
 
Κωδικός (οί) αναγνώρισης  Α.Ε. 36/00 
Τίτλος    ΠΙΕΡΡΗ, οικογένεια  

 
Χρονολογία (ες)  1616-1889 

 
Επίπεδο περιγραφής  Αρχείο 

 
Μέγεθος και υπόστρωμα της 

ενότητας περιγραφής (Ποσότητα, 

όγκος ή διαστάσεις)  

4 αρχειακά κουτιά  

Όνομα παραγωγού (ών)  Στέφανος (Νάκης) Πιέρρης (1889-1964) 

 
Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό 

σημείωμα  
Ο Στέφανος (Νάκης) Πιέρρης (1889-1964) ήταν γιος 

του Ευγένιου Πιέρρη και της Μαρίας Λουίζας 

Σταματοπούλου. Γνωστός βιβλιόφιλος και συλλέκτης, 

είχε συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό σπάνιων βιβλίων 

(κυρίως επτανησιακές εκδόσεις) και έγγραφα που 

αφορούσαν γενικά την οικογένεια Πιέρη. Παντρεύτηκε 

στις 12 Ιανουαρίου 1924 τη Σοφία το γένος Ηλία 

Βεροπούλου, με την οποία δεν απέκτησαν παιδιά. 

 

Οικογένεια Πιέρη: «Η οικογένεια Πιέρη ή Πιέρο (το 

σωστό είναι με ένα ρ το δεύτερο προστέθηκε  στα 

μέσα του του 19ου αιώνα και σήμερα όλοι οι απόγονοι 

της οικογένειας το γράφουν με δύο ρ) εμφανίζεται 

στην Κέρκυρα στα τέλη του 15ου αιώνα με τον 

Αντώνιο Πιέρο Πιέρη. Φαίνεται ότι η οικονομική του 

κατάσταση ήταν αξιόλογη γιατί η κόρη του Altadona 

παντρεύεται τον ιππότη Χριστόφορο Κοντόκολη, 

κυβερνήτη της κερκυραϊκής γαλέρας, ήρωα της 

ναυμαχίας της Ναυπάκτου (1571) και ο γιος του 

Ιωάννης παντρεύεται την Πετρίνα κόρη του ιερέα 

Φιλίππου Καλοχαιρέτη κτήτορα του Ιερού Λειψάνου 

του αγίου Σπυρίδωνα. 

Η οικογένεια Πιέρη εισήχθη στο Μεγάλο Συμβούλιο 

της πόλης, δηλαδή στην ευγένεια, το 1551. Στα 

πρακτικά του Μ.Συμβουλίου του έτους 1551 ο εγγονός 

του Αντωνίου Πιέρη, Σπυρίδων, εκλέγεται μέλος του 

Συμβουλίου των 150. Με τη χρονολογία αυτή 

συμφωνεί τόσο η χρυσόβιβλος της Αναγνωστικής 

Εταιρίας Κέρκυρας όσο και ο ιστορικός 

Μ.Σ.Θεοτόκης. Ο καθηγητής του Ιονίου 

Πανεπιστημίου  κ. Ν.Καραπιδάκης θεωρεί ως χρόνο 

εισδοχής της οικογένειας στο Μ.Συμβούλιο το 1496. Η 

οικογένεια είχε πέντε κλάδους των Πιέρη των 

Μουράγιων (Contrada delle Mure) των Πιέρη-

Κορμαρίν, των Τριβώλη-Πιέρη ή Contrada di Santo 

Antonio, των Πιέρη της Contrada της Υ.Θ. 

Κυροπούλας και των Πιέρη της Contrada της αγίας 

Αικατερίνης (Contrada S.Katerina ou dello scoglio) ή 

Πιέρη-Χαλικιοπούλου. Ο κλάδος των Μουράγιων έχει 

γενάρχη τον Άγγελο Πιέρη (1660-1716) και με συνεχή 

αρρενογονία έφθασε μέχρι τις μέρες μας. Ο κλάδος 

των Πιέρη-Κορμαρίν ξεκινάει από το Λαυρέντιο 



Πιέρη(1680) του Ιωάννη Βαπτιστή και της 

Διαμαντίνας Κρμαρίν. Ο κλάδος αυτός εξέλειπε το 

1848 με το θάντο του κόμητος Νικολάου-Γεωργίου 

Πιέρη. Ο κλάδος των Τριβώλη-Πιέρη ξεκινάει από το 

Δόκτορα Μαρίνο Πιέρη του Στέφανου και τη σύζυγό 

τουΑυγουστέλα Τριβώλη του Δημητρίου ( ο γάμος 

έγινε στην Κέρκυρα στο ναό του αγίου Αντωνίου στις 

10.10.1684. Ο κλάδος εξέλειπε το 1904 με το θάνατο 

του Αντωνίου Τριβώλη-Πιέρη. Ο κλάδος των Πιέρη 

της Contrada της Υ.Θ. Κυροπούλας ξεκινάει από τον 

Ιωάννη-Βαπτιστή Πιέρη (1650). Ο κλάδος αυτός 

εξέλειπε το 1807 με το θάντο της Μαρίας-Αιμιλίας 

Πιέρη μαρκησίας De Ribas. Ο κλάδος των Πιέρη της 

Contrada της αγίας Αικατερίνης ξεκινάει από τον 

Σταυράκη Πιέρη (1634) του Ιωάννη-Βαπτιστή και της 

Θοδούλας Πολίτη και έχει απογόνους μέχρι σήμερα». 

 

 [Το παραπάνω κείμενο Πιέρη ανήκει στον κ. Γιάννη 

Πιέρη και αποτελεί  απόσπασμα επιστολής που είχε την 

καλοσύνη να μου στείλει με πληροφορίες για την ιστορία 

της οικογένειας]. 

 

Τα μέλη της οικογένειας Πιέρη που αναφέρονται στα 

έγγραφα του αρχείου ανήκουν κυρίως στον κλάδο 

Contrada delle Mura και πρόκειται για τα παιδιά του 

Σπυρίδωνα Πιέρη και της Κατερίνας Βόντα : τον 

Στέφανο (γεν. 1775) σύζυγο Αναστασίας Σπ. Μάνεση, 

τον Μαρκαντώνιο (γεν.1778) σύζυγο Chiara Bisi και 

τον Νικολό (γεν.1790) σύζυγο Santina  Z. da Verona 

και τα παιδιά του Μαρκαντώνιου Πιέρη: Θεόδωρο, 

Στέφανο-Παναγιώτη (1827-1871) σύζυγο Διαμαντίνας 

Καποδίστρια, Αναστάσιο σύζυγο Ρεγγίνας Γ. 

Πατρικίου και Αικατερίνη σύζυγο Giovanni Cazaiti. 

 

Οικογένεια Πατρικίου: Ο Αλέξιος Πατρίκιος του 

Παναγιώτη καταγόταν από την Κεφαλονιά και 

ασχολιόταν με το εμπόριο ελαιολάδου στην Κέρκυρα. 

Είχε ένα μοναδικό γιο ονόματι Γεώργιο, παντρεμένο 

το 1863 με τη Νικολέτα, θυγατέρα του Αντωνίου 

Κουρή και της Μαρίνας Βραχλιώτη. Στη διαθήκη του 

ο Αλέξιος Πατρίκιος αφού δηλώνει ότι ο γιος του 

πάσχει από πολύχρονη ασθένεια και είναι ανάξιος να 

αποφασίζει, διορίζει επιτρόπους για την κληρονομία 

του και τους εγγονούς του, τους: Σπυρίδωνα Πατρίκιο 

(ανηψιό του), Κωνσταντίνο Θρόνο, Ιάκωβο 

Ποργατζέλη, Αντώνιο Κουρή. Ο Γεώργιος Α. 

Πατρίκιος έκανε τέσσερα παιδιά: α) τον Παναγιώτη, 

σύζυγο Μαρίας Σπυρίδωνος Δαμασκηνού με την οποία 

έμεινε παντρεμένος τέσσερα χρόνια (1860-1864) και 

με την οποία απέκτησε ένα γιο τον Αλέξιο (που 

αυτοκτόνησε το 1888 στη Νάπολη της Ιταλίας) β) την 

Μαρία, σύζυγο Νικολάου Αγιοβλασίτη γ) την Ρεγγίνα, 

σύζυγο Αναστασίου Πιέρη του Μαρκαντωνίου και δ) 

τον Ιωάννη. 

 



Πλάτων Πετρίδης: Έλληνας λόγιος που γεννήθηκε 

στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 18ου αιώνα. 

Ελληνομαθής και κάτοχος ξένων γλωσσών εργάστηκε 

ως διδάσκαλος. Όταν γύρω στο 1814 έφθασε στην 

Κέρκυρα, διετέλεσε διερμηνέας του Άγγλου Αρμοστή  

Θ.Μαίτλαντ, έφορος των σχολείων της Ιονίου 

Πολιτείας (1818), διευθυντής του επίσημου 

τυπογραφείου των Ιονίων Νήσων, εκδότης 

εφημερίδας, καθώς και γραμματέας της Γερουσίας. 

Ασχολήθηκε επίσης με διάφορες εμπορικές 

δραστηριότητες και υπήρξε συνέταιρος και διευθυντής 

της Societa dei Molini a Vapore (The Corfu Steam 

Mill Company). Μετά το θάνατό του το 1852 η 

περιουσία του (400.000 δρχ.) περιήλθε με 

κληροδότημα στο Κοινό της Κέρκυρας για 

αγαθοεργούς σκοπούς. Δημοσίευσε το 1817 το 

«Ειδοποίησις και πρότασις προς τους Ίωνας δια να 

ανορθώσωσι την γλώσσαν της παλαιάς Ελλάδος» και 

μετάφρασε την τραγωδία του Αλφιέρη «Ο 

Αγαμέμνων» κ.ά. Ήταν μέλος της Society for the 

diffusion of usuful knowledge. Είχε παντρευτεί την 

Ευφροσύνη (;). 

(Πηγές: ΜΕΕ και Π.Χιώτης, Ιστορικά 

απομνημονεύματα τόμος 7 και πληροφορίες από τα 

τεκμήρια του αρχείου) 

 
Ιστορικό της ενότητας περιγραφής  Μετά το θάνατο του Στέφανου Πιέρρη, η συζυγός του 

Σοφία φρόντισε να εκδοθεί το 1966 το συμπλήρωμα 

που είχε κάνει στην Ιονική Βιβλιογραφία του Emile 

Legrand καθώς επίσης να παραχωρηθούν στην 

Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας η πλούσια 

βιβλιοθήκη του, ένα μέρος του αρχείου του και 

ελάχιστα αξιόλογα έπιπλα και χαρακτικά. Μετά το 

θάνατο της Σοφίας Πιέρρη, ό,τι είχε απομείνει 

περιήλθε στην κατοχή της αδελφής της Δανάης 

Τσουκαλά, συγγραφέα παιδικών βιβλίων που έμενε 

στους Αμπελοκήπους.  

[Οι παραπάνω πληροφορίες μου δόθηκαν από τον κ. 

Γιάννη Πιέρη  με επιστολή του ημερ. 10/11/2003].  

 
Διαδικασία πρόσκτησης  Αγορά από τον παλαιοπώλη Τηλέμαχο Κακούρη τον  

Σεπτέμβριο του 2000. 
Παρουσίαση περιεχομένου  To αρχείο περιλαμβάνει οικογενειακά και προσωπικά 

έγγραφα, πλήθος συμβολαιογραφικών και δικαστικών 

εγγράφων, μικρό αριθμό επιστολών που αναφέρονται 

στην οικογένεια του Κερκυραίου ευγενούς Σπυρίδωνα 

Πιέρη και στην οικογένεια του εμπόρου Αλέξιου Π. 

Πατρίκιου με την οποία υπήρχε συγγενική σχέση 

(1616-1889). Επίσης συλλογές επισήμων εγγράφων 

των Αρχών της Ιονίου Πολιτείας, συλλογή εγγράφων 

με  σφραγίδες, κυρίως της νήσου Κέρκυρας κλπ. 

(1806-1889). Ένα  τμήμα του αρχείου αφορά τον λόγιο 

Πλάτωνα Πετρίδη που διετέλεσε διευθυντής του 

κυβερνητικού τυπογραφείου και συνέταιρος της 



Societa dei Molini a Vapore και αποτελείται από 

επιστολές προς τον Πετρίδη και προς συνεργάτες της 

εταιρείας, συμφωνητικά και πρακτικά (1814-1852). 
Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική 

διατήρηση  
 

Προσθήκες υλικού  Δεν αναμένονται προσθήκες 
Σύστημα ταξινόμησης  Στον πρώτο φάκελο του αρχείου βρίσκονται τα 

οικογενειακά έγγραφα και η αλληλογραφία των 

οικογενειών Πιέρη και Πατρικίου καθώς και τα 

συμβολαιογραφικά, δικαστικά και οικονομικά 

έγγραφα που αναφέρονται στον Αλέξιο και Παναγιώτη 

Πατρίκιο. Στον δεύτερο έχουν συγκεντρωθεί 

χρονολογικά τα συμβολαιογραφικά και δικαστικά 

έγγραφα που αφορούν κατά κύριο λόγο υποθέσεις της 

οικογένειας Πιέρη αλλά και άλλων προσώπων. Στον 

τρίτο φάκελο συγκεντρώθηκαν τα επίσημα έγγραφα 

των δικαστικών, αστυνομικών και άλλων αρχών της 

Ιονίου Πολιτείας (λιθογραφημένα και έντυπα), 

συλλογή εγγράφων με σφραγίδες και ονόματα 

συμβολαιογράφων, συλλογή σφραγίδων, 

συναλλαγματικών, φορτωτικών κλπ. Στον τέταρτο 

φάκελο είναι ταξινομημένη η αλληλογραφία του 

Πλάτωνα Πετρίδη και έγγραφα σχετικά  με τις 

δραστηριότητες της  Societa dei Molini di Vapore. 

[Βλέπε επισυναπτόμενη αναλυτική  περιγραφή] 

Όροι πρόσβασης  Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση. 
Όροι αναπαραγωγής   
Γλώσσα / γραφή των τεκμηρίων  Ιταλικά, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά. Η ελληνική 

γραφή είναι συχνά δυσανάγνωστη, όπως παρατηρείται 

σε τεκμήρια συμβολαιογραφικών πράξεων του 18ου -

19ου. 
Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 

προϋποθέσεις  
 

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

ενότητες περιγραφής  
Τμήμα του αρχείου της οικογένειας Πιέρη στην 

Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας  και στην κατοχή 

του κ.Γιάννη Πιέρη που ζει στην Κέρκυρα. 
Δημοσιεύσεις / Βιβλιογραφία   
Παρατηρήσεις  1) Στα έγγραφα του αρχείου είναι αποτυπωμένες 

πολλές σφραγίδες (έντυπες, χάρτινες, βουλοκέρι) 

διαφόρων δημοσίων Αρχών της Ιονίου Πολιτείας και 

προσώπων. Είναι φανερή η επέμβαση του προκάτοχου 

του αρχείου (Κακούρη) με την ιδιότητα του συλλέκτη-

πωλητή και των ενδιαφερόντων του χώρου. Τα 

έγγραφα είχαν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί με κύριο 

γνώμονα τις σφραγίδες, ονόματα συμβολαιογράφων, 

κατηγορίες τεκμηρίων (π.χ. συμβολαιογραφικές 

πράξεις, φορτωτικές, παλαιά τιμολόγια, υδατόσημα 

Όθωνος κλπ.). Στον φάκελο αρ.3 του αρχείου 

υπάρχουν δείγματα αυτής της ταξινόμησης. 

2) Δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε τον αρχειακό 

δεσμό με βάση τα αναφερόμενα πρόσωπα και τις 



συγγένειες του τμήματος του αρχείου Πετρίδη με τα 

τμήματα του αρχείου που αναφέρονται στις 

οικογένειες Πιέρη και Πατρικίου. 
Παρατηρήσεις και όνομα του / της 

αρχειονόμου  
Μια πολύ πρόχειρη πρώτη ταξινόμηση επιχειρήθηκε 

τον Σεπτέμβριο του 2000 από τη Χριστίνα Βάρδα, η 

οποία διεκόπη γιατί δόθηκε προτεραιότητα στην 

περιγραφή του νεοεισαχθέντος αρχείου Σαχτούρη. Η 

ταξινόμηση και η περιγραφή ολοκληρώθηκαν δύο 

χρόνια αργότερα.  

 
Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση 

 
Χρονολογία (ες) περιγραφής  Σεπτέμβριος 2002, Νοέμβριος 2003 αναθεώρηση 

πεδίων τίτλου, ονόματος παραγωγού, βιογραφικού 

σημειώματος και ιστορικού της ενότητας περιγραφής, 

ύστερα από γραπτές πληροφορίες προερχόμενες από 

απόγονο του κλάδου της οικογένειας. 

 

 
Θέματα  ΑΤΜΟΜΥΛΟΙ / ΚΕΡΚΥΡΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ / 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ / ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ / 

ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΠΛΑΤΩΝ / ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ, οικογένεια 

 



ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΙΕΡΗ, ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΕΤΡΙΔΗ 

 

 

Φάκελος 1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΙΕΡΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ (1786-1896) 

 

1.1 Οικογένεια Πιέρη – Έγγραφα οικογενειακά, αλληλογραφία κ.ά. (1786-1855) 

- Βεβαίωση εγγραφής του Giacomo Pieri και της οικογένειάς του στο βιβλίο ευγενών, 

πιστοποιητικά γάμων, βαπτίσεων, θανάτων μελών της οικογένειας Πιέρη (1788-1828). 

- Επιστολές και έγγραφα που αφορούν τους Σπυρίδωνα Πιέρη, Νικόλαο, Μαρκαντώνιο, 

Στέφανο Σπυρίδωνος Πιέρη, Αναστάσιο Μαρκαντωνίου Πιέρη και τη χήρα του Ρεγγίνα 

Πατρικίου, Αικατερίνη Αλεξάκη το γένος Νικολάου Πιέρη, Ευγένιο Αναστασίου Πιέρη και 

άλλα μέλη της οικογένειας. 

- Ποιήματα Antonio T. Pieri. 

- Γλωσσικές και γραμματικές ασκήσεις (;). 

- Οικονομικά (λογαριασμοί, αποδείξεις κλπ.). 

 

1.2 Οικογένεια Πατρικίου (1823-1889) 

- Αλέξιος Πατρίκιος: διαθήκη του και τέσσερεις επιστολές προς Α.Πατρίκιο (1838-1837). 

- Γεώργιος Πατρίκιος του Αλεξίου: γάμος Γεωργίου μετά της Νικολέτας Α. Κουρή (1823). 

- Παιδιά Γεωργίου Πατρικίου: αποδείξεις παράδοσης μαθημάτων, βάπτιση γιου του Ιωάννη, 

γάμος Μαρίας μετά Νικολάου Αγιοβλασίτη (1841-1850). 

- Παναγιώτης Πατρίκιος του Γεωργίου: ιατρική βεβαίωση, λύση γάμου μετά της Μαρίας 

Δαμασκηνού, αποδείξεις πληρωμής εξόδων ενταφιασμού Νικολέτας Γ. Πατρικίου και Παναγιώτη 

Πατρικίου (1848-1888). 

- Αλέξιος Πατρικίου του Παναγιώτη: πληρωμή εξόδων παραμονής στο ξενοδοχείο και της 

κηδείας  του τη Νέαπολη της Ιταλίας, όπου αυτοκτόνησε (Απρίλιος 1889). 

 

1.3-1.4 Οικογένεια Πατρικίου – Συμβολαιογραφικά, δικαστικά  και οικονομικά έγγραφα 

(1804-1880 κ΄ αχρονολόγητα) 

- Συμφωνητικά, αποδείξεις, πληρεξούσια, εντάλματα, δικαστικές αγωγές και αποφάσεις   κλπ. 

σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες του Αλέξιου Πατρίκιου και της 

κληρονομίας του που διαχειρίζονταν διορισμένοι από τον ίδιο επίτροποι. 

 

1.5 Αλέξιος Πατρίκιος – Ασφαλιστήρια, φορτωτικές ελαιολάδου (1802-1829) 

 

1.6 Αλληλογραφία τρίτων (1786-1896) 

 

1.7 Ποικίλα 

 

Φάκελος 2 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (1616-1869) 

 

[Πρόκειται για πρωτότυπα και αντίγραφα στα ιταλικά και στα ελληνικά διαθηκών, προικοσυμφώνων, 

ενταλμάτων για εκτιμήσεις καρπών, πιστοποιητικών, δικαστικών αγωγών, αποφάσεων και 

ενταλμάτων του Κριτηρίου της Ειρήνης και του Πρωτοδικείου, συμβολαίων αγοραπωλησιών, 

ενοικιαστηρίων και  ειδοποιήσεων που αφορούν οικονομικές και κληρονομικές  υποθέσεις κυρίως 

των αδελφών Μαρκαντωνίου και Νικολάου Πιέρη, αλλά και άλλων προσώπων. Τα έγγραφα είναι 

ταξινομημένα χρονολογικά.] 

 

2.1 Συμβολαιογραφικά και δικαστικά έγγραφα (1616-1742) 

 [Έγγραφο με ιδιόχειρη υπογραφή του Aluise Mocenigo «προβλεπτής γενεραλίς  θαλάσης», 1710] 

 

2.2 Συμβολαιογραφικά και δικαστικά έγγραφα (1750-1799) 

 

2.3 Συμβολαιογραφικά και δικαστικά έγγραφα (1801-1810) 

 



2.4 Συμβολαιογραφικά και δικαστικά έγγραφα (1811-1812) 

 

2.5 Συμβολαιογραφικά και δικαστικά έγγραφα (1813-1814) 

 

2.6 Συμβολαιογραφικά και δικαστικά έγγραφα  (1815-1839) 

 

2.7 Συμβολαιογραφικά και δικαστικά έγγραφα (1840-1869 και αχρονολόγητα) 

 

 

Φάκελος 3 ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ  κ.ά. (1806-

1889) 

 

3.1 Έγγραφα [λιθογραφημένες και έντυπες φόρμες] των Δικαστικών, Αστυνομικών και άλλων 

Αρχών της νήσου Κερκύρας (1805-1847). 

 (Γαλλική Διοίκηση, Κριτήριον της Ειρήνης, Ειρηνοδικείο, Πλημμελιοδικείον, Tribunale 

Correzionale, Polizia Esecutiva, Civile, Giudiziaria, Πολιτικόν Αρχείον, Οφφίκιον του Τοπικού 

Θησαυροφυλακίου, Βιβλία Εκκλησίας, Δρομογραφείο, Administrazione delle Rendite Pubbliche, 

Tresoriere locale di Corfu). 

 

3.2 Έγγραφα περί οικίας Σπυρίδωνος Μαρμορά  στην περιοχή Ebraica nella contrada de tre 

Pozzi. 

 

3.3 Συλλογή σφραγίδων και ονομάτων συμβολαιογράφων 

Διάφορα έγγραφα, πολλά με αποκομμένο το πρώτο φύλλο (υπάρχει μόνο το δεύτερο φύλλο του 

διφύλλου) συγκεντρωμένα για τις σφραγίδες  και τους συμβολαιογράφους. 

 

3.4 Συλλογές σφραγίδων και άλλων εγγράφων 

Σφραγίδες από βουλοκέρι, σφραγίδες εκκλησιαστικών εγγράφων, συλλογές συναλλαγματικών, 

φορτωτικών, σφραγίδων Ιονίων νήσων (Santo Monte di Pieta di Corfu), «έγγραφοι προσκλήσεις εις 

τελετάς και δοξολογίας» -πρόκειται για την αλληλογραφία του νομάρχη Κερκύρας Α.Π. Μεταξά με 

τον πρόξενο της Ισπανίας Ν. Σκαραμαγκά  (1886-1889)-, συλλογή λευκών φύλλων και 

υδατοσήμων. 

 

 

Φάκελος 4  ΠΛΑΤΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ (1814-1861) 

 

4.1 Εμπορικές δραστηριότητες Πετρίδη (1814-1861) 

- Σημείωμα Hampbell προς τον Αρμοστή για διευκόλυνση μετάβασης του Πετρίδη στην Κέρκυρα 

(1814).  

-Ιδρυτικό εμπορικής συντροφίας μεταξύ Πλ. Πετρίδη και A.Grollo (1828). 

-Πρακτικά συνεδριάσεων συνεταίρων Συντροφίας Ατμομύλων (Societa dei Molini a Vapore) που 

αποτελείται από τους: Πλάτωνα Πετρίδη, Conte Spiridione Veja Bulgari πληρεξούσιο του Sir Ed. 

S. Baynes, Cristo Migliaressi πληρεξούσιο του Conte Decima, conte Spiridione Zamarol 

πληρεξούσιο του Leonida Villetta Calichiopulo και Giovanni Villetta Calichiopulo, πληρεξούσιο 

της μητέρας του Lady Villetta (1844-1847). 

- Αποφάσεις του Κριτηρίου του Εμπορίου Κερκύρας (1839). 

- Σχέδιο επιστολής Πετρίδη προς πρόεδρο Society for the diffusion of useful knowledge (1832). 

-Κληροδότημα Πετρίδη: επιστολές προς γραμματέα Επιτροπής Κληροδοτήματος Nicolo Debiaci 

και άλλα σχετικά έγγραφα για την οικία Πετρίδη (1853-1861). 

- Επιστολές προς William Petty, Eward S. Baynes, C.S. Thomas, P. Venturini, P.Nicachi, L.Villetta 

Calichiopulo, Marino Gravari, συνεταίρους, συνεργάτες και διευθυντές σχετικές με θέματα της 

Societa dei Molini a Vapore και άλλες εμπορικές δραστηριοτήτες (1817-1854). 

- Χρεωστικές ομολογίες, λογαριασμοί (1826-1846). 

 

 



4.2- 4.3 Επιστολές προς Πλ. Πετρίδη (1814-1852 και αχρονολόγητες) 

-Επιστολές διαφόρων συνεργατών και φιλικών προσώπων που απευθύνονται προσωπικά στον 

Πετρίδη ως έφορο των σχολείων, διευθυντή του Τυπογραφείου, εκδότη, γραμματέα της Γερουσίας, 

διευθυντή της Societa  dei Molini a Vapore για αντίστοιχα και άλλα θέματα (1814-1852 και 

αχρονολόγητα). 


