
Τίτλος: BLAKENEY, ΚΟΝΕΜΕΝΟΥ 
(οικογένειες) 

Κωδ.αναγν.: αρ. comp. 425 (νέα περιγραφή) 

  
Ημερ. παραγ.:  1727-1925 Μέγεθος: 6 φάκελοι 
 

Πλαίσιο παραγωγής 
 

Παραγωγός (-οί): Οικογένειες Blakeney και Κονεμένου. 
 
Βιογραφικό σημείωμα: 
1) Οικογένεια Blakeney: Ο Robert Blakeney προφανώς απόγονος του βαρώνου William 
Blakeney (1672-1761). 
2) Οικογένεια Κονεμένου: Οι αδελφοί Σπυρίδων και Ανδρέας Κονεμένος ήσαν γαιοκτήμονες, 
γιοί του Γεωργίου Κονεμένου, που διετέλεσε πρεσβευτής των Τούρκων και πέθανε στην 
Πρέβεζα το 1895. Ο Σπυρίδων  είχε παντρευτεί το 1830 την Καθαρή Σικελιανού. Ο Νικόλαος 
Σ.Κονεμένος  (1832-1906) ήταν εξάδελφος του Γεωργίου Κονεμένου. Γεννήθηκε στην 
Πρέβεζα, σπούδασε στην Ιόνιο Ακαδημία και ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία. Δημοσίευσε 
στιχουργήματα που διακρίθηκαν για τη ρυθμική τους αρμονία και την έμμετρη κοινωνική 
σάτυρα (“Η φαντασία μου”, 1867), εξέδωσε στην Κέρκυρα το λογοτεχνικό περιοδικό 
“Εωσφόρος”, έγραψε την “Οικογένεια” (1870) και τη “Διαθήκη” (1901) καθώς και δύο 
φυλλάδια για τη γλώσσα. Έγινε γνωστός για τους αγώνες του υπέρ της δημοτικής γλώσσας. 
Ο Καίσαρ Νικολάκη Κονεμένου ήταν ενδεχομένως γιος του Νικολάου. 
Πρέπει να τεκμηριωθεί ποιά είναι η σχέση των δύο οικογενειών. 
 
Ιστορικό διατήρησης / διαδικασία πρόσκτησης: 
Δωρεά Muriel Σπανοπούλου (Δημήτριος Σπανόπουλος, δικηγόρος  του Robert Blakeney στην 
Κέρκυρα). 
 

Περιεχόμενο 
 
Παρουσίαση περιεχομένου:  
Δικαστικά και δικαιοπρακτικά έγγραφα, έγγραφα οικονομικών συναλλαγών, αλληλογραφία, 
σχετικά με τον άγγλο ταγματάρχη Robert Blakeney ή Blackeney, εγκατεστημένου στην 
Κέρκυρα, τη σύζυγό του Ιουλία Βάλβη Σκορδύλη, τους γιους του Robert και Giovanni, τους 
διπλωματικούς Charles Altavilla Blakeney και Charles Llewellyn Blakeney (1770-1863). 
Επίσης συμβολαιογραφικά και άλλα έγγραφα (χοτζέτια και ταπιά) σχετικά με την κτηματική 
ιδιοκτησία μελών της οικογένειας Κονεμένου (αδέλφια Ανδρέας και Σπυρίδων, Καίσαρ 
Νικολάκη Κονεμένου) στη θέση Σκαφιδάκι στην Πρέβεζα (1727-1925)καθώς και χειρόγραφα 
σχέδια άρθρων του λόγιου Νικόλαου Σ.Κονεμένου και φύλλα κερκυραϊκών εφημερίδων (Τα 
δικαστικά της Κέρκυρας, Η φωνή των χωρικών, Εφημερίς του λαού, Εφημερίς των ειδήσεων) 
όπου δημοσιεύθηκαν άρθρα του (1886-1900). 
 
Σύστημα ταξινόμησης: 
 Διατηρήθηκε η αρχική ταξινόμηση των φακέλων του αρχείου Blakeney, το δε αρχειακό 
υλικό που αφορούσε την οκογένεια Κονεμένου ταξινομήθηκε με βάση τα μέλη και τη 
θεματική των εγγράφων. 

 
Συμπληρωματικές πηγές 

 
Ε.Λ.Ι.Α.:  
Άλλoι φορείς: 

Παρατηρήσεις 
 
Παρατηρήσεις: 



1) Γλώσσα εγγράφων: ιταλικά, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά (χοτζέτια, ταπιά). 
2) Διοριστήριο του Charles Altavilla Blakeney με υπογραφή της βασίλισσας Βικτωρίας.  
3) Μονόφυλλο (σχήμα Α3) γενεαλογικό δένδρο οικ. Barbeti, εκτύπωση 18ου αιώνα (φακ.3). 
 
Θέματα: 
 Κέρκυρα, Πρέβεζα, oικογένεια Βάλβη, οικογένεια Κονεμένου, οικογένεια Blakeney. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


