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2 φάκελοι 

Όνομα παραγωγού (ών)  Άγγελος Γεράσιμου Άννινος (1873-1948) 
Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό 
σημείωμα  

Ο Άγγελος Άννινος (1873-1948) υπήρξε διπλωμάτης. 
Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της 
Κεφαλονιάς. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα. 
Υπηρέτησε στα  προξενεία της Ελλάδας στα Βιτώλια 
(Μοναστήρι) (1900), στον Ελλήσποντο (1902), στο 
Αϊβαλί (1902), στην Καβάλα (1903-1905), στην Ξάνθη 
(1906-1910), στo Δυρράχιο (1908), στο Σουέζ (1910), 
στη Φιλιππούπολη (1911), στη Λάρνακα (1912), στο 
Αργυρόκαστρο (1913), στο Ταϊγάνι (1916), στο 
Μπουένος Άιρες (1917-1920), στα Ιεροσόλυμα (1921-
22) και στην Κωνσταντινούπολη (1922-1923). Την 
περίοδο 1926-1932 ήταν σύμβουλος αναπληρωτής 
πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον. Τιμήθηκε με διάφορα 
μετάλλια.  
Πηγές σύνταξης βιογραφικού: βιογραφικό που συνέταξε η 
Μ. Μαρκογιάννη στις 21.3.1997 και που βρίσκεται στον 
υποφάκελο 2.6 του αρχείου και υλικό του αρχείου. 

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής   
Διαδικασία πρόσκτησης  Το αρχείο δωρήθηκε στο Ε.Λ.Ι.Α. τον Φεβρουάριο του 

1997 από την Μαρία Μαρκογιάννη ανιψιά του 
διπλωμάτη. Τα διοριστήρια έγγραφα και οι τιμητικές 
του διακρίσεις δωρήθηκαν από την  ίδια στο Μουσείο 
Κεφαλλονιάς.  
Το αρχείο απόκειται στο Ε.Λ.Ι.Α. Θεσσαλονίκης. 

Παρουσίαση περιεχομένου  Το αρχείο περιέχει προξενική αλληλογραφία, εκθέσεις, 
αναφορές, διοικητικά έγγραφα και προσωπική 
αλληλογραφία. Παρά το μικρό όγκο του μας παρέχει 
χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση στη 
Μακεδονία και τη Θράκη κατά τη διάρκεια του 
Μακεδονικού Αγώνα και μετά την κατάρρευση του 
μικρασιατικού μετώπου, για την πολιτική κατάσταση 
και την εκπαίδευση στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο, τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συνθήκη της 
Λωζάνης, τις διαμάχες στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 
το 1921, τους έλληνες μετανάστες στην Αργεντινή 
(1918) και τις σχέσεις της Ελλάδας με τις Η.Π.Α. 
(1926-1934). Αξίζει επίσης να αναφερθούν οι 
πληροφορίες για την ελληνική εκπαίδευση στην 
Ανδριανούπολη (1891) και για τις βλαχόφωνες 
κοινότητες στην περιοχή των Βιτωλίων. 
Βλ. επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή 

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική Δεν έγινε καμία εκκαθάριση. 
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διατήρηση  
Προσθήκες υλικού   
Σύστημα ταξινόμησης  Το υλικό του αρχείου ταξινομήθηκε θεματικά και τα 

έγγραφα τοποθετήθηκαν κατά χρονολογική σειρά 
μέσα στις θεματικές ενότητες.  

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

 

Εργαλεία έρευνας  
 

Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε 
ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. 

Εντοπισμός πρωτοτύπων    
Εντοπισμός αντιγράφων  
Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές 
ενότητες περιγραφής  

Το αρχείο της οικογένειας Μαυρομιχάλη (υποφάκελος 
Κυριακούλης Μαυρομιχάλης) περιέχει αναφορές από 
προξενεία της Ελλάδας στη Μακεδονία του 1909 που 
μπορούν να αντιπαραβληθούν με τις επιστολές του 
Σαχτούρη από τις Σέρρες, την ίδια περίοδο. 

Δημοσιεύσεις / Βιβλιογραφία   
Παρατηρήσεις  
 

Ενδιαφέρουσα αλληλογραφία (1903-5) με τον έλληνα 
πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, Λάμπρο Κορομηλά. 

Παρατηρήσεις και όνομα του / της 
αρχειονόμου  

Γιώργος Χαρωνίτης και Χριστίνα Βάρδα. 
Το αρχείο αναταξινομήθηκε μερικώς και η 
περιγραφή του αναθεωρήθηκε από τον  Γιώργο 
Κουμαρίδη.  

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση 
Χρονολογία (ες) περιγραφής  
 

1998, 14.5.2001, Μάιος 2010 

Θέματα  ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΩΖΑΝΗΣ -ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ/ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ / 
ΒΛΑΧΟΙ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ / ΚΥΠΡΟΣ – 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΚΥΠΡΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ / 
ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΑΜΕΡΙΚΗ  
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ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΝΙΝΟΥ 

(1891-1928) 

 

Φάκελος 1      ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (1921-1923) 

Υποφάκελος 1.1 Διαπραγματεύσεις Λωζάνης. Πατριαρχικό ζήτημα (Δεκέμβριος 1922-
Οκτώβριος 1923). 
- Προξενική αλληλογραφία με το υπουργείο Εξωτερικών, τον Πατριάρχη 
Μελέτιο, τους αρμοστές των Μεγάλων Δυνάμεων, τους αντιπροσώπους της 
Ελλάδας και του Πατριαρχείου στη Λωζάνη και το Παρίσι, εκθέσεις και 
υπομνήματα  σχετικά με την απαίτηση των Τούρκων για απομάκρυνση του 
Πατριάρχη και του Πατριαρχείου από την Κωνσταντινούπολη, και την 
απόπειρα ίδρυσης τουρκορθόδοξης εκκλησίας, τους βανδαλισμούς στο 
Πατριαρχείο και την προστασία του Πατριάρχη. 
- Δύο επιστολές του Πατριαρχικού Εξάρχου στην Αλβανία Μητροπολίτη 
Μηλιτουπόλεως Ιερόθεου, για την σύσταση Αλβανικής Εκκλησιαστικής 
Επιτροπής (12 και 20 Ιουνίου 1923), και μία προσωπική επιστολή του 
Μελέτιου προς τον Μητροπολίτη Δυρραχίου Ιάκωβο (2/15 Σεπτεμβρίου 
1923). 

Υποφάκελος 1.2 Διαπραγματεύσεις Λωζάνης. Ανταλλαγή πληθυσμών και  διωγμοί Ελλήνων 
(Φεβρουάριος 1921-Οκτώβριος 1923).    
- Προξενική αλληλογραφία με το υπουργείο εξωτερικών, την ισπανική 
πρεσβεία και τους αρμοστές για τις διώξεις των Ελλήνων, διαμαρτυρία για 
την εσπευσμένη αποστολή προσφύγων του Πόντου από τους Τούρκους και 
απειλές για αντίποινα, παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων για το ζήτημα, 
επανάληψη διπλωματικών σχέσεων, και υπόμνημα για την ελληνική ιθαγένεια 
από τον Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο Κων/πολης (1921). 

Υποφάκελος 1.3   Αναφορές για την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία και την Βουλγαρία, 
στρατιωτικές εκθέσεις για τη Μικρασιατική Εκστρατεία και συλλογή 
πληροφοριών για τη δράση Τούρκων, Βουλγάρων και Αλβανών 
πρακτόρων στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη (Ιούνιος-Οκτώβριος 
1923). 
- Αναφορές, εκθέσεις για την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία. 
Πληροφορίες για τις αντιθέσεις στους κόλπους των εθνικιστών, εκλογές για 
την ανάδειξη Εθνοσυνέλευσης (Απρίλιος-Ιούλιος), κήρυξη της Δημοκρατίας 
(31 Οκτωβρίου). Λόγοι του Κεμάλ και του Ισμέτ Πασά στην Εθνοσυνέλευση 
για τη συνθήκη της Λωζάνης (23.8.1923). 
 - Δελτία πληροφοριών τηλεγραφήματα και αναφορές για τη δράση Αλβανών, 
Βουλγάρων και Τούρκων πρακτόρων, τις μεταξύ τους σχέσεις, τις 
αυτονομιστικές κινήσεις σλαυομακεδόνων επαναστατών στη Μακεδονία και 
τη Δυτική Θράκη.  
 - Τουρκική έκθεση για την ελληνική επίθεση τον Ιούλιο του 1921 και έκθεση 
του Βρετανού στρατηγού Χάριγκτον για την “συμμαχική αποτυχία στην 
Ανατολή” (Οκτώβριος 1923). 
 - Αναφορές για την πολιτική κατάσταση στη Βουλγαρία (σχηματισμός της 
Στρατιωτικής Λίγκας, συμφωνία με το Naroden Scovor, κ.ά.) και τις σχέσεις 
της με Σερβία, Τουρκία, και Ελλάδα.              
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Υποφάκελος 1.4   Διάφορα (Δεκέμβριος 1922-Δεκέμβριος 1923)  
- Δύο επιστολές προς Άννινο, πρόταση για παρασημοφόρηση Ισπανών 
διπλωματών, επιστολή του Κεντρικού Ιδρύματος Περιθάλψεως στην 
Κωνσταντινούπολη (Δεκέμβριος 1923), επιστολές προς Υπουργείο 
Εξωτερικών για την είσπραξη προξενικών τελών και για την πληροφόρηση 
των εφημερίδων, πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. 
 

Φάκελος 2      ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (1891-
1938)        

 
Υποφάκελος 2.1   Προξενεία Βαλκανίων (1900-1911)  
 - Βιτώλια (Μοναστήρι): υπόμνηματα του προξένου Βιτωλίων (Μοναστηρίου) 

Ν. Μπέτσα προς τον υπουργό Εξωτερικών Άθω Ρωμάνο σχετικά με τη 
ρουμανική προπαγάνδα και την κατάσταση του βλαχόφωνου πληθυσμού στην 
περιοχή (1900).   

 - Καβάλα: επιστολές προς Άννινο από τον προξένο Θεσσαλονίκης Λάμπρο 
Κορομηλά και από τους Σ. Μάλλιο, Σ. Σορνάρη, Εμίν Πασά, κ.ά., οδηγίες για 
μύηση πρακτόρων, υπομνήματα για τη στάση των Βουλγάρων (1903-1905). 

 - Φιλιππούπολη: οικονομικά θέματα Άννινου (1906-1911). 

Υποφάκελος 2.2  Προξενεία Λάρνακας, Ταϊγανίου, Μπουένος Άιρες (1911-1938) 
- Λάρνακα: επιστολές που φέρουν την υπογραφή του Ιωάννη Γενναδίου 
(πρόκειται μάλλον για αντίγραφα που έκανε ο Άννινος) προς τον υπουργό 
Εξωτερικών  σχετικά με την πολιτική και οικονομική κατάσταση στην Κύπρο 
και τις ενέργειες που θα έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση προς 
υπεράσπιση των συμφερόντων της, ανυπόγραφη έκθεση σχετικά με την 
κατάσταση της εκπαίδευσης στην Κύπρο, επιστολή Ευγένιου Ζήνωνα προς 
τον Άννινο (1911-1914). 
- Ταϊγάνι Μαύρης Θάλασσας: υπόθεση κληρονομιάς Μανουήλ Γραμματικώφ, 
προσωπική αλληλογραφία (1916). 
- Μπουένος Άιρες: ενδιαφέρουσες αναφορές για την ελληνική μετανάστευση, 
προσωπική αλληλογραφία (1916-1918, 1938). 

Υποφάκελος 2.3 Προξενείο Ιεροσολύμων (1897-1923) 
- Αναφορές για τις ενέργειες του Πατριάρχη Δαμιανού και τις αντιδράσεις 
που προκάλεσαν. Διαμάχη με την ιεραρχία για την οικονομική διαχείρισή του 
και την αντικανονική του στάση κυρίως με την πρόσκληση από μέρους του 
προς τους Άγγλους να επέμβουν στα εσωτερικά του Πατριαρχείου. Κατάλογοι 
υποστηρικτών και αντιπάλων του Δαμιανού (1897-1921). 
- Αναφορά  για το χαρακτήρα του Πατριαρχείου και μετάφραση του κειμένου 
της Εντολής για την Κυβέρνηση της Παλαιστίνης που έδωσε η Κοινωνία των 
Εθνών στο Ηνωμένο Βασίλειο (The Palestine Mandate). 
- Οικονομικά ζητήματα προξενείου, έγγραφα για μισθοδοσίες και προσλήψεις 
(1921-1923). 
- Προσωπική αλληλογραφία (1921-1923). 
- Βιβλία και περιοδικά: Τιμόθεου Πυθαγόρου Θέμελη, Έγγραφα περί του 
δανείου του Ι.Κ. του Παναγίου Τάφου, Τύποις του Ι.Κ. του Παναγίου Τάφου, 
Εν Ιεροσολύμοις 1920, Meletios Metaxakis, Les exigences des orthodoxes 
arabophones de Palestine, Aristovoulos Anastassiades & Cie, Constantinople 
1909, Πάνταινος, εβδομαδιαίον παράρτημα του «Εκκλησιαστικού Φάρου», 
τομ. ΙΓ΄, τχ. 23 (4.6.1921), τχ. 27 (2.7.1921). 
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Υποφάκελος 2.4 Πρεσβεία Ουάσινγκτον (1926-1936) 

- Αναφορές και εκθέσεις προς το υπουργείο Εξωτερικών (1928-1936). 
- Οικονομικά πρεσβείας και Άγγελου Άννινου (1928-1930). 
- Επιστολές Άγγελου Άννινου προς τον Χ. Σιμόπουλο (πρέσβης στην 
Ουάσινγκτον), προς άγνωστο παραλήπτη και προς την Άννα Παπαδοπούλου-
Μελά («Μάνα του Στρατιώτη») (1927-1930).  
- Δακτυλόγραφες ομιλίες του Έλληνα πρεσβευτή (;). 
- Δελτία της Υπηρεσίας Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την 
αναλογική αντιπροσώπευση και την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα 
(1926-1927). 
- Προσωπική αλληλογραφία (1926-1933). 
  

Υποφάκελος 2.5 Εκθέσεις και αναφορές διαφόρων (1891-1909) 
- Έκθεση της Επιτροπής προς Ενίσχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας και 
Παιδείας  προς τον Έλληνα Πρόξενο στην Ανδριανούπολη (1891). 
- Αναφορά προξένου Θεσσαλονίκης προς το υπουργείο Εξωτερικών για τη 
δολοφονία του Θεόδ. Ασκητή, (λείπουν σελίδες) (1908). 
- Εκθέσεις και τηλεγραφήματα προξένου Σερρών Αντ. Σαχτούρη προς το 
υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή μετά το 
κίνημα των Νεοτούρκων (1909). 

 

Υποφάκελος 2.5  Υπηρεσιακά – προσωπικά (1902-1938) 
 - Υπηρεσιακά (μεταθέσεις, άδειες, προαγωγές, αυξήσεις) (1902-1934). 
 - Προσκλήσεις σε εορταστικές εκηλώσεις (1929-1938). 
 - Φωτογραφίες του Άννινου. Περιλαμβάνεται μία φωτογραφία από απόκομμα 

εφημερίδας που εμφανίζει τον Άννινο μαζί με την Άννα Παπαδοπούλου-
Μελά. Επίσης περιλαμβάνεται φωτογραφία που εμφανίζει τον Αλέξανδρο 
Παπάγο να χαιρετά τον Κωσταντίνο Καραμανλή.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Βλ. επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή

