
Κωδικός (οί) αναγνώρισης  GR-IAL KAR 
Τίτλος    ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, οικογένεια (ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΜΑΡΓΑ-

ΡΙΤΑ, ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π., ΛΥΜΠΕ-

ΡΑΚΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ) 
Χρονολογία (ες)  1940-1972 
Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότη-

τας περιγραφής (Ποσότητα, όγκος ή 

διαστάσεις) 

2 φάκελοι (83 τεκμήρια) 

Όνομα παραγωγού (ών)  Καραπάνου, Μαργαρίτα 

Λυμπεράκη, Μαργαρίτα 
Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό ση-

μείωμα  
Η Μαργαρίτα Καραπάνου γεννήθηκε στην Αθήνα το 

1946. Ήταν κόρη του δικηγόρου και ποιητή Γεωργίου 

Π. Καραπάνου και της πεζογράφου και θεατρικής συγ-

γραφέως Μαργαρίτας (Ρίτας) Λυμπεράκη. Οι γονείς 

της χώρισαν όταν η Μαργαρίτα ήταν ακόμα σε πολύ 

νεαρή ηλικία. Μεγάλωσε αρχικά με τη γιαγιά της στην 

Αθήνα και αργότερα με τη μητέρα της στο Παρίσι 

(1955-1967) και την Αθήνα. Σπούδασε Φιλοσοφία και 

Κινηματογράφο στο Παρίσι, ενώ απέκτησε και δί-

πλωμα νηπιαγωγού δι’ αλληλογραφίας από το Saint 

Nicholas Training Centre for the Montessori Method 

of Education (1971). Έπασχε από μανιοκατάθλιψη ήδη 

από την ηλικία των 14 ετών. Συνέγραψε μυθιστορή-

ματα και αυτοβιογραφικά έργα, ενώ ολοκλήρωσε και 

μία μικρού μήκους ταινία. Τα βιβλία της έχουν μετα-

φραστεί σε διάφορες γλώσσες. Εργάστηκε ως νηπια-

γωγός. Πέθανε στην Αθήνα το 2008. 

(Βλ. Νάζου, Π., «Ο αυτοβιογραφικός λόγος της Μαρ-

γαρίτας Καραπάνου και η ψυχοδυναμική των σχέσεων 

μητέρας-κόρης», Proceedings of the Eighth Biennial 

International Conference of Greek Studies, Flinders 

University June 2009, Flinders University Department 

of Languages - Modern Greek: Adelaide, 525-538). 
Ιστορικό της ενότητας περιγραφής   
Διαδικασία πρόσκτησης  Το αρχείο περιήλθε στην κατοχή του Ιδρύματος Αικα-

τερίνης Λασκαρίδη με αγορά το 2022.  
Παρουσίαση περιεχομένου  Ο κύριος όγκος του αρχείου αποτελείται από επιστο-

λές της Μαργαρίτας Καραπάνου προς τον πατέρα της, 

Γιώργο Καραπάνο. Υπάρχουν επίσης επιστολές της 

μητέρας της, Μαργαρίτας Λυμπεράκη, προς το ίδιο 

πρόσωπο, επιστολές τρίτων, έγγραφα που σχετίζονται 

με αίτηση της Μαργαρίτας Καραπάνου για αναγνώ-

ριση στην Ελλάδα του πτυχίου νηπιαγωγού που είχε 

αποκτήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και μία φω-

τογραφία.  
Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 

διατήρηση  
Δεν έγινε καμία εκκαθάριση. 

Προσθήκες υλικού  Δεν αναμένονται προσθήκες. 
Σύστημα ταξινόμησης  Φάκελος 1 Αλληλογραφία 

                   Υποφάκελος 1 Μαργαρίτα Καραπάνου 

και Μαργαρίτα (Ρίτα) Λυμπεράκη προς Γ. Π. Καρα-

πάνο 

                   Υποφάκελος 2 Επιστολές τρίτων 

Φάκελος 2 Ποικίλα τεκμήρια                    



Όροι πρόσβασης  Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση. 
Όροι αναπαραγωγής   
Γλώσσα / γραφή των τεκμηρίων  Ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά 
Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνι-

κές προϋποθέσεις  
Λυτά έγγραφα, φωτογραφία 

Εργαλεία έρευνας  Αναλυτικό ευρετήριο σε επίπεδο υποφακέλου. 
Εντοπισμός πρωτοτύπων    
Εντοπισμός αντιγράφων   
Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές 

ενότητες περιγραφής  
Α. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-

ΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Αλληλογραφία, λογοτεχνικά χειρόγραφα και δακτυλό-

γραφα, αποκόμματα Τύπου 

 

Β. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ) 

Χειρόγραφα, αποκόμματα Τύπου 
Δημοσιεύσεις / Βιβλιογραφία   
Παρατηρήσεις   
Παρατηρήσεις και όνομα του / της 

αρχειονόμου  
Νίκος Κουτσουμπός 

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 
Χρονολογία (ες) περιγραφής  Μάιος 2022 
Θέματα  Λογοτεχνία 

Καραπάνος, Γεώργιος Π. 

Καραπάνου, Μαργαρίτα 

Λυμπεράκη, Μαργαρίτα 

Προσχολική αγωγή 

Αλληλογραφία 

 

 

Κωδικός αναγνώρισης GR-IAL KAR-F01 

Τίτλος Αλληλογραφία 

Χρονολογία(ες) 1940-1969 

Επίπεδο περιγραφής Φάκελος 

Μέγεθος και υπόστρωμα 65 τεκμήρια 

Όνομα παραγωγού Καραπάνου, Μαργαρίτα 

Λυμπεράκη, Μαργαρίτα 

Παρουσίαση περιεχομένου Φάκελος 1 

Περιλαμβάνει δύο υποφακέλους. 

Ο Υποφάκελος 1 περιέχει επιστολές της Μαργαρίτας 

Καραπάνου και της Μαργαρίτας Λυμπεράκη προς τον 

Γεώργιο Π. Καραπάνο. 

Ο Υποφάκελος 2 περιέχει επιστολές τρίτων προσώ-

πων. 

Γλώσσα/γραφή τεκμηρίων Κυρίως ελληνικά και δευτερευόντως γαλλικά 

 

 

Κωδικός αναγνώρισης GR-IAL KAR-F01-SF01 

Τίτλος Μαργαρίτα Καραπάνου και Μαργαρίτα (Ρίτα) Λυμπε-

ράκη προς Γ. Π. Καραπάνο 

Χρονολογία(ες) 1955-1969 

Επίπεδο περιγραφής Υποφάκελος 

Μέγεθος και υπόστρωμα 60 τεκμήρια 



Όνομα παραγωγού Καραπάνου, Μαργαρίτα 

Λυμπεράκη, Μαργαρίτα 

Παρουσίαση περιεχομένου Υποφάκελος 1 

- 46 χειρόγραφες επιστολές της Μαργαρίτας 

Καραπάνου προς τον πατέρα της (και μία 

προς τη γιαγιά της), σε απλό χαρτί και σε επι-

στολικά δελτάρια (10, 2 από τα οποία αυτο-

σχέδια). Σε κάποιες από αυτές υπάρχουν εμ-

βόλιμα και σύντομα σημειώματα της Μαργα-

ρίτας (Ρίτας) Λυμπεράκη. Κάποιες από τις ε-

πιστολές φέρουν μόνο χρονολογική ένδειξη, 

ελάχιστες φέρουν ένδειξη ημερομηνίας, ενώ 

άλλες είναι αχρονολόγητες. 6 επιστολικοί φά-

κελοι. Κάποιες από τις πρώιμες επιστολές πε-

ριέχουν σχέδια/ζωγραφιές της νεαρής Μαργα-

ρίτας. Οι επιστολές έχουν σταλεί από το Πα-

ρίσι, την Αθήνα, το Γκστάαντ, τη Μαδρίτη, το 

Λονδίνο και τη Βενετία. Χρονολογικές ενδεί-

ξεις: 1955-1969. 

- 11 χειρόγραφες επιστολές και 2 τηλεγραφή-

ματα της Μαργαρίτας (Ρίτας) Λυμπεράκη 

προς τον Γ. Π. Καραπάνο, σε απλό χαρτί. Οι 

περισσότερες είναι αχρονολόγητες και φέρουν 

μόνο ημερομηνία. Χρονολογικές ενδείξεις: 

1966-1968. 

Γλώσσα/γραφή τεκμηρίων Ελληνικά, γαλλικά 

 

 

Κωδικός αναγνώρισης GR-IAL KAR-F01-SF02 

Τίτλος Επιστολές τρίτων 

Χρονολογία(ες) 1940-1966 

Επίπεδο περιγραφής Υποφάκελος 

Μέγεθος και υπόστρωμα 5 τεκμήρια 

Όνομα παραγωγού [;], Λάμπρος 

[;], Μικές 

[;], Σπύρος 

Παρουσίαση περιεχομένου Υποφάκελος 2 

- Χειρόγραφη επιστολή Λάμπρου [;] προς τη 

μητέρα του (Παρίσι, 10-2-1940) 

- Δύο χειρόγραφες επιστολές Μικέ [;] προς τον 

Γεώργιο Καραπάνο, σχετικά με τους αρραβώ-

νες του με τη Μαργαρίτα Καραπάνου (Πα-

ρίσι, 5-1-1966)  

- Δύο χειρόγραφες επιστολές Σπύρου [;] προς 

τον Γεώργιο Καραπάνο (Αθήνα, 27-6-1965, 

Αθήνα, 29-6-1966) 

Όλες οι επιστολές γραμμένες σε απλό χαρτί. 

Γλώσσα/γραφή τεκμηρίων Κυρίως ελληνικά 

 

 

Κωδικός αναγνώρισης GR-IAL KAR-F02 

Τίτλος Ποικίλα τεκμήρια 

Χρονολογία(ες) 1964(;)-1972 

Επίπεδο περιγραφής Φάκελος 



Μέγεθος και υπόστρωμα 13 τεκμήρια 

Όνομα παραγωγού Καραπάνου, Μαργαρίτα 

Νάννος, Δημήτριος Ι. 

Υπουργείο Παιδείας 

Αναγνωστόπουλος, Δημήτριος 

Παρουσίαση περιεχομένου Φάκελος 2 

- Αίτηση Δημητρίου Ι. Νάννου προς το εκκλη-

σιαστικό συμβούλιο του ναού Αγίου Δημη-

τρίου Νέας Ελβετίας (Αθήνα, 1964(;)) 

- Χειρόγραφες σημειώσεις (τουλάχιστον δύο 

διαφορετικών προσώπων) σχετικά με την ανα-

γνώριση διπλωμάτων νηπιαγωγών της αλλο-

δαπής στην Ελλάδα 

- Δακτυλόγραφο κείμενο σχετικά με την ανα-

γνώριση του διπλώματος νηπιαγωγού της 

Μαργαρίτας Καραπάνου 

- Φωτοαντίγραφο Έρευνας Παραπόνων του υ-

πουργείου Παιδείας σχετικά με την αναγνώ-

ριση διπλώματος νηπιαγωγού δι’ αλληλογρα-

φίας (30-6-1971) 

- Φωτοαντίγραφο απάντησης σε αίτηση του υ-

πουργείου Παιδείας για την αναγνώριση δι-

πλώματος νηπιαγωγού δι’ αλληλογραφίας 

(24-8-1971) 

- Δακτυλόγραφη αίτηση της Μαργαρίτας Κα-

ραπάνου προς το υπουργείο Παιδείας για την 

αναγνώριση διπλώματος νηπιαγωγού δι’ αλ-

ληλογραφίας (12-11-1971) 

- Αρνητική απάντηση του υπουργείου Παιδείας 

στην ανωτέρω αίτηση της Μαργαρίτας Καρα-

πάνου (14-3-1972) 

- Δύο φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών νη-

πιαγωού δι’ αλληλογραφίας της Μαργαρίτας 

Καραπάνου από το Saint Nicholas Training 

Centre for the Montessori Method of Educa-

tion (το ένα επικυρωμένο από το υπουργείο Ε-

ξωτερικών) 

- Φ.Ε.Κ. 271 (23-12-1971). Περιέχει το νομοθε-

τικό διάταγμα 1057 «Περί σχολών νηπιαγω-

γών» 

- Ασπρόμαυρη φωτογραφία της Μαργαρίτας 

Καραπάνου σε χορό με τον πατέρα της (;) με 

σφραγίδα του φωτογράφου (Δημήτριος Ανα-

γνωστόπουλος) 

Γλώσσα/γραφή τεκμηρίων Ελληνικά, δύο τεκμήρια στα αγγλικά 

 

 


