
Γενικά Αρχεία του Κράτουσ – Κεντρικι Τπθρεςία 
Σμιμα Επεξεργαςίασ Αρχείων, Ευρετθρίαςθσ  

Εκνικοφ Ευρετθρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.) και Ειδικών Αρχείων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρχείο Λουΐηασ Ριανκοφρ 
 

Κ 395 
 
 

Ευρετιριο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

φνταξθ εργαλείου ζρευνασ 
Ευγενία Κρεμμυδά   



2 
 

Κωδικόσ (οί) αναγνώριςησ 

Κ 395, ΑΒΕ 2078 

Τίτλοσ 

Αρχείο Λουΐηασ Ριανκοφρ 

Χρονολογία (εσ) 

1899-1913 και 1988 για το ζντυπο (φ. 6) 

Επίπεδο περιγραφήσ  

Αρχείο 

Μέγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

6 φάκελοι 

Ιςτορικό τησ ενότητασ περιγραφήσ 

Σο αρχείο τθσ Λουΐηασ Ριανκοφρ φαίνεται ότι πζραςε μετά τον κάνατό τθσ ςτθν 

ιδιαιτζρα γραμματζα τθσ Ελζνθ Αλεξανδρίδθ που ζμενε ςτον Διμο Ηωγράφου, ςτθν 

οδό Αγίασ Λαφρασ. Μετά τον κάνατο τθσ Αλεξανδρίδθ το 1960, οι κλθρονόμοι τθσ 

κάλεςαν ζνα ςυμβολαιογράφο (πικανϊσ τον Γεϊργιο Μαρινάκθ, βλ. πιο κάτω) για 

τθν εκκακάριςθ τθσ κινθτισ περιουςίασ τθσ. Κατά τθ διάρκεια αυτοψίασ ςτθν οικία 

Αλεξανδρίδθ, ο ςυμβολαιογράφοσ εντόπιςε και διζςωςε τα τεκμιρια του αρχείου 

τθσ Λ. Ριανκοφρ. φμφωνα με ιδιόγραφο ςθμείωμά του που βρίςκεται ςτον φ. 5α, οι 

κλθρονόμοι είχαν ιδθ εκκακαρίςει μεγάλο μζροσ των καταλοίπων τθσ Αλεξανδρίδθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων ενδεχομζνωσ και των λοιπϊν αρχείων τθσ Λουΐηασ 

Ριανκοφρ. ε μεταγενζςτερθ εποχι και ςε προχωρθμζνθ πλζον θλικία όπωσ 

μαρτυρά ο τρόποσ γραφισ του, ο ίδιοσ ςυμβολαιογράφοσ ςυνζταξε κείμενα 

ειςαγωγικά και ςυνοδευτικά ςε επιδιωκόμενθ δθμοςίευςθ των επιςτολϊν του 

Παφλου Μελά προσ τθν Ριανκοφρ (φ. 1). Πραγματοποίθςε επίςθσ δακτυλόγραφεσ 

μεταγραφζσ των επιςτολϊν Μελά και Δραγοφμθ (φ. 2), φωτοτφπθςε ι/και 

φωτογράφιςε τα πρωτότυπα τεκμιρια. Ζτςι, ςτον φ. 1, θ υπ’ αρικμόν 3 επιςτολι, 

μια καρτ ποςτάλ που ζςτειλε ο Παφλοσ Μελάσ ςτθν Λουΐηα Ριανκοφρ το 1900, φζρει 

ςυνθμμζνεσ δφο φωτογραφικζσ λιψεισ τθσ (recto και verso) που χρονολογοφνται 

πικανϊσ από τθ δεκαετία του 1990. Οι φωτογραφίεσ βρίςκονταν ςε φάκελο 

φωτογραφείου, όπου ωσ εντολζασ εμφάνιςισ τουσ είχε ςθμειωκεί το όνομα 

«Μαρινάκθσ», οδθγϊντασ μασ να αποδϊςουμε ςτον ςυμβολαιογράφο Ακθνϊν 

Γεϊργιο Μαρινάκθ τισ μετά το 1960 παρεμβάςεισ ςτο υλικό. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ 

ζχουν χαρακτιρα πρόχειρο και αποςπαςματικό όςον αφορά τα ςυνταχκζντα 
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κείμενα και θ ζκδοςθ δεν μοιάηει να ζγινε ποτζ, αφοφ δεν ςτάκθκε δυνατό να 

εντοπιςτεί κάτι ςχετικό ςε online καταλόγουσ βιβλιοκθκϊν. 

∆ιαδικαςία πρόςκτηςησ 

Δωρεά Δθμθτρίου Γόνθ, 28.03.2017 

Παρουςίαςη περιεχοµένου 

Σμιμα τθσ προςωπικισ αλλθλογραφίασ τθσ Λουΐηασ Ριανκοφρ. Περιλαμβάνονται 

πρωτότυπεσ επιςτολζσ του Παφλου Μελά με ευχαριςτίεσ για δωρεζσ τθσ και 

ενθμζρωςθ για τθν εξζλιξθ του Μακεδονικοφ Αγϊνα. Επίςθσ, πρωτότυπεσ επιςτολζσ 

του Μάρκου Ν. Δραγοφμθ, αδελφοφ του τζφανου, προσ τθ Λουΐηα Ριανκοφρ, με 

προςωπικά και κοςμικά νζα. το πρωτότυπο υλικό ζχουν προςτεκεί  μεταγραφζσ 

και ποικίλεσ ςθμειϊςεισ του προθγοφμενου κατόχου του, ενόψει δθμοςίευςισ του. 

Επιλογέσ, εκκαθαρίςεισ και τελική διατήρηςη 

Εκκακαρίςτθκαν τα πολλαπλά φωτοαντίγραφα και δακτυλόγραφα 

Όροι πρόςβαςησ 

Δεν υπάρχουν περιοριςμοί ςτθν πρόςβαςθ 

Όροι αναπαραγωγήσ 

Οι όροι αναπαραγωγισ ιςχφουν βάςει του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του 

Αναγνωςτθρίου των ΓΑΚ 

Γλώςςα / γραφή των τεκµηρίων  

Ελλθνικά, γαλλικά 

Παρατηρήςεισ και όνοµα του/τησ αρχειονόµου 

1. Σο αρχείο, το οποίο κατά τθν παράδοςι του ςτα Γ.Α.Κ. αρικμοφςε δζκα φακζλουσ 

και ζνα ζντυπο, αποτελείται ςιμερα, μετά τθν ταξινόμθςι του και τθν 

επιβεβλθμζνθ ςφμπτυξθ του πιο πρόςφατου υλικοφ με παραγωγό τον 

ςυμβολαιογράφο, από ζξι ςυνολικά φακζλουσ. 

2. Θ ταξινόμθςθ, θ περιγραφι και θ ςφνταξθ του εργαλείου ζρευνασ του αρχείου 

πραγματοποιικθκαν από τθν υπάλλθλο του Σμιματοσ Επεξεργαςίασ Αρχείων, 

Ευγενία Κρεμμυδά. 
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Κανόνεσ ή πρότυπα περιγραφήσ 

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2θ ζκδοςθ 

Χρονολογία(εσ) περιγραφήσ 

2020 

Θέματα 

Μακεδονικόσ Αγϊνασ / Μελάσ, Παφλοσ / Δραγοφμθσ, Μάρκοσ / Μθτροπολίτθσ 

Καςτοριάσ Γερμανόσ Καραβαγγζλθσ / Μπενάκθσ, Εμμανουιλ / Βενιηζλοσ, 

Ελευκζριοσ 
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Σίτλοσ: Επιςτολζσ Παφλου Μελά 

Χρονολογίεσ: 1900-1904 

Μζγεκοσ και υπόςτρωμα: 22 ζγγραφα 

Περιεχόμενο: Ζντεκα πρωτότυπεσ επιςτολζσ του Παφλου Μελά προσ τθ Λουΐηα 

Ριανκοφρ. Περιζχουν ευχαριςτίεσ για δωρεζσ τθσ και ενθμζρωςθ για τθν εξζλιξθ του 

Μακεδονικοφ Αγϊνα. Οι επιςτολζσ φζρουν ςυνθμμζνα δακτυλόγραφα με 

μεταγραφι του κειμζνου τουσ και ςφνοψθ-ςχολιαςμό των περιεχομζνων τουσ για 

τισ πιο εκτενείσ από αυτζσ. Θ υπ’ αρικμόν 7 επιςτολι αποτελεί αντιγραφι, δια 

χειρόσ Παφλου Μελά, δφο επιςτολϊν που του απθφκυνε ο Μθτροπολίτθσ 

Καςτοριάσ Γερμανόσ Καραβαγγζλθσ το 1903.  

 

Σίτλοσ: Επιςτολζσ Μάρκου Δραγοφμθ 

Χρονολογίεσ: 1899-1906 

Μζγεκοσ και υπόςτρωμα: 20 ζγγραφα 

Περιεχόμενο: Δζκα πρωτότυπεσ επιςτολζσ του Μάρκου Ν. Δραγοφμθ, αδελφοφ του 

τζφανου, προσ τθ Λουΐηα Ριανκοφρ. Πρόκειται για ςφντομεσ επιςτολζσ με 

προςωπικά και κοςμικά νζα. Οι δφο πρϊτεσ από αυτζσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθ γαλλικι 

γλϊςςα. Οι επιςτολζσ φζρουν ςυνθμμζνα δακτυλόγραφα με μεταγραφι του 

κειμζνου τουσ. το φάκελο περιλαμβάνεται επίςθσ πρόχειροσ χειρόγραφοσ 

κατάλογοσ περιεχομζνων. 

Γλώςςεσ των τεκμθρίων: Ελλθνικά, γαλλικά 

 

Σίτλοσ: Ευχαριςτιρια για ειςφορζσ τθσ Λ. Ριανκοφρ για τον Μακεδονικό Αγϊνα 

Χρονολογίεσ: 1912-1913 

Μζγεκοσ και υπόςτρωμα: 4 ζγγραφα 

Περιεχόμενο: Σζςςερισ ευχαριςτιριεσ επιςτολζσ για ειςφορζσ ωσ εξισ: Σρεισ 

επιςτολζσ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Πατριωτικισ Περικάλψεωσ με ευχαριςτίεσ για 

ςυνδρομζσ τθσ Λ. Ριανκοφρ υπζρ των οικογενειϊν απόρων Εφζδρων (1912-1913). 

Τπογράφει ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εμμανουιλ Μπενάκθσ. Επίςθσ, μία επιςτολι 

του Τπουργικοφ υμβουλίου με ευχαριςτίεσ για ειςφορά τθσ Λ. Ριανκοφρ για τισ 

ανάγκεσ του πολζμου (1913). Τπογράφει ο Πρόεδροσ του Τπουργικοφ υμβουλίου 

Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ. 

 

Σίτλοσ: Σθλεγραφιματα Παφλου Μελά 

Χρονολογίεσ: 1903 

Μζγεκοσ και υπόςτρωμα: 3 ζγγραφα 

Φάκελοσ  1 

Φάκελοσ  2 

Φάκελοσ  3 

Φάκελοσ  4 
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Περιεχόμενο: Δφο τθλεγραφιματα προσ τθν Λ. Ριανκοφρ, με επείγον αίτθμα 

χρθματοδότθςθσ και ευχαριςτίεσ αντίςτοιχα (χ.χ., γαλλικά) και μία απόδειξθ 

ανάλθψθσ 10.000 φράγκων από τθν Εκνικι Σράπεηα, τθν οποία υπογράφει ο 

Παφλοσ Μελάσ (1903, γαλλικά). Όλα τα ζγγραφα φζρουν ςυνθμμζνθ πρόχειρθ 

μεταγενζςτερθ αντιγραφι του κειμζνου τουσ. 

Γλώςςα των τεκμθρίων: Γαλλικά 

 

Σίτλοσ: Τλικό προεργαςίασ για τθ δθμοςίευςθ τθσ αλλθλογραφίασ Λ. Ριανκοφρ  

Χρονολογίεσ: χ.χ. 

Μζγεκοσ και υπόςτρωμα: 5 τεκμιρια 

Περιεχόμενο: Χειρόγραφα και ςθμειϊςεισ ςχετικά με το υλικό του αρχείου. 

Αναλυτικά: α) Χειρόγραφο που ζφερε ςτο φάκελο ενδείξεισ «Μελάσ» και «Αρμάοσ», 

με πρόχειρθ γραφι ειςαγωγισ ςε δθμοςίευςθ του υλικοφ του φ. 1 (Επιςτολζσ 

Παφλου Μελά). Αρχικά είχε αποδοκεί ςε κάποιον Αρμάο, όμωσ δεν εντοπίηεται 

τζτοιο όνομα μεταξφ των τζωσ ςυμβολαιογράφων Ακθνϊν (βλ. ςχετικά πιο πάνω, 

«Ιςτορικό ενότθτασ περιγραφισ»). β) Χειρόγραφο με επικεφαλίδα «Κόττασ ι Κότασ 

ι Κϊνςτασ…» ςχετικό με πρόςωπα του Μακεδονικοφ Αγϊνα. γ) Βιβλιογραφία τθσ Λ. 

Ριανκοφρ. δ) Φωτοαντίγραφο τμιματοσ του βιβλίου Lettres de la Grèce en guerre 

τθσ Λ. Ριανκοφρ. ε) Διάφορεσ πρόχειρεσ ςθμειϊςεισ.  

Παρατθριςεισ: υντάκτθσ του υλικοφ είναι πικανϊσ ο ςυμβολαιογράφοσ Ακθνϊν 

Γεϊργιοσ Μαρινάκθσ. θμειϊνεται ότι το υλικό του φακζλου ζχει ςτο ςφνολό του 

πρόχειρο και αποςπαςματικό χαρακτιρα και είναι γραμμζνο από χζρι πολφ 

θλικιωμζνου παραγωγοφ και κάποιου νεότερου βοθκοφ του. 

 

Σίτλοσ: «Θ βιογραφία μιασ κόμθςςασ (Λουΐηα Ριανκοφρ, θ Γαλλίδα που λάτρεψε τθν 

Ελλάδα)» 

Χρονολογίεσ: 1988 

Μζγεκοσ και υπόςτρωμα: 1 ζντυπο 

Περιεχόμενο: Ανάτυπο άρκρου του Δθμ. Γζροντα με τίτλο «Θ βιογραφία μιασ 

κόμθςςασ (Λουΐηα Ριανκοφρ, θ Γαλλίδα που λάτρεψε τθν Ελλάδα)», από το 

περιοδικό Τα Αθηναϊκά, τ. 85, Ακινα 1988. 

 

Φάκελοσ  5 

Φάκελοσ  6 


