
Γενικά Αρχεία του Κράτουσ – Κεντρική Υπηρεςία 
Τμήμα Επεξεργαςίασ Αρχείων, Ευρετηρίαςησ  

Εθνικοφ Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.) και Ειδικών Αρχείων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρχείο Οικογζνειασ Σολομοφ 
 

Κ 426 
 
 
 
 
 
 

Ευρετήριο 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Σφνταξη εργαλείου ζρευνασ 
Γιάννθσ Γκλαβίνασ 

 



2 
 

Κωδικόσ (οί) αναγνώριςησ 

Κ 426, ΑΒΕ 2260 

Τίτλοσ 

Αρχείο οικογζνειασ Σολομοφ 

Χρονολογία (εσ) 

1503 – 1878 

Επίπεδο περιγραφήσ 

Αρχείο 

Μζγεθοσ και υπόςτρωµα τησ ενότητασ περιγραφήσ (ποςότητα, όγκοσ ή 

διαςτάςεισ) 

47 ζγγραφα και 1 δακτυλόγραφθ μελζτθ 

Όνοµα παραγωγοφ (ών) 

Σολομοφ, οικογζνεια 

Σολομοφ, Μαρία 

∆ιοικητική ιςτορία / Βιογραφικό ςηµείωµα 

Θ οικογζνεια Σολομοφ, με καταγωγι πικανότατα από το Σαλζρνο, μετοίκθςε 

ςτθν Κεφαλονιά είτε τθν περίοδο τθσ φραγκικισ κατάκτθςθσ τθσ 

Κωνςταντινοφπολθσ είτε ςτισ αρχζσ του 16ου αιώνα. Άλλοσ κλάδοσ τθσ οικογζνειασ 

μετανάςτευςε ςτθν Κριτθ και τθν Πελοπόννθςο και μετά τθν τουρκικι κατάκτθςθ 

κατζφυγε ςτθ Ηάκυνκο, κλάδο από τον οποίο κατάγεται και ο εκνικόσ ποιθτισ 

Διονφςιοσ Σολωμόσ. Θ οικογζνεια Σολομοφ απζκτθςε ωσ φζουδα ςθμαντικζσ 

εκτάςεισ ςτθν Κεφαλονιά και εγγράφεται ςτθ Χρυςι Βίβλο το 1593. Οι Σολομοί 

απζκτθςαν μεγάλθ κτθματικι περιουςία και διαδραμάτιςαν ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

οικονομικι και πολιτικι ηωι του νθςιοφ. Από τα μζλθ τθσ οικογζνειασ, ο Νζςτωρ 

Σολομόσ (1810 – 1869), υπζρμαχοσ τθσ ριηοςπαςτικισ ιδεολογίασ, αγωνίςτθκε για 

τθν ζνωςθ των Επτανιςων με τθν Ελλάδα  και εξελζγθ βουλευτισ ςτισ πρώτεσ 

εκλογζσ μετά τθν ζνωςθ. Ο Μαρίνοσ-Παναγισ (1804 – 1894), δόκτωρ τθσ Νομικισ 

ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Πάντοβασ, εξζδωςε ςπουδαίεσ νομικζσ μελζτεσ ςτο χώρο του 

Διοικθτικοφ Δικαίου, με γνωςτότερθ τθν γραμμζνθ ςτθν ιταλικι γλώςςα «Γενικι 

Δθμοςιονομία τθσ Νιςου Κεφαλλθνίασ» (Κζρκυρα, 1859). Ο Αλζξανδροσ Σολομόσ 

(1803 – 1885) ιταν νομικόσ με ςπουδζσ ςτο Παρίςι, διετζλεςε δικαςτισ ςτθν 

Ελλάδα τθν περίοδο τθσ διακυβζρνθςθσ του Ιωάννθ Καποδίςτρια, αλλά ζμεινε 

περιςςότερο γνωςτόσ με τθν εναςχόλθςι του με το κζατρο. Ο Αλζξανδροσ ειςιγαγε 
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τθ δεκαετία του 1830 ςτθν Κεφαλονιά το ιταλικό μελόδραμα και μεταςκεφαςε το 

αρχοντικό του ςτο Αργοςτόλι ςε κζατρο που ζμεινε γνωςτό ωσ  κζατρο Σολομοφ. Ο 

διςζγγονοσ του Αλζξανδρου, Αλζξθσ Σολομόσ (1918 – 2012) ιταν κεατρικόσ 

ςυγγραφζασ, μεταφραςτισ, ςκθνοκζτθσ ςε κζατρα του Λονδίνου, τθσ Νζασ Υόρκθσ, 

ςτο Εκνικό Θζατρο, ενώ διετζλεςε και διευκυντισ του τελευταίου.  

[πθγζσ βιογραφικοφ: Μαρία Σολομοφ, Από το Σαλέρνο ςτο Αργοςτόλι. Η ιςτορία 

μιασ οικογένειασ, 1966. Θλίασ Τςιτςζλθσ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τ. Α, Ακινα: 

Λεωνισ, 1904, ς. 607-608. «Ο Αλζξθσ Σολομόσ και θ Κεφαλονιά. Μια μικρι κεατρικι 

ιςτορία»  http://eliaswords.blogspot.com/2011/09/blog-post_08.html.]   

Ιςτορικό τησ ενότητασ περιγραφήσ 

Σφμφωνα με πλθροφορίεσ του δωρθτι Δθμιτρθ Α. Μαυριδεροφ τα ζγγραφα τθσ 

οικογζνειασ Σολομοφ βρζκθκαν ςτο αρχείο Μπελογιάννθ που βριςκόταν ςτθν 

κατοχι του Θεόδωρου Κατριβάνου που ιταν ςυνιγοροσ ςτθ δίκθ του. Στθ 

δακτυλόγραφθ μελζτθ τθσ Μαρίασ Σολομοφ (Από το Σαλέρνο ςτο Αργοςτόλι. Η 

ιςτορία μιασ οικογένειασ, 1966) ςθμειώνεται θ φπαρξθ φακζλου με ζγγραφα του 

παπποφ τθσ Αλζξανδρου Σολομοφ που ζκανε γενεαλογικζσ μελζτεσ ςτθ Βενετιά για 

τθν οικογζνεια Σολομοφ. Δεν είναι ςαφζσ αν τα ζγγραφα του αρχείου ιταν μζροσ 

του φακζλου ςτον οποίο κάνει αναφορά θ Μαρία Σολομοφ 

∆ιαδικαςία πρόςκτηςησ 

Δωρεά Δθμιτρθ Α. Μαυριδεροφ (10/3/2016) 

Παρουςίαςη περιεχοµζνου 

Ζγγραφα, πρωτότυπα και αντίγραφα, που αφοροφν «περιβολζσ» (investitura) τθσ 

οικογζνειασ Σολομοφ, τθν απόδοςθ, δθλαδι φζουδων, και τθν ανανζωςι τουσ. 

Συμβόλαια, ςυμφωνθτικά, αποδείξεισ πλθρωμών, μαρτυρικά, δικαςτικά ζγγραφα 

που αφοροφν κτθματικζσ αγοραπωλθςίεσ και τθ δικαςτικι διαμάχθ του Σπυρίδωνα 

και Θεόδωρο Σολομοφ με τθν Ιόνιο Πολιτεία και το ελλθνικό κράτοσ για τθν 

αποηθμίωςθ απαλλοτρίωςθσ κτθματικισ περιουςία για τθ διάνοιξθ δρόμου ςτθν 

Κεφαλονιά. Διακικεσ, πιςτοποιθτικά βάπτιςθσ και κανάτου μελών τθσ οικογζνειασ 

Σολομοφ και γενεαλογικά δζντρα τθσ οικογζνειασ. Τα αντίγραφα και οι μεταφράςεισ 

βενετικών εγγράφων πρζπει να ςυντάχκθκαν ςτο πρώτο μιςό του 19οφ αιώνα. 

Περιλαμβάνεται, επίςθσ, και δακτυλόγραφθ μελζτθ τθσ Μαρίασ Σολομοφ, Από το 

Σαλέρνο ςτο Αργοςτόλι. Η ιςτορία μιασ οικογένειασ, χ.τ. 1966. 

Σφςτηµα ταξινόµηςησ 

Διατθρικθκε θ αρχικι κατάταξθ των εγγράφων. Τα ζγγραφα φζρουν αρίκμθςθ με 

τθν ζνδειξθ «ΣΟΛ 1 - 39»  

http://eliaswords.blogspot.com/2011/09/blog-post_08.html
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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, Ιταλικά 

Συμπληρωματικζσ πηγζσ 

 Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ, Τμιμα Χειρογράφων και Ομοιοτφπων, 
Αρχείο Οικογζνειασ Σολωμοφ Κεφαλλθνίασ.  

 Ελλθνικό Λογοτεχνικό και Ιςτορικό Αρχείο του Μορφωτικοφ Ιδρφματοσ τθσ 
Εκνικισ Τραπζηθσ (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ), Αρχείο οικογζνειασ Σολομοφ. 

 Ελλθνικό Λογοτεχνικό και Ιςτορικό Αρχείο του Μορφωτικοφ Ιδρφματοσ τθσ 
Εκνικισ Τραπζηθσ (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ), Αρχείο Αλζξθ Σολομοφ. 

Δημοςιεφςεισ / βιβλιογραφία 

Μαρία Σολομοφ, Από το Σαλέρνο ςτο Αργοςτόλι. Η ιςτορία μιασ οικογένειασ, χ.τ. 1966 

Παρατηρήςεισ και όνοµα του/τησ αρχειονόµου 

Θ αρχικι καταγραφι του αρχείου ζγινε από τον Γιώργο Χαρωνίτθ. Θ ταξινόμθςθ και 

θ εκπόνθςθ του εργαλείου ζρευνασ πραγματοποιικθκε από τον υπάλλθλο του 

Τμιματοσ Επεξεργαςίασ Αρχείων, Γιάννθ Γκλαβίνα. 

Κανόνεσ ή πρότυπα περιγραφήσ 

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2θ ζκδοςθ 

Χρονολογία(εσ) περιγραφήσ 

Φεβρουάριοσ 2021 

Θζματα 

Ιςτορία, Τοπικι - Κεφαλονιά / Ιςτορία, οικογενειακι / Κεφαλονιά/ Ενετοκρατία - 

Επτάνθςα   

 

 


