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Βιογραφικό σημείωμα
Οικογένεια των Ιωαννίνων, ο Επαμεινώνδας Ν. Λουριώτης (1817-1887) ήταν νομικός
και πολιτικός. Διετέλεσε βασιλικός επίτροπος στην Άρτα, νομάρχης Κέρκυρας και
γενικός διευθυντής ταχυδρομείων-τηλεγραφείων. Το 1886 συμμετείχε στην
κυβέρνηση Ζηνοβίου Βάλβη ως υπουργός Εξωτερικών. Ο υιός του Νικόλαος Ε.
Λουριώτης (;-1932) σπούδασε επίσης νομικά. Αρχικά διετέλεσε γραμματέας στα
ελληνικά προξενεία του Λονδίνου και της Φιλιππούπολης (1882-1886) και στη
συνέχεια νομάρχης σε διάφορα μέρη της Ελλάδας (1887-1922). Το 1891 παντρεύτηκε
την Ελίζα Δάλλα (;-1944), με την οποία απέκτησε τρεις κόρες: την Υπατία, την
Ασπασία-Ελισσάβετ (Λίλη) και τη Μαρία-Χριστίνα.

Κατάλογος αρχείου

Κ. 1
Επαμεινώνδας Ν. Λουριώτης (1817-1887)
Φ. 1
-Αλληλογραφία Ε. Λουριώτη, 1846-1898
-Επιστολή του Χαρίλαου Τρικούπη προς τον Ε. Λουριώτη, σχετικά με τη δημοσίευση
άρθρου του στην εφ. Καιροί, 7/1874
-Αλληλογραφία Ε. Λουριώτη με τον Δήμαρχο Άρτας, 1882
-Παρασημοφορήσεις Ε. Λουριώτη, 1884-1885
-Έκθεση της Ηπειρωτικής Επιτροπής σχετικά με τις διεκδικήσεις της Αλβανίας έναντι
της Ηπείρου και τη σύσταση ελληνικής αντιπροσωπείας για το θέμα αυτό, στην οποία
θα συμμετάσχουν οι Ε. Λουριώτης και Σπ. Μίλιος – Επιστολή του Ν. Λουριώτη προς
τον πατέρα του Ε. Λουριώτη για το ζήτημα αυτό, 3-4/1879
-Προσωπικά τεκμήρια: πληρεξούσια, carte-visite κ.ά., 1835-1869

Νικόλαος Ε. Λουριώτης (d. 1932)
Φ. 2

Υπηρεσιακά έγγραφα

-Αποφάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και βασιλικά διατάγματα για διορισμούς
και μεταθέσεις του Ν. Λουριώτη, στη θέση του Γραμματέα, σε ελληνικά προξενεία,
1882-1886
-Αποφάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συνεδριάσεις των Πρωτοδίκων
Αθηνών για τον διορισμό του ως δικηγόρου, 1886, 1890
-Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και βασιλικά διατάγματα για διορισμούς
και μεταθέσεις στη θέση του νομάρχη, 1887-1922
-Αλληλογραφία Ν. Λουριώτη, ως νομάρχης, με υπουργεία, την εταιρεία Fabrique d’
Armes L. Nagant και τον Ν. Δερλερέ για υπηρεσιακά θέματα, 1900-1921
Φ. 3

Παρασημοφορήσεις

-Παρασημοφορήσεις από τον βασιλιά της Σερβίας, τον βασιλιά Γεώργιο Α΄, τον
Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον βασιλιά της Ιταλίας, 1889-1913
Φ. 4

Προσωπική αλληλογραφία

-Αλληλογραφία του Ν. Λουριώτη με μέλη της οικογένειας του, 1868-1908
-Επιστολές του Ε. Λουριώτη προς τον γιο του Νικόλαο, 1867-1885
-Προσωπική αλληλογραφία, 1884-1907

Κ. 2

Νικόλαος Ε. Λουριώτης (συνέχεια)

Φ. 5

Προσωπικά τεκμήρια (οικονομικά-συνταξιοδοτικά)

-Οικονομικά έγγραφα: αλληλογραφία με τους δικηγόρους του Δ. Ι. Τσάτσο και
Κωνσταντίνο Μάκκα, τραπεζικά βιβλιάρια, αγορές μετοχών, καταβολές
ασφαλίστρων, σημειώματα, μισθωτήρια κ.ά., 1876-1932
-Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: βιβλιάριο, αποφάσεις, συνταξιοδοτικά
φυλλάδια, γραμμάτια είσπραξης κ.ά., 1901-1931
Φ. 6

Προσωπικά τεκμήρια

-Απολυτήρια, τίτλοι σπουδών, 1872-1880
-Χφ. σημειώματα, εκλογικό βιβλιάριο, άδεια οπλοφορίας κ.ά.
Ελίζα Λουριώτη (d. 1944)
Φ. 7

Κοινωνική-φιλανθρωπική δραστηριότητα

-Κουπόνια, προσκλήσεις, επιστολή προς Ε. Λουριώτη της Χιακής Αδελφότητος
Σύρου, 1907-1908

-Ανακοίνωση εκλογής της Ε. Λουρίωτη στο ΔΣ του Ελληνικού Εκπαιδευτικού
Συνδέσμου, 1917
-Ευχαριστήρια επιστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 23/5/1913
Φ. 8

Προσωπική αλληλογραφία

-Αλληλογραφία της Ε. Λουριώτη με την κόρη της Ασπασία-Ελισσάβετ (Λιλή), 19111927, χ.χ.
-Αλληλογραφία της Ε. Λουριώτη με την κόρη της Μαρία-Χριστίνα, 1922-1936, χ.χ.
Φ. 9

Προσωπικά τεκμήρια

-Προσωπική αλληλογραφία, 1897-1941, χ.χ.
-Προσωπικά τεκμήρια για οικονομικά και ιατρικά θέματα
-Τεκμήρια της Σοφίας Δάλλα (μητέρα της Ε. Λουριώτη): επιστολές, κάρτες κ.ά.,
1860-1895
Κ. 3

Ελίζα Λουριώτη (συνέχεια)

Φ. 10 Προσωπικά τεκμήρια
-Προσκλητήριο γάμου Ε. Λουριώτη και Ν. Λουριώτη, 1891
-Χφ. σημειώματα, ποιήματα, γυναικείο λεύκωμα κ.ά.
Ασπασία-Ελισσάβετ (Λιλή) Λουριώτη
Φ. 11 Προσωπικά τεκμήρια
-Προσωπική αλληλογραφία, χ.χ.
-Χφ. τετράδιο με ποιήματα, ευχετήριες κάρτες, carte-visite κ.ά.
-Χφ. τετράδια και σημειώσεις με τα βιογραφικά στοιχεία της Λ. Λουριώτη, πιθανόν
έχουν συνταχθεί από την αδελφή της Μαρία-Χριστίνα Λουριώτη, [1971]
Φ. 12 Προσωπικά τεκμήρια
-Πιστοποιητικά και πληρεξούσια για οικονομικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα της Λ.
Λουριώτη, 1932-1957
-Οικονομικά έγγραφα: βιβλιάρια, χρεόγραφα, αποδείξεις είσπραξης κ.ά., 1922-1960
Μαρία-Χριστίνα Λουριώτη
Φ. 13 Προσωπικά τεκμήρια
-Προσωπική αλληλογραφία: συλλυπητήριες επιστολές για τον θάνατο του πατέρα της
Ν. Λουριώτη και τον θάνατο της μητέρας της Ε. Λουριώτη, 1932, 1944
-Προσωπική αλληλογραφία Μ.-Χ. Λουριώτη με την οικογένεια και φίλους της, 19161932, χ.χ.

-Προσωπικά τεκμήρια: χφ. σημειώματα, κάρτα επιβίβασης στα ΜΜΜ κ.ά.
Κ. 4

Οικογένεια Λουριώτη

Φ. 14
-Προικοσύμφωνο της Ελένης Λουριώτη, 1833
-Αναγγελίες θανάτων μελών της οικογένειας
-Βιογραφικά σημειώματα μελών της οικογένειας
-Αταύτιστα χφ. κείμενα και σημειώσεις
Φ. 15 Φωτογραφίες
-Αταύτιστες φωτογραφίες, πιθανόν οικογενειακές
Κ. 5
-Χφ. σημειωματάρια και ατζέντες της οικογένειας, 1885-1966
-Cart-postal με φωτογραφίες ηθοποιών και καλλιτεχνών της εποχής, χ.χ.
-Επιφυλλίδα της εφ. Εστία σε συνέχειες: Marcelle Tinayre, Η Κόκκινη πόρτα, χ.χ.
-Επιφυλλίδα της εφ. Εστία σε συνέχειες: Βαρώνη Μαρία Συρκούφ, Έρως και
διπλωματία, χ.χ.

