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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

∆ιοικητικά αρχεία Ι (πρώην Ιστορικού Αρχείου) 
Aρχείο Πάργας Φ. 100 

 
1660-1819 συνοπτικό 

ευρετήριο σ. 24 
αρχεία τοπικής 
διοίκησης  

Αστυνοµία 
Eκτελεστική 

Φ. & κτχ. 
2095 

1818-1866 Α. Νικηφόρου-
Τεστόνε, Αρχείο 
Εκτελεστικής 
Αστυνοµίας 
(1818-1866), 
Συνοπτικό 
Ευρετήριο, 
Κέρκυρα 1991, σ. 
290 

άδειες, αιτήσεις, 
ανακλήσεις, 
αναφορές, 
αντιδεικτήρια 
εκτιµήσεως 
ελαιοκάρπου, 
αποδείξεις, 
αποφάσεις, βιβλία 
ταµείου, 
γνωστοποιήσεις,κ.ά. 

Αστυνοµία 
Πολιτική 

Φ. 163 1807-1870 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

άδειες, λειτουργία 
υπηρεσίας 
καθαριότητας, 
υπηρεσίας 
φωτισµού, 
αστυνόµευσης της 
πόλης κ.ά. 

Aυτοκρατορικοί 
Γάλλοι 

Φ. 137 1807-1818 συνοπτικό 
ευρετήριο σ. 28 

αρχεία τοπικής 
διοίκησης 

Γάλλοι 
∆ηµοκρατικοί 

Φ. 11 1797-1799 συνοπτικό 
ευρετήριο σ. 2 

αρχεία τοπικής 
διοίκησης 

∆ηµόσια έργα Φ. 83 1820-1885 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

αρχεία διαχείρισης 
δηµόσιων έργων 

∆ιαβατήρια Φ. 75 1800-1870 Α. Νικηφόρου, 
Τα διαβατήρια του 
19ου αι. των 
Αρχείων της 
Κέρκυρας, 
Κέρκυρα 2003 

ταξιδιωτικά 
έγγραφα του 19ου αι.  
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

Εγχώριος 
∆ιαχείρισις 

Φ & κτχ. 
2295 
 

1386-1926 συνοπτικό 
ευρετήριο σ. 764 

αρχεία δηµοτικής 
διαχείρισης, δια-
χείρισης εκκλη-
σιαστικής περι-
ουσίας ορθόδοξης & 
λατινικής 
Εκκλησίας 

Εκτιµήσεις 
Ελαιοκάρπου 

Φ. & κτχ. 
513 

1723-1864 
 

συνοπτικό 
ευρετήριο σ. 33 

καταχωρίσεις 
πράξεων εκτίµησης 
ελαιοκάρπου 

Ενετική ∆ιοίκηση Φ. 1261 1364-1807 συνοπτικό 
ευρετήριο σ. 78 

αποφάσεις, πράξεις, 
θεσπίσµατα της 
τοπικής και 
κεντρικής βενετικής 
διοίκησης, εκδίκαση 
δικαστικών προσφυ-
γών  

Ενετοκρατία Φ. 108 1386-1797 1) συνοπτικό 
ευρετήριο, σ.12 
2) Levi C.A., 
Corfù ed il Le-
vante, Relazione 
storico archivista, 
v.1, Venezia 
1907, σ. 254 

αρχεία κερκυραϊκού 
Συµβουλίου - υπη-
ρεσιών της τοπικής 
διοίκησης 

Έπαρχος Φ. 308 1818-1864 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

αρχεία ∆ηµοτικής 
αρχής  

Θησαυροφυλάκιο 
(Γενικό) 

Φ.234 1816-1865 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

οικονοµική 
διαχείριση Ιονίου 
Κράτους 

Ιόνιο Κράτος Φ. 682 
 

1816-1864 συνοπτικό 
ευρετήριο σ. 137 

αρχείο τοπικής 
διοίκησης 
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

Ληξιαρχικά κτχ. 1198 1841-1932 ευρετήρια κατά 
κατηγορία, 
(γεννήσεις, 
θάνατοι, γάµοι) 

ληξιαρχικά βιβλία 
βαπτίσεων, γάµων 
& θανάτων µε τα 
αντίστοιχα ευ-
ρετήριά τους 

Ληξίαρχος Φ. 33 1841-1863 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

ληξιαρχικά βιβλία 
βαπτίσεων, γάµων 
& θανάτων 

Επιτροπή της 
αγαθοεργίας 

Φ. 4 1836 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

αρχεία διαχείρισης 
αγαθοεργιών 

Οικοδοµικές άδειες 
Ιονίου Κράτους (1) 
[αρχειακή σειρά: 
Έπαρχος] 

Φ.12 1819-1863 αναλυτικά 
περιγραφικά 
δελτία  κατά 
οικοδοµική άδεια  

αιτήσεις, 
κοινοποιήσεις, 
σχέδια, εκθέσεις, 
δικαστικές 
αποφάσεις 

Οικοδοµικές άδειες 
Ιονίου Κράτους (2) 
[αρχειακή σειρά: 
Ιόνιον Κράτος] 

Φ. 45 1819-1863 αναλυτικά 
περιγραφικά 
δελτία κατά 
οικοδοµική άδεια 

αιτήσεις, κοινο-
ποιήσεις, σχέδια, 
εκθέσεις, δικαστικές 
αποφάσεις 

Ρωσσοτούρκοι, 
Επτάνησος Πολιτεία 

Φ.49 1799-1807 συνοπτικό 
ευρετήριο σ. 15 

αρχεία διαχείρισης 
της τοπικής 
διοίκησης 

Σχέδια (λυτά) α.α. 64 1803-1933 περιγραφικά 
δελτία κατά 
σχέδιο 

σχέδια δηµόσιων -
κυρίως- κτηρίων 
(θέατρο, λουτρά, 
φυλακές, ψυχια-
τρικό νοσοκοµείο, 
ενεχυροδανειστήριο 
κ.ά.) 

Τοπικός 
Αρχειοφύλακας 

Φ. 24 1807-1866 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

ληξιαρχικά & 
συναφής 
αλληλογραφία 
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

Υγειονοµείο Φ. & κτχ. 
241 

1673-1858 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

πιστοποιητικά 
θανάτου, υγείας 
πλοίων & επιβατών, 
αναχωρήσεις και 
αφίξεις επιβατών & 
πλοίων, καταθέσεις 
επιβατών και 
ναυτικών, στοιχεία 
κίνησης λιµανιών, 
αλληλογραφία, 
κίνηση λοιµοκαθαρ-
τηρίου 

∆ιοικητικά αρχεία ΙΙ (πρώην Αρχείου Ιονίου Γερουσίας) 
Αυτοκρατορικοί 
Γάλλοι 

Φ. 143 1807-1817 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

διαχείριση τοπικής 
διοίκησης 

∆ηλοποιήσεις Φ. 5 1767-1813 συνοπτική 
περιγραφή 

δηµοσιοποίηση 
διοικητικών 
αποφάσεων 

Έκτακτος 
Απεσταλµένος- 
Θρασύβουλος 
Ζαΐµης 

Φ. 9 1864 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

διοικητική 
αλληλογραφία 

Ελληνικό Προξενείο Φ. 33 1833-1864 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

αρχείο του 
Ελληνικού 
Προξενείου στα 
Ιόνια Νησιά  

Επτάνησος Πολιτεία Φ.473 1799-1807 γενικό ευρετήριο,  
ειδικό ευρετήριο 
θεσπισµάτων της 
Γερουσίας,  
ειδικό ευρετήριο 
αλληλογραφίας 
της Γερουσίας 

αρχεία της 
διαχείρισης της 
διοίκησης κατά την 
περίοδο της 
Επτανήσου 
Πολιτείας 

Θησαυροφυλάκιο 
(τοπικό)  

Φ. 275 1725-1816 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

αρχεία οικονοµικής 
διαχείρισης τοπικής 
διοίκησης  
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

Προσωρινή 
Κυβέρνηση Κάµπελ 

Φ. 65 1814-1817 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

αρχεία της 
προσωρινής 
διοίκησης υπό τον 
Κάµπελ 

Βουλή/Γερουσία Φ. 1528 1817-1864 συνοπτικό 
ευρετήριο 

πρωτόκολλα, 
ευρετήρια 
πρωτοκόλλων, 
πρακτικά 
συνεδριάσεων, 
µεταφράσεις των 
πρακτικών 
συνεδριάσεων στα 
αγγλικά, 
αλληλογραφία, 
ευρετήρια 
αλληλογραφίας, 
προσφυγές προς 
Γερουσία 

Αρχείο Ζαΐµη  Φ. 8 1864 περιγραφικά 
δελτία  κατά 
φάκελο 

αρχείο που αφορά 
στη δραστηριότητα 
του έκτακτου 
απεσταλµένου του 
Ελληνικού Κράτους 
στα Ιόνια Νησιά 

Αρχείο Ιωάννη 
Καποδίστρια 

Φ.1206 1822-1832 συνοπτικό 
ευρετήριο 

αλληλογραφία του 
Κυβερνήτη και των 
αδελφών του 
Αυγουστίνου και 
Βιάρου & και 
έγγραφα σχετικά µε 
τις δραστηριότητες 
του Κυβερνήτη  

Νεότερα διοικητικά αρχεία 
Κρατικός 
Αερολιµένας (1) 
[Α.Β.Ε. 45, Α.Ε.Ε. 
διοικ./6.1] 

Φ. 1 1977-1993 συνοπτική 
περιγραφή 

εγκύκλιοι, πίνακες 
στοιχείων κίνησης, 
απογραφικά δελτία, 
σύνθεση προσω-
πικού  
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

Κρατικός 
Αερολιµένας (2) 
[A.B.E. 50, Α.Ε.Ε. 
διοικ./6.2] 

Φ. 4 1985-1995 συνοπτική 
περιγραφή  

εγκύκλιοι, αποφά-
σεις αρµόδιου 
Υπουργού, στοιχεία 
οργάνωσης συνόδου 
κορυφής 1994 

Αρχείο Αρχείων 
Κέρκυρας 

Φ. 111 1862-1960 συνοπτικό 
ευρετήριο 

ανενεργό αρχείο 
των Αρχείων της 
Κέρκυρας 

Κ.Ε.Γ.Ε. [A.B.E. 
25, Α.Ε.Ε. διοικ./4] 
 

Φ. 145 
 
 

1935-1966 
 
 

συνοπτική 
περιγραφή 

αλληλογραφία, 
ονοµαστικές κα-
ταστάσεις, έντυπα, 
πρακτικά συν-
εδριάσεων κ.ά. 

Εγχώριος 
Εποικισµός 
[A.B.E. 26, Α.Ε.Ε. 
διοικ./5] 
 

β. Φ. 677 β. 1627-
1958 

συνοπτική 
περιγραφή 

αποφάσεις 
εµφυτεύσεων, 
αγροληψίες, 
αποζηµιώσεις, 
βεβαιώσεις 
ιδιοκτησίας, 
γνωµοδοτήσεις κ. ά.  

Κεντρικό 
Λιµεναρχείο 
Κερκύρας (1) 
[Α.Β.Ε. 53, 
Α.Ε.Ε.διοικ./7.1] 

Έγγραφα 3 1993 
 

συνοπτική 
περιγραφή 

επιθεωρήσεις 
σκαφών, σήµατα, 
εγκύκλιοι κ.ά. 

Κεντρικό 
Λιµεναρχείο 
Κερκύρας (2) 
[Α.Β.Ε. 63, Α.Ε.Ε. 
διοικ./7.2] 

Έγγραφα 5 1996-1997 συνοπτική 
περιγραφή 

επιθεωρήσεις 
σκαφών, σήµατα, 
εγκύκλιοι κ.ά. 

Κεντρικό 
Λιµεναρχείο 
Κερκύρας (3) 
[Α.Β.Ε. 78, Α.Ε.Ε. 
διοικ./7.3] 

Έγγραφα 
29 

1994-1997 συνοπτική 
περιγραφή 

επιθεωρήσεις 
σκαφών, σήµατα, 
εγκύκλιοι κ.ά. 
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

∆/νση Α΄ Λ. Τ. 
Παλαιοκαστρίτσας-
Σκριπερό (1)  
[Α.Β.Ε 86, Α.Ε.Ε. 
διοικ. 10.1] 

Έγγραφα 7 1994-1997 συνοπτική 
περιγραφή 

εντοπισµοί ρύ-
πανσης, κανονισµοί 
λιµένα, αποδεικτικά 
ναυτικής ικανότητας 

∆/νση Α΄ Λ. Τ. 
Παλαιοκαστρίτσας-
Σκριπερό (2)  
[Α.Β.Ε 93, Α.Ε.Ε. 
διοικ./10.2] 

Έγγραφα 
13 

2001 συνοπτική 
περιγραφή 

διοικητική δια-
χείριση, έλεγχοι 
µεταφοράς εµπορευ-
µάτων, εγκύκλιοι 

∆/νση Α΄ Λ. Τ. 
Παλαιοκαστρίτσας-
Σκριπερό (3)  
[Α.Β.Ε. 95, Α.Ε.Ε. 
διοικ./10.3] 

Έγγραφα 
75 

2002 συνοπτική 
περιγραφή 

επιθεωρήσεις 
σκαφών, σήµατα, 
εγκύκλιοι, κ.ά. 

Τµήµα ∆ιεύθυνσης 
Γεωργίας -
Νοµαρχία Κέρκυρας 
[Α.Β.Ε. 62, Α.Ε.Ε. 
διοικ./9] 

Φ. 8 1937-1949 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

πρακτικά 
συνελεύσεων ∆/Σ 
Γεωργικού Ταµείου 
Κέρκυρας 

Τµήµα ∆ιεύθυνσης 
Εσωτερικών -
Νοµαρχία Κέρκυρας 
[Α.Β.Ε 8, Α.Ε.Ε. 
διοικ./1] 

 Φ. 800 1865-1951 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

αποφάσεις 
Νοµάρχη, 
αναφορές, 
αλληλογραφία, µε 
Υπηρεσίες του 
Νοµού και της 
Πρωτεύουσας. 

Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους - 
Υπηρεσία 
∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου- Νοµαρχία 
Κέρκυρας [Α.Β.Ε. 
55, Α.Ε.Ε. διοικ./8] 

Φ. 57 1963-1989 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

διαχείριση 
δηµοσιονοµικού 
ελέγχου   
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

Ο.Α.Ε.∆. 
[Α.Β.Ε.12, Α.Ε.Ε. 
διοικ./2] 

Έγγραφα 9 1979-1984 συνοπτική 
περιγραφή 

ονοµαστικές 
καταστάσεις  
χορήγησης 
επιδοµάτων 
ανεργίας, τέκνων, 
στράτευσης & 
µητρότητας, 
πρωτόκολλα 
καταγγελιών 

T.E.B.E. [Α.Β.Ε. 19, 
Α.Ε.Ε. διοικ./3] 

Φ. 367 1949-1991 συνοπτική 
περιγραφή κατά 
φάκελο 

συνταγολόγια, 
διοικητική 
αλληλογραφία 

Εκκλησιαστικά αρχεία 
Αρχείον  
Θρησκείας (1) 

Φ. 313 1753-1867 συνοπτικό 
ευρετήριο 

διαχείριση 
εκκλησιαστικής 
περιουσίας 

Αρχείον  
Θρησκείας (2) 

Φ. 30 1755-1866 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

αρχεία διαχείρισης  
εκκλησιών 

Έγγραφα 
Εκκλησιών 

Φ. 590 1753-1833 συνοπτικό 
ευρετήριο 

Βιβλία τηρούµενα 
στις εκκλησίες που 
αφορούν στη 
διαχείριση των 
εκκλησιών και των 
περιουσιακών τους 
στοιχείων  

Ληξιαρχικά 
Εκκλησιών 

Φ. 335 1650-1858 συνοπτικό 
ευρετήριο 

καταχωρίσεις 
βαπτίσεων, γάµων 
& θανάτων κατά 
Εκκλησία 

Μητροπολίται 
Κερκύρας 

Φ. 140 1800-1833 συνοπτικό 
ευρετήριο 

γραµµατεία 
Μητροπολιτών  

Πρωτοπαπάδες 
(Μεγάλοι) 

Φ. 81 1604-1800 συνοπτικό 
ευρετήριο 

γραµµατεία 
Πρωτοπαπάδων 
(επιστολές, 
διαταγές, 
αφορισµοί, 
καταχωρίσεις γάµων 
κ.ά.) 
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

∆ικαστικά αρχεία 
Αστικό ∆ικαστήριο Φ. 137 1804-1808 περιγραφικά 

δελτία κατά 
φάκελο 

αρχεία αστικού 
δικαστηρίου 

Αστυνοµία 
∆ικαστική 

Φ. 169 1818-1866 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

αρχεία που 
προέκυψαν από την 
άσκηση 
αρµοδιοτήτων της 
∆ικαστικής 
Αστυνοµίας    

Ειρηνοδικείον Φ. 5.648 1596-1866 συνοπτικό 
ευρετήριο 

αρχεία  
Ειρηνοδικείου 

Ειρηνοδικείον 
προαστίων & της 
υπαίθρου- 
Περιοχικά 
δικαστήρια 

Φ. 366 1797-1818 
& 1843-
1866 

περιγραφικά 
δελτία  κατά 
φάκελο 

αρχεία 
ειρηνοδικείων 
προαστίων & 
υπαίθρου 

∆ηµόσιος 
Συνήγορος 

Φ. 336 1818-1864 περιγραφικά 
δελτία  κατά 
φάκελο 

υποθέσεις που έχουν 
παραπεµφθεί στο 
∆ηµόσιο Συνήγορο 
& σχετική 
αλληλογραφία 

Εµποροδικείον Φ. 750 1798-1866 συνοπτικό 
ευρετήριο 

αρχεία  
Εµποροδικείου 

Εφετείον Φ.518 1796-1866 συνοπτικό 
ευρετήριο 

αρχεία   Εφετείου 

Κακουργοδικείο Φ. 624 1729-1866 περιγραφικά 
δελτία  κατά 
φάκελο 

Αρχεία 
Κακουργοδικείου 

Πρωτοδικείον (1) Φ. 2.533 1799-1866 συνοπτικό 
ευρετήριο 

αρχεία  
Πρωτοδικείου  

Πληµµελειοδικείον Φ. 1731 1807-1866 συνοπτικό 
ευρετήριο 

αρχεία  
Πληµµελειοδικείου 

Πληµµελειοδικείον-
Ανάκρισις 

Φ. 147 1835-1866 συνοπτικό 
ευρετήριο 

αρχεία που 
προέκυψαν από τη 
διενέργεια 
ανακρίσεων  
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

Συνήγορος της 
Κυβέρνησης επί  
πολιτικών 
υποθέσεων 

Φ. 20 1826-1842 συνοπτική 
περιγραφή κατά 
φάκελο 

αρχεία που 
προέκυψαν από την 
εκδίκαση  
υποθέσεων της 
Κυβέρνησης που 
εκκρεµούσαν στα 
∆ικαστήρια 

Συνήγορος των 
πτωχών 

Φ. 8 1824-1840 συνοπτική 
περιγραφή κατά 
φάκελο 

δικογραφίες, 
αλληλογραφία, 
αποφάσεις κ.ά. 

Νεότερα δικαστικά αρχεία 
Ειρηνοδικείο 
Καστελλάνων Μέσης  
[Α.Β.Ε. 3, Α.Ε.Ε. 
δικ./2] 

Φ. 25 1864-1950 κατάσταση 
µεταφεροµένου 
υλικού 

αρχεία 
Ειρηνοδικείου 

Ειρηνοδικείο 
Λευκίµµης [A.B.E. 
92, Α.Ε.Ε. δικ./4] 

Φ. 94 1866-1941 συνοπτικό 
ευρετήριο 

αρχεία 
Ειρηνοδικείου 

Πρωτοδικείον (2) 
[A.B.E. 1, Α.Ε.Ε. 
δικ./1.1] 

Φ. 1.158 1823-1948 συνοπτικό 
ευρετήριο 

πρακτικά αποφάσεις 
Πρωτοδικείου & 
Κακουργοδικείου, 
εφηµερίδες 
Κυβερνήσεως.  

Πρωτοδικείον (3) 
[Α.Β.Ε. 18, Α.Ε.Ε. 
δικ./1.2] 

Φ. 98 1955-1979 συνοπτικό 
ευρετήριο 

πρακτικά, 
αποφάσεις 
Πρωτοδικείου     

Πρωτοδικείον 
(4)[Α.Β.Ε. 23, 
Α.Ε.Ε. δικ./1.3] 

Φ.136 1895-1985 συνοπτικό 
ευρετήριο 

πρακτικά, 
αποφάσεις 
Πρωτοδικείου   

Πρωτοδικείον 
(5)[Α.Β.Ε. 24, 
Α.Ε.Ε. δικ./1.4] 

Φ.136 1867-1965 συνοπτικό 
ευρετήριο 

πρακτικά, 
αποφάσεις 
Πρωτοδικείου   

∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο  
[Α.Β.Ε. 27, Α.Ε.Ε. 
δικ./3] 

Φ. 40 1964-1985 συνοπτική 
περιγραφή 

δικογραφίες 
µονοµελούς & 
τριµελούς 
∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου 
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

Εκπαιδευτικά αρχεία 
Γεωργικό σχολείο 
Νυµφών Κερκύρας 
[A.B.E. 5, Α.Ε.Ε. 
Εκπαιδ./1]. 

Φ. 2 1931-1932 συνοπτική 
περιγραφή 

µαθητολόγιο, 
ειδικός έλεγχος 

Α΄ Γυµνάσιο 
Κερκύρας [Α.Β.Ε. 
30, Α.Ε.Ε. 
Εκπαιδ./4] 

Φ. 156 1818-1958 συνοπτικό 
ευρετήριο 

διοικητική 
διαχείριση 
εκπαιδευτικών 
τίτλων, 
µαθητολόγια, βιβλία 
ύλης, µισθολογικές 
απουσιολόγια κ.ά.  

Γυµνάσιο 
Σκριπερού [Α.Β.Ε. 
22, Α.Ε.Ε. 
Εκπαιδ./2] 

Φ. 22 1979-1990 συνοπτική 
περιγραφή 

αλληλογραφία, 
στατιστικοί πίνακες, 
µαθητικές επιδόσεις, 
σύλλογοι γονέων 

Ε’ ∆ηµοτικό 
Σχολείο [Α.Β.Ε. 91, 
Α.Ε.Ε. εκπαιδ./5 

Φ. 33 1900-1979 συνοπτική 
περιγραφή 

µαθητολόγια, 
γενικοί έλεγχοι 

Μαθητικές 
κατασκηνώσεις 
[Α.Β.Ε. 29, Α.Ε.Ε. 
εκπαιδ./3 

Φ. 36 1973-1985 συνοπτική 
περιγραφή 

διαχείριση 
τροφίµων, 
οικονοµικών, 
µισθολογικά 

Ο.Τ.Α.     
Κοινότητες πρώην 
∆ήµου Λευκιµµαίων 
[Α.Β.Ε. 66, Α.Ε.Ε. 
ΟΤΑ/1] 

Φ. 45 1917-1986 συνοπτική 
περιγραφή 

έγγραφα που 
αφορούν στη 
λειτουργία των 
πρώην κοινοτήτων 
Λευκίµµης, Άνω 
Λευκίµµης και 
Ριγγλάδων 
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

Συµβολαιογραφικά αρχεία 
∆ιαθήκες 2.230 

διαθήκες (η 
καταγραφή 
συνεχίζεται
: υπολογί-
ζονται  
10.000 
διαθήκες) 

1805-1844 συνοπτικά δελτία 
κατά έγγραφο 

διαθήκες µυστικές 

Συµβολαιογραφικά Φ. 3262 1472-1869 συνοπτικό 
ευρετήριο 

συµβολαιογραφικές 
πράξεις 

Νεότερα Συµβολαιογραφικά 
Συµβολαιογράφος 
Αικατερίνη 
Βοντετσιάνου 
[Α.Β.Ε. 71, Α.Ε.Ε. 
συµβ./1] 

Φ. 1053 1836-1942 συνοπτικό 
ευρετήριο-
συµβολαιογραφικ
ά ευρετήρια 

συµβολαιογραφικές 
πράξεις 

Συµβολαιογράφος  
Γεώργιος Ζωχιός 
[Α.Β.Ε. 72, Α.Ε.Ε. 
συµβ./2] 

Φ. 140 1920-1956 συνοπτικό 
ευρετήριο-
συµβολαιογραφικ
ά ευρετήρια 

συµβολαιογραφικές 
πράξεις 

Συµβολαιογράφος 
Αδαµαντίνη 
Κοντού-Μανωλίδου 
[Α.Β.Ε. 99, Α.Ε.Ε. 
συµβ./5] 

Φ. 210 1939-1975 συνοπτικό 
ευρετήριο- 
συµβολαιογραφικ
ά ευρετήρια 

συµβολαιογραφικές 
πράξεις 

Συµβολαιογράφος  
Αλέξανδρος 
Πετσάλης [Α.Β.Ε. 
75, Α.Ε.Ε. συµβ./3] 

Φ. 424 1855-1949 συνοπτικό 
ευρετήριο-
συµβολαιογραφικ
ά ευρετήρια 

συµβολαιογραφικές 
πράξεις 

Συµβολαιογράφος 
Σπυρίδων Σπίγγος  
[Α.Β.Ε. 83, Α.Ε.Ε. 
συµβ./4] 

Φ. 444 1840-1937 συνοπτικό 
ευρετήριο-
συµβολαιογραφικ
ά ευρετήρια 

συµβολαιογραφικές 
πράξεις 

Ιδιωτικά aρχεία (αρχείο Ιονίου Γερουσίας) 
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

Αρχείο αδελφών 
Κόλλα 

Φ. 43 1700-1866 Συνοπτική 
περιγραφή 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας & 
φαρµακείου καθώς 
& οικονοµική 
διαχείριση 
οικογενειακού 
προϋπολογισµού 

Νεότερα Ιδιωτικά aρχεία 
Αρχείο Αγγλικού 
Αλληλοβοηθητικού  
Συλλόγου Μπριτάνια 
[Α.Β.Ε. 52, Α.Ε.Ε. 
ιδιωτ./10 

Φ. 18 1915-1984 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

αλληλογραφία, 
έντυπα, οικονοµική 
διαχείριση 

Αρχείο οικογένειας 
Σπυρίδωνος & 
Παντελή  
Αναγνωστόπουλου 
[Α.Β.Ε. 10, Α.Ε.Ε. 
ιδιωτ./4.1] 

Φ. 41 1597-1949 συνοπτική 
περιγραφή κατά 
φάκελο 

αλληλογραφία, 
συµβολαιογραφικές 
πράξεις, διαχείριση 
κτηµατικής 
περιουσίας 

Αρχείο οικογένειας 
Σπυρίδωνος & 
Παντελή  
Αναγνωστόπουλου 
[Α.Β.Ε. 42, Α.Ε.Ε. 
ιδιωτ./4.2] 

Φ. 29 1588-1949 αναλυτική 
περιγραφή κατά 
φάκελο 

αρχείο δικηγόρου 
Σπυρ. Α. 
Καποδίστρια 

Αρχείο οικογενείας 
Τίνας Βασιλά 
[Α.Β.Ε. 4, Α.Ε.Ε. 
ιδιωτ./2] 

Φ.3 1821-1922 Α. Νικηφόρου-
Τεστόνε, Το 
αρχείο της 
οικογένειας Τίνας 
Βασιλά, 1729-
1922, Επετηρίδα 
των Γενικών 
Αρχείων του 
Κράτους 1991-
1992, σ. 197-241 

δικογραφίες, 
συµβολαιογραφικές 
πράξεις, ιδιωτικά 
συµφωνητικά, 
πιστοποιητικά κ. ά. 
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

Αρχείο Κώστα 
∆αφνή [Α.Β.Ε. 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 46, 
47, 48, 49, 57, 60, 
69, Α.Ε.Ε. 
ιδιωτ./8.1-8.17] 

Φ. 290 1980-1988 αναλυτικό 
ευρετήριο 

σηµειώσεις, έντυπα, 
εφηµερίδες, 
περιοδικά κ.ά. 

Αρχείο Σπύρου 
Θεοτόκη 
[Α.Β.Ε. 56, Α.Ε.Ε. 
ιδιωτ../11.1] 

Φ. 2 1731-1939 αναλυτικό 
ευρετήριο 

αλληλογραφία, 
πιστοποιητικά 
σπουδών, 
ληξιαρχικές πράξεις 

Αρχείο Σπύρου 
Θεοτόκη 
[Α.Β.Ε. 68, Α.Ε.Ε. 
ιδιωτ./11.2] 

Φ. 1 1777 αναλυτική 
περιγραφή 

τετράδιο µε 
συµβολαιογραφική 
πράξη πλήρους 
παραχώρησης του 
Pietro Settini προς 
τον αδελφό του 
Spiridion Settini 

Αρχείο Στυλιανού 
Καιροφύλακα  
[Α.Β.Ε. 94, Α.Ε.Ε. 
ιδιωτ./15] 

Φ. 1 1690-1914 αναλυτικό 
ευρετήριο 

αντίγραφα 
ληξιαρχικών 
πράξεων & 
συµβολαιογραφικών 
πράξεων, 
προικοσύµφωνα και 
εκτιµήσεις, έγγραφα 
οικονοµικής 
διαχείρισης και 
επαγγελµατικής 
ενασχόλησης. 
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

Αρχείο ∆ηµητρίου 
Κόλλα (1) [Α.Β.Ε. 
2, Α.Ε.Ε. ιδιωτ./1.1] 

Φ. 28 1583-1950 Α. Νικηφόρου-
Τεστόνε, Αρχείο 
∆ηµητρίου Κόλλα, 
Συνοπτικό 
Ευρετήριο, 
Κέρκυρα 1989 

διαχείριση 
οικογενειακής 
περιουσίας, 
κατάστιχα 
καταχώρισης 
οικογενειακού 
προϋπολογισµού, 
αλληλογραφία 
Φρειδερίκου και 
Μαργαρίτας 
Αλµπάνα  

Αρχείο ∆ηµητρίου 
Κόλλα (2) [Α.Β.Ε. 
6, Α.Ε.Ε. ιδιωτ./1.2] 

1 τετράδιο, 
9 χφ.  

1691- αναλυτική 
περιγραφή κατά 
έγγραφο 

δίπλωµα του 
Αυτοκράτορα 
Λεοπόλδου Α΄ & 9 
χφ. 
συµβολαιογραφικές 
πράξεις & έγγραφα 
Γερουσίας 

Αρχείο ∆ηµητρίου 
Κόλλα (3) [Α.Β.Ε. 
7, Α.Ε.Ε. ιδιωτ./1.3] 

2 φάκελοι  1740-1896 αρχείο ∆ηµητρίου 
Κόλλα, 
Συνοπτικό 
Ευρετήριο, 
Κέρκυρα 1989 

αλληλογραφία 
Μαργαρίτας 
Αλβάνας-Μηνιάτη 
& Φρειδερίκου 
Μηνιάτη 

Αρχείο ∆ηµητρίου 
Κόλλα (4)  [Α.Β.Ε. 
14, Α.Ε.Ε. 
ιδιωτ./1.4] 

110 σχέδια, 
345 
φωτοτυπίες 
σχεδίων 

1832-1977 αναλυτική 
περιγραφική 

σχέδια 
αρχιτεκτονικά 
δηµόσιων και 
ιδιωτικών κτηρίων 

Αρχείο ∆ηµητρίου 
Κόλλα (5) [Α.Β.Ε. 
21, Α.Ε.Ε. 
ιδιωτ./1.5] 

14 µφ., 1 
φυλλάδιο 

1800-1840 συνοπτική 
περιγραφή 

14 µονόφυλλα & 1 
φυλλάδιο µε  
προκηρύξεις, 
διατάγµατα 

Αρχείο Θεόδωρου 
Μακρή 
[Α.Β.Ε. 90, Α.Ε.Ε. 
ιδιωτ./14] 

Φ. 93 1908-1955 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

δικογραφίες 



 16 

αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

Αρχείο οικογένειας 
Γερασίµου Μεταξά 
[Α.Β.Ε. 41, Α.Ε.Ε. 
ιδιωτ./9 ] 

Φ. 14 1883-1944 κατάσταση 
µεταφεροµένου 
υλικού 

αλληλογραφία, 
εµπορικές 
δραστηριότητες  

Αρχείο Βασιλείου 
Μυλωνόπουλου 
[Α.Β.Ε. 13, Α.Ε.Ε. 
ιδιωτ./6] 

Φ. 4 1748-1911 συνοπτικό 
ευρετήριο 

δικογραφίες 

Αρχείο 
Κωσταντίνου 
Παλατιανού 
[Α.Β.Ε. 81, Α.Ε.Ε. 
ιδιωτ./13] 

Φ. 45 1609-1980 περιγραφικά 
δελτία κατά 
φάκελο 

διαχείριση 
οικογενειακής 
περιουσίας, 
προσωπικές 
σηµειώσεις 

Αρχείο Αντωνίου 
Πολυλά & Φανής 
Σκαραµαγκά 
[Α.Β.Ε. 9, Α.Ε.Ε. 
ιδιωτ./3] 

Φ. 3 1712-1890 συνοπτικό 
ευρετήριο 

διαχείριση 
οικογενειακής 
περιουσίας 

Αρχείο Σπύρου Ραθ 
[Α.Β.Ε. 11, Α.Ε.Ε. 
ιδιωτ./5] 

Φ. 20 1974-1978 συνοπτική 
περιγραφή κατά 
φάκελο 

έντυπα, σηµειώσεις 

Αρχείο οικ. 
∆ηµητρίου 
Σοφιανόπουλου 
[Α.Β.Ε. 67, Α.Ε.Ε. 
ιδιωτ./12] 

Φ. 19 1647-1970 αναλυτικό 
Ευρετήριο 

διαχείριση 
οικογενειακής 
περιουσίας 

Αρχείο Στέφανου 
Φακιολά [Α.Β.Ε. 
20, Α.Ε.Ε. ιδιωτ./7] 

Φ. 496 1944-1981 συνοπτικό 
ευρετήριο 

δικογραφίες 

Ιδιωτικές συλλογές  
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

Αργυρώς Γκίνη 
[Α.Β.Ε. 76, Α.Ε.Ε. 
συλλ./8] 

104 
αποκόµµατ
α 
εφηµερίδας
, 1 
φωτογραφί
α 

1964, αρχές 
του 20ου 
αι. 

περιγραφικό 
δελτίο 

δηµοσίευση στον 
ηµερήσιο τοπικό 
τύπο (Ελευθερία) 
του Κ.∆αφνή «Τα 
Επτάνησα στον 
αγώνα,», φωτ. 
λιτάνευσης του 
Αγίου Σπυρίδωνα 
στην επάνω πλατεία 
στις αρχές του 20ου 
αι. 

Ντίνου ∆ελφού 
[Α.Β.Ε. 28, Α.Ε.Ε. 
συλλ./1] 

 1 έγγραφο 26.03.1832 έγγραφο Ιονίου 
Πολιτείας 

περιγραφικό δελτίο 

Μαξιµιλιανού 
Λαβράνου 
[Α.Β.Ε. 80, Α.Ε.Ε. 
συλλ./9] 

1 
κατάστιχο 

1705-1858 περιγραφικό 
δελτίο 

Βιβλίο (χφ.) 
καταχώρισης 
συµβολαιογραφικών 
δικαιοπραξιών 
(διαφόρων 
συµβολαιογράφων)  
που αφορούν στην 
οικογένεια 
Λαβράνου 

Μαζαράκη 
Γεωργίου 
[Α.Β.Ε. 54 Α.Ε.Ε. 
συλλ./5] 

1 
κατάστιχο 

1956-1966 περιγραφικό 
δελτίο 

οικονοµική 
διαχείριση του 
συλλόγου 
«εργατικής 
αδελφότητας 
Κέρκυρας» 

Ε. Μεταλληνού 
[Α.Β.Ε. 43, Α.Ε.Ε. 
συλλ./2] 

6 κτχ. 1660-1860 συνοπτική 
περιγραφή 

καταχώριση 
συµβολαιογραφικών 
πράξεων διαφόρων 
συµβολαιογράφων 
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

Ελισάβετ Πογιάγου-
Θεοτόκη 
[Α.Β.Ε. 56, Α.Ε.Ε. 
συλλ./6 

1 κτχ. 1833-1843 περιγραφικό 
δελτίο 

κατάστιχο του 
Γενικού 
Θησαυροφυλακίου 
καταχώρισης 
οικονοµικών 
στοιχείων που 
αφορούν στα 
Επτάνησα  

Σπυρίδωνος 
Καλούδη 
[Α.Β.Ε. 88, Α.Ε.Ε. 
συλλ./10 

2 µφ., χφ. 1689, 1672 περιγραφικό 
δελτίο  

έγκριση της 
βενετικής διοίκησης 
για την ανέγερση 
ορθοδόξου 
εκκλησίας &  
αποδοχή από τον 
Πρωτόπαπα δωρεάς 
πιστού υπέρ 
εκκλησίας 

 Σπύρου Πογιάγου 
[Α.Β.Ε. 51, Α.Ε.Ε. 
συλλ./4.1] 

2 κτχ., 1 
τετρ., 83 φ. 
λυτά  

1818-1866 περιγραφικά 
δελτία  

καταχώριση 
πρακτικών και 
αλληλογραφίας του 
Τάγµατος των 
Αγίων Μιχαήλ & 
Γεωργίου, επιστολές 

 Σπύρου Πογιάγου 
[Α.Β.Ε. 58, Α.Ε.Ε. 
συλλ./4.2] 

1 κτχ., 2 
µφ. εντ., 2 
δφ. χφ.  

1818-1866 περιγραφικά 
δελτία  

καταχωρίσεις 
πολιτογραφήσεων 
Ιονίου Κράτους, 
πράξεις 
πολιτογράφησης 
αντίγραφα πράξεων 
πολιτογράφησης 

Νικολάου Τόµπρου 
[Α.Β.Ε. 74, Α.Ε.Ε. 
συλλ./7] 

1 κτχ., χφ. 1718-1898 περιγραφικό 
δελτίο 

καταχώριση 
σολιάτικων της 
εκκλησίας Υπερ-
αγίας Θεοτόκου 
Ευαγγελιστρίας των 
Ευρωπούλων 

Βάλτερ Μπόρις 
[Α.Β.Ε. 44 , Α.Ε.Ε. 
συλλ./3] 
 

1 µφ., δκτ. 1945 συνοπτικό δελτίο δελτίο ειδήσεων της 
Αγγλοελληνικής 
Υπηρεσίας 
πληροφοριών 
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

Κειµήλια  
Eric & Marie-
Louise Cremer 
[Α.Β.Ε., 61, 65, 70, 
77, 79, 82, 84, 87, 
89, 96, 100, 101,  
Α.Ε.Ε. κειµ./4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 
4.11, 4.12] 

21 
µετάλλια, 3 
αργυρά 
νοµίσµατα, 
1 χρυσό 
νόµισµα, 1 
πλακέτα 

19ος αι.  µετάλλια, 
νοµίσµατα και 
πλακέτα που έχουν 
κοπεί προς τιµήν 
του αυτοκρατορικού 
ζεύγους της 
Αυστρίας εις 
ανάµνηση διαφόρων 
επετείων. 

Ελένης  Ζερβού 
[A.Β.Ε. 85, Α.Ε.Ε., 
κειµ./5] 

1 
ελαιογραφί
α  

20ος αι.  ελαιογραφία του 
Νίκου Ζερβού που 
εικονίζει τοπίο της 
Κέρκυρας- 
ελαιώνας  (21,5 x 
28) 

Ιωάννη  Κόλλα 
[Α.Β.Ε. 16, 17, 
Α.Ε.Ε. κειµ./2.1, 
2.2] 
 

58 
νοµίσµατα 

τέλος 18ου-
αρχές 19ου 
αι. 

συνοπτιική 
περιγραφή 

χάλκινα  
επτανησιακά 
νοµίσµατα του 19ου 
αι.  

Σπυρίδωνος 
Μαλάµου [Α.Β.Ε 
59, Α.Ε.Ε. κειµ./3] 

1 
ελαιογραφί
α 

αρχές του 
αιώνα 

 προσωπογραφία του 
ζωγράφου Πάνου 
Αραβαντινού που 
εικονίζει  τον 
Σπυρίδωνα 
Λάµπρου ( 1851-
1919). Ελαιογραφία 
σε ξύλινη κορνίζα, 
1,19 x  0, 97 µ. 
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αρχειακή σειρά αριθµ. 
φακέλων 

ακραίες 
χρονολογίες 

ευρετήρια - 
καταγραφές 

συνοπτικό 
περιεχόµενο 

Στέφανου Ριζικάρη 
[Α.Β.Ε. 15, 102, 
Α.Ε.Ε. κειµ./1.1, 
1.2] 

2 ξύλινες 
µακέτες (77 
x 66 x 7 & 
73 x 52 x 
3,5 εκ.) 

1940-1943  αναπαράσταση σε 
δύο ξύλινες µακέτες 
του ιστορικού 
κέντρου της πόλης 
της Κέρκυρας το 
1940, πριν τους 
βοµβαρδισµούς µε 
ακριβή απεικόνιση 
των ορόφων των 
κατοικιών & 
αναπαράσταση των 
σηµείων 
βοµβαρδισµού του 
ιστορικού κέντρου 
της πόλης της 
Κέρκυρας το 1943. 

Μαργαρίτα 
Σαµούρκα -
Κουτσογιαννοπούλο
υ [Α.Β.Ε. 97, Α.Ε.Ε. 
κειµ./6] 

2 
χαρακτικά  
του Jean-
Battista 
Homann 
που 
αναπαριστο
ύν  τη 
διάταξη 
των 
βενετικών 
και 
τουρκικών 
χερσαίων 
και 
θαλάσσιων 
δυνάµεων 
κατά την 
τουρκική 
πολιορκία 
του 1716 
(60 x 50  
& 57 x 50) 

1718  αναπαράσταση της 
από ξηράς και 
θαλάσσης 
τουρκικής 
πολιορκίας της 
Κέρκυρας του 1716 
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