
 
Κωδικός (οί) αναγνώρισης  Α.Ε. 51/01 

 
Τίτλος    ΛΕΒΙΔΗ και ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, οικογένειες 

 
Χρονολογία (ες)  1826, 1868-1976  

 
Επίπεδο περιγραφής  Αρχείο 
Μέγεθος και υπόστρωμα της 

ενότητας περιγραφής (Ποσότητα, 

όγκος ή διαστάσεις)  

6 αρχειακά κουτιά, 2 κουτιά με φωτογραφίες και 2 

λευκώματα 

Όνομα παραγωγού (ών)  Γεώργιος Δημ. Λεβίδης, Καλλιόπη Γ. Λεβίδη, 

Γεώργιος Α. Τραπάντζαλης, Γεράσιμος Βασ. 

Βασιλειάδης, Ελένη Γερ. Βασιλειάδη, Βασίλειος Π. 

Βασιλειάδης, Γιώργος Γερ. Βασιλειάδης. 
Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό 

σημείωμα  
1) Ο Γεώργιος Λεβίδης, γιός του Δημητρίου Λεβίδη 

(1808-1893) και της Αικατερίνης  Γεωργαντά 

(†1905), γεννήθηκε στην Αθήνα το 1857. Σπούδασε 

Νομικά και υπηρέτησε ως διπλωματικός υπάλληλος 

στο υπουργείο Εξωτερικών στις παρακάτω θέσεις: 

γραμματέας στο προξενείο Χανίων (Μάιος 1882), 

στην Αλεξάνδρεια -υπό τις διαταγές του Δ. Στεφάνου 

αντιπροσώπου της κυβέρνησης στη Διεθνή Επιτροπή 

Αποζημιώσεων (Φεβρ.1883). Στις 3/10/1883 

μετατέθηκε στο γενικό προξενείο Ιωαννίνων, στις 

27/4/1884 στο προξενείο Θεσσαλονίκης, στις 

16/11/1884 στη Φιλιππούπολη και στις 19/3/1886 

διορίστηκε Β΄ γραμματέας στην ελληνική πρεσβεία 

στην Κωνσταντινούπολη. Στις 14/11/1890 διορίστηκε 

Α΄ γραμματέας στην πρεσβεία στην Πετρούπολη και 

το 1891 διετέλεσε για μερικούς μήνες προσωρινός 

επιτετραμμένος στην πρεσβεία στη Μαδρίτη. Το 1893 

υπηρετούσε στο υπουργείο στην Αθήνα ενώ στις 

2/7/1894 έγινε δεκτή η παραίτησή του. 

Αδέλφια του ο βουλευτής και υπουργός Νικόλαος Δ. 

Λεβίδης (πρωτότοκος), ο Στέφανος, ο Μιχαήλ, ο 

Κωνσταντίνος και η Ελένη που πέθανε το 1881. Ο 

Γεώργιος Λεβίδης παντρεύτηκε το 1894 την 

Καλλιόπη Τραπάντζαλη και απέκτησε μαζί της δύο 

παιδιά: τον Αλέκο και την Ελένη. 

2) Η Καλλιόπη ήταν κόρη του Αλεξάνδρου 

Τραπάντζαλη (1824-1869) από τη Σμύρνη, 

εγκατεστημένου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 

Αδέλφια της ο Γεώργιος που γεννήθηκε το 1867 και η 

Όλγα που γεννήθηκε το 1868 και πέθανε σε ηλικία 

μόλις δύο χρόνων. Πρέπει να έχασε και τους δύο 

γονείς της σε μικρή ηλικία. 

3) Ο Γεράσιμος Βασ. Βασιλειάδης, γιος του 

στρατιωτικού Βασιλείου Π. Βασιλειάδη και της 

Ιφιγένειας Ξαβερίου Λάνδερερ (†1926), γεννήθηκε 

στην Αθήνα το 1888. Σπούδασε στη Σχολή Ναυτικών 

Δοκίμων και στην Ανωτέρα Σχολή Πολέμου. 

Υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό από το 1903 μέχρι 

το 1928. Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους 

ως υποπλοίαρχος στο θωρηκτό «Αβέρωφ» και το 



1916 προσχώρησε στην Εθνική Άμυνα. Παραιτήθηκε 

το 1920 και επανήλθε το 1922 ως κυβερνήτης του 

θωρηκτού «Λήμνος». Στη συνέχεια υπηρέτησε ως 

υπασπιστής του Προέδρου της Δημοκρατίας 

ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη (1923-1925) και ως 

ναυτικός ακόλουθος της ελληνικής  πρεσβείας στο 

Λονδίνο (Οκτώβριος 1925-Ιούνιος 1927). Το 1928 

αποστρατεύθηκε με το βαθμό του πλοιάρχου και 

πολιτεύθηκε, όπως ο πατέρας του στην περιφέρεια 

Λοκρίδας. Έλαβε μέρος στις εκλογές του 1928 και 

εξελέγη με το Κόμμα των Φιλελευθέρων. 

Επανεξελέγη βουλευτής του ίδιου κόμματος στην 

περιφέρεια Φθιώτιδας-Φωκίδας το 1932, 1936, 1946 

και 1950. Διετέλεσε υπουργός Ναυτικών και 

Αεροπορίας στην κυβέρνηση Βενιζέλου (1932), 

υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας στην κυβέρνηση 

Καΐρου (1944), υπουργός Ναυτικών στις κυβερνήσεις 

Θ.Σοφούλη και Αλ.Διομήδη (1949-1950) και 

υπουργός Τύπου στην κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου 

(1950). Μετείχε στο Συνέδριο του Λιβάνου (1944), 

στο Συμαχικό Συνέδριο Εμπορικής Ναυτιλίας στο 

Λονδίνο (1944) και στο Συνέδριο Πανευρώπης στη 

Χάγη το 1951. [Τα βιογραφικά στοιχεία αντλήθηκαν 

κυρίως  από το Who is who, εκδ.1965]. 

Παντρεύτηκε την Ελένη Γ. Λεβίδη το 1917 και το 

1918 απέκτησε ένα γιό, τον Γεώργιο, δικηγόρο και 

εκδότη της εφημερίδας Express. 

4) Βασίλειος Π. Βασιλειάδης (1842-1909). Πατέρας 

του προηγούμενου. Αξιωματικός του Πεζικού, το 

1868 βρισκόταν στο Παρίσι για μετεκπαίδευση και το 

1871 υπηρετούσε στο πρώτο σύνταγμα των Ζουάβων. 

Το 1891 είχε το βαθμό του αντισυνταγματάρχη, ενώ 

στη συνέχεια πολιτεύθηκε στην εκλογική περιφέρεια 

της Λοκρίδας. Διετέλεσε βουλευτής τις περιόδους 

1895-1898, 1899-1902 και 1906-1910. Τιμήθηκε με 

πολλά ελληνικά και ξένα παράσημα, μεταξύ των 

οποίων με τον Αργυρό και Χρυσό Σταυρό του 

Σωτήρος, το Σταυρό των  Ταξιαρχών και τη γαλλική 

Legion d` Honneur. Πέθανε στις 21 Ιανουαρίου 1909. 

 
Ιστορικό της ενότητας περιγραφής  Το αρχειακό υλικό που αφορά την οικογένεια Λεβίδη 

διατηρήθηκε από την Ελένη Γερ. Βασιλειάδη (το 

γένος Λεβίδη). Το υλικό αυτό μαζί με το υλικό της 

οικογένειας Βασιλειάδη περιήλθε στα χέρια του γιου 

της Γεωργίου Βασιλειάδη και της εγγονής της 

Λύντιας και στη συνέχεια στον Πέτρο Βέργο. 

 
Διαδικασία πρόσκτησης  Αγορά από δημοπρασία Βέργου, Δεκέμβριος 2001 

 
Παρουσίαση περιεχομένου  Προξενικά έγγραφα, αλληλογραφία και ένα λεύκωμα 

του Γεωργίου Δ. Λεβίδη κατά την περίοδο της 

υπηρεσίας του ως διπλωματικού υπαλλήλου. 

Προσωπικά και οικογενειακά έγγραφα του ιδίου, της 

οικογένειας Λεβίδη καθώς και της οικογένειας της 



συζύγου του Καλλιόπης Τραπάντζαλη (1869-1925). 

Περιλαμβάνονται επίσης αλληλογραφία και 

προσωπικά έγγραφα του Γεράσιμου Βασ. Βασιλειάδη, 

αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, βουλευτή του 

Κόμματος Φιλελευθέρων και υπουργού, της συζύγου 

του Ελένης Βασιλειάδη (το γένος Λεβίδη) και 

ορισμένων άλλων μελών της οικογένειας του (1916-

1976). 

[Βλέπε επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή]. 

 
Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 

διατήρηση  
Εκκαθαρίστηκαν οι φάκελοι των επιστολών, όταν δεν 

περιελάμβαναν πρόσθετες πληροφορίες για τον 

παραλήπτη ή την ημερομηνία της επιστολής και οι 

φάκελοι στους οποίους είχε ταξινομήσει το αρχείο του 

ο Γ. Λεβίδης, γιατί ήταν σε πολύ κακή φυσική 

κατάσταση. Κρατήθηκαν δειγματοληπτικά δύο και 

τοποθετήθηκαν στο αρχειακό κουτί αρ. 3 του αρχείου. 

 
Προσθήκες υλικού  Δεν αναμένονται προσθήκες. 

 
Σύστημα ταξινόμησης  Κατά οικογένεια και πρόσωπα. Στο τμήμα του 

αρχείου Λεβίδη διατηρήθηκε η υπάρχουσα 

ταξινόμηση του δημιουργού Γεωργίου Λεβίδη, που 

ήταν θεματική και έφερε και τις δικές του 

χειρόγραφες ενδείξεις. Στο τμήμα Βασιλειάδη δεν 

υπήρχε καμμία ταξινόμηση, οι επιστολές ήταν 

διπλωμένες μέσα στους φακέλους τους. 

 
Όροι πρόσβασης  Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση. 
Όροι αναπαραγωγής   
Γλώσσα / γραφή των τεκμηρίων  Ελληνικά, γαλλικά 
Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 

προϋποθέσεις  
 

Εργαλεία έρευνας  Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου 
Εντοπισμός πρωτοτύπων   
Εντοπισμός αντιγράφων   
Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές 

ενότητες περιγραφής  
Αρχείο Νικολάου Δημ. Λεβίδη στον Φιλολογικό 

Σύλλογο Παρνασσό. 
Δημοσιεύσεις / Βιβλιογραφία   
Παρατηρήσεις  1) Το αρχείο συνοδεύεται από πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό. Περιλαμβάνονται δύο 

ωραιότατα άλμπουμ – το ένα με ξυλόγλυπτα 

καπάκια και μεταλλικό κλείστρο, το άλλο 

δερματόδετο με χρυσά πουλιά, 

επονομαζόμενο Mikado album, με έγχρωμες 

αναπαραστάσεις πουλιών και φυτών και 

φωτογραφίες carte de visite.  Επίσης πολλές 

φωτογραφίες με μεγάλο αριθμό αταύτιστων 

προσώπων. Ενδιαφέρουσα η φωτογραφία της 

ταφής του ναυάρχου Κουντουριώτη στην 

Ύδρα και οι φωτογραφίες από την επίσκεψη 

του Αιθίοπα Ras Taffari στην Ελλάδα το 

1924. 

2) Στο αρχείο (φακ. 4) περιλαμβάνεται ένα 



σπάνιο πρωτότυπο τεκμήριο της Προσωρινής 

Διοικήσεως της Ελλάδος (1826) με το οποίο 

δηλοποιείται η εκποίηση δύο εθνικών σπιτιών 

στο κέντρο της Αθήνας, στη συνοικία 

Παναγίας Ρόμβης. Αγοραστής ο Γερ. Κώπας. 

Δεν μπορέσαμε να κατανοήσουμε τον 

αρχειακό δεσμό του συγκεκριμένου 

τεκμηρίου με το υπόλοιπο αρχειακό υλικό. Η 

τοποθέτηση του στον οικείο φάκελο είναι 

ενδεχομένως αυθαίρετη. 

 
Παρατηρήσεις και όνομα του / της 

αρχειονόμου  
Χριστίνα Βάρδα 

Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση  

 
Χρονολογία (ες) περιγραφής  Ιούνιος 2002 

 
Θέματα  ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ / ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ / 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

«ΙΚΑΡΟΣ» / ΤΡΑΠΑΝΤΖΑΛΗ, οικογένεια / 

ΑΘΗΝΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΙΩΝ 

 



Αρχείο οικογενειών Λεβίδη και Βασιλειάδη 

 

Φάκελος 1  Γεώργιος Δ. Λεβίδης (1882-1891) 

 

1.1 Διορισμοί, μεταθέσεις, άδειες και παραίτηση Γ. Λεβίδη από το υπουργείο 

Εξωτερικών (1882-1894). 

1.2 «Διάφορα Κρητικά» (1882-1884): αλληλογραφία. 

«Επεισόδιον μου προς Φωτιάδην Γενικόν Διοικητήν Κρήτης (1883): σχέδια 

επιστολών Λεβίδη, φύλλα εφημερίδων σχετικά με την απαίτηση του γενικού 

Διοικητή να απομακρυνθεί ο Λεβίδης από τη θέση του, επιστολή Επ. 

Μαυρομμάτη, επισκεπτήρια, προσκλήσεις κλπ. 

1.3 «Διάφορα Αιγύπτου» (1882-1884: επιστολές Ι.Μητσάκη, Δ.Στεφάνου κ.ά. 

(Διεθνής Επιτροπή Αποζημιώσεων). 

1.4 «Διάφορα Θεσσαλονίκης» (1884-1886): επιστολές Κώστα και Χρήστου 

Χατζηλαζάρου, Ι. Μουσούρη, Π.Δ. Σούκαρι κ.ά. 

1.5 «Διάφορα Κωνσταντινουπόλεως (1886-1888, 1890): επιστολές Δ.Πανά, Ν. 

Γεννάδη, Επ. Μαυρομμάτη, Θεοφάνη Παράσχου, Α.Λεονάρδου, Αρμάνδου 

Ποττέν, μητροπολίτη Θεσ/νίκης Γρηγορίου, Ν.Δ. Λεβίδη, Ιω. Καμπούρογλου, Ιω. 

Μαρτίνου, Κώστα Χατζηλαζάρου κ.ά. 

1.6 «Διάφορα Μαδρίτης (1891): «Έγγραφα ανταλλαγέντα κατά την εν Μαδρίτη 

δίμηνον διαμονήν μου μετά Προξενικών Αρχών, Υπουργείου Εξωτερικών 

Ισπανίας, Β.Υπουργείου Εξωτερικών και ξένων Πρεσβειών». Κατάλογος 

διπλωματών, επιστολές. 

 

 

Φάκελος 2  Γεώργιος Δ. Λεβίδης (1870-1941) 

 

2.1  «Διάφορα Παρισίων» (1891-1892): κατάλογοι διαπιστευμένων μελών 

διπλωματικού σώματος, προξενική και υπηρεσιακή αλληλογραφία, προσωπικές 

επιστολές (Δ.Ε.Δεληγέωργη, Ιω.Κουντουριώτη), πιστοποιητικά, προσκλήσεις κλπ. 

2.2     «Διάφορα Πετρουπόλεως» (1891-1893): κατάλογοι διπλωματών, επιστολές 

προς Λεβίδη, αποδείξεις, «Επιστολαί Μιχαήλ Παπαρρηγόπουλου, Léon Strahoff, 

Έλληνα  προξένου στην Οδησσό. 

2.3 Επιστολές διαφόρων φιλικών προσώπων προς Γ.Λεβίδη (1887-1917 

κ΄αχρονολόγητες). 

2.4 «Επιστολαί τέκνων μου» επιστολή προς Αικατερίνη Δ. Λεβίδη, προσκλήσεις. 

2.5 Προσωπικά – Σπουδές κά. (1870-1879): απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου, 

ενδεικτικά Γυμνασίου, εγγραφή στη Νομική Σχολή, πτυχίο, χφες σημειώσεις περί 

Ειδυλλίων Θεοκρίτου, οικονομικές οφειλές, βεβαίωση παράδοσης απωλεσθέντος 

αντικειμένου στη γαλλική αστυνομία. 

2.6 Οικογενειακά – Θάνατος  γονέων και αδελφής: συλλυπητήριες επιστολές και 

εφημερίδες για το θάνατο της αδελφής του Ελένης (1881), του πατέρα του (1893) 

και της μητέρας του. Έξοδα συντήρησης οικογενειακού τάφου στο Α΄ 

Νεκροταφείο. (1914-1941). 

 

Φάκελος 3 Γεώργιος Δ. Λεβίδης 

 

3.1 Λεύκωμα (διαστ. 36x26 εκ.) με επικολλημένα στα φύλλα του επισκεπτήρια, 

προσκλήσεις, προσκλητήρια γάμων, μενού, προγράμματα συναυλιών, αγγελτήρια 

κηδειών την περίοδο της υπηρεσίας στο διπλωματικό σώμα. 

 

Φάκελος 4 Οικογένεια  Γ. Λεβίδη (1826-1925) 

 

4.1 Καλλιόπη Γ. Λεβίδη (το γένος Τραπάντζαλη): «Επιστολαί Melle Chapuis” (1892-

1915), «Επιστολαί Κας Αικατερίνης Λασκαρίδου» (1887-1915), «Επιστολαί 



μητρός, Αλέκου, Ελένης», επιστολές και δελτάρια διαφόρων προς Καλλιόπη, 

σχέδια επιστολών της ιδίας προς διάφορα φιλικά πρόσωπα, ποικίλα προσωπικά-

αναμνήσεις, σημειώσεις, διαθήκη. 

4.2 Οικογενειακά –περιουσιακά οικογενειών Λεβίδη και Τραπάντζαλη (1869-1925): 

κληρονομικά Γεωργίου και Καλλιόπης, Αλέξανδρου Τραπάντζαλη, έγγραφα 

σχετικά με τη μετακομιδή οστών του  Αλέξανδρου και της θυγατέρας του Όλγας 

από την Αλεξάνδρεια στην Αθήνα, διάφορα πληρεξούσια και συμφωνητικά για 

διευθέτηση οικονομικών οικογενειακών υποθέσεων. «Σχέδια οικοδομής οδού 

Πατησίων κ΄ σχετικά τινά έγγραφα» (οδός Πατησίων 73). 

4.3 Αθήνα, εκποίηση εθνικών κτημάτων: δηλοποίηση της Προσωρινής Διοικήσεως της 

Ελλάδος – Υπουργείον της Οικονομίας για την εκποίηση δια γενικής δημοπρασίας 

δύο εθνικών σπιτιών στην ενορία της Παναγίας Ρόμβης και την αγορά τους από 

τον Γεράσιμο Κώπα (Ναύπλιο, 13 Μαρτίου 1826). 

4.4 Γεώργιος Αλεξ. Τραπάντζαλης: προσωπικά έγγραφα του μηχανικού, αδελφού της 

Καλλιόπης Λεβίδη (πιστοποιητικά στρατολογίας, πτυχίο, φόρος, 1887-1917), 

έγγραφα σχετικά με τη Βιοτεχνική Εταιρεία (1912-1917), «χαρτιά οικοδομής» κας 

Στάικου και Γεωργίου Μανσόλα. 

4.5 Αλέκος Γ. Λεβίδης: αποδείξεις πληρωμής διδάκτρων, φόρος και άδεια ποδηλάτου, 

επιστολικά δελτάρια (1907-1924). 

 

 

Φάκελος 5 Γεράσιμος Βασ. Βασιλειάδης (1916-1965) 

 

5.1 - Πλοίαρχος, κυβερνήτης «Κιλκίς» και «Λήμνου» κ.ά. (1916-1923). 

-Υπασπιστής Προέδρου Δημοκρατίας Παύλου Κουντουριώτη: επίσκεψη 

αντιβασιλέως Αιθιοπίας Ρας Τάφφαρι στην Αθήνα κλπ. (1921-1929). 

- Ναυτικός ακόλουθος Ελ. Πρεσβείας στο Λονδίνο: πρωτόκολλα παράδοσης-

παραλαβής ταμείου και επίπλων μεταξύ Πανά-Βασιλειάδη και Βασιλειάδη-

Παπαλεξόπουλου, επιστολές διαφόρων Ελλήνων, στελεχών του υπουργείου 

Ναυτικών, Άγγλων αξιωματικών και φίλων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του 

Βασιλειάδη στην πρεσβεία. Σχέδια επιστολών Βασιλειάδη προς τον υπουργό 

Ναυτικών και πρόεδρο κυβέρνησης για τους λόγους αντικατάστασής του (1926-

1927). 

5.2 Ναυτικός ακόλουθος Ελ. Πρεσβείας στο Λονδίνο: αλληλογραφία για την υπόθεση 

του θωρηκτού «Σαλαμίνα» και αλληλογραφία με τον Νίκο Καμπάνη για τη 

σύμβαση της Ελληνικής Εταιρείας Εναερίων Συγκοινωνιών «Ίκαρος» με  την 

ελληνική κυβέρνηση, ΦΕΚ με το νόμο περί κυρώσεως συμβάσεως. 

5.3 Βουλευτικά- Πολιτικά (1928-1965): 

 -Υποψήφιος βουλευτής Λοκρίδας: λόγος και αφίσα του υποψηφίου (εκλογές 

1928), πολιτικές ομιλίες, κ.ά. (1932-1944) καθώς και επιστολές προς Βασιλειάδη 

σχετικές με θέματα της εκλογικής του περιφέρειας. Αλληλογραφία Βασιλειάδη με 

Βενιζέλο για την ίδρυση υπουργείου Αεροπορίας. 

5.4 Οικογενειακή αλληλογραφία: επιστολές Ελένης Βασιλειάδη προς το σύζυγό της, 

επιστολές άλλων συγγενικών προσώπων –μητέρα Ιφιγένεια, αδέλφια Ξαβέριος και 

Σπύρος Βασιλειάδης, γιος Γεώργιος, πεθερός και κουνιάδος Γεώργιος και Αλέκος 

Λεβίδης- (1917-1935). 

5.5 Προσωπική αλληλογραφία (1931-1965). 

5.6 Προσωπικά – οικονομικά – ποικίλα (1923-1937):  διαβατήρια, συνταξιοδοτικά, 

φορολογικά, μέλος ΕΛΠΑ, άδεια οδηγήσεως, δίπλωμα κλπ. (1921-1958), 

«Διάφοροι αποδείξεις Λονδίνου», τραπεζικοί λογαριασμοί (1927-1937), διάφορα 

τεκμήρια, κενά επιστολόχαρτα και επισκεπτήρια του Βασιλειάδη. 

 

Φάκελος 6  Οικογένεια Γερ. Βασιλειάδη (1868-1976) 

 



6.1 Βασίλειος Π. Βασιλειάδης (υποστράτηγος, βουλευτής Λοκρίδας, πατέρας του 

Γεράσιμου): 

 δακτυλόγραφο βιογραφικό σημείωμα, έγγραφα απονομής ελληνικών και ξένων 

διακρίσεων και διπλωμάτων (1868-1895), μία επιστολή προς τη σύζυγό του 

Ιφιγένεια (το γένος Λάνδερερ).  

6.2-3 Ελένη Βασιλειάδη (σύζυγος Γερασίμου): οικογενειακή αλληλογραφία (γονείς, 

αδελφός, και σύζυγος), 1910-1953. 

6.4        Ελένη Βασιλειάδη: φιλική αλληλογραφία (επιστολές και καρτ-ποστάλ συγγενικών 

και                         φιλικών προσώπων (1917-1976). 

6.5         Γεώργιος Γερ. Βασιλειάδης: σχολικοί έλεγχοι (1930-1931), επιστολές του Μιχάλη 

Κακογιάννη (1946), της συζύγου του Λύντιας (1964-1969) και άλλων φίλων την 

εποχή που νοσηλευόταν στο Λονδίνο (1965). 

Λύντια Γραβάνη-Βασιλειάδη: επιστολές φίλων και διάφορα σχετικά με τις 

δραστηριότητές της ως ηθοποιού του θεάτρου (1967-1969). 


