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 Ο Ιωάννης Αυγερινός ήταν Έλληνας με βλάχικες ρίζες. Ο πατέρας του Αυγερινός Δ. 

Αυγερινός, ξένος υπήκοος, υπήρξε επιχειρηματίας με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και ένας εκ των 

σημαντικών χορηγών των ελληνικών εκπαιδευτηρίων της Θεσσαλονίκης, στα οποία, από το 1847 

και επί σειρά ετών στη συνέχεια, διέθετε ποσοστό ένα επί τοις χιλίοις του ετήσιου κύκλου των 

εργασιών του. 

 Ο Ιωάννης Αυγερινός είχε αυστριακή υπηκοότητα, έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, 

σημαντική ακίνητη περιουσία και ως προσωπικότητα διακρίνονταν για την οξύνοια, τη 

διορατικότητα και τις κοσμοπολίτικες αντιλήψεις του. Τα συγκεκριμένα στοιχεία και 

χαρακτηριστικά συνεισέφεραν θετικά σε κάθε προσπάθεια που κατέβαλε για την υποστήριξη των 

θέσεων και των δικαίων της ελληνικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης και του ελληνισμού εν γένει. 

 Το 1876 κατοικώντας στην συνοικία του Αγίου Χαραλάμπους, πλησίον του προξενείου των 

Η.Π.Α., δέχθηκε να φιλοξενήσει στο σπίτι του την απαχθείσα από Έλληνες Βουλγάρα Στεφάνα, για 

να την προστατεύσει από τους Τούρκους, συμβάν το οποίο συνδέεται με τη σφαγή από τον 

τουρκικό όχλο των προξένων E. Abbot της Γερμανίας και J. Moulin της Γαλλίας. 

 Το 1878 μετά την αποτυχία του ελληνικού κινήματος στο Λιτόχωρο συμμετείχε μαζί με 

τους Τ. Μαυρουδή, Α. Παπαγεωργίου, Π. Χατζηλαζάρου και τον Επίσκοπο Κίτρους Νικόλαο στην 

περίθαλψη των προσφύγων από την περιοχή του Ολύμπου. Η συγκεκριμένη προσπάθεια τέθηκε 

υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και υλοποιήθηκε με την οικονομική στήριξη 

της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης». 

 Το 1879 διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Κοινοτικού Κανονισμού και το 

1885 μέλος της Συντακτικής Επιτροπής νέου Κανονισμού. 

 Το 1889 ήταν το μοναδικό ελληνικής καταγωγής μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης και μαζί με τον Μισραχή οι μόνοι που υποστήριξαν, ενθέρμως, 

τη σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Ελλάδος – Τουρκίας, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του Επιμελητηρίου 

την απέρριψαν, με το επιχείρημα του επαπειλούμενου κινδύνου υποβάθμισης της Θεσσαλονίκης. 

 Το 1891 συνέταξε με τρόπο άρτιο και υποδειγματικό την ανάλυση των οικονομικών της 

ελληνικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης και υπέβαλε την έκθεσή του στην Αντιπροσωπεία. 

 Ο Ιωάννης Αυγερινός εξελέγη μέλος στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της «Φιλοπτώχου 

Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» για την περίοδο 28 Δεκεμβρίου 1871 έως 14 Ιανουαρίου 

1873. Στις 14 Ιανουαρίου 1873 εξελέγη μέλος της Επιτροπής Σύνταξης του πρώτου Κανονισμού 

της Αδελφότητος και διετέλεσε Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ. κατά την περίοδο 1873-1874. 

 Στο όνομά του έχει αφιερωθεί οδός στην αγορά Βλάλη. 
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