
Τίτλος:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, οικογένεια       Κωδ.αναγν: αρ. comp. 285  

  

Ημερ. Παραγ: 1621- 1922   Μέγεθος:  4 φάκελοι  

 

Πλαίσιο παραγωγής 

 

Παραγωγός (-οί): παπά-Δημήτρης Οικονόμος, Σταμάτης Δημ.Οικονομίδης, Δημήτριος 

Σταμ.Οικονομίδης και τα παιδιά του, Εμμανουήλ Σταμ.Οικονομίδης. 

 

Βιογραφικό σημείωμα: 

[Το σημείωμα που ακολουθεί  βασίζεται μόνο σε όσα στοιχεία συνάγονται, με αρκετή δυσκολία 

και πολλά κενά, από τα  τεκμήρια του αρχείου, γι’αυτό και οι βιογραφικές πληροφορίες είναι 

ελλειπείς.]  

Ο ιερέας Δημήτρης Σαμιώτης οικονόμος Σκύρου και ο δάσκαλος Γεώργιος, ήταν γιοί του 

επισκόπου Σκύρου παπά-Σταμάτη Σαμιώτη. Ο παπά- Δημήτρης Οικονόμος παντρεύτηκε την 

Ευφροσύνη, κόρη του Μανώλη Γιάνναρη και απέκτησε τρεις γιους τον Σταμάτη, τον 

Γεώργιο και τον Μανώλη. Ήταν πληρεξούσιος της κοινότητας Σκύρου το 1828. Πέθανε το 

1860. Ο Σταμάτης (1818-1886) και ο Γεώργιος παρακολούθησαν το Γυμνάσιο στην Αθήνα. 

Ο Σταμάτης  διορίστηκε το 1846 στο Πρωτοδικείο της Αθήνας και στη συνέχεια υπηρέτησε 

ως γραμματέας των Ειρηνοδικείων Κύμης και Καρύστου (1848-1855), ο δε Γεώργιος 

διορίστηκε στο Ειρηνοδικείο Σκιάθου το 1852. Ο Σταμάτης παντρεύτηκε την Μαρία, κόρη 

του δημογέροντα και κτηματία Ιωάννη Αυλωνίτη, και απέκτησε δύο γιους: τον Δημήτριο και 

τον Εμμανουήλ. Η οικογένεια ήταν προσκείμενη πολιτικά στον βουλευτή Ευβοίας 

Α.Α.Κοντόσταυλο. Ο Δημήτριος (1853-1920;) σπούδασε γιατρός στην Αθήνα, εργάστηκε ως 

δημαρχιακός γιατρός της οθωμανικής κυβερνήσεως στο Βαϊνδάριο της Μικράς Ασίας (1879-

1881) και στη συνέχεια  εγκαταστάθηκε στη Σκύρο, όπου εργάστηκε και ασχολήθηκε με την 

οικογενειακή κτηματική περιουσία. Παντρεύτηκε το 1882 την Ευφροσύνη (;) και απέκτησε 

δύο γιους τον Σταμάτη (δικηγόρο και βουλευτή Ευβοίας το 1926 και 1932), τον Γεώργιο 

(γιατρό) και δύο κόρες την Άννα (σύζυγο Δ.Παύλου) και την Μαριγώ. Ο Εμμανουήλ 

παρακολούθησε το Γυμνάσιο στην Αθήνα και στη Σύρο, όπου έμαθε γαλλικά και 

διπλογραφία και το 1876 πήγε στη Σμύρνη όπου εργάστηκε σε εμπορικό κατάστημα. Το 

1888 επέστρεψε, παντρεύτηκε την Καλλιόπη (;) και εργάστηκε ως έμπορος στην Κύμη. Είχε 

τρία παιδιά: τον Σταμάτη που έγινε γιατρός, την Μαρία που πέθανε μικρή και την Αμαλία.  

 

Ιστορικό διατήρησης / διαδικασία πρόσκτησης: Δωρεά  Δημήτρη Οικονομίδη, σε δύο 

δόσεις 1987-1988. Το υλικό περισυνέλεξε από το  σπίτι της οικογένειας στη Σκύρο, ο Μάνος 

Χαριτάτος.  

Περιεχόμενο 

 

Παρουσίαση περιεχομένου:  

Το αρχείο της οικογένειας ιερέων, κτηματιών, γιατρών και δικηγόρων 

Οικονόμου/Οικονομίδη από την Σκύρο περιλαμβάνει δικαιοπρακτικά έγγραφα (1621-1847), 

αλληλογραφία (1794-1860), κτηματικές καταγραφές και λογαριασμούς που αναφέρονται 

στην οικογένεια του παπά-Δημήτρη Οικονόμου Σκύρου και στην οικονομική διαχείριση της 

επισκοπής. Περιλαμβάνει επίσης την αλληλογραφία (1838-1886), προσωπικά και 

υπηρεσιακά έγγραφα (1844-1861) καθώς και έγγραφα  οικονομικά και δικαστικών 

υποθέσεων (1843-1877) του κτηματία και γραμματέα του Ειρηνοδικείου Σταμάτη 

Δημ.Οικονομίδη και της συζύγου του Μαρίας, το γένος Αυλωνίτη.  Την αλληλογραφία 

(1869-1917) του γιου τους, του γιατρού Δημητρίου Σταμ. Οικονομίδη, προσωπικά, 

κτηματικά και οικονομικά έγγραφα (1862-1919) που τον αφορούν και ιατρικά και 

φαρμακευτικά σχετικά με το επάγγελμά του (1879-1914). Την αλληλογραφία και διάφορα 

προσωπικά έγγραφα των παιδιών τους, του Γεωργίου -γιατρού- (1893-1920), του Σταμάτη  -

δικηγόρου- (1900-1920) και των θυγατέρων τους Άννας και Μαριγώς (1914-1922) και τέλος 

του εμπόρου Εμμανουήλ Σταμ.Οικονομίδη, αδελφού του Δημητρίου (1869-1907). 

(Βλέπε επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή.) 



 

Σύστημα ταξινόμησης: Κατά  μέλος της οικογένειας (χρονολογικά)  και κατά είδος 

εγγράφων. 

 

Συμπληρωματικές πηγές 

 

Ε.Λ.Ι.Α.:  

Άλλoι φορείς: 

Παρατηρήσεις 

 

Παρατηρήσεις:  

1)  Το πρώτο κομμάτι του αρχείου που αφορούσε τα παλαιότερα μέλη της οικογένειας (τον 

επίσκοπο Σκύρου παπά-Σταμάτη Σαμιώτη τα παιδιά του παπά-Δημήτρη Οικονόμο Σκύρου 

και τον δάσκαλο Γεώργιο) και περιελάμβανε δικαιοπρακτικά έγγραφα, επιστολές, 

καταγραφές και διάφορα λογογοτεχνικά, καταγράφηκε από τον Αγαμέμνονα Τσελίκα τον 

Νοέμβριο του 1987. Υπάρχει και μία άλλη δακτυλογραφημένη αναλυτική περιγραφή του 

αρχείου της “οικογένειας Οικονομίδη - Σκύρος” η οποία δεν ανταποκρίνεται στα 

σημερινά υπάρχοντα τεκμήρια του αρχείου, εκτός από την αναφορά των  δικαιοπρακτικών 

εγγράφων και των επιστολών. Δεν εντοπίστηκαν οι “αναγραφές δωρεών” και τα μουσικά 

χειρόγραφα (παρά μόνο δύο). 

2)  Το δεύτερο κομμάτι του αρχείου που αναφέρεται στο γιο του παπά-Δημήτρη  Οικονόμο, 

τον Σταμάτη Οικονομίδη και τα παιδιά του Δημήτριο και Εμμανουήλ καθώς και τα παιδιά 

των τελευταίων, ήταν τελείως αταξινόμητο. 

 

 

Θεματολογία 

 

Θέματα: ΣΚΥΡΟΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ,  ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ,  ΙΑΤΡΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 

 

 



 

 

ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ  

ΦΑΚΕΛΟΣ 1  ΠΑΠΑ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ (1621-

1860) 

Υποφάκ. 1.1  “Δικαιοπρακτικά έγγραφα” (1621-1847  και αχρονολόγητα) 

-Πωλητήρια αγρών, προικοσύμφωνα, ομολογίες κατοίκων νήσου Σκύρου 

και συγγενών της οικογένειας του παπά-Σταμάτη Σαμιώτη, επισκόπου 

Σκύρου και του γιου του παπά-Δημήτρη οικονόμου Σκύρου. 

 

 

Υποφάκ. 1.2  Καταγραφές  (16ος-19ος) 

-“Καταγραφές κτηματικές,  καταγραφές φορολογικές, λογαριασμοί 18ου 

και 19ου αιώνα, τα περισσότερα αχρονολόγητα”. 

-“Έγγραφα σχετικά με την Αγία Παρασκευή εις Μαυρουνά”. 

- Μετόχι  Λαύρας στη Σκύρο (16ος-17ος αι.). 

 

Υποφάκ. 1.3 Αλληλογραφία (1794-1860) 

-Έγγραφα αναφερόμενα στην κοινότητα Σκύρου (1828-1838). 

- Επιστολές απευθυνόμενες προς τους παπά-Σταμάτη  Σαμιώτη, δεσπότη 

Σκύρου και το γιο του παπά-Δημήτρη οικονόμο Σκύρου από τον γιο και 

αδελφό Γεώργιο και διάφορους άλλους (1794-1860). 

- Επιστολές του Σταμάτη και του Γεωργίου Οικονόμου   προς τους γονείς 

τους, παπά-Δημήτρη και Ευφροσύνη στη Σκύρο (1841-1853). 

- Επιστολές ή σχέδια επιστολών του παπά- Δημήτρη  προς διαφόρους  και 

μία επιστολή προς την παπαδιά του καθώς και μία επιστολή προς Άννα 

(;). 

 

Υποφάκ. 1.4  “Διάφορα λογοτεχνικά” 

- “Ρητορικά και επιστολικά σχεδιάσματα.” 

- “Ποιητικά σχεδιάσματα, σημειώσεις, γιατροσόφια.” 

- “Μουσικά: φύλλο μουσικού χειρογράφου, δοκίμιο  θεωρίας βυζαντινής 

μουσικής (ατελές).” 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ 2  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (ΓΙΟΣ ΠΑΠΑ-ΔΗΜΗΤΡΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ), 1838-1905 

Υποφάκ. 2.1 Προσωπικά-Υπηρεσιακά (1844-1877) 

-Προσωπικά: απολυτήριο Βασιλικού Γυμνασίου Αθηνών (1844), διάταξη 

διαθήκης του για την υιοθεσία  και κληροδότηση της Καλής Δ.Λάμπρου 

(1877), σχολικά τετράδια και άλλα με σημειώσεις. 

-Υπηρεσιακά: διορισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών (1846-47), διορισμός 

στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Κύμης  (1848), χορήγηση άδειας, 

μετάθεση στο Ειρηνοδικείο Καρύστου (1849), Κύμης (1850), αποδοχή 

παραίτησης Σταμ.Δ.Οικονομίδη από τη θέση του γραμματέα  του 

Ειρηνοδικείου Κύμης (1855), κλήση ενόρκου στο Κακουργοδικείο 

Χαλκίδας (1861). 



 

Υποφάκ. 2.2  Οικογενειακή αλληλογραφία (πατέρας, αδελφός), 1838-1876 

-Επιστολές  του ιερέα οικονόμου Σκύρου παπά-Δημήτρη προς τους γιους 

του Σταμάτη και Γεώργιο στην Αθήνα -πολλές επιστολές απευθύνονται 

και στα δύο παιδιά- (1838-1858) και δύο επιστολές  του αδελφού του 

Γεωργίου (1839, 1876). 

 

Υποφάκ. 2.3 Οικογενειακή αλληλογραφία (σύζυγος, παιδιά, λοιποί συγγενείς), 

1842-1886 

- Επιστολές της συζύγου του Μαρίας (το γένος Ιωαν. Αυλωνίτη), του γιου 

του Δημητρίου (1868-1881) από την Αθήνα όπου σπούδαζε και του γιου 

του Εμμανουήλ (1875-1886) από την Αθήνα και τη Σμύρνη κυρίως, όπου 

εργαζόταν καθώς  και ορισμένες επιστολές από τον θείο του, αδελφό του 

πατέρα του, Γεώργιο Σαμιώτη του παπά-Σταμάτη (1842,1843), του 

κουνιάδου του Δ.Ι.Αυλωνίτη (1855), του ανιψιού του Ιωαν.Μαρουδή 

(1869-1871) και της γυναικαδέλφης του Αυλωνίταινας Ιωαν. Αυλωνίτη 

(1880). 

 

Υποφάκ. 2.4  Φιλική αλληλογραφία (1848-1886) 

-Επιστολές του φίλου και συμπλοιοκτήτη Κ.Σταμποντζή (1856-1861), 

επιστολές του φίλου του δικηγόρου Νικ.Κωνσταντινίδη (1876-1886), του 

κουμπάρου Στέφανου Σακελλαρίδη και της κόρης του Ελένης (1875-

1881) και διαφόρων άλλων φίλων και γνωστών (1848-1882). 

 

Υποφάκ. 2.5  Οικονομικά - Δικαστικές υποθέσεις κ.λπ. (1847-1877) 

- Κατάστιχα και σημειωματάρια  οφειλομένων, δαπανών, δανειστικά 

συμβόλαια και αποδείξεις (1847-1872). 

- Έγγραφα δικαστικών υποθέσεων περί  οικονομικών διαφορών (1854-

1876). 

- Στρατολογικοί κατάλογοι και κληρούχοι  δήμου Σκύρου (1873-1877). 

 

Υποφάκ. 2.6  Μαρία Σταμ. Οικονομίδη (το γένος  Αυλωνίτη), 1839-1905 

-Επιστολές του συζύγου της (1845-1877), των παιδιών της Δημητρίου, 

Εμμανουήλ και της νύφης της Καλλιόπης (1873-1891). 

- Επιστολές των αδελφών της (Ευφροσύνης, Αυλωνίταινας, Δημητρίου), 

εξαδέλφων και ανιψιών (1846-1889). 

-Επιστολές διαφόρων φιλικών προσώπων (1863-1905). 

-Επιστολές προς τρίτους: δύο επιστολές προς τον πατέρα της Ιωάννη 

Αυλωνίτη (1839, 1844) και τρεις επιστολές προς την αδελφή της 

Αυλωνίταινα (1870, 1872, 1905). 

ΦΑΚΕΛΟΣ 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΓΙΑΤΡΟΣ), 

1869-1917 

 

Υποφάκ. 3.1  Οικογενειακή αλληλογραφία (γονείς, αδελφός), 1870-1891 

Επιστολές των γονέων του Σταμάτη και Μαρίας Οικονομίδη (1870-1881) 

και του αδελφού του Εμμανουήλ (1872-1891). 

 



Υποφάκ. 3.2  Οικογενειακή αλληλογραφία (σύζυγος, παιδιά), 1894-1923 

Αλληλογραφία της συζύγου του Ευφροσύνης (1894-1923) και επιστολές 

των παιδιών του Σταμάτη, Γεωργίου και Αννούλας (1898-1900). 

 

Υποφάκ. 3.3  Οικογενειακή αλληλογραφία (θείοι, ξαδέλφια, ανίψια), 1870-1898 

Επιστολές των θείων του Γεωργίου Δημ.Οικονομίδη, Ι. και Δ.Αυλωνίτη, 

Π.Σ.Γιαμαλή, Δ.Ι.Μαρουδή, Σεβασμίας Χατζηανέστη (1870-1898). 

 

Υποφάκ. 3.4  Φιλική αλληλογραφία (1873-1902) 

Επιστολές του βουλευτή Ευβοίας και πολιτικού φίλου 

Α.Α.Κοντόσταυλου, του οικογενειακού φίλου Στ.Σακελλαρίδη και της 

κόρης του (1873-1902). 

 

Υποφάκ. 3.5  Φιλική αλληλογραφία (1875-1903) 

Επιστολές του δικηγόρου Νικ.Κωνσταντινίδη και του γιου του, του 

φαρμακέμπορου Κ.Ι.Κατακουζηνού (1875-1903). 

 

Υποφάκ. 3.6  Φιλική αλληλογραφία (1869-1917) 

Επιστολές διαφόρων φίλων και γνωστών (1869-1917 και αχρονολόγητα). 

 

Υποφάκ. 3.7  Σχέδια επιστολών του προς διαφόρους (1875-1915) 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ 4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ) ΚΑΙ ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (ΑΔΕΛΦΟΣ), 

1862-1922 

 

Υποφάκ. 4.1 Δημ. Σταμ.Οικονομίδης / Προσωπικά - Κτηματικά, οικονομικά (1862-

1919) 

-Πιστοποιητικό Δημοτικού σχολείου Σκύρου (1862), διορισμοί σε 

επιτροπές του δήμου Σκυρίων, προσκλήσεις ως  κοινοτικού συμβούλου 

(1894-1919), πληρεξούσιο Ιωαν.Μιχαηλίδη προς  Δημ.Οικονομίδη 

(1914), ευχαριστήριο οικογένειας Δημ.Οικονομίδη για συλλυπητήρια για 

το θανατό του (χ.χ.). 

-Κατάλογοι εργατών “επί πατρομητρικών” και προικώων κτημάτων 

(1889-1897) και βιβλίο δαπανών ανακαίνισης τοίχου οικίας στην Αγία 

Θεοφανώ (1913). 

-Αποδείξεις, εισπράξεις τόκων, λογαριασμοί διάφοροι (1888-1919). 

 

Υποφάκ. 4.2  Δημ. Σταμ.Οικονομίδης / Ιατρικά-Φαρμακευτικά (1879-1914) 

-Ιατρική έκθεση, σημειώσεις μαιευτικής, αποδείξεις και λογαριασμοί 

φαρμακείων, γνωστοποιήσεις ειδικών ιατρικών θεραπευτηρίων, 

ανακοινώσεις ιατρικών συνεδρίων, διαφημιστικά έντυπα φαρμάκων κ.λπ. 

(1879-1914). 

-Κατάλογοι απόρων οικογενειών δήμου Σκύρου για ιατρική επίσκεψη και 

κατάλογοι χορηγηθέντων φαρμάκων (1884-1887). 

 



Υποφάκ. 4.3  Δημ. Σταμ.Οικονομίδης / Ποικίλα 

-Διάφορα ποιήματα και στιχάκια, προσκλητήρια γάμων φιλικών 

προσώπων, άδειες εισόδου στα θεωρεία της Βουλής, προεκλογικά έντυπα 

Δ.Ι.Ορφανού (ιατρού υποψηφίου βενιζελικού βουλευτή Ευβοίας), 

κανονισμός Δ΄ Ολυμπιάδας, συνταγή μαγειρικής, αγγελίες βιβλίων κ.ά. 

 

Υποφάκ. 4.4  Γεώργιος Οικονομίδης (γιος του Δημητρίου, γιατρός), 1893-1920 

-Οικογενειακή αλληλογραφία: επιστολές του πατέρα του Δημητρίου, των 

αδελφών του Σταμάτη, Μαριγώς, Άννας, του θείου του Ε.Αυλωνίτη και 

εξαδέλφων (1907-1920). 

-Φιλική αλληλογραφία: επιστολές φιλικών προσώπων (1904-1920). 

-Προσωπικά έγγραφα: δελτίο ταυτότητας φοιτητή Ιατρικής, στρατιωτικό 

βιβλιάριο (Μοίρα νοσοκόμων) κ.λπ. (1911-1915). 

-Τετράδια  με σχολικές σημειώσεις, τετράδιο με σημειώσεις για την 

“Χειρουργική εν Πολέμω” (1905-1915). 

-Καταστατικά (χφα) Γυμναστικού Συλλόγου Κύμης (1893), Γυμναστικού 

Συλλόγου Σκύρου “Η Παλλάς” (1902), Συλλόγου “Αναγέννησις” (1908). 

 

Υποφάκ. 4.5 Σταμάτης, Άννα, Μαριγώ Οικονομίδη (παιδιά του Δημητρίου),  1904-

1922 

-Σταμάτης (δικηγόρος): επιστολές του πατέρα του, του αδελφού του, του 

φίλου του Τάκου Νικολάου, ομιλίες και επικήδειος για τον Νικολάου, 

ψηφοδέλτιο συνδυασμού κόμματος Ελευθεροφρόνων Ευβοίας, στο οποίο 

περιλαμβάνεται το όνομα του Σταμάτη (1900-1920). 

-Άννα (μετέπειτα σύζυγος Δ.Παύλου): επιστολές Γεωργίου 

Δημ.Οικονομίδη προς την αδελφή του (1915-1922) και σχέδια επιστολών 

Αννούλας προς Καλλιόπη (;). 

-Μαριγώ: επιστολές της αδελφής της Αννούλας (1914-1919). 

 

Υποφάκ. 4.6  Εμμανουήλ Σταμ.Οικονομίδης  (αδελφός του Δημητρίου), 1869-1907 

-Οικογενειακή αλληλογραφία: επιστολές των γονέων του Σταμάτη και 

Μαρίας (1872-1881), [βλέπε και φακ.3.1 επιστολές προς Δημήτριο, γιατί 

πολλές επιστολές απευθύνονται και στα δύο παιδιά, όταν αυτά βρίσκονταν 

μαζί στην Αθήνα ], του αδελφού του Δημητρίου (1868-1881), επιστολές 

του θείου του Ε.Αυλωνίτη, των εξαδέλφων Νικολάου και Ιωάννη 

Μαρουδή, Βελισσαρίου, Ιωσήφ Αντωνόπουλου, Β.Βιργιλίου (1873-1881). 

-Φιλική αλληλογραφία: επιστολές Γ.Δ.Στεφανίδη, Ελένης Φυτάλη κ.ά. 

(1872-1881). 

Προσωπικά: ενδεικτικό Ελληνικού Σχολείου Σκύρου (1869), απολυτήριο 

Γυμνασίου (1873). 

-Ποικίλα: αποφάσεις Πρωτοδικείου Χαλκίδος περί ψευδορκίας 

Ιωαν.Μαρουδή (1901-1902) και ένα επιστολικό δελτάριο του Πάτροκλου 

Παπανδρέου προς τον Σταμάτη, γιο του Εμμανουήλ Οικονομίδη, 

τελειόφοιτο Ιατρικής (1907). 

 

 

 

 

 

 

 


