
 
Κωδικός (οί) αναγνώρι-

σης 

Α.Ε.  11 

Τίτλος    ΑΡΒΑΝΙΤΗ, οικογένεια 

Χρονολογία (ες) 1803-1931 

 

Επίπεδο περιγραφής Φάκελος / υποφάκελος 

Μέγεθος και υπόστρωμα 

της ενότητας περιγραφής 

(Ποσότητα, όγκος ή δια-

στάσεις) 

2 αρχειακά κουτιά 

Όνομα παραγωγού (ών) Κωνσταντίνος (Κωνσταντής) Αρβανίτης 

Γεώργιος Κ. Αρβανίτης (1790-1856) 

Αλέξανδρος Γ. Αρβανίτης (1848-1916) 

 

 

Διοικητική ιστορία / Βιο-

γραφικό σημείωμα 

Η οικογένεια Αρβανίτη ήταν από τις γνωστές οικογένειες ναυ-

τικών, εμπόρων και πλοιοκτητών του Γαλαξειδίου ήδη  από τις 

αρχές του 19ου αιώνα. Ο  Κωνσταντής Αρβανίτης (γεννημένος 

γύρω στα 1760;) ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με ναυτικές 

και εμπορικές δραστηριότητες, διετέλεσε δημογέροντας στο 

Γαλαξείδι το 1829 και είχε τρεις γιους: τον Γεώργιο, τον Νικό-

λαο και τον Χαράλαμπο γεννημένους γύρω στα τέλη του 18ου 

αιώνα. Φαίνεται ότι τα αδέλφια έλαβαν μέρος στην Επανάστα-

ση του 1821. 

  

Ο Γεώργιος Κωνστ. Αρβανίτης (1790-1856) είχε εμπορική συ-

νεργασία με τους αδελφούς του και ήσαν πλοιοκτήτες του 

μπρικιού “Άγιος Σπυρίδων”. Με την αγορά προσόδων το 1830 

κατείχαν οικογενειακώς εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης (αμπέλια, 

ελαιόδενδρα). 

 

Διετέλεσε δήμαρχος στο Γαλαξείδι την περίοδο 1846-1854. 

Παντρεύτηκε την Ελένη (το γένος Δημητρίου Κατσούλη) με 

την οποία απέκτησαν 7 παιδιά. Έξι θυγατέρες εκ των οποίων 

γνωρίζουμε τα ονόματα των πέντε : την Βιολέτα (σύζυγο Ηλία 

Κατσούλη), την Πηνελόπη(;), την Ζωή γεννημένη το 1838 (σύ-

ζυγο Αριστείδη Χαρόπουλου), την Παναγιού γεννημένη το 

1840, την Τιμόκλεια γεννημένη το 1843 (σύζυγο Λουκά Δεδού-

ση),  και ένα γιο τον Αλέξανδρο, το 1848. [Τις ηλικίες συνάγου-

με από έγγραφο διορισμού επιτρόπων για τα ανήλικα τέκνα του 

αποθανόντος Γ. Κ. Αρβανίτη το 1856]. Η οικογένεια Αρβανίτη 

είχε συγγενικούς δεσμούς με αρκετές γνωστές γαλαξειδιώτικες 

οικογένειες όπως οι Κατσούλη, Οικονόμου, Μόρη, Μοσχολιού, 

Ραφτόπουλου, Βαρλάμη κ.ά. 

 

Ο γιος του, Αλέξανδρος Γεωργίου Αρβανίτης (1848-1916), 

πλοίαρχος του μπρικιού 240 τόνων “Άγιος Παντελεήμων”, ι-

διοκτησίας Ηλία Α. Κατσούλη, ταξίδευε τη δεκαετία του 1870 

στη Μεσόγειο και στη Μαύρη θάλασσα μεταφέροντας κυρίως 

κάρβουνο, σιτηρά, ξυλεία, ρούμι, τούβλα κ.λπ. 

 

Παντρεύτηκε  το 1888 την Ζωή (το γένος Χαράλαμπου Α. Οι-

κονόμου) και απέκτησαν μαζί τέσσερα παιδιά: τον Γεώργιο, την 



Ελένη (από το 1920 σύζυγο πλοιάρχου Δημητρίου Πετραντζά), 

την Καλλιόπη και τον Κωνσταντίνο (1897-1975) σύζυγο Χρυ-

σούλας Βαρλάμη. 

 

Ο Αλέξανδρος από τη δεκαετία του 1880 ζει στο Γαλαξείδι  

διατηρεί κατάστημα γενικού εμπορίου με διάφορα είδη (νήμα-

τα, κλωστές, βούρτσες μπογιές, λιναρόσπορο, κόλλα ρούχων, 

κουμπιά, πρόκες, πυρίτιδα, ρύζι, κονιάκ κ.λπ.) και φροντίζει τα 

εισοδήματα από τις οικογενειακές αγροτικές και κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες. Αναφέρεται μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων 

(600) για τα οποία πλήρωνε φόρο επί των ιδιωτικών βοσκών η 

Ελένη Γ. Αρβανίτη καθώς και ελαιοδένδρων (200 ρίζες προς 

πώληση το 1923) που βρίσκονταν στην περιοχή Ξεροπήγαδο 

κοντά στην Ιτέα. 

 

Ο Αλέξανδρος Γ. Αρβανίτης ήταν επίσης πράκτορας στο Γαλα-

ξείδι της Εθνικής Ατμοπλοΐας της Ελλάδος τη δεκαετία του 

1910. 

Ο γιος του Γεώργιος ακολούθησε ναυτικό επάγγελμα, έγινε ε-

μποροπλοίαρχος και εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο,  ο Κώστας 

(1897-1975) ήταν μηχανικός και παντρεύτηκε την Χρυσούλα 

Βαρλάμη, ενώ η κόρη του Ελένη παντρεύτηκε το 1920 στη Γέ-

νουα τον πλοίαρχο Δημήτριο Πετραντζά. 

[Τα λιγοστά και ελλιπή βιογραφικά στοιχεία αντλήθηκαν από 

τα σωζόμενα τεκμήρια του αρχείου και από την έκδοση Πλωτώ. 

Έλληνες πλοιοκτήτες από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τις πα-

ραμονές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Επιμέλεια Τζελίνα 

Χαρλαύτη - Μάνος Χαριτάτος - Λένα Μπενέκη. Αθήνα, Ελλη-

νικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, 2003]. 

 

 

Ιστορικό της ενότητας 

περιγραφής 

 

Διαδικασία πρόσκτησης Αγορά ή δωρεά από Τάσο Σκιαδά (;) 

Παρουσίαση περιεχομέ-

νου 

Το αρχείο περιλαμβάνει τεκμήρια από τη ναυτική και εμπορική 

δραστηριότητα τριών μελών από τρεις γενεές της οικογένειας 

Αρβανίτη, του Κωνσταντή που καλύπτουν την περίοδο (1803-

1843), του γιου του Γεωργίου (1847-1855) και του γιου του 

τελευταίου, Αλέξανδρου (1868-1916). Ενδιαφέρον παρουσιά-

ζουν οι αποδείξεις πληρωμής διαφόρων ναυτιλιακών δικαιωμά-

των και άλλων εξόδων του πλοίου “Άγιος Παντελεήμων” την 

περίοδο (1873-1877). Περιλαμβάνεται επίσης οικογενειακή 

αλληλογραφία των Γεωργίου και Ελένης Αρβανίτη, του Αλέ-

ξανδρου και της συζύγου του Ζωής και των παιδιών τους Γε-

ωργίου, Κώστα, Ελένης (1868-1931) σχετική με θέματα της 

καθημερινής ζωής. 

 

 

Επιλογές, εκκαθαρίσεις 

και τελική διατήρηση 

Δεν έγινε καμία εκκαθάριση 

Προσθήκες υλικού Δεν αναμένονται προσθήκες 

 

Σύστημα ταξινόμησης Η  αλληλογραφία ταξινομήθηκε με βάση τα πρόσωπα της οικο-

γένειας στα οποία απευθύνονταν οι επιστολές και τα υπόλοιπα 



έγγραφα σε θεματικές ενότητες με βάση το περιεχόμενό τους. 

 

Φάκελος 1 Οικογένεια Αρβανίτη – Ναυτικά (1803-1908) 

1.1 Κωνσταντής Αρβανίτης (1803-1843) 

1.2 Γεώργιος Κωνστ. Αρβανίτης – Ελένη Γ. Αρβανίτη (το γένος 

Δ. Κατσούλη) (1847-1875) 

1.3 Ναυτικά έξοδα - “Άγιος Παντελεήμων”. Πλοίαρχοι Ηλίας Δ. 

Κατσούλης και Αλέξανδρος Γ. Αρβανίτης (1873- 1877) 

1.4 Ναυτιλιακά ποικίλα (1853-1903) 

1.5 Δημοτικά Γαλαξειδίου. Γεώργιος Κ. Αρβανίτης (δήμαρχος), 

Αλέξανδρος Γ. Αρβανίτης (δημοτικός εισπράκτορας) (1846-

1908) 

 

Φάκελος 2 Οικογένεια Αλέξανδρου Γ. Αρβανίτη – Αλληλο-

γραφία (1868-1931) 

2.1 Αλέξανδρος Γ. Αρβανίτης – Οικογενειακή αλληλογραφία 

(1868-1899) 

2.2 Αλέξανδρος Γ. Αρβανίτης – Οικογενειακή αλληλογραφία 

(1900-1916) 

2.3 Φορολογικά, δικαστικά, οικονομικά οικογένειας Αρβανίτη 

(1843-1915) 

2.4 Ζωή Αλεξ. Αρβανίτη (το γένος Χ. Οικονόμου) -  Οικογε-

νειακή αλληλογραφία (1891-1931) 

2.5 Γεώργιος, Κώστας, Ελένη, Καλλιόπη Αλεξ. Αρβανίτη – Οι-

κογενειακή αλληλογραφία (1909-1921) 

2.6 Ποικίλα οικογενειακά 

 

Όροι πρόσβασης Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση 

Όροι αναπαραγωγής  

Γλώσσα / γραφή των τεκ-

μηρίων 

Ελληνικά, ιταλικά, ρωσικά, τουρκικά (οθωμανική γραφή, 2 έγ-

γραφα) 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

και τεχνικές προϋποθέ-

σεις 

 

Εργαλεία έρευνας Επισυναπτόμενο ευρετήριο σε ηλεκτρονική μορφή 

 

Εντοπισμός πρωτοτύπων  

Εντοπισμός αντιγράφων  

Συμπληρωματικές πηγές / 

σχετικές ενότητες περι-

γραφής 

Στο Ναυτικό και Εθνολογικό Μουσείο Γαλαξειδίου υπάρχουν 

δύο κατάστιχα του πλοίου “ Άγιος Παντελεήμων”: 1) «Βιβλίον 

Θρωφημάτων», 2) «Δηκεώματα, Θρόφιμα, Μισθοδοσία» κα-

θώς και το φυλλάδιο θαλάσσης, το δίπλωμα πλοιάρχου Εμπορι-

κού Ναυτικού του Αλέξανδρου Γ. Αρβανίτη και η «Υγειονομική 

Πιστοποίησις Λαυρίου 12 Δεκεμβρίου 1876 του πλοίου “Άγιος 

Παντελεήμων” μπρίκι 240 τόνων, κυβερνώμενον παρά του Α-

λεξάνδρου Γ. Αρβανίτη». 

(Γραπτή πληροφορία Ροδούλας Σταθάκη-Κούμαρη, ενταγμένη 

στο αρχείο). 

 

Δημοσιεύσεις / Βιβλιο-

γραφία 

- Για βιογραφικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικές με τις ναυ-

τικές οικογένειες του Γαλαξειδίου: Αρβανίτη, Βισβίκη, Δεδού-

ση, Δουρατσίνου, Καμμένου, Κατσούλη, Λεβαντή, Μητρόπου-

λου, Μπακογιώργη, Οικονόμου, Παπαπέτρου, Τριγκάλα, Τσι-

πούρα, βλέπε Τζελίνα Χαρλαύτη - Μάνος Χαριτάτος - Λένα 



Μπενέκη, Πλωτώ. Έλληνες πλοιοκτήτες από τα τέλη του 18ου 

αιώνα μέχρι τις παραμονές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. 

Αθήνα, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, 2003, σσ. 

99-125. 

- Δημοσίευση τεκμηρίων του αρχείου στο αντίστοιχο κεφάλαιο 

για  την οικογένεια Αρβανίτη, βλέπε Πλωτώ, ό.π. 

 

Παρατηρήσεις - Η γραφή των προεπαναστατικών εγγράφων απαιτεί γνώσεις 

παλαιογραφίας. 

-  Τα ονόματα που αναφέρονται στην οικογενειακή αλληλογρα-

φία ταυτίζονται δύσκολα γιατί αναφέρεται μόνο το μικρό όνο-

μα, ενώ υπάρχει πλήθος  αδελφών, ανιψιών και εξαδέλφων από 

την πατρική και μητρική οικογένεια με το ίδιο όνομα. 

 

   

Παρατηρήσεις και όνομα 

του / της αρχειονόμου 

Χριστίνα Βάρδα 

Κανόνες ή πρότυπα περι-

γραφής 

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 

Χρονολογία (ες) περιγρα-

φής 

Απρίλιος 2021 

Θέματα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ / ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΟΙ / ΓΑ-

ΛΑΞΕΙΔΙ - ΔΗΜΟΣ / ΚΑΤΣΟΥΛΗ, οικογένεια / ΑΡΒΑΝΙ-

ΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / 

ΠΛΟΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” / ΝΑΥΑΓΙΟ 

ΠΛΟΙΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ” 

 

 

 



 

ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ 1  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ – ΝΑΥΤΙΚΑ (1803-1908) 

1.1  Κωνσταντής Αρβανίτης (1803-1843) 

- Ομολογίες οφειλής χρημάτων στον Κωνσταντή  Αρβανίτη, απόδειξη,  

ειδοποίηση Δημογεροντίας Γαλαξειδίου να πληρωθούν τα χρήματα τριών 

λιβαδιών που πήρε σε δημοπρασία,  λογαριασμός πωλήσεως σύκων 

Κωνσταντίνου και Δημητρίου Μπαχώμη (1824), συμφωνητικό 

ναυπήγησης γολέτας στη Ζάκυνθο (χ.χ), συμφωνητικό αγοράς προσόδων 

(Σάλωνα, 12 Μαρτίου 1830), αντίγραφο επιστολής Ιωάννη Πιερόπουλου 

προς Π. Γεραρή (1835), αντίγραφα επιστολών πλοιάρχου γολέτας 

“Αθηνάς” προς Πιερόπουλο, κλητήριο Ιωάννη Καβρίκα προς ειρηνοδικείο 

Γαλαξειδίου για συμβιβασμό με Κ. Αρβανίτη (1836). 

- Δερματόδετο σημειωματάριο πληρωμών κ’ εξόδων και οικονομικό 

κατάστιχο (ραμμένο με σπάγκο με πολλές κενές σελίδες). 

 

1.2 Γεώργιος Κ. Αρβανίτης – Ελένη Γ. Αρβανίτη (το γένος Δ. Κατσούλη) 

(1848-1875) 
 

Γεώργιος Κ. Αρβανίτης (1848-1855) 

-  Επιστολές πλοιάρχου Δημητρίου Ιω. Κατσούλη  προς τον πεθερό του 

και μία Νικολάου Ι. Κατσούλη (προς συμπέθερο) και ένα αναλυτικό 

σημείωμα φορτίου από Μάλτα με καταγραφή σερβίτσιου φαγητού για 18 

άτομα (1848-1853). Σχέδια επιστολών Γ. Κ. Αρβανίτη προς Α. Κατσούλη 

(1849-1852). 

- Επιστολές,  λογαριασμοί, συναλλαγματική Γεωργίου Βλισμά και σχέδια 

απαντήσεων  Γ. Αρβανίτη (1848-1850). 

- Επιστολές πλοιάρχων και εμπόρων Λ. Καραλίβανου, Δ.Κ. Λάγγουρα, 

Νικολού Κότζανου, Αδελφών Τζιτζίνια, Σ. Λογοθετόπουλου, Δ.Θ. 

Βεργιόπουλου, Ν. Πανοριά, Κ. Πηλείδη, Γεωργίου Ν. Καμμένου, 

Νικόλαου Κ. Αρβανίτη, Βασιλείου Θεοφάνη, Ι. Λήσικα, Α. Μαύρου(;), 

Νικόλαου Πασχάλη και Ανηψιών, Γεωργίου Χ. Μεϊντανόπουλου, Πέτρου 

Ν. Μόρη κ.ά. για θέματα ναυτικά και δημοτικά (1838-1855). Σχέδια 

επιστολών και συμφωνητικού Γεωργίου Κ. Αρβανίτη. 

[Επιστολές του 1848-49 απευθύνονται προς Δήμαρχο Γαλαξειδίου]. 

 

Ελένη Γ. Αρβανίτη (1859-1875) 

- Επιστολές Χ.Α. Αργυρόπουλου, ιεροδιάκονου Χριστόφορου Αγγελή, 

Ασφαλιστικής Εταιρείας “Η Πρόοδος” προς Ελένη Αρβανίτη  και επτά (7) 

επιστολές του γιου της πλοιάρχου Αλέξανδρου (1869-1875). 



- Ναυάγιο πλοίου “Άγιος Σπυρίδων”: γενικό και ειδικό πληρεξούσιο 

Ελένης, χήρας Γεωργίου Αρβανίτη προς τον γαμπρό της πλοίαρχο  Δήμο 

Η. Μακρή, όπου παραχωρείται το δικαίωμα να εισπράξει την ασφάλεια 

του βυθισθέντος αύτανδρου πλοίου “Άγιος Σπυρίδων” (340 τόνων) 

διοικούμενου από τον πλοίαρχο Δημήτριο Ι. Κατσούλη. Σημειώματα προς 

τον εισαγγελέα πρωτοδικών για τον διορισμό ως επιτρόπων των θείων 

Νικόλαου και Χαράλαμπου Κ. Αρβανίτη και Ευθύμιου Δ. Κατσούλη για 

τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ορφανών 

ανήλικων τέκνων της Ελένης Γ. Αρβανίτη. Σχέδια επιστολών (2) Ελένης 

Αρβανίτη προς Δ. Λάγγουρα για την εκκαθάριση του πλοίου και σχέδια 

επιστολών (2) Δ. Μακρή (πληρεξουσίου Ελένης) προς τον υποπρόξενο 

στο Κάρδιφ σχετικές με την ασφάλεια του πλοίου στην εταιρεία Λόυδ 

(1856-57). 

- Οικονομικά: διάφορες ομολογίες , αποδείξεις, λογαριασμοί (1835-1854). 

 

1.3 Ναυτιλιακά έξοδα – Πλοίο “Άγιος Παντελεήμων” (1873-1877) 

Πλοίαρχοι Ηλίας Δ. Κατσούλης και Αλέξανδρος Γ. Αρβανίτης 

- Αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων φάρων, ναυτιλιακών τελών 

(αποδημητηρίων), υλικών συντήρησης σκαριού πλοίου (πίσσα, μπογιές 

κ.λπ.),  δικαιωμάτων τελωνείου, υγειονομείου, δηλωτικά εισαγωγής 

εμπορευμάτων, αποδείξεις αγοράς τροφίμων, πληρωμής Ναυτικού 

Απομαχικού Ταμείου, αποδείξεις αποστολής χρηματοδεμάτων 

(Compagnie des Messageries Maritimes), αποδείξεις πληρωμής μεσιτείας 

και εκφόρτωσης, πληρωμή δικαιωμάτων πιλοταρίσματος κατά την είσοδο 

στο λιμάνι, αποδείξεις αγοράς σαβούρας, έξοδα ρυμούλκησης, διαβατήριο 

πλοίου και υγειονομικό πιστοποιητικό, λογαριασμοί πληρωμής στους 

μεσίτες/διερμηνείς των εξόδων για τα ναυτιλιακά δικαιώματα του πλοίου 

(1873-1877). 

- Σημειωματάριο και τετράδιο πρόχειρο εξόδων πλοίου και επίσημα 

ναυτιλιακά έγγραφα στη ρωσική. 

 

1.4 Ναυτιλιακά ποικίλα (1853-1903) 

- Ασφάλεια πλοίου “Αγία Αικατερίνη” πλοιάρχου Δημητρίου Ι. Κατσούλη 

(1853), τετράδιο ναυτικών υπολογισμών Σπυρίδωνα Κατσούλη. 

- Ναυλοσυμφωνητικά Αδελφών Αρβανίτη με πλοίαρχο Ηλία Λουκέρη 

(1845), Αλέξανδρου Γ. Αρβανίτη (1875-1876), Α.Ε. Μαυρογορδάτου με 

πλοίαρχο Γ. Αγριαγιάννη για φόρτωση λευκολίθου από Πελέκι Ευβοίας 

για Σύρο (1882). 

- Επιστολές (4) προς Ηλία Κατσούλη, Αλεξ. Αρβανίτη και λογαριασμοί, 

σχετικά με φορτία και ναύλους (1872-1874). 

- Πληρεξούσιο Ηλία Κατσούλη προς Αλέξανδρο Αρβανίτη για την 

διοίκηση του πλοίου “Άγιος Παντελεήμων” (Μεσσήνη, 1873), 

συμφωνητικό για επιδιορθώσεις πλοίου (Κωνσταντινούπολη, 1874), 

προσφορά ναυπήγησης από τον ναυπηγό Α.Κ. Λειβαδάρο (;) (Σύρος 

1891). 

- Ναυτικές ασφαλίσεις (“Αδελφότης”, “Αμοιβαία”, “Προσωρινή 

Ασφάλεια Ναύλων Μεταναστών”), εγκύκλιος έκδοσης μετοχών Εθνικής 

Ατμοπλοΐας) (1880-1903). 

 



1.5 Δημοτικά Γαλαξειδίου (1846-1908) 

Δήμαρχος: Γεώργιος Κ. Αρβανίτης 

- Ονομαστικοί κατάλογοι πολιτοφυλάκων, ψήφισμα και αναφορά προς 

έπαρχο Παρνασσίδος περί είσπραξης δημοτικού φόρου Γαλαξειδίου, 

αποδείξεις είσπραξης χρημάτων για την οικοδομή δημοτικού σχολείου, 

διορθωμένος εκλογικός κατάλογος δήμου Γαλαξειδίου (1846-1854). 

Δημοτικός εισπράκτορας: Αλέξανδρος Γ. Αρβανίτης 

-  Τετράδιο και σημειώσεις εξόδων δήμου Γαλαξειδιωτών, αποδείξεις 

πληρωμής, επιστολές νομάρχη, οικονομικού εφόρου προς Δήμο, και του 

δημάρχου προς δημοτικό εισπράκτορα (1896-1908). 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ 2  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

(1868-1931) 

 

2.1 - 2.2 Αλέξανδρος Γ. Αρβανίτης –  αλληλογραφία  (1868-1889, 1900-1916) 

- Επιστολές μελών της οικογένειας προς τον Αλέξανδρο Αρβανίτη: 

επιστολές της μητέρας του Ελένης, του πεθερού του Χαράλαμπου Ηλ. 

Οικονόμου, της κουνιάδας του Ευανθίας Χ. Οικονόμου, των γιων του 

Γεωργίου και Κώστα, των εξαδέλφων, ανιψιών και άλλων συγγενών, 

Ιωάννη Δ. Κατσούλη,  Διονυσίου Ηλ. Κατσούλη,  Διονυσίου Ν. 

Κατσούλη, Αριστείδη Χαρόπουλου, Νικολάου Παπαδάκη, Αλκιβιάδη και 

Ηλία Καμμένου, Κωνστ. Τρίγκαλου, Ηλία Κατσούλη (αντιπροσώπου 

εργοστασίου κονιάκ στον Πειραιά), του εμπόρου Γ. Ηλιόπουλου, της 

Ελληνικής Ατμοπλοΐας Ελλάδος  κ.ά. για θέματα καθημερινότητας, 

αποστολής δεμάτων και τροφίμων, για αγορά εμπορικών προϊόντων 

(1868-1916). 

- Επιστολές (4) Αλέξανδρου Αρβανίτη προς τον εξάδελφο Ηλία 

Μπραούζο και πλοιάρχους Παναγιώτη Μαρίτζο και Νικόλαο Βλάμη 

(1891-1910). 

 

2.3 Φορολογικά, δικαστικά, οικονομικά οικογένειας Αρβανίτη (1843-1915) 

- Φορολογικά: διπλότυπα είσπραξης φόρου οικοδομών, ιδιωτικών 

βοσκών, δημοτικών φόρων Γεωργίου και Ελένης Αρβανίτη, Αλέξανδρου 

Αρβανίτη, Ασήμως Χ. Μωραΐτη (1850-1915). 

- Δικαστικά: απόφαση Πρωτοδικείου για την αντικατάσταση προσωρινών 

συνδίκων (Γεωργίου Αρβανίτη και Ανδρέα Κλάρα) πτώχευσης Δημ. 

Καλογερόπουλου (1843). Αγωγές (2) Αλεξ. Αρβανίτη κατά Ιωάννου 

Μαρουδάκη για την απόδοση γεώμορου αγρού με κριθάρι και κατά 

Δημητρίου Λάγιου για οφειλή ενοικίου καλλιέργειας αγρού στην 

περιφέρεια Ιτέας (1884-1887). Αγωγή Εθνικής Τράπεζας κατά Πέτρου 

Μόρη, Αλεξ. Αρβανίτη, Διονυσίου Ν. Κατσούλη για δάνειο Λουκά 

Δεδούση (1889). 

- Ελαιόδενδρα: αποδείξεις πληρωμής φυλάκτρων και κεντρωμάτων 

ελαιοδένδρων οικογένειας. Αγγελία πώλησης 200 ριζών ελαιοδένδρων 

στη θέση Ξεροπήγαδο από τον Κώστα Αλεξ. Αρβανίτη (1923). 

-  Οικονομικά: πρόχειρες αποδείξεις λογαριασμοί, επιστολές και 

τιμολόγια για παράδοση ρυζιών, αλεύρων, υφασμάτων κ.λπ. (1875-1915). 



[Προοριζόμενα για το εμπορικό κατάστημα του Αλεξ. Αρβανίτη στο 

Γαλαξείδι]. 

 

2.4 Ζωή Αλεξ. Αρβανίτη (το γένος Χαρ. Οικονόμου) - οικογενειακή 

αλληλογραφία (1891-1931) 

- Επιστολές προς Ελένη Αρβανίτη: του συζύγου της Αλέξανδρου, των 

παιδιών της Γεωργίου, που εργαζόταν ως ναυτικός σε ατμόπλοιο, και 

Κώστα, ναύτη μηχανικό που υπηρετούσε την στρατιωτική του θητεία, της 

κόρης της Ελένης, του γαμπρού της Δημητρίου (Μήτσου) Πετραντζά, της 

αδελφής της Ευανθίας και του αδελφού της Ηλία, του ανιψιού της 

Επαμεινώνδα Χ. Αρβανίτη κ.ά. 

- Επιστολές (3) Ζωής Αρβανίτη προς ανιψιό της (;), λογαριασμός, 

ειδοποιητήριο οικονομικής εφορίας (1920). 

 

2.5 Γεώργιος, Κώστας, Ελένη, Καλλιόπη Αρβανίτη – οικογενειακή 

αλληλογραφία (1909-1921) 

-  Γεώργιος Αλεξ. Αρβανίτης: επιστολές των γονέων του, της αδελφής του 

Ελένης και των συντοπιτών φίλων του, Κ.Δ. Μιχόπουλου, Ν. Αγγουρά, Τ. 

Κανελλόπουλου σχετικές με τις συνθήκες  εργασίας του στο ατμόπλοιο 

“Καλυψώ”, την αποστολή δεμάτων, πλύσιμο και αγορά ρούχων (καπέλα, 

γράβατες, κολλάρα κ.λπ.). Αίτηση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο της 

κοινότητας Γαλαξειδίου, πιστοποιητικό δημάρχου Πειραιά για την 

μετάβαση σιδηροδρομικώς στην Ακράτα και Γαλαξείδι (1909-1920). 

-Κώστας Αλεξ. Αρβανίτης: επιστολές της μητέρας του Ζωής, των 

αδελφών Ελένης, Καλλιόπης και Γιώργου, των Π. Αρβανίτη, Τάκη 

Αγγουρά, Κ. Παναγόπουλου. Δύο φύλλα με γραμματικές παρατηρήσεις, 

απόδειξη εγγραφής στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, πιστοποιητικό τρίμηνης 

υπηρεσίας στο ατμόπλοιο “Παναγιώτης”(1909- 1921). 

- Ελένη και Καλλιόπη Αλεξ. Αρβανίτη: επιστολές του πατέρα τους, 

Ελένης Ευστ. Κατσούλη, Δημήτρη Πετραντζά (1909-1918). 

2.6  Ποικίλα οικογενειακά 

- Τετράδιο μαθητικό και βιβλίο εκμάθησης ιταλικών, μαθηματικών Αλέξ. 

Αρβανίτη, δύο οθωμανικά έγγραφα (διαστ. 80x57 εκ.), ιατρικά, 

επισκεπτήρια. 

 

 

 


