
 
Κωδικός (οί) αναγνώρισης  Α.Ε. 576 
Τίτλος    ΑΡΜΑΟ, ΜΠΟΛΤΟΝ  

Χρονολογία (ες)  1919-1953 
Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότη-

τας περιγραφής (Ποσότητα, όγκος ή 

διαστάσεις) 

1 αρχειακό κουτί 

Όνομα παραγωγού (ών)  Μπόλτον Αρμάο 
Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό ση-

μείωμα  
Ο Μπόλτον Αρμάο ήταν έμπορος στη Σμύρνη, τουλά-

χιστον από το 1919 ως το 1922, οπότε και εγκαταστά-

θηκε στην Αθήνα. Κατά πάσα πιθανότητα ήταν πολί-

της των ΗΠΑ, όπως προκύπτει από την ακόλουθη α-

ναφορά:  

 

Στο American-Turkish claims settlement. Under the 

Agreement of December 24, 1923, and supplemental 

agreements between the United States and Turkey. 

Opinions and report prepared by Fred K. Nielsen. In 

accordance with the Act of March 22, 1935m 49 Stat. 

67, έκδοση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, 1937, περιλαμ-

βάνεται μνεία στην υπόθεση “The United States of 

America on behalf of Bolton Armao v. the Republic of 

Turkey”, σχετικά με απαίτηση αποζημίωσης 18.877$ 

για περιουσιακά στοιχεία του Μπόλτον Αρμάο που 

καταστράφηκαν στην πυρκαγιά της Σμύρνης το 1922.  

 

Συνεργάστηκε με την εταιρεία Γ. Α. Αφεντούλη, με το 

φαρμακείου Μπακάκου και με την αρωματοποιία Lau-

tier Fills. Σε μια άλλη βιβλιογραφική αναφορά χαρα-

κτηρίζεται «φραγκολεβαντίνος»: 

 

…Εκεί στο φαρμακείο [του Μπακάκου στην Ομόνοια 

το 1946] γνωρίστηκα με τον Bolton Armao, έναν φρα-

γκολεβαντίνο αντιπρόσωπο του οίκου αρωμάτων Lau-

tier Fills της Grasse, ένα σπίτι με μεγάλη εμπειρία στην 

αρωματοποιία (από το 1795). Από τις κουβέντες που 

είχαμε ενδιαφέρθηκε για τη δουλειά μου και με σύστησε 

με θερμά λόγια στον Πρόεδρο της εταιρείας, τον Πέτρο 

τον Μπακάκο. 

 
[Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, Ένας γεροχημικός θυμάται… Η 

ιστορία μιας προσπάθειας μέσα στη δίνη μιας πολυτάραχης 

εποχής, Αθήνα 2011, σ. 38-39] 

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής   
Διαδικασία πρόσκτησης   
Παρουσίαση περιεχομένου  Εμπορική αλληλογραφία με την εταιρεία Γ. Α. Αφε-

ντούλη (α΄ περίοδος: 1919 Τεργέστη-Σμύρνη, β΄ περί-

οδος: Αθήνα 1920-1922 κατά την οποία ο Αρμάο ήταν 

μέλος), με το φαρμακείου Π. Μπακάκου, με την αρω-

ματοποιία Lautier Fill, την Τράπεζα της Ελλάδος, την 

American Express κ.ά. Επιστολόχαρτα. 

Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας Αφε-

ντούλη. 

Εγκύκλιος σχετικά με την εκκαθάριση της εταιρείας. 



Αποδείξεις, τιμολόγια. 

 
Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 

διατήρηση  
Δεν έγιναν εκκαθαρίσεις. 

Προσθήκες υλικού  Δεν αναμένονται προσθήκες. 
Σύστημα ταξινόμησης  Ειδολογική, χρονολογική 
Όροι πρόσβασης  Δεν υπάρχουν περιορισμοί πρόσβασης 
Όροι αναπαραγωγής   
Γλώσσα / γραφή των τεκμηρίων  Ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά 
Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 

προϋποθέσεις  
 

Εργαλεία έρευνας   
Εντοπισμός πρωτοτύπων   
Εντοπισμός αντιγράφων   
Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές 

ενότητες περιγραφής  
 

Δημοσιεύσεις / Βιβλιογραφία   
Παρατηρήσεις   
Παρατηρήσεις και όνομα του / της 

αρχειονόμου  
Γιώργος Τσακνιάς 

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 
Χρονολογία (ες) περιγραφής  2022 
Θέματα  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ / 

ΣΜΥΡΝΗ 

 


