
 

 

 

Κωδικός (οί) αναγνώ-

ρισης 

Α.Ε.  3/19 

Τίτλος    ΖΑΡΙΦΗ, οικογένεια 

 

Χρονολογία (ες) 1782-2005 (κυρίως 1842-1994) 

Επίπεδο περιγραφής Αρχείο 

Μέγεθος και υπό-

στρωμα της ενότητας 

περιγραφής (Ποσότη-

τα, όγκος ή διαστά-

σεις) 

4 αρχειακά κουτιά 

Όνομα παραγωγού 

(ών) 

1)   Γεώργιος Ιωαν. Ζαρίφης (Κων/πολη 1807 - 1884) 

2)  Λεωνίδας Γ. Ζαρίφης (Κων/πολη 1840 - Αθήνα 1923) 

3) Κωνσταντίνος Λ. Ζαρίφης (Κων/πολη 1891 - Αθήνα 

1979) 

 

Διοικητική ιστορία / 

Βιογραφικό σημείωμα 

1) Γεώργιος Ιωαν. Ζαρίφης (1807-1884) 

Πρωτότοκος γιος του Ιωάννη Ζαρίφη (1770-1850) και της 

Ταρσής το γένος Ιορδάνη Καπλάνογλου, ο Γεώργιος γεν-

νήθηκε στην Κων/πολη το 1807. Η καταγωγή του πατέρα 

του ήταν από το μικρό νησί Αλώνη (σημερινό Πασαλιμάνι) 

της Προποντίδας όπου διατηρούσε αμπέλια και έκανε ε-

μπόριο κρασιού.  Μετά την έκρηξη της Επανάστασης του 

1821, ολόκληρη η οικογένεια διέφυγε στην Οδησσό όπου 

παρέμειναν για περίπου μία δεκαετία. Ο Γεώργιος σπούδα-

σε στο φημισμένο γαλλικό σχολείο Lycee Richelieu με υ-

ποτροφία του τσάρου. Το 1830 αποφάσισαν να ακολουθή-

σουν τον Ι. Καποδίστρια στην Ελλάδα και κατέπλευσαν 

οικογενειακώς από την Κων/πολη στο Ναύπλιο, όπου πή-

ραν την ελληνική υπηκοότητα και ο Γεώργιος διορίστηκε 

έφορος της επαρχίας Καρύταινας. Μετά τη δολοφονία του 

Ι. Καποδίστρια η οικογένεια απογοητευμένη από την κατά-

σταση στην Ελλάδα αποφάσισε να επιστρέψει στην Κων-

σταντινούπολη. Ο Γεώργιος εργάστηκε στο κατάστημα του 

Δημητρίου Ζαφειρόπουλου, φίλου του πατέρα του, εμπό-

ρου από τα Γιάννενα, και μετά το θάνατο του τελευταίου, 

συνεταιρίστηκε με τον γιο του Στέφανο, με τον οποίο ίδρυ-

σαν τον κραταιό εμπορικό οίκο “Ζαφειρόπουλος & Ζαρί-

φης” (γνωστό ως Ζ/Ζ) με δίκτυα στην Κων/πολη, Μασσα-

λία, Λονδίνο, Οδησσό. Ο Γεώργιος παρέμεινε στην 

Κων/πολη όπου ασχολήθηκε με τις εμπορικές και τραπεζι-

κές  εργασίες του οίκου ενώ παράλληλα ήταν ο έμπιστος 

οικονομικός σύμβουλος και τραπεζίτης του Σουλτάνου 

Αμπντούλ Χαμίτ του Β’. Εισηγήθηκε τη σύσταση της Ο-

θωμανικής Αυτοκρατορικής Τράπεζας (Banque Imperiale 

Ottomane), της Υπηρεσίας Δημοσίου Χρέους (Service de la 

dette publique  ottomane) και τoυ Οθωμανικού Μονοπωλί-

ου Καπνού (Regie des tabacs de l’ empire ottoman) για να 

αντιμετωπιστεί από την Υψηλή Πύλη το τεράστιο δημόσιο 



 

 

χρέος και τα δάνεια της αυτοκρατορίας. 

Εκτός από επιτυχημένος τραπεζίτης -ήταν επικεφαλής των 

τραπεζιτών του Γαλατά- και έμπορος, ο Γεώργιος διακρί-

θηκε για τις μεγάλες ευεργεσίες του στα ελληνικά εκπαι-

δευτικά ιδρύματα τόσο στην Κων/πολη με την ενίσχυση 

και συντήρηση των Ζαρίφειων Εκπαιδευτηρίων, του Ζαρί-

φειου νηπιαγωγείου στα Θεραπειά, του Κεντρικού Παρθε-

ναγωγείου, της Μεγάλης του Γένους Σχολής, του Ελληνι-

κού Φιλολογικού Συλλόγου, όσο και στη Φιλιππούπολη 

της Θράκης με τα Ζαρίφεια Διδασκαλεία αρρένων και θη-

λέων. Οι δωρεές, υποτροφίες  και οι φιλανθρωπικές πρά-

ξεις  του στα Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα (νοσο-

κομείο Βαλουκλή), σε άπορους νέους και σε ορφανά όσο 

και στους απλούς ανθρώπους στο δρόμο, τον έκαναν ιδιαί-

τερα σεβαστό και αγαπητό. Στη διαθήκη του άφησε περί-

που 110.00 φράγκα στα παραπάνω ιδρύματα. 

Ο Γεώργιος παντρεύτηκε την κόρη του συνεταίρου του Ε-

λένη (Ελέγκω) Δημ. Ζαφειρόπουλου το 1839 και μαζί της 

απέκτησε 5 παιδιά: 1) τον Λεωνίδα (1840-1923), σύζυγο 

Ευφροσύνης Νικολοπούλου 2) τον Περικλή (1844-1927), 

σύζυγο Φάνης  Ροδοκανάκη 3) την Σοφία (1848-1923), σύ-

ζυγο Οδυσσέα Νεγρεπόντη 4) την Τερέζα (Ταρσή) (1860-

1919), σύζυγο Αντωνίου Βλαστού και 5) τον Στέφανο 

(1863-1894), σύζυγο Μαρίκας Αναγνωστάκη. 

Ως ευεργέτης, φιλάνθρωπος και σημαντικός τραπεζίτης 

τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις και αξιώματα από τους Έλ-

ληνες και τους Οθωμανούς. 

Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη το 1884. Στην κηδεία του, 

που κηρύχτηκε επίσημα ημέρα εθνικού πένθους,  παρέστη-

σαν όλοι οι επίσημοι και ένα πλήθος 40.000 ανθρώπων  

τον συνόδευσε στον οικογενειακό τάφο στο  Νεκροταφείο 

του Σισλή. 

 

[Για πιο αναλυτικές  βιογραφικές πληροφορίες βλέπε Ν. 

Μοσχόπουλος, “Γεώργιος Ζαρίφης”, λήμμα στη Μεγάλη 

Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, 

“Οικογένεια Ζαρίφη”, λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια του 

Ιδρύματος Μείζονος  Ελληνισμού (2008) (στο διαδίκτυο), 

Νικόλαος Ανδρουλιδάκης, “Ο μεγάλος ευεργέτης Γεώργιος 

Ζαρίφης (1807-1884)” (2012) (στο διαδίκτυο).] 

 

2) Λεωνίδας Γ. Ζαρίφης (1840-1923) 

Πρωτότοκος γιος του Γεωργίου και της Ελένης  γεννήθηκε 

στην Κωνσταντινούπολη το 1840. Σπούδασε στην Εμπορι-

κή Σχολή της Χάλκης και στη συνέχεια συμπλήρωσε τις 

εμπορικές σπουδές του στη Μασσαλία και στο Λονδίνο 

όπου μαθήτευσε στα εμπορικά καταστήματα των θείων του 

Στέφανου Ζαφειρόπουλου και Μιχαήλ Ζαρίφη. Μετά από 

δεκαετή περίπου απουσία από την Κωνσταντινούπολη επέ-

στρεψε με την προτροπή του πατέρα του και ασχολήθηκε 



 

 

με τις τραπεζικές και εμπορικές εργασίες της οικογένειας 

εκεί. 

Συμμετείχε στην εταιρεία “Ζαρίφης, Νεγρεπόντης κ’ Σία” 

με υποκαταστήματα στην Βράιλα και στην Κωνσταντινού-

πολη που εκκαθαρίστηκε το 1890, ενώ το 1914, σύστησε 

με τους γιους του την εταιρεία “ L. Zarifi & Cie” που εκ-

καθαρίστηκε μετά το 1922. 

Ο Λεωνίδας Ζαρίφης παντρεύτηκε το 1879 την Ευφροσύνη 

(Φρόσω) θυγατέρα του Γεωργίου και της Αθηνάς Νικολο-

πούλου. Απέκτησαν πέντε παιδιά: τον Γεώργιο (1880-

1943), σύζυγο Αργυρώς Στ. Κρίνου, την Ελένη (1882-

1976), σύζυγο Στέφανου Ευγενίδη, τον Λέοντα (1884-

1963) που παρέμεινε άγαμος, τον Στέφανο (1886-1971), 

σύζυγο Μαρίας Γραικούση και τον Κωνσταντίνο (1891-

1979), σύζυγο Ελένης Σταθάτου. 

Από νέος δεν είχε ιδιαίτερα καλή υγεία, ήταν πολύ μύωψ, 

όχι ιδιαίτερα ευπαρουσίαστος, ενώ αγαπούσε τη φύση, την 

καλή ζωή και ήταν συμπαθής και αγαπητός. 

 Πέθανε σε μεγάλη ηλικία, 83 ετών, στην Αθήνα το 1923. 

 

3) Κωνσταντίνος Λ. Ζαρίφης (1891-1979) 

Τέταρτος στη σειρά γιος του Λεωνίδα και της Ευφροσύνης 

Ζαρίφη γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1891. 

Σπούδασε μηχανικός στο Παρίσι στην Ecole Centrale des 

Arts et Manufactures (1911-1914) και στις παραμονές του 

Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήρθε και έζησε στην Αθή-

να. Διορίστηκε έφεδρος  ανθυπολοχαγός του Μηχανικού 

και υπηρέτησε στο Πολιτικό Γραφείο του Ελ. Βενιζέλου. 

Είχε ιστορικά ενδιαφέροντα, κυρίως για την περίοδο του 

Βυζαντίου,  ενώ τον ενδιέφερε και η πολιτική. Βενιζελικός 

από νέος, πολιτεύτηκε το 1936 με το κόμμα των Φιλελευ-

θέρων. Ασχολήθηκε με την οικονομική διαχείριση, την εκ-

ποίηση της οικογενειακής περιουσίας και τα κληρονομικά 

ζητήματα,  κυρίως σχετικά με τα ακίνητα της οικογένειας 

στην Κωνσταντινούπολη. 

Παντρεύτηκε το 1919 την Ελένη (Λένα) θυγατέρα του 

Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας Σταθάτου με την οποία 

απέκτησαν τρία παιδιά: την Ελεονόρα (Νόρα) (1920- ;), 

σύζυγο Χαράλαμπου Ιωσηφόγλου, την Ευφροσύνη (Φρό-

σω) (1922- ;), σύζυγο Αριστείδη Πηλαβάκη και τον Λεωνί-

δα (Λένο) (1925-2003), σύζυγο Έλλης  Ρωμάνου. Τα εγγό-

νια του από την πρώτη του κόρη Νόρα: η Ελένη (Λέλη), 

σύζυγος Πέτρου Κυριακόπουλου, η Ευφροσύνη (Φρόσω) 

και η Μαριάννα. Από τη δεύτερη κόρη του Φρόσω: η Ιω-

άννα, ο Νικόλαος και ο Κωνσταντίνος και από τον γιο του 

Λένο: ο Κωνσταντίνος, ο Γεώργιος - που είναι και ο δωρη-

τής του αρχείου- και η Βιργινία. 

Πέθανε σε μεγαλύτερη ηλικία από τον πατέρα του, 88 ε-

τών, στη Αθήνα το 1979. 

 



 

 

[Για τη σύνταξη των βιογραφικών αντλήθηκαν  στοιχεία, 

από το βιβλίο του Γεωργίου Λ. Ζαρίφη, Οι αναμνήσεις μου. 

Ένας κόσμος που έφυγε. Κωνσταντινούπολη 1800-1920. 

Αθήνα, Τροχαλία, 2002, και από υλικό του αρχείου.] 

 

Ιστορικό της ενότητας 

περιγραφής 

Το υλικό φυλασσόταν από την Ελένη (Λέλη) Κυριακοπού-

λου και τμήμα αυτού είχε προέλθει από την οικογένεια του 

θείου της Λεωνίδα (Λένου), μοναχογιού του Κωνσταντίνου 

Λ. Ζαρίφη. Το αρχειακό υλικό παρελήφθη, με πρωτόκολλο 

παράδοσης /παραλαβής, από το σπίτι της στην Κηφισιά τον 

Φεβρουάριο του 2019,  τοποθετημένο σε ένα μεγάλο χαρ-

τοκιβώτιο. Μεγάλο μέρος του υλικού είχε καταγραφεί από 

την ίδια και συνοδευόταν από τέσσερις  λίστες με αναλυτι-

κό υπομνηματισμό για μεγάλο αριθμό τεκμηρίων που είχε 

συντάξει η ίδια στο παρελθόν. 

 

  

Διαδικασία πρόσκτη-

σης 

Χρησιδάνειο Γεωργίου Ζαρίφη, γιου του Λεωνίδα και της 

Έλλης Ζαρίφη, το γένος Ρωμάνου, με την εξουσιοδοτημένη 

μεσολάβηση της εξαδέλφης του Ελένης (Λέλης) Π. Κυρια-

κοπούλου, κόρης του Χαράλαμπου Ιωσηφόγλου και της 

Νόρας, το γένος Κωνστ. Ζαρίφη (Φεβρουάριος, 2019). 

 

Παρουσίαση περιεχο-

μένου 

Το αρχείο περιέχει προσωπικά έγγραφα (διαβατήρια, πι-

στοποιητικά, διακρίσεις, δωρεές, διαθήκες) και αλληλο-

γραφία των μελών της οικογένειας Ζαρίφη: του Γεωργίου 

Ιωαν. Ζαρίφη και της συζύγου του Ελένης, το γένος Ζα-

φειρόπουλου, του γιου τους Λεωνίδα Ζαρίφη και της συζύ-

γου του Ευφροσύνης, των γιων τους Γεωργίου, Λέοντα και 

Κωνσταντίνου καθώς και της συζύγου του τελευταίου, Ε-

λένης (Λένας) το γένος Σταθάτου. Επίσης ιστορικά, βιο-

γραφικά κείμενα, πληροφορίες κυρίως για τα μέλη της οι-

κογένειας Ζαρίφη αλλά και των συγγενικών τους οικογε-

νειών. Περιλαμβάνονται πολλά έγγραφα σχετικά με τη δια-

χείριση και εκποίηση της ακίνητης και κινητής περιουσίας 

των κληρονόμων Γεωργίου και Λεωνίδα Ζαρίφη στην Α-

θήνα και στην Κωνσταντινούπολη, ενώ δυστυχώς δεν δια-

σώζονται οικονομικά έγγραφα για την εμπορική και τραπε-

ζική δραστηριότητα των μελών της οικογένειας. 

 

[Βλέπε επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή]. 

 

Επιλογές, εκκαθαρί-

σεις και τελική διατή-

ρηση 

Δεν έγινε καμμία εκκαθάριση. Τα έγγραφα βγήκαν από τις 

ζελατίνες των κλασέρ και των ντοσιέ και τοποθετήθηκαν 

σε αντιόξινα αρχειακά λευκά δίφυλλα, υποφακέλους και 

κουτιά σύμφωνα με την τελική ταξινόμησή τους. 

 

Προσθήκες υλικού Πιθανές προσθήκες 

Σύστημα ταξινόμησης Το αρχείο ταξινομήθηκε με βάση τα τεκμήρια που υπήρχαν 



 

 

για τα πρόσωπα των διαφορετικών γενεών της οικογένειας 

και παράλληλα θεματικά. 

 

Φάκελος 1 Γεώργιος Ιωαν. Ζαρίφης και Ελένη Ζαρίφη 

(1782-1985) 

1.1 Ιστορικά και γενεαλογικά οικογενειών Ζαρίφη, Ζαφει-

ρόπουλου, Καπλάνογλου, Φενερλή (1782-1985) 

1.2 Γεώργιος Ιωαν. Ζαρίφης. Προσωπικά (1842-1968) 

1.3 Γεώργιος Ιωαν. Ζαρίφης. Οικονομικά – πολιτικά κ.ά. 

(1856-1905) 

1.4 Γεώργιος Ιωαν. Ζαρίφης. Αλληλογραφία (1867-1883) 

1.5 Ελένη Γ. Ζαρίφη (το γένος Δ. Ζαφειροπούλου). Προ-

σωπικά – οικογενειακά (1872-1894). 

 

Φάκελος 2 Οικογένεια Λεωνίδα και Ευφροσύνης Ζαρί-

φη (1877-1938) 

2.1 Λεωνίδας Γεωργίου Ζαρίφης. Προσωπικά - διακρίσεις 

(1877-1910) 

2.2 Λεωνίδας Γεωργίου Ζαρίφης. Οικονομικά -  κληρονο-

μικά κ.ά. (1890-1919) 

2.3 Λεωνίδας και Ευφροσύνη Ζαρίφη. Οικογενειακή αλλη-

λογραφία (1912-1922) 

2.4 Γεώργιος Λεωνίδα Ζαρίφης. Προσωπικά - αλληλογρα-

φία (1881-1938) 

2.5 Λέων Λεωνίδα Ζαρίφης. Προσωπικά – κληρονομικά 

(1907-1970) 

 

Φάκελος 3 Κωνσταντίνος Λ. Ζαρίφης και Ελένη Ζαρίφη 

(1891-2005) 

3.1 Κωνσταντίνος Λ. Ζαρίφης. Προσωπικά – οικογενειακά 

(1891-1975) 

3.2 Κωνσταντίνος και Ελένη Ζαρίφη. Αλληλογραφία 

(1912-1979) 

3.3 Ελένη Κ. Ζαρίφη (το γένος Σταθάτου). Προσωπικά – 

κοινωνική δράση (1904-1983). 

3.4 Κωνσταντίνος και Ελένη Ζαρίφη. Ποικίλα (1922-2005) 

3.5 Ιστορικά – Βυζαντινά 

3.6 Οικονομικά - τίτλοι χρεογράφων, μετοχές 

3.7 Οικονομικά - τραπεζικά (1973-1979) 

 

Φάκελος 4 Οικογένεια Ζαρίφη. Κληρονομικά – Ακίνητα 

(1953-1994) 

4.1 Πώληση οικίας Ζαρίφη επί της οδού Βασ. Σοφίας 106 

(1953) 

4.2 Αγορά και πώληση οικίας Κ. Ζαρίφη επί της οδού Καρ-

νεάδου 21 (1964-1992) 

4.3 Σπέτσες (οικία, τρεχαντήρι) (1964-1992) 

4.4 Τορπιλισμός Α/Π ΖΑΡΙΦΗΣ – γερμανικές αποζημιώ-

σεις (1931-1980) 

4.5 Ακίνητα Κωνσταντινούπολης (1937-1977) 



 

 

4.6 Ακίνητα Κωνσταντινούπολης (1958-1971) 

4.7 Ακίνητα Κωνσταντινούπολης (1984-1994) 

 

 

 

Όροι πρόσβασης Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση. 

 

Όροι αναπαραγωγής  

Γλώσσα / γραφή των 

τεκμηρίων 

Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά 

Φυσικά χαρακτηριστι-

κά και τεχνικές προϋ-

ποθέσεις 

Χαρτώο υπόστρωμα τεκμηρίων. 

Εργαλεία έρευνας 1)Αναλυτική περιγραφή φακέλου / υποφακέλου σε ηλε-

κτρονική μορφή  της επιμελήτριας του αρχείου X.B. 

2) Κατάλογος  περιγραφής αρχειακών τεκμηρίων (εκτύπω-

ση Η/Υ, 21 σελίδες, 8/4/2004) συνταγμένος από την Ελένη 

(Λέλη) Κυριακοπούλου στην αγγλική γλώσσα με τίτλο 

“Catalogue (early material)” η οποία μελέτησε και περιέ-

γραψε τμήματα του αρχείου, το διάστημα που ήταν στα 

χέρια της. Βρίσκεται στον φακ.1 του αρχείου. 

 

Εντοπισμός πρωτοτύ-

πων 

 

Εντοπισμός αντιγρά-

φων 

 

Συμπληρωματικές πη-

γές / σχετικές ενότητες 

περιγραφής 

Αρχεία οικογενειών Ζαρίφη και Ζαφειρόπουλου στην κα-

τοχή των απογόνων των κλάδων Περικλή Ζαρίφη και Στέ-

φανου Ζαφειρόπουλου στη Μασσαλία. 

 

Δημοσιεύσεις / Βιβλιο-

γραφία 

1) Γεώργιος Λ. Ζαρίφης, Οι αναμνήσεις μου. Ένας κόσμος 

που έφυγε. Κωνσταντινούπολη 1800-1920. Αθήνα, Τροχα-

λία, 2002. 

Πρόκειται για πολύ ενδιαφέρουσα, λεπτομερή, ανεκδοτο-

λογική και γλαφυρή διήγηση του εγγονού του Γεωργίου 

Ζαρίφη για διάφορα πρόσωπα της οικογένειας και την κα-

θημερινότητά τους. Η έκδοση είναι εξαντλημένη. 

 

2) Destins croisés. De Constantinople à Marseille, deux 

siècles d’ histoires de familles cousines. Marseille, editions 

Z&Z, Juillet 2019. 

Πρόκειται για συγκέντρωση κειμένων για τις οικογένειες 

Ζαφειρόπουλου, Ζαρίφη, Βαλιάνου και Βλαστού που ήσαν 

εγκαταστημένες στη Μασσαλία. Οι συντάκτες είναι από-

γονοι των παραπάνω οικογενειών και συνδέονται μεταξύ 

τους με οικογενειακούς δεσμούς (Marina Lafon-Borelli, 

Georgina Sack-Zafiropoulo, Christine Zafiropoulo - de 

Clerck, Jean de Demadolx-Dedons, Marina Eloy-

Jacquillart, Sonia de Panafieu, Andre Vlasto). Υπάρχουν 

και δύο κείμενα των ερευνητών Ερατώς Πάρη (Erato Paris) 



 

 

και Xavier Daumalin που έχουν ασχοληθεί με τον ελληνι-

σμό της Μασσαλίας και την οικονομική ανάπτυξη της πό-

λης. 

 

3) Χάρις Εξερτζόγλου, Προσαρμοστικότητα και πολιτική 

των ομογενειακών κεφαλαίων. Έλληνες τραπεζίτες στην 

Κωνσταντινούπολη: Το κατάστημα Ζαρίφης-Ζαφειρόπουλος 

1871-1881. Αθήνα, Εμπορική Τράπεζα, 1989. 

 

4) Ν. Μοσχόπουλος, “Γεώργιος Ζαρίφης”, λήμμα στη Με-

γάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. 

 

5) Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, “Οικογένεια Ζαρίφη”, λήμ-

μα στην Εγκυκλοπαίδεια του Ιδρύματος Μείζονος  Ελληνι-

σμού (2008) (στο διαδίκτυο). 

 

6) Νικόλαος Ανδρουλιδάκης, “Ο μεγάλος ευεργέτης Γεώρ-

γιος Ζαρίφης (1807-1884)”, εργασία στο Τμήμα Πολιτικής 

Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου 

(2012) (στο διαδίκτυο). 

 

7) Δημήτριος Σταματόπουλος, Μεταρρύθμιση και εκκοσμί-

κευση. Προς μία ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα. Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2003. 

Αναφέρεται μεταξύ άλλων στις σχέσεις του Γ. Ι. Ζαρίφη με 

το Πατριαρχείο. 

 

Παρατηρήσεις Πρωτότυπες φωτογραφίες της οικογένειας βρίσκονται στην 

κατοχή της Σόνιας Συμεώνογλου και της Ελένης Κυριακο-

πούλου. Όσες περιέχονται στο αρχείο (φακ. 1) σε αντίγρα-

φα  (11 φωτογραφίες με ταυτοποιημένα πρόσωπα)  προέρ-

χονται από την προσωπική συλλογή της Ε. Κυριακοπού-

λου. 

 

Παρατηρήσεις και ό-

νομα του / της αρχειο-

νόμου 

1) Η τεκμηρίωση των εγγράφων που είχε γίνει από την Ε. 

Κυριακοπούλου τοποθετήθηκε μαζί με τα αντίστοιχα έγ-

γραφα στην τελική τους θέση. Στο ευρετήριο σημειώνεται 

με πλάγια στοιχεία και σε αγκύλες η ύπαρξη περιγραφής ή 

μεταγραφής της Ελένης Κυριακοπούλου με τα αρχικά Ε. 

Κ. για συντομία. 

2) Χρειάζεται προσοχή στα ονόματα και τα πατρώνυμα 

των μελών της οικογένειας γιατί επαναλαμβάνονται συχνά 

για διαφορετικά πρόσωπα, όπως συνηθίζεται στις μεγάλες 

και πολυμελείς οικογένειες, και μπορεί να υπάρξει  σύγχυ-

ση. 

  

Χριστίνα Βάρδα 

Κανόνες ή πρότυπα 

περιγραφής 

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 

Χρονολογία (ες) περι- Απρίλιος, Οκτώβριος 2019 



 

 

γραφής  

Θέματα ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ /  ΖΑΡΙΦΗ, οικογένεια / ΖΑΦΕΙΡΟ-

ΠΟΥΛΟΥ, οικογένεια / ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ, οικογένεια /  

ΣΤΑΘΑΤΟΥ, οικογένεια / ΖΑΡΙΦΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ / 

ΖΑΡΙΦΗ, ΕΛΕΝΗ / ΖΑΡΙΦΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ / ΖΑΡΙ-

ΦΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΖΑΡΙΦΗ ΕΛΕΝΗ Κ. / 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ / 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥ-

ΜΑΤΑ / ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ / ΓΕΡΜΑ-

ΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ – ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΟΣ Α/Π 

ΖΑΡΙΦΗΣ 

 



 

 

ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΖΑΡΙΦΗ 

 

Φάκελος 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΖΑΡΙΦΗΣ και ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΙΦΗ (1782-1985) 

- Κατάλογος  περιγραφής αρχειακών τεκμηρίων (εκτύπωση Η/Υ, 21 σελίδες, 

8/4/2004) συνταγμένος από την Ελένη (Λέλη) Κυριακοπούλου στην αγγλική 

γλώσσα με τίτλο “Catalogue (early material)” η οποία μελέτησε και περιέγραψε 

τμήματα του αρχείου, το διάστημα που ήταν στα χέρια της. 

- Φωτογραφίες μελών οικογένειας Ζαρίφη (παραχώρηση 11 φωτογραφιών σε 

φωτοαντίγραφα από την προσωπική συλλογή της Ε. Κυριακοπούλου). 

 

Υποφάκελος 1.1  Ιστορικά και γενεαλογικά οικογενειών Ζαρίφη, Ζαφειρόπουλου,  

  Καπλάνογλου, Φενερλή, Σταθάτου (1782-1985) 

[Σημείωση: για την οικογένεια Ζαρίφη βλέπε και υποφάκελο 3.1, το κείμενο  

του Κ. Λ. Ζαρίφη, “La famille Zarifi”]. 

-Διαβατήριο οικογενειακό Ιωάννη Ζαρίφη ο οποίος ταξίδεψε με τη σύζυγό  

Ταρσή, το γένος Καπλάνογλου και τα τέκνα τους Γεώργιο, Πέτρο, Αλέξανδρο, 

Ιορδάνη, Μιχαήλ και Σουλτάνα από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα μετά 

την επιστροφή τους από την Οδησσό (Ναύπλιο, 16/28 Αυγούστου 1830). 

[Πρωτότυπο, δίγλωσσο και 4 φωτοαντίγραφα]. 

- Ιστορικές και βιογραφικές σημειώσεις και πληροφορίες για μέλη των οικογε-

νειών Ζαρίφη, Ζαφειρόπουλου, Καπλάνογλου καθώς και επιστολές του Μα-

νουήλ Γεδεών (1851-1943) προς Γεώργιο Λ. Ζαρίφη, σχετικές με έρευνά του 

για μέλη των παραπάνω οικογενειών (1937-1938). 

- Προσωπικό κατάστιχο (διαστάσεων 34x11,5 εκ.) ραμμένο και διπλωμένο, με 

διάφορες προσωπικές και οικονομικές εγγραφές που ανήκε σε μέλος της οικο-

γένειας Φενερλή (1782-1794). 

- Jacques Borelli, “Stathatos. Zafiropoulos”, 1985. Πρόκειται για μελέτη και 

συγκέντρωση γενεαλογικών πληροφοριών για τις οικογένειες Σταθάτου, Ζα-

φειρόπουλου, Σκένδερ και Οικονόμου που είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ 

τους από τον συγγραφέα J. Borelli, σύζυγο Νόρας Σταθάτου, θυγατέρας Αντω-

νίου Σταθάτου και Χριστίνας, το γένος Π. Ζαφειρόπουλου. 

[Αντίτυπο αρχείου από φωτοτυπική αναπαραγωγή του  αντιτύπου  που βρίσκε-

ται στην κατοχή της οκογένειας,  δφο κείμενο 48 σελίδων, με γενεαλογικά δέν-

δρα]. 

- Destins croisés. De Constantinople à Marseille, deux siècles d’ histoires de 

familles cousines. Marseille, editions Z&Z, Juillet 2019. 

 [Βλέπε παρουσίαση στο πεδίο Βιβλιογραφία του Δελτίου Αρχειακής 

Περιγραφής Το αντίτυπο δωρήθηκε για το αρχείο από τη Λέλη 

Κυριακοπούλου]. 

Υποφάκελος 1.2 Γεώργιος Ιωαν. Ζαρίφης. Προσωπικά (1842-1968) 



 

 

- Αυτοσχέδιο τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις για τη γέννηση των πέντε παι-

διών του Γεωργίου Ζαρίφη: Λεωνίδα, Σοφίας, Τερέζας, Περικλή, Στεφάνου. 

Απευθύνεται σε κάθε παιδί χωριστά καταγράφοντας λεπτομέρειες για τις γεν-

νήσεις, βαπτίσεις, αρρώστιες τους (1842-1863). 

[Σημείωση: στο τέλος του τετραδίου με ανάποδη/αντίστροφη φορά είναι γραμ-

μένα τα κείμενα για δύο από τα παιδιά]. 

- Ορκοδοσία (1842): ο Γ. Ι. Ζαρίφης ορκίζεται πίστη στον βασιλέα Όθωνα και 

ζητά την πολιτογράφησή του στο δήμο Ναυπλιέων. 

- Διαβατήριο Γ. Ζαρίφη και υπηρέτη του, Νικολάου, για τη μετάβασή τους από 

Κωνσταντινούπολη στο Παρίσι (14 Απριλίου 1881). 

- Διακρίσεις: 

α) Δίπλωμα της Société Nationale d’ Encouragement au Bien για την προσφορά 

του στην ανθρωπότητα (Παρίσι, 1876). 

β) Επιστολή Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ για την 

αναγόρευση του Γεωργίου Ζαρίφη ως Μέγα Ευεργέτη της Εκκλησίας. Δίπλωμα 

σε περγαμηνοειδή χάρτη με την σφραγίδα του Πατριαρχείου σε βουλοκέρι 

(Κωνσταντινούπολη, 1879). 

γ) Επιστολή υπ. Εξωτερικών και δίπλωμα απονομής Σταυρού Ανωτέρων 

Ταξιαρχών Βασιλικού Τάγματος Σωτήρος (1883). [Υπογραφές Γεωργίου A’  και 

Χ. Τρικούπη]. 

- Διαθήκη Γεωργίου Ζαρίφη: πρωτότυπο έγγραφο υπογεγραμμένο από τον δια-

θέτη στα γαλλικά (Παρίσι, 1881). 

[Ένα χφο αντίγραφο, ένα φωτοτυπημένο, δύο φάκελοι με σφραγίδες των εμπο-

ρικών  οίκων Ζαφειρόπουλου & Ζαρίφη και  Α. Βλαστού, όπου φυλασσόταν η 

διαθήκη]. 

- Κηδεία Γ. Ζαρίφη: μικρό έντυπο βιβλίο (διαστ. 14,5x10 εκ.) με 143 τυπωμέ-

νες και αριθμημένες σελίδες και τίτλο “ Τα κατά τον θάνατον και την κηδείαν 

Γεωργίου Ζαρίφη ( εκ του Νεολόγου)”, στο τέλος σε 18 λευκές σελίδες, υπάρ-

χουν χφες σημειώσεις του Γ. Α. Αρβανιτίδη, στον οποίο ανήκε κάποτε το βιβλί-

ο, καθότι φέρει το ex libris του. Έγινε φωτοτυπική αναπαραγωγή από το πρω-

τότυπο αντίτυπο  που ανήκει στην οικογένεια. Επίσης ένα απόκομμα εφημερί-

δας στα αγγλικά (Κωνσταντινούπολη, 1884). 

- Οικογενειακός τάφος: φάκελος (κενός) στον οποίο σημειώνεται ότι περιείχε 

έγγραφο ιδιοκτησίας μνήματος στο νεκροταφείο Φερίκιοϊ, τίτλοι παραχώρησης 

οικογενειακού τάφου (1888, 1910). 

- Αποκόμματα σχετικά με τον Γ. Ζαρίφη: άρθρο Α. Βέη στην εφημερίδα Πρωία 

για τον Γ. Βιζυηνό και τον προστάτη του Γ. Ζαρίφη (1942), επιστολή Νόρας 

Cumberbatch προς Ελένη Κ. Ζαρίφη με συνημμένο άρθρο στην εφημερίδα Βή-

μα με τίτλο “Οι Τούρκοι θυμούνται τον Γεώργιο Ζαρίφη” (1968). 

 

 

 

Υποφάκελος 1.3 Γεώργιος Ιωαν. Ζαρίφης. Οικονομικά – πολιτικά κ.ά. (1856-1905) 



 

 

- Δήλωση (αντίγραφο σε λεπτό χαρτί – τύπου copie de lettre) Λογοθέτη Αλέ-

ξανδρου Στούρτζα για συμφωνία συναλλαγής με εμπορικό, οικονομικό και πο-

λιτικό συμφέρον με τους κκ. Ζαρίφη και Βλαστό. (Γαλάτσι 1856). 

[Μεταγραφή Ε. Κ. και φωτοαντίγραφο]. 

 

- Πωλητήριο δύο μασουριών τρεχούμενου νερού ιδιοκτησίας Λουκά Νικοκλή 

στον Γ. Ζαρίφη στα Θεραπειά (1860). 

- Γεώργιος Νιάγκας, “Ωδή προς τον Ευγενέστατον και φιλογενέστα-

τον...Κύριον Γεώργιον Ζαρίφη” (Βυζάντιον, 1864). 

[Χειρόγραφο αυτοσχέδιο τετράδιο δεμένο με κόκκινη κορδέλα και περίτεχνο 

χάρτινο επιχρωματισμένο διάκοσμο στην πρώτη σελίδα]. 

- Γενικό πληρεξούσιο (αντίγραφο σε λεπτό χαρτί) Γεωργίου Ζαρίφη προς Αρι-

στείδη Βέη Ματατζή για την ίδρυση της Βιομηχανικής Τράπεζας στην Ελλάδα 

(Κωνσταντινούπολη, 1873). [Μεταγραφή Ε. Κ. και 2 φωτοαντίγραφα]. 

- Νομική γνωμάτευση  (7 σελίδες στα γαλλικά) δικηγόρου Chevalier (;) για την 

απαίτηση του υιού Δεληγιάννη από τον Γ. Ζαρίφη επί οικονομικής ζημίας που 

προκλήθηκε από αγοραπωλησία τίτλων (Κωνσταντινούπολη, 1876). 

- Οικονομικά: “Διάφορα ομόλογα Γ. Ζαρίφη”, 13 υποσχετικές και ομολογίες  

(1859-1879, 1905). [Πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα]. 

- Οικογενειακά: πιστοποιητικό γάμου Αντωνίου Βλαστού με Τερέζα Γ. Ζαρίφη 

(Παρίσι 1881). 

- Ποικίλα: 

 α) Απόδειξη συνδρομής στο γαλλικό θέατρο  Theatre Oriental στην  

 Κωνσταντινούπολη (Πέρα, 1864). 

 β) Έκθεσις της καταστάσεως της Μεγάλης του Γένους Σχολής κατά το σχολικόν 

έτος 1870-1871 . (Έντυπο) 

γ) Banque de Constantinople, Rapport du Conseil d’ Administration, 1881 

(προεδρία Γ. Ζαρίφη). (Έντυπο) 

 

Υποφάκελος 1.4 Γεώργιος Ιωαν. Ζαρίφης. Αλληλογραφία (1867-1883) 

Επιστολές προς Γ. Ζαρίφη: 

-  Μαρία Θ. Ράλλη (“Λόνδρα”, 16 Φεβρουαρίου 1867). Συστήνει τον υιό Αρι-

στάρχη και εκφράζει την άποψή της για την Τουρκία και τους Έλληνες που 

ζούν εκεί. 

- Δ. Βαφιαδάκης (Σύρος, 4 Ιουλίου 1872). Ζητά τη μεσολάβησή του για σπου-

δαία υπόθεσή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. [Μεταγραφή Ε.Κ.] 

- Επιστολές (3) Αλέξανδρου Ιωαν. Ζαρίφη προς τον αδελφό του Γεώργιο  για 

εμπορικές υποθέσεις του (Οδησσός, 27 Μαρτίου, 21/3 Μαϊου, 15/27 Σεπτεμ-

βρίου 1873). 

-  Ismail (Palais de Gesireh, 23 Septembre 1875). 

- Επιστολές (4) Αλέξανδρου Κουμουνδούρου και πρακτικό συνεδρίασης υ-

πουργικού συμβουλίου (φωτοαντίγραφα) για το διορισμό του Γ. Ζαρίφη ως α-

ντιπροσώπου της ελληνικής κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις με την οθωμα-

νική  κυβέρνηση για την κατασκευή του σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης μέχρι τα 



 

 

ελληνικά σύνορα στη Λαμία (Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 1875, 6 Απριλίου, 27 Α-

πριλίου και 23 Ιουνίου 1876). 

- Α. Δ. Κοντόσταυλος, υπουργός Εξωτερικών (Αθήνα 27 Απριλίου 1876) 

- L. Corti, υπουργός Εξωτερικών Ιταλίας (Rome, 7 Avril 1877). 

- Mehmed Buchkli (;) (Constantinople, 12/24 Decembre 1878). 

- Επιστολή Γ. Κρέστεβιτζ σχετική με τον προστατευμένο του Γ. Ζαρίφη, ορφα-

νό νέο, ονόματι Δωρόθεο (Φιλιππούπολη, 9/21 Οκτωβριου 1883). 

- Aali Pacha (χ.χ.) 

- Αντίγραφα επιστολών Γ. Ζαρίφη προς  Μάρκο Ρενιέρη, στρατηγό Ιγνάτιεφ, A. 

Fleury (1869-1873). 

Υποφάκελος 1.5 Ελένη Γ. Ζαρίφη (το γένος Δ. Ζαφειρόπουλου). Προσωπικά 

–    οικογενειακά (1872-1894) 

- Επιστολή Μ. Κρόκκια σχετική με την πώληση δύο οικιών επ’ονόματι Ελένης 

Γ. Ζαρίφη στο Νεοχώρι του Βοσπόρου (Γαλατάς, 29 Νοεμβρίου 1872). 

- Διαβατήριο Ελένης Γ. Ζαρίφη για μετάβαση στην Ιταλία με την υπηρέτριά της 

Δέσποινα (Κωνσταντινούπολη, 16 Δεκεμβρίου 1880). [Περιγραφή Ε. Κ.] 

- “Διαθήκη μου μυστική”: ιδιόχειρη διαθήκη Ελένης (χφο, 6 σελίδες) και δί-

φυλλο με λεπτομερή σημείωση των διαφόρων “δωρημάτων” επ’ονόματι της 

διαθέτουσας (1887). 

- Θάνατος Ελένης Γ. Ζαρίφη: Πιστοποιητικό θανάτου (7 Μαΐου 1910),  κατά-

λογος συλλυπητηρίων επιστολών και ψηφισμάτων, αποκόμματα εφημερίδων 

(2) για την κηδεία της. 

- Διαθήκη Στέφανου Δ. Ζαφειρόπουλου, αδελφού της Ελένης (Ελέγκως). Λιθο-

γραφημένο αντίγραφο διαθήκης (29 σελίδων) με τίτλο “Dispositions testamen-

taires de Monsieur Etienne Zafiropoulo. Décédé à Marseille le 8 Décembre 

1894”. 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑ και ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΖΑΡΙΦΗ (1877-1938) 

Υποφάκελος 2.1 Λεωνίδας Γεωργίου Ζαρίφης. Προσωπικά - διακρίσεις (1877-1910) 

- Πιστοποιητικό δημάρχου Αθηναίων Τιμ. Φιλήμωνος για την εγγραφή του Λε-

ωνίδα Γ. Ζαρίφη στο δημοτολόγιο της πόλης και την ελληνική του ιθαγένεια 

(1889). [Πρωτότυπο έγγραφο στην ελληνική και μετάφραση στην τουρκική 

γλώσσα]. 

- Διαμονητήρια που εκδόθηκαν από το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντι-

νούπολη για την ελεύθερη διαμονή του Έλληνα υπηκόου, τραπεζίτη Λεωνίδα Γ. 

Ζαρίφη (1906, 1911). 

Διακρίσεις: 

α) Επιστολή υπ. Εξωτερικών Ε. Δεληγεώργη και δίπλωμα απονομής Αργυρού 

Σταυρού των Ιπποτών Τάγματος του Σωτήρος (1877). 

β) Δίπλωμα απονομής Χρυσού Σταυρού Τάγματος του Σωτήρος (1886). 



 

 

γ) Επιστολές (2) Πατριάρχη Ιεροσολύμων Δαμιανού προς Λ. Γ. Ζαρίφη για την 

αναγόρευσή του σε Ιππότη του Παναγίου Τάφου και προς τη σύζυγό του Ευ-

φροσύνη  για την απονομή του Σταυρού Τιμίου Ξύλου, ως δώρο της Εκκλησίας 

και ένδειξη ευλογίας (Κωνσταντινούπολη, 4 Μαΐου 1902). 

δ) Croix de l’ Ordre National de la Légion d’Honneur (1903). Επιστολές υπ. 

Εξωτερικών Γαλλίας Delcassé προς υπ. Οικονομικών M. Rouvier και προς Λ. 

Ζαρίφη και επιστολές Γάλλου πρέσβη Constans σχετικές με τη συγκατάθεση 

του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και την απονομή του αξιώματος, 

συγχαρητήριο επισκεπτήριο. 

ε) Σταυρός Ανωτέρων Ταξιαρχών (1908). Επιστολή υπ. Εξωτερικών και δίπλω-

μα. [Χάρτινη σφραγίδα, υπογραφή Γεωργίου Α’]. 

στ) Σταυρός Ευεργεσίας Οικουμενικού Πατριαρχείου (1910). Επιστολή Πα-

τριάρΞύλου μετά τον θάνατο της μητέρας του στον πρωτότοκο γιο της, Λεωνί-

δα. 

 

Υποφάκελος 2.2 Λεωνίδας Γεωργίου Ζαρίφης. Οικονομικά - κληρονομικά κ.ά. (1890-

  1919) 

Οικονομικά - πληρωμές δωρεών και συνδρομών: 

- Επιστολή ευχαριστήρια Επιτρόπων Κοινότητας Χρυσουπόλεως για τη δωρεά  

(266 τουρκικών λιρών) για την ανοικοδόμηση της αποτεφρωθείσας Σχολής της 

Κοινότητας. Απόδειξη είσπραξης 134 συμπληρωματικών λιρών (Χρυσούπολη, 

18 Οκτωβρίου 1892 και 4 Σεπτεμβρίου 1893). 

- Επιστολή Στέφανου Δραγούμη προς Λ. Γ. Ζαρίφη για την οικονομική συνδρο-

μή του στην ίδρυση Γυμνασίου στην Κορυτσά (Αθήνα, 15/27 Ιανουαρίου 

1887). 

- Αντίγραφο επιστολής Λ. Γ. Ζαρίφη προς Αδελφότητα Κυριών για ανώνυμη 

δωρεά (17/29 Οκτωβρίου 1892). 

- Επιστολές (2) Ελένης Γ. Ζαρίφη. Στην πρώτη  ορίζει το εισόδημα  50 ομολο-

γιών από τα χρεόγραφα που κατέχει να δίδεται στην εξαδέλφη της Μαρία Κάλ-

φογλου και μετά το θάνατό της, για τη συντήρηση του Εθνικού Ορφανοτροφεί-

ου Πριγκήπου (Κωνσταντινούπολη, 25 Μαρτίου 1903). Στη δεύτερη  ζητά να 

πληρωθούν 2.500 οθωμανικές λίρες στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών και 

να αποδοθεί το κτίριο της Αδελφότητας στην Κεντρική Εφορεία Κοινότητας 

Σταυροδρομίου ως ανώνυμη δωρεά (12/25 Μαΐου 1907). 

- Επιστολή (αντίγραφο) και λογαριασμός για την αγορά γηπέδου ιδιοκτησίας 

Στέφανου Ζαφειρόπουλου προς ανέγερση Ορφανοτροφείου στο Σισλή (Κων-

σταντινούπολη, 23/4 Σεπτεμβρίου 1890). 

- Επιστολή Χ. Ζωγράφου προς Λ. Γ. Ζαρίφη για τη δωρεά του προς τη Σχολή 

στο Πέρα και τη μετονομασία της σε “Ζωγράφεια” (Παρίσι, 19/31 Ιουλίου 

1890). 

- Ανακοινώσεις εκκαθάρισης εμπορικού οίκου Οδυσσέα Νεγρεπόντη στην 

Κωνσταντινούπολη και στη Βράιλα και εξουσιοδοτήσεις υπογραφής εκ μέρους 

Λ. Ζαρίφη και Οδ. Νεγρεπόντη στον Βασ. Σγούτα (Οκτώβριος, Δεκέμβριος 

1890). 

- “Λ. Ζαρίφης και Σία”: εταιρικό συμβόλαιο σύστασης εμπορικής εταιρείας με-

ταξύ Λεωνίδα Ζαρίφη και των τριών γιων του Γεωργίου, Λέοντος, Στεφάνου με 



 

 

κεφάλαιο 110.000 λίρες, σκοπό τραπεζιτικές, βιομηχανικές, εμπορικές και χρη-

ματιστικές εργασίες και έδρα την Κωνσταντινούπολη (Κωνσταντινούπολη, 1/14 

Μαΐου 1914). 

Κληρονομικά,  οικονομικά, ποικίλα: 

- Επιστολές Περικλή Γ. Ζαρίφη προς τον αδελφό του Λεωνίδα καθώς και επι-

στολές Μαρίκας, χήρας Στέφανου Ζαρίφη, και της κόρης της Νέλλης με τις ο-

ποίες αποδέχονται την παραχώρηση δικαιωμάτων και την εκποίηση των μερι-

δίων τους στην κληρονομούμενη ακίνητη περιουσία, από τη διαθήκη Γεωργίου 

και Ελένης Ζαρίφη, της οποίας εκτελεστές ήσαν οι Λεωνίδας και Περικλής Ζα-

ρίφης (Μάιος - Ιούνιος 1910). 

- Συμβόλαιο πώλησης των 2/3 του κτήματος Belledrouz (600.000 στρεμμάτων) 

στην περιοχή της Βαγδάτης στη Μεσοποταμία, το οποίο είχε αποδοθεί  το 1879 

στον Γεώργιο Ζαρίφη, ως ανταμοιβή από τον Σουλτάνο, για την επίλυση του 

Οθωμανικού Χρέους. Τα μερίδια των Περικλή Ζαρίφη, Μαρίκας και Νέλλης 

Στεφ. Ζαρίφη μεταβιβάστηκαν στους Λεωνίδα και στην αδελφή του Τερέζα Α. 

Βλαστού, αξίας 1.000.000 φράγκων. 

- Επιστολή Περικλή Ζαρίφη και απόδειξη είσπραξης ποσού 40.000 φράγκων 

από τη νύφη του Angelique,  χήρα Γεωργίου Π. Ζαρίφη, έναντι συμμετοχής του 

θανόντος τότε ήδη συζύγου της και ανιψιού του Λεωνίδα Γ. Ζαρίφη στην αγορά 

κτήματος στη Βαγδάτη (Marseille, 17 Decembre 1910). 

- Αποδείξεις είσπραξης οφειλομένων ποσών δικαιούχων από την εκκαθάριση 

κληρονομίας Γεωργίου και Ελένης Ζαρίφη (1910). 

- Σχέδιο διαμαρτυρίας Λεωνίδα και Περικλή Ζαρίφη και των εξαδέλφων τους, 

κληρονόμων Γεωργίου Δ. Ζαφειρόπουλου, προς τη βουλγαρική κυβέρνηση 

σχετικά με την καταπάτηση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τους σε μεγάλο γεωρ-

γικό κτήμα στην επαρχία Πύργου και Αετού, που τους ανήκε τουλάχιστον από 

τριακονταετίας (Κωνσταντινούπολη, 26/8 Φεβρουαρίου 1919). 

- Δύο μικρά δερματόδετα σημειωματάρια (τηλεφωνικά ευρετήρια) στα οποία ο 

Λ. Γ. Ζαρίφης σημείωνε αλφαβητικά τίτλους και αριθμό μετοχών και ομολο-

γιών. 

- Αποκόμματα εφημερίδων (4) σχετικά με μεγάλη χοροεσπερίδα που δόθηκε 

στην οικία Ζαρίφη στην Κωνσταντινούπολη και σε δείπνο για την επέτειο 25 

χρόνων γάμου του ζεύγους Λεωνίδα και Ευφροσύνης (Φρόσως) Ζαρίφη στα 

Θεραπειά (1905). 

- Ένας φάκελος (κενός) με παραλήπτη τον Λεωνίδα Γ. Ζαρίφη. [Αγορά από δη-

μοπρασία και δωρεά Δ. Πόρτολου στους κατόχους του αρχείου]. 

 

Υποφάκελος 2.3 Λεωνίδας και Ευφροσύνη Ζαρίφη. Οικογενειακή αλληλογραφία (1912-

  1922) 

- Επιστολές (4) Ευφροσύνης (Φρόσως), το γένος  Νικολόπουλου, προς το σύ-

ζυγό της Λεωνίδα από την Αθήνα, σχετικές με τον τοκετό της κόρης τους Ελέ-

νης,  συζύγου Στέφανου Ευγενίδη (Νοέμβριος 1912). 

[Μεταγραφές Ε. Κ. και φωτοαντίγραφα]. 

- Σημείωμα Φρόσως στα γαλλικά (χ.χ.) 

- Επιστολές (8) Κωνσταντίνου Ζαρίφη προς τους γονείς του στα ελληνικά και 

γαλλικά (1912-1922). Σε δύο πολυσέλιδες επιστολές προς τη μητέρα του από 



 

 

την Αθήνα (ημερ. 31/3 και 15/28 Juin 1917) αναφέρεται αρνητικά στην πολιτι-

κή του βασιλιά Κωνσταντίνου και υποστηρίζει τον Ε. Βενιζέλο στο γραφείο 

του οποίου υπηρετούσε. [Τέσσερις επιστολές μεταγραμμένες από Ε.Κ. και φωτο-

αντίγραφα]. 

- Επιστολή Ελένης (Λένας) Κ. Σταθάτου προς τη μέλλουσα πεθερά της στα 

γαλλικά (4/17 Mai 1919). 

- Επιστολή Λέοντα Ζαρίφη προς τον πατέρα του (Θεσσαλονίκη, 11/24 Νοεμ-

βρίου 1912). [Μεταγραφή  Ε.Κ. και φωτοαντίγραφα]. 

- Επιστολή Ελένης Ζαρίφη προς τον πατέρα της από την Ελασσόνα [1912]. 

[Μεταγραφή Ε. Κ. και φωτοαντίγραφα]. 

Υποφάκελος 2.4 Γεώργιος Λεωνίδα Ζαρίφης. Προσωπικά - αλληλογραφία (1881-1938) 

- Πιστοποιητικό βαπτίσεως του Γεωργίου, υπογεγραμμένο από τον μητροπολί-

τη Αγχιάλου, Βασίλειο (Σταυροδρόμι, 8 Μαρτίου 1881). Πιστοποιητικό γεννή-

σεως και βαπτίσεως (συμπληρωμένο έντυπο) με τις υπογραφές ιερέα, μαρτύ-

ρων και αναδόχου. 

- Διαμονητήρια Γεωργίου Λ. Ζαρίφη στην Κωνσταντινούπολη (1903-1921). Το 

τελευταίο διαμονητήριο έχει εκδοθεί από την Ύπατη Αρμοστεία της Ελλάδος, 

φέρει φωτογραφία του δικαιούχου ενώ υπάρχει και η τουρκική μετάφραση. 

- Επιστολές (2) Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου προς τον Λεωνίδα Γ. Ζαρί-

φη και τον γιο του Γεώργιο σχετικές με τη μεταβίβαση του αξιώματος του ισο-

βίου προέδρου στην Εφορεία του Κεντρικού Παρθεναγωγείου της Κοινότητας 

Σταυροδρομίου (Κωνσταντινούπολη, 5 Μαρτίου 1923). 

 Αλληλογραφία - κληροδοτήματα, δωρεές: 

- Επιστολή Θ. Μαυρογορδάτου προς Πατριάρχη Ιωακείμ στην οποία ανακοι-

νώνει την καταβολή χρηματικού ποσού εκ μέρους της μητέρας του για την επέ-

κταση του Ιωακειμίου Παρθεναγωγείου (Κωνσταντινούπολη, 19 Ιουλίου / 1 

Αυγούστου 1907). Επιστολή διευθύντριας Ε. Κωνσταντινίδου και διδασκόντων 

στο προαναφερόμενο σχολείο προς Γεώργιο Λ. Ζαρίφη, ευχαριστώντας για την 

εξόφληση των μισθών τους (Φανάρι, 12 Δεκεμβρίου 1922). 

Επιστολή Μ. Αυθεντόπουλου σχετική με οικονομικά ζητήματα της Αδελφότη-

τας “Αγαπάτε Αλλήλους” και του Φιλολογικού Συλλόγου (Κωνσταντινούπολη, 

12/25 Νοεμβρίου 1922) 

Επιστολή Γ. Κωνσταντινίδη και οικονομικός απολογισμός Κεντρικού Παρθενα-

γωγείου (Κωνσταντινούπολη, 24 Μαρτίου 1923). 

Επιστολή προέδρου Εφορείας, Ιακώβου Δυρραχίου, για σύναψη δανείου (χ.χ.). 

Επιστολή αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσόστομου με την οποία ανακοινώνει τον 

διορισμό του Γεωργίου Λ. Ζαρίφη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως αντι-

πρόσωπο της Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων Στε-

φάνου Ζαφειρόπουλου (Αθήνα, 12 Απριλίου 1938). 

 Οικογενειακή αλληλογραφία: 

- Επιστολές (3) Κωνσταντίνου Λ. Ζαρίφη προς τον αδελφό του Γεώργιο (1917-

1921). [Οι επιστολές του 1917, στα γαλλικά, μεταγραμμένες από Ε.Κ., φωτοαντί-

γραφα]. 

- Επιστολή Λέοντα Λ. Ζαρίφη προς τον αδελφό του Γεώργιο στα γαλλικά (Sa-

lonique, 14/27 Νοεμβρίου 1912). [Μεταγραφή Ε. Κ., φωτοαντίγραφα]. 



 

 

- Επιστολή θείου (;)  προς τον ανιψιό του Γεώργιο (γραμμένη σε επιστολόχαρτο 

Εθνικής Τράπεζας), (Athènes, 16/29 Novembre 1912). 

Υποφάκελος 2.5 Λέων Λεωνίδα Ζαρίφης. Προσωπικά - κληρονομικά (1907-1970) 

- Απόφαση Στρατολογικού Γραφείου Αττικής περί απαλλαγής υποχρέωσης 

στράτευσης λόγω προηγούμενης εθελοντικής υπηρεσίας  στον στρατό (1907). 

- Διπλωματικό διαβατήριο για μετάβαση στην Αθήνα (Κων/πολη, Ιανουάριος 

1922). 

- Αλληλογραφία: επιστολές (2) Κωνσταντίνου Λ. Ζαρίφη προς τον αδελφό του 

(1917, 1923). [Μεταγραφή Ε. Κ. και φωτοαντίγραφα] 

- Κηδεία Λέοντα Λ. Ζαρίφη: λογαριασμός και απόδειξη γραφείου τελετών, α-

πόκομμα  εφημερίδας (1963). 

 1) Κληρονομία Λέοντα Ζαρίφη: αλληλογραφία δικηγορικού γραφείου Γ. Μ. 

Θεοτοκά - Α. Δ. Καλοβιδούρη με τον Κ. Ζαρίφη, αδελφό του θανόντος και ε-

κτελεστή της διαθήκης, σχετική με την απασχόληση και τις αμοιβές του γρα-

φείου, τις πληρωμές φόρων κληρονομίας των δικαιούχων (Κωνσταντίνου Ζα-

ρίφη, Στέφανου Ζαρίφη, Ελένης Ευγενίδη, Ελένης Μπονάνου, Τερέζας Χατζη-

κωνσταντή), τα δικαστικά έξοδα (1964-1970). 

2) Κληρονομία Λέοντα Ζαρίφη-ακίνητη και  κινητή περιουσία: κατάσταση 

κληρονομούμενης περιουσίας, κληρονομικές μερίδες (καταθέσεις, χρεόγραφα, 

οικίες Σουνίου και Αθηνών, έπιπλα σκεύη, αντικείμενα). 

3) Κληρονομία Λέοντα Ζαρίφη: αρχικές και συμπληρωματικές δηλώσεις φόρου 

κληρονομίας, αποδείξεις, λογαριασμοί, σημειώσεις σχετικές με τις οφειλές των 

κληρονόμων. 

 

Φάκελος 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΖΑΡΙΦΗΣ και ΕΛΕΝΗ  ΖΑΡΙΦΗ (1891-1983) 

Υποφάκελος 3.1 Κωνσταντίνος Λεωνίδα Ζαρίφης. Προσωπικά - οικογενειακά (1892- 

  1975) 

- Προσωπικά έγγραφα: α) πιστοποιητικό βαπτίσεως, ανάδοχος Ελένη Γ. Ζαρίφη 

(Σταυροδρόμι, 15 Φεβρουαρίου 1892), β) βεβαίωση Γραφείου θρησκευτικών 

πράξεων για την καταγραφή της βάπτισης στο Μητρώο του Πατριαρχείου 

(1928), γ) βεβαίωση (φωτοαντίγραφο) ελληνικού προξενείου για την εγγραφή 

του Κ. Λ. Ζαρίφη ως Έλληνα υπηκόου, όπως ήταν  ο πατέρας και ο πάππος του 

(Κων/πολη, 1908), δ) διαβατήριο (1919), ε) άδεια Υποδιεύθυνσης Γενικής Α-

σφαλείας  για τη μετάβαση του τραπεζίτη Κ. Ζαρίφη στην Κόρινθο, Καμμένα 

Βούρλα κ.λπ. (1949). 

- Σπουδές: επιστολή διευθυντή της Ecole Centrale des Arts et Manufactures 

προς Λ. Γ.  Ζαρίφη για την φοίτηση και βαθμολογική επίδοση)  του γιου του 

Κωνσταντίνου (ακαδημαϊκό έτος 1913-14), πιστοποιητικό διπλώματος Μηχανι-

κού της Σχολής μετά από 3ετή συνολική φοίτηση (Paris, 15 Juillet 1914). 

- Στρατολογικά: ανακοίνωση διατάγματος για το διορισμό του Κωνσταντίνου 

Λ. Ζαρίφη ως έφεδρου ανθυπολοχαγού του Μηχανικού – υπογράφουν τα μέλη 

της προσωρινής κυβέρνησης Ε. Βενιζέλος, Π. Δαγκλής (1916). Ένορκες βε-

βαιώσεις (2) και βεβαίωση Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών για την επιστρά-



 

 

τευση του εφέδρου Ζαρίφη, την απόσπασή του στο Λόχο Παθητικής Αεράμυ-

νας και στη συνέχεια στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γραφείο Πληροφοριών) 

την περίοδο 1η Νοεμβρίου 1940 - 25 Απριλίου 1941 (1948). 

-  Πολιτικά: σημείωμα  (χφο, γαλλικά) όπου καταγράφονται σύντομες ημερο-

λογιακές σημειώσεις ταξιδιού Κ. Λ. Ζαρίφη με  Ε. Βενιζέλο στη Μυτιλήνη 

(1916). [Μεταγραφή Ε.Κ. και φωτοαντίγραφα]. Μενού (φωτοαντίγραφο) δεί-

πνου ελληνικής παροικίας προς τιμήν του πρωθυπουργού Ε. Βενιζέλου στο 

Παρίσι ( Hotel Ritz, 6 /19 Janvier 1914). 

- Επιστολή Εφορείας Νοσοκομείου Βαλουκλή σχετική με τον καθαρισμό του 

μαρμάρινου διάκοσμου του τάφου του Γεωργίου Ζαρίφη στο Νεκροταφείο του 

Σισλή (Σταμπούλ, 24 Ιουλίου 1953). 

- Οικογένεια Ζαρίφη: σχεδίασμα, σημειώσεις και τελικό κείμενο (δφο, 7 σελί-

δες) που συνέταξε ο Κ. Λ. Ζαρίφης για την ιστορία της οικογένειας  “La famile 

Zarifi” Athènes, Mai 1973. Το κείμενο εστάλη με επιστολή του συντάκτη προς 

την συγγενή του Fanny Demandolx, εγγονή του Περικλή Γ. Ζαρίφη. [4 αντί-

γραφα]. 

- Τιμητικό ψήφισμα με ευκαιρία τη συμπλήρωση 100ετίας από την ίδρυση της 

Αθηναϊκής Λέσχης και 50ετίας από την εκλογή του Κ. Ζαρίφη ως μέλους της, 

ονομαστικός πίνακας τιμηθέντων μελών (1975). 

- Ιατρική συνταγή (χφη) για την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, σε επιστολό-

χαρτο και γραφή Ελένης Κ. Ζαρίφη. 

- Άρθρα (χφα και δφα) – τουλάχιστον δύο υπογεγραμμένα- από τον Κωνσταντί-

νο Λ. Ζαρίφη για  τους Έλληνες και τον Πόλεμο του 1940 κ.λπ. 

- Αποκόμματα εφημερίδων για την περίοδο της Κατοχής και της Εθνικής Αντί-

στασης (1941-1945, 1981). 

 

Υποφάκελος 3.2 Κωνσταντίνος και Ελένη Ζαρίφη. Αλληλογραφία (1912-1979) 

-Επιστολές (2) Κωνσταντίνου Σταθάτου προς το γαμπρό του Κωνσταντίνο και 

την κόρη του Ελένη (1927). Μία επιστολή προς κ. Οικονόμου σχετική με την 

εταιρεία “Έργον” (1929). 

- Επιστολή Ελένης (Λένας) προς τον σύζυγό της στην Κων/πολη – τον οποίο 

αποκαλεί “Costarello” και τρία σημειώματα (1923-1945). 

- Επιστολή και δελτάριο Χαρίκλειας Κ. Σταθάτου προς την κόρη της Λένα 

(1930-31). 

- Καρτ ποστάλ Στέφανου Ζαρίφη από την Κέρκυρα προς τον αδελφό του Κων-

σταντίνο στο Παρίσι (1912). [Μεταγραφή Ε. Κ., φωτοαντίγραφο]. 

- Επιστολές (4) προς Κωνσταντίνο και Λένα από τα παιδιά και τα εγγόνια τους 

από τον Καναδά (1967-1979). 

- Επιστολή Κωνσταντίνου προς τον θείο του, αδελφό της μητέρας του, Ιωάννη 

Νικολόπουλο (1917;). 

- Επιστολές (11) διαφόρων προς Κωνσταντίνο Ζαρίφη (1925-1979). 

 

Υποφάκελος 3.3 Ελένη Κ. Ζαρίφη (το γένος Σταθάτου). Προσωπικά – κοινωνική  

  δράση (1904-1983) 



 

 

- Διπλωματικό διαβατήριο Ελένης (Λένας) Κ. Ζαρίφη και της κόρης της Φρό-

σως για μετάβαση στη Γαλλία, Ελβετία ως αντιπρόσωποι του Σώματος Ελληνί-

δων Οδηγών σε Διεθνές Συνέδριο του Γραφείου Οδηγισμού (1946). 

- Κοινωνική δράση: σημειώματα σχετικά με τις θέσεις όπου υπηρέτησε ως εθε-

λόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), άδειες μετακίνησης εντός 

Ελλάδας και επίσκεψης  κρατουμένων. Φωτογραφίες ταυτότητας με στολή α-

δελφής νοσοκόμας του Ε.Ε.Σ. 

- Επιστολές, κανονισμοί, εκθέσεις κ.ά. σχετικά με το έργο της Επιτροπής Ερά-

νου “Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος” κ.λπ. (1941-1981). 

- Επιστολή πολιτικού πρόσφυγα (;) Θεόδωρου Παπαδόπουλου, από την Πολω-

νία, προς τον πατέρα του Δημήτριο στη Φλώρινα (1950). 

[Φωτογραφική εκτύπωση επιστολής, δφη μεταγραφή ιδιαίτερα ανορθόγραφου 

και δυσανάγνωστου κειμένου στα ελληνικά. Υπάρχει σημείωση της Ε. Κ. ότι το 

πρωτότυπο δεν υπάρχει και ότι το έγγραφο φωτογραφήθηκε όταν βρέθηκε στα 

“χαρτιά” της Λένας Ζαρίφη εκείνης της περιόδου]. 

Υποφάκελος 3.4  Κωνσταντίνος και Ελένη Ζαρίφη. Ποικίλα (1922-2005) 

- Επέτειος γάμου (1917-1967) Στέφανου και Μαρί Ζαρίφη: σχεδιάσματα στί-

χων, ποιήματα,  μενού δείπνου με τις υπογραφές των παρόντων για τον εορτα-

σμό των “χρυσών γάμων” του ζεύγους. 

- Τίτλοι χρεογράφων επ’ονόματι Στέφανου Ζαρίφη, αποδεικτικά χρηματικών 

καταθέσεων  στην Banque Centrale de la Republique de Turquie (1942-1971). 

- Κληρονομία Κωνστ. Σταθάτου: επιστολές Κωνσταντίνου Ζαρίφη προς Σοφία 

Γ. Δελαγραμμάτη για τα έξοδα επισκευής και φόρους οικογενειακής οικίας, 

μπλοκ επιταγών Τραπέζης  “Ζαρίφης, Ευγενίδης κ’ Σία” (1932-1937). 

- Οικογενειακά: εκτυπώσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Βιργινίας Λ. Ζαρίφη 

και βιογραφικών στοιχείων που συγκέντρωσε ο Christopher Lang  για την Φάν-

νυ Θεοδώρου Ζαρίφη (2005). 

- Ποικίλα: α) συμφωνητικό εργασίας (φωτοαντίγραφα) βρετανίδας γκουβερνά-

ντας Ellen Rogers στην οικογένεια Ζαρίφη (1922), β) δύο αναμνηστικά μενού, 

γ) απόδειξη συνδρομής Κ. Ζαρίφη στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος (1967). 

- Αποκόμματα εφημερίδων: άρθρο Μαρίας Καραβία για την Ελένη Α. Σταθά-

του (4/4/1982), σειρά άρθρων με τίτλο “ Η φριχτή σφαγή των Ελλήνων του 

Πόντου” (Αύγουστος 1982), άρθρο ναυάρχου Ιωάννη Τούμπα σε 12 συνέχειες 

στην εφημερίδα Εστία με τίτλο “ Το αντιτορπιλλικόν Ανδριάς εις τον πόλεμον” 

(Μάρτιος, 1983). 

 

Υποφάκελος 3.5 Ιστορικά - Βυζαντινά 

- Πανόδετο κατάστιχο (25x10 εκ.) με 284 αριθμημένες σελίδες και αλφαβητικό 

ευρετήριο στο τέλος. Περιέχει αντιγραφές ιστορικών κειμένων, σημειώσεις με 

θέμα το Βυζάντιο και τίτλο “Empire byzantin ou Empire Grec de l’Orient”. 

-Πανόδετο ευρετήριο (17x13 εκ.) με αλφαβητική καταγραφή μνημείων, εκκλη-

σιών, τζαμιών κ.λπ. στην Κωνσταντινούπολη. Περιλαμβάνονται 2 λυτοί χάρτες 

και δεκαπέντε (15) καρτ ποστάλ που βρίσκονται τοποθετημένες στις αντίστοι-

χες εγγραφές. 



 

 

- Τετράδιο (20,5x17 εκ.) στο οποίο έχει αντιγραφεί απόσπασμα από το έργο του 

Alex van Millingen Byzantine Constantinople “L’ Hebdomon”,  περίχωρο της 

Κων/πολης επί της Εγνατίας οδού. 

- Γενεαλογικά δένδρα βυζαντινών αυτοκρατορικών οικογενειών: των Παλαιο-

λόγων, Κατακουζηνών, Κομνηνών, Δούκα. 

 

Υποφάκελος 3.6 Οικονομικά – τίτλοι χρεογράφων, μετοχές 

Τίτλοι μετοχών Ρουμανικού Μονοπωλίου (Kingdom of Roumania Monopolies 

Institute), Société du Chemin de Fer Ottoman d’ Anatolie, Conseil de la Dette 

Publique repartie de l’ Ancien Empire Ottoman, Société du Port de Haidar Pa-

cha. 

Υποφάκελος 3.7 Οικονομικά – τραπεζικά (1973-1979) 

Αποδεικτικά κατάθεσης ποσών σε δεσμευμένους λογαριασμούς των Κωνστα-

ντίνου Ζαρίφη, Λύσανδρου Καυταντζόγλου, Μαρίας Ζαφειροπούλου, Μαρίας 

Αβέρωφ στην Banque Centrale de la Republique de Turquie. 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ 4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΑΡΙΦΗ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ - ΑΚΙΝΗΤΑ (1953- 1994) 

Υποφάκελος 4.1 Πώληση οικίας Ζαρίφη επί της οδού Βασ. Σοφίας 106 (1953) 

- Επιστολή (αντίγραφο) Κ. Ζαρίφη προς τον πρέσβη της Γιουγκοσλαβίας στην 

Ελλάδα στην οποία προσφέρει προς πώληση την οικία του (3.800 τ.μ.) έναντι 

τιμήματος 205.000 δολαρίων (1.376.000.000 δρχ.), συμβόλαια, αποδείξεις α-

μοιβής μεσίτη (Ι. Αλεξίου) και συμβολαιογράφου (Π. Βαρδουλάκη), πρωτό-

κολλα παράδοσης - παραλαβής τμημάτων της οικίας (Ιούνιος-Δεκέμβριος 

1953). 

 

Υποφάκελος 4.2 Αγορά και πώληση οικίας Κ. Ζαρίφη επί της οδού Καρνεάδου 21 (1964-

  1992) 

- Συμβόλαιο σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και πίνακας κατανομής ποσο-

στών συνιδιοκτησίας στην πολυκατοικία της οδού Καρνεάδου 21 που κατα-

σκευάστηκε από τον εργολάβο-μηχανικό Α. Χρυσικόπουλο (1964). 

- Συμβόλαιο αγοραπωλησίας διαμερίσματος αξίας 900.000 δρχ., πιστοποιητικά 

μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο (1965), φόροι και κοινοχρήστα έξοδα δια-

μερίσματος. 

- Συμβόλαιο πώλησης διαμερίσματος Κ. Ζαρίφη στον γιο του Λεωνίδα 

(20/1/1979), πιστοποιητικά (φωτοαντίγραφα) υποθηκοφυλακείου και συμβό-

λαιο πώλησης του διαμερίσματος στη κα Wilma Bernedette Tsangaris, έναντι 

24.796.800 δρχ. ( 26/2/1992). 

 

Υποφάκελος 4.3 Σπέτσες (οικία, τρεχαντήρι) (1964-1992) 



 

 

- Αλληλογραφία, δήλωση αποδοχής κληρονομίας και συμβόλαιο αγοραπωλη-

σίας οικίας Ζαρίφη στην περιοχή Αγίου Νικολάου Σπετσών, που είχε αγοραστεί 

το 1964 από τους κληρονόμους της οικογένειας Χαραμή και πουλήθηκε από 

τους κληρονόμους της Λένας Κ. Ζαρίφη (Λ. Ζαρίφη, Ευφρ. Πηλαβάκη, Νόρα 

Ιωσηφόγλου) στην εταιρεία Athens Sky Compania Naviera SA (έδρα Παναμάς) 

εκπροσωπούμενη από τον Γ. Προκοπίου (ημερ. συμβολαίου 22/7/1992), χρημα-

τικοί υπολογισμοί και αποδείξεις Οικονομικής  Εφορίας και Ιονικής Τραπέζης. 

- “Σπέτσες. Συμβόλαιο αγοράς Τρεχαντήρι Βαρβαρέσσου”. Ένδειξη φακέλου 

που περιέχει φωτομηχανική αναπαραγωγή του εγγράφου. 

[Σημείωση: το έγγραφο δεν είναι αναγνώσιμο στη συγκεκριμένη μορφή, χρειά-

ζεται θετική εκτύπωση για να αντιστραφεί η απεικόνιση της γραφής]. 

 

Υποφάκελος 4.4 Τορπιλισμός Α/Π ΖΑΡΙΦΗΣ - Γερμανικές αποζημιώσεις (1931-1980) 

- Έγγραφα (αιτήσεις, δικαστικές αποφάσεις, επιστολές δικηγόρων, πληρεξού-

σια, κοινοποιήσεις υπ. Οικονομικών κ.ά.,) σχετικά με τις οφειλόμενες αποζη-

μιώσεις στους κληρονόμους των οικογενειών Ζαρίφη και Νικολάκη για την 

απώλεια του ατμοπλοίου “Ζαρίφης” λόγω τορπιλισμού του από γερμανικό υ-

ποβρύχιο κοντά στη Μάλτα, τον Σεπτέμβριο του 1915. Η υπόθεση κρίθηκε στο 

Μικτό Ελληνο-Γερμανικό Διαιτητικό Δικαστήριο στο Παρίσι ενώ οι αποζημιώ-

σεις επιμερίστηκαν και πληρώθηκαν (1931-1980). 

 

Υποφάκελος 4.5 Ακίνητα Κωνσταντινούπολης (1937-1977) 

- Ιδιόχειρος κατάλογος, 6 σελίδων (και 2 δφα αντίγραφα) Κ. Λ. Ζαρίφη με τίτ-

λο/θέμα “ Τα εν Κωνσταντινουπόλει κτήματα της οικογενείας Λ. Ζαρίφη και τα 

εικονικώς επ’ονόματι αυτής εγγεγραμμένα”. 

- Συμφωνητικό και πληρεξούσια κληρονόμων Ζαρίφη για την τακτοποίηση α-

κίνητης περιουσίας στην Κων/πολη (1949-1950). 

- Αλληλογραφία  σχετική με τη δωρεά και μεταβίβαση κτήματος στην Κοινότη-

τα Θεραπειών (1967), με την πώληση μεριδίων κτημάτων Σουλτάν Χαμάμ και 

Γενή Τσαρσή και την εκκαθάριση του κληροδοτήματος Αλ. Γεωργιάδου 

(1971,1977). 

- Αλληλογραφία, υπομνήματα κ.ά. σχετικά με τη διαχείριση της ακίνητης πε-

ριουσίας του Κεντρικού Παρθεναγωγείου της ελληνικής Κοινότητας Σταυρο-

δρομίου και την εκποίηση μοναστηριακών κτημάτων στα νησιά της Πριγκήπου 

και Αντιγόνης, τα οποία ήσαν εικονικά εγγεγραμμένα επ’ονόματι κληρονόμων 

Λ. Ζαρίφη, την κυριότητα των οποίων αμφισβητούσε το τουρκικό δημόσιο 

(1937-1975). 

 

Υποφάκελος 4.6 Ακίνητα Κωνσταντινούπολης (1958-1971) 

- Επιστολές, εκθέσεις κ.ά.  των Κ. Λ. Ζαρίφη και του δικηγόρου Καλούδη Λά-

σκαρη, νομικού συμβούλου της οικογένειας στην Τουρκία, σχετικές με την οι-

κονομική διαχείριση, εκποίηση, διανομή της κινητής και ακίνητης περιουσίας 

των κληρονόμων οικογένειας Ζαρίφη (1958-1971). 

 



 

 

Υποφάκελος 4.7 Ακίνητα Κωνσταντινούπολης (1984-1994) 

- Αλληλογραφία Λένου Κ. Ζαρίφη με διάφορους συγγενείς και τις δικηγόρους 

Χαρίκλεια και Λίλιαν Ζάννου καθώς και  πληρεξούσια και υπομνήματα σχετικά 

με τη δικαστική επίλυση με το τουρκικό δημόσιο της κυριότητας των κτημάτων 

στα νησιά Πρίγκηπο και Αντιγόνη (1984-1994). 


