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Εισαγωγή - Βιογραφικά 

Το αρχείο της οικογένειας Στεφάνου αποτελείται συνολικά από πέντε (6) φακέλους. Ο 

πρώτος φάκελος αναφέρεται σε μέλη της οικογένειας του Ιωάννου Θ. Στεφάνου (στον γιο 

του Πανταζή και τα παιδιά του καθώς και στα παιδιά των γιων του Κωνσταντίνου και 

Νικολάου). Οι φάκελοι 2-3 αφορούν τον Παναγιώτη-Μαρίνο Στεφάνου (γιο του Θεοδώρου 

Π. Στεφάνου) και τέλος οι φάκελοι 4-6 τον Διονύσιο Στεφάνου (γιο του Παναγιώτη-

Μαρίνου Θ. Στεφάνου).  

Το κομμάτι αυτό του αρχείου που κατέχει το ΕΛΙΑ εδώ και είκοσι πέντε περίπου 

χρόνια, βρέθηκε τυχαία σε υπό κατεδάφιση οικία απογόνων της οικογένειας. Έγγραφα που 

αφορούν την οικογένεια Στεφάνου βρίσκονται επίσης στο αρχείο του υπουργείου 

Εξωτερικών και στην κατοχή απογόνων της οικογένειας Διονυσίου Π. Στεφάνου.  

 

Φάκελος 1 Οικογένεια Ιωάννου Θ. Στεφάνου (1750-1805) 

   «Φάκελλος οικιακών εγγράφων» 

 

Φάκελος 2 Παναγιώτης-Μαρίνος Θ. Στεφάνου 

   Χαρέμια Χουρσίτ Πασά (1821-1853) 

 

Φάκελος 3 Παναγιώτης-Μαρίνος Θ. Στεφάνου 

     Προσωπικά (1787-1863) 

 

Φάκελος 4 Διονύσιος Π. Στεφάνου 

   Δημόσια αξιώματα - Πολιτική και κοινωνική δράση (1864-1916) 

 

Φάκελος 5 Διονύσιος Π. Στεφάνου 

   Νομικά θέματα –Γνωμοδοτήσεις, σχέδια νόμων 

 

Φάκελος 6 Διονύσιος Π. Στεφάνου 

Προσωπικά, οικογενειακά (1857-1929) 

 

 

 

Η οικογένεια Στεφάνου καταγόταν από τη Σαρατσά της Κορώνης Πελοποννήσου και 

εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο μετά τα Ορλωφικά. 1 

Ο Παναγιώτης-Μαρίνος Στεφάνου, γιος του Θεοδώρου και της Μαρίας Ρίζου-Χίτου, 

γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1791. Σπούδασε γιατρός στην Πίζα και στο Παρίσι και το 1813 

επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου άσκησε το επάγγελμά του ιατροχειρούργου με 

ανιδιοτέλεια και ανθρωπισμό.  

Δραστήριο μέλος της Φιλικής Εταιρείας και της Επιτροπής Αγώνος Ζακύνθου 

 
1 Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία για την οικογένεια Στεφάνου και τα μέλη της, βλέπε Ντίνος Κονόμος, ¨Οικογένεια 

Στεφάνου. Ιστορία και ανέκδοτα έγγραφα. ¨ Αθήνα, 1973.  
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διακρίθηκε για τη μόρφωσή του και τον πατριωτισμό του και προσέφερε πολλά στον Αγώνα 

Ανεξαρτησίας των Ελλήνων (βλέπε και το αρχείο Διονυσίου Ρώμα). Μετά από πρόταση του 

άγγλου Αρμοστή (Th. Maithland) μεσολάβησε ο ίδιος στην απελευθέρωση των γυναικών 

του Χουρσίτ Πασά που αιχμαλωτίστηκαν μετά την άλωση της Τριπολιτσάς.  

Παντρεύτηκε το 1823 την Almaide Honorine de Chantal κόρη του γάλλου προξένου 

Maximilien Hegesippe Ildephonse de Chantal2 και της Maria Rosa de Beon και απέκτησε 

μαζί της πέντε παιδιά από τα οποία επέζησαν η Μαρία Ρόζα και ο Διονύσιος. Η γυναίκα του 

πέθανε νεότατη από ευλογιά το 1837.  

Τιμήθηκε από την Γ΄Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας (1827) και από τον Οθωνα με 

τον Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος (1841), ενώ υπήρξε ευεργέτης της Φιλεκπαιδευτικής 

Εταιρείας.  

Πέθανε στη Ζάκυνθο την 1 Ιουνίου 1863, λίγες μόνο μέρες μετά την Ενωση της 

Επτανήσου με την Ελλάδα.  

Ο γιος του Παναγιώτη-Μαρίνου Στεφάνου Διονύσιος, γεννήθηκε στη Ζάκυνθο στις 

13 Νοεμβρίου 1835. Τελείωσε το σχολείο στο ¨Ελληνικό Εκπαιδευτήριο¨ στην Αθήνα και 

παρακολούθησε για δύο χρόνια μαθήματα Νομικής στο Πανεπιστήμιο. Το 1857 πήγε στο 

Παρίσι για να συνεχίσει τις σπουδές του, όπου και πήρε το πτυχίο της Νομικής.  

Το 1864 διορίστηκε ειρηνοδίκης στην Κέρκυρα και ακολούθησε όλες τις βαθμίδες της 

δικαστικής υπηρεσίας μέχρι τον προβιβασμό του σε αρειοπαγίτη το 1873.  

Το 1882 διορίστηκε από τον Χ. Τρικούπη νομικός σύμβουλος του υπουργείου 

Εξωτερικών και ένα χρόνο αργότερα (1883) αντιπροσώπευσε την Ελλάδα στη Διεθνή 

Επιτροπή Αποζημιώσεων Αιγύπτου. Ανέλαβε επίσης τη νομική και διπλωματική επίλυση 

της ελληνορουμανικής διαφοράς που είχε προκύψει με το θέμα της κληρονομίας Ζάππα. Το 

1888 προήχθη σε δικαστικό σύμβουλο του υπουργείου Οικονομικών και πρόεδρο του 

Νομικού Συμβουλίου. Μετά το θάνατο του Κ. Λομβάρδου, ο Χ. Τρικούπης πρότεινε στον Δ. 

Στεφάνου να παραιτηθεί από τα υψηλά δικαστικά του καθήκοντα και να εκτεθεί ως 

υποψήφιος βουλευτής του κόμματος του Λομβάρδου στη Ζάκυνθο. Ο Δ. Στεφάνου 

πρωτοεξελέγη βουλευτής το 1890, ενώ από το 1893 ως το 1895 διετέλεσε υπουργός 

Δικαιοσύνης και Εξωτερικών. Μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο έλαβε μέρος μαζί με τον 

έλληνα πρεσβευτή Ν. Μαυροκορδάτο στις διαπραγματεύσεις στην Κων/πολη για την 

οριστική υπογραφή συνθήκης ειρήνης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Διετέλεσε επίσης 

υπουργός Δικαιοσύνης (1908-9) επί κυβερνήσεως Γ. Θεοτόκη και το 1909 ανέλαβε τη 

διεύθυνση του Πολιτικού Γραφείου του βασιλέως Γεωργίου Α΄, θέση από την οποία 

παραιτήθηκε δύο χρόνια αργότερα.  

Υπήρξε μέλος πολλών Συλλόγων και Εταιρειών (Σύλλογος προς Διάδοσιν των 

Ελληνικών Γραμμάτων, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Εθνική Εταιρεία κ. ά. ) καθώς και 

υψηλόβαθμος τέκτονας.  

Σπουδαίος νομομαθής, ο Δ. Στεφάνου έγραψε πολλές νομικές μελέτες, άρθρα και 

βιβλιοκρισίες.  

Διακρίθηκε και τιμήθηκε με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Σωτήρος, με 

Μεγαλόσταυρους και άλλα παράσημα ξένων κρατών.  

Παντρεύτηκε το 1869 την Αικατερίνη Αλεξίου Πάλλη και απέκτησαν πέντε παιδιά: 

τον Αλέξιο, την Ονορίνα, τον Δημήτριο, τον Γεώργιο και τον Ιωάννη.  

Πέθανε την 1 Νοεμβρίου 1916 μετά από ασθένεια που οφειλόταν σε ελώδεις 

πυρετούς.  

 
2 Ο πατέρας της Ονορίνας μετά τον πρόωρο θάνατο της γυναίκας του, παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο την Alexandrine Buggieri 

και απέκτησε μαζί της τρεις γιους: τους Joseph, Jules, και Henri.  
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ΦΑΚΕΛΟΣ 1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (1750-1840) 

"Φάκελλος οικιακών εγγράφων" (Φάκελλοι Α'- Η') 

 

Οι παρακάτω φάκελοι περιλαμβάνουν δικαιοπρακτικά κυρίως έγγραφα 

(προικοσύμφωνα, διαθήκες, συμφωνητικά κ. ά. ) που αφορούν το αναγραφόμενο 

πρόσωπο και την οικογένειά του. Αναλυτική καταγραφή των περιεχομένων 

εγγράφων έχει γίνει παλαιότερα από μέλος της οικογένειας. (Βλέπε οικείους 

φακέλους).  

Φακ. Α' Πανταζής Στεφάνου του Ιωάννου (1750-1805) 16 έγγραφα 

 Φακ. Β' Θεόδωρος Στεφάνου του Πανταζή (1794-1811) 3 έγγραφα 

 Φακ. Γ' Κωνσταντίνος Στεφάνου του Πανταζή (1815) 1 έγγραφο 

 Φακ. Δ' Αλέξιος Στεφάνου του Πανταζή (1800-1840) 7 έγγραφα 

Φακ. Ε' Αικατερίνη Στεφάνου του Πανταζή (1777-1835) 7 έγγραφα 

Φακ. ΣΤ' Βασιλική Στεφάνου του Πανταζή (1799-1824) 6 έγγραφα 

Φακ. Ζ' Θεόδωρος Στεφάνου του Κωνσταντίνου του Ιωάννου (1791-1814) 4 έγγραφα 

Φακ. Η' Ανδρέας Στεφάνου του Νικολάου του Ιωάννου (1796-1829) 3έγγραφα 

ΦΑΚΕΛΟΣ 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (1791-1863) 

Χαρέμια Χουρσίτ Πασά (1821-1853) 

 

Οι φάκελοι Α'και Β' περιλαμβάνουν έγγραφα (επιστολές, εκθέσεις, αναφορές κ. ά. 

) καθώς επίσης και μεταφράσεις των εγγράφων που αφορούν την υπόθεση της 

απελευθέρωσης και της ασφαλούς μεταφοράς των χαρεμιών του Χουρσίτ Πασά, 

μετά την άλωση της Τριπολιτσάς το 1821, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 

όλων των Ελλήνων αιχμαλώτων που βρίσκονταν στα χέρια των Τούρκων. 

Μεσολαβητικό ρόλο στην υπόθεση αυτή μεταξύ ελληνικής κυβερνήσεως και 

Υψηλής Πύλης, είχε διαδραματίσει ο ιατρός Παναγιώτης-Μαρίνος Θ. Στεφάνου 

μετά από πρόταση του αγγλου Αρμοστή Th. Maithland. Αναλυτική καταγραφή 

και αρίθμηση των εγγράφων έχει γίνει από μέλη της οικογένειας Στεφάνου και 

βρίσκεται στους οικείους φακέλους.  

"Φάκελλος Α'" Εγγραφα αρ. 1-57, 1821-1853 



ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

6 

[Λείπουν τα έγγραφα 58, 59, 60] 

"Φάκελλος Β'" Εγγραφα αρ. 1-28, 1822-1848 

[Λείπουν τα έγγραφα 29, 30, 31] 

ΦΑΚΕΛΟΣ 3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (1791-1863) 

Προσωπικά (1787-1863) 

υποφακ. 3. 1 Οικογενειακά-προσωπικά (1787-1863) 

-Αδελφοί Στεφάνου (Κωνσταντίνος, Θεόδωρος και Αλέξιος Στεφάνου του 

Πανταζή, Ιωάννης και Παναγιώτης του Θεοδώρου): έγγραφο της Επτανησιακής 

Πολιτείας με το οποίο βεβαιώνεται η εγγραφή των αδελφών Στεφάνου του 

Πανταζή στον κατάλογο των ευγενών της νήσου Ζακύνθου (1803),διάφορα 

έγγραφα σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες των 

αναφερομένων αδελφών (1787-1853).  

Επιστολές προς Παναγιώτη Θ. Στεφάνου (1816-1850) : 

-Οικογενειακές επιστολές: της μητέρας του Μαρίας Θ. Στεφάνου (Bologna 1816), 

της συζύγου του Ονορίνας de Chantal (1823-1830), των παιδιών του Διονυσίου 

και Μαρίας Ρόζας (1844-1850).  

-Επιστολές Ευσταθίου και αδελφών Βαλαωρίτη, Ιωάννη Βαλαωρίτη, Ν. Γ. 

Θεοχάρη κ. ά. (1830-1851).  

-Ποικίλα: έξοδα κηδειών και μνημοσύνων Ονορίνας Π. Στεφάνου και Μαρίας Θ. 

Στεφάνου (1837-1839), σχέδιο αγγελτηρίου κηδείας Π. Θ. Στεφάνου, καταγραφή 

επίπλων, ασημικών και λοιπών του Ιωάννη και Π. Θ. Στεφάνου (1853), βεβαίωση 

Π. Θ. Στεφάνου για τις υπηρεσίες του Αλ. Μαρκόπουλου ως βοηθού του (1845), 

γενεαλογικό οικ. Χαλκιοπούλου.  

υποφακ. 3. 2 Προσωπικά Ονορίνας Π. Στεφάνου (1823-1837) 

-Επιστολές προς Ονορίνα Chantal-Στεφάνου (1823-1837): του συζύγου της 

Παναγιώτη-Μαρίνου, του θείου Αλέξιου Στεφάνου, του πατέρα της Maximilien de 

Chantal, των Achard Fuzier, Julia Tarteiron, Σπυρίδωνα Βαλαωρίτη.  

-Επιστολή Ονορίνας προς Ιωάννα Βούλτσου (1830).  

-Συλλυπητήρια επιστολή Maximilien de Chantal προς Μαρία Θ. Στεφάνου για το 

θάνατο της κόρης της Στυλιανής (1834).  

-Αγγελία θανάτου Ονορίνας και επικήδειαι ωδαί (1837).  

ΦΑΚΕΛΟΣ 4 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΣΤΕΦΑΝΟΥ  

Δημόσια αξιώματα -Πολιτική και κοινωνική δράση (1864-1916) 

υποφακ. 4. 1 Δημόσια υπηρεσία (1864-1914) 

Διοριστήρια έγγραφα Διονυσίου Π. Στεφάνου σε θέσεις δικαστικές (ανακριτής, 

πρόεδρος Κακουργοδικείου Κερκύρας), έγγραφα προβιβασμού (αρειοπαγίτης 

1873) και διορισμοί του ως μέλους επιτροπών του υπουργείου Δικαιοσύνης 

(επιτροπή αναθεώρησης αστικού κώδικα κ. ά. ).  

Αναθέσεις υπηρεσιών και διορισμοί σε επιτροπές και αποστολές ως νομικός 
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σύμβουλος του υπουργείου Εξωτερικών (αντιπρόσωπος της ελληνικής 

κυβερνήσεως στη Διεθνή Επιτροπή Αποζημιώσεων Αιγύπτου/1883, δικαστής στο 

Μικτό Πρωτοδικείο Αλεξανδρείας/1884, μέλος της Επιτροπής Ολυμπίων και 

κληροδοτημάτων/1887, μέλος της Επιτροπής προς ενίσχυσιν της Ελληνικής 

Εκκλησίας και Παιδείας/1888, σύμβουλος στην υπόθεση της περιουσίας 

Ζάππα/1890.  

Πληρεξούσιος στις διαπραγματεύσεις για την οριστική υπογραφή συνθήκης 

μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη/1897, αντιπρόσωπος στο 

Διαρκές Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης/1902-14, πρόεδρος της Επιτροπής προς 

πανηγυρισμό της Ενώσεως της Επτανήσου/1914. Αναθέσεις νομικών υπηρεσιών 

(γνωμοδοτήσεις, σύνταξη και τροποποιήσεις νόμων, αντιπροσώπευση) εκ μέρους 

των υπουργείων: Ναυτιλίας (μελέτη ναυτικού ποινικού νόμου, ανάπτυξη 

εμπορικής ναυτιλίας), Στρατιωτικών (αναθεώρηση Συμβάσεως Γενεύης του 

1864), Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (αναθεώρηση 

αρχαιολογικού νόμου), Οικονομικών (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Προνομιούχου Εταιρείας/εκπρόσωπος της Σταφιδικής Τράπεζας), Εσωτερικών 

(αναθεώρηση νόμου περί μεταλλείων). Διορισμός Διονυσίου Π. Στεφάνου ως 

διευθυντού του Πολιτικού Γραφείου του βασιλέως Γεωργίου Α' (1909), δήλωση 

υπηρεσιών Δ. Στεφάνου.  

υποφακ. 4. 2 Νομικός Σύμβουλος υπουργείου Εξωτερικών (1883-1905) 

α)Επιτροπή Αποζημιώσεων Αιγύπτου (1883-84): διάταγμα αιγυπτιακής 

κυβερνήσεως για τη σύσταση Διεθνούς Επιτροπής Αποζημιώσεων, σημειώσεις 

προξένου Α. Βυζαντίου, επιστολές προέδρου και γραμματέα Επιτροπής προς τον 

Ελληνα αντιπρόσωπο στην Επιτροπή, Διονύσιο Π. Στεφάνου, κατάλογοι 

αποζημιωθέντων, προσκλήσεις κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην 

Αίγυπτο.  

β)Υπόθεση περιουσίας Ζάππα-Βουκουρέστι (1890-1905): εκθεση Διονυσίου 

Στεφάνου προς υπουργείο Εξωτερικών, υπόμνημα ελληνικού προξενείου 

Βουκουρεστίου, έγγραφο υπουργείου Οικονομικών προς Δ. Στεφάνου3.  

γ)"Χριστιανική Ορθόδοξος Κοινότης Κορυτσάς-Κληροδότημα Αν. Αβραμίδου" 

(1895-1899): πληρεξούσιο κοινότητας προς Δ. Στεφάνου, αλληλογραφία 

υπουργείου Εξωτερικών και Δ. Στεφάνου σχετικά με τη διαθήκη και το 

κληροδότημα Αβραμίδου4.  

 υποφακ. 4. 3 Υπουργός Δικαιοσύνης και Εξωτερικών (1893-1895) 

-Επιστολή Χ. Τρικούπη περί συγκροτήσεως επιτροπής για τη φορολογία των 

επιτηδευμάτων, σχέδιο νόμου περί αδείας εκποιήσεως του εθνικού οικοπέδου των 

Βασιλικών Σταύλων (. . . ).  

-Επιστολές διαφόρων πρεσβευτών, γραμματέα υπουργείου Εξωτερικών προς Δ. 

Στεφάνου, σημείωμα Χ. Τρικούπη.  

-Ποικίλα έγγραφα: "Τα κατά το έτος 1854 καταπλεύσαντα εν τω λιμένι της 

Κων/πόλεως εκ διαφόρων τουρκικών λιμένων προερχόμενα υπό φορτίον ελληνικά 

πλοία και τα οποία απεβίβασαν το φορτίον των εν Κων/πόλει", επιστολή Ιωάννη 

Παπαριγόπουλου προς τον Γεώργιο Α', σχέδιο νόμου περί αποζημιώσεως Όθωνα 

και συνοδευτικό σημείωμα υπουργείου Οικονομικών (1854-1868).  

 
3 Για το θέμα της ελληνορουμανικής διαφοράς σε σχέση με τη διευθέτηση της περιουσίας Ζάππα βλέπε και αρχείο Στέφανου 

Ν. Δραγούμη, φακέλους 16 και 241 (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).  
4 Για την ίδια υπόθεση βλέπε επίσης αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη, φάκελο 27. 1 (Αλβανικά-Αλβανικές ενέργειες).  
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υποφακ. 4. 4 Ελληνοτουρκικός πόλεμος-Πληρεξούσιος Ελληνικής κυβερνήσεως (1897-98) 

-Επιστολές Αλ. Ζαίμη, Β. Νάζου προς Δ. Στεφάνου.  

-Τηλεγραφήματα (αντίγραφα) μεταξύ προέδρου κυβερνήσεως Αλ. Ζαίμη και 

ελλήνων πληρεξουσίων Ν. Μαυροκορδάτου και Δ. Στεφάνου στις 

διαπραγματεύσεις ειρήνης (Οκτώβριος 1897-Μάρτιος 1898).  

-Κείμενα προκαταρκτικά της ειρήνης υπογραφέντα εν Κωνσταντινουπόλει τη 6/18 

Σεπτεμβρίου 1897, κείμενο οριστικής Συνθήκης Ειρήνης (22 Νοεμβ. /4 Δεκ. 

1897), σχέδιο Προξενικής Συνθήκης, Εφημερίς Κυβερνήσεως.  

υποφακ. 4. 5 Βουλευτικά - Εκλογικά (1874-1906) 

Ευχαριστήριον του Λομπάρδου (μονόφυλλο), ονόματα αντιπροσώπων Στεφάνου 

στις εκλογές του 1890, αναφορά του στη νομαρχία, προκήρυξη και λιθογραφημένη 

προσωπογραφία υποψηφίου βουλευτή Ευάγγελου Θ. Τζαρλαμπά.  

υποφακ. 4. 6 Μέλος Εταιρειών, Συλλόγων, Επιτροπών (1864-1916) 

-Εθνική Εταιρεία: εγκύκλιοι και επιστολές προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 

προς τους εταίρους, κατάλογος μελών (1896-1902).  

-Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων: αναθεώρηση διοργανισμού 

υπό Δ. Στεφάνου.  

-Επιτροπή εορτασμού πεντηκονταετηρίδος της Ενώσεως της Επτανήσου: 

πανηγυρικός λόγος Δ. Στεφάνου, επιστολή προς Περικλή [Βαλαωρίτη] για τη 

παρασημοφόρηση των συμμετασχόντων στην Επιτροπή, επιστολές Σπ. Θεοτόκη 

σχετικές με την έκδοση αναμνηστικού λευκώματος πανιονίου εκθέσεως, αγγελία 

(1914-15).  

-Μέλος διαφόρων Συλλόγων: Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας, Ιστορική 

Εθνολογική Εταιρεία, Δικηγορικός Σύλλογος, Νέος Φιλαρμονικός Σύλλογος 

Ζακύνθου, Ζακύνθιος Γυμναστικός Σύλλογος, Η εν Κωνσταντινουπόλει 

Ελληνοκαθολική Εταιρεία «Η σύμπνοια», Η εν Κωνσταντινουπόλει Εκπαιδευτική 

και Φιλανθρωπική Αδελφότης, Στατιστική Εταιρεία, Ελληνική Γεωργική 

Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Ζώων, Κεντρική Επιτροπή 

Εκατονταετηρίδος Σολωμού, Αθηναϊκή Λέσχη κ. ά. (1864-1916).  

υποφακ. 4. 7 Τεκτονικά (1857-1916) 

-Επιστολές προς Δ. Στεφάνου (1902-1907), μασονικά διπλώματα Κ. Δραγάνα, 

Γαλλικής Στοάς, Αγγλικής Ανατολής, Υιοθεσία Στοάς Αθηνάς (1857-1862).  

υποφακ. 4. 8 Αλληλογραφία (1857-1916) 

- Σχέδια επιστολών Στεφάνου προς δικαστικούς προϊσταμένους του και άλλους 

(1868, 1869, 1912, 1914).  

- Επιστολές διαφόρων προς Δ. Στεφάνου ιδιωτικού κυρίως και φιλικού 

περιεχομένου (1857-1916).  

ΦΑΚΕΛΟΣ 5 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΣΤΕΦΑΝΟΥ  

Νομικά θέματα – Γνωμοδοτήσεις, σχέδια νόμων 

υποφακ. 5.1-4 Διάφορες γνωμοδοτήσεις του Δ. Στεφάνου επί υποθέσεων του υπουργείου 

Εξωτερικών και σχέδια νόμων περί αστικού κώδικα, Συμβουλίου Επικρατείας κλπ. 
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ΦΑΚΕΛΟΣ 6 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΣΤΕΦΑΝΟΥ  

Προσωπικά - οικογενειακά (1857-1929) 

υποφακ. 6. 1 Σπουδές (1857-1865) 

-Συστατικές επιστολές, κατάστιχο εξόδων Δ. Στεφάνου κατά τη διάρκεια της 

διαμονής του στο Παρίσι για νομικές σπουδές, τετράδια σημειώσεων νομικού 

περιεχομένου, thèse pour la licence σε έντυπη μορφή (1857-1861).  

-Αδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος (Κέρκυρα, 1862).  

-Πιστοποιητικό εγγραφής Δ. Στεφάνου στον πίνακα δικηγόρων (1865).  

υποφακ. 6. 2 Κληρονομικά-περιουσιακά (1859-1871) 

-Εγγραφα σχετικά με τη διεκδικούμενη αποζημίωση-κληρονομία του Maximilien 

de Chantal, πάππου του Δ. Στεφάνου.  

-Οφειλή Χουρσίτ Πασά/Υψηλής Πύλης προς Παναγιώτη Θ. Στεφάνου: 

πληρεξούσιο Δ. Στεφάνου προς τον δικηγόρο Ι. Κ. Γεωργαντόπουλο στην 

Κων/πολη, επιστολή Γεωργίου Α. Στεφάνου και αντίγραφο επιστολής Δ. 

Στεφάνου προς Ι. Κ. Γεωργαντόπουλο, υπόμνημα σχετικό με την υπόθεση της 

απελευθέρωσης των χαρεμιών του Χουρσίτ Πασά και της οφειλής προς 

Παναγιώτη Στεφάνου ως μεσολαβητού.  

Βλέπε και φάκελο 2, Παναγιώτης-Μαρίνος Στεφάνου, Χαρέμια Χουρσίτ Πασά.  

-Δήλωση Γεωργίου Α. Στεφάνου (θείου) για τη διαχείριση της πατρικής 

περιουσίας Δ. Στεφάνου, πληρεξούσιο Δ. Στεφάνου προς Σπ. Βαλαωρίτη για την 

πώληση οίκου στη Λευκάδα, σχεδιάγραμμα.  

υποφακ. 6. 3 Κοινωνικά-οικογενειακά (1867-1904) 

Προσκλητήρια γάμου Διονυσίου Π. Στεφάνου και Αικατερίνης Α. Πάλλη, της 

κόρης τους Ονορίνας, ποιήματα Γεωργίου Γιάμαρη με την ευκαιρία των γάμων 

του Διονυσίου Π. Στεφάνου και του Περικλή Σπ. Βαλαωρίτη, θάνατος Φίλιππου 

Πάλλη και Γεωργίου Στεφάνου, νεκρολογίες και επικήδειοι λόγοι για μέλη της 

οικογένειας Καρβελλά και επιφανών Ζακυνθίων όπως του Ν. Κοκκίνη, Σπ. Ρώμα 

κ. λ. π.  

υποφακ. 6. 4 Οικογενειακή αλληλογραφία (1847-1908) 

-Επιστολές Διονυσίου Στεφάνου προς τον θείο του Γεώργιο Α. Στεφάνου, προς 

την αδελφή του Μαρία Ρόζα και τον γαμπρό του Σπ. Ευστ. Βαλαωρίτη (1847-

1862). 5 

-Επιστολές προς Διονύσιο Στεφάνου: 

α)συζύγου του Αικατερίνης Α. Πάλλη και παιδιών (1883-1908).  

β)θείου του Γεωργίου Α. Στεφάνου (1856-1874).  

γ)αδελφής του Μαρίας Ρόζας (1850-1887).  

δ)γαμπρού του Σπ. Ευστ. Βαλαωρίτη (1860-1869).  

ε)ανηψιών του Ονορίνας, Henri, Hector και Περικλή Βαλαωρίτη (1858-1887).  

στ)ξαδελφιών του Λουτζιέτα, Λουκία Μπάφα, Ι. Καρβελλά, Αγγελική Γ. 

Στεφάνου και Αγγελική Ι. Καρβελλά, Γιάμαρη (1857-1877).  

ζ)λοιπών συγγενών (1865,1869).  

 
5 Με την αδελφή του και τον γαμπρό του ο Δ. Στεφάνου ήταν ιδιαίτερα συνδεδεμένος. Με την αδελφή του άλλωστε μεγάλωσε 

μιας που η μητέρα τους πέθανε όταν ο Διονύσιος ήταν δύο χρονών.  
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υποφακ. 6. 5 Διαθήκη και θάνατος Δ. Στεφάνου (1916)  

 Σχέδιο διαθήκης, κατάλογοι όσων κατέθεσαν στεφάνια και σταυρούς 

υποφακ. 6. 6 Αικατερίνη Δ. Στεφάνου - Γεώργιος και Ιωάννης Δ. Στεφάνου (1896-1929) 

-Επιστολές Διονυσίου Στεφάνου προς τη σύζυγό του (1905-1908).  

-Επιστολή Μαρίας Α. Πάλλη προς την κόρη της Αικατερίνη.  

-Βιογραφικό σημείωμα και διαθήκη Μαρίας Α. Πάλλη.  

-Γεώργιος Δ. Στεφάνου: σχολικοί έλεγχοι και ενδεικτικά, επιστολές Διονυσίου 

Στεφάνου προς τον γιο του (1896-1929).  

-Ιωάννης Δ. Στεφάνου: τηλεγράφημα, επιστολή Δ. Λεβίδη (1921, 1926).  

υποφακ. 6. 7 Ποικίλα 

Νεανική θεατρική φάρσα του Δ. Στεφάνου με τίτλο "Ο Φιλάργυρος απατημένος", 

"Οδηγίαι προς ταξιδιώτη από Τουρίνον μέχρι Βενετίας, πληρεξούσια διαφόρων 

προς Στεφάνου, σημειώματα, επιστολές, διάφοροι φάκελοι από το αρχείο με 

χειρόγραφες ενδείξεις, αλλά κενοί περιεχομένου.  

 

 


