συνέχεια µη-

τροπολίτης) ∆ηµητριάδος Γερµανός, Νοµαρχία Λαρίσης, Νοµαρχία Μα-

γνησίας, Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύ-

σεως, Φιλόπτωχος Αδελφότης Βόλου, Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου, Ιε-

ρατικός Σύνδεσµος ∆ηµητριάδος κ.ά. 

1.2  Κείµενα Κωνσταντίνου ∆. Γαρουφαλιά κ.ά. (1909-1965) 

– Κείµενα Κ.∆.Γ. (1911-1936): άτιτλο αφηγηµατικό κείµενο (χφο, 4 σ., 

1911), επικήδειος Χρήστου Μαχαιρίτση (χφο, 3 σ., 1930), επικήδειος Ιω. 

Καβούρη (χφο, 3 σ., χ.χ.), «Ο άγιος ∆ηµήτριος και ο ιερός αυτού ναός εν 

Θεσσαλονίκη» (χφο, 3 σ., χ.χ.), «Αγγελία Κ. Γαρουφαλιά [...] Εκκλησια-

στικοί νόµοι» (ανακοίνωση έκδοσης βιβλίου από τον Κ.∆.Γ., δφο, 1 σ., 

1936). Μαζί: ενηµέρωση Μητροπολίτου ∆ηµητριάδος Γερµανού, «προς 

τους αιδ. Εφηµερίους και τας ενορ. Επιτροπείας της καθ’ ηµάς Αγιωτάτης 

Μητροπόλεως», για το βιβλίο του Κ.∆.Γ., Οδηγός της υπηρεσίας των ενο-

ριακών ναών (δφο, 1 σ., 1932). 

– Τεύχη του περιοδικού Ορθοδοξία, µε άρθρα του Κ.∆.Γ. (4 τεύχη, 1934-

1935). 

– Μονόφυλλα κ.ά. (1909-1935): «Ο επίσκοπος ∆ηµητριάδος προς τους 

κατά την Θεόσωστον ηµών Επισκοπήν ευλογηµένους Χριστιανούς τέκνα 

ηµίν εν Κυρίω αγαπητά» (µονόφυλλο, 1909), «Η Ιερά Σύνοδος προς τους 

κατά την Ελληνικήν Επικράτειαν ευσεβείς και Ορθοδόξους Χριστιανούς» 

(µονόφυλλο, 1923), Σχολική Επιτροπή Νιβόλιανης «Προς τους κ.κ. ταξει-

δεµένους εν Αµερική Νιβολιανίτες» (2 σ., 1925), «Ο Μητροπολίτης ∆η-

µητριάδος» (µονόφυλλο, 1935), «Προκήρυξις της Ιστορικής και Λαογρα-

φικής Εταιρείας των Θεσσαλών προς τους απανταχού Θεσσαλούς» (3 σ., 

χ.χ.). 

– Φύλλο της εφηµερίδας Η Βραδυνή, µε συνέντευξη του µητροπολίτη ∆η-

µητριάδος Γερµανού (12/8/1935). Φύλλο της εφηµερίδας Η Θεσσαλία 

(3/12/1965). 

1.3  Μουσικές συνθέσεις Κωνσταντίνου ∆. Γαρουφαλιά κ.ά. 

– Χφες σελίδες παρασηµαντικής: συνθέσεις Κ.∆.Γ., Ζαφ. Α. Ζαφειρόπου-

λου, Ι. Αδάµ, Α. Κοντόπουλου, Κωνσταντίνου Ψάχου και αντιγραφές εκ-

κλησιαστικής µουσικής. 

1.4  Προσωπικά, οικογενειακά, ποικίλα (1901-1953) 

– Επιστολές φίλων και συγγενών προς Κ.∆.Γ. (1917-1936). 

– Κωνσταντίνος ∆. Γαρουφαλιάς: εκλογικό βιβλιάριο (1916-1926), «Φυλ-

λάδιον απαλλαγέντος» (φύλλο πορείας, 1925), κλήσεις του Κακουργιοδι-

κείου Βόλου (1928-1935), άδειες «οπλοφορίας προς θήραν» (1901-1907), 

χφο τετράδιο σηµειώσεων (χ.χ.), «Βιογραφικό σηµείωµα του Κ. ∆. Γα-

ρουφαλιά» (χφο από άλλο χέρι, 2 σ., χ.χ.). 
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– Θεµιστοκλής Κωνσταντίνου Γαρουφαλιάς: φύλλο πορείας (1948), συ-

στατική επιστολή Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (1953). 

– ∆ήµος Αθανασίου ή Γαρουφαλιάς: αποδείξεις πληρωµών και εκκαθαρι-

στικά εφορίας (1922-1939), δίπλωµα πολεµικής συντάξεως (1926). 

– Ιωάννης ∆. Γαρουφαλιάς: φωτογραφία Ιωάννου και Ευµορφίας ∆. Γα-

ρουφαλιά, µε αφιέρωση «στους αγαπηµένους αδελφούς µας Κωνσταντί-

νον και Αριστέαν» (1925), πληρεξούσιο Ευµορφίας Γαρουφαλιά προς 

Κ.∆.Γ. (1926). 

– Οικογένεια Θεµιστοκλή Βασιλειάδη (πατέρα της συζύγου του Κ.∆.Γ., 

Αριστέας): νοµικά έγγραφα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, δηλώ-

σεις εισοδήµατος, εκκαθαριστικά εφορίας κ.ά. (1903-1925). 

– Ποικίλα: πιστοποιητικό ∆ήµου Φαρκαδώνος (1901), κοινοποίηση Νο-

µαρχίας Λαρίσης (1916), βιογραφικό σηµείωµα Βάσου Καλογιάννη (χ.χ.). 

1.5  Μιχαήλ Παπαµιχαήλ – ∆ιδακτήριο Μεγαλοβρύσου (1929-1940) 

– Ιδιωτικά συµφωνητικά, πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, προϋπο-

λογισµοί, εκθέσεις λειτουργίας, αλληλογραφία κ.ά. (1929-1940). 

 

 

 

 

 

 

  


