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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Επτάνησα κατά το 19ον αιώνα - Ιστορικό πλαίσιο 

Μετά από κυριαρχία τετρακοσίων σχεδόν χρόνων των Ενετών στα 
Επτάνησα και ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, κατά την οποία διακυβέρνησαν 
ολιγαρχικά ευνοώντας την ντόπια αριστοκρατία, τίποτε θετικό δεν θα  
μπορούσαμε να προσάψουμε στη διακυβέρνησή τους, ει μη μόνον το 
γεγονός ότι το μέγα κράτος τους προασπίστηκε τα ελληνικά εδάφη μέχρις 
εσχάτων από τους Τούρκους.  

Η διοίκησή τους ήταν διεφθαρμένη. Οι Ενετοί ήταν εραστές των 
χρημάτων, στερούνταν κάθε πολιτικής δεοντολογίας και φρόντιζαν να 
ικανοποιούν τις αξιώσεις των ευγενών από τους οποίους σε πολύ λίγους 
έδιδαν τίτλους ευγενείας. Όμως  ολόκληρο τον υπόλοιπο λαό κρατούσαν 
σε αμάθεια, δίχως την ίδρυση καμιάς εκπαιδευτικής βαθμίδας σχολείου, 
ούτε καν μίας βιβλιοθήκης, μάλιστα, τα βιβλία της Λατινικής γλώσσας τα 
εύρισκε κανείς να πωλούνται σε φαρμακοπωλεία. 

Στις αρχές του 1797 ο Ναπολέων νικά κατά κράτος τους Ενετούς και 
διαλύει τη «Δημοκρατία» τους. Ο τελευταίος Δόγης των Ενετών,  
Λουδοβίκος Μανίν, συγκάλεσε Μέγα Συμβούλιο και τη 12/5/1797 με 
ψήφους 512 υπέρ έναντι 20 κατά, η Ενετική Σύγκλητος αποδέχεται την 
ήττα και παραιτείται από τα κληρονομικά δικαιώματα της Αριστοκρατίας. 
Δέχτηκε την παραίτηση του Δόγη και την εγκαθίδρυση του γαλλικού 
πολιτεύματος, όμοιου με αυτό που ίσχυε στη Γαλλία.  

Τη 16/5/1797 Γάλλοι στρατιώτες εισέρχονται  στην Ενετική πρωτεύουσα 
και  τη 17/10/1797 υπογράφεται η Συνθήκη του Καμποφόρμιο μεταξύ 
του Βοναπάρτη και του Αρχιδούκα  Καρόλου της Αυστρίας. Σύμφωνα με 
αυτήν η Βενετία με τις άλλες κτήσεις παραχωρείται στον Αυτοκράτορα 
της Αυστρίας. Τα Ιόνια Νησιά και οι άλλες ηπειρωτικές κτήσεις 
περιέρχονται στη Γαλλική Δημοκρατία και όλα αυτά τα ονομάζουν και 
Νήσους της Ανατολής.  

Σ’αυτές οι Ενετοί έδιναν μεγάλη σημασία, και τις αποκαλούσαν 
«οφθαλμούς και ώτα εν τη Ανατολή». Η Κέρκυρα ήταν σπουδαία ναυτική 
βάση των Ενετών και έδρα του Γενικού Προνοητή της Ανατολής 
[Proveditore Generale del Levante], δηλαδή υπουργού Ναυτιλίας. Ο 
Ναπολέων σε επιστολή που έστειλε στο Γαλλικό Διευθυντήριο έγραψε 
πως η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος και η Κεφαλλονιά έχουν μεγαλύτερη 
σημασία για τους Γάλλους απ’ό,τι όλη η Ιταλική χερσόνησος, γιατί με την 
κατάληψη των νήσων αυτών γίνονται κυρίαρχοι της Αδριατικής. 



Την 28 Ιουνίου 1798 οι Γάλλοι καταλαμβάνουν την Κέρκυρα με αρχηγό 
τον Κορσικανό στρατηγό Γεντίλλυ. Μόλις ολοκληρώθηκε η κατάληψη των 
νησιών τα χώρισαν σε τρεις νομούς: 1.Κέρκυρας, 2.Ιθάκης, 3. Αιγαίου 
Πελάγους.1  

Μετά την κατάληψη των νησιών από τους Γάλλους, ο Αλή Πασάς των 
Ιωαννίνων στέλνει επιστολή προς το Γεντίλλυ απαιτώντας να τα 
εγκαταλείψει. Αυτός, όμως, απέρριψε τις απαιτήσεις αυτές και γι’αυτό 
δέχεται τα συγχαρήτηρια του Ναπολέοντα με σχετική του επιστολή. 
Άγγλοι πράκτορες κάνουν γνωστό στον Αλή την καταστροφή του 
γαλλικού στόλου στο Αβουκίρ. Εκείνος αποστέλει τελεσίγραφο στο Γάλλο 
στρατηγό Chabot και απαιτούσε την παραχώρηση του Βουθρωτού, της 
Πάργας, της Πρέβεζας, της Βόνιτσας και της Λευκάδας. 

Ο Chabot, απουσίαζε από την Κέρκυρα και έτσι δεν κατέστει δυνατό να 
λάβει απάντηση ο Αλή. Με δόλο τότε συλλαμβάνει το Γάλλο στρατηγό 
Rose΄και εκβιαστικά απαιτεί απο το Chαbot τις πρώην Ενετικές 
κτήσεις.Την 26/10/1798 ο Αλή επιτίθεται κατά του Βουθρωτού. Οι Γάλλοι 
με αρχηγούς τους στρατηγούς Petit και Verriers υποχρεώθηκαν σε 
υποχώρηση.  

Οι κάτοικοι του χωριού Εξαμίλι ανατινάζουν το φρούριο και φεύγουν για 
την Κέρκυρα, φοβούμενοι αντίποινα. Την ίδια περίοδο Τουρκαλβανοί 
επιτίθενται στην Πρέβεζα. Μαζί με τους Γάλλους πολεμά και ο Σουλιώτης 
καπετάν Χριστάκης με δυο χιλιάδες άπειρους πολιτοφύλακες. Στη μάχη 
αυτή έλαβε μέρος και ο γιος του Αλή Πασά,  Μουχτάρ. Γλίτωσαν ογδόντα 
περίπου Γάλλοι και ο λοχαγός Tissot με οκτώ γρεναδιέρους. Η 
εκστρατεία, όμως του Αλή Πασά κατά της Πάργας απέτυχε. 

Οι Γάλλοι εκτός από νέες ιδέες που έφεραν μαζί τους στα νησιά, 
προσπάθησαν να βελτιώσουν και την κατάστασή τους. Ίδρυσαν Δημοτικά 
και καταρτιτικά σχολεία, βιβλιοθήκη, επιστημονικούς συλλόγους και 
μετέφεραν από τη Γαλλία και τυπογραφείο. Ακόμη επέτρεψαν την 
ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, φώτισαν τις σκοτεινές πόλεις και γενικά 
προσπάθησαν να εξαλείψουν την κακοδαιμονία που κληρονόμησαν οι 
κάτοικοι από τους Ενετούς.  

Παρ’όλα ταύτα η οικονομία των νησιών ήταν σε άθλια κατάσταση. Ο 
στρατηγός Γεντίλλυ φαίνεται ότι σφετερίστηκε εξήντα χιλιάδες φράγκα 
και γι’αυτό ζήτησε να επιβληθούν φόροι για τη συντήρηση του στρατού 

                                                           

1 Βερύκιος Χρ. Σπύρος, Ιστορία των Ηνωμένων Κρατών των Ιονίων νήσων και οι αγώνες των 
Επτανησίων για των Εθνικήν Αποκατάστασιν 1815-1864, Αθήνα, 1964, σελ.11-19,19-21,24-27. 

 



και να εξευρεθούν και πρόσθετοι πόροι για τη μισθοδοσία των 
υπαλλήλων του Δημοσίου. Και όλα αυτά συνέβησαν παρά τη ρητή 
υπόσχεση του Γεντίλλυ για τη μη επιβολή φόρων και αλλαγή στο 
φορολογικό σύστημα. Εκτός αυτού οι Γάλλοι στρατιώτες προκαλούσαν το 
κοινό συναίσθημα γιατί χλεύαζαν τις θρησκευτικές εκδηλώσεις του 
κόσμου και τις σχετικές παραδόσεις.  

Από την ολιγόχρονη παραμονή των Γάλλων στα Επτάνησα το μόνο, ίσως, 
καλό που συνέβει στους κατοίκους ήταν  η ανάπτυξη ενός αισθήματος 
ελευθερίας. Γενικά οι Επτανήσιοι ήταν δυσαρεστημένοι με τους Γάλλους, 
τόσο  οι πλούσιοι γιατί έχασαν τα προνόμιά τους, όσο και ο απλός λαός 
για τη φτώχεια του.  

Επικρατούσε γενικά μια μεμψιμοιρία. Ο στρατός δεν πληρωνόταν ούτε 
είχε την κατάλληλη ένδυση. Κατά τη Γαλλική Κατοχή ούτε ένα κατάστημα 
δεν άνοιξε και ο κόσμος το μόνο για το οποίο μιλούσε ήταν τα δάνεια και 
τα χρέη του. 

Την 9/10/1798 ο Νέλσων στέλνει προκήρυξη προς τους Επτανήσιους στην 
Ελληνική και στην Ιταλική γλώσσα ότι είναι πρόθυμος να βοηθήσει να 
διώξουν τους Γάλλους με μόνη επιδίωξη τη λαφυραγώγηση των 
πολεμικών και εμπορικών πλοίων των Γάλλων. «Μόνη επιδίωξή μας είναι 

η απελευθέρωση καλών ανθρώπων από την τυραννία των Γάλλων», 
διεμήνυε. 

Κατά το θέρος του 1798 ιδρύεται η Ρωσοτουρκική συμμαχία. Ο 
Ρωσοτουρκικός στόλος άρχισε τις επιθέσεις του, αρχικά από τα Κύθηρα 
και μετά κατευθύνθηκε στην Κέρκυρα. Ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων 
υπόσχεται στον Ουσακώφ 3.000 Αλβανούς. Αποστέλλονται τελικά 2.500 
οι οποίοι αποβιβάστηκαν στο λιμάνι των Γουβιών.  

Παρατηρήθηκε απροθυμία τους να πολεμήσουν και οι Ρώσοι επετέθησαν 
ενάντια στο φρούριο του Βίδου το οποίο οι Γάλλοι υπερασπίζονταν 
σθεναρά. Τέλος, μετά από σφοδρότατο κανονιοβολισμό, τα τείχη 
ανατινάχθηκαν και οι Ρώσοι αποβίβασαν αστραπιαία 2.159 άνδρες. Η 
όλη επιχείρηση διήρκεσε μερικές ώρες (από τις επτά το πρωί μέχρι τις 
δύο το απόγευμα). Τις συμβουλές  για να καταλάβουν αρχικά τη νησίδα 
Πτυχία (Βίδου) η οποία δεσπόζει της εισόδου του λιμένος της πόλης της 
Κέρκυρας έδωσε στους Ρωσότουρκους ο Βρεττανός Στούαρτ.  

Μετά την άλωση του Βίδου, τα ρωσοτουρκικά στρατεύματα ήταν έτοιμα 
για την έφοδο ενάντια στα οχυρά του Νέου Φρουρίου, του Αβραμίου, 
του Αγίου Ρόκκου και του Σωτήρος. Σ’αυτήν την έφοδο θα έπαιρναν 
μέρος και ντόπιοι, αλλά δίστασαν αμφιβάλλοντας για την έκβαση της 



μάχης. Παρ’όλες τις αμφιταλαντεύσεις μέσα σε δύο ώρες τα υπόλοιπα 
οχυρά είχαν καταληφθεί. Από τις 19 Φεβρουαρίου μέχρι και την 22, 
οπότε και έγιναν οι τελετές παράδοσης της Πόλης της Κέρκυρας, 
διεξάγονταν επί της ρωσικής ναυαρχίδας «Άγιος Παύλος» επίπονες 
διαπραγματεύσεις. Τελικά παρεδόθησαν 2.931 Γάλλοι στρατιώτες.  

Την 25/3/1800 η Γερουσία της Κέρκυρας εξέδωσε προκήρυξη 
ευγνωμοσύνης, ενώ αντίστοιχα οι Ζακύνθιοι απέστειλαν δώρα στο 
Νέλσων. Οι Γάλλοι φεύγουν με κατεύθυνση την πόλη Τουλών, 
συνοδευόμενοι από το ναύαρχο Ουσακώφ. Σύμπασα η Ευρώπη δέχθηκε 
με έκπληξη την επικράτηση των Ρώσων στα Επτάνησα. Οι εκδηλώσεις 
χαράς του λαού της Κέρκυρας υπέρ των ομόθρησκων Ορθόδοξων  Ρώσων  
ήταν ενθουσιώδεις. 

Την 9 Ιουνίου 1800 η Επτανησιακή Γερουσία αποφάσισε να στείλει 
δωδεκαμελή αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσουν 
το μέλλον του νέου κράτους. Πρόεδρος της αποστολής αυτής ανεδείχθει 
ο ασκών τα καθήκοντα του προέδρου της Γερουσίας, Άγγελος Όριος, τη 
θέση του ανέλαβε ο Σπυρίδων Γ. Θεοτόκης. Ο Μέγας Βεζύρης, Σαγιά 
Πασάς, στέλνει επιστολή στους Κερκυραίους, λέγοντας πως συμφέρον 
τους ήταν να προσαρτήσουν τα νησιά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για 
να απολαμβάνουν την Υψηλή Προστασία της. 

Η επιτροπή, όταν έφθασε στην Κωνσταντινούπολη, το Σεπτέμβριο του 
ιδίου έτους, υπέβαλε τρία υπομνήματα στους Άγγλους, Ρώσους και 
Τούρκους για να σεβαστούν την κυριαρχία του Επτανησιακού Κράτους. 
Οι προτάσεις των υπομνημάτων αφορούσαν:  

α. Επίσημη αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Επτανήσου από τις 
κυβερνήσεις των συμμάχων,  

β.Την παράδοση στα Επτάνησα των παλαιών τους κτήσεων, δηλ. του 
Βουθρωτού, της Πρέβεζας και της Βόνιτσας, τις οποίες κατείχε ο Αλή 
Πασάς,  

γ.Τη συνομολόγηση μεταξύ Επτανήσου – Αλή Πασά συμφωνίας δια της 
οποίας να επαναφέρεται η επί Ενετικής κατακτήσεως οριοθεσία ανάμεσα 
στην Επτάνησο και των κατακτημένων από τον Αλή περιοχών και  

δ.Τη μεσολάβηση της Υψηλής Πύλης προς τις Διοικήσεις της Β.Αφρικής να 
σέβονται τη σημαία του νέου κράτους. 

Ο Σουλτάνος βρήκε πολύ μεγάλη την αντιπροσωπεία και γι’αυτό ζήτησε 
να συζητήσει μόνο με δύο αντιπροσώπους. Παρέμεινε ο Αντώνιος Μαρία 
Καποδίστριας και ο Ζακύνθιος κόμης Νικόλαος Δεσύλλας. Οι άλλοι 
έφυγαν εκτός του Όριου και του Κλαδά οι οποίοι πήγαν στην Πετρούπολη 



για να αντιπροσωπεύσουν τα συμφέροντα της Επτανήσου στην Τσαρική 
Αυλή2 

Την 21/6/1800 ανακήρυξαν την Επτάνησο ανεξάρτητο κράτος με το 
όνομα «Πολιτεία των Επτά Ενωμένων Νήσων ή Επτάνησος Πολιτεία». Οι 
όροι ήταν οι ακόλουθοι: 

Κάθε τρία χρόνια ήταν η Πολιτεία υποχρεωμένη να καταβάλει ως φόρο 
υποτέλειας στην Υ.Πύλη το ποσό των 75000 γροσίων. Κανένα άλλο φόρο 
δεν πλήρωναν.   

Ακόμη δε, οι Επτανησίοι υπήκοοι που ζούσαν σε Οθωμανικό χώρο, θα 
συνέχιζαν να πληρώνουν τους ίδιους φόρους που πλήρωναν και επί 
Ενετικής Κυριαρχίας.  

Η συνθήκη επίσης καθόριζε με τις διατάξεις της και το διεθνές νομικό 
καθεστώς των Επτανήσων, τη σημαία τους, τη διπλωματική τους 
εκπροσώπηση στις ξένες Αρχές, καθώς και την εκπόνηση και εφαρμογή 
Συντάγματος.3  

Οι όροι της συνθήκης δεν ήταν τόσο σαφείς. Ακόμη οι κυβερνήσεις των 
Επτανησίων θα έπρεπε να είναι αρεστές στην Υ.Πύλη και ο Σουλτάνος και 
οι διάδοχοί του αποκαλούνταν Ηγεμόνες και Προστάτες της Επτανήσιας 
Πολιτείας.  

Αν και δεν πολυάρεσε στους Επτανήσιους η συνθήκη, εν τούτοις, 
παρηγορούνταν με την ιδέα ότι είναι ένα μικρό βήμμα για την κατάκτηση 
της ελευθερίας τους. 

Ο Καποδίστριας με τον κόμη Δεσύλλα υποβάλλουν στην Υ.Πύλη 
σύνταγμα το οποίο εγκρίθηκε αυτούσιο. Ήταν το λεγόμενο Βυζαντινό. 
Δημιουργήθηκε, λοιπόν, μια Ομοσπονδιακή κυβέρνηση και σε κάθε νησί  
προβλεπόταν η σύσταση πολυμελούς συμβουλίου [κονσέγιο] από 
ευγενείς το οποίο εξέλεγε τους αντιπροσώπους για την κεντρική 
Κυβέρνηση ή Γερουσία της Κέρκυρας. Επικεφαλής της Γερουσίας ήταν ο 
Πρόεδρος ή Ηγεμών  και κατά απαίτηση των Τούρκων ονομαζόταν 
Πρίγκηψ. 

Μόλις επικυρώθηκε το Σύνταγμα από το Σουλτάνο, ο λαός βλέποντας 
πως επανέρχεται κυβέρνηση τύπου Ενετικής, αγανάκτησε και ξέσπασαν 
                                                           

2 Ιδρωμένος Μ. Ανδρέας , Συνοπτική Ιστορία της Κέρκυρας , Κέρκυρα, 1895, σελ.106,113. 

 

3Βικτώροβιτς Ταρλέ Ευγένιος, Ο ναύαρχος Ουσακώφ στα Επτάνησα, Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος10ος, 
Κέρκυρα,1962, σελ.78-80, 81-82, 84, 89, 93. 

 



ταραχές, άρχισαν στάσεις παντού και η διακυβέρνηση ξέφυγε από τα 
χέρια της Γερουσίας. Χωρικοί βιοπραγούν κατά των ευγενών. Τότε ο 
ρωσικός στόλος επιβάλλει την τάξη. Στην Κεφαλλονιά 2.000 ένοπλοι 
μπήκαν στην πόλη και ένα καράβι βομβάρδιζε το Ληξούρι. Στη Ζάκυνθο ο 
Αντώνιος Μαρτινέγκος απειθαρχεί στη Γερουσία διώχνοντας τους 
ευγενείς με τη βοήθεια του λαού και κηρύσσει τη Ζάκυνθο εκτός 
Ομοσπονδίας Επτανήσου.  

Πλοία από την Κέρκυρα καταφθάνουν στη Ζάκυνθο, αλλά ο κόσμος τα 
ανάγκασε να επιστρέψουν πίσω. Ο Μαρτινέγκος στέλνει στην Κων/πολη 
τον ευγενή Π.Καλέντζη για να διαμαρτυρηθεί για τη στάση των ευγενών 
στη Ζάκυνθο.  

Η Γερουσία στέλνει στη Ζάκυνθο ως πρεσβευτή το Δεσύλλα, αλλά οι 
Ζακύνθιοι είναι ανένδοτοι.Ο Μαρτινέγκος ζητεί βοήθεια από το Βρεττανό 
Πρόξενο, όμως εκείνος δηλώνει αναρμόδιος. Κάποιος Βρεττανός που 
παρουσιαζόταν στη Ζάκυνθο ως αξιωματικός, ονόματι Ιάκωβος 
Καλλενδέρ, ανακηρύσσεται ως αρχηγός του στρατού, ενώ την Προεδρία 
της πόλης κατείχε ο Μαρτινέγκος.  

Οι Ζακύνθιοι στέλνουν πρέσβη στη Σμύρνη τον ιατρό Φραγκίσκο 
Τζωρτζέτα με σκοπό να συναντήσει το Βρεττανό πρέσβη Έλγιν. Εκείνος 
τον συλλαμβάνει και τον στέλνει στη φυλακή, στην Πόλη. Ο πρέσβης 
αποκαλεί τον Καλλενδέρ αγύρτη και διαβεβαιώνει τη Γερουσία της 
Επτανήσου πως η Αγγλία αναγνωρίζει την Κεντρική Κυβέρνηση της 
Επτανήσου ως τη μόνη νόμιμη. 

Στο μεταξύ οι πρέσβεις της Αγγλίας και της Ρωσίας με τη συγκατάθεση 
της Υ.Πύλης αποστέλλουν βρεττανικά πλοία τα οποία καταφθάνουν στη 
Ζάκυνθο στις 12 Σεπτεμβρίου 1801. Ο Μαρτινέγκος έχει επαφές με τον 
πρέσβη της Αγγλίας Φορέστη και του παραδίδει τη νήσο. Οι ταραχές 
όμως συνεχίζονται σε όλα τα νησιά και η Γερουσία είναι ανίκανη να 
επιβάλλει την τάξη.  

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Κων/πολης ο ρωσοτουρκικός στρατός 
έπρεπε να αποχωρήσει από την Κέρκυρα μέσα στον Ιούλιο. Πράγματι 
αυτός αποχώρησε στις 13 Αυγούστου. Οι ευγενείς υποχωρούν και μία 
επιτροπή απαρτιζόμενη από τέσσερεις άνδρες, συγκεκριμένα από το 
Σπυρίδωνα Θεοτόκη, Σταμάτη Χαλικιόπουλο, Δημ.Αρμένη και Ιωάννη 
Καπάδοκα, έρχονται σε επαφή με τους Άγγλους για να ζητήσουν 
προστασία και τη σύνταξη νέου συντάγματος.  

Με τη μεσολάβηση του Φορέστη ο βρεττανικός στόλος καταπλέει στην 
Κέρκυρα στις αρχές Μαρτίου 1802. Οι Άγγλοι κατέλαβαν τις πύλες της 



πόλης, αλλά, όταν έφθασαν στο φρούριο, ο επτανησιακός στρατός 
αρνήθηκε να επιτρέψει την άλωση του φρουρίου και έτσι άφησαν να 
διευθετηθεί το θέμα με διαπραγματεύσεις. Η Υ.Πύλη στέλνει 
τελεσίγραφο στην Επτανησιακή Γερουσία ότι, αν δεν τεθεί σε ισχύ το 
Βυζαντινό Σύνταγμα, θα έχουν δυσάρεστες συνέπειες. Ξεσπούν και πάλι 
ταραχές και οι χωρικοί της νήσου καταφθάνουν ως τις πύλες της πόλης 
της Κέρκυρας με απειλητικές διαθέσεις.  

Ο Πρόεδρος της Γερουσίας, φοβούμενος νέα τουρκική παρέμβαση, 
στέλνει στη Μάλτα το λοχαγό Ιωάννη Βαπτιστή Θεοτόκη να παρακαλέσει 
τον αρχηγό των βρεττανικών ναυτικών δυνάμεων που έδρευαν εκεί, να 
μην επιτρέψει να αποχωρήσει  το βρεττανικό στράτευμα το ευρισκόμενο 
στην Κέρκυρα. Ακόμη στρατολογεί ευγενείς ως πολιτοφυλακή, για να 
επιβάλλει την τάξη. Στις 20 Αυγούστου φθάνει στην Κέρκυρα ο 
πληρεξούσιος της Ρωσίας στα Επτάνησα, Γεώργιος Μαρτινέγκος για να 
αποκαταστήσει την τάξη. Την 27/3/1802 ο Άγγλος  στρατηγός Cornwallis 
και ο Ύπατος Ιωσήφ υπογράφουν τον τερματισμό του πολέμου.  

Το Σύνταγμα της «Εντίμου Αντιπροσωπείας της Πόλεως και των Κωμών 
της Κέρκυρας»[Onoranda Deputazione della citta e delle borghi di Corfu], 
που καταρτίστηκε έφερε κοινωνική γαλήνη, αλλά ουδέποτε 
εφαρμόστηκε.4 

Η Επτάνησος Πολιτεία αναγνωρίζεται από τους Άγγλους, Γάλλους, 
Δανούς, την Αυστρία, την Πρωσσία και ο Πάπας και ο βασιλέας του 
Πεδεμοντίου αποστέλλουν συγχαρητήρια επιστολή. Οι Άγγλοι δεν 
φεύγουν από τη Μελίτη (Μάλτα), εκνευρίζεται ο Ναπολέων και απειλεί 
με νέο πόλεμο. Οι Άγγλοι, ενώ ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τους 
Γάλλους, στρέφονται προς τα Επτάνησα, δήθεν για να τα προστατέψουν. 
Ο Νέλσων στέλνει επιστολή στα Ιόνια Νησιά εκφράζοντας την πρόθεσή 
του. Ο Θεοτόκης του απαντά ότι δεν χρειάζεται την προστασία  του και 
ότι  ήδη η Ιόνιος Πολιτεία έχει δηλώσει ότι θα παραμείνει ουδέτερη στον 
επικείμενο πόλεμο [20/6/1803]. 

Με την υπογραφή της συνθήκης του Τιλσίτ  στις 8 Ιουλίου 1807 μεταξύ 
Ναπολέοντα, τσάρου Αλέξανδρου Α’ και του βασιλέα της Πρωσσίας 
Φρειδερίκου Γουλιέλμου Γ’ τερματίζεται ο πόλεμος Γαλλίας-Ρωσίας. Ο 
τσάρος με μυστική συμφωνία παραχωρεί στους Γάλλους τα Επτάνησα. 
Έτσι στις 20/8/1807 οι Γάλλοι καταλαμβάνουν εκ νέου την Κέρκυρα με το 

                                                           

4Κωνσταντάκη-Χρόνη Ν., Συγκριτική  παρουσίαση των τριών Συνταγμάτων της Επτανήσου Πολιτείας 
1800,1803, 1806, Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος 11, Κέρκυρα, 1965, σελ.341. 

 



στρατηγό Καίσαρα Μπερτιέ. Ο Ρώσος ναύαρχος Σινιάβιν με τις δυνάμεις 
του εγκαταλείπει την Κέρκυρα και πλέει προς τη Βαλτική.  

Οι Άγγλοι για αντιπερισπασμό αποκλείουν με μεγάλη ναυτική δύναμη 
την Κέρκυρα και όλα τα άλλα Ιόνια Νησιά .Ο Άγγλος πρέσβης Φορέστης 
προσπαθεί να πείσει τους  Άγγλους να τα καταλάβουν. Ο Έλγιν πείθει τον 
Αλή Πασά να εμποδίσει τα γαλλικά και επτανησιακά σκάφη να 
προσεγγίζουν τα λιμάνια της Ηπείρου. Ο Μπερτιέ καλεί στην Κέρκυρα 
όλες τις δυνάμεις των νησιών. Στέλνει στη Λευκάδα το στρατηγό Δονζελώ 
και στην Πάργα τον Έλληνα Γεώργιο Παπάζογλου που πολεμούσε στο 
πλευρό του Ναπολέοντα με σκοπό να αντιμετωπίσει τους Βρεττανούς με 
προφυλακή τη Λευκάδα, Παξούς και Πάργα. 

Οι Άγγλοι καταλαμβάνουν τη Ζάκυνθο, αρχές Οκτώβρη 1809, και ο 
Γάλλος στρατηγός Μοβίλ παραδίδει το νησί στους Άγγλους και αυτοί με 
τις οδηγίες του στρατηγού Sir John Oswald ανύψωσαν τη σημαία της 
Επτανησιακής Πολιτείας. Ο Άγγλος Ριχάρδος Τσωρτς στρατολόγησε 
Έλληνες και συγκρότησε σώμα με την επωνυμία «πρώτον σύνταγμα του 

ελαφρού ελληνικού πεζικού του Δουκός της Υόρκης». Μετά από λίγο 
απελευθερώθηκε και η Κεφαλλονιά, η Ιθάκη και τέλος τα Κύθηρα. 
Προσωρινή πρωτεύουσα ορίζεται η Ζάκυνθος. Ζακύνθιοι και Ιθακήσιοι 
δίνουν μετάλλια ευγνωμοσύνης στους Στούαρτ και Όσβαλντ. Ο 
τελευταίος διοικεί τα νησιά με δικούς του κανονισμούς και όχι με το 
σύνταγμα του 1803. 

Μεγάλα έργα έκανε ο πολιτικός και στρατιωτικός διοικητής της 
Κεφαλλονιάς Κάρολος Φίλιππος Δε-Ποσσέ. Αργότερα, όταν ήταν 
φρούραρχος της Πάργας ο Μαίτλαντ, τον κατηγόρησε για προδοσία και 
απολύθηκε. Στις 10 Απριλίου 1810 οι  Άγγλοι καταλαμβάνουν τη 
Λευκάδα. Σ’αυτή τη μάχη συμμετείχε και ο Θεόδ.Κολοκοτρώνης και όταν 
επέστρεψε στη Ζάκυνθο, οι Άγγλοι τον έκαναν ταγματάρχη. 

Ο Όσβαλντ κυκλοφορεί διακήρυξη απειλώντας με αυστηρές ποινές  
όσους τυχόν περιέθαλπταν ή έκρυβαν παντός είδους «κλέφτες που 

έρχονται από τη Στερεά και έχουν Οθωμανική υπηκοότητα». Η στάση των 
Παξινών, 29/5/1810, κατά των Γάλλων καταστέλλεται και σε 
στρατοδικείο που συστήνουν καταδικάζουν επτά στασιαστές σε θάνατο 
και πέντε σε ισόβεια καταναγκαστικά έργα. 

Γίνονται προσπάθειες αναγέννησης της παιδείας και ορίζεται ως Έφορος 
σχετικά αρμόδιος, ο Πλάτων Πετρίδης. Αυτήν την εποχή έρχεται στα Ιόνια 
νησιά, ως αρχηγός των βρεττανικών δυνάμεων, ο Ιάκωβος Κάμπελ. Ο 
Φώσκολος τον αποκαλεί «νοημονέστατον, γενναιόψυχον, αλλά και 

τύραννον». 



Η σημαία  της Επτανήσου Πολιτείας στη Ζάκυνθο αντικαθίσταται από τη 
βρεττανική και ο λαός αμέσως αντιλαμβάνεται ότι άλλαξε αφέντη και δεν 
απελευθερώθηκε. Τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου του 1814, οι 
Παξοί πέφτουν στα χέρια των Άγγλων. Με έδρα την Κεφαλλονιά 
στρατολογείται και δεύτερο σύνταγμα Ελλήνων του Δουκός της Υόρκης. 
Σ’αυτό κατετάγησαν ως αξιωματικοί ο Κολοκοτρώνης, ο Αναγνωσταράς, ο 
Πλαπούτας και άλλοι. Και με τη βοήθεια του Γκόρντον απελευθερώνεται 
η Πάργα που παραμένει σε βρεττανική προστασία για τέσσερα χρόνια. 

Κύριοι στόχοι της βρεττανικής πολιτικής στα Επτάνησα είναι στη συνέχεια 
να καταληφθεί η Κέρκυρα. Ο Ναπολέων  ηττάται και η σχετική συνθήκη 
υπογράφεται  στις 2/4/1814. Την 1/5/1814 ο Βρεττανός ναύαρχος Τζων 
Γκόαρ στέλνει αντιπρόσωπό του στο διοικητή της Κέρκυρας Δονζελώ, 
αναγγέλλοντάς του ότι πρέπει να αποχωρήσει, γιατί οι Γάλλοι ηττήθηκαν 
και δεν δικαιολογείται πλέον η παρουσία τους στο νησί. Ο Δονζελώ 
ισχυρίζεται άγνοια των διατρεξάντων γεγονότων και της τύχης του 
Ναπολέοντα και αρνείται να παραδώσει την Κέρκυρα.  

Στη Γαλλία στέφεται βασιλέας ο Λουδοβίκος ο ΙΗ΄. Η Γερουσία της 
Επτανήσου Πολιτείας αποστέλλει υπόμνημα στον Τσάρο μέσω του 
Ιωάννη Καποδίστρια, ζητώντας βοήθεια και για να μιλήσει υπέρ της 
ανεξαρτησίας των Ιονίων Νήσων στη σύσκεψη των Μ.Δυνάμεων, καθώς 
και να ζητήσει επίσης και την ανεξαρτησία και των πρώην Ενετικών 
Κτήσεων στη Στερεά. 

Την 1η Ιουνίου 1814 φθάνει στην Κέρκυρα ο Γάλλος στρατηγός Βουλνουά 
με επιστολή του υπουργού στρατιωτικών προς το Δονζελώ, όπου 
φαίνεται ότι του καθιστούσε γνωστό ότι σύμφωνα με το περιεχόμενο της 
Συνθήκης της 23/4/1814 η Γαλλία υποχρεούνταν να αποχωρήσει από 
όλες τις χώρες που δεν ανήκαν στη Μητροπολιτική Γαλλία, πριν από το 
1790. Έτσι η Κέρκυρα παραδόθηκε στους Άγγλους με ημερομηνία 
συμφωνίας παράδοσης την 21η Ιουνίου 1814. 

Μετά την αποχώρηση των Γάλλων από την Κέρκυρα, ο Άγγλος στρατηγός 
Κάμπελ απαίτησε από τη Γερουσία κάθε πράξη, πριν ανακοινωθεί, να 
στέλνεται σ’αυτόν για μελέτη και έγκριση. Επίσης, της έκανε γνωστό ότι η 
Επτάνησος Πολιτεία δεν επανέρχεται αυτόματα, με την αποχώρηση των 
Γάλλων, στη συνθήκη του 1800. Ο Κάμπελ στη συνέχεια κατήργησε τους 
δασμούς που είχε επιβάλει η Γερουσία στα αποικιακά προϊόντα και στα 
είδη πολυτελείας, παρότρυνε τη Γερουσία να μεριμνήσει για το εμπόριο, 
τη γεωργία και την παιδεία.  

Ακόμη έκλεισε την Ιόνιο Ακαδημία και έσπασε τα τυπογραφεία τα οποία 
είχαν φέρει οι Γάλλοι. Σχημάτισε πολιτική αστυνομία με διευθυντή τον 



Καπάδοκα και αντίστοιχη στρατιωτική με διευθυντή τον Zironei. 
Μάλιστα, όταν ο Πρόεδρος της Γερουσίας Εμμανουήλ Θεοτόκης 
επέστρεψε από το Παρίσι, όπου είχε μεταβεί για συζητήσεις, δεν τον 
ανεγνώριζε, επιμένοντας ότι δεν έφερε μαζί του κανένα έγγραφο που να 
αποδείκνυε αυτήν του την ιδιότητα. 

Ο Κάμπελ, όμως, αγνοούσε, επίσης, και ολόκληρη την Κυβέρνηση της 
Επτανήσου Πολιτείας και ισχυριζόταν ότι δεν έχει κανένα έννομο 
δικαίωμα να αποστέλλει εκπροσώπους της στις διάφορες συνόδους των 
Μ.Δυνάμεων και ότι έπραξαν κακώς αποστέλλοντας επιστολή στον 
κόμητα Ιωάν.Καποδίστρια για να μεσολαβήσει προς όφελός τους. 
Αργότερα ο Άγγλος τοποτηρητής F.Adam κατήργησε και τα σώματα 
στρατού που είχαν ιδρυθεί. 

Από της αποχωρήσεως των Ενετών έως και το 1814 ο λαός της Επτανήσου 
φαίνεται να είναι βωβός και αδιάφορος  τόσο που ακόμη ο μειλίχιος 
Α.Κάλβος στην ωδή του «εις Ιονίους» τους κακίζει για την αδιαφορία τους 
και τους αποκαλεί δειλούς. 

Η πρώτη Συνθήκη των Παρισίων δεν έγινε [18/10/1814] και στα 
παρασκήνια συζητείται η τύχη της Επτανήσου. Κάθε νησί διοικείται από 
διορισμένες από τους Άγγλους κυβερνήσεις και η Κέρκυρα φαινομενικά 
από τη Γερουσία, ενώ στην ουσία αυτό γίνεται από τον Κάμπελ. Εν όψει 
της Συνόδου της Βιέννης [30/7/1814], αρματωλοί οι οποίοι υπηρετούσαν 
σε στρατιωτικά σώματα, στέλνουν τον Περραιβό, το χιλίαρχο Δημ. Δούκα 
και τον εκατόνταρχο Κίτσο Τζαβέλλα με υπόμνημα στη Βιέννη. Όμως, η 
αυστριακή αστυνομία τους εμπόδισε να φθάσουν στην πόλη. Την 18η 
Μαρτίου 1815 ο αντιπρόσωπος της Ρωσίας Ι.Καποδίστριας κατέθεσε  
σχέδιο συνθήκης για τα Επτάνησα, ως κράτος ελεύθερο και ανεξάρτητο, 
μαζί με τις περιφέρειες της Στερεάς με την ονομασία «Επτάνησος 

Πολιτεία». 

Το σχέδιο αυτό το απορρίπτει ο Μέττερνιχ διεκδικώντας για την Αυστρία 
τα Επτάνησα, ισχυριζόμενος ότι η Αυστρία είναι φυσικός κληρονόμος των 
Ενετών. Η Αγγλία απαντά στην Αυστρία πως, όταν ο Φερδινάνδος ο Δ΄ 
αναλάβει την κατοχή του βασιλείου της Νεαπόλεως, η Επτάνησος θα 
κατέχεται από τον αυτοκράτορα της Αυστρίας. Σύμφωνα με όρους που 
θα συνομολογηθούν μεταξύ αυτού και της Μ.Βρεττανίας θα υπάρξει 
μέριμνα «όπως εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις τις οποίες η τελευταία 

ανέλαβε έναντι των κατοίκων, όταν οι Νήσοι είχαν καταληφθεί από τους 

Άγγλους». 

Στη Βιέννη φθάνει ένα υπόμνημα το οποίο μοιράστηκε σε όλους τους 
αντιπροσώπους, το οποίο φέρεται ότι ανέφερε ότι οι Επτανήσιοι 



επιθυμούν να παραμείνουν υπό τη Βρεττανική Προστασία. Οι Ρώσοι 
σ’αυτήν τη συνεδρίαση [4/6/1815] ανεπιφύλακτα τάσσονται υπέρ αυτής 
της πρότασης, δεδομένου του ότι την εκλαμβάνουν ως εκφρασμένη των 
Επτανησίων επιθυμία. Απόφαση τελική δεν ελήφθει διότι ο 
Ι.Καποδίστριας, που είχε το ελεύθερο να πράττει κατά το δοκούν 
αναφορικά με το Επτανησιακό, εσκεμμένα απουσίαζε από τη συνεδρίαση 
αυτή και έτσι ο Ρώσος αντιπρόσωπος πέτυχε την αναβολή  λήψης 
απόφασης, μεταθέτοντας το θέμα στη διάσκεψη των Μ.Δυνάμεων στο 
Παρίσι. Ο Άγγλος αντιπρόσωπος Κάλγκαρτ στέλνει επιστολή στον Κάμπελ 
να ανακοινώσει στη Γερουσία  [Κέρκυρα] την υπογραφή της οριστικής 
πράξεως της συνόδου [acte fixal] και ότι η εκφρασθείσα επιθυμία τους 
έγινε αποδεκτή από τους αντιπροσώπους στη Βιέννη.5 

Μετά την καταστροφή του Ναπολέοντα στο Βατερλώ, η Αυστρία και η 
Πρωσσία αδιαφορούν για τα Επτάνησα και αφήνουν να επιλυθεί το θέμα 
μεταξύ των άμεσα ενδιαφερομένων μελών, δηλ. της Μ.Βρεττανίας και 
του Ι.Καποδίστρια.  

Οι Βρεττανοί απροκάλυπτα απαιτούν με πείσμα και επιμονή  την 
προσάρτηση της Επτανήσου στη Βρεττανική Αυτοκρατορία. Ο 
Καποδιστρίας προσπαθεί να μετριάσει την τραχύτητα των βρεττανικών 
όρων που συνοψίζονται στα εξής: 1.Tα Επτάνησα του λοιπού θα 
κατέχονται δια παντός και κατά αποκλειστική κυριαρχία εν ονόματι της 
Αυτού Μεγαλειότητος της Βρεττανίας και των διαδόχων αυτών,  

2.θα ληφθεί μέριμνα για να εγκαθιδρυθεί ικανή κυβέρνηση,  

3.όλα τα έξοδα της Διοικήσεως και των στρατιωτικών δαπανών θα 
επιβαρύνουν τους κατοίκους των Νήσων. Με άλλα λόγια θα ήταν μια 
επαρχία της Αυτοκρατορίας της. 

Το βρεττανικό σχέδιο έφερε στη διάσκεψη ο Βρεττανός αντιπρόσωπος 
Λόρδος Castlereagh στις 4/8/1815. Ο Ι.Καποδίστριας αντιπροτείνει άλλο 
σχέδιο το οποίο κοινοποιεί στον Τσάρο και στους Βρεττανούς. Τελικά 
υπογράφεται η παράδοση της Επτανήσου στη Βρεττανική Προστασία και 
το σύμφωνο υπογράφουν εκ μέρους της Μ.Βρεττανίας οι Wellington και 
Castlereagh και εκ μέρους της Ρωσίας ο Πρίγκηψ Ρουζουμούφσκυ  και ο 
Ι.Καποδίστριας.  

Η προστασία της Επτανήσου από μια ισχυρή δύναμη ήταν αναγκαία όχι 
τόσο από τον κίνδυνο της επίθεσης από μια άλλη ευρωπαϊκή δύναμη, 
                                                           

5Γασπαρινάτος Σπύρος, «Διπλωματικές Περιπέτειες της Επτανήσου Πολιτεία»ς, Κερκυραϊκά Χρονικά, 
τόμος 23ος, Κέρκυρα,1980, σελ.25-27. 

 



αλλά από την Τουρκία. Όμως οι Βρεττανοί ερμήνευαν τους όρος της 
συμφωνίας κατά το δοκούν και κατά τα συμφέροντά τους, ενώ οι 
Επτανήσιοι  έβλεπαν πως  ουσιαστικά δεν έχουν  καμία  ελευθερία. 

Αργότερα, σε μια συζήτηση ο Βρεττανός Υπουργός των Αποικιών, Λόρδος 
Bathurst, εξέφραζε την άποψη πως η συνθήκη αυτή ήταν προβληματική 
για τη Βρεττανία, το ίδιο δε ανέφερε και ο πρώτος Αρμοστής Maitland σε 
ομιλία του προς τη συνέλευση των Ιονίων. Είπε πως ανεπιφύλακτα 
πιστεύει ότι αδυνατεί να εννοήσει τι είδους ανεξαρτησία μπορεί να έχει 
ένα κράτος, όταν τα λιμάνια του και τα φρούριά του ελέγχονται από έναν 
ξένο στρατό. 

Αναφορικά με τις πρώην Ενετικές Κτήσεις ουδεμία μνεία γίνεται και οι 
μεν τρεις Βουθρωτό, Πρέβεζα και Βόνιτσα επιδικάζονται στην Τουρκία, η 
δε τύχη της Πάργας είναι και αυτή προδιεγραμμένη [πουλήθηκε στους 
Τούρκους]. Με επιθυμία της Α.Μεγαλειότητος της Βρεττανίας, ένας 
Λόρδος  ύπατος Αρμοστής διορίζεται  και ο ρόλος του είναι η επίβλεψη 
της πολιτικής αναδιοργάνωσης του Ιονίου Κράτους. 

Ο Ι.Καποδιστρίας ενημερώνει τη Γερουσία στην Κέρκυρα σχετικά με τους 
όρους της συνθήκης. Το ίδιο δε πράττουν και οι Βρεττανοί με τον Κάμπελ. 
Εκείνος με τη σειρά του ενημερώνει τη Γερουσία την οποία είχε ο ίδιος 
διορίσει και καταλήγει λέγοντας ότι τώρα ο λαός θα ευτυχήσει. Παρ’όλα 
ταύτα, όμως, η συνθήκη είναι γεμάτη ασάφειες και τα άρθρα της 
ευνοούν περισσότερο τους Άγγλους, παρά τους Ιόνιους, οι οποίοι  
πίστεψαν πως τα δεινά τους τελείωσαν, γεγονός που εκ των πραγμάτων 
διαψεύστηκε. 

Ο πρώτος Αρμοστής που στάλθηκε στα Επτάνησα ήταν ο κόμης του 
Landerdal, SirThomas Maitland, με βαθμό στρατηγού. Ήταν έξυπνος 
άνθρωπος, με στρατιωτικές, πολιτικές και διπλωματικές ικανότητες. 
Αποδείχθηκε ότι μισούσε την Ελλάδα και όσους δεν ήταν Άγγλοι, και ήταν 
πιο πολύ φιλότουρκος και από τον Υπουργό Castlereagh. Με την άφιξή 
του, αντί τα πράγματα να καλυτερεύσουν, έγιναν χειρότερα. Για τους 
Άγγλους ήταν η μοναδική τους επιλογή, ενώ για τους Επτανήσιους 
αποδείχθηκε συμφορά. Με την άφιξή του ο Castlereagh ζητεί από τον 
Ι.Καποδίστρια να του στείλει μία έκθεση εμφαίνουσα την πολιτική, 
πνευματική και κοινωνική ζωή των Επτανησίων από την Ενετοκρατία έως 
και την ημέρα παράδοσής τους στη Βρεττανική Προστασία. 

Με τον ερχομό του ο Μaitland στην Κέρκυρα, 5/16 Φεβρουαρίου 1816, 
προσπάθησε να ανατρέψει το αντιβρεττανικό κλίμα που είχε 
δημιουργηθεί με τη σκληρή διοίκηση του Κάμπελ. Κατήργησε όλα τα 
σκληρά μέτρα που είχε αυτός επιβάλει και πραγματοποιώντας 



επισκέψεις στα νησιά εξήγγειλε ειρηνικά και φιλικά μέτρα. Μάλιστα 
επανέφερε τον Εμμανουήλ Θεοτόκη στο αξίωμα του Προέδρου της 
Γερουσίας από το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, τον είχε καθαιρέσει ο 
Κάμπελ. 

Στην πρώτη του περιοδεία ο Αρμοστής Maitland δεν κατόρθωσε να 
μεταβάλει την αδιαφορία των κατοίκων, αλλά έδωσε μία κάποια ελπίδα 
πως τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν προς το καλύτερο. Ακόμη 
δεν κατόρθωσε να κάνει σύμμαχό του το Ζακύνθιο Αντώνιο Μαρτινέγκο. 
Παρ’όλου που του πρότεινε τη θέση Γερουσιαστή, εκείνος του αρνήθηκε, 
πράξη που δεν του τη συγχώρεσε ο Maitland ποτέ. 

Ο Αρμοστής διατήρησε τη Γερουσία στην εξουσία, αλλά για να 
εξυπηρετεί τους δικούς του σκοπούς. Βλέποντάς το αυτό η Γερουσία 
αντιδρά και παραπονείται ότι πρέπει να αναγνωρίζεται ως νόμιμη, βάσει 
του Συντάγματος του 1803, καθ’όσον σ’αυτήν εκπροσωπούνται οι 
κάτοικοι όλων των Ιονίων Νήσων. 

Οι Γερουσιαστές Ρώμας, Φλαμπουριάρης, Μεταξάς, Στεφανίτσης,  μαζί 
με το Γραμματέα Κατσαΐτη στέλνουν διάβημα στον Αρμοστή, εν’όσω 
αυτός βρισκόταν στη Ζάκυνθο, ζητώντας να εφαρμοστεί το Σύνταγμα του 
1803, έως ότου καταρτιστεί ο νέος Καταστατικός Χάρτης και να γίνουν 
νέες εκλογές. Εκείνος ζητεί την άποψη της Αυλής της Αγγλίας η οποία τον 
ειδοποιεί ότι βάσει της Συνθήκης των Παρισίων αναγνωρίζονται μόνον οι 
τοπικές κυβερνήσεις. 

Στις 22 Μαΐου ο Maitland ανακοινώνει στον Πρόεδρο της Γερουσίας, 
Εμ.Θεοτόκη, την κατάργηση της Γερουσίας των αντιπροσώπων, με το 
σκεπτικό ότι όλα τα μέλη της πρέπει να είναι αυτόχθονες Κερκυραίοι. Ως 
εκ τούτου κηρύσσονται έκπτωτοι οι προαναφέρθεντες Γερουσιαστές οι 
οποίοι είχαν υποβάλει αντιρρητικό υπόμνημα. Ακόμη ζητεί να 
συμπληρωθούν οι θέσεις από ντόπιους Γερουσιαστές. Ο Maitland  με 
προκήρυξή του αναφέρει ότι οι σκοποί του είναι αγαθοί και αποσκοπούν 
στην ειρηνική και αρμονική συνύπαρξη όλων των κατοίκων και ότι δεν θα 
επιτρέψει σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το αξίωμά του για ιδιοτελείς 
σκοπούς. 

Το Μάρτιο του 1816 κυκλοφορούν δύο προκηρύξεις στην Ελληνική και 
την Ιταλική γλώσσα, κατηγορώντας τους Ιόνιους ως ανίκανους να 
κυβερνήσουν το κράτος τους  και γι’αυτό χρειάζεται μια ισχυρή δύναμη 
να τους προστατεύσει. Η Γερουσία διαμαρτύρεται και τότε ο Μaitland 
υποχρεώνεται με ανακοίνωσή του να κάνει γνωστό ότι δεν έχει καμία 
σχέση με το φυλλάδιο αυτό και ότι καταδικάζει ως ανυπόστατα τα 
γραφόμενα. Σκοπός του δε παραμένει να φέρει σε  πέρας το έργο που 



του ανετέθει με τη Συνθήκη των   Παρισίων [5/11/1815]. Αναχωρεί δε σε 
Αγγλία για να φέρει το νέο Καταστατικό Χάρτη της Επτανήσου. 

Την 3η Ιανουαρίου 1817 συγκροτεί  ειδικό συμβούλιο [consiglio primario] 
για την ψήφιση του νέου Συντάγματος και την 3η Φεβρουαρίου 
συνέρχεται το Προκαταρτικό  Συμβούλιο για την ψήφιση του 
συντάγματος και την προκήρυξη των εκλογών για εικοσιεννέα θέσεις 
βουλευτών που μαζί με τους ένδεκα του Προκαταρτικού Συμβουλίου θα 
απαρτίζουν τη Συντακτική Συνέλευση για την ψήφιση του νέου 
Συντάγματος.  

Οι υποψήφιοι έπρεπε να κατείχαν επιστημονικό δίπλωμα ή να έχουν 
ετήσιο εισόδημα, αυτό των ευγενών κάθε νήσου, ίσο δηλ. με τριακόσια 
τριάντα επτά τάλληρα. Καμία προεργασία δεν έγινε, ούτε σχετική μελέτη 
γα τη σύνταξη και αντίστοιχα την ψήφιση του Συντάγματος. Και μάλιστα 
υπήρχαν μαρτυρίες νοθείας, από το Δούσμανη και τον εισαγγελέα 
Λευκάδας Ζαμπέλιο. Οι αυθαιρεσίες διαδέχονταν η μία την άλλη και 
μάλιστα ότι ένας αντιπρόσωπος της Κέρκυρας, ο Λευκόκοιλος, ήταν 
Ενετός. Αργότερα προσπάθησαν να τον πολιτογραφήσουν για να είναι 
νόμιμος. Και όλα αυτά με πρωτοβουλία του Maitland.6 

Την 23η Απριλίου συνεδριάζουν οι αντιπρόσωποι και ψηφίζουν τελικά το 
Σύνταγμα την 25η Απριλίου. Την 5η Ιουνίου 1817 αναχωρεί από την 
Κέρκυρα επιτροπή για το Λονδίνο με σκοπό την επικύρωση του 
Συντάγματος από τον Αντιβασιλέα Γεώργιο, το οποίο και δημοσιεύτηκε 
την 29η Δεκεμβρίου 1817 προκαλώντας πανηγυρισμούς. Στο Σύνταγμα 
υπήρχαν προβλέψεις αναφορικά με τη θρησκεία των υπηκόων και τη 
γλώσσα. 

Επίσημη γλώσσα για έξι αιώνες ήταν η Ιταλική, ενώ  ο λαός ομιλούσε 
πάντοτε την Ελληνική. Με την υποταγή στους Δημοκρατικούς Γάλλους 
επίσημη γλώσσα γίνεται η Ελληνική. Με την Αγγλοκρατία στο σύνταγμα 
του 1817 γλώσσα του κράτους ορίζεται η Ελληνική και σε ορισμένα 
έγγραφα επιτρέπεται η χρήση της Αγγλικής, όπως ήταν στα ταχυδρομεία.  

Την 22α Ιανουαρίου 1818 ανεβαίνει στη σκηνή ελληνικό έργο για πρώτη 
φορά μετά από πολλούς αιώνες. Αργότερα, μετά από δεκαπέντε χρόνια, 
επί Αρμοστού Nugent, ψηφίστηκε νόμος την 24/5/1833, που προέβλεπε 
ότι η χρήση και μόνο της Ελληνικής θα γίνεται στα ειρηνοδικεία, στα 
ποινικά  δικαστήρια, εκτός από το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης 
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στο οποίο συμμετείχαν και Άγγλοι και η γενικεύμενη χρήση της Ελληνικής 
θα ήταν αδύνατη. Οι Άγγλοι διαφωνούν και ο νόμος μένει κενό γράμμα. 
Και μόνον κατά το έτος 1851 το Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης 
διέγραψε οριστικά την Ιταλική γλώσσα από τις αποφάσεις του. 

Η Κυβέρνηση του κράτους αποτελούνταν από τη Γερουσία [Εκτελεστική 
Εξουσία], τη Βουλή και τη Δικαστική Εξουσία. Ο Πρόεδρος της Γερουσίας 
έφερε τον τίτλο του Υψηλότατου και έπρεπε να είναι Ιόνιος υπήκοος και 
εκ γενετής ευγενής. Ο τύπος υπόκειταν σε λογοκρισία από το Γενικό 
Γραμματέα της Γερουσίας. Στην Κέρκυρα ευρισκόταν η κεντρική 
Κυβέρνηση, ενώ στα άλλα νησιά υπήρχε τοπική κυβέρνηση με 
επικεφαλής έναν Έπαρχο τον οποίο διόριζε η Γερουσία και συνήθως 
τύγχανε της εύνοιας και της έγκρισης του Αρμοστή. Πάντως για δικούς 
του λόγους, ο Μaitland φρόντισε να διορίζεται σε κάθε νησί και ένας 
τοποτηρητής και μάλιστα όλοι οι διατελέσαντες ήταν Βρεττανοί, πλην του 
Κανδιάνου Ρώμα. 

Το Σύνταγμα προέβλεπε και τη σύσταση Ιονίου Εθνοφυλακής η οποία 
ποτέ δε συστάθηκε. Όμως στο Δημόσιο Ταμείο αναγράφονταν ότι 
καταβάλλονται τα σχετικά κονδύλια για τη συντήρηση Βρεττανών 
αξιωματικών. Μάλιστα από τις 18 Φεβρουαρίου 1818 μέχρι τις 30 
Ιουνίου 1834 αναγράφησαν δαπάνες 52.020 λίρες, 11 σελλίνια και 1 1/4 
δηνάρια. 

Η εκπροσώπηση στις εξωτερικές σχέσεις  του Ιονίου Κράτους γινόταν από 
τους κατά τόπους Βρεττανούς προξένους ή πρέσβεις. Κάθε Ιόνιος, όμως, 
αν πήγαινε στρατιώτης σε ξένο κράτος, αυτομάτως στερούνταν κάθε 
πολιτικού δικαιώματος. 

Βάσει του νέου συντάγματος η Πολιτική και Διοικητική Ιεραρχία είχε ως 
εξής: 

 H  Aυτού Εξοχότης ο Λόρδος Μέγας Αρμοστής [Lord High Commissioner]. 

 Η Γερουσία με τρεις Γραμματείς. 

 Η Βουλή. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και τα Μέλη. 

 Το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαιοσύνης. 

 Ο Γραμματέας του Αρμοστή.  

 Ο Επιτετραμμένος Γενικός Φροντιστής του Στρατού. 

 Οι Υπασπιστές της Αυτού Εξοχότητος. 

 Ο Παρασημοφύλακας. 

 Ο Έπαρχος της Κέρκυρας.  



 Ο Άρχων της Παιδείας.  

 Ο Γενικός Θησαυροφύλακας.  

 Ο Γενικός Εισαγγελέας. 

 Ο Γενικός Ελεγκτής.  

 Ο Γενικός Διευθυντής Αστυνομίας και Υγειονομείου.  

 Ο Πρόεδρος των Δικαστηρίων – Οι Δικαστές.  

 Ο Αρχειοφύλακας, ο Εισαγγελέας, ο Εγχώριος Ταμίας και μία σειρά άλλοι 
κατώτεροι υπάλληλοι. 

Επίσημη εφημερίδα του κράτους υπήρξε η «Ιόνιος Εφημερίς»[Gazetta 
Ionia]. Άρχισε να εκδίδεται στις αρχές του 1810 με τίτλο Gazetta delle 
Isole Ionie Liberate και εκδιδόταν στα νοτιότερα νησιά. Μετά την 
κατάληψη της Κέρκυρας άρχισε να εκδίδεται στην Κέρκυρα με τίτλο 
Gazetta della Stati Uniti delli Isole Ionie. Μέχρι το 1831 εκδιδόταν στην 
Ιταλική και  το 1831-1833 στην Ελληνική και Ιταλική. Το 1833-1835 μόνο 
στην Ελληνική, από το 1835-1852 και στις δύο γλώσσες κι από το 1852 
μέχρι και την Ένωση με την Ελλάδα στην Ελληνική και την Αγγλική. 

 Συγχρόνως κυκλοφορούσε σε μικρό σχήμα από το 1818 μέχρι το 1828 
και δύο φορές το μήνα μία άλλη έκδοση με τίτλο «Εφημερίς των 

Ενωμένων  Επαρχιών των Ιονίων Νήσων», όπου δημοσιεύονταν οι νόμοι 
της Γερουσίας και της Βουλής σε μετάφραση. 

Το σύνταγμα έδινε στον Αρμοστή δικαιώματα απόλυτου κυρίαρχου. Ήταν 
Γενικός Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Διοικητής της Υψηλής 
Αστυνομίας, Ανώτατος Εκκλησιαστικός Άρχων, Ανώτατος Δικαστής, 
Ανώτατος Διαχειριστής του Δημόσιου πλούτου,Υπέρτατος Νομοθέτης και 
μόνος Διαχειριστής της Εκτελεστικής Εξουσίας. Πράκτορές του διέτρεχαν 
όλα τα νησιά και παρακολουθούσαν κάθε κίνηση των κατοίκων.  

Το Σύνταγμα δημοσιεύτηκε την 1η Ιανουαρίου 1818 και τα μέλη της νέας 
Κυβέρνησης  η οποία εγκαθιδρύθηκε ορίστηκε με δύο διαγγέλματα του 
Αρμοστή. Ορίστηκε πρόεδρος ο βαρώνος Θεοτόκης, Γερουσιαστές ο 
Στάμος Χαλικιόπουλος από την Κέρκυρα, Δημ. Φωσκάρδης από τη 
Ζάκυνθο, Νικ.Άννινος από την Κεφαλλονιά, Ευτύχ. Ζαμπέλης από τη 
Λευκάδα και Βασίλ.Ζαβός από την Ιθάκη. Πρόεδρος της πρώτης 
Επτανησιακής Βουλής αναδείχθηκε ο Μαρίνος Βέγιας. Τόσον, όμως, η 
Γερουσία, όσο και η Βουλή ήταν για το «θεαθήναι», καθ’όσον όλες οι 
εξουσίες ευρίσκονταν στα χέρια του Αρμοστή. Ούτε Αντιπολίτευση 
υπήρχε και δεν γίνονταν, ακόμη, ούτε συζητήσεις στη Βουλή. Για το λόγο 



αυτό, τα πρώτα Κοινοβούλια της Επτανήσου αποκλήθηκαν «βωβά» 
[Parliamenti mutti]. 

Σε καμία πρόταση  ή νομοσχέδιο που έφερνε ο Maitland προς ψήφιση 
στη Βουλή δεν έφερναν αντίρρηση, παρά φώναζαν όλοι περιχαρείς «ως 

έχει, ως έχει»[come sta, come sta] και γι’αυτό ο λαός τους αποκαλούσε 
περιπαιχτικά «κομεστάδες». Οι Βρεττανοί σε λίγο χρονικό διάστημα είχαν 
υποδουλώσει τους πάντες και τα πάντα και βασίλευε δεσποτισμός και 
διαφθορά. Στους επισκέπτες έδιναν την εικόνα ότι έγιναν τα Επτάνησα 
μία Αγγλική αποικία.7 

Με την πάροδο του χρόνου, οι Βρεττανοί έδειχναν τις προθέσεις τους και 
ο κόσμος άρχισε να διαμαρτύρεται, κυρίως, όταν η οικονομία του 
κράτους δεν ήταν τόσο ανθηρή και υποχρεώθηκαν να επιβάλλουν 
φόρους. Αφορμή για εκδήλωση της δυσαρέσκειας των κατοίκων ήταν η 
διάνοιξη της διώρυγας της Λευκάδας-Ακαρνανίας. Το κράτος μη 
μπορώντας να διαθέσει ειδικό κονδύλιο, επέβαλε φόρους στους 
κατοίκους της Λευκάδας στο κρασί και το λάδι.  

Οι δαπάνες για το έργο εκτιμήθηκαν στις 4.000 τάλληρα. Τα χρήματα από 
τους φόρους δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν το ποσόν. Μερικοί 
Βουλευτές παραπονέθηκαν ότι πληρώνουν φόρους τα άλλα νησιά για τη 
Λευκάδα. Μάλιστα, όταν οι φοροεισπράκτορες στις 14 Σεπτεμβρίου 1819 
πήγαν να συλλέξουν τους φόρους, για να αποφύγουν το λυντσάρισμα, 
βρήκαν άσυλο στη Μονή της Επισκοπής στη Λευκάδα, γιατί οι κάτοικοι 
των χωριών των Σφακιωτών αρνήθηκαν την καταβολή τους. Ο 
τοποτηρητής Λευκάδας Στόβενς με λίγους άνδρες που είχε, βάδισε προς 
τους Σφακιώτες για να επιβάλει την τάξη. Εν τω μεταξύ οι χωρικοί των 
διπλανών χωριών πήραν τα όπλα για να εκβιάσουν την κατάσταση. 
Κατέφθασε και η στρατιωτική βοήθεια από την Κέρκυρα την οποία είχε 
ζητήσει ο Στόβενς. Τότε γίνεται αιματηρή συμπλοκή  στην οποία 
φονεύθησαν πολλοί Άγγλοι. Οι πρωταίτιοι τελικά δικάστηκαν από το 
συσταθέν για το σκοπό αυτό στρατοδικείο και άλλοι φυλακίσθηκαν, ενώ 
μερικοί από αυτούς κατόρθωσαν να το σκάσουν, καταφεύγοντας στη 
Στερεά Ελλάδα. 

Από τη στιγμή που ο Gordon πήρε υπό την επίβλεψή του την Πάργα από 
τους Γάλλους, οι Παργινοί ήλπιζαν ότι θα ενσωματωθούν με τα 
Επτάνησα. Όσα, όμως, υπομνήματα κι αν έστειλαν, σε όσα διαβήματα κι 

                                                           

7 Όπως και στην 1 σημ., σελ.152-157, 205-214. 

 



αν προέβησαν για το σκοπό αυτό, όλα απέβησαν άκαρπα. Οι Άγγλοι ήταν 
ανένδοτοι.  

Τελικά  τον Απρίλιο του 1819 υπογράφηκε συμφωνία στην Κων/πολη 
μεταξύ του Άγγλου πρεσβευτή Ροβέρτου Λιστών και του Τούρκου Ρέις 
Εφέντη και η Πάργα παραχωρήθηκε στην Τουρκία. Τα δε Επτάνησα 
αναγνωρίσθηκαν ως κράτος από την Υ.Πύλη υπό την  Αγγλική Προστασία. 
Οι Παργινοί είχαν τη δυνατότητα να αναχωρήσουν για τα Επτάνησα μετά 
από σχετική συμφωνία που συνομολόγησαν  οι Αχμέτ Βέης και Maitland, 
ακόμη δε θα τους παραχωρούνταν και σχετική αποζημείωση για τις 
περιουσίες τους. Από τους 3.040 Παργίους οι οποίοι ήταν κάτοικοί της, 
κανείς δεν θέλησε να παραμείνει εκεί.  

Την εκτίμηση της περιουσίας τους έκανε για λογαριασμό των Παργίων ο 
αντισυνταγματάρχης ([Tenente colonelo) James Μaitland, δίχως την 
παρουσία των Παργίων. Ο Αλή Πασάς θεώρησε πολύ υψηλή την τιμή των 
περιουσιών και τελικά ο Maitland συμφώνησε στην εξευτελιστική τιμή 
των 150.000 λιρών [666.000 ταλλήρων].  

Την 15η Μαρτίου φθάνει στην Πάργα βρεττανική φρεγάτα με 150 
στρατιώτες. Οι Πάργιοι, αφού ξέθαψαν τα οστά των προσφιλών νεκρών 
τους, τα απέθεσαν στην πλατεία, τα έκαψαν και τις στάχτες τις έβαλαν σε 
τσουβάλια που τα πήραν μαζί τους με το πλοίο που τους πήγε στην 
Κέρκυρα. Ο Maitland τους έδωσε μόνο τις 500.000 τάλληρα. Τα υπόλοιπα 
τα κατακράτησε για τα έξοδα των  ναύλων τους. 

Την 24η Ιουνίου η Γερουσία υπέγραψε πράξη αναφορικά με τα 
εκκλησιαστικά κτήματα και τη ρύθμιση των εκκλησιαστικών ζητημάτων. 
Διορίστηκε Γενικός Διαχειριστής των εκκλησιαστικών κτημάτων ο 
ταγματάρχης Ρόμπινσον, πράγμα το οποίο είδαν με έντονη δυσαρέσκεια 
οι Επτανήσιοι και προκλήθηκαν κάποιες ταραχές. Η αυθαιρεσία του είναι 
τόσο έκδηλη, ώστε σε επιστολή του ο Ι.Καποδιστρίας προς το Δούκα 
Ουέλλιγκτον [3/10/1819] αναφέρει «Η σιτεμπορία ήτο μεν ελευθέρα, τώρα 

δε υπόκειται εις μονοπώλειον. Μονοπώλης είναι ο εισπράκτωρ των 

προσόδων της Κέρκυρας, ο συνταγματάρχης Ρόβινσων. Εν γένει το 

εσωτερικόν εμπόριον είναι εις χείρας του αυτού πράκτορος. Ως διοικητής 

των τελωνείων έχει ούτος την εξουσίαν και οικειοποιείται πάσαν 

πραγματείαν φθάνουσαν εις τον λιμένα, δίδει εις τον ιδιοκτήτην 15% 

υπεράνω της τιμής της αγοράς. Έκτοτε πάσα εμπορική επιχείρησις 



απενεκρώθει. Πολλοί κεφαλαιούχοι Ιόνιοι εγκατέλειπον τας Νήσους και 

επορεύθησαν αλλαχού να ζήσωσιν».8  

Ο Πρωτοπαπάς Ζακύνθου [Γαρζώνης] βρίζεται από ένα φίλο του 
Μαρτινέγκου, ονόματι Καυκή, και αυτός συλλαμβάνεται. Γίνεται έρευνα 
στην οικία του Μαρτινέγκου, όπου ανευρίσκονται όπλα. Στη δίκη που 
επακολούθησε, ο Μαρτινέγκος καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια φυλάκιση 
και καταβολή 13.000 ταλλήρων πρόστιμο. Με πρωτοβουλία του 
Εισαγγελέα Ζακύνθου και μέλους της Νομοθετικής συνελεύσεως, 
Αναστασίου Φλαμπουριάρη και του δικαστή Ζακύνθου, Γεωργίου Δε 
Ρώσση, συντάσσεται αναφορά για τα τεκτενόμενα στα Επτάνησα. Αυτή 
θα αποστελλόταν στο βασιλέα της Αγγλίας Γεώργιο Δ΄. Μάλιστα θα του 
αναφερόταν και η παράνομη σύνταξη του Συντάγματος. Αυτή η αναφορά 
υπογράφηκε από τριάντα τρία άτομα. Ο Maitland διατάσσει την 
κατάσχεσή της, καθώς και τη σύλληψη όσων την υπέγραψαν. Μεταξύ 
των συλληφθέντων ήταν και ο ποιητής Διονύσιος Σολωμός.  

O Maitland κατόρθωσε με ύβρεις και απειλές να στρέψει όλους  εναντίον 
του Φλαμπουριάρη. Κατόπιν αυτού, η Βουλή ψήφισε την καθαίρεση του 
Φλαμπουριάρη και τον χαρακτήρισε προδότη και επίορκο. Μετά από 
μήνες φυλάκισης, ο ίδιος και άλλοι φυλακισμένοι καταδικάστηκαν σε 
εξορία και έφυγαν για τη Βενετία. Αργότερα του χαρίστηκε η ποινή από 
τον Αρμοστή9. 

Στις 17 Ιανουαρίου πεθαίνει ο Maitland και τον διαδέχεται ο Sir Frederick 
Adam, ο μέχρι τότε αρχηγός των Βρεττανικών Δυνάμεων στην Επτάνησο.  

Ήταν άξιος άνδρας, σκληρός και, ενώ αρχικά έδειχνε ότι αντιπαθούσε 
τους Έλληνες, άλλαξε στάση, όταν έγινε Πρωθυπουργός της 
Μ.Βρεττανίας ο Gordon και επέδειξε φιλελληνικά αισθήματα. Ίσως, 
βέβαια, και γιατί νυμφεύθηκε την Κερκυραία Τίνα Παλατιανού προς 
χάριν της οποίας ανοικοδόμησε και το ανάκτορο του Μον Ρεπό.  

Πάντως οι Επτανήσιοι γι’αυτά του τα κυμαινόμενα συναισθήματα του 
έδωσαν την προσωνυμία «βαρόμετρο». Γενικά επί των ημερών του 
επικρατεί ευνομία, ανάπτυξη οικονομική, τόσο στη ναυτιλία με τη 
δημιουργία μικρού στολίσκου, όσο και στη γεωργία [ελαιοκαλλιέργεια]. 

                                                           

8 Χυτήρης Γερ., Η Κέρκυρα στα μέσα του 19ου αιώνα, Δημοσιεύματα Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών, 

Κέρκυρα, 1988, σελ.27. 

 

9Χυτήρης Γερ., Η πολιτική των ενδόσεων μία φάση της Ιστορίας του Ιονικού Κράτους, Εταιρεία 
Κερκυραϊκών Σπουδών,7 , Κέρκυρα ,1982, σελ.9, 17, 19, 21, 23-25. 

 



Στο χώρο της Εκπαίδευσης  εκδόθηκαν πολλοί νόμοι για την ανύψωσή 
της, ιδρύθηκαν πολλά αλληλοδιδακτικά σχολεία, κυρίως σε χωριά,  
γυμνάσια στην πόλη της Κέρκυρας, καθώς και ιεροσπουδαστήριο.  

Το 1823, ο Βρεττανός Fred.North Gilford ίδρυσε την Ιόνιο Ακαδημία. Ο 
Gilford ήταν γνώστης των κλασσικών Ελλήνων συγγραφέων και 
ενθουσιώδης φιλέλληνας. Βαπτίσθηκε ορθόδοξος από τον Πρωτοπαπά 
Π.Δ.Πρετετίνη, το 1791 στην Κέρκυρα και πήρε το όνομα Δημήτριος.  

Στις 7/19 Μαΐου 1823 η Βουλή ψήφισε τη σύσταση της Ακαδημίας και 
άρχισε η λειτουργία της με 150 σπουδαστές και επτά καθηγητές οι οποίοι 
δίδασκαν : Ελληνική, Λατινική και Αγγλική Φιλολογία, Θεολογία, Ιστορία, 
Μαθηματικά, Φιλοσοφία, Ρητορική και Βοτανική. Ο Gilford 
χρηματοδότησε την Ακαδημία με δικούς του πόρους και ακόμη 
συνέστησε και Δημόσια  Βιβλιοθήκη. Πέθανε στις 2/14 Οκτωβρίου 1827 
στο Λονδίνο και μετά το θάνατό του η Ακαδημία άρχισε να παρουσιάζει 
σημεία παρακμής και τελικά μετά την Ένωση έκλεισε. 

Κατά τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, ξέσπασε 
αναταραχή στην Κεφαλλονιά το τέλος της οποίας σήμανε τη σύλληψη 
πολλών προυχόντων της περιοχής και είχε επίπτωση και στην τύχη του  
Αρμοστή. O Αρμοστής Fred. Adam απολύθηκε στις 10 Απριλίου 1832 από 
τη θέση του στα Επτάνησα και διορίστηκε Διοικητής του Β’τμήματος των 
Ινδιών. Τον αποπεμφθέντα Αρμοστή αναπλήρωνε ο στρατηγός 
Α.Whitford μέχρις ότου στάλθηκε άλλος Αρμοστής. Το Βρεττανικό 
Υπουργείο διόρισε τον στρατηγό McDonald, ως Αρμοστή, αλλά, πριν 
ακόμη ξεκινήσει για την Κέρκυρα, απεβίωσε.  

Στη θέση του ορίστηκε ο Lord Nugent. Αυτός ήταν φιλελεύθερος 
άνθρωπος και καλού χαρακτήρα. Έφθασε στα Επτάνησα το Νοέμβριο του 
1832. Αμέσως εξέδωσε διάγγελμα με το οποίο εκδήλωνε τους σκοπούς 
και τους στόχους της διακυβέρνησής του. Ξεκίνησε μια μετριοπαθή 
πολιτική και φάνηκε ότι όλος ο δεσποτισμός των προηγούμενων 
Αρμοστών πως είχε εξαφανισθεί. Οι πολίτες άρχισαν να εκφράζονται 
ελεύθερα, χωρίς το φόβο της σύλληψης ως υπονομευτές του 
καθεστώτος. 

Μία από τις μεταρρυθμίσεις που έκανε ο Νugent ήταν να τριπλασιάσει 
τον κατάλογο των υποψηφίων στη Βουλή και να εκλέγονται 
πεπαιδευμένοι άνδρες και όχι όσοι συνήθως απολάμβαναν την εύνοια 
της Αγγλικής Προστασίας. Όμως στις εκλογές της Δ’Βουλής, το 
Φεβρουάριο του 1833, στην Κεφαλλονιά έγιναν μερικές ταραχές διότι 
στους εκλογικούς καταλόγους διαπιστώθηκαν παραλείψεις. 
Δημιουργήθηκε ένα είδος στάσης και οι εκλογές εκεί ματαιώθηκαν. 



Έγιναν συλλήψεις, αλλά τελικά, ο θεωρηθείς ως υπεύθυνος Λιβαδάς, με 
εισήγηση του δικαστή Πάτρικ, αθωώθηκε και αποκαλύφθηκε ότι η όλη 
κατάσταση ήταν μία σκευωρία.  

Την 1η Μαρτίου 1833 συνεδρίασε η  Βουλή της Επτανήσου, όπου ο 
Αρμοστής περιορίστηκε στο λόγο του να επικρίνει τη στάση στην 
Κεφαλλονιά και αγνόησε τις ρυθμίσεις του Συντάγματος του 1817. Για το 
λόγο αυτό ο Πρόεδρος της Βουλής, Άγγελος Κόνδαρης, πήρε το λόγο και 
υπενθύμισε στον Αρμοστή  τα δεινά του λαού και τις λησμονημένες 
υποσχέσεις της Προστασίας, πράγμα πρωτοφανές στα χρονικά του 
Κοινοβουλίου.  

Αυτό φαίνεται δεν πολυάρεσε στον Αρμοστή όντας ασυνήθιστος σε 
τέτοιου είδους αγορεύσεις. Μάλιστα ο βουλευτής Λευκάδας Τσαρλαμπάς 
πρότεινε τη σύνταξη νέου συντάγματος βάσει της Συνθήκης των 
Παρισίων, με σκοπό να καταστεί το Ιόνιο Κράτος πραγματικά ελεύθερο κι 
ανεξάρτητο.  

Στη συνέχεια ο βουλευτής Δάνδαλος, με δική του πρωτοβουλία, άνοιξε 
τις πύλες της Βουλής και επέτρεψε στο λαό να παρακολουθεί τις 
αγορεύσεις των βουλευτών. Όλα αυτά δεν βρήκαν σύμφωνο τον 
Αρμοστή που σύστησε στη Βουλή να περιορίσει τις συζητήσεις και τις 
εργασίες της μόνο στα ζωτικά θέματα, αν απέβλεπε στο καλό του λαού 
των Επτανήσων. Η Βουλή περιορίστηκε στην ψήφιση διαφόρων 
νομοθετημάτων και τέλος με διάταγμα διαλύθηκε, στις 19 Μαρτίου 1834.  

Στην ολιγόμηνη  θητεία της  η Δ’ Βουλή ψήφισε σαράντα δύο νόμους. 
Μεταξύ αυτών ήταν και η καθιέρωση της Ελληνικής γλώσσας στα 
δικαστήρια και τις δημόσιες υπηρεσίες, η ίδρυση εκπαιδευτηρίων, η 
απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιών, όσων πολεμούσαν στη 
Στερεά, πράγμα που έδωσε την ευκαιρία της επιστροφής πολλών 
Επτανησίων στα σπίτια τους, η κατάργηση αργομισθιών και πολλά άλλα. 
Βέβαια, ο Νugent, όσο και φιλελεύθερος και φιλέλληνας και αν ήταν, δεν 
έπαυε να παίρνει εντολές από το Λονδίνο. 

Στις εκλογές του 1834 για την ανάδειξη της Ε’ Βουλής όλοι οι υποψήφιοι 
ήταν πρόσωπα πιστά στην Προστασία, προς αποφυγή ταραχών. Στην 
ορκομωσία ο Αρμοστής, στο λόγο τον οποίο εκφώνησε, συνέστησε να 
ψηφίζουν νόμους που ν’ αποσκοπούν στην καλυτέρευση των συνθηκών 
ζωής του λαού και ότι τα υπόλοιπα καλύπτονται από το Σύνταγμα. Στις 
εκλογές στη Μ.Βρεττανία χάνουν οι φιλελεύθεροι και ο Nugent 
υποχρεώνεται να παραιτηθεί και ν’αποχωρήσει από την Κέρκυρα, στις 24 
Ιανουαρίου 1835.  



Στις 29 Απριλίου 1835 έφθασε στην Κέρκυρα ο νέο Αρμοστής Sir Howard 
Douglas. Ήταν άκρως συντηρητικός και είχε σκοπό να μεταβάλει την 
Επτάνησο σε Βρεττανική αποικία, παραμερίζοντας κάθε πρόσχημα. 
Φέρνει, λοιπόν, στη Βουλή προς ψήφιση μία σύμβαση για τις ανάγκες 
συντήρησης του στρατού, όμως αυτή απορρίφθηκε από τη Βουλή, ενώ 
αντίθετα η Γερουσία, προσκείμενη στον Αρμοστή, την εγκρίνει. Τότε οι 
βουλευτές διαμαρτύρονται έντονα. Ο βουλευτής Άννινος Καβαλλιεράτος 
ζητεί να μάθει τις αρμοδιότητες των δύο αυτών σωμάτων και ο Ανδρέας 
Μουστοξύδης προτείνει να σταλεί υπόμνημα στη Βασίλισσα για τη μη 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο Αρμοστής, πνέων μένεα, διέταξε το 
κλείσιμο της Βουλής και τη λήξη της Συνόδου. Αλλά και οι βουλευτές 
διχάστηκαν. 

Ενώ με την άφιξή του ο Αρμοστής Douglas διακήρυξε πως οι πολίτες 
έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν γραπτώς παράπονα στη βασίλισσα, 
όμως το Νοέμβρη του 1837 οι Κερκυραίοι υπέβαλαν αναφορά την οποία 
ο Αρμοστής απέρριψε. Το ίδιο έπραξε και με αναφορά των Ζακυνθίων. Ο 
Αρμοστής για να ηρεμήσουν τα πράγματα, όρισε τη σύσταση μιας 
προκαταρτικής επιτροπής η οποία κατήρτισε κατάλογο πιστών προς την 
Προστασία υποψηφίων βουλευτών. Στις εκλογές που ακολούθησαν 
εξελέγησαν βουλευτές αυτοί τους οποίους ο Αρμοστής εμπιστευόταν και 
αποκλείσθηκαν ο Μουστοξύδης και άλλοι αντιφρονούντες. Όμως αυτός 
επανεξελέγηκε με μία αναπληρωματική εκλογή και συμμάχισε με το 
Γερουσιαστή Ζακύνθου Πλέσσα και μερικούς άλλους αντιπολιτευόμενους 
την Αρμοστεία. 

Το 1839 συνήλθε το ΣΤ’ Κοινοβούλιο. Ο Αρμοστής όρισε Πρόεδρο της 
Γερουσίας το Λευκάδιο Π.Πετριτσόπουλο και Γερουσιαστές: τους 
Σ.Γαγγάδη, Γ.Κατσαΐτη, Γεώργιο Δε Ρώσση, Ν. Βελλιανίτη και Ι.Βαλαωρίτη. 
Πρόεδρος της Βουλής εξελέγη ο Αλταβίλας Βιλέτας Χαλικιόπουλος. Η 
Αντιπολίτευση απαίτησε αφ’ ενός τη μείωση του μισθού του Αρμοστή, ο 
οποίος ήταν τότε 15.000 στερλίνες και αφ’ετέρου μεταρρυθμίσεις στο 
σύστημα διακυβέρνησης. 

Τις 20 Ιουνίου1839 πεθαίνει ο βασιλέας της Αγγλίας Γουλιέλμος και στο 
θρόνο ανεβαίνει η ανεψιά του Βικτωρία. Με διαταγή της απαγορεύτηκε η 
συμμετοχή στρατιωτικού τιμητικού αποσπάσματος στη λιτανεία του 
Αγίου Σπυρίδωνα που γίνεται κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου. Οι 
Κερκυραίοι ξεσηκώθηκαν και ξέσπασαν ταραχές. Μάλιστα επέτεινε την 
ένταση και η απόλυση μερικών δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι 
προπορεύονταν της πομπής. Οι Κερκυραίοι τότε ίδρυσαν φιλαρμονική 



για να συνοδεύει τις θρησκευτικές τους τελετές μιας και η βασιλίσσα 
απαγόρευσε τη συμμετοχή Άγγλων σ’αυτές. 

Έγινε πρασπάθεια να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις αφορώσες τη 
σύναψη γάμου, κυρίως, ζητήθηκε η μείωση κατά δύο βαθμούς 
συγγένειας, και επειδή αρμόδιος ήταν ο Πατριάρχης, εστάλει 
αντιπροσωπεία σ’αυτόν. Ο Πατριάρχης αρνήθηκε να δώσει τη 
συγκατάθεσή του και οι Τούρκοι για να μη δυσαρεστήσουν τον Άγγλο 
Αρμοστή, καθαίρεσαν τον Πατριάρχη Γρηγόριο ΣΤ’. 

Στην εξαετή θητεία του ο Douglas ίδρυσε κοινωφελή καταστήματα, όπως 
το σωφρονιστήριο, όπου οι φυλακισμένοι μάθαιναν και κάποια τέχνη. 
Ακόμη κτίσθηκαν δημόσια κτίρια, όπως το Ιόνιο Γυμνάσιο, το 
Φρενοκομείο και τελειοποιήθηκε το Υδραγωγείο της Κέρκυρας το οποίο 
είχε αρχίσει ο Αdam. Από τη δική του, όμως, αρμοστεία άρχισε η 
διασπάθιση του δημοσίου χρήματος. Ο Douglas αποχώρησε από την 
Κέρκυρα στις αρχές του 1841 και τον αντικατέστησε ο Sir Stewart 
Mackenzie ο οποίος αφίχθηκε στις 27 Μαρτίου 1841.  

Κατά τη διάρκεια της Αρμοστείας του ένας Διαμαρτυρόμενος 
ιεραπόστολος επισκέφτηκε την Κέρκυρα, στις αρχές του 1842, και 
εισέβαλλε στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Άρχισε τότε να βρίζει το 
σκήνωμα και να αποκαλεί τους πιστούς ειδωλολάτρες. Ξέσπασαν 
συμπλοκές, στις οποίες σκοτώθηκαν δεκαπέντε Άγγλοι στρατιώτες. 
Έβαλαν φωτιά και έκαψαν το σπίτι όπου διέμενε ο ιεραπόστολος και 
ξέσπασε διαμάχη μεταξύ Λουθηρανών και Καθολικών στρατιωτών. Τα 
πράγματα ηρέμησαν με την προσωπική παρέμβαση του Αρμοστή. Ο 
Μackenzie ανεχώρησε από την Κέρκυρα στις 16 Ιουνίου 1845. 

Τον διαδέχθηκε ο Lord John Seaton και ανέλαβε καθήκοντα την 1η 
Απριλίου 1845. Αυτός έφερε το βαθμό του στρατηγού, είχε φιλελεύθερες 
ιδέες, ήταν συνετός και προσηνής. Μετά από υπόμνημα του Ζαμπέλη και 
άλλων μεταρρυθμιστών επιτυγχάνεται με βασιλικό διάταγμα  η 
ελευθεροτυπία [17/8/1848] και άρχισαν να εκδίδονται οι πρώτες 
εφημερίδες.  

Με πρωτοβουλία των Μεταρρυθμιστών στις 15/1/1849 εκδίδεται το 
πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Πατρίς» η οποία ήταν τετρασέλιδη, 
τετράστηλη και τα κυριότερα άρθρα της εκδίδονταν στη γαλλική γλώσσα, 
διότι οι Μεταρρυθμιστές επεδίωκαν να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους 
έξω από την Επτάνησο.  

Τη συντακτική επιτροπή αποτελούσαν: οι Πέτρος Βράιλας-Αρμένης, ο 
Ναπ.Ζαμπέλης, ο Σπ.Ζαμπέλιος, ο Ι.Πετριτσόπουλος και ο ποιητής 



Ανδρέας Κάλβος. Ο κύκλος του Μουστοξύδη εκδίδει την εφημερίδα «Ο 

Φιλαλήθης» και εξαπολύει σφοδρή κριτική κατά των εκδοτών της 
«Πατρίδος» και κατά της Αρμοστείας για την αυταρχική της 
διακυβέρνηση. 

Ακολούθησε η ελεύθερη εκλογή αντιπροσώπων για την Ιόνιο Βουλή. Τρία 
πολιτικά ρεύματα κάλυψαν το πολιτικό φάσμα. Αυτά ήταν το 
αποκαλούμενο ως Καταχθόνιον ή αλλοιώς των Καταχθονίων,  το 
Μεταρρυθμιστικόν και το Ριζοσπαστικόν. 

Τη Μ.Παρασκευή του 1848 γίνεται εξέγερση στην Κεφαλλονιά και 
συλλαμβάνονται οι γιοι του Ανδρέα Λιβαδά, Γεράσιμος, Θρασύβουλος 
και Όθων. Ο Ανδρέας Λιβαδάς στάλθηκε στην εξορία. Μία άλλη εξέγερση 
σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1848 στα χωριά Φραγκάτα, Βαλσαμάτα 
και Τρωιανάτα Κεφαλληνίας, με αρχηγό το Γεώργιο Μεταξά. Σε μάχη που 
έγινε στο δρόμο προς την Κραναία σκοτώθηκαν πέντε επαναστάτες,  δύο 
Βρεττανοί στρατιώτες και ένας περαστικός. Επίσης ταραχές σημειώθηκαν 
και στο Ληξούρι με αρχηγό το Σταύρο Μεταξά. Στις δίκες που 
ακολούθησαν, ο εισαγγελέας Ζακύνθου, ο Κερκυραίος Σωκράτης Κουρής, 
κατόρθωσε να απαλλάξει πολλούς κατηγορούμενους, επιρρίπτοντας τις 
ευθύνες σε άτομα που είχαν διαφύγει στη Στερεά. 

Οι Άγγλοι φοβούμενοι τον ελεύθερο τύπο συλλαμβάνουν τον εκδότη του 
«Φιλελεύθερου», Ηλία Ζερβό, και τον στέλνουν εξορία στους Παξούς. 
Μαζί του συλλαμβάνεται και ο Γερ.Λιβαδάς. Εκεί παρέμειναν για 
διάστημα πέντε μηνών. Με τη διακοπή της έκδοσης του «Φιλελεύθερου» 
άρχισε να εκδίδεται στην Κεφαλλονιά η αδιαλλάκτα ασκούσα επίσης 
κριτική κατά της Προστασίας «Αναγέννησις», η οποία προέτεινε το ζήτημα 
της Ένωσης με την Ελλάδα. Στην Κέρκυρα το ίδιο διάστημα αρχίζει να 
εκδίδεται και η προωθούσα τις ιδέες της Προστασίας η εφημερίδα 
«Φίλος του λαού».          

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Seaton, εκτός από τα 
προαναφερθέντα επεισόδια, ο ίδιος επέδειξε ήπια σχετικά διάθεση 
διακυβέρνησης και επέτρεψε την ίδρυση πολιτικών λεσχών, έχτισε πολλά 
αλληλοδιδακτικά σχολεία, έκανε κοινωφελή έργα, δημόσια καταστήματα, 
καθώς και τη διώρυγα της Λευκάδας. Απεχώρησε από την Κέρκυρα στις 
27/5/ 1849. Τον Seaton τον διεδέχθει ο Sir Henry Ward. 

Όταν ήλθε ο Ward στα Επτάνησα η πολιτική κατάσταση ήταν εκρηκτική 
και οικονομική αθλιότητα μάστιζε τους πολίτες. Ο Ward με τη 
δικαιολογία ότι θέλει να μελετήσει πρώτα τα ζητήματα της Επτανήσου, 
έκλεισε τη Βουλή για τέσσερις μήνες και όρισε ημερομηνία 



επανασύγκλησης την 5η Οκτωβρίου. Όμως αυτή δεν πραγματοποιήθηκε, 
διότι ξέσπασε και νέα εξέγερση στην Κεφαλλονιά.  

Οι Άγγλοι αιματοκύλησαν το νησί,  έκαναν έρευνες για όπλα και 
κατηγόρησαν τον ιερέα του χωριού Σκάλα, Γρηγόριο Νοδαράτο, ως 
υποκινητή. Είναι αυτονόητο, βέβαια, ότι η αλαζονεία και η σκληρότητα 
της βρεττανικής διακυβέρνησης ήταν αυτή η οποία υποδαύλιζε τη λαϊκή 
αντίδραση.  

Ο Άγγλοι επέρριψαν τις κατηγορίες της υποκίνησης στους ένθερμους 
πατριώτες όπως ήταν ο Ζερβός, ο Μομφεράτος και ο Γ.Λιβαδάς. Τη 15η 
Αυγούστου 1849 χωρικοί φονεύουν ένα χωροφύλακα και τραυματίζουν 
τον επικεφαλής του σώματος. Την ίδια ημέρα 400 χωρικοί 
καταλαμβάνουν το χωριό Σκάλα, αφού προηγουμένως σε μάχη είχαν 
νικήσει τους Βρεττανούς. Το νησί βυθίστηκε στην αναρχία, χωρικοί 
κυκλώνουν την οικία του ευγενούς Νικολάου Μεταξά Τζανέτου,  την 
πυρπολούν και σκοτώνουν τον ίδιο. Συνολικά έκαψαν επτά κατοικίες  και 
σκότωσαν δώδεκα ευγενείς.  

O Wald διέταξε περιπολίες στην Κεφαλλονιά, αφού προηγουμένως 
κήρυξε στρατιωτικό νόμο και επικήρυξε τον ιερέα Νοδαράτο και το 
Θεόδωρο Βλάχο, με 1.000 τάλληρα έκαστον. Μάλιστα διέταξε και 
γκρέμισαν την οικία του εν λόγω ιερέα. Ακόμη απαίτησε από τον 
αρχιεπίσκοπο να τον αφορίσει και ζήτησε και ενισχύσεις από τη Μάλτα. 

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και στις 2 Σεπτεμβρίου,  στην περιοχή  του 
χωριού Φραγκάτα, οι χωρικοί ηττήθησαν κατά κράτος. Συνελήφθησαν 
μετά από την καταμαρτύρηση καταδοτών οι Σπ. Βλάχος, ο αδελφός του 
Θεόδωρος και ο ιερέας Ζεπαντής που μετά από δίκη απαγχονίσθηκαν 
στην πλατεία του Ληξουρίου. Πολλοί στασιαστές μαστιγώθηκαν 
δημοσίως και κατόπιν απαγχονίσθηκαν.  Αναφέρθηκαν 21 απαγχονίσεις , 
12 ξυλοδαρμοί,  21 εξορίες και 35 φυλακίσεις. Οι Βρεττανοί δεν 
περιορίστηκαν μόνο στην τιμωρία των χωρικών,  αλλά έκαψαν και 
ελαιώνες και αμπέλια. Εκτελέσεις έγιναν και στα Τρωιανάτα. 

Ο Ζερβός εξορίζεται στα Κύθηρα, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου 
συλλαμβάνεται ο Ιωσήφ Μομφεράτος μετά από τη σκληρή κριτική που 
ασκεί στην πολιτική της Αρμοστείας αρθρογραφώντας και εξορίζεται 
στους Οθωνούς. 

Ο Ward μετά τα γεγονότα της Κεφαλλονιάς προέβει σε νέες 
μεταρρυθμίσεις, οι σημαντικότερες των οποίων είναι:  

1.Καταργεί το Προκαταρτικό Συμβούλιο,  



2.Καθιερώνει σύστημα καθολικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη 
Νομοθετικής Συνελεύσεως,  

3.Το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε νησιού ορίζεται να εκλέγεται από το νέο 
εκλογικό σώμα,  

4. Η Γερουσία  πλέον αποτελείται από πέντε μέλη συν του Προέδρου,  

5.Η Βουλή εκλέγει πρόεδρο με τη σχετική επικύρωση ή ανάλογη 
ακύρωση από τον Αρμοστή. 

Στις 28 Φεβρουαρίου 1850 γίνονται ελεύθερες εκλογές για την ανάδειξη 
της Ένατης Βουλής. Πρόεδρος της Γερουσίας αναδείχθηκε ο Δημήτριος 
Σολωμός. Γερουσιαστές οι Αλ. Δαμασκηνός, Σπύρος Φωκάς, Ν. Βολτιέρας, 
Ι.Βαλαωρίτης και Ν.Γάγγος. Ο Ανδρέας Μουστοξύδης αρνήθηκε τη θέση 
του Προέδρου της Βουλής την οποία ανέλαβε ο αρχηγός των 
Μεταρρυθμιστών της Ζακύνθου, Κανδιάνος Ρώμας. Ανακαλούνται από 
την εξορία οι εκδότες Ηλίας Ζερβός και Ιωσήφ Μομφεράτος,  αφού 
εξελέγησαν βουλευτές. 

Ο Αρμοστής κηρύσσει την έναρξη της Νέας Βουλής και μετά το τέλος της 
ομιλίας του για πρώτη φορά δεν ακούστηκαν  οι συνηθισμένες 
επεφημίες. Αφού δέχθηκε σκληρή κριτική από τους βουλευτές, τους 
κατηγορεί ως αγνώμονες, διότι με δική του εντολή επέστρεψαν  οι 
εξόριστοι. Καταλήγοντας διατείνεται ότι δεν είναι οι βουλευτές 
εξουσιοδοτημένοι για τη δημιουργία νέου συντάγματος. Όσο για την 
Ένωση με την Ελλάδα το θέμα δεν πρέπει να τίθεται επί του παρόντος.  

Στη συνέχεια ο Αρμοστής κινήθηκε ενάντια στους Μεταρρυθμιστές, ενώ 
οι Ριζοσπάστες ακολουθώντας τη γραμμή των Μεταρρυθμιστών 
κατηγορούσαν και αυτοί με τη σειρά τους την Προστασία για όλα τα 
δεινά που συμβαίνουν στο λαό. Οι λίγοι εναπομείναντες Καταχθόνιοι 
παρακολουθούσαν την κατάσταση ανίκανοι να αντιδράσουν. 

Δύο ρεύματα επικρατούν στη Βουλή: Το ένα με αρχηγούς τους 
Μεταρρυθμιστές Σωκράτη Κουρή και Στέφανο Παδοβά και τον Ζακύνθιο 
Κανδιάνο Ρώμα υποστήριζαν ότι το Επτανησιακό Κράτος δεν ήταν ακόμη 
ώριμο για την Ένωση.  

Το άλλο ρεύμα των Ριζοσπαστών, υπό την αρχηγία του Ηλ.Ζερβού, 
υποστήριζε ότι τα δεινά έμελλε να έχουν τέλος μόνο με την Ένωση με την 
υπόλοιπη Ελλάδα. Εμφορούμενοι από αυτές τις ιδέες οι βουλευτές 
ψήφισαν την 25η Μαρτίου ως ημέρα εθνική και με παμψηφία 
αποφάσισαν την ανέγερση ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια. Η 
Προστασία με κάθε τρόπο προσπάθησε να στραγγαλίσει αυτές τις 
εκδηλώσεις εθνικού φρονήματος επιβάλλοντας αυστηρές ποινές. 



Μάλιστα οι συνεδριάσεις γίνονται παρουσία του Εισαγγελέα τον οποίο οι 
βουλευτές κατηγορούν ως φερέφωνο του Αρμοστή. Η ένταση αυξήθηκε, 
όταν ακυρώθηκε η αναπληρωματική εκλογή στην Κέρκυρα γιατί 
αποκλείστηκε από τον εκλογικό κατάλογο ο Πέτρος  Βράιλας-Αρμένης, ως 
μη αυτόχθονας. 

Η Γερουσία προσκείμενη στον Αρμοστή ακυρώνει τις παραπάνω 
αναφερθείσες αποφάσεις της Βουλής, με αποτέλεσμα να επικρατήσει 
πραγματικό αδιέξοδο. Ο Πρόεδρος της Βουλής, Κανδιάνος  Ρώμας,  ζητεί 
στις 15 /5/ 1850 τη ριζική αλλαγή του συντάγματος. Η Βουλή καταθέτει 
ψήφισμα για τροπολογία σχετική με την επιλογή των βουλευτών και για 
το ρόλο της Υψηλής Αστυνομίας.  

Η Γερουσία και  ο Αρμοστής απορρίπτουν τις τροπολογίες και  ο 
Αρμοστής απειλεί για κατάργηση της ελευθεροτυπίας. Η Βουλή αντιδρά 
και ο Αρμοστής απαντά με το κλείσιμο της Βουλής για ένα εξάμηνο. Όταν 
επανασυγκαλείται, προτείνεται για τη μείωση των δημοσίων δαπανών η 
περικοπή των μισθών. Η Γερουσία και ο Αρμοστής την απορρίπτουν και 
προτείνουν νέα τροπολογία την οποία με τη σειρά της απορρίπτει η 
Βουλή. Ο Αρμοστής διατάσσει το κλείσιμο της Βουλής για τρεις πάλι 
μήνες, ενώ οι βουλευτές διαμαρτύρονται και στέλνουν υπόμνημα στο 
Υπουργείο Αποικιών. Αντίθετα η Γερουσία συνεχίζει να νομοθετεί, 
παράνομα, εφ’όσον δεν υπάρχει η Βουλή για να επικυρώνει τις σχετικές 
αποφάσεις της.Τελικά, στις 20 Νοεμβρίου 1850 επαναλαμβάνει η Βουλή 
τις εργασίες της.  

Ο Αρμοστής στο λόγο του συνέστησε ηρεμία και ότι πρέπει να ξεχάσουν 
την ιδέα για πολιτικές μεταβολές.  Ορισμένοι, όμως, βουλευτές έφεραν 
εκ νέου το θέμα της Ένωσης και ο Αρμοστής απείλησε ότι θα 
χρησιμοποιήσει όλα του τα δικαιώματα, προκειμένου να μην ανακινηθεί 
το θέμα τουλάχιστον επί του παρόντος. Εν τω μεταξύ διατάγματα τα 
οποία ψήφιζε η Βουλή τα απέρριπτε η Γερουσία και αντίστροφα, 
διατάγματα που ψήφιζε η Βουλή, είτε τα απέρριπτε η Γερουσία, είτε τα 
επέστρεφε ο Αρμοστής με τη σημείωση «αντιτείνω και προτείνω».  

Οι Ριζοσπάστες λίγο πριν τη λήξη της Συνόδου της Βουλής συζητούν να 
υποβάλλουν ψήφισμα Ενώσεως με την Ελλάδα. Ο Αρμοστής παρέδωσε 
διάταγμα για το κλείσιμο της Βουλής στον έμπιστό του Γραμματέα της 
Βουλής, Λεωνίδα Φλαμπουριάρη, να το καταθέσει αμέσως, μόλις 
χρειαστεί. Στις 26 Νοεμβρίου 1850 συνεδριάζει η Βουλή και πλήθος 
κόσμου παρευρίσκεται μέσα και έξω από το Βουλευτήριο. Μετά από 
κάποιες εισηγήσεις σηκώθηκε ζητώντας το λόγο ο Ιωάννης Καπελέτος. 



Μόλις άρχισε να ομιλεί, ο Εισαγγελέας Ξυδιάς προσπάθησε να τον θέσει 
εκτός θέματος με το αίτιο ότι δεν είναι στην ατζέντα τα όσα αναφέρει.  

Ο Πρόεδρος της Βουλής δεν του αφαίρεσε το λόγο και αυτός συνέχισε 
την αγόρευσή του. Στη συνέχεια ο Φλαμπουριάρης, κατανοώντας ότι θα 
επαναφέρει το θέμα  για έκδοση ψηφίσματος για την Ένωση, βγάζει το 
διάταγμα του Αρμοστή, το παραδίδει στον Πρόεδρο και αυτός με τη 
σειρά του διακόπτει τη σύνοδο και η Βουλή παύει τις εργασίες της έως 
και την 8η Ιουλίου, σύμφωνα με το διάταγμα. 

Ο Τύπος επιτίθεται κατά του Προέδρου της Βουλής, Ρώμα, 
χαρακτηρίζοντάς τον όργανο της Προστασίας και με άλλα πολλά 
κοσμητικά επίθετα. Ο Ρώμας δια του Τύπου προσπαθεί να δικαιολογηθεί 
για τις ενέργειές του επιρρίπτοντας την ευθύνη σε βουλευτές που 
απεχώρησαν από τη Γραμματεία, καθώς και στον Αρμοστή και στις 
διατάξεις του Συντάγματος. Ακολουθούν συλλήψεις και εξορίες πολιτών. 

 Ο Ward περιοδεύει στα νησιά με σκοπό να επιβάλλει την πολιτική του 
δια της πειθούς. Εν όψει μάλιστα και των επικείμενων εκλογών για την 
ανάδειξη της 10ης Βουλής γίνεται ακόμη πιο απηνής. Ο Δημήτριος 
Σολωμός παραιτείται απο το αξίωμα του Προέδρου της Γερουσίας. 
Γίνονται πολλές αυθαιρεσίες αναφορικά με το εκλογικό σώμα, το οποίο 
περιορίσθηκε στο 1/3 των εχόντων δικαίωμα ψήφου. 

Την 14η Φεβρουαρίου 1853 συνήλθε η 10η Βουλή στην οποία 
κυριάρχησαν οι Μεταρρυθμιστές. Ριζοσπάστες εκλέγησαν μόνο στη 
Ζάκυνθο. Πρόεδρος της Γερουσίας διορίστηκε ο Κανδιάνος Ρώμας και 
Πρόεδρος της Βουλής ο Πέτρος Βράιλας-Αρμένης. Αρχικά η θέση του 
Προέδρου της Γερουσίας δόθηκε στον Καρούσο, πρωτεργάτη της 
καλπονοθείας στην Κεφαλλονιά και φίλο του Αρμοστή, αλλά αντέδρασαν 
ορισμένοι Γερουσιαστές και έτσι ο Αρμοστής υποχρεώθηκε να διορίσει 
τον Κ. Ρώμα. Δύο Ζακύνθιοι βουλευτές ο Ναθαναήλ Δομενεγίνης και ο 
Γουλιέλμος Μινωτός υποβάλλουν την παραίτησή τους και κατηγόρησαν 
τη Βουλή ως νόθα και παράνομη. Στη θέση τους εξελέγησαν ο Κων/νος 
Λομβάρδος και Ερμάννος Λούντζης. 

Η Βουλή συνεδριάζει ελλιπώς και ψηφίσματα αναβάλλονται  λόγω μη 
απαρτίας της. Σημειώνοντας το έκρυθμο της κατάστασης, ο Αρμοστής 
διακόπτει τις εργασίες της Βουλής για ένα εξάμηνο. Αλλά τρεις μήνες 
αργότερα διατάσσει το άνοιγμά της, όμως, πυρκαϊά καίει το 
Βουλευτήριο, δύο μόλις μέρες πριν από την έναρξη των εργασιών της 
Βουλής. Κατηγορούν τους Προστασιανούς για εμπρησμό. Ο Αρμοστής με 
διπλωματικό τρόπο προσπαθεί να πάρει με το μέρος του τους 
Μεταρρυθμιστές και να τους συνενώσει σε ένα κόμμα με τους 



Καταχθόνιους. Προτάθηκαν πολλές αλλαγές, οι οποίες έδωσαν την 
εντύπωση ότι υποκρύπτουν υποκρισία και απάτη και ότι ο Αρμοστής δεν 
είχε καμμία διάθεση να παραχωρήσει αρμοδιότητες στη Βουλή των 
Ιονίων.10 

Αναφορικά με τον Τύπο δόθηκαν υποσχέσεις να μην περιορισθεί η 
ελευθεροτυπία με την εφαρμογή λογοκρισίας, αλλά υπεύθυνοι να είναι 
οι εκδότες. Μάλιστα καταργήθηκαν τα στρατοδικεία και στο εξής οι 
εκδότες, σε περίπτωση παραπτώματος, θα διώκονται από τα τακτικά 
δικαστήρια. Ο στρατιωτικός νόμος θα επιβάλλεται σε περίπτωση στάσης. 
Οι μεταρρυθμίσεις που όρισε ο Αρμοστής αφορούσαν τη λειτουργία της 
Βουλής, της Γερουσίας, τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, τις 
αρμοδιότητες της Υψηλής Αστυνομίας, την ίδρυση πενταμελούς 
Συμβουλίου Δικαιοσύνης, καθώς και την Πρόνοια έκδοσης νόμων για τις 
τοπικές κυβερνήσεις.  

Όλες οι μεταρρυθμίσεις που πρότεινε ο Αρμοστής, έγιναν ευμενώς 
δεκτές από τον Πρόεδρο της Βουλής Βράιλα,  αλλά ο Λευκαδίτης 
Μαρίνος και ο Κερκυραίος Σωκράτης Κουρής με επιχειρήματα απέδειξαν 
πως καμμία ουσιαστική μεταρρύθμιση δεν έγινε στον τομέα της 
εκμετάλλευσης της γης και ότι ακόμη η Αστυνομία είχε και πάλι 
υπερεξουσίες. Η Βουλή δεν ψήφισε τις σχετικές τροπολογίες και ο 
Αρμοστής οργισμένος απειλεί με νέο κλείσιμο της Βουλής. Τελικά η 
Αρμοστεία του Ward έληξε με την αποχώρησή του από τα Επτάνησα το 
1855.11 

Τον Ward διαδέχθηκε στην Αρμοστεία ο Sir John Young. Η Βουλή ζητεί 
από το νέο Αρμοστή την επιστροφή των Επτανησίων εξορίστων. Ο 
Αρμοστής ζητεί την έγγραφο αίτηση από τους ίδιους τους εξόριστους, 
καθώς και τη δέσμευσή τους ότι με την επιστροφή τους θα παραμένουν 
ήσυχοι. Όμως και η αίτηση της Βουλής για περιορισμό των εξουσιών της 
Υψηλής Αστυνομίας έπεσε στο κενό. Στις 1/13 Ιουλίου 1855 ο Αρμοστής 
διατάσσει το κλείσιμο της Βουλής και την προκήρυξη νέων εκλογών για 
την ανάδειξη της ΙΑ’ Βουλής. Τελικά μετά από ταραχές και δραματικά 
γεγονότα ο Young υποχρεώθηκε σε παραίτηση και η Προστασία στέλνει 
αντικαταστάτη του τον στρατηγό Henry Knight Storks. 

                                                           

10Χιώτης Π., Ιστορικά Απομνημονεύματα Επτανήσου, τόμος 6ος, Ζάκυνθος, 1887, σελ.229. 

 

11Σουρής Α.Γ., Ο Γλάδστων στα Επτάνησα, Ιστορικά, τόμος 6ος, τεύχος 11, Μέλισσα, Αθήνα, 1989, 
σελ.278, 282-283, 288-293, 298-299, 301 . 

 



Στις 12/24 Νοεμβρίου φθάνει στην Κέρκυρα ο Βρεττανός απεσταλμένος 
της Βασίλισσας, William Gladstone. Σκοπός του ήταν ο εντοπισμός των 
σημείων τριβής με την Προστασία στο Ιόνιο Κράτος και η εξεύρεση τυχόν 
θεραπείας στα κακώς κείμενα. Ο Gladstone ήταν ομηριστής φιλόλογος 
και είχε τη φήμη φιλέλληνα. Αρχικά περιοδεύει στα νησιά και από εκεί 
μεταβαίνει στην Αθήνα όπου δέχεται μία επιστολή την οποία υπέγραφαν 
«74 των εν Αθήναις αποδημούντων Επτανησίων», με ένα εντονότατο 
φιλενωτικό κείμενο. Κατόπιν επιστρέφει στην Κέρκυρα.  

Η γνώμη την οποία σχημάτισε αναφορικά με τη διακυβέρνηση του Ward 
εκφράζει απερίφραστα θεωρώντας την δεσποτική με οδυνηρές μνήμες 
που κατέλειπε στους κατοίκους των νησιών, κυρίως δε, αυτές που 
διέπραξε στην Κεφαλλονιά. Αλλά και στην Κεφαλλονιά ο ίδιος είχε μια 
ξεχωριστή εμπειρία. Το πλήθος των συγκεντρωμένων, περίπου χιλίων 
ατόμων, τον υποδέχθηκε με συνθήματα, όπως «ζήτω η Ένωση» και 
«κάτω η Προστασία». Μάλιστα πέταξαν και τυπωμένες προκηρύξεις,  
γεγονός που αποδείκνυει την προπαρασκευή της εκδήλωσης. 12 

Ακόμη, φαίνεται ότι η αναφορά του Gladstone σχετικά με τη 
διακυβέρνηση του Αρμοστή Young, δεν ήταν καθόλου ευνοϊκή γι’ αυτόν, 
ώστε πολύ σύντομα ανακλήθηκε. Λέγεται ότι η σχετική αναφορά τον 
χαρακτήριζε «φυγόπονο και ότι άγεται και φέρεται από ανθρώπους του 
κύκλου του». Στη διάρκεια της αποστολής του ο Gladstone απέστειλε στο 
βρεττανικό Υπουργείο Εξωτερικών τέσσερα υπομνήματα, στα οποία 
συνοψίζει τα αίτια των ταραχών που υφίσταται η Προστασία στα 
Επτάνησα, επισημαίνοντας ότι το εθνικό και το κοινωνικό αίτημα 
συμπλέκονται και τροφοδοτούν το ένα το άλλο και η ερμηνεία της 
εκδηλούμενης κατά καιρούς αντίδρασης θα ήταν λάθος, αν 
εκλαμβανόταν ως έκφραση μίσους έναντι της Μ.Βρεττανίας. 

Στην Κέρκυρα συγκαλείται εκτάκτως η Βουλή υπό το Δάνδολο και με 
πρόταση του βουλευτή Λευκάδος Μαρίνου επαναφέρεται το θέμα της 
Ένωσης με την Ελλάδα. Τότε αποφασίζεται [16/27 Ιανουρίου1859] η 
σύσταση ενδεκαμελούς επιτροπής για τη μελέτη της επίσημης πρότασης 
την οποία θα υπέβαλαν στη Βασίλισσα. Αυτή όμως ασυζητητί την 
απορρίπτει. Ο Gladstone κάνει συμπληρωματικές προτάσεις και 
προτείνει μέτρα για την ομαλότερη λειτουργία του Κράτους. Η Βουλή 
συνεδριάζει και τις συζητεί. Όταν αυτός αναχώρησε, έφθασε στην 

                                                           

 

12.Όπως και στην 5 σημ., σελ.34-35 . 

 



Κέρκυρα ο νέος Αρμοστής H.Storks ο οποίος, αφού πληροφορήθηκε το 
θέμα συζήτησης της Βουλής, αποφάσισε και διέταξε το κλείσιμό της, 
μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 1859. 

 Το θέμα της Ένωσης με την Ελλάδα εξακολουθεί να κυριαρχεί στα 
αιτήματα των βουλευτών και το Φεβρουάριο του 1861 υποβάλλεται 
πρόταση στη Βουλή για διενέργεια δημοψηφίσματος με θέμα την Ένωση. 
Ο Storks οργισμένος διέταξε την απόσυρση των εγγράφων διότι η 
σύνταξή τους θεωρήθηκε αντισυνταγματική. Οι βουλευτές αντιδρούν και 
ο Δάνδολος προτείνει να υποβάλλουν την παραίτησή τους όλοι οι 
βουλευτές σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο Αρμοστής διατάσσει το κλείσιμο 
της Βουλής επί εξάμηνο, ουσιαστικά μέχρι τη λήξη της θητείας της 11ης 
Βουλής. Η 12η Βουλή συγκροτήθηκε σε σώμα στις 15/27 Φεβρουαρίου 
1862. 

Το επόμενο διάστημα κυκλοφορεί έντονη φήμη πως η Αγγλία αίρει την 
Προστασία και αποδέχεται την Ένωση με την Ελλάδα, εφ’όσον οι Έλληνες 
θα εξέλεγαν βασιλέα αρεστόν στην Αγγλία. Η φήμη ενισχύεται μετά από 
τις συζητήσεις του Χαρίλαου Τρικούπη με τον Πρωθυπουργό της 
Μ.Βρεττανίας Palmerston για την Ένωση των Ιονίων νησιών με την 
Ελλάδα, πλην της Κέρκυρας.  

Στις 11 Δεκεμβρίου 1862 φθάνει στην Αθήνα επιτετραμμένος της 
Αγγλικής Κυβέρνησης ο Sir Henry Elliot για συζητήσεις και προτάσεις 
εκλογής Βρεττανού πρίγκηπα, ως ηγεμόνα της Ελλάδας. Οι 
διαβουλεύσεις συνεχίζονται και ο Storks με προκήρυξή του, την 6η 
Αυγούστου 1863, αφήνει να εννοηθεί  πως, αν ο λαός επιθυμεί την 
Ένωση, εκείνος δεν έχει αντίρρηση. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1863 
υπογράφεται πράξη σύμφωνα με την οποία τα Επτάνησα ενώνονται με 
το βασίλειο της Ελλάδος υπό το βασιλέα Γεώργιο τον Α.’ 

Τη 14η Νοεμβρίου 1863 οι μεγάλες δυνάμεις υπογράφουν σχετική 
Συνθήκη στο Λονδίνο περί παραδόσεως των Ιονίων νήσων στην Ελλάδα. 
Οι όροι, όμως, της παράδοσης προκάλεσαν ερεθισμό και αγανάκτηση στο 
λαό. Η ουδετερότητα της Επτανήσου, η διάκριση προνομιούχων Ιονίων 
και Ελλήνων, η παραμονή της Εκκλησίας της Επτανήσου στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο και το καυτό θέμα της τύχης των φρουρίων δημιούργησαν 
αναστάτωση. 

Ο ΧαρίλαοςΤρικούπης μεταβαίνει στο Λονδίνο για διαπραγματεύσεις και 
κυκλοφορούν φήμες για καταστροφή των φρουρίων. Η Βουλή 
συνεδριάζει και καταρτίζει κατάλογο δαπανών για τη συντήρηση των 
φρουρίων, καθώς και στρατιωτικών δυνάμεων  και προτείνεται η άμεση 



αποστολή αντιπροσώπων στη Βασίλισσα προς αποτροπή εφαρμογής 
αυτών των όρων.  

Στο μεταξύ η Συνθήκη υπογράφεται, όταν ακόμη ο Χαρ. Τρικούπης 
ευρισκόταν καθ’όδόν προς το Λονδίνο. Φθάνονας προσπαθεί να 
προβάλλει αντιρρήσεις σχετικές με το περιεχόμενο και τους όρους. Τότε 
ο Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας, Τζων Ράσσελ, του λέει κυνικά: 
«δεχθείτε ή μη δεχθείτε». Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο ανδρών οι 
οποίες επακολούθησαν απέβησαν άκαρπες. 

Μετά όμως και τη σταθερή στάση της Ελλάδος, οι Μεγάλες Δυνάμεις 
προχωρούν στην επίλυση του θέματος και την 25η Ιανουαρίου 1864, οι 
πληρεξούσιοι των Μ.Δυνάμεων συναντώνται, προκειμένου να 
συζητήσουν τις παραχωρήσεις που ήταν διατεθειμένες να κάνουν στο 
θέμα των Επτανήσων. Στη σύσκεψη συντάχθηκαν τα εξής σχέδια:  

1.Σχέδιο συνθήκης με την Ελλάδα,  

2.Σχέδιο ειδικής συνθήκης μετά της Αγγλίας,  

3.Τρία Πρωτόκολλα αφορώντα τις αποζημειώσεις υπαλλήλων και 
συνταξιούχων Βρεττανών και Ιονίων. Όμως, αναφορικά με τις 
αποζημειώσεις Βρεττανών υπαλλήλων οι οποίοι θα έχαναν τη θέση τους 
μετά την Ένωση, γι’αυτούς προβλήθηκε άρνηση.  

Τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, υπεγράφηκε η τελική συνθήκη 
παράδοσης της Επτανήσου στην Ελλάδα. Οι Βρεττανοί με την αποχώρησή 
τους γκρεμίζουν τα φρούρια Αβραμίου, Βίδου και μέρος του Νέου 
Φρουρίου και προβαίνουν σε γενικό αφοπλισμό  όλων των φρουρίων και 
οχυρωμάτων. 

Βέβαια, δεν θα πρέπει να μείνει αδιευκρίνιστη η αντίληψη ότι οι Άγγλοι 
παρέδωσαν τα Επτάνησα στην Ελλάδα μόνο για να δείξουν την εύνοιά 
τους στο νέο βασιλέα της Γεώργιο τον Α,΄ αλλά γιατί οι Ριζοσπάστες και 
ολόκληρος ο επτανησιώτικος λαός είχε καταστήσει την παρουσία  των 
Άγγλων δυσβάστακτη και επικίνδυνη.  

Ακόμη για τους ίδιους τους Άγγλους η παραμονή τους στα Επτάνησα 
ήταν οικονομικά ασύμφορη και διπλωματικά έριχνε τη μομφή του 
σφετερισμού και της τυραννικής κατοχής, ενώ τα Επτάνησα δεν 
αποτελούσαν κτήση τους, αλλά ήταν υπό την Προστασία τους. Έτσι 
πρόσφεραν στο διπλωματικό αλισβερίσι μια χαμένη γι΄αυτούς υπόθεση 
και ως αντάλλαγμα απέσπασαν με μυστικές συμφωνίες τη δέσμευση των 



άλλων Μ.Δυνάμεων ότι δεν θα επιτρέψουν άμεσα την επέκταση του 
ελληνικού κράτους σε άλλες τουρκοκρατούμενες περιοχές.13 

Στο επόμενο διάστημα όσα ακολούθησαν είναι καταλυτικά. Τα Επτάνησα 
έρχονται στην αγκαλιά της Ελλάδας και στη συνέχεια κηρύσσεται η  
διάλυση του Κοινοβουλίου, η υπογραφή της πράξης άρσης της 
Προστασίας, η παράδοση αρμοδιοτήτων από τους Βρεττανούς, 
αποχαιρετηστήριες τελετές και αναχώρησή τους, συγχρόνως δε άφιξη 
του ελληνικού στρατού.  

Εκλέγονται Επτανήσιοι αντιπρόσωποι στην Εθνοσυνέλευση. Από την 
Κέρκυρα εξελέγησαν ως βουλευτές της πόλης της Κέρκυρας οι 
προσφιλείς στους γαιοκτήμονες Γ.Βράιλας, Σωκρ.Κουρής και Στεφ. 
Παδοβάς. Από την ύπαιθρο οι μαχητικοί Πολυχρ.Κωνσταντάς, Θεόδωρος 
Ρωμαίος και Νικόλαος Λούβρος της περιφέρειας  Όρους και Γύρου. Και 
από την περιφέρεια Μέσης και Λευκίμμης ο Νικ. Παγκράτης, Νικ. 
Καρύδης και ο Θεοδ. Ζερβός. 

Έτσι αρχίζει η συμπόρευση πλέον με την Ελλάδα. Πολλά τα προβλήματα, 
κυρίως το θέμα των δασμών και του φορολογικού συστήματος, 
προκάλεσαν πολλές δυσαρέσκειες καθώς και ενστάσεις εκ μέρους, 
κυρίως, των βουλευτών των προερχόμενων από τις αγροτικές περιοχές 
της Κέρκυρας, οι οποίοι δια στόματος Πολυχρ.Κωνσταντά χαρακτήρισαν 
το φορολογικό σύστημα της Επτανήσου «άτιμον και ληστρικόν, διότι 
στηρίζεται στην αρχή ότι ο εργατικός λαός πρέπει να δουλεύει, για να 
τρώει αμερίμνως η προνομιούχος τάξη, η οποία μόνη σχεδόν 
αντιπροσωπεύεται στη Βουλή». Για την οριστική εφαρμογή του 
φορολογικού συστήματος δόθηκε εύλογο χρονικό διάστημα αφομοίωσης 
και εφαρμογής της σχετικής Νομοθεσίας.14 

Συγκεκριμένα με το νόμο ΡΝ’[2/2/1866] καταργούνταν όλοι οι νόμοι που 
ίσχυαν και τέθησαν μέσα σε ένα μήνα σε εφαρμογή όλοι οι νόμοι του 
ελληνικού βασιλείου, πλην όμως  ίσχυαν προσωρινώς οι διατάξεις του 
Ιόνιου Αστικού Κώδικα οι οποίες ρύθμιζαν εμπράγματες διενέξεις. 
Ορίστηκε η κατάργηση των διατάξεων του Ιονίου Νόμου περί εκτιμήσεως 
του ελαιοκάρπου από της εισαγωγής της ελληνικής πολιτικής Δικονομίας, 

                                                           

13Κοφινάς Ν. Γ., Η φορολογία και η φορολογική αφομοίωσις της Επτανήσου, Άρθρο, Επτανησιακόν 

Ημερολόγιον, Πήλικα Ν.Ι., Αθήνα,  1912, σελ.152. 

 

14 Πανδής Οδ. Πορφύριος, Η εξέλιξη του πληθυσμού της Κέρκυρας 1864-1999, Αθήνα, 1999, σελ.22-30. 

 



καθώς και οι αφορώσες την προσωπικήν κράτηση. Οι κρατούμενοι στις 
φυλακές της Επτανήσου απολύθησαν.  

Με το νόμο ΡΗ’της 29/12/1865 σχετικά με την Εκπαίδευση στα Επτάνησα 
καταργήθηκαν:  

α.Το Αρχοντείο της Παιδείας στα Επτάνησα,  

β.Η Ιόνιος Ακαδημία,  

γ.Το Ιεροσπουδαστήριο στην Κέρκυρα,  

δ.Το γυμνάσιο της Κέρκυρας,  

ε.Τα Λύκεια Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Παξών και 
Κυθήρων.  

Με τον ίδιο νόμο και με την παράγραφο ΣΤ’ [7\1\1866] ορίστηκαν οι 
σχετικοί με τη δημοτική ή προκαταρτική εκπαίδευση νόμοι, τα βασικά 
διδακτικά βοηθήματα, όπως «Οδηγός αλληλοδιδακτικής μεθόδου», 
«Μαθήματα στοιχειώδους Γεωγραφίας» κ.τ.λ. Ακόμη, με την ψήφιση του 
νόμου ΡΚΕ’[7/1/1866] αποφασίστηκε η δημοτική διαίρεση των 
Επτανήσων και η σχετική με τη διενέργεια εκλογών για την τοπική 
αυτοδιοίκηση νομοθεσία, καθώς και η διανομή της εγχωρίου περιουσίας 
των νήσων.Με το νόμο ΡΛΔ’της 21\12\1864 εισήχθει στα Επτάνησα και η 
ταχυδρομική νομοθεσία η οποία καθιέρωνε και την κυκλοφορία νέων 
γραμματοσήμων τα οποία ήταν και αυτά πιο ακριβά. Κι έτσι οι 
Επτανήσιοι αντί να πληρώνουν το συνηθισμένο ένα penny, τώρα το πιο 
φθηνό γραμματόσημο στοίχιζε 20 λεπτά.15  

 

 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στην εργασία μας αυτή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία συνοπτική 
ιστορική και κοινωνιολογική  αναφορά  στο χώρο της Νότιας Κέρκυρας, 
έτσι όπως αυτή καταγράφεται σε κείμενα της εποχής που εξετάζουμε,  
με την πεποίθηση ότι θα διαφανούν οι πρακτικές, οι συναισθηματικές 

                                                           

15Γκίνης Σ. Δημήτριος, Τα Ταχυδρομεία εν Επτανήσω επί Αγγλικής Προστασίας, Άρθρο, Επτανησιακό 
Ημερολόγιο (1913), Πήλικα Ν.Ι., Αθήνα, 1913, σελ.286. 

 



και οι ιδεολογικές σχέσεις των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται 
σ’αυτόν.  

Ακόμη θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε το χαρακτήρα και τις 
συμπεριφορές των προσώπων μέσα από τις ιδιομορφίες του χώρου, του 
κλίματος, καθώς και τις οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες τις 
παγιωμένες σε βάθος αιώνων. 

Επίσης θα αναφερθούμε στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της 
περιοχής, των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν, πώς τους αντιμετώπιζε 
η εξουσία και ποια ήταν η επίγνωσή τους αναφορικά με τα τεκταινόμενα 
στον τόπο τους και όλη την Επτάνησο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 1ο  

Η Νότια Κέρκυρα - Ο χώρος 

Η Νότια Κέρκυρα εκτείνεται από τον ποταμό Μεσογγή μέχρι το 
ακρωτήριο Κάβο Μπιάνκο και σύμφωνα με τον καθηγητή Ιωσήφ Παρτς 



που την επισκέφτηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, αποτελείται 
μορφολογικά από τρία τμήματα: από τα ασβεστολιθικά μικρά υψώματα 
της περιοχής Γαρούνα –Παυλιάνας, Αγίου Ματθαίου, Αγίων Δέκα της 
περιοχής Μέσης, που ορίζουν μαζί με τα υψώματα του Χλωμού το 
υδρογραφικό λεκανοπέδιο της Μεσογγής. Αυτό εκτείνεται σε έκταση 
επτά χιλιομέτρων κλιμακωτής κατωφέρειας από τους Άγιους Δέκα μέχρι 
την ορεινή περιοχή του Χλωμού. Προς δε τα μεσόγεια, ορίζεται από τους 
γύψινους λόφους του χωρίου Μπραγγανιώτικα. 

Το δεύτερο τμήμα αποτελεί κατά το ήμισυ προς τα Β.Α. η ορεινή περιοχή 
της Άνω Λευκίμμης, προς δε τα Ν.Δ. εκτείνεται η χαμηλή χώρα της 
λιμνοθάλασσας των Κορισσίων. Στη χαμηλή περιοχή των λόφων, κοντά 
στα Μπραγγανώτικα ευρίσκονται τα Χλωμοτιανά, ενώ στην ορεινή 
πλευρά πίσω από το Χλωμό εκτείνονται τα χωριά Άγιος Δημήτριος, Άνω 
και Κάτω Σπήλαιο που δεσπόζουν της Μεσογγής και της παραλιακής 
λωρίδας του Εγρίπου.16  

Το τρίτο τμήμα αρχίζει από το στενό τμήμα (ως ισθμός) του Μαραθιά 
και με τη μορφή τριγώνου απολήγει στην πεδιάδα της Κάτω Λευκίμμης, 
όπου στα Β.Α. υπάρχουν οι αλυκές και στα νότια εκτείνονται λόφοι που 
επάνω τους είναι κτισμένα τα χωριά Σπαρτερά, Δραγωτινά, Νεοχώρι, 
Παλαιοχώρι, Μπαστάτικα, Κρητικά, μέχρι τη χαμηλή περιοχή των 
Βιτουλάδων και την υψηλότερη, με φορά προς το Μαραθιά, περιοχή του 
χωριού Περιβολίου. 

Στην ορεινή Άνω Λευκίμμη, από το Χλωμό μέχρι την περιοχή του 
Μαραθιά, σε περίοπτη θέση ευρίσκεται το χωριό Αργυράδες και στα 
ανατολικά κατηφορίζοντας προς τη θάλασσα στην προς την Ήπειρο 
πλευρά του Ιονίου, ευρίσκονται τα χωριά Νεοχωράκι, Πετριτή, Νότος, 
Κολοκύνθι (Άγιος Νικόλαος σήμερα), Κουσπάδες, Βασιλάτικα, 
Κορακάδες και κοντά στη θάλασσα μία στενή λωρίδα στεριάς, ένα 
πέρασμα ανάμεσα στα υψώματα του Χλωμού με κατάληξη στη 
Μεσογγή, υπάρχει η Μπούκαρη και η Αγία Πελαγία (τοποθεσίες). 

Σ’αυτήν την περιοχή υπήρχε και χωριό με την ονομασία Ρουμανάδες το 
οποίο με τη μεγάλη επιδημία της πανώλης (30/11/1815 έως 15/5/1816) 
που ξέσπασε, όπως λέγεται, όταν κάποιος από την Ήπειρο που ήρθε με 

                                                           

16 Παρτς Ιωσήφ, «Η νήσος Κέρκυρα, Γεωγραφική μονογραφή», μετάφ. Περικ.Βέγιας, Τυπ. Ι.Νοχαμούλη, 

Πετρίδειο κληροδότημα, Κέρκυρα, 1892 σελ.290-292. 

 



βάρκα τη μετέδωσε,  εξαφανίσθηκε από προσώπου γης, ενώ από το 
χωριό Μαραθιάς επέζησαν μόνο 5-6 οικογένειες.17  

Η επιδημία, λέγεται, ξέσπασε πρώτα στο Μαραθιά και από εκεί 
εξαπλώθηκε στους Ρουμανάδες, Αργυράδες, Χλωμό και χωριά της 
Λευκίμμης. Μολύνθηκαν πάνω από 1013 άτομα και απέθαναν 415.  

Με διαταγή του Άγγλου Επιτηρητή Campbell ιδρύθηκαν τέσσερα 
λοιμοκαθαρτήρια στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας Χλωμού και στο 
Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας των Αργυράδων. Με ιδιαίτερη διαταγή 
έκαιγαν τις οικίες και τα υπάρχοντα των «πανουκλιασμένων» και τους 
νεκρούς τους έθαπταν σε ομαδικούς τάφους. Μάλιστα στην κύρια 
είσοδο του Ι.Ν.Παντοκράτορα Χλωμού σώζεται πέτρινη επιτύμβια πλάκα 
της εποχής εκείνης με την επιγραφή: «τάφος πανουκλιασμένων. 
Απέχετε».18 

Μεταξύ των αντικειμένων που κάηκαν ήταν νοταριακά έγγραφα του 
νοτάριου Λευκίμμης, Ιωάννη Μοναστηριώτη, καθώς και της Μονής 
Αγίας Τριάδος, όπως επισημαίνεται από λυτά έγγραφα της Μονής που 
δημοσιεύει ο Πορφύριος Πανδής: «Το Μοναστήρον της Ζωαρχικής 
Τριάδος με το να το έκαμαν οσπιτάλιον τον καιρόν της πανώλης... καθώς 
διαλαμβάνει ο κατάλογος, όλα τα πράγματα εκάησαν και δεν απέμεινεν 
τίποτας. ...Παρακαλούμεν την εξοχότητά σας (Κάμπελ) να γένεις ίλεως 
δια το μοναστήριον ότι την σήμερον ηβρίσκεται εις ελεεινήν 
κατάστασιν. Βεβαιώνουν οι προεστοί του χωριού Αργυράδων 
Αναστάσιος Λιούμπας και Τζώρτζης Καβαδιάς, 1818 Ιουλίου...» 

Ακόμη από το κατάστιχο της Μονής προκύπτει ότι κάηκαν η βιβλιοθήκη, 
τα ιερά σκεύη, το κτίριο του κονακίου (κελιά), ζώα και τριάντα πέντε 
ριζάρια ελιές.  

Στην πόλη της Κέρκυρας η Πορταριάλα έκλεινε και για να μπει κανείς 
έπρεπε να είναι εφοδιασμένος με κάρτα εισόδου(carta di passo). 
Mάλιστα, έβλεπε ο επισκέπτης της πόλης της Κέρκυρας, ερχόμενος από 
την ύπαιθρο, να υψώνεται στην Πορταριάλα κίτρινη σημαία, που 
συμβόλιζε την απαγόρευση εισόδου, λόγω της καραντίνας που είχε 
επιβληθεί στην πόλη και με αυτήν διαφυλάττονταν η υγεία των 
ενοικούντων την πόλη της Κέρκυρας και απαγόρευε κάθε επικοινωνία 
με τους έξω των τειχών κατοικούντες.  

                                                           

17 Αυλιανός Β. Νίκος, «Χλωμός Κέρκυρας, Παράδοση-Λαογραφία-Ιστορία», Αθήνα, 1989, σελ.20. 

 
18 Αυλιανός Β. Νίκος, «Χλωμός Κέρκυρας, Παράδοση-Λαογραφία-Ιστορία», Αθήνα, 1989, σελ.21 



Η φυματίωση, επίσης, ήταν ο φόβος του χωρικού. Αν τυχόν 
προσβαλλόταν κάποιος και πέθαινε από χτικιό, τότε εγκατέλειπαν το 
σπίτι έτσι όπως ήταν, με ό,τι υπήρχε μέσα σ’αυτό και ο χρόνος και οι 
καιρικές συνθήκες το εξαφάνιζαν σε λίγα χρόνια.19 

 

 
Ποτάμι-Σωτήρα ή Λουτράκι 

Η περιοχή της Λευκίμμης έχει τα χωριά Ριγγλάδες, Αναπλάδες, Άγιος 
Θεόδωρος, Ποτάμι και Μελίκια (Πεντάχωρο). Μάλιστα, όπως μας 
αναφέρει ο Χαρίλαος Κόλλας κατά το 17ο αιώνα δίπλα από τους 
Αναπλάδες υπήρχε και χωριό με την ονομασία Στανοπουλάδες 
(Σταμνοπουλάδες), δηλωτικό της παραγωγής αγγείων και της πώλησής 
τους από τους κατοίκους του.20  

 Όμως στις νοταριακές πράξεις που εξετάσαμε του 19ου αιώνα, μόνο σε 
μία γίνεται αναφορά του σχετικού ονόματος και έκτοτε σε καμμία 

                                                           

19 Πανδής Ο.Πορφύριος, «Νοταριακές πράξεις (1449-1772) από τον κώδικα της Αγ. Τριάδας 

Αργυράδων Κέρκυρας και πληθυσμιακά στοιχεία 1684-1991 του Ν.Κερκύρας», Αθήνα, 1992, σελ.48-49. 

20 Κόλλας Β. Χαρίλαος, «Χώρος και πληθυσμός της Κέρκυρας του 17ου αιώνα, Τωπονύμια-Οικισμοί, 

Δημογραφικά στοιχεία», Κέρκυρα, 1988, σελ.27. 

 



άλλη.21 Ακόμη όσον αφορά την προέλευση των κατοίκων της περιοχής 
των Μπραγγανιώτικων σε μία νοταριακή πράξη του νοτάριου 
Αργυράδων, Σπυρίδωνα Καββαδία του Θεοτόκη αναφέρονται ως 
Αρβανιτοχώρια, πράγμα που παραπέμπει στην εθνική καταγωγή των 
κατοίκων των χωριών, αλλά ακόμη και η διαφορετικότητα των 
επωνύμων των κατοίκων, σε σχέση με των υπολοίπων κατοίκων της 
περιοχής μαρτυρεί.22 

Είναι σκόπιμο να επιμείνουμε στην ερμηνεία της ονομασίας των χωριών, 
των οικισμών και των αγροτικών τοπωνυμιών της Ν.Κέρκυρας γιατί έτσι 
έχουμε καλύτερη αντίληψη του χώρου, λεπτομερέστερη εποπτεία των 
ιδιοκτησιών τους, καθώς και της προέλευσης αυτών των ονομάτων που 
είναι εμφαντικά των ασχολιών και ακόμη και του τρόπου της οργάνωσης 
της κοινωνικής τους ζωής, αλλά και της εφάνταστης ιδιοσυγκρασίας 
τους. 

 

 
Άποψη της Λευκίμμης 

 

                                                           
21 Συμβολαιογράφος Κουλούρης Παναγιώτης, Περιβόλι (part venti quattro, K 565\4-8-1804) 

22 Συμβολαιογράφος Καββαδίας Σπυρίδων του Θεοτόκη, Αργυράδες. 

 



 Κεφάλαιο 2ο  

Προέλευση ονομασίας χωρίων 

Με εκκίνηση, λοιπόν, από Βορρά προς Νότο συναντάμε τα Χλωμοτιανά 
τα οποία κατά το 17ο αιώνα ονομάζονταν Φλομοτιανά, Βρεμοτινά και 
Βρωμοτινά, ονομασία προερχόμενη από το φυτό βρόμο, αγριοβρώμη 
που φύτρωνε στην περιοχή σε αφθονία και κατά το τέλος του 17ου 
αιώνα ονομάστηκε Χλωμοτιανά.23 Σε στατιστική αναφορά του Στυλιανού 
Βλασσόπουλου, κατά το έτος 1803, αριθμεί πληθυσμό 52 ατόμων.24 

Το χωρίο Χλωμός έχει ποικίλης προελεύσεως, όπως υποστηρίζεται, 
ονομασία. Πιθανόν αυτή να προήλθε από το όνομα του αυτοφυούς 
φυτού σπλόνος με το οποίο οι άνθρωποι της γύρω περιοχής 
σφλώμωναν τα ψάρια  (νάρκωναν) στη λίμνη των Κορισσίων και τα 
αλίευαν ακόμη και με τα χέρια σε παλαιότερους καιρούς. Με 
παραφθορά της λέξης εξελίχθηκε σε Χλωμός. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι 
λόγω των ελών της περιοχής και της εξ αυτών ελονοσίας των κατοίκων 
απέκτησε από τη χλωμάδα του προσώπου τους αυτήν την ονομασία.25  

Η λίμνη των Κορισσίων και η ομώνυμη γύρω περιοχή με τις αμμώδεις 
εκτάσεις της, πιθανόν, να ονομάστηκε έτσι από τη λέξη κώρυκος που 
σημαίνει σάκκος με άμμο. Ο αμμώδης όμως βραχίονας του Νύσσου από 
την περιοχή Λάντζες περνά από το Βιβάρι (τάγιο) και τερματίζει στους 
κάμπους του Αγίου Ματθαίου (Μέσης) πιθανόν να πήρε την ονομασία 
του από την παραφθορά της λέξης (Διό)νυσος όπου κατά παλαιότερες 
μαρτυρίες υπήρχαν στην περιοχή άφθονα αμπέλια, τα οποία 
εκτείνονταν μέχρι την περιοχή Λήνια (Λήναια, εορτή προς τιμή του θεού 
Διόνυσου). Αλλά κατ’άλλους η ονομασία προήλθε από την ιταλική λέξη 
linea που σημαίνει γραμμή μιας και είναι το μοναδικό τμήμα του 
δρόμου προς την πόλη της Κέρκυρας που είναι σε ευθεία γραμμή.26 

Πλησίον της λίμνης, στη νότια πλευρά της, αναφέρεται και η τοποθεσία 
Δενδρίλας από τη λέξη δενδράς και την παραγωγική κατάληξη - 
ίλας(=πολύ, συνήθης στην Κέρκυρα) που σημαίνει περιοχή γεμάτη με 
δένδρα. Ο Παρτς αναφέρει ως ακατοίκητη την περιοχή της λίμνης.  

                                                           

23 Αυλιανός Β. Νίκος, «Χλωμός Κέρκυρας, Παράδοση-Λαογραφία-Ιστορία», Αθήνα, 1989, σελ 10-11. 

24 Βλασσόπουλος Στυλ., «Σταστιστικαί-Ιστορικαί Περί Κερκύρας Ειδήσεις», μετ.Αθ. Τσίτσας, 

Κερκυραϊκά Χρονικά, τομ.ΧΧΙ, Κέρκυρα, 1977, σελ.31. 

 
25 Αυλιανός Β. Νίκος, «Χλωμός Κέρκυρας, Παράδοση-Λαογραφία-Ιστορία», Αθήνα, 1989, σελ 13-18 

26 Όπως ανωτέρω σελ. 54. 

 



Την πληθώρα των κοράκων της περιοχής αποδίδει το χωριό Κορακάδες, 
ενώ η περιοχή του Εγρίπου δηλώνει την αφθονία των υδάτων με επίσης 
παραφθορά της ονομασίας Εύροος σε Εύροπος και τελικά Έγριπος. 
Άλλωστε η ευφορία από τα υπάρχοντα ύδατα αποδεικνύεται από το 
γεγονός ότι στην περιοχή είχαν ιδιοκτησίες μεγάλοι γαιοκτήμονες, όπως 
ο Πετριτής (Πρωτοπαπάς ο γενάρχης τους ), ο Νότος, ο Βασιλάτος και οι 
ιδιοκτησίες τους με τις εγκαταστάσεις των σέμπρων (κολλήγων) 
εξελίχθηκαν στα φερώνυμα χωριά. 

 

 

 
Ο ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Το Νεοχωράκι, επίσης, αναφέρεται και από το Στυλιανό Βλασσόπουλο 
και από τον Ιωσήφ Παρτς ότι είχε πηγές με καλό νερό και σε 
αφθονία.27Το χωριό Κολοκύνθι παλαιότερα ονομαζόταν Άγνος που 
σημαίνει λυγαριά και έτσι εξηγείται η εξαιρετική μέχρι και το τρίτο 
τέταρτο του 20ου αιώνα δεξιότητα των κατοίκων του στην 
καλαθοπλεκτική με τη χρήση των κλάδων του εν λόγω φυτού. Σήμερα, 
όπως αναφέρθηκε, φέρει την ονομασία  Άγιος Νικόλαος.28  

Το χωρίο Αργυράδες πιθανόν να πήρε την ονομασία του από την 
οικογένεια των «δυνατών» του Βυζαντίου Αργυρών οι οποίοι 
εκδιώχθηκαν από την Κωνσταντινούπολη και κατέφυγαν στην Κρήτη, 
απ’όπου γύρω στα 1182μ.Χ., επί αυτοκράτορος Αλεξίου του Α΄, 
μετέβησαν στην Κέρκυρα και εγκαταστάθηκαν μαζί με όλους τους 
μπιστικούς τους στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Η νοτιότερη ορεινή περιοχή της Λευκίμμης καταλήγει στο ακρωτήριο 
Ασπρόκαβος (Κάβο–Μπιάνκο) που σε πράξεις του 19ου αιώνα 
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αναφέρεται ότι ανήκει στο χωριό Σπαρτερό. Στην ορεινή πλευρά προς το 
μέρος της θάλασσας, απ’όπου ατενίζει ο επισκέπτης το νησί των Παξών, 
η τοποθεσία καλείται Ακροδίλας ή Ακρόδηλον.  

Οι ντόπιοι την απακαλούν Αρκουδίλα, όπως συνηθίζουν ακόμη και 
σήμερα να μεταθέτουν το υγρό (ρ), όταν ευρίσκεται σε σύμπλεγμα 
συμφώνων (τάφρο σε τράφο). Η λέξη αυτή παραπέμπει στην ύπαρξη 
άρκτων στην περιοχή.29 Η λέξη άρκτος πιθανόν να προέρχεται από 
παραφθορά της λέξης έρκος δηλ. φραγμός, διότι  στις αναφορές του 
Στυλιανού Βλασσόπουλου στις αρχές του 19ου αιώνα  παντελής έλλειψη 
αγρίων ζώων στην περιοχή πολύ μάλλον άρκτων, ενώ ο Ι.Παρτς 
περιορίζεται μόνο να αναφερθεί στην ωραιότητα της θέσης της Μονής 
που υπάρχει στην περιοχή Αρκοδίλα.30  

Σύμφωνα δε με την ερμηνεία του Χ.Κόλλα η δασώδης και ορεινή αυτή 
περιοχή αποτελούσε προστατευτικό και φυσικό οχυρό σημείο για τους 
κατοίκους της από τον κίνδυνο των επιδρομών πειρατών και την 
αποφυγή αιχμαλωσίας.  

Η συγκεκριμένη αυτή περιοχή ήταν ακατοίκητη και υπήρχε από τον 17ο 
αιώνα, όπως αναφέρθηκε μοναστήρι το οποίο θα πρέπει να ήταν 
ανδρικό γιατί σε πράξεις που εξετάσαμε του τέλους του αιώνα 
αναφέρεται όνομα ανδρός(Βερονίκης) ο οποίος κατέλιπε την οικογένειά 
του για να μονάσει σ’αυτό και η γυναίκα του διαχειριζόταν την 
περιουσία τους,  λόγω της απουσίας του. Στο μοναστήρι αυτό είχαν 
κτισθεί και άλλα οικήματα για τη στέγαση πασχόντων από πανώλη τα 
οποία αργότερα γκρέμισαν οι Άγγλοι. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

ΠΛ88.Η Αναστασία Κάντα σύζυγος σε β΄γάμο της με τον Τζανέτο Βερονίκη, 

«όστις από χρόνου κατοικεί εις την Μονήν Υ.Θ.Αρκουδίλα» με την αρ. 

Σ.Θ.Κ.1756\9-3-1871 πράξη της πωλεί στον Αριστοτέλη Κάντα π. ιερέως 

Δημητρίου, αντί του ποσού των 120 δραχμών, ένα χωράφι της εκ 

παραφερνής της, εκτάσεως ενός μουζουρίου, ευρισκόμενο στη θέση 

«Μελικιάτικο ή Λιβάδι» χωρίου Μελικίων. «Η πωλήτρια διαδηλοί 

αγράμματος.» 

Στο ίδιο ορεινό σημείο ευρίσκεται και το Σπαρτερό που το όνομά του 
υποδηλώνει την εκτεταμένη καλλιεργούμενη με σιτηρά (σπαρτά) 
περιοχή. Κατά το 16ο αιώνα αναφέρεται χωρίο με την ονομασία 
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Σπαρμίων. Έτσι εξηγείται και η ονομασία του παρακείμενου χωριού 
Δραγωτινά που το όνομά του προέρχεται από τη λέξη δράγμα (ό,τι 
δράττομαι με τη χούφτα, όταν θερίζω).31  

Αντίθετα ο Σπύρος Κατσαρός αναφέρει ότι η ονομασία του 
συγκεκριμένου χωριού προέρχεται από τους πρόσφυγες κατοίκους του 
που ήλθαν από το Δραγότι Θεσπρωτίας.32 

 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΡΚΟΥΔΙΛΑ- ΑΣΠΡΟΚΑΒΟΣ 
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Οι Ριγγλάδες αναφέρονται σε συμβόλαια και του 19ου αιώνα ως 
Ρινκλάδες  γεγονός που υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι παρουσιάζουν μία 
ιδιομορφία στην άρθρωση του λόγου. Δηλαδή ομιλούν έρρινα (ριν-ός + 
κλάω=σπάζω). 

Οι δε γειτονικοί Αναπλάδες αναφέρονται ως χωρίον που κατά το 17ο 
αιώνα είχε την ονομασία Άνω Πλάδος ή Ανά Πλάδος και προέρχεται από 
τη σύνδεση του επιρρήματος άνω και τη λέξη πλάδος που σημαίνει την 
αφθονία των υγρών. Άλλωστε και το εύφορο έδαφος το βεβαιώνει αυτό 
και η μεγάλη παραγωγή ελαιόλαδου και κρασιού.33   

Μάλιστα η αναγκαιότητα αποθήκευσής του δικαιολογεί και την ύπαρξη 
του γειτονικού χωριού Σταμνοπουλάδες, δηλ. αυτούς που 
κατασκευάζουν και πωλούν σταμνιά (αγγεία). Αντίθετα οι κάτοικοι 
σήμερα διατείνονται ότι έλκουν την καταγωγή τους από το Ναύπλιο 
(Πελοπόννησος) και έτσι δικαιώνεται η ονομασία του χωριού τους 
(Ανάπλι). 

Το χωρίο Ποτάμι, είναι η ονομασία του δηλωτική της ύπαρξης ποταμιού 
που από μεν το Στυλ. Βλασσόπουλο αναφέρεται ως Λουτράκι, από δε 
τον Ι.Παρτς ως Σωτήρα.34 Σε νοταριακές πράξεις του 19ου αιώνα η θέση 
Σωτήρα είναι αγροτική περιοχή παραποτάμια, δεξιά της γέφυρας, καθώς 
πηγαίνουμε από Άγιο Θεόδωρο προς τα Μελίκια.  

Το ποτάμι αυτό, όπως παραδίδει ο Στυλ.Βλασσόπουλος πηγάζει από τα 
υψώματα των Κρητικών και του Παλαιοχωρίου και καθ’όλον του το 
μήκος έχει πλάτος τρία πάσα (1 βενετσιάνικο πάσο =1,65μ. περίπου ) και 
στις εκβολές του γίνεται τέσσερα πάσα.35 Στο ποτάμι ανεβαίνει και 
θαλασσινό νερό και είναι πλωτό σε μήκος τριακόσια πάσα από τις 
εκβολές του.  

Έχει δε τόση ποσότητα υδάτων, ώστε είναι δυνατόν να πλεύσει βάρκα 
φορτωμένη με είκοσι μόδια σιτάρι  (1μόδι =300 λίτρες για στερεά). Κατά 
το χειμώνα κατεβάζει πολλές φορές μεγάλες ποσότητες νερού που 
κατακλύζουν σε πλάτος εκατό πάσα, περίπου, εκατέρωθεν τα χωριά 
Ποτάμι και Μελίκια που βρίσκεται νοτιότερα, στην αντίπερα όχθη του. 
Αποτέλεσμα αυτών των πλημμυρών είναι η καταστροφή των οικιών, οι 
ζημιές στα αμπέλια και στον ελαιόκαρπο ο οποίος περιμένει στη γη 
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προκειμένου να συγκεντρωθεί εν καιρώ «από τους ράθυμους 

κατοίκους».36 

Το χωρίο Περιβόλι σύμφωνα με τον Χ.Κόλλα δεν δικαιολογεί την 
ονομασία του  λόγω του άγονου αργιλώδους εδάφους του και ως εκ 
τούτου της έλλειψης καλλιεργειών κηπευτικών και άλλων οπωροφόρων 
δένδρων. Σε συμβόλαια του 1645-1675 αναφέρεται ως Περιβόλαιον, 
δηλαδή σκέπασμα. Και πράγματι η θέση του είναι ψηλότερη της 
Λευκίμμης, την οποία δεν μπορεί να δει κανείς οδεύοντας με 
κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο, εφ’ όσον παρεμβάλλεται το χωρίο 
Περιβόλι.37 

Για το χωρίο Κρητικά υπάρχουν αναφορές σχετικές με τον εποικισμό της 
περιοχής από Κρήτες οι οποίοι έφυγαν κατά καιρούς από τη 
Μεγαλόνησο και εγκαταστάθηκαν και στο συγκεκριμένο χωριό, κυρίως 
την εποχή της κατάληψης της Κρήτης από τους Σαρακηνούς Άραβες (824 
μ.Χ.). Σε πράξεις που εξετάσαμε αναφέρονται και ως Κρετικά. 
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 Κεφάλαιο 3ο 

Δημογραφικά στοιχεία περιοχής κατά το 19ου αιώνα 

Τα χωριά της Ν.Κέρκυρας αριθμούσαν κατά το 1803 τον ακόλουθο 
πληθυσμό: Χλωμός 385 κάτοικοι, Άγιος Δημήτριος 61, Άνω Σπήλαιο 28, 
Κάτω Σπήλαιο 62, Χλωμοτιανά 52,  Μπραγγανιώτικα 80, Αργυράδες 392, 
Έγριπος (οι οικισμοί) 80, Κορακάδες 56, Κουσπάδες 126, Βασιλάτικα 76, 
Κολοκύνθι 93, Ρουμανάδες 83, Μαραθιάς 55, Περιβόλι 285,  Βιτουλάδες 
66, Ριγγλάδες 345, Αναπλάδες 666, Άγιος Θεόδωρος 952, Ποτάμι 347, 
Μελίκια 763, Σπαρτερό 82, Δραγοτινά 46, Κρητικά 77, Παλαιοχώρι 69, 
Νεοχώρι 45.38  

Ο Μπάμπης Πανδής με παραπομπές στην εργασία του Γ.Λινάρδου 
«Απογραφές του Πληθυσμού πόλεως και υπαίθρου νήσου Κερκύρας στα 

1759, 1770, 1781», αναφέρει ως Αρβανίτικα χωριά της περιοχής 
Λευκίμμης, όπως ελέχθη τα Μπραγγανιώτικα, Χλωμοτιανά, Ρουμανάδες, 
Κορακάδες, Άγ.Δημήτριο, Άνω και Κάτω Σπήλαιο, Κολοκύνθι, Μαραθιάς 
και Βιτουλάδες. Πρόκειται για χριστιανικούς πληθυσμούς της Αλβανίας 
που υπό την πίεση των Τούρκων μετακινήθηκαν κατά καιρούς σε 
περιοχές εντός του ελλαδικού χώρου, καθώς και στα νότια της νήσου 
Κέρκυρας, όπου τα εδάφη ήταν ελώδη και ακαλλιέργητα και προφανώς 
ακατοίκητα, αφορμοιώθηκαν και ακολούθησαν τη μοίρα του εντόπιου 
πληθυσμού.39 

Κατά το 1804 ήλθαν στην Κέρκυρα 1300 Σουλώτες που λέγεται ότι οι 
μισοί μόνο μιλούσαν Ελληνικά, με αρχηγό τον Κίτσο Μπότσαρη. Η 
Επτάνησος Πολιτεία τους παραχώρησε χωράφια στην περιοχή της 
Λευκίμμης, αλλά αυτοί ήταν μαθημένοι πολεμιστές και δεν έδειξαν 
καμία προθυμία να τα καλλιεργήσουν. Έτσι αυτοί έφυγαν και οι 
Κερκυραίοι έλεγαν συμπεραίνοντας ότι «δεν ευδοκίμησαν να τύχωσιν 

παραμυθίας, κλαίοντες την απώλειαν των ορέων των».40 

Ο Ιωσήφ Παρτς παραθέτει δημογραφικά στοιχεία της απογραφής του 
1879 που απεικονίζουν το ποσοστό της συμβολής κάθε περιφέρειας της 
Κέρκυρας στην αύξηση του πληθυσμού, προβαίνοντας και σε 
συγκεκριμένες παρατηρήσεις, ύστερα από σύγκριση στοιχείων των 
απογραφών του 1499, του 1766 και αυτής του 1879. Εμφανέστατα 
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αποτυπώνεται η φθίνουσα μετακίνηση προς Νότο και η 
υπογεννητικότητα, την οποία αποδίδει σχετικά με την περιφέρεια της 
Λευκίμμης στην επισφαλή υγεία των κατοίκων, την οφειλόμενη στο 
ελώδες έδαφός της που συγκεντρώνει στο κεντρικό  σημείο της χώρας 
«ύδατα στις λεβητοειδείς και άνευ απόρροιας ή ανεπαρκώς 

αποξηραινόμενες κοιλάδες και λόγω του μιασματοφόρου αέρος της 

χθαμαλής χώρας».  

Ακόμη αναφέρει ότι, επειδή η γυναίκα στην περιοχή είναι υπηρέτρια 
του άνδρα και επιτελεί όχι  μόνον τις οικιακές εργασίες που αρμόζουν 
στο γυναικείο φύλο, αλλά και πλέον βαρύτερες, «όπως οικοδομικές, 

μεταφέρουσες καρότσια με άμμο και πέτρες, ακόμη και βάρη επάνω στο 

κεφάλι τους. Επίσης σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθούν και οι αγροτικές 

ασχολίες, καθώς η κακή διατροφή και η ανάληψη πολλών ευθυνών από 

πολύ νεαρή ηλικία».41  

Όλες αυτές οι επιβαρύνσεις έχουν αντίκτυπο στην υγεία τους και η 
θνησιμότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή. «Γενικά οι κάτοικοι πλήττονται από 

την ελονοσία η οποία αμβλύνει τη θέλησή τους για την ανάπτυξη διαφόρων 

εργασιών. Οι κάτοικοι είναι οκνηροί, πτωχικοί και επισφαλείς στις 

συναλλαγές τους σε σύγκριση με την ωραία Βόρρεια Κέρκυρα, με τον 

καθαρό αέρα, την υγιεινή, δροσερή και αναζωογονούσα ατμόσφαιρα και 

τους φιλόξενους ανθρώπους».42  

 Έχοντας σαφή εικόνα για την κατάσταση της υγείας των κατοίκων της 
εξοχής ο Στυλ. Βλασσόπουλος εκφράζει τη γνώμη του αναφορικά με το 
ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν και λαμβάνονται από πλευράς κράτους, 
αλλά και τι θα έπρεπε οι ίδιοι οι κάτοικοι των χωριών να κάνουν, ώστε 
να εξασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες υγείας γι’αυτούς.  

Παρενθετικά αναφέρουμε ότι ο Στυλιανός Βλασσόπουλος χρημάτισε 
υπουργός Οικονομίας στην Ιόνιο Πολιτεία(1811) και τις πληροφορίες 
που λαμβάνουμε τις έχει συμπεριλάβει σε σχετική του αναφορά για όλη 
την Κέρκυρα προς τις αρμόδιες αρχές της νήσου. 

Αναφέρει συγκεκριμένα «θά’πρεπε σ’ένα ορισμένο αριθμό χωριών να 

υπάρχει ένας καλός γιατρός κι ένα φαρμακείο, ή έστω να μην υπήρχε 

κανείς απ’εκείνους που δεν είναι ούτε γιατροί, ούτε μπαρμπέρηδες, και που 

τολμάνε ν’ασκούν τούτη την ευγενέστατη τέχνη στα χωριά και να 

σκοτώνουν πιο πολλούς απ’εκείνους που θα πέθαιναν, αν η φύση αφηνόταν 

μόνη της, μια και αυτή μόνο το 10% των αρρώστων που περιμένουν 

απ’αυτήν γιατρειά, τους θανατώνει... Ακόμη πρέπει να αποφεύγουν τον 
                                                           
41 Παρτς Ιωσήφ, «Η νήσος Κέρκυρα, Γεωγραφική μονογραφή», μετ. Περικ.Βέγιας, Τυπ. Ι.Νοχαμούλη, 

Πετρίδειο κληροδότημα, Κέρκυρα, 1892 σελ 295 
42 Όπως ανωτέρω, σελ.292 



ύπνο έξω στο ύπαιθρο τα καλοκαίρια, γιατί τους πιάνουν θέρμες τριήμερες 

που γίνονται αιτία να χάνουν τα δόντια τους.»43 

Αναφέρει δε ότι στον κανονισμό της 30ης Ιουνίου 1810 ο Αυτοκρατορικός 
Επίτροπος διώρισε με δημόσια έξοδα τρεις γιατρούς για την εξοχή και 
τους εφοδίασε με τα αναγκαία φάρμακα προς «ανακούφισιν των 

δυστυχισμένων.»  

Σε συμβόλαια των τελευταίων δεκαετιών του αιώνα αυτού, 
σημειώνονται αναφορές ότι ήδη υπηρετεί στην περιοχή του Δήμου 
Λευκιμμαίων επαρχειακός γιατρός, αμειβόμενος από το κράτος, ονόματι 
Αντώνιος Σανσάν.44 

Ακόμη στην περιοχή του Χλωμού, για την περίοδο γύρω στα 1870, ως 
ιατρός διορισμένος από το κράτος, ήλθε και εγκαταστάθηκε από τη 
Γαρίτσα της Κέρκυρας, ο ιατρός Κιτρόπουλος Σπύρος, όπου και άσκησε 
με αφοσίωση και επιτυχία την επιστήμη του. Διέμενε στην οικία 
Κ.Μαρκάτη και μέσα στην οικογένεια Ν.Μαρκάτη παντρεύτηκε η 
θυγατέρα του Πολυξένη. 45 

Αναφορικά με τη σύνθεση του πληθυσμού υπάρχει μία αντίφαση στην 
έμφυλη διάρθρωσή του και στην αξία την αποδιδόμενη στη γυναικεία 
υπόσταση. Ενώ γεννιούνται πολύ περισσότερα άρρενα τέκνα, σε σχέση 
με τα θήλεα, και μάλιστα σε αναλογία 12% περισσότερα, όμως η 
φροντίδα για τη γυναίκα ελλείπει παντελώς. Αυτό αποδεικνύεται και 
από το επίπεδο του αναλφαβητισμού ανάμεσα στα φύλα. Αν δούμε τα 
στοιχεία κατά την τελευταία απογραφή, όπως είπαμε του 1879, στην 
εξοχή υπήρχαν 6.852 άνδρες οι οποίοι εγνώριζαν ανάγνωση και γραφή, 
ενώ αντίθετα μόνο 227 γυναίκες γνώριζαν αντίστοιχα, δηλαδή ποσοστό 
99,2% με αντίστοιχο για τους άνδρες 74,5%.46  

Σχετικά δε με τις αρχές του αιώνα, το Νοέμβριο του 1802  με τη 
διενέργεια απογραφής του πληθυσμού κατόπιν κρατικής εντολής, ο 
πληθυσμός στη Νότια Κέρκυρα συνολικά ανέρχεται σε 5.382 κατοίκους. 
Και σε κάθε 100 γεννήσεις γεννιούνται 57 αρσενικά και 43 θηλυκά 
άτομα. Η τελευταία αυτή ποσόστωση δεν είναι ακριβής για την περιοχή, 
γιατί αποτελεί το μέσο όρο της αναλογίας του ανδρικού έναντι του 
γυναικείου πληθυσμού που παρατηρείται στην εξοχή γενικά της 
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Κέρκυρας, επειδή δεν τηρούνταν ακριβείς ληξιαρχικές εγγραφές από 
τους ιερείς της περιοχής.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με την αναφερθείσα πιο πάνω απογραφή οι αριθμοί 
των κατοίκων ανά χωρίο της περιοχής είναι οι ακόλουθοι: 

                        

ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ(1802) 

Χλωμός                                                              385 Άνω Σπήλαιο       28 

Άγ. Δημήτριος                                                      61 Κάτω Σπήλαιο     62 

Χλωμοτιανά                                                                 52 Μελίκια   763 

Μπραγκανιώτικα                                              80 Ποτάμι               347 

Σπαρτερό               82 Άγ. Θεόδωροι    952 

Δραγωτινά              46 Αναπλάδες        666 

Παλαιοχώρι            69 Ριγγλάδες          345 

Νεοχώρι                 45 Βιταλάδες           66 

Κρητικά                  77 Βασιλάτικα         76 

 Αργυράδες            392 Ρουμανάδες        83 

 Έγριπος                   80 Κορακάδες         56 

Κουσπάδες            126 Κολοκύθι            93 

Περιβόλι                 285 Μαραθιάς           55 

Ο πληθυσμός στα χωριά της Ν.Κέρκυρας σύμφωνα με τις πιο πάνω 
αναφερθείσες απογραφές βαίνει μειούμενος ανά εκατό (100) χρόνια 
κατά 31,6% σε 22% και στα 1879 σε 17%. Όπως αναφέρθηκε, λαμβάνεται 
υπ’όψη στον υπολογισμό του πληθυσμού και η δυνατότητα μετακίνησής 
του.  

Έτσι στην περιφέρεια Λευκίμμης, φαίνεται, ότι, ούτε η υπό των Άγγλων 
κατασκευασθείσα οδοποιΐα δεν συνέβαλε στην αύξηση του πληθυσμού 
της. 

Σημειώνουμε, λοιπόν, τους κατοίκους των χωριών και τις διακυμάνσεις 
των αριθμών τους όλο σχεδόν τον υπό εξέταση αιώνα:  



Μπραγγανιώτικα 69-80-82, Χλωμοτιανά 70-52-62, Άνω Σπήλαιο 55-62-
21, Κάτω Σπήλαιο 47-28-21,  Άγιος Δημήτριος 40-61-76, Χλωμός 285-
385-414, Κουσπάδες 90-56-193, Βασιλάτικα-/-76-100, Κορακάδες 274-
56-193, Νεοχωράκι 101-/-52,  Αργυράδες 416-392-604, Κολοκύνθι 96-
93-142, Ρουμανάδες 138-83-7, Μαραθιάς 79-55-59, Περιβόλιον 308-
285-468, Βιτουλάδες 75-66-115, Κρητικά 95-87-124, Παλαιοχώριον 126-
69-139, Νεοχώριον 84-45-75, Δραγοτινά 31-46-102, Σπαρτερόν 106-82-
98, Αναπλάδες 748-666-863, Ριγγλάδες (είναι και η πρωτεύουσα του 
Δήμου Λευκιμμαίων γι’αυτήν την περίοδο) 335-345-569, Άγιος 
Θεόδωρος και Παντάτικα (συνοικία στην αγροτική περιοχή του Κάβο 
Μπιάνκο)764-952-1012, Ποτάμιον 350-347-315 και τέλος τα Μελίκια με 
785-763-585 κατοίκους.47 

 

 

 
ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
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Κεφάλαιο 4ο  

Ασχολίες των κατοίκων  

 Όλος  ο πληθυσμός επιβίωνε από τα προϊόντα που του προσέφερε η γη, 
η λίμνη και η θάλασσα.  

 
ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 

Η λίμνη των Κορισσίων που βρίσκεται κάτω από το ύψωμα του 
Αγ.Ματθαίου ενώνεται με τη θάλασσα με ένα μικρό κανάλι. 

Η λίμνη δέχεται τα νερά των γύρω λόφων και του Γαρδικιού,  όπου εκεί 
σώζεται και βυζαντινό τείχος. Κατά το χειμώνα η περίμετρός της ξεπερνά 
τα τρία μίλια, ενώ το καλοκαίρι είναι περίπου δύο μίλια.Το βάθος της 
στο κέντρο είναι περίπου 8-10 πάσα και κατά το Νοέμβριο-Δεκέμβριο 
μπορεί να αλιευθούν πλούσιες και καλής ποιότητας ποσότητες ψαριών, 
ακόμη και χέλια. Και αν υπήρχε με την κατασκευή κάποιου έργου η 
δυνατότητα σε ένα σημείο η λίμνη να επικοινωνούσε με τη θάλασσα, θα 
υπήρχαν μεγαλύτερες ποσότητες ψαριών και σε ποικιλία.  

Για την ίδια αυτή λίμνη ο Ιωσήφ Παρτς, στα τέλη του 19ου αιώνα, γράφει 
αναφέροντάς την ως λιμνοθάλασσα που εκτείνεται σε μήκος 12 
χιλιομέτρων και σε πλάτος περί το ένα χιλιόμετρο. Μάλιστα αναφέρει 



ότι πλημμυρίζοντας κατακλύζει την παράλια πεδιάδα με τα νερά της. 
Γύρω απο αυτήν την περιοχή μέχρι ψηλά στους Αργυράδες 
καλλιεργείται συστηματικά η άμπελος.48 

 
ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 

Σε όλο το νησί της Κέρκυρας υπήρχαν αλυκές στην περιοχή της Γαρίτσας 
και του χωρίου Ποταμού, που βρίσκονται κοντά στην πόλη της Κέρκυρας 
και στην περιοχή της Λευκίμμης.  

Ο χώρος που καταλαμβάνουν οι αλυκές στη Λευκίμμη εκτείνεται σε 450 
misures (1 misure=20 βενετικά πάσα) μήκος και στο ίδιο περίπου αριθμό 
σε έκταση. Οι αλυκές αποτελούνται εκτός από τους χώρους που 
πλημμυρίζονται με θαλασσινό νερό (τηγάνια-φόσα) υπήρχαν και τρεις 
δεξαμενές ή κάμαρες. Ο λαός την πρώτη τη λέει ρουφιάνα (από το ρήμα 
ρουφώ), τη δεύτερη θερμάστρα, γιατί εκεί θερμαίνεται από τον ήλιο το 
νερό και στη συνέχεια, έτσι θερμασμένο, διοχετεύεται στην τρίτη 
δεξαμενή, όπου στερεοποιείται και γίνεται αλάτι. Αυτό το αλάτι το 
μεταφέρουν, το στοιβιάζουν κάνοντάς το λόφους και το αποθηκεύουν 
σε σκεπαστά μέρη, τα ακροθίνια. 

Οι αλυκές στις αρχές του 19ου αιώνα ευρίσκονταν σε άθλια κατάσταση, 
γιατί η εκμετάλλευση που γινόταν συστηματικά κατά την Ενετοκρατία, 
τώρα παραμελήθηκε γιατί  δεν υπάρχουν οι αγγαρείες στις οποίες 
υποβάλλονταν οι κάτοικοι την περίοδο εκείνη και αυτήν την περίοδο τα 
μεροκάματα είναι ακριβά. Παρ’όλα ταύτα οι αλυκές και στις τρεις 
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περιοχές που αναφέρθηκαν αποδίδουν στο κράτος, ετησίως, που έχει το 
μονοπώλειο και την εκμετάλλευσή τους, 2.406 τάλληρα.49 

 
ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 

Σε νοταριακές πράξεις τις περιοχής επισημάναμε πράξεις εμφαίνουσες 
την πρόσληψη του αρχιμηχανικού και του επιστάτη από το δήμαρχο 
κ.Τηλέμαχο Καλογερόπουλο για ετήσια προσφορά εργασίας(συμβόλαιο 
εργασίας). 

Η φύση για τη Νότια Κέρκυρα στάθηκε φειδωλή  στην ευφορεία των 
εδαφών της, καθ’όσον είναι αργιλώδης και φτωχή. Εκτός από τις 
ελώδεις  περιοχές, τη λίμνη των Κορισσίων, τις αλυκές που προσδίδουν 
κάποια ιδιαιτερότητα στο τοπίο, μόνο οι καλλιεργούμενες με αμπέλια 
περιοχές βάζουν μία πινελιά τάξης και αρμονίας, αλλά και αποφέρουν 
στους κατοίκους εισόδημα, αλλά και καλή διατροφική συνδρομή. 
Παράγεται κρασί λευκό και ροζέ, το οποίο είναι γευστικό, γλυκό και δεν 
«χτυπά» στο κεφάλι, όπως αντίθετα συμβαίνει με αυτό της Ζακύνθου, 
λόγω του ότι περιέχει το καλλιεργούμενο έδαφος γύψο. Μόνο στην 
περιοχή του Σπαρτίλα παράγεται κρασί μοσχάτο. 

 Η αμπελοκαλλιέργεια επί εποχής Ενετών είχε κάπως περιοριστεί, γιατί 
εκείνοι προωθούσαν την ελαιοκαλλιέργεια. Και προκειμένου να το 
επιτύχουν, πιθανώς, κατά το 1623 μ.Χ. διακήρυξαν στους πολίτες την 
αμοιβή των 42 τσεκινίων  για το φύτεμα  εκατό δένδρων.  

Έτσι οι χωρικοί κατελήφθησαν από μεγάλο ζήλο και φύτευσαν τόσο 
κοντά τα ελαιόδενδρα ώστε αυτά, για να βρουν τη ζωογόνο ακτινοβολία 
του ήλιου, γίνονται πανύψηλα και έτσι γίνεται σχεδόν αδύνατο το 
κλάδευμα και η συλλογή του καρπού από πάνω από το δένδρο. 

Στις πράξεις που μελετήσαμε αυτές οι ελιές αναφέρονται ως αρχαίες σε 
αντίθεση με όσες έχουν φυτευθεί σε πρόσφατη χρονική περίοδο και που 
τις αποκαλούν ελαιοκεντρωμάδες ή νέες ελιές ή και ριζάρια. Καρπό δε 
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αυτές οι αρχαίες ελιές αποδίδουν κάθε δύο χρόνια και έτσι επιτείνεται η 
φτώχεια των κατοίκων.50  

Άλλα φυτά που ευδοκιμούν  στο νότιο αυτό τμήμα της νήσου Κέρκυρας, 
λόγω των νοτίων ανέμων που πνέουν στην περιοχή, είναι τα 
εσπεριδοειδή. Στη Λευκίμμη, παραδίδει ο Ιωσήφ Πάρτς, υπάρχουν 
ωραιότατοι κήποι με πορτοκαλλιές και λεμονιές, αλλά και κιτρομηλιές 
που οι καρποί τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σεβαστό μέρος 
του εισοδήματός τους, όπως συμβαίνει με τους κατοίκους της Πάργας οι 
οποίοι τους εξάγουν σε Πολωνία και Ρωσία. Η επιχειρηματικότητα 
ελλείπει από τους κατοίκους.  

Ακόμη στη Λευκίμμη ευδοκιμεί το πρώιμα ωριμάζον ιαπωνικό μέσπιλον 
(μούσμουλο), οι ροδιές, οι ροδακινιές, οι δαμασκηνιές (μπουρνέλες, 
βανίλιες), αχλαδιές κ.α. Ακόμη φυτρώνουν κάκτοι που τους καρπούς 
τους (παυλόσυκα ή φραγκόσυκα ) τους συλλέγουν και τους τρώγουν  με 
ιδιαίτερη ευχαρίστηση και άλλους τους πωλούν. Πωλούν, επίσης, το 
ελαιόλαδο, κατεβαίνοντας τις Κυριακές στην πόλη και παρά τη 
θρησκευτικότητά τους αυτές δεν τις τιμούν, όταν έχουν εργασία να 
κάνουν.51 

Η μόνη συμβολή στο τραπέζι των κατοίκων της πόλης της Κέρκυρας από 
την περιοχή Λευκίμμης σε λαχανικά είναι τα εξαιρετικά αγγούρια και τα 
λαμπρά εύχυμα πεπόνια. Ακόμη καλλιεργούν για υφαντική ύλη βαμβάκι 
και πολύ περισσότερο λινάρι. Επίσης σιτάρι, αραβόσιτο για ψωμί και για 
ταγή και όσπρια (φασόλια, ρεβύθια, λαθύρια).52 

Μια σύντομη αναφορά στην επικρατούσα οικονομική κατάσταση των 
κατοίκων της περιοχής της Ν.Κέρκυρας  σε συνάρτηση με την αγροτική 
παραγωγή στην περιοχή αυτή, θα μας παρείχε, πιστεύουμε, τη 
δυνατότητα του καλύτερου τρόπου κατανόησης της ζωής και των 
υποχρεώσεων τις οποίες, φαίνεται, να έχουν τα άτομα στην περιοχή. 

Όπως προαναφέρθηκε η ελιά και η καλλιέργειά της αποτελούσαν απο το 
16ο αιώνα κατά τον οποίο εισήχθει η καλλιέργειά της στην περιοχή, τη 
βασικότερη πηγή πλούτου και επιβίωσης των κατοίκων, μετά από την 
καταστροφική επιδρομή στα Επτάνησα του Μπαρμπαρόσα.  
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Αλλά κατά το 19ο αιώνα η κατάσταση της ελαιοφύτευσης έχει φθάσει σε 
ένα τέτοιο σημείο πυκνότητας ώστε να διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν 
πλέον ελαιώνες, αλλά δάση από ελιές. 

 Η πυκνότητα των δένδρων εμποδίζει τη μεταξύ τους  κυκλοφορία του 
αέρα και κατ’αυτόν τον τρόπο μειώνει την απόδοση των 
καλλιεργούμενων δένδρων. Αν, δε, προσθέσουμε το γεγονός ότι ούτε 
κλαδεύονταν, λόγω του ότι απαγορευόταν η χρήση εργαλείων, ούτε 
λιπαίνονταν, λόγω της έλλειψης ποιμνίων και ότι ο καρπός συλλεγόταν 
από τη γη και πολλές φορές αυτός σάπιζε, τότε αντιλαμβανόμαστε την 
κατάσταση  των αγροτικών εσοδειών.  

Επιπρόσθετα η εκτίμηση του ελαιοκάρπου γινόταν κατά το μήνα 
Οκτώβριο για την πληρωμή των αγροληπτικών μεριδίων, ενώ η συλλογή 
του κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.  

Ακόμη στο ελαιοτριβείο που, όπως αντιλαμβανόμεθα ήταν πολύ 
πρωτόγονο, το κόστος της παραγωγής του ελαιόλαδου στοίχιζε για τον 
ιδιοκτήτη του καρπού το 15% της αξίας του. Συγκεκριμένα για να 
εξαχθεί μία βαρέλα λάδι, δηλ.72 λίτρες απαιτούνται συνήθως 30 κιλά 
(30 bushels) ελαιόκαρπου και η εργασία τριών ανδρών για έξι ώρες με 
τη βοήθεια και ενός αλόγου. 

 Ένα άλλο είδος προϊόντος που αποτελούσε μία από της βασικότερες 
πηγές πλούτου και επιβίωσης ήταν η καλλιέργεια της αμπέλου. Οι 
εκτάσεις που καλύπτονταν από αμπέλια κατά το 19ο αιώνα στην περιοχή 
καταλαμβάνουν και υγρά και πεδινά μέρη και γι’αυτόν το λόγο η 
ποιότητα των σταφυλιών και του κρασιού αυτήν την περίοδο 
υποβαθμίζεται.  

Έτσι το κρασί δεν είναι καλής ποιότητας και δεν γνωρίζουν  οι 
αμπελουργοί να το διατηρούν πέραν των 10-12 μηνών. Για το λόγο αυτό 
τα κρασιά δεν είναι εξαγώγιμα και οι παραγόμενες ποσότητες 
διατίθενται  σε χαμηλή τιμή στην ντόπια κατανάλωση και, κυρίως, στα 
χαμηλού εισοδήματος κοινωνικά στρώμματα. 

Τα δημητριακά καλύπτουν το 10% περίπου των αναγκών του 
πληθυσμού και επειδή δεν εφαρμόζεται η αγρανάπαυση, το όργωμα 
γίνεται με ξύλινο άροτρο που σέρνεται από βόδια ή αγελάδες και δεν 
υπάρχουν αρδρευτικά έργα και επιπλέον η λίπανση είναι λιγοστή από τα 
ελάχιστα ποίμνια που υπάρχουν, λόγω της έλλειψης βοσκοτόπων, εξ 
αιτίας της κάλυψης της γης από ελαιόδενδρα. Μάλιστα η φτώχεια των 
κατοίκων αποτρέπει και την απόκτηση ή και την αντικατάσταση των 
αροτήρων ζώων. 



Η λαχανοκομία, όπως και η παραγωγή των γεώμηλων που εισήχθηκε 
από τους Αυτοκρατορικούς Γάλλους ως καλλιέργεια για εκμετάλλευση 
συμφέρει μόνο σε περιοχές κοντά στην πόλη της Κέρκυρας, όπου η  
δυνατότητα κατανάλωσης είναι μεγαλύτερη και μόνο, όταν ο γεωργός 
έχει στη διάθεσή του μεγάλη ποσότητα υδάτων. 

Η αναλογία της καλλιεργούμενης γης με την πυκνότητα του πληθυσμού, 
κυρίως στις πεδινές περιοχές, κατ’ άτομο είναι 1,55 μόδιοι ή 6,20 μόδιοι 
ανά οικογένεια, δηλ.60,26 στρέμματα περίπου, γιατί τόση υπολογιζόταν 
η στρεμματική παραγωγή δημητριακών.  

Μεγάλες εκτάσεις έμεναν ακαλλιέργητες και δημιουργούσαν λεκάνες 
στάσιμων υδάτων που είχαν ως αποτέλεσμα την ελονοσία και την 
επισφαλή παραγωγή αγαθών. Εδώ είχε πλήρη εφαρμογή η 
δημογραφική μεσογειακή εξίσωση που οριζόταν:  

σάπια νερά+ζεστός αέρας=ελονοσία και δηλητηριάσεις. Γι’αυτό οι 
κάτοικοι φάνηκαν στον Ιωσήφ Παρτς οκνηροί, φτωχοί, με κακή όψη και 
επισφαλείς στις συναλλαγές τους. 

Η περιοχή της λίμνης των Κορισσίων είναι επίσης επισφαλής για την 
υγεία των κατοίκων των γύρω χωριών, αλλά και ακόμη και αυτής των 
χωριών της Λευκίμμης. Με δεδομένο ότι την ιδιοκτησία και την 
εκμετάλλευση της λίμνης την έχουν με τη ΜΑ΄ πράξη της 7ης Γερουσίας 
(1842) «οι ευγενείς κύριοι Μάρκος Πολυλάς, Νικόλαος Χαλικιόπουλος-

Μάντζαρος, Σπ.Πετρετής και Πέτρος Προσαλέντης», οι νομείς της λίμνης, 
οι φτωχοί αλιείς των γύρω περιοχών, την φράζουν σε πολλά της σημεία 
με σκοπό να εμποδίσουν την επικοινωνία μεταξύ της λίμνης και της 
θάλασσας και να ωφεληθούν από την αλιεία περισσότερων ψαριών τα 
οποία θα εγκλωβίζονταν στα αβαθή. Όμως τα αλιευόμενα ψάρια ήταν 
κατώτερης ποιότητας γιατί εκτρέφονταν σε ελώδη νερά. 

Πόση οικονομική δυσπραγία υπήρχε στους κατοίκους των χωριών της 
Ν.Κέρκυρας εμφανίζει  σε σχετική μελέτη ο υπολογισμός για 
παράδειγμα της παραγωγής των καρπών στους Αγίους Θεοδώρους, ανά 
άτομο, δείχνει πόσο χαμηλή πρέπει να ήταν αυτή η παραγωγή, ώστε δεν 
επιτρέπει την επιβίωση, αν και πρόκειται για χωριό που διαθέτει και 
κτηνοτροφία ίση ή και λίγο κατώτερη από το μέσο όρο των κοινοτήτων 
του νησιού.  

Μόνο στην παραγωγή του κρασιού η αναλογία της παραγόμενης 
ποσότητας είναι υπερδιπλάσια του μέσου όρου. Αυτή διαπιστώνεται, 
όσον αφορά τη Ν.Κέρκυρα, στην περιοχή των χωριών της Λευκίμμης, 



Σπαρτερό, Αργυράδων και Νεοχωρίου που δεν βρίσκονται σε πεδινά 
εδάφη. 

Παρατηρείται γενικά μια ανισοκατανομή του πλούτου στην ύπαιθρο. 
Στο 25% του πληθυσμού αντιστοιχεί το 3% των ελαιοκαλλιεργειών. Και η 
ανώτερη κοινωνικά τάξη, που αποτελεί το 5% του πληθυσμού, διαθέτει 
το 30% αυτής. Για την εκμετάλλευσή της καταφεύγει στη χρησιμοποίηση 
της εποχιακής μισθωτής εργασίας ή στην παραδοσιακή πλέον πάχτωση 
(αγρομίσθωση). Προτιμότερη, βέβαια, ήταν για τον μεγαλοϊδιοκτήτη η 
μίσθωση, γιατί η μισθωτή εργασία αποδείχθηκε πιο δαπανηρή και 
επίσης απαιτούνταν και η προσφορά και ο εξοπλισμός με εργαλεία του 
αγρότη-εργάτη. 

Το 13% των οικογενειών βρίσκεται κάτω από το ελάχιστο παραγωγής, 
ενώ το άλλο 26% μόλις το προσεγγίζει. Η φτωχή αγροτιά η οποία 
αποτελεί το 40% του πληθυσμού των χωριών αναγκάζεται να πουλάει 
την εργατική της δύναμη για να επιζήσει. Έτσι τα κηρύγματα για την 
Ένωση με την Ελλάδα και οι υποσχέσεις του είδους ότι ιδιοκτήτες της 
γης πρέπει να είναι οι αγρότες και ειδικότερα οι πιο φτωχοί από αυτούς, 
η γης ανακατανομή και η αποκοπή χρεών, εύκολα βρίσκουν πρόσφορο 
έδαφος και συγκεντρώνουν ψηφοφόρους.53 

Η παραδοσιακή ενασχόληση της γυναίκας συνδέεται με τη 
συλλογικότητα και τη συνεργατικότητα η οποία χαρακτηρίζει τις 
αγροτικές κοινωνίες, όπου το άτομο αποτελούσε μέρος ενός 
αδιάσπαστου συνόλου, της οικογένειας και του χωριού. 

Η τύχη για όλα τα μέλη του ήταν κοινή και η αποδοχή όποιας διάκρισης 
ή διαχωρισμού γινόταν μόνο, όταν τα άτομα από καταγωγής ήταν 
οικονομικά πιο εύρρωστα από τα υπόλοιπα της τοπικής κοινωνίας. 
Κατ’αυτόν τον τρόπο τα υπόλοιπα μέλη ανέμεναν διαφορετικό τρόπο 
διαβίωσης και ενασχόλησης των γυναικών της εύπορης οικογένειας, 
λόγω του θεωρούμενου υψηλότερου αυτών κοινωνικού  status, από 
αυτόν για τα άτομα χαμηλής κοινωνικής τάξης.  

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αποδεικτικό της οικονομικής κατάστασης 
των κατοίκων στην Κέρκυρα ήταν, όπως φυσικά και στην περιοχή που 
αναφερόμαστε, κατά την περίοδο 1800-1864 η υποχρέωση πληρωμής 
σολιάτικου, δηλαδή η καταβολή ετήσιας φορολογίας, ποσοστού 10% 
από το σύνολο της αξίας των παραγόμενων προϊόντων στις Εμπαρουνίες 
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και στις Πρόνοιες, δηλαδή στους ευγενείς οι οποίοι κατείχαν 
προνομιακά μεγάλες εκτάσεις γης. Το γεγονός  αυτό  γεννούσε 
πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις στους κατοίκους της υπαίθρου. 

Η αγροτική οικονομία στην περιοχή είναι ως προς την οργάνωση και τη 
διαχείρισή της πατριαρχική και κλειστή. Ήταν υποκείμενη, κατά τον 
αιώνα αναφοράς μας, στην προαναφερθείσα άμεση και έμμεση 
φορολογία και στη συνέχεια με τη σταδιακή διείσδυση της 
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης της υπαίθρου είχε ανεπιθύμητες 
επιπτώσεις στον αγροτικό πληθυσμό.  

Προοδευτικά δημιουργήθηκε ένα σύστημα εκμετάλλευσης από πλευράς 
μεγαλοκτηματιών των περιουσιών τους με την εκμίσθωση αυτών των 
περιουσιών στους ακτήμονες και τους μικροϊδιοκτήτες αγρότες και στη 
συνέχεια, με την εμπορευματική εκμετάλλευση των παραγόμενων από 
τους εκμισθωτές προϊόντων, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός πλέγματος 
αλληλεξάρτησης, τόσο για τους μεγαλοϊδιοκτήτες, που το μεγαλύτερο 
μέρος του εισοδήματος προερχόταν από την εκμίσθωση των κτημάτων 
τους και την αποκλειστική καλλιέργεια αυτών από τους πιο πάνω 
φτωχούς γεωργούς, όσον και η υποτακτική σχέση των δεύτερων από την 
παραχώρηση υπό όρους των καλλιεργειών των κτημάτων των πλουσίων. 

Η οικονομική κατάσταση των μικροϊδιοκτητών ήταν κάπως πιο ανεκτή 
από την άποψη της δυνατότητας αυτοκατανάλωσης των υπ’αυτών 
παραγόμενων αγαθών, αλλά αυτό το γεγονός που επέτεινε ο μικρός 
κλήρος που κατείχαν, τους απέτρεπε από μία πιο επικερδή και 
ευρύτερης κλίμακας εκμετάλλευση της γης τους.  

Αντίθετα οι ακτήμονες υποχρεώνονταν να καλλιεργούν ως ελεύθεροι 
καλλιεργητές τις ξένες ιδιοκτησίες ή να αναγκάζονται να εκμισθώνουν 
αυτές με αρκετά επαχθείς για το εισόδημά τους όρους. 

Οι ανάγκες επιβίωσης δημιουργούν  ένα είδος κολλεχτιβοποίησης.Ο 
χωρικός ετοιμάζει ακόμη και το δέρμα που φτάχνει τα υποδήματα για 
όλη του τη φαμελιά, που τα δένουν με τον αρχαίο τρόπο ή φορούν 
σκαλτσούνια μάλλινα που τα πλέκουν οι γυναίκες του σπιτικού για να 
προστατεύονται τα πόδια από το κρύο, τις πέτρες και τα αγκάθια και για 
να μη γλιστρούν στα λασπωμένα δρομάκια των χωριών.  

Οι γυναίκες γνέθουν το μαλλί και χτυπούν με τον κόπανο το λινάρι και 
ηχολαλεί το κάθε χωριό. Και στο γιασίδι, έτσι λένε τον αργαλειό, 
υφαίνουν κάθε «ντύμα» των ανθρώπων του κάθε σπιτικού. Την 
καλλιέργεια των χωραφιών με σιτηρά και «μπαρμπαρόσταρο», έτσι 
λέγουν το καλαμπόκι, την κάνουν με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη αλόγων ή 



αροτήρων βοδιών που τα νοικιάζουν έναντι μέρους των προϊόντων που 
θα παραχθούν («στ’ αλώνια»). 

Το υνί και τα άλλα σιδερικά για να οργώσουν και να τσαπίσουν το 
αμπέλι και το «σώχωρο» με τα κηπευτικά για την οικιακή τους 
κατανάλωση θα τα προμηθεύσει ο σιδεράς που στο «χαβρικό του» 
αδιάκοπα σφυρηλατεί το μαντέμι και το ατσάλι και που και αυτός θα 
πληρωθεί σε είδος από τα παραγόμενα από το νοικοκύρη αγροτικά 
προϊόντα. 

Το χωριό θα φάει ψάρι, αν η ψαριά των «γουντουριέρηδων» (γούντουλα, 
παραφθορά της γόνδολας) θα είναι καλή: μαριδάκι, γαύρος και σαρδέλα 
φεύγουν εύκολα. Αν πιαστεί κανένα μεγαλούτσικο τονέτο, τότε ο γιος 
του καραβοκύρη της τράτας θα γυρίσει στο χωριό και θα πάρει 
παραγγελίες από όποιον έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει.  

Το ίδιο γίνεται και με το σφάξιμο των ζωντανών. Ο κτηνοτρόφος που θα 
σφάξει, έχει ήδη προπωλήσει το κρέας του ζώου που έσφαξε γιατί, μιας 
και δεν υπάρχουν ψυγεία, δεν είναι εύκολη η διατήρησή του. Άλλωστε 
πότε τρώνε κρέας; Μόνο τις «καλές τις μέρες», δηλαδή, Χριστούγεννα, 
Ανάσταση και Δεκαπενταύγουστο. Τότε προτιμούν κόκορα παστιτσάδο 
και πολύ κρασί.  

Θέλουμε να σταθούμε σε ένα αξιοσημείωτο γεγονός το οποίο 

παρατηρήσαμε κατά την έρευνά μας: το φαινόμενο της εκμετάλλευσης 

των κατοίκων της περιοχής της Ν.Κέρκυρας,  πράγμα που ήταν γνωστό, 

γιατί μάστιζε και ολόκληρη τη νήσο κατά το 19ο αιώνα, από τους 

τοκογλύφους οι οποίοι σε καιρούς κακής εσοδείας περιέρχονταν την 

ύπαιθρο και δάνειζαν χρηματικά ποσά, παίρνοντας ως εγγύηση τα 

κτήματα των καλλιεργητών της ελιάς, τα οποία ενεχειριάζοντάς τα, στις 

περιπτώσεις που δεν είχαν να αποπληρώσουν το συνομολογημένο 

δάνειο, τα έχαναν την κυριότητα των κτημάτων που μέχρι τότε είχαν στην 

κατοχή τους. 

Το πιο γνωστό, όμως, είδος δανειοληψίας ήταν το προστίχι που οδήγησε  

πολλούς αγρότες της Κέρκυρας σε δεινή οικονομική θέση.Το προστίχι 

ήταν η προπώληση του ελαιόκαρπου ο οποίος από ειδικούς κατ’ 

επάγγελμα εκτιμητές υπολογιζόταν καθώς επικρέματο επάνω στα 

ελαιόδενδρα. 



Όμως, μέχρι να φθάσει ο καιρός της συγκομιδής, αν δεν ήταν δυνατό να 

συγκεντρωθεί στις ποσότητες που είχαν υπολογίσει ότι θα συγκέντρωναν 

οι αγρότες και που γι’αυτές είχαν προπληρωθεί, τότε οι έμποροι-

δανειστές προέβαιναν σε κατασχέσεις των κτημάτων που είχαν βάλει ως 

εγγύηση για την ικανοποίηση των οφειλών τους.54 

Την τοκογλυφία στην περιοχή της Ν.Κέρκυρας την είχαν αναλάβει δυο 

πρωτοξάδελφοι, από την πόλη της Κέρκυρας ορμώμενοι, Ιωάν.Βασίλας 

και Χρ. Ρίγγας, οι οποίοι δήλωναν εμπορογεωργοί και που κατάφεραν να 

αποκτήσουν τεράστια κτηματική περιουσία, αποσπώντας τα κτήματα που 

έβαζαν ως εγγύηση κατά το δανεισμό τους οι φτωχοί αγρότες του 

τόπου.Τραγικό μας φάνηκε το γεγονός ότι για να επιβιώσουν οι ίδιοι οι 

πρώην ιδιοκτήτες ελαιοκαλλιεργητές, γίνονται εκμισθωτές της ίδιας της 

εκποιηθείσας περιουσίας τους.  

Η δραστηριότητα των αναφερθέντων δανειστών τοποθετείται στο 

διάστημα της εικοσαετίας 1860-1880, μέχρι τότε που επισυνέβη και ο 

θάνατος του ενός πρωτοξαδέλφου,  μαζί με τη μόνιμη εγκατάσταση του 

άλλου στην περιοχή, ύστερα από τη σύναψη γάμου με πλούσια κόρη του 

χωριού, τη θυγατέρα Βρυάκου από το Ποτάμι.  

Την ίδια τακτική του δανεισμού εφάρμοσαν για ένα σύντομο χρονικό 

διάστημα [1880-1890] δύο με τρία άτομα του χωριού των Αγίων 

Θεοδώρων, αλλά σε πολύ μικρή κλίμακα και με μικρότερη, θα λέγαμε, 

ένταση. Μάλιστα ο ένας εξ αυτών είναι ο επαρχειακός γιατρός Αντώνιος 

Σανσάν, η σύζυγος του Ιωάννη Βαπτιστή Κουρή, κ.Βασίλα, καταγόμενη 

από την πόλη της Κέρκυρας και που μετά το θάνατο, νέου, του συζύγου 

της, εκμεταλλευόμενη την περιουσία του και για λογαριασμό των δύο 

γιων τους, παρέμενε στο χωρίο Άγιοι Θεόδωροι, καθώς επίσης και ο 

Νικάνωρας Ζερβός.  

Το αξιοπερίεργο είναι ότι μετά το θάνατο του γιατρού, η γυναίκα του και 

η κόρη του, πολλές φορές, όπως παρατηρείται σε αρκετά συμβόλαια, 

αναγκάζεται να δανεισθεί χρηματικά ποσά από δημαρχειακό υπάλληλο ή 

και από το δήμαρχο με την παραχώρηση του δικαιώματος της είσπραξης 
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για λογαριασμό τους από το επαρχειακό ταμείο της Κέρκυρας  της 

μηνιαίας τους σύνταξης, όταν παρατηρούνταν αργοπορία εκταμίευσή 

της. Φαίνεται ότι μετά το θάνατο του γιατρού διέμενε μόνιμα στη 

Λευκίμμη και ότι είχε ως μόνους πόρους  διαβίωσης τη σύνταξη θανάτου 

του γιατρού. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

Μ9.Η Κωνσταντίνα Κάντα και ο σύζυγός της Χαράλαμπος Τζουκιάς, από το 

χωρίον Μελίκια, εκμισθώνουν με το αρ.Σ.Θ.Κ.1572\20-10-1870 συμβόλαιο 

τον εκκρεμή καρπό των ελαιοδένδρων ριζαρίων 191 εις θέση «Τσουκάτικα», 

«Βίσαλα», περιοχής Αγίου Προκοπίου μέχρι του μηνός Δεκεμβρίου παρά του 

κ.Ιωάννη Βασίλη, εμπόρου από της πόλεως της Κερκύρας έναντι 38 μέτρα 

ιονικά ή 18 δραχμές το μέτρο και σε περίπτωση μη αποπληρωμής με 10% 

επιτόκιο και προς εξασφάλιση του εκμισθωτού δέχονται και εγγράφουν 

υποθήκη επί της εκ πατρικής περιουσίας κτημάτων και κατοικίας των 

ιδιοκτησίας της Κωνσταντίνας Κάντα. Εις περίπτωσιν μη παράδοσις να θέση 

εις διαδικασίαν πλειστηριασμού τα ως άνω αναφερθέντα ακίνητα...» 

 

Μ10.Η Παγώνα Κάντα από χ.Μελίκια μαζί με το γιο της Σπυρίδωνα Κάντα 

π.Γιανάκη Κάντα-Γόδη, εμίσθωσαν με το αρ.Σ.Θ.Κ.1580\21-10-1870 

εκμισθωτήριο συμβόλαιο 16 ελιές σε θέση «Αμούσες», 16 εις «Άγιο 

Ιάσωνα», 7 εις «Ετιάν» και 1\3 από 44 ελαιόδενδρα σε θέση «Ροπακήλα», 

ιδιοκτησίας εμπόρου Χρίστου Ρίγγα, από Κέρκυρα, για τη σοδειά του 

ενεστώτος έτους αποδοτέα μέχρι τέλους μηνός Δεκεμβρίου έναντι 14 και 

11\32 μέτρα ιονικά ή 18 δραχμές το μέτρο και σε περίπτωση μη πληρωμής 

με τόκο 10% .»-Δεν επληρώθηκε στην τεθείσα προθεσμία και ο νοτάριος 

εγγράφει «Προς πάντα εντέλλεται με κλητήρα να εκτελέση το παρόν 

συμβόλαιον προπάντων εις τους εισαγγελείς να ενεργήσωσιν και προς τους 

διοικητάς και άλλους αξιωματικούς της δημοσίας δυνάμεως να θέσωσιν 

χείρα βοηθείας εις νομίμην εκτέλεσιν του παρόντος συμβολαίου. Προς 

βεβαίωσιν του παρόντος πρωτοτύπου υπογράφεται παρ’εμού του 

υποφαινόμενου συμβολαιογράφου Λευκιμμαίων Σπυρίδωνος Θεοδώρου 

Κάντα. Εν Μελικίοις την εικοστήν Φεβρουαρίου 1871 έτους. Απεφάνθη 

πρώτον εκτελεστόν αντίγραφον εν Μελικίοις αυθημερόν ...»-Με το 

αρ.Σ.Θ.Κ.2571\30-11-1872  επληρώθη το παρόν συμβόλαιον. 

 

ΠΛ127.Η Θεοδώρα Λυοπούλου, από χ. Μελίκια, με την αρ.Σ.Θ.Κ.2604\7-4-

1873 πράξη της πωλεί το κατά μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους εδαφονόμιο 

από ελαιοτριβείο του πατρός της ευρισκόμενο στα «Παντάτικα» περιοχής 



Σπαρτερού, προς το γιατρό Ιάκωβο Σανσάν για 19 δίστηλα τάλληρα, ήτοι 

114 δραχμές.(Η πώληση αυτή γίνεται γιατί οφείλει 3 τάλληρα για φάρμακα 

χορηγηθέντα παρά του ως άνω γιατρού στον αποβιώσαντα, πλέον, πατέρα 

της. Η Θεοδώρα Λυοπούλου είναι αγράμματη. 

Μέσα, λοιπόν, στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον που διαβιοί ο 
άνθρωπος διαμορφώνει ποικίλες ανάγκες οι οποίες για να είναι δυνατό 
να εξυπηρετηθούν, πρέπει να αναπτύξει ποικίλες δραστηριότητες ώστε 
να είναι σε θέση να τις ικανοποιήσει. Έτσι επενδύει στην εργασία του και 
στην επιχειρηματικότητά του, πράγματα που δεν θεωρούνται αρκετά για 
να του εξασφαλίσουν την επαρκή και διηνεκή δυνατότητα 
προσπορισμού αγαθών, ώστε να εξασφαλίσει ένα ανεκτό επίπεδο 
ποιότητας ζωής. Απαραίτητοι είναι οι πόροι. 

 Έτσι, λοιπόν,  μέσα στον κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που ζει, 
προσπαθεί με τα μέσα που διαθέτει, την εργατικότητα, τη 
διορατικότητα και κάποιο είδος εταιρικής  σύμπραξης προς εξασφάλιση 
των πόρων, να εξασφαλίσει τα προς το ζην ή και αν αυτό είναι εφικτό 
και το ευ ζην.  

Βλέπουμε, λοιπόν, στην περιοχή της Ν.Κέρκυρας ακόμη και γυναίκες, 
κάνοντας την ανάγκη δύναμη, να επιδίδονται σε επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, όπως είναι η πιο απλή και συνήθης για τα δεδομένα 
της περιοχής, η εκμίσθωση ελαιοδένδρων με σκοπό να εξασφαλίσουν το 
ελαιόλαδο της χρονιάς για την οικογένειά τους.  

Συνήθως ενοικιάζουν ελιές υπογράφοντας σχετικό συμβόλαιο με όρους 
που αφορούν είτε την αποκλειστική εκμετάλλευση από τις ίδιες τις 
γυναίκες του ελαιόκαρπου, είτε μόνον συμφωνούν να αναλάβουν τη 
συλλογή του «επικρέμοντος καρπού» για λογαριασμό πλουσίων 
ελαιοκτηματιών οι οποίοι με pacta, δηλ. με συμβόλαια, παχτώνουν, 
εκμισθώνουν, όπως ελέχθηκε, την εργασία της ελαιοσυλλέκτριας, είτε 
αναθέτουν εξ ολοκλήρου την καλλιέργεια των ελαιοδένδρων έναντι 
προσυμφωνημένης ποσότητας ελαιολάδου, με προκαθορισμένη 
ποιότητα και προσδιορισμένη την τιμή ανά ιονικό μέτρο(«καθαρόν 
ελαιόλαδον, λαμπάντε, προς 18 δραχμές το ιονικόν μέτρον»). 

Αυτή η εκ των προτέρων συμφωνία των οικονομικών υποχρεώσεων εκ 
μέρους των ενοικιαστριών, ή των ελαιοσυλλεκτριών, ενείχε ένα 
σοβαρότατο οικονομικό κίνδυνο: στις περισσότερες των περιπτώσεων η 
ποσότητα των καρπών που συλλέγονταν, δεν ήταν η προϋπολογισθείσα, 
ή οι μη ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για την ελαιοκαλλιέργεια δεν 
βοήθησαν στην καρποφορία των δέντρων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 



αδυναμία εκπλήρωσης των συμφωνηθέντων με τον ιδιοκτήτη ή τον 
εκπρόσωπό του.  

Συνεπώς προς εκπλήρωση των οφειλόμενων προσόδων, οι 
συμβαλλόμενες, εν προκειμένω, υποχρεώνονταν να πωλήσουν 
οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο είχαν στην κατοχή τους, ούτως ώστε 
να είναι σε θέση να εξοφλήσουν τα χρέη τους. 

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνταν συνεχώς και περισσότερες πτωχές 
οικογένειες που υπέφεραν από την ανέχεια και κινδύνευαν ακόμη να 
διωχθούν και ποινικά για αθέτηση συμβολαίων. Έτσι, μετέρχονταν κάθε 
μέσο και κατέβαλλαν κόπο και προσωπικό μόχθο, καταφεύγοντας και σε 
άλλου είδους συμπήξεις συμφωνιών. 

Μία τέτοιας μορφής εκμετάλλευση ήταν η σύμπηξη εταιρείας για την 
αγορά και συχνότερα την εκτροφή και τη φύλαξη ζώων, όπως είναι 
αροτήρες βόες ή αγελάδες για αναπαραγωγή, όπως επίσης άλογα για 
άροση ή και φορβάδες. Άλλωστε θεωρείται η κατοχή τους ενδεικτική της 
οικονομικής ευρρωστείας και κρίνεται αρκετά θετική ως στοιχείο 
υπολογίσιμης οικονομικής ευμάρειας.   

Η κτηνοεταιρεία ή και η κτηνομίσθωση είναι πολύπλοκη ως προς τη 
σύστασή της και ως προς τη διατήρησή της και ακόμη και ως προς τη 
διανομή των μεριδίων απολαβής και ευθύνης.  

Για το λόγο αυτό οπωσδήποτε καταγράφεται συμβόλαιο, στο οποίο 
περιγράφεται επακριβώς και με καταπληκτική ενάργεια και 
γλαφυρότητα, θα λέγαμε, το είδος του ζώου, η ηλικία του, το γένος του, 
το χρώμα του και ο τρόπος φύλαξης, πολλαπλασιασμού και 
εκμετάλλευσής του.  

Τέλος, επισημαίνεται και το προσδοκώμενο οικονομικό αποτέλεσμα, 
καθώς και  οι συνέπειες για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση 
βλάβης του ζωϊκού κεφαλαίου, καθώς και οι επιπτώσεις σε περίπτωση 
απιστίας και σφετερισμού των ζώων από την εκτροφέα. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

Η Αναστασία Πανδή, χήρα Κων\νου Λαβράνου, από χ.Χλωμός, κτηματίας, 

με την αρ.Τζ.Α.Κ.272\5-4-1867 πράξη κτηνομίσθωσης έδωσε στον Ιωάννη 

Ντούσα από χ.Χλωμός, το ποίμνιό της από 48 κεφάλια εκ των οποίων 2 

κριάρια για δύο έτη και συμφωνούν το παραγόμενο τυρί και το μαλλί να τα 

λαμβάνουν εξ ημισείας, με τον όρον αυτή να΄΄το αλατάη και να το πετρώνη 

στα βαρέλια εις την οικίαν της και στη συνέχεια να το μοιράζονται. Άλλως 

να πληρώνει με μισή δραχμή το λίτρο για το τυρί και 6 δραχμές τη δεκαλίτρα 



για το μαλλί. Εις περίπτωσιν που δεν της τα παραδώσει σωστά, ήθελε να της 

πληρώνη 12 δρχ. το κεφάλι.’’  

 

Η Αναστασία Γγιολέκα, χήρα Στεφ.Πανδή, από χ.Αργυράδες, έδωσε σε 

μίσθωση στον Παύλο Πανδή για 2 έτη τρεις αγελάδες νεογέννητες με τα 

μοσχαράκια τους, σύνολο σε δραχμές υπολογισθείσας της αξίας τους στην 

περίπτωση που δεν τα αποδώσει σε 120+60+36=216δρχ. Η παράδοση έγινε 

με τη συμφωνία να της δίνει από μισά τα ζώα που τυχόν θα γεννηθούν και 

κάθε πρώτη του μηνός να της παρέχει κοπριά για τα κτήματά της ή 18 δρχ. 

αντί αυτής.(Αρ συμβολαίου Τζ.Α.Κ.327\23-7-1867). 

Η Αγγελική Βασίλα από την πόλη της Κέρκυρας, κάτοικος Αγίων 

Θεοδώρων, χήρα του Ιωάννου Βαπτιστή Κουρή, επίτροπος των ανήλικων 

παιδιών της, δίνει στον Ιωάννη Μίαρη, από χ.Περιβόλι, αφαιρώντας από 

τους αδελφούς Αναστάσιο και Γεώργιο Κοντομάρη ένα ποίμνιο από 64 

πρόβατα με ετήσια πρόσοδο 300 τάλληρα παραδοτέα τα 200 εξ αυτών κατά 

το μήνα Απρίλιο και τα υπόλοιπα κάθε μήνα Μάϊο, όπως επίσης 80 λίτρα 

μαλλί κατά το μήνα Μάϊο και 36 λίτρα τυρί ετησίως. Η εκμετάλλευση του 

ποιμνίου παραχωρείται για 4 έτη.9Αρ.πράξης Γ.Κ.865\17-7-1868). 

 

Η Ιωαννέτα Γαστεράτου από χ.Ριγγλάδες, χήρα Γιακουμή Γαστεράτου, 

επίτροπος των παιδιών της, παρέχει εις κτηνομίσθωσιν τον ήμισυ αροτήρα 

βουν από τον άλλον μισό που είχε πουλήσει η ίδια στον Αθανάσιο 

Γαστεράτο, για τρία χρόνια και με εκμίσθωμα 3 τάλληρα ετησίως. 

(Αρ.πράξης Γ.Κ.1276\25-5-1869). 

 

Η Στελούλα Δελαβία, χήρα του Κων\νου Ασπιώτη από χ.Σπαρτερό, με το γιο 

της Γεώργιο Ασπιώτη ανανεώνουν το συμβόλαιο αρ.Θ.Ζ –Ζ 1544\7 ή 19-10-

1862 με  ένα νέο, το υπ’ αρ.Γ.Κ.1108\30-9-1869, με το οποίο συνεχίζουν 

την κτηνομίσθωση που είχαν αναλάβει από  το δικηγόρο Κερκύρας Σωκράτη 

Κουρή μέχρι την 7 ή 19 Δεκεμβρίου 1872 και με την υποχρέωση να 

επιστρέψουν στον ως άνω Σ.Κουρή, όχι μόνον τον αροτηρα βούν, τον 

οποίον εκμεταλλεύονταν όλα αυτά τα έτη, αλλά και τα μισά από τα ζώα που 

ήθελε γεννηθούν και επιβιώσουν. Μητέρα και γιος εδήλωσαν αγράμματοι. 

 

Η Φωτεινή Καστρινού, χήρα Θεοτόκη Βλάσση και ο γιος της Γρηγόρης 

Βλάσσης, από το χ.Κρητικά, κατέχουν από 18-2-1867 με το αρ.Σ.Θ.Κ.1267 

συμβόλαιο ΄΄μία αγελάδα μουργής τρίχας 13 ετών, μίαν δαμάλαν ιδίας 

τριχός 5 ετών.’’ Το μερίδιό τους αυτό το επώλησαν στον Ιωάννην Βασίλη 

π.Χριστοδούλου, έμπορον από την πόλη της Κέρκυρας.Τα δύο βόδια 



καματερά 12 και 9 ετών αντίστοιχα που έχουν από κοινού όλοι και ακόμη 

μίαν μοσχάραν που έχουν εξ ημισείας, όλα αυτά τα βαστούν σε 

κτηνοεταιρείαν για 3 έτη και 3 μήνες να τα εκτρέφουν εξ ιδίων δαπανών, με 

τον όρον ότι όσα ζώα γεννηθούν να τα μοιρασθούν εξ ημισείας και να μην 

έχουν δικαίωμα να πουλήσουν τίποτε σε άλλον και να προφυλάσσουν τα ζώα 

παντός κινδύνου, εκτός φυσικού θανάτου.(Αρ .πράξης Σ.Θ.Κ.1070\27-1-

1872). 

 

Με το αρ.Σ.Θ.Κ.2071\27-1-1872 οι ίδιοι οι ανωτέρω συμφωνούν να 

εκμισθώνει η γυναίκα τον αροτήρα βουν και να καταβάλλει μερίδιο 6 

τάλληρα ετησίως, τα 3 κατά το μήνα Νοέμβριο και τα άλλα 3 τάλληρα κατά 

τον Ιούνιο και σε περίπτωση που δεν τα καταβάλλει στον Ι.Βασίλη να τα 

πληρώνει με τόκο 10% και να έχει αυτός το δικαίωμα της αυτόματης λύσης 

του συμβολαίου σε περίπτωση που δεν θα είναι ικανοποιημένος από την 

κτηνοεταιρεία αυτή. 

Η Νικολέτα Κουλούρη, χήρα Δημ.Ζερβού, από χ.Άγιοι Θεόδωροι, με το 

αρ.Σ.Θ.Κ.1399\6-7-1870 συμβόλαιο κτηνομίσθωσης, εκμισθώνει το μισό 

από έναν αροτήρα βουν που κατέχει, χρώματος ασπροκόκκινου, ηλικίας 9 

ετών προς τους αδελφούς Αλέξανδρο και Σπυρίδωνα Κάντα μέχρι την 5-7-

1873 με την υποχρέωση να της καταβάλλουν κάθε μήνα Αύγουστο 3 τάλληρα 

ετησίως καθ’όσον αυτοί θα τον δουλεύουν. 

 

Οι αδελφοί Γρηγόρης και Αριστείδης Κάντας από χ.Μελίκια π. Ιερέως 

Δημ.Κάντα ακυρώνουν την κτηνοεταιρείαν που είχε συνάψει ο πατέρας τους 

με την Αγγελική Κάντα, σύμφωνα με την οποία η προαναφερθείσα είχε προς 

φύλαξη για πέντε έτη 2 αγελάδες του θανόντος ιερέα. Με την παραλαβή και 

την υπογραφή μόνον των ανδρών λύεται το αρ.Σ.Θ.Κ.1755\9-3-1871 

συμβόλαιο. 

 

Η Παγώνα Κάντα, χήρα Ιωάννου Κάντα, από χ.Μελίκια, πωλεί με το 

αρ.Σ.Θ.Κ.1752\7-3-1871 συμβόλαιο μία αγελάδα τριχός λευκής την οποία 

αυτή κατέχει προς τον Πέτρο Κονοφάαο, θαλασσινό, έναντι 92 δραχμών και 

48 λεπτά, ίσας με 16 ενετικά τάλληρα. Ακολούθως με το αρ.Σ.Θ.Κ.1753\7-3-

1871 συμβόλαιο παίρνει σε κτηνοεταιρεία την αγελάδα που επώλησε στον 

Π.Κονοφάο με σύμβαση κτηνοεταιρείας για 5 έτη, μέχρι την 6-3-1876 με την 

υποχρέωση να τη θρέφει με δικές της δαπάνες και όσα ζώα γεννηθούν να τα 

μοιράζονται από μισά. 

 



Η Φωτεινή Καββαδία π.Μιχαήλ, χήρα Αναστασίου Καταβάτη, από 

χ.Αργυράδες με το αρ.Σ.Θ.Κ.1860\8-7-1871 συμβόλαιο αναλαμβάνει τη 

φύλαξη δύο ίππων τους οποίους της έχει παραδώσει ο Τζάννης Καβαδιάς 

π.Ανδρέου, με τον όρο να της καταβάλλει για τη συντήρησή τους 5 δραχμές 

την ημέρα, μέχρι τη 17-08-1871.Της καταβάλλονται κατά την εγγραφή του 

σχετικού συμβολαίου τα φύλακτρα (150δρχ.) με την υποχρέωση ΄΄δια πάσαν 

βλάβην προερχομένην εξ αμελείας της, θέλει είναι εδικήν της.’’ 

 

Η Γιανέτα Κάντα π.Δημητρίου, από το χωρίο Μελίκια, με τη συναίνεση του 

συζύγου της Σπυρίδωνα Κάντα π.Χριστοδούλου και με την 

αρ.Σ.Θ.Κ.1888\10-08-1871 πράξη εκμισθώνει προς το Θεόφιλο Πανδή έναν 

αροτήρα βουν τριχός κοκκίνης, ηλικίας ως έγγιστα 10 ετών, τον οποίον αυτή 

κατέχει από πατρικήν της περιουσίαν, για 2 έτη μέχρι τη 10-08-1873 με τους 

εξής όρους: να της καταβάλλει κάθε μήνα 17,34 δραχμές και ΄΄να καλλιεργεί 

και τα κτήματα τα δικά της και αυτά του ανδρός της για 5 ημέρες το 

φθινόπωρον (προϊμίαν) και 3 (την αν- ζημίαν) και εάν δεν πληρώνη θέλει 

διατρέχη και ο τόκος επ’αυτού προς 10% μέχρι πληρωμής.Σε περίπτωση 

μόνον φυσικού θανάτου του ζώου, τότε θέλει απαλλάσση αυτόν της 

ευθύνης.’’Εδήλωσαν αγράμματοι όλοι οι συνομολογούντες την πράξη. 

 

Η Νικολέτα Κουλούρη, χήρα Δημ.Ζερβού, από χ.Αγίους Θεοδώρους, λύνει, 

με την εκπνοή της και με την αρ,Σ.Θ.Κ.2655\ 22-7-1873 πράξη της, την 

κτηνομίσθωση την οποία είχε συνάψει με τους αδελφούς Αλέξανδρο και 

Σπυρίδωνα Κάντα και δηλώνει ότι παρέλαβε όλα τα ζώα. 

 

Η Χρυσούλα και η Θεοδωρέλα Κάντα, αυτάδελφαι, από χ.Μελίκια, με την 

πράξη τους υπ’ αρ.Σ.Θ.Κ.2663\10-08-1873 λαμβάνουν πίσω το εκ 

προβάτων ποίμνιό τους το οποίο είχε εκμισθώσει ο αποθανών αδελφός τους 

Αλκιβιάδης Κάντας με το αρ.Σ.Θ.Κ.1637\2-11-1870 συμβόλαιο στον 

Αναστάσιο Κάντα-Μπούλον. Το παραλαμβάνουν χωρίς καμμίαν απαίτησιν.  

 

Η Κερκύρα π.Νικολάου και ο σύζυγός της Θεμιστοκλής Κάντας–

Μητζιόλας,΄΄επεμβαίνων διά τήν νόμιμον εξουσιοδότησιν’’ με το αρ 

.Σ.Θ.Κ.2732\25-11-1873 συμβόλαιο εκμισθώνει εις κτηνοεταιρείαν προς το 

Γιανούτσο Ρούσινο από χ.Άγιος Αθανάσιος, όμως επί του παρόντος 

κάτοικον χ.Μελικίων, 26 προβατίνας της γέννας, ζώα τα οποία έχει εκ  

παραφερνής και τα εκμισθώνει για το έτος 1874 και στη συνέχεια για άλλα 

14 έτη με τους όρους της εξ ημισείας διανομής των προϊόντων και των 

ζώων τα οποία θα γεννιώνται. 



 

Η Θεοδωρέλα Καστρινού, από χ.Παλαιοχώρι ΄΄έλαβε από τον Αντώνιο 

Ζερβό μίαν αλογοπουλάρα 4 ετών, χρόας λευκής, της οποίας  της  πωλεί το 

μισό μέρος έναντι 18 ταλλήρων βενέτικων που του θα καταβληθούν εν 

καιρώ και το υπόλοιπο μισό της το εκμισθώνει για 5 έτη με 3 τάλληρα το 

χρόνο μίσθωμα και τη δέσμευση να του οργώνει για 4 μέρες κάθε χρόνο τα 

κτήματά του.’’(Αρ. συμβολαίου Δ.Ζ-Ζ.64\12-12-1873) . 

 

Η Γιανέτα Κάντα από χ.Μελίκια, ως κληρονόμος του πατρός της και ο 

σύζυγός της ΄΄επεμβαίνων διά τήν νόμιμον εξουσιοδότησιν’’ με το 

αρ.Σ.Θ.Κ.2753\16-12-1873 συμβόλαιο λύει την κτηνοεταιρείαν την οποίαν 

είχε ο αποθανών πατέρας της συνάψει με το Νικόλαο Κάντα με το 

αρ.Σ.Θ.Κ.1163\25-11-1869 και δηλώνει ότι παρέλαβε όλα τα ζώα. 

 

Η Μαρία Κέκκια χήρα Στεφάνου Κάντα, από περιοχή Κάβο Μπιάνκο 

Σπαρτερού, παρέλαβε από τον Οδυσσέα Σαμοήλη, από χ.Ποτάμι, ΄΄μία 

αγελάδα τριχός κοκκίνης ετών 3, ένα μοσχαράκι θυληκό 11 ημερών και 

απαφήνει προς τον ανωτέρω αναφερθέντα δυνάμει του αρ.Σ.Θ.Κ.2917\20-5-

1874 συμβολαίου κτηνοεταιρείας το τέταρτο του μοσχαριού για τους κόπους 

του χαριστικά και τα μισά ζώα από αυτά που θα γεννηθούν από την αγελάδα 

και τη μοσχίδα για 7 έτη μέχρι την 19-5-1881.’’ 

 

Η Αναστασία Πανδή π.Ευσταθίου, σύζυγος του Κων\νου Λαβράνου, από 

χ.Χλωμός κατέχει εξ ημισείας με τον Ιωάννην Βλαχόπουλον κοπάδι 

προβάτων το οποίον παραδίδουν προς εκμετάλλευση στον Θεοδόσιο Αυτινό 

από χ.Χλωμός με τον  όρο της εξ ημισείας απολαβής και ζημίας επί του 

ζωικού κεφαλαίου.(Αρ πράξης 422\2-7-1875 του νοτάριου Αργυράδων 

Σπυρίδωνος Κουλούρη π.Θεοτόκη). 

Η Μαρία Κέκκια, χήρα Στεφάνου Κάντα, από Κάβο Μπιάνκο Λευκίμνας, 

συνέστησε κτηνοεταιρείαν με τον κύριον Πέτρο Κονοφάο, από χ.Ποτάμι, με 

το αρ.Σ.Θ.Κ.2983\10-08-1874 και δι’αυτού της ΄΄παρέδωσε μίαν αγελάδα 

τριχός λευκής, μετρίου αναστήματος, ετών 4 και το μοσχαράκι της 5 

μηνών,άρρεν, το οποίο της παρέχει μισό δια να τα διατηρεί προς φύλαξιν 

μέχρι τον Αύγουστον του έτους 1879(10-08-1879).’’ Σημειώνεται δε ότι η 

αγελάδα είναι έγκυος και ορίζει να του παραδώσει τα μισά ζώα από όσα θα 

γεννηθούν και τα υπόλοιπα μισά να τα κρατήσει για τον κόπον της. Όμως να 

μην έχει δικαίωμα να πωλήσει, ούτε να αντικαταστήσει κανένα από τα ζώα, 

εκτός εάν αυτό πεθάνει από φυσικό θάνατο. 

 



Η Κωνσταντίνα Κουρή π.Παναγιώτου, χήρα Μ.Σαμοήλη και ο αδελφός της 

Πολύχρονος Κουρής, από χωρίον Άγιοι Θεόδωροι, συμφωνούν με τον 

Αναστάσιο Κουρή π.Σταματίου και του πωλούν τη μισή φοράδα 5 ετών, 

χρόας καστανής για 13 τάλληρα βενέτικα που θα τα καταβάλει σε δύο δόσεις 

ο ανωτέρω αναφερόμενος (Σεπτέμβριος και Δεκέμβριος 1874)και σε 

περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής με τόκο 10% μέχρι αποπληρωμής του 

μεριδίου.Το υπόλοιπο ήμισυ, του το εκμισθώνουν με το αρ.Δ.Ζ-Ζ.77\24-08-

1874 συμβόλαιο με τη δέσμευση να τους καλλιεργεί για 5 ημέρες τον κάθε 

χρόνο τα χωράφια τους ,΄΄όσα πουλάρια ήθελε γεννηθούν να τα μοιρασθούν 

εξ ημισείας και με την λήξιν της κτηνοεταιρείας να πλειστηριάσουν την 

φοράδα.’’Η γυναίκα δεν υπογράφει δηλώνουσα αγράμματος. 

 

Η Ιουστίνα Βάρελη και ο σύζυγός της Θεόδωρος Σμοΐλης, από χ.Βιταλάδες 

΄΄δια την νόμιμον παράστασιν,’’εκμισθώνει από το Στέφανο Μικρούλη για 6 

έτη έναν αροτήρα βουν, τριχός κοκκίνης με όλους τους γνωστούς και 

παγιωμένους όρους που ίσχυαν κατά τη σύναψη κτηνομίσθωσης.(Αρ .πράξης 

Γ.Κ.9945\31-12-1888).  

Η Μαρία Βλάσση, χήρα Σταματίου Βλάσση, από χ.Κρητικά, κατέχει μαζί με 

το Δημήτριο Παπαβλασόπουλο από χ.Αναπλάδες, από μισόν, έναν αροτήρα 

βουν ηλικίας 8 ετών, λευκοφαιάς χροιάς και με το αρ.Γ.Κ.13072\30-09-

1896 εκμισθώνει και το υπόλοιπο μισό έναντι 15 δραχμών  με την επιπλέον 

υποχρέωση ΄΄για άροσιν μιάς ημέρας για 5 έτη.’’Ο βασικός όρος της 

κτηνομίσθωσης είναι  η γυναίκα να μην τον πουλήσει και στο τέλος της 

εκμίσθωσης να τον πλειστηριάσουν.  

Η κατοχή και η εκμετάλλευση άλλων περιουσιακών στοιχείων από 
γυναίκες της περιοχής μελέτης μας αφορούν, κυρίως, εκμισθώσεις 
κατοικιών, εργαστηρίων, ελεύθερων χώρων και εδαφονομή.  

Όσον αφορά άλλου είδους εκμεταλλεύσεις, όπως είναι πλοίων ή 
καϊκιών ή ελαιοτριβείων, αυτές γίνονται πάλι με συμβόλαιο, αλλά 
επισημαίνεται η προτίμηση αυτά να προσφέρονται από γυναίκες σε 
άνδρες μέσα στο ίδιο το σόι και όπου, όπως φαίνεται, υπάρχει και ένα 
είδος οικογενεακής παράδοσης στην ενασχόληση με το συγκεκριμένο 
αντικείμενο ή αντίστοιχη ανάπτυξη οικείων δραστηριοτήτων στο 
συγκεκριμένο χώρο τον οποίον και εκμισθώνουν. 

Θεωρούμε ως οικονομική και επιχειρησιακή δραστηριότητα, υπό την 
ευρύτερη έννοια, την εκτίμηση και ισόποση ανταλλαγή περιουσιακών 
στοιχείων μεταξύ προσώπων που φαίνεται ότι μετά από κάποιο 
υπολογισμό και  οικονομικό ενδιαφέρον προβαίνουν σ’αυτές τις 
ανταλλαγές τις οποίες και καταγράφουμε στη συνέχεια και οι οποίες 



έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και καλύπτονται με σχετικά άρθρα του Ιόνιου 
Πολιτικού Κώδικα55.  

Έχοντες υπ’όψη και τη διαδικασία αναδασμού η οποία εφαρμόσθηκε με 
αρκετή επιτυχία σε άλλες περιοχές της κυρίως Ελλάδας κατά το δεύτερο 
μισό του 20ου αιώνα και που απέβλεπε στη με τα διατιθέμενα μέσα 
ευκολότερη δυνατότητα εκμετάλλευσης των γεωργικών εκτάσεων των 
αγροτών, όταν αυτές συνενώνονταν, κατόπιν ανταλλαγής, και έπαυαν 
πλέον να είναι τεμαχισμένες και διάσπαρτες σε διάφορους τόπους.  

Αυτή η εκτίμηση και η προσπάθεια συνένωσης κτημάτων στην περιοχή 
της Νότιας Κέρκυρας φαίνεται να ήταν μια παρόμοιας υφής προσπάθεια 
η οποία διενεργούνταν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες-καλλιεργητές 
βγαλμένη μέσα από τη δική τους εμπειρία και τη δική τους 
πρωτοβουλία. 

Ακόμη ως σχετιζόμενη με την οικονομική επιβίωση των προσώπων, 
λόγω, βεβαίως, της έλλειψης κρατικής και κοινωνικής πρόνοιας αυτήν 
την περίοδο στο χώρο αναφοράς μας, θεωρούμε ότι ακόμη και η 
παροχή εκ μέρους των γυναικών στο χώρο που μελετούμε έναντι 
ισόβειας προσόδου σε άτομα τα οποία θα αναλάμβαναν τη συντήρησή 
τους δια βίου της εκμετάλλευσης της προσωπικής περιουσίας με 
συμβόλαιο, θεωρούμε ότι αποτελεί ένα είδος συναλλαγής, χωρίς, 
βέβαια, σε ευρεία κλίμακα.   

Αλλά και από την άποψη της ανάληψης της ευθύνης συντήρησης εκ 
μέρους φτωχών γυναικών για κάποιο άτομο γηραιό και χρήζον 
ιδιαίτερης φροντίδας είναι αφ’ενός μεν μέσα στη γυναικεία, όπως την 
προορίζουν φύση και ικανότητα, αλλά αφ’ετέρου αποτελεί και ένα 
υστερόβουλο και οικονομικά υποκρύπτον όφελος για τη γυναίκα, την 
αναλαμβάνουσα τέτοιου είδους υπευθυνότητα, θεμιτή κατά τα άλλα και 
υπό το νόμο προβλεπόμενη.56  

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΔΑΦΟΝΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΨΙΩΝ 

Μετά την Ένωση με την Ελλάδα  η δια χρησικτησίας παρά τρίτου 
απόσβεση της κυριότητας του κτηματοδότου και άρση ταυτόχρονη της 
απαίτησης εδαφονομίου οριζόταν από τα άρθρα 2053 και 2095 του 
Νόμου ΣΞΘ΄του 1868. Τα δε τιμαριωτικά κτήματα άρχισαν να διέπονται 
από το σχετικό νόμο ΣΜΔ΄της 1-11-1867 τροποποιηθέντος υπό των 

                                                           
55 Άρθρα 1510-1514 Ι.Π.Κ. 
56 Άρθρα 1815-1830 Ι.Π.Κ.  

 



νόμων ΣΞΗ΄της 8[9] Οκτωβρίου 1868, καθώς και των Νόμων ΑΦΙ΄της 28-
6-1887 και ΒΣΙΓ΄της 10[11]-1-1894 και ΒΧΙΖ΄της 8[10]-7-1899.  

Ακόμη λειτούργησαν και άλλες διατάξεις οι αφορώσες τον υπολογισμό 
του ελαιοκάρπου (Νόμος ΣΞΖ΄της 5ης Οκτωβρίου 1868). Σύμφωνα με 
σχετικό βασιλικό διάταγμα της 29 Αυγούστου 1887 οριζόταν η επιτροπή 
προς εκτέλεση της ΑΦΣ΄ νομοθετικής διάταξης περί διανομής της 
εγχωρίου περιουσίας της Κέρκυρας. 

Η συγκράτεια η οφειλόμενη λόγω εμφυτεύσεως, εδαφονομής ή 
αγροληψίας επί των τιμαριωτικών κτημάτων μετατρέπεται  σε 
χρηματική πρόσοδο βάσει του Νόμου ΣΜΔ΄της 1-11-1867. Επί 
αγροληψιών η εις χρήματα αναγωγή του μεριδίου των πρώην 
τιμαριωτικών κτημάτων γίνεται ως εξής: τη αιτήσει οποιουδήποτε των 
ενδιαφερομένων.  

Κατόπιν εκτιμάται το όλον κτήμα, ορίζεται κατά το έθιμον στον 
αγροδότη το ανήκον μέρος του κεφαλαίου, η έκπτωση 4% της 
υπολογισθείσας αξίας ως τόκου. Το 4% το οφειλόμενο στην Εγχώρια 
Διοίκηση από τον αγροδότη και με 4% ετήσιο τόκο του υπόλοιπου της 
αξίας αποτελεί την κατ’έτος ή διετίαν πληρωτέα χρηματική πρόσοδο. 

Αναφορικά με τα ενοριακά και μοναστηριακά κτήματα οι πρόσοδοι 
αγροληψίας ή εμφυτεύσεως ή εδαφονομής μετατρέπονται σε 
χρηματικές κατ’έτος ή διετίαν σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 του 
ΣΜΔ΄νόμου οριζόμενα άνευ εκπτώσεως των 25% και του δικαιώματος 
της εξαγοράς. Η πρόσοδος υπολογίζεται προς 6% επί του 
εκκαθαρισθέντος κεφαλαίου.   

Έτσι,λοιπόν, η εδαφονομή με τον ΜΣΔ΄ νόμον άρθρο 26, αμέσως  μετά 
την Ένωση με την Ελλάδα, υπόκειτο σε κρατική φορολόγηση και όλοι 
όσοι εμίσθωναν κρατικές γαίες άρχισαν να πληρώνουν προσόδους, 
όπως επίσης και όσοι κατείχαν περιουσία. 

 Έτσι από το φάκελο Φ2014 της Εγχώριας Διαχείρισης (Αγροληψίες) 
αντιγράψαμε μερικές αποδείξεις κρατικών προσόδων οι οποίες 
κατεβλήθησαν από γυναίκες της περιοχής της Ν.Κέρκυρας και τις 
παραθέτουμε, οι οποίες αποδεικνύουν και τη σχετική δραστηριότητα 
των γυναικών στην περιοχή: 

 

 

 

 



ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

     (δείγμα απόδειξης ) 

Εν τη κώμη Αναπλάδες του Δήμου Λευκιμμαίων τη 1η του μηνός 
Μαρτίου του έτους 1868 εν ώρα 2μ.μ. ο υποφαινόμενος δικαστικός 
κλητήρ των εν Κερκύρα Πρωτοδικών, κατά παραγγελίαν του Κυρίου 
Νομάρχου Κερκύρας, επέδωκα εις τον ..., Εμφυτευτήν Εδαφονόμον της 
Εγχωρίου Διαχειρίσεως αντίγραφον επικυρωμένον της εκκαθαρίσεως 
δια την αναγωγήν εις χρηματικήν πρόσοδον, συμφώνως προς το άρθρο 
26 του ΣΜΔ΄Νόμου, των εξής κατ’είδος Προσόδων, εις τα παρά του 
ρηθέντος Εμφυτευτού Εδαφονόμου κατεχόμενα κατωτέρω κτήματα 
υπόκεινται κατά το άρθρο 29 του Νόμου αντιγράφω εν τω αποδεικτικώ 
τούτω της επιδόσεως, την εκκαθάρισιν της αυτής χρηματικής προσόδου 
ως έπεται: 

Δια χωράφιον – σίτον μουζούρι 1 

Κεφάλαιον 14 ήτοι δραχμές 80,92 

Ετήσια συνεισφορά 6% δραχμές 4,85   

Εις ένδειξιν δε συνέταξα το παρόν, το οποίον υπογράφεται παρ’ εμού 
του κλητήρος και του εμφυτευτού. 

       Ο Εμφυτευτής                                                                        Ο Κλητήρ 

                                                                                                       Μ. Καρδακάρης 

 

ΕΔΑΦΟΝΟΜΙΟ- ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

Με την αρ.Θ.Β.81\17-7-1868 ο Γιακουμάτος Παληκήρας, από χωρίον 

Χλωμός απελευθερώνει υπέρ της Φωτεινής Μαζαράκη το εδαφονόμιο το 

οποίο είχε συνάψει με τον πατέρα της ανωτέρω Φωτεινής, καθ’όσον 

αδυνατεί να πληρώνει τα συμφωνημένα, ως εδαφονόμιο, ήτοι 2 τάλληρα 

βενετικά, ετησίως. 

Η Αναστασία Μυρίλλα και ο σύζυγός της Φ.Νικόπουλος από χ.Ριγκλάδες 

έχουν να λαμβάνουν από συγγενή τους καθυστερούμενο εδαφονόμιο για την 

περίοδο από το 1835-1859 συν 10% της αξίας ετησίως, ορισθέν σε 2 

μουζούρια ράσα (ξέχυλα) ετησίως, σύνολο 58,50 τάλλαρα βενέτικα.Το 

μουζούρι τιμάται προς 7,68 τάλληρα. Έχουν να λαμβάνουν συνολικά 807,26 

δρχ.(Αρ.συμβολαίου Σ.Θ.Κ.1737\28-2-1871). 

Με την αρ.Σ.Θ.Κ.1793\23-4-1871 πράξη επιστροφής χωραφιού με 

εδαφονόμιο από τη Μαρία Κάντα στον εδαφοδότη Γεώργιο Βλάσση (το 

εδαφονόμιο ήταν συμφωνημένο  ετησίως προς 3\4 του ταλλήρου για χωράφι 

ενός μουζουρίου στη θέση ΄΄Ετιά’’περιοχής Μελικίων. 



Στο αρ.Δ.Ζ.-Ζ.46\5-9-1871 συμβόλαιο εδαφονομής το οποίο είχε δοθεί ως 

προίκα, με το θάνατο της συζύγου του ο έχων ανήλικα τέκνα σύζυγος 

(δυσανάγνωστον) ορίζεται να συνεχίζει να κατέχει την εδαφονομή. 

Με το αρ.Σ.Θ.Κ.1906\8-9-1871 γίνεται εξόφληση μεριδίων εδαφονομής από 

την Ασημίνα Κουρή π΄Σταματέλου, χήρα Νικολάου Κουρή, από χ.Αγίους 

Θεοδώρους, προς το Μιχάλη Βλάσση π.Χριστόδουλου από χ.Ποτάμι. Και 

μην έχοντας να αποδώσει όλο το συμφωνηθέν ποσόν της εδαφονομής, 

γίνεται εκτίμηση ενός αμπελιού που αυτή κατέχει εκτάσεως δύο τσαπίων στη 

θέση ΄΄Μπόρο’’ή ΄΄Στίνη,’’περιοχής χ.Νεοχωρίου και ανταλλάσσεται το 

αμπέλι και το ετήσιο αγροληπτικό μερίδιο που του όφειλε εκ δραχμών 7 και 

22 λεπτών (ΤΗ΄νόμος περί μεταγραφής).   

Με την αρ.Σ.Θ.Κ.2181\20-3-1872 η Μαρία Κάντα και ο σύζυγός της 

Σπυρίδων Γουναρόπουλος, από χ.Μελίκια, για χωράφι εδαφονομικής 

υποχρέωσης δύο μουζουρίων, επιστρέφουν στον Βίδο Σαμοήλη, από 

χ.Ποτάμι, τη συμφωνηθείσα σχετική εδαφονομή. 

Η Αναστασία Γγιολέκα π.Θεοδώρου, από χ.Μπραγκανιώτικα, γυνή Στεφανή 

Πανδή, έδωσε προς εδαφονομή με την αρ.279\18-9-1873 πράξη του 

νοταρίου Αργυράδων Σπυρίδωνος Θεοτόκη Κουλούρη στον Φώτιο Βλάχο 

π.Γεωργίου, κάτοικο χ. Μωραΐτικων,  ένα χωράφι δύο μουζουρίων στη θέση 

΄΄Ελεύθερα’’ περιοχής Μπραγκανιώτικων, για τάλλαρα ανάργυρα 2 ετησίως. 

Η ίδια είναι αγράμματος και δεν υπογράφει το σχετικό συμβόλαιο. 

  

Έτσι από το φάκελο Φ2014 της Εγχώριας Διαχείρισης (Αγροληψίες) 
αντιγράψαμε μερικές αποδείξεις κρατικών προσόδων οι οποίες 
κατεβλήθησαν από γυναίκες της περιοχής της Ν.Κέρκυρας και τις 
παραθέτουμε, οι οποίες αποδεικνύουν και τη σχετική δραστηριότητα των 
γυναικών στην περιοχή: 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

     (δείγμα απόδειξης ) 

Εν τη κώμη Αναπλάδες του Δήμου Λευκιμμαίων τη 1η του μηνός Μαρτίου 
του έτους 1868 εν ώρα 2μ.μ. ο υποφαινόμενος δικαστικός κλητήρ των εν 
Κερκύρα Πρωτοδικών, κατά παραγγελίαν του Κυρίου Νομάρχου 
Κερκύρας, επέδωκα εις τον ..., Εμφυτευτήν Εδαφονόμον της Εγχωρίου 
Διαχειρίσεως αντίγραφον επικυρωμένον της εκκαθαρίσεως δια την 
αναγωγήν εις χρηματικήν πρόσοδον, συμφώνως προς το άρθρο 26 του 
ΣΜΔ΄Νόμου, των εξής κατ’είδος Προσόδων, εις τα παρά του ρηθέντος 
Εμφυτευτού Εδαφονόμου κατεχόμενα κατωτέρω κτήματα υπόκεινται 



κατά το άρθρο 29 του Νόμου αντιγράφω εν τω αποδεικτικώ τούτω της 
επιδόσεως, την εκκαθάρισιν της αυτής χρηματικής προσόδου ως έπεται: 

Δια χωράφιον – σίτον μουζούρι 1 

Κεφάλαιον 14 ήτοι δραχμές 80,92 

Ετήσια συνεισφορά 6% δραχμές 4,85   

Εις ένδειξιν δε συνέταξα το παρόν, το οποίον υπογράφεται παρ’ εμού του 
κλητήρος και του εμφυτευτού. 

       Ο Εμφυτευτής                                                                        Ο Κλητήρ 

           

                                                                                                  Μ. Καρδακάρης  

Μελίκια 

Φ2014Ε.Δ.αρ.8 

Κερκύρα Κάντα π. Ιωάννου σύζυγος Ηλιού Κάντα π. Ματθαίου δι’αυτήν και 

την αδελφήν της Αρετούσαν. 

Περιγραφή υπεγγύων κτημάτων: Οικία μία, διαμονή χ.Μελίκια, κανών 

καθ’είδος εις ον υπόκεινται:  

Όρνιθα 1, Καντοράτου 4 σελ.42 

Εκκαθάρισις συμφώνως προς τας διατάξεις του Άρθρου 26 του ΣΜΔ΄Νόμου 

της 1ης Νοεμβρίου 1867: 

1 όρνιθα κεφάλαιον $4,5 ήτοι δραχμές 26,01. Ετήσιος συνεισφορά 6%, ήτοι 

1,56 δραχμές. 

Εδήλωσεν την 10-5-1868 

 

Αργυράδες  

Φ.2014 Ε.Δ.αρ.11 

Φωτεινή Καββαδιά π.Τζώρτζη, χήρα Νικολάου Καββαδιά π. Μίχου, 

Αικατερίνη Καββαδιά π.Τζώρτζη, χήρα Θεοδοσίου Λιούμπα π.Αναστασίου 

και η Κληρονομία π.Δημητρίου Καββαδιά π.Παναγιώτου, κηδεμών η μήτηρ 

των Αναστασία Δούκα π. Λολή. 

Διαμονή Αργυράδες .Τοποθεσία στην Τούρλα δια κτήματά των. 

Κανών εις ον υπόκεινται: σίτος 1 μουζουρίου, πρόσοδος Αγίας Αικατερίνης 

αρ.4 σελ. 75 

Εκκαθάρισις: Σίτος μουζούρι 1 κεφ. $14, δρχ. 80,92 

Ετήσια εισφορά 6% ήτοι δρχ. 4,85. 



Εδήλωσεν την 21-3-1873 

 

Αργυράδες 

Φ2014 Ε.Δ. αρ.13 

Γιώργης Καββαδιάς π. Ιωακειμέτου και Μαρία Καββαδιά σύζυγος Νικολάου 

Αλεξάκη. Διαμονή Αργυράδες, δια κάμπο και πηγάδι και κτήματα, σίτος 

καταριόλια 3, πρόσοδος Αγίας Αικατερίνης αρ. 4 σελ. 77 

Εκκαθάρισις: Σίτος καταριόλια 3, λίρες $10,50 ήτοι 60,69 δρχ.  

 Ετήσιος εισφορά 6% ήτοι δρχ. 3,64. 

Εδήλωσεν την 28-3-1873. 

 

Αργυράδες 

Φ2014Ε.Δ. αρ. 17 

Καταβάτη Αγγελική π.Αναστασίου. Διαμονή Αργυράδες.  

Πουλακίδα και λαό, αμπέλια τσαπίων 5 και ελαιοκεντρωμάδες 4 

Σίτος καταριόλι 1, πρόσοδος Αγίας Αικατερίνης 

Εκκαθάρισις: καταριόλι 1 κεφ. $3,30 ήτοι δραχμές 20,23  

Ετήσιος εισφορά 6% ήτοι δρχ.1,20 

Εδήλωσεν την 10-5-1868 

 

Μαραθιάς 

Φ2014Ε.Δ.αρ.14  

Μαργαρώνα και Ελένη Πολίτη π. Ιωάννου. Διαμονή Μαραθιάς 

Οικία εντός του χωρίου 1όρνιθα1\2, Κανταράτου αρ. 4 σελ. 26 

Εκκαθάρισις:  Όρνιθα μισή κεφ.$2,25, ήτοι δρχ.13 

Ετήσια συνεισφορά λεπτά 78  (0,78). 

 

Μαραθιάς 

Φ2014Ε.Δ.αρ.1 

Αικατερίνα Καββαδιά π. Τάτζη, σύζυγος Χαράλαμπου Ράντου. Διαμονή 

Αργυράδες 

Αμπέλια τσαπίων 4, σίτος μουζούρι 1\2 Υ.Θ.Λαμποβιτίσης αρ.4, σελ. 43 



Εκκαθάρισις: σίτος μουζούρι 1\2 κούλουμο(σύνολο)$9, ήτοι δρχ.52,2 

 Ετήσια εισφορά 6%, 3,12δρχ. 

Εδήλωσεν την 14-6-1873 

 

Μαραθιάς 

Φ2014Ε.Δ. αρ. 5 

Μαγδαληνή Γιανιώτη, επίτροπος των ανήλικων τέκνων της, π.Θεοδώρου. 

Διαμονή Μαραθιάς  

Οικία, ελαιοτριβείο, χωράφια , Πρόσοδος Παναγιά. 

Εκκαθάρισις: σίτος καταριόλια 12, δραχμές 79,47 

Ετήσια εισφορά 6%, 4,76 δρχ. 

Εδήλωσεν την 14-6-1873 

 

 

Αναπλάδες 

Φ2014Ε.Δ.αρ. 12 

Ελένη Κοντομάρη π.Γεωργάκη,σύζυγος Ιωάννη Βαπτιστή Καλογερόπουλου 

π.Θεοτόκη.  

Διαμονή Αναπλάδες. 

Οικία εντός του χωρίου 1, όρνιθα 1, Καντατάτου αρ. 4, σελ. 2 

Εκκαθάρισις: όρνιθα 1, κεφ.$4,5, ήτοι δρχ. 26,1 

Ετήσια εισφορά 6%,1,56 

Εδήλωσεν την 1-3-1873 

 

Νεοχώρι 

Φ2014Ε.Δ. αρ.16 

Κωνσταντίνα Κονοφάου. Διαμονή Νεοχώρι 

Αμπέλια (Σορωνιά Μελικίων), σίτος μουζούρι 1, πρόσοδος Αγίου Φιλίππου 

Νάρη, αρ.4, σελ.7. 

Εκκαθάρισις: μουζούρι 1 κεφ. $11, ήτοι δρχ.80.92  

Ετήσια εισφορά 6%, δρχ.4,85 

Εδήλωσεν την 2-3-1873 



 

Άγιοι Θεόδωροι 

Φ2014Ε.Δ. αρ. 1 

Μαρία Ράνδο π.Δημητρίου, σύζυγος Δημ. Μοναστηριώτη π.Σταματίου από 

χ.Άγιοι Θεόδωροι. Διαμονή Βιταλάδες. 

Οικία εντός χωρίου 1, πρόσοδος Αγίου Νικολάου Λιμένος αρ. 4 σελ. 79. 

Εκκαθάρισις: όρνιθα 1, κεφ.$4,5, δρχ. 26.1 

Ετήσια εισφορά 6%, ήτοι δρχ. 1,56 

Εδήλωσεν 3-3-1873 

 

Μελίκια 

Φ2014 αρ. 3 

Ελενέτα Γράντο π.Δημ.,σύζυγος Δημ. Βερονίκη, χ. Μελίκια (Ποδαριώνες). 

 Διαμονή Σπαρτερό. 

Οικία 1, όρνιθα μία , πρόσοδος Αγίου Φιλίππου Νάρη αρ. 4 σελ. 18.  

Εκκαθάρισις:  ζεύγος ορνίθων κεφ.$9, ήτοι δρχ. 52,2 

Ετήσια εισφορά 6% δρχ. 3,12. 

Εδήλωσεν την 4-3-1873 

 

 

 

 

Ακροδίλας 



Κεφάλαιο 5ο 

Τα Βαϊλάτα  

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική διαίρεση αυτής της εποχής (αρχές 19ου 
αιώνα) τα χωριά της εξοχής της νήσου Κέρκυρας χωρίζονται σε εννέα 
Βαϊλάτα. Ένα από αυτά είναι και της Λευκίμμης που περιλαμβάνει την 
περιοχή από τη Μεσογγή και ολόκληρη τη Νότια Κέρκυρα. Εδώ εδρεύει 
ένας οικονόμος ή αλλοιώς Αρχιεπισκοπικός Επίτροπος και δέκα 
πρεσβύτεροι.  

Η επίδραση του κλήρου στους κατοίκους της περιοχής δεν φαίνεται να 
είναι πολύ μεγάλη αυτήν την εποχή. Έτσι προσπαθεί η Εκκλησιαστική 
Αρχή να εφαρμόζει την τακτική του εκφοβισμού με την ανάγνωση ή την 
απειλή «της ανάγνωσης αφορισμού από επτά ιεροφορεμένους  
πρεσβύτερους που ήταν ικανή να αποτρέψει ακόμη και εγκληματική ή 
κοινωνική, ηθική και οικονομική παρανομία.»57 

Συνήθως θυροκολλούνταν στο ναό, προς κοινή θέα των πιστών, η 
απόφαση αφορισμού για τα άτομα που δεν εφάρμοζαν τους σχετικούς 
κανόνες της Εκκλησίας. Ο αφορισμός, συνήθως, εφαρμοζόταν, όταν τα 
άτομα συνήπταν γάμο με συγγενικά εξ αίματος άτομα. Υπήρχε διάταξη 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο οποίο ανήκαν τα Ιόνια νησιά, που 
απαγόρευε το γάμο με συγγενικά άτομα μέχρι εβδόμου βαθμού. 

Αυτό, βέβαια, καθιστούσε πολύ δύσκολη την ανεύρεση συντρόφου στον 
περιορισμένο χώρο ενός χωριού, όπου τα πρόσωπα να μην ήταν κατά 
κάποια έστω μακρινή έννοια συγγενείς. Προσπάθεια αναθεώρησης εκ 
μέρους του Πατριαρχείου, του σχετικού κανόνα, κατόπιν αιτήματος 
εντόπιων εκπροσώπων, έπεσε στο κενό. 

Η νηστεία που επιβάλλει η Εκκλησία και που αριθμείται σε 121 ημέρες, 
εάν δε προσθέσουμε και τις Τετάρτες και Παρασκευές, τότε ανέρχονται 
στον αριθμό των 225 ημερών νηστείας, απαιτεί τη φυτική διατροφή,  
γι’αυτό τα λαχανικά, τα λάχανα, το σπανάκι, τα μπρόκολα 
(κουνουπίδια), σέσκουλα, ρεπάνια, οι πατάτες, αγγινάρες, οι σαλάτες, 
όπως λένε τα μαρούλια (salade=μαρούλια γαλλιστί) αποτελούν την 
παραγωγή κάθε νοικοκυριού. 

Η παρουσία του ιερέα σε κάθε εκδήλωση της ζωής των κατοίκων ήταν 
καθοριστική και ανάλογα με τη μόρφωση και τη γενική κατάρτιση και 
προσωπικότητα που αυτός διέθετε, επηρέαζε τη ζωή των χωρικών. 

                                                           
57 Βλασσόπουλος Στυλ., «Σταστιστικαί-Ιστορικαί Περί Κερκύρας Ειδήσεις», μετ.Αθ. Τσίτσας, 

Κερκυραϊκά Χρονικά, τομ.ΧΧΙ, Κέρκυρα, 1977, σελ.57. 



Η δεισιδαιμονία, ο εκφοβισμός, οι απαγορεύσεις, ο άγραφος ηθικός 
νόμος και ο εξ αυτού πορευόμενες αξίες, καθώς και ο κοινωνικός 
έλεγχος, επέβαλε στα μέλη της κοινότητας συγκεκριμένες συμπεριφορές 
και στερεότυπα πεποιθήσεων και νοοτροπιών. 

Η καταπίεση οδήγησε από τα χρόνια της Ενετοκρατίας και συνεχίστηκε 
και κατά το 19ο αιώνα, όπως συνέβαινε και στον κυρίως ελλαδικό χώρο, 
να συγκροτούν οι συγγενικές οικογένειες(φάρες) ένα εκκλησιαστικό 
συμβούλιο, να κτίζουν μία εκκλησία και να της αφιερώνουν 
περιουσιακά στοιχεία. Αυτά ήταν, συνήθως, ελαιόδενδρα και σπάνια 
άλλης χρήσης τόποι. 

Είχαν, επίσης, την υποχρέωση να συντηρούν και να διατηρούν την 
εκκλησιαστική περιουσία που πολλές φορές, λόγω των δωρεών και 
παραχωρήσεων ελαιότοπων, αυτή η περιουσία ήταν αρκετά μεγάλη, 
ώστε να βρίσκουμε συμβόλαια εκμίσθωσής τους(πάχτωσης), για τη 
συλλογή του ελαιόκαρπου.   

Οι πρόσοδοι ανήκαν στην εκκλησία(ναός) και όχι στα μέλη της και ήταν, 
συνήθως, απαλλαγμένες από φορολογία ή εισφορά. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

ΠΛ5.Η Γιανέτα Λέση από χ.Ρουμανάδες, κάτοικος Κορακάδων, θέλει να 

πουλήσει στο Σταμάτη Στούπα από Κορακάδες, ελιές 7 ευρισκόμενες στο 

χωρίο Κολοκύνθι, στη θέση «Κιμινάς», καθώς και άλλες 3 στη θέση «Καλό 

Αμπέλι». Εκτιμητές ορίζονται οι Νικ.Γκούσης και Αναστάσιος Μεταξάς από 

χ.Αναπλάδες. Αυτοί εκτιμούν την αξία «σε 41 τάλλαρα ασημένια βενέτικα, 

αλλά επειδή έχουν βάρος μέρος τρίτον στην εμπαρωνίαν του ευγενούς 

Κυρίου Προυσαλέντη και μέρος πέμπτον προς την Υ.Θ.Λαμποβίτισσα 

κατεβάζουν την τιμή κατά 10 τάλλαρα.». Αρ. πράξης Ι.Μ.250\3 ή 15-3-

1840).  

ΠΛ43.Η Αναστασία Κάντα, από χ.Μελίκια σύζυγος σε β΄γάμο με τον 

Τζανέτο Βερονίκη, άνευ επαγγάλματος, με την αρ.Σ.Θ.Κ.521\3-3-1868 

πράξη της πωλεί προς τους Χρ. Ρίγγα και Ιωάννη Βασίλη, εμποροκτηματίες, 

κατοίκους της πόλης της Κέρκυρας, 13 ελαιόδενδρα μετά του τόπου, 

ιδιοκτησίας της από προίκα, ευρισκόμενα «ένα σώμα στη θέση 

«Μπουράτικα», του αυτού χωρίου, αντί 225,42 δραχμές... Πληρώνουν δε 

αυτά 1\8 μερίδιον εις τη Μονή Υ.Θ.Αρκουδίλα.»  

 

 

 

 



Κεφάλαιο 6ο  

Οι Τιμαριωτικές περιοχές 

Το σώμα (corpo) των ευγενών στη νήσο Κέρκυρα αποτελούνταν 
ουσιαστικά  από τους γαιοκτήμονες που θεσμοθετημένα διακρίνονταν 
στην τοπική κοινωνία της Κέρκυρας και μονοπωλούσαν τις διοικητικές 
θέσεις και τα προνόμια κατά την Ενετική Κυριαρχία στα Επτάνησα. Με 
την αλλαγή κυριαρχίας διατήρησαν τους τίτλους και τα προνόμια, 
άρχισαν να αποκαλούνται nobili και στις τάξεις τους με την πάροδο των 
χρόνων διείσδυσαν και ισχυρές οικονομικά οικογένειες με τις οποίες οι 
γαιοκτήμονες ήλθαν σε επιμειξίες. 

Ο κοινωνικός τους μετασχηματισμός ακολουθεί μια φθίνουσα 
οικονομικά και πολιτικά τροχιά κατά το 19ο αιώνα και η απαξίωσή τους 
έχει αρχικά εκκίνηση από το ίδιο το σώμα των ευγενών, στη συνέχεια 
αυτή εκφράζεται από μορφωμένους αστούς και καταλήγει στη γενική 
απόρριψη, πολύ αργότερα από την Ένωση με την Ελλάδα.  

Και ενώ στο τέλος της Ενετοκρατίας αναφέρονται 114 οικογένεις 
ευγενών, στα 1797 περίπου 166 οικογένειες,  στα 1803 γίνονται 150 και 
τέλος γύρω στο 1920 αναφέρονται 24 ονόματα οικογενειών οι οποίες 
επιμένουν να διατηρούν τον τίτλο ευγενείας τους. 

Η οικονομική τους ευπορία κατά την Ενετοκρατία στηριζόταν στις 
γαιοπροσόδους σε λάδι και κρασί από τα φεουδαλικώς 
εκμεταλλευόμενα κτήματά τους ή την ενοικίαση δημοσίων γαιών. 
Πολλοί από αυτούς, και αναφερόμαστε σε όλη την περιοχή της νήσου 
Κέρκυρας, ασκούσαν επαγγέλματα με υψηλό κοινωνικό κύρος, όπως 
είναι αυτό του γιατρού, του  δικηγόρου κ.τ.λ.  

Σε σύνολο 328 ενηλίκων ευγενών, επιστήμονες-ελεύθεροι 
επαγγελματίες ήταν 39 δικηγόροι, ποσοστό 15,24% και υπήρχαν 11 
γιατροί, ποσοστό 3,3%. Πολλοί λίγοι προσέφεραν έμμισθες στρατιωτικές 
υπηρεσίες και λίγοι ήταν εισοδηματίες από την εκμετάλλευση  
ιδιόκτητων οικοδομών. 

Αργότερα σε ποσοστό 25% ασχολούνταν και με το επάγγελμα του 
φαρμακοποιού. Η κατοχή υψηλών θέσεων στη διοίκηση των Ιονίων 
Νήσων κατά την Αγγλική Κατοχή φθάνει σε ποσοστό 80% , δηλαδή 
τέσσερις στους πέντε Κερκυραίους που διορίστηκαν Πρόεδροι της 



Γερουσίας ήταν ευγενείς και από τους έξι Επάρχους της Κέρκυρας 
(Reggenti) οι πέντε ήταν επίσης ευγενείς, δηλ. ποσοστό 83,3%.58 

Η Αγγλική κυριαρχία στα Επτάνησα και ιδιαίτερα στην Κέρκυρα είχε ως 
κίνητρο τη γεωστρατιωτικής σημασίας θέση τους και δεν απέβλεπε σε 
οικονομικά οφέλη. Αρκούσε να είναι σε θέση με τη φορολογία να 
καλύπτονται τα έξοδα της συντήρησης στρατού και της λειτουργίας του 
κράτους. Για το λόγο αυτό δεν θεωρήθηκαν ποτέ ως αποικία, για να έχει 
ανάλογη εκμετάλλευση, αλλά  και ούτε ως ανεξάρτητο, αλλά απλά ως 
κηδεμονευόμενο κράτος.  

Ακόμη επιθυμώντας οι Άγγλοι να έχουν συνεργασία και συμμαχίες με 
τους οικονομικά ισχυρούς γαιοκτήμονες, δεν προέβησαν σε καμμία 
αλλαγή αναφορικά με τη φεουδαλικού χαρακτήρα εκμετάλλευση της 
γης και διατήρησαν το ίδιο βενετσιάνικο status, έτσι ακριβώς όπως το 
παρέλαβαν.  

Πιο συγκεκριμένα για την Κέρκυρα καμία παρέμβαση δεν έγινε στη 
γεωργοκτηνοτροφική της παραγωγή, με την πραγματοποίηση, όπως 
πιστευόταν, αποξήρανσης των ελών στην περιοχή του Ρόπα και της 
Μεσογγής. Δεν έγινε κανενός είδους εισαγωγή νέων τρόπων 
εκμετάλλευσης της γης.  

Ακόμη οι υποσχέσεις για γεωργικές και βιομηχανικές εταιρείες, για 
ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας, τη διάνοιξη δρόμων που να 
ενώνουν τα χωριά και την ύπαιθρο με την πόλη της Κέρκυρας, σε πολύ 
μικρή έκταση πραγματοποιήθηκαν . 

Παρ’όλου που κατά τα έτη 1825 και 1828 ο Αρμοστής Φρέντερικ Άνταμ 
επεχείρησε να καταργήσει τα τιμάρια, μετά την αναχώρησή του, η 
Γερουσία της Κέρκυρας κατήργησε τους σχετικούς νόμους και 
επανέφερε την προγενέστερη κατάσταση. Σύμφωνα, λοιπόν, με το 
τιμαριωτικό σύστημα τα τιμαριακά κτήματα διακρίνονται σε 
εδαφονομικά, τα οποία ανήκαν σε οικογένειες γαιοκτημόνων και με 
νοταριακές πράξεις παραχωρούνταν στους καλλιεργητές που είχαν την 
υποχρέωση να πληρώνουν το σολιάτικο (εδαφονόμιο 10% επί του 
ακαθάριστου ποσού της συγκομιδής). Ως γνωστό, η δεκάτη ίσχυε από τα 
βυζαντινά χρόνια και έτσι διατηρήθηκε να την εισπράττει το κράτος ως 
φόρο. 
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Άλλη κατηγορία τιμαρίων ήταν αυτά που προσέφερε το Δημόσιο σε 
ευγενείς με αντίδοση τη στράτευσή τους (στρατιωτικά) και όσα 
παραχωρούνταν σε Εκκλησίες και Μονές (Κανονικάτα).  

Αυτά, ναι μεν, ανήκαν στο Δημόσιο, αλλά η επικαρπία (εδαφονομή) 
αποτελούσε το εισόδημα  όλων όσων παραχωρούνταν. Ακόμη το κράτος 
παραχωρούσε σε πλουσίους εγγεγραμμένους στο libro d’oro γαίες αξίας 
4.000 δουκάτων (προσφερτά τιμάρια) και σε περίπτωση που δεν ήταν 
αυτοί ευγενείς έπρεπε να καταθέσουν στο δημόσιο ταμείο και επιπλέον 
5.000 δουκάτα. 

Σε περιπτώσεις εδαφονομής και εμφυτεύσεως οι υποχρεώσεις των 
αγροληπτών έφταναν στην καταβολή του μισού εισοδήματος από τα 
χωράφια και τα αμπέλια. Στα δε ελαιόδενδρα μέχρι και του 87% της 
παραγωγής της πιο καλής παραγωγικής χρονιάς.  

Επειδή οι γαιοκτήμονες εύρισκαν με την επί τόσα χρόνια εφαρμογή της 
μονοκαλλιέργειας και ως εκ τούτου τη μικρή εισοδηματική πρόσοδο ότι 
ήταν καλύτερο να αποκτούν δημόσιες θέσεις και αξιώματα, 
εγκατέλειπαν τα αγροκτήματά τους τα οποία μετατρέπονταν σε λόγγους 
και χερσότοπους που συνέβαινε συχνά να παραδίδονται σε πυρκαγιές. 
Τότε, μάλιστα απαιτούσαν τις αποζημειώσεις για τις προκληθείσες 
καταστροφές, να τις καταβάλλουν τα γειτονικά των ιδιοκτησιών τους 
χωριά.  

Έτσι έχουμε συχνές αναφορές των τμηματικών συμβούλων της εξοχής 
της Κέρκυρας, όπως αυτή από την περιοχή του Χλωμού (2/6/1864) και 
την ακόμη πιο γλαφυρή αναφορά του εκ Περιβολίου προς τον 
εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης,  Θρασύβουλο Ζαΐμη: «Μας 

έφαγαν τη σάρκα μας ως μέσα τα κόκκαλα ...οι αιμοβόροι λύκοι της 

πλεονεξίας των και με τας αδίκους εκτιμήσεις των μας επήραν τα κτήματά 

μας ...» 

Μάλιστα η κακή εσοδεία των ελαιών κατά το έτος 1859, η τρομερή 
ανέχεια και ο λιμός των κατοίκων της Κερκυραϊκής υπαίθρου 
υποχρέωσε τη Βουλή (Πρακτικά ΙΑ΄Βουλής, συνεδρίαση της 15-
27/12/1859) να εισηγηθεί στην Κυβέρνηση την «επικουρίαν των 

ιθαγενών απλών ιδιοκτητών αγροδοτικών κτημάτων των αμοίρων παντός 

άλλου πόρου, των εργατών και των ενδεών ορφανών και χηρών». Τελικά 
με εξαίρεση τις χήρες οι άλλοι θα απέδιδαν το δάνειο με την επόμενη 
ελαιοδοσία και με τόκο 8%.59 
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Στην περιοχή της Ν.Κέρκυρας σε συμβόλαια που εξετάσαμε 
αναφέρονται οι εξής Εμβαρωνείες: Τρον, Μπάκου, Δαρμέρα, Αγίου 
Φιλίππου Νάρη [ γύρω στα 1870] της Κυράς της Κοκκινάδας, του 
Μπριγανδήν (γύρω στα 1839) Πετρετή, Τριβόλη. Ακόμη αναφέρονται η 
βαρωνία Μαρτίνα, που περιελάμβανε τα γύρω από τα Μπραγκανιώτικα 
χωριά. Το υποστατικό που είχε η βαρωνία του Τρον στην περιοχή της 
Λευκίμμης αγοράστηκε από τον Πέτρο Πανδή. Ακόμη μεγάλες 
κτηματικές περιουσίες υπήρχαν στην περιοχή από τους Μπασσάν και 
Γρίτη. 

Επίσης αναφέρονται, για την περίοδο 1836-1841, Το Κανονικάτο 
Ερμολάου, που φαίνεται να κανονικός της Καθολικής Εκκλησίας, ο 
οποίος είχε τη νομή 11 αγροτεμαχίων στην περιοχή Αργυράδων, 1 αγρό 
στο Περιβόλι και 1 ακόμη αγροτεμάχιο στην περιοχή των Κορακάδων.60 

Επίσης, αναφέρεται η Εμπαρουνία του Φλάρου, πιθανόν φρέρη-φλάρο, 
ιερωμένο της Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος είχε στην κατοχή του, κατά 
το 1836, αγροτεμάχια στο χωρίο Περιβόλι, στη θέση «Καποσταμάτη», 
καθώς και στην παραλιακή περιοχή του χωρίου των Αγίων Θεοδώρων. 
Ακόμη και σήμερα επιβιώνει η ονομασία της περιοχής «στου 
Φλάρου».61 

Το είδος των αγροτικών αγαθών τα οποία υπόκειντο σε χρηματική 
πρόσοδο ήταν οικοδομήματα, οικόπεδα, κήποι, περιβόλια, χωράφια, 
αμπέλια, απροσδιόριστα  αγροτικά αγαθά, μύλοι  και σούδες 
(αρδρευτικά αυλάκια). Το αξιοπρόσεχτο αυτής της επικρατούσας 
οικονομικοκοινωνικής αταξίας είναι ότι εκτείνεται σε διαφορετικές 
καθεστωτικές κυριαρχίες: Ενετοκρατία, των άλλων δυτικών 
κατακτήσεων (Γάλλων, Βρεττανών), αλλά και μετά την Ένωση. 

Μια πλήρη και τεκμηριωμένη εντύπωση  από το χωριό των Αναπλάδων, 
κατά το 1845, μας παρέχει η απογραφή του πληθυσμού που 
διενεργείται με σκοπό την παραγωγή λαδιού, κρασιού και δημητριακών 
που παράγει η κάθε οικογένεια στο συγκεκριμένο χωριό, αλλά και σε 
ολόκληρη τη νήσο της Κέρκυρας. Η λογική δε του απογραφέα αποβλέπει 
στην καταγραφή «και σιμίοσιν των Μερτηκών και των Σολιάτικων οπού ο 

καθένας πληρώνη δια το αγαθόν του εις καιρόν ευτυχίας». Και πράγματι η 
χρονιά του 1845 για το συγκεκριμένο χωριό παρουσιάζεται μεγαλύτερη 
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κατά 2,5 φορές από τον ετήσιο μέσον όρον, λαμβανομένου υπ’ όψη την 
ανά διετίαν παραγωγή των ελαιοδένδρων. 

Στον ονομαστικό, λοπόν, κατάλογο, κατά το έτος 1845, ο παραγωγικός 
πληθυσμός των Αναπλάδων ο οποίος και καταγράφηκε, ανέρχεται σε 
432 άτομα τα οποία αποτελούν 95 νοικοκυριά, ενώ ο πραγματικός 
πληθυσμός του χωριού ήταν 581 και κατά την απογραφή του 1848 ήταν 
634 άτομα. Γεγονός που μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι οι ακτήμονες 
αποτελούν το 1/3 του πληθυσμού τους.  

Αλλά και για δεκατέσσερα χωριά της Λευκίμνης: Αναπλάδες, Κολοκύνθι, 
Κρητικά, Δραγωτινά, Μαραθιάς, Μελίκια, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι, Ποτάμι, 
Ριγγλάδες, Ρουμανάδες, Σπαρτερό, Άγιος Θεόδωρος, Βιταλάδες, ο 
πληθυσμός τους σύμφωνα με αυτόν τον κατάλογο ανέρχεται σε 2535 
άτομα, ενώ ο πραγματικός τους πληθυσμός είναι 3246 άτομα. Επομένως 
οι ακτήμονες αποτελούν το 22% του συνολικού τους πληθυσμού. 

Η απογραφείσα παραγωγή των προϊόντων προέρχεται από εδάφη τα 
οποία ανήκουν: α) στον άμεσο καλλιεργητή, β) σε εδάφη που 
υπόκεινται σε προσόδους φεουδαλικού τύπου ή σε γαιοπρόσοδο, χωρίς 
η μεταξύ τους διάκριση (του εδαφονόμιου) να είναι σαφής. Σύμφωνα δε 
με τον εκπρόσωπο των Κερκυραίων αγροτών στην ελληνική Βουλή, 
αργότερα μετά την Ένωση, «έχουμε αγροληψίες, εμφυτεύσεις και 

εδαφονομές τιμαριωτικές, ιδιωτικές και εκκλησιαστικές». 

Οι τιμαριωτικές και οι εκκλησιαστικές διαιρούνται σε φορολογικές δηλ. 
έχουν δικαίωμα επί των προϊόντων που το εισπράττουν σε είδος οι 
τιμαριούχοι και οι εκκλησίες. Άλλες πρόσοδοι είναι οι ιδιωτικές που 
είναι κυρίως, όπως παρατηρήσαμε και κατά την έρευνά μας ιδιοκτητικά 
δικαιώματα που εισπράττονται σύμφωνα με τα συμβόλαια που 
καταγράφουν οι εκμισθωτές με τους ιδιοκτήτες ( pacta, πάχτος). Είναι δε 
η εισφορά γύρω στο 10% της παραγωγής του λαδιού και 4% της 
παραγωγής του κρασιού.62 

Στο χώρο των Αναπλάδων υπήρχαν οι παρακάτω δικαιούχοι 
αγροληπτικών μεριδίων :  

Εμπαρουνίες Darmera, Gritta, Petretin, Tron, Vittouri, Vratopοulo, Can 
Cantorato, Can Bregadin, Can Cocco. Όμως εκτός απο τις 
προαναφερθείσες, που αποτελούν πέντε από αυτές φέουδα και οι άλλες 
τέσσερα εκκλησιαστικά κτήματα, υπήρχαν και εικοσιτρείς ιδιώτες-
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γαιοκτήμονες οι οποίοι κατέχουν στην περιοχή γη ή εμφυτεύματα στα 
εδάφη των Αναπλάδων. 

Από τα 95 νοικοκυριά των Αναπλάδων  τα 94 διαθέτουν γη που έχει 
ληφθεί από αγροληψία. Φεουδαλική γη κατέχουν τα 89 νοικοκυριά και 
κατά μέσο όρο κάθε οικογένεια οφείλει σε τέσσερις διαφορετικούς 
αγροδότες.63 Κατ’ αυτήν την απογραφή εμφανίζουν ότι έχουν 
πλεόνασμα σε κρασί και λάδι και έλλειμμα σε δημητριακά.64 

Η οικονομική ισχύς των οικογενειών δεν έχει στην περίπτωση των 
Αναπλάδων, αλλά και σε όλη τη Νότια Κέρκυρα, σχέση με τον αριθμό 
των παραγωγικών μελών της κάθε οικογένειας, αλλά είναι συνάρτηση 
της διαθεσιμότητας της γης.  

Τα σπουδαιότερα γένη στους Αναπλάδες του 1845 είναι: 

Οι Παπαβλασόπουλοι με 17 νοικοκυριά και 73 μέλη, οι Χρυσικόπουλοι 
με 14 νοικοκυριά και 77 μέλη, οι Γαρδικιώτες με 11 νοικοκυριά και 53 
μέλη, οι Κοντομάρηδες με 9 νοικοκυριά και 40 μέλη και το γένος Σμοΐλη 
με 9 επίσης νοικοκυριά και 32 μέλη. Από τους ευπορότερους των 
Αναπλάδων θεωρείται ο Ιωάννης Καλογερόπουλος ο οποίος δηλώνει σε 
σχετικές αγωγές για χρέη κατά των συγχωριανών του διεύθυνση 
κατοικίας την πόλη της Κέρκυρας.65 
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Κεφάλαιο 7ο 

Εντυπώσεις περιηγητών για το χώρο και τη ζωή των κατοίκων 

Την Ελλάδα, καθώς επίσης και τα Ιόνια νησιά, κατά καιρούς, τα 
επισκέπτονταν ξένοι περιηγητές, οι οποίοι είτε ήταν προσκαλεσμένοι 
κάποιων, ή έρχονταν με δική τους πρωτοβουλία και έξοδα και 
παρέμεναν για σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Έτσι , όσοι από 
αυτούς επιστρέφοντας στην πατρίδα τους κατέγραφαν τις εντυπώσεις 
τους, είτε είχαν μερική και εντελώς συμπτωματική εντύπωση του χώρου 
και της ζωής των κατοίκων, είτε, εάν ήταν φιλοξενούμενοι σημαινόντων 
προσώπων, προκειμένου να ικανοποιήσουν αυτά τα πρόσωπα, 
παρουσίαζαν μεροληπτικά τα δεδομένα. Πιο κάτω παρέχομε κάποιων 
περιηγητών της Κέρκυρας τις εντυπώσεις: 

Είναι άξια αναφοράς όλα αυτά τα οποία διεπίστωσε ο καθηγητής D.T. 
Ansted, όταν επισκέφθηκε τα Ιόνια νησιά κατά το έτος 1863. Μας 
διηγείται, λοιπόν, τα ακόλουθα : 

«Όταν έφθασα στα Ιόνια νησιά, η Επτάνησος Δημοκρατία των Ιονίων 

ετοιμαζόταν να αποσχισθεί από την κατοχή και προστασία του Βρεττανικού 

Στέμματος που ευρισκόταν από το 1815 και σύντομα θα γινόταν ένα μέρος 

της Ελλάδας.» 

Σε εκδρομή που πραγματοποίησαν καταγράφει με ακριβή και 
λεπτομερειακό τρόπο τις εντυπώσεις του, τόσο από το φυσικό 
περιβάλλον, όσο και από το ανθρώπινο. Γράφει:  

«Η εξοχή, η χώρα στη Νότια Κέρκυρα αρχίζει κατά μήκος αμέσως από το 

βουνό Άγιος Μαθιάς, με χαμηλούς λόφους που περιέχουν εδάφη 

απόκρημνα και σημεία με θέα. Δύο δρόμοι επικοινωνούν με τα νότια του 

νησιού, μία περιοχή που σπάνια την επισκέπτονται, με λιγοστούς κατοίκους 

(ολιγάνθρωπη) και κατά το καλοκαίρι πολύ ανθυγιεινή.  

Αυτό το μέρος του νησιού της Κέρκυρας είναι  ξεχωριστό και εκτεταμένα 

έλη έχουν σχηματισθεί σε αρκετή έκταση, ενώ στα δυτικά υπάρχουν 

υψώματα από ένα υψηλό σημείο μπορείς να δεις τη θάλασσα. Προς το νότο 

καταλήγει στο Κάβο Μπιάνκο και όλη η περιοχή είναι πολύ ανθυγιεινή.66 

Ο πληθυσμός της ομάδας των πέντε χωριών (πεντάχωρο συνηθίζεται να 

ονομάζεται), που το ένα σχεδόν ενώνεται με το άλλο, ήταν κατά το 1848, 

                                                           

66 Professor D.T.Ansted M.A.F.R.S., «The Ionian Islands in the year 1863», H.Allen, Waterloo Place, 

S.W, 1863, σελ. 111-114. 

 

 



περίπου 3850 κάτοικοι και το 1860 αυξήθηκαν μόνο σε 4008 με διαφορά 

μόνο 4% μέσα σε δώδεκα χρόνια.  

Τα έλη δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στην υγεία των κατοίκων. 

Κοιτάζοντας από ψηλά από τους Άγιους Δέκα, το μάτι σου ελκύει ένα 

υδάτινο σεντόνι σε μία κατεύθυνση μερικών μιλίων στα νότια. Αυτό το ευρύ 

σεντόνι  ονομάζεται Λίμνη των Κορισσίων.  

Η λίμνη των Κορισσίων είχε εδώ και πολλά χρόνια έξοδο στη θάλασσα, 

όπως δείχνουν παλιοί χάρτες. Η λίμνη σιγά-σιγά έγινε κλειστή και καθώς το 

επίπεδο του βυθού της δεν ήταν σε πολύ διαφορετικό επίπεδο από τη 

Μεσόγειο σ’αυτό το σημείο πάντα πλημμύριζε. Οι παλίρροιες σ’αυτήν την 

περιοχή πρέπει να γίνουν αντικείμενο συζητήσεων, όπως είχαν γίνει 

παλαιότερα από τον Admiral Smyth. 

Η περιοδική και ισχυρή βροχόπτωση στο νησί της Κέρκυρας και η υψηλή 

θερμοκρασία, μετά τις ανοιξιάτικες βροχές, δημιουργούν, μαζί με τη 

στασιμότητα της κίνησης του αέρα ανάμεσα στις ελιές, τις κατάλληλες 

συνθήκες για την εξάπλωση της ελονοσίας. 

Υπάρχει μία περιοχή της Κέρκυρας που θα έλεγα ότι είναι η πιο ανθυγιεινή 

από όλες. Εννοώ όλη αυτή που ονομάζεται Lefkimo που εκτείνεται τελείως 

νότια του νησιού και τελειώνει σε ένα φαλακρό ακρωτήρι, το Κάβο 

Μπιάνκο που σχηματίζει τη Lefkimna, όπου οι Αθηναίοι λένε ότι έστησαν 

τρόπαιο με την ευκαιρία της πρώτης νικηφόρας ναυμαχίας στο ξέσπασμα 

του Πελοποννησιακού πολέμου.  

Το έδαφος και οι βράχοι στην περιοχή είναι οι πιο αργιλώδεις από 

οπουδήποτε αλλού στην Κέρκυρα. Η παραγωγή είναι κυρίως ελαιόλαδο, 

πάντοτε σε κακή ποιότητα, και τα χωριά που είναι αρκετά, είναι όλα 

υποβαθμισμένα και τα σπίτια είναι ερημωμένα. Την πέτρα για το κτίσιμο 

των σπιτιών τους την μεταφέρουν από απέναντι, από την Αλβανία. Επίσης, 

το θλιβερό παρουσιαστικό των κατοίκων, η βρωμιά και η φτώχεια σου 

προκαλούν την προσοχή. 

Πόσο μεγάλη αντίθεση από το θέαμα που αντικρύσαμε νωρίς το πρωΐ στο 

δρόμο για τις Μπενίτσες! Συναντάς πολλούς χωριάτες που μεταφέρουν στην 

αγορά της Κέρκυρας προϊόντα μέσα σε καλάθια, πάνω στα κεφάλια τους 

και άλλα στις ράχες των μουλαριών και των γαϊδουριών τους. 

Οι ομάδες αποτελούνται από άνδρες και αγόρια και ευκαιριακά από 

γυναίκες και κορίτσια. Όλοι οι χωρικοί μου φάνηκαν καθαροί και υγιείς 

και καλύτερα θρεμμένοι από άλλους χωρικούς σε κοντινά χωριά, δυτικά της 

πόλης.  

Αναφορικά με αυτούς τους ανθρώπους απ’ αυτό το μέρος της Κέρκυρας οι 

υψηλοί πυρετοί με ρίγη (μαλάρια) και η φυματίωση είναι πολύ κοινές γι’ 

αυτούς, όπως  επίσης οι αβιταμινώσεις και ιδίως στους άνδρες 



παρουσιάζονται οιδήματα από συσσώρευση υγρών στις αρθρώσεις. Πολύ 

περισσότερο υπόκεινται στην ποδάγρα και παραπονιούνται πολύ 

περισσότερο απ’ ό,τι οι κάτοικοι των άλλων Ιόνιων νησιών.» 

«Αυτές τις πληροφορίες μου τις έδωσε ο Dr. Davy και μας είπε ότι 

ολόκληρος ο πληθυσμός στα πέντε κεφαλοχώρια ήταν περίπου 2000 

κάτοικοι, όταν τους επισκέφτηκε την άνοιξη του 1825 και υπήρχαν σαράντα 

περιπτώσεις παραπόνων  για οξείες και χρόνιες παθήσεις. 

 Είδε έναν άνδρα τελείως όμοιο με μάρτυρα από την αρρώστεια που έλεγε 

ότι έμεινε για 3-4 χρόνια στο κρεβάτι ανάπηρος από αρθρίτιδα και από 

λιθιάσεις στα χέρια και τα πόδια του. Όλα οφείλονται στη φύση του 

εδάφους και του λιμνάζοντος νερού, της διατροφής και των συνηθειών των 

κατοίκων. Άλλη απόδειξη της κακής υγείας των κατοίκων των κατωτέρων 

τάξεων είναι ο έστω και λίγος πυρετός που έχουν και οι κάτοικοι γύρω από 

τη λίμνη του Χαλικιόπουλου και που δεν  τους λείπει ποτέ.»67 

Από τη δεύτερη, όπως φαίνεται, επίσκεψη του Dr. John Davy στην 
Κέρκυρα, κατά το έτος 1842, είναι οι ακόλουθες παρατηρήσεις. 
Διηγείται, λοιπόν, ότι «οι Έλληνες στα Ιόνια νησιά είναι όπως και οι 
άλλοι Έλληνες. Γενικά δηλ. έχουν δραστήρια μυαλά και ευκολία στη 
μάθηση, εάν έχει εκτενώς δημιουργηθεί εκπαιδευτικό σύστημα, εάν ο 
κλήρος είναι μορφωμένος και φωτισμένος ώστε να βοηθάει τους 
εργάτες και τους δασκάλους στα δημοτικά και τα γυμνάσια. Τέλος 
έρχεται η απόκτηση πτυχίου και η εκπαίδευση των γυναικών που τώρα 
αρχίζει να εξαπλώνεται η παρακολούθησή της. Στην περιοχή, όπως 
γενικά στη Νότια Ευρώπη, ο κόσμος πιστεύει ότι τον διακατέχει ο 
διάβολος και η ηθική.» 

«Αν ο κλήρος έχει άγνοια γραμμάτων πώς μπορεί η μάζα του κόσμου να 

γίνει σοφή; Η πίστη στην αβασκανεία είναι κοινή και η προστασία από την 

επίδρασή του , δηλ. από το κακό μάτι, γίνεται με το να κρεμούν στους νέους 

και στα παιδιά φυλαχτό.  Μέσα σε λινό ύφασμα που το έσυραν πάνω σε 

εικόνες αγίων βάζουν σκόρδα, γαρίφαλα (μπαχαρικά), μαζί με ένα κομμάτι 

ψωμί και κάρβουνο. Καταφεύγουν σε γυναίκες που γνωρίζουν το 

ξεμάτιασμα, τη γητειά που η τέχνη τους γίνεται με μυστηριώδεις λέξεις και 

με δύο δάκτυλα κάνουν το σχήμα του σταυρού στο κεφάλι του παιδιού ή του 

ατόμου που είναι ματιασμένο. 

Ακόμη πιστεύουν στην ύπαρξη φαντασμάτων και η προφύλαξή τους από 

αυτά γίνεται με γητειές και φυλαχτά από κόκαλα. Αυτοί πιστεύουν ότι ένα 

πρόσωπο που δεν μεταλαμβάνει στην εκκλησία ή είναι άθεο βρίσκεται κάτω 
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από κακή επίδραση και, όταν πεθαίνει, γίνεται φάντασμα και το κορμί του 

δεν λιώνει και διατηρείται άφθαρτο για πάντα.  

Επίσης, πιστεύουν ότι ο ξαφνικός θάνατος των ζώων είναι αποτέλεσμα 

επίδρασης φαντασμάτων και ότι όλα τα νοσήματα πλανώνται στον αιθέρα 

και τα παίρνουν με μία φανταστική υποδοχή. Διώχνουν δε το ερυσίπελας 

(ανεμοπύρωμα, ασθένεια) με τη χρήση ατσάλινων αντικειμένων και 

μυστικών λέξεων. 

Είναι μέρος της δεισιδαιμονίας τους η πίστη στο ότι μπαίνει ο διάβολος στα 

σώματα, κυρίως των ανδρών, χάνουν τα μυαλά τους και για τη γιατρειά 

τους υπάρχουν εκκλησίες που μπορούν να θεραπεύσουν τέτοιου είδους 

καταληψίες. Σε κάθε τέτοια εκκλησία υπάρχουν, λένε, αλυσίδες ειδικές για 

το δέσιμό τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σ’αυτές, μέχρι την 

αποθεραπεία τους. Γενικά η φτώχεια και η μοιρολατρεία τους τυραννεί και 

τους εξουσιάζει.»68 

 

 

 
Ελαιώνας 
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Κεφάλαιο 8ο  

Η καθημερινή ζωή των κατοίκων της Ν.Κέρκυρας 

Η εγκατάσταση, αυτό που λέμε κατοικία, σπιτικό, αποτελούσε ένα 
πρωταρχικό μέλημα των κατοίκων, και όπως μας αναφέρει η 
Ν.Λάσκαρη, ήταν απλά κτίσματα μόνο για να καλύπτουν τις βασικές 
ανάγκες των όσων στέγαζαν, δηλαδή των ανθρώπων και των ζώων, και 
πολύ συχνά άλλαζαν μέγεθος, χωρίς να ακολουθούν κάποιο οικοδομικό 
σχέδιο.  

Είχαν στενά παράθυρα που έκλειναν με εξώφυλλα φτιαγμένα με 
σταυρωτά τοποθετημένα ξύλα. Οι εξώπορτες γίνονταν φαρδιές για να 
χωρούν τα βαρέλια, τα σκαφόνια και τις πίλες που τις έβγαζαν για να τις 
πλύνουν και μετά να αποθηκεύσουν σ’αυτές κρασί και λάδι.  

Με μία εσωτερική πέτρινη σκάλα ανέβαιναν στο «απαλάτι», όπου 
υπήρχε το κρεβάτι στο οποίο κοιμούνταν οι γονείς και τα παιδιά σε 
στρώμματα παραγεμισμένα με καλαμποκόφυλλα. Το κρεβάτι στεκόταν 
σε τρίποδα (τρισκέλια), ξύλινα ή σιδερένια και ήταν σκεπασμένο με 
βαμβακερό στρωσίδι ή λινοσκέπασμα.  

Μία πλατειά λωρίδα, το μπαγκαλέτο, έζωνε το κρεβάτι και έκρυβε τα 
τρίποδα και, επειδή αυτό χρησίμευε και ως αποθηκευτικός χώρος,  
σκέπαζε και ό,τι έκρυβαν από κάτω, καθώς και τα δοχεία νυκτός. 

Τα σπίτια των γαιοκτημόνων ήταν πολυώροφα με πολλές 
κρεβατοκάμαρες, χώρους υποδοχής, βιβλιοθήκες, αποθήκες και μεγάλες 
κουζίνες για την παρασκευή των εδεσμάτων και γιατί ακόμη χρησίμευαν 
και ως χώροι  σύντομης ξεκούρασης των εργατών του αγροκτήματος.  

Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα που γινόταν αντιληπτό από μακριά, ήταν 
ο φοίνικας, η πάλμα,  που φυτευόταν συγχρόνως με το θεμελίωμα  της 
κατοικίας, ενδεικτικό σημείο αρχοντιάς.69 

Οι χωρικοί της Κέρκυρας, παραδίδει ο Γεράσιμος Σαλβάνος από 
παρατηρήσεις που έκανε στο χωριό των Αργυράδων, όπου παρέμεινε 
κατά το διάστημα 1916-1917, φιλοξενούμενος και βοηθούμενος στην 
έρευνά του αυτή και από την αδελφή του, Μαλβίνα Σαλβάνου-
Παπαβλασοπούλου, που ήταν διδασκάλισσα διορισμένη στο χωριό 
αυτό, ποτέ δεν μίλησαν την ιταλική γλώσσα. Επίσης και από την 
τουρκική το γλωσσικό ιδίωμα των χωρικών έμεινε αμόλυντο. 
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Όπως αναφέρουν ο ποιητής Ανδρέας Κάλβος και ο Κερκυραίος ιστορικός 
Ιωάννης Ρωμανός η ιταλική γλώσσα ουδέποτε ομιλήθηκε έξω των 
τειχών της πόλης της Κέρκυρας. 

Αν μεταδιδόταν η γλώσσα, συνεχίζει ο Γ.Σαλβάνος αυτό θα γινόταν 
μέσω του σχολείου. Με το να είναι καταδικασμένοι σε πλήρη 
απαιδευσία, δεν συνέβηκε να διαδοθεί η γλώσσα. Αλλά και το θέατρο, η 
γλώσσα του οποίου ήταν κυρίως η ιταλική, ποτέ δεν έφτασε στην 
περιοχή.  

Ακόμη και οι δίγλωσσοι γαιοκτήμονες, όσες φορές επισκέπτονταν τα 
κτήματά τους, αυτό γινόταν, όχι βέβαια για να διδάξουν τη γλώσσα, 
αλλά για να εισπράξουν τις προσόδους από τα κτήματά τους και 
συνομιλούσαν στην ελληνική, την οποία χρησιμοποιούσαν οι αγρότες, 
καλλιεργητές των κτημάτων τους και οι χωρικοί. 

Η απόσταση από την πόλη της Κέρκυρας ήταν αρκετά μεγάλη και μόνο 
στα χρόνια της Αγγλικής Προστασίας δρόμος διανοίχτηκε και συνέδεσε 
τη Ν.Κέρκυρα με αυτήν.  Έτσι η γλώσσα διατηρήθηκε, σχεδόν, ανέπαφη 
ελληνική, με πολλές λέξεις με αρχαία ελληνική ρίζα και σημασιολογική 
χρήση. Αλλά διατηρήθηκε και με τη συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
που χρησιμοποιούσε την κοινή Ελληνική, τη γλώσσα του ευαγγελίου, 
στην επικοινωνία της με τους πιστούς.  

 



Ακόμη οι πληθυσμοί που ήρθαν ως πρόσφυγες το 16ο αιώνα από το 
Ναύπλιο και τη Μονεμβασιά και από την Κρήτη κατά το 17ο αιώνα, με 
την πτώση του Ηρακλείου στους Τούρκους, αλλά και όσοι ήρθαν από 
την Ήπειρο, ενίσχυσαν την εθνική γλώσσα. Βέβαια, όσες λέξεις δάνεια 
δέχτηκε αυτή, με την πάροδο του χρόνου κατόρθωσε να τις αφομοιώσει 
και να τις ελληνοποιήσει. Για παράδειγμα η ιταλική λέξη pantalone και η 
γαλλική pantalon   έγιναν πανταλόνι κ.ο.κ.. 

Όπως με εξαιρετική προσοχή παρετήρησε ο Σαλβάνος αναλύοντας το 
λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσαν κατά τις αγροτικές τους ασχολίες, 
καθώς και τις αντίστοιχες μ’ αυτές συναλλαγές, είδε ότι σχεδόν καμία 
λέξη ξενική που αφορά την καλλιέργεια των σιτηρών, ούτε τόσο της 
αμπέλου, δεν παρεισέφρυσε στο λεξιλόγιό τους, αλλά πολλές υπάρχουν 
σε ό,τι έχει σχέση με την ελαιοκαλλιέργεια. Με δεδομένο ότι αυτές ήταν 
οι πλέον συνήθεις καλλιέργειες, οι Ενετοί ευνόησαν μόνο την 
ελαιοκαλλιέργεια, γι’αυτό και οι ξενικοί όροι για τα αποθηκευτικά σκεύη 
και τα μέτρα όγκου και βάρους. 

Ακόμη ο Σαλβάνος μας παραδίδει τις εμπειρίες του από τη 
συναναστροφή του με τις γερόντισσες του χωριού των Αργυράδων με τις 
οποίες του δόθηκε η ευκαιρία να καταγράψει τραγούδια δημοτικά, 
εορταστικά, μοιρολόγια και σκωπτικά δίστιχα. Σ’αυτά όλα καθρεφτίζεται 
το κερκυραϊκό ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα και  η πολιτιστική τους 
κληρονομιά.70 
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Κεφάλαιο 9ο  

Χωροταξική κατανομή επωνύμων κατοίκων 

Εκείνα τα οποία παρουσιάζονται με αυστηρή χωροταξική κατανομή, 
είναι τα οικογενειακά τους ονόματα. Έτσι είναι πολύ εύκολα διακριτός ο 
τόπος καταγωγής τους, δηλαδή από ποιο χωριό της Ν.Κέρκυρας 
προέρχονται, αλλά ακόμη και από ποια συνοικία του κάθε χωριού, 
καθ’ότι είναι αποκρυσταλλωμένο, θα λέγαμε, με το πέρασμα των 
αιώνων να κατοικούν οι συγκεκριμένες οικογένειες στο συγκεκριμένο 
χώρο, αν κρίνουμε από παρατηρήσεις στα συμβόλαια και ότι αυτό 
συμβαίνει ακόμη και στις μέρες μας, με μία, σχεδόν, απαρέγγλιτη 
νομοτέλεια. 

Θα αναφερθούμε αρχικά στα χωριά του πεντάχωρου της Λευκίμμης δηλ. 
Ριγγλάδες, Αναπλάδες, Άγιοι Θεόδωροι, Ποτάμι και Μελίκια. Στη 
συνέχεια θα ακολουθήσουμε τη χωροταξική ανάπτυξη των χωριών, με 
αφετηρία το Μεσογγή ποταμό, δηλ. από Βορράν προς Νότο.  

Έτσι  θα αναφερθούμε στα πεδινά χωριά Μπραγκανιώτικα, Χλωμοτιανά 
και τα ψηλότερα ευρισκόμενα προς την πλευρά της Μεσογγής, τα χωριά 
Άνω και Κάτω Σπήλαιο, Χλωμός. Και καθώς κατηφορίζουν προς τη 
θάλασσα, Νότος, Βασιλάτικα, Άγιος Δημήτριος, Κουσπάδες, Πετριτής, 
Ρουμανάδες, Κορακάδες, Κολοκύνθι. 

Στη συνέχεια με κατεύθυνση προς την περιοχή της Λευκίμμης 
ευρίσκονται οι Αργυράδες, ο Μαραθιάς, το Περιβόλι, οι Βιταλάδες. 
Ακόμη στις λοφώδεις νοτιοδυτικές περιοχές της Λευκίμμης ευρίσκονται 
τα χωριά Κρητικά, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι-Μπαστάτικα, Δραγωτινά και 
ψηλότερα, δεσπόζοντας πάνω από τον Ασπρόκαβο, ευρίσκεται το 
Σπαρτερό.  

Έχοντας, λοιπόν, γνώση του συγκεκριμένου χώρου είναι πιο εύκολο να 
γίνει κατανοητή η κατανομή-διασπορά που παρουσιάζουν τα 
οικογενειακά ονόματα  της περιοχής μελέτης μας κατά το 19ο αιώνα:                    

 

ΛΕΥΚΙΜΜΗ 

Ριγγλάδες: Γαρδικιώτης, Γαστεράτος, Δελαβίας, Καββαδιάς, Κουλούρης, 
Κοτινάς, Μυρίλλας, Νικόπουλος.  

Αναπλάδες: Καλογερόπουλος, Κουλούρης, Κοντομάρης, Μεταξάς, 
Μικρούλης,  Παλαιοχωρίτης, Παπαβλασσόπουλος, Σμοΐλης, Σουλάνης, 
Χρυσικόπουλος. 



Άγιοι Θεόδωροι: Βλάσσης, Γατσούλης, Ζερβός, Ζερβός-Ζυμάρης, 
Κουρής, Μοναστηριώτης, Μοιρισκλάβος, Παγκράτης, Παγιάτης. 

Ποτάμι: Βλάσσης, Βούλγαρης, Κουλούρης, Κανάκης, Κιμινάς, Κονοφάος, 
Λυόπουλος, Σαμοΐλης, Φίλιππας. 

Μελίκια: Βερονίκης, Βρυάκος, Έξαρχος, Καββαδιάς, Κάντας, Λεπέσης, 
Αλιτούργης ή Λειτούργης, Πανδής και Παντής, Σπυριώνης, Τζουκιάς.  

Από τα χωριά, Νότος και Πετριτής  δεν έχουμε επισημάνει πράξεις  σε 
όσα συμβόλαια εξετάσαμε. Τη μόνη λογική εξήγηση την οποία και 
αναφέρουμε, φαίνεται ότι θα ήταν πιο εύκολη η πρόσβαση στο νοτάριο 
που είχε την έδρα του στον Άγιο Ματθαίο Μέσης, από το να 
μεταβαίνουν στους Αργυράδες ή πολύ περισσότερο στην περιοχή της 
Λευκίμμης. 

 Άνω Σπήλαιο: Γγκιολέκας, Γεωργοπέτρης. 

Μπραγκανιώτικα: Μποζίκης, Σούκερης, Γκιολέκας. 

Χλωμός: Αρκούδης, Αυθινός, Αυλιανός, Κουλούρης, Μαρκάτης, 
Λαβράνος, Παλικήρας, Σιδέρης, Τσουκιάς, Τούρκος. 

Χλωμοτιανά: Παϊζάνος. 

Βασιλάτικα: Βλαχόπουλος. 

Άγιος Δημήτριος: Αργυροκαστρίτης, Λαβράνος. 

Κουσπάδες: Ίσερης, Βλαχόπουλος, Καρύδης, Κούρσαρης, Λέκκας, 
Μπούας. 

Ρουμανάδες: Λέσης. 

Κορακάδες:Γεωργοπάλης, Κορτέσης, Λέσης, Μπραντζαβάνης, 
Μακροδήμητρας, Παγκράτης, Παντής, Στούπας, Ρικάς, Ράντος. 

Κολοκύνθι: Γιαννίκας, Δημουλάς ή Δημουλής, Καλούδης, Λέσης. 

Αργυράδες: Αγιοβλασίτης, Γλύννης, Καββαδίας και Καββαδιάς, 
Καταβάτης, Κουλούρης, Λαβράνος, Λέσης, Μάζης, Μέξας, Πανδής, 
Πολίτης, Λιούμπας, Φαντόπουλος. 

Μαραθιάς: Γούναρης, Νικομάνης. 

Περιβόλι: Κουλούρης, Κυπριώτης, Λαοπόδης, Λίναρης,  Μίαρης, Νάος, 
Χειμαριώτης, Χιοναδίτης.  

Βιταλάδες: Βάρελης, Βούλγαρης, Ρήγος. 

Κρητικά: Βλάσσης. 

Παλαιοχώρι: Βαρσάκης, Απέργης, Κάντας. 



Νεοχώρι-Μπαστάτικα: Βέργης, Γράντος, Θεριανός, Κουρής, Μαθιός, 
Μπασιάς, Πλασκασοβίτης. 

Δραγωτινά: Καστρινός.  

Σπαρτερό: Ασπιώτης, Γράντος, Κέκκιας (έχει έλθει από τους Παξούς, 
όπως αναφέρεται σε σχετικό συμβόλαιο), Λέκκας, Βλαχόπουλος. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η καταγραφή του πλήρους ονόματος 
της γυναίκας στα συμβόλαια γίνεται με αναφορά στο επώνυμο 
(οικογενειακό όνομα), στο όνομα του πατέρα, το οποίο εμπλουτίζεται 
και με επιθετικό προσδιορισμό, όπως «του ευσεβούς», «ευλαβούς», 
«ευγενούς», όταν αυτός είναι ιερωμένος, είτε κάποιο εξέχον οικονομικά 
πρόσωπο, σεβαστό στην τοπική κοινωνία.  

Το όνομα του συζύγου εμφαίνεται, όταν είναι παρών ο ίδιος στην 
καταγραφή του συμβολαίου, ή όταν η γυναίκα είναι έγγαμη και 
καταγράφεται δικαιοπραξία η οποία αφορά την ίδια.  

Σε περίπτωση χηρείας, τότε υπάρχουν αναφορές του ονόματος του 
εκλιπόντος συζύγου, όπως «γυνή χήρα του πάλαι ποτέ τάδε». Μόνο στο 
τέλος της πράξης, πριν τη θέση των υπογραφών των συμβαλλομένων και 
των μαρτύρων, σε αρκετές περιπτώσεις, αναφέρεται η γυναίκα με το 
επώνυμο του αποθανόντος συζύγου της. 

Είναι άξιο παρατήρησης το γεγονός της επισήμανσης από το νοτάριο, 
στην περίπτωση που η γυναίκα έχει συνάψει πλείονας του ενός γάμου, 
τότε και μόνον τότε να γίνεται αναφορά σ’αυτό με την ένδειξη «σε 
β΄συνοικέσιο με τον... τάδε» είτε και «σε γ΄συνοικέσιο με το...δείνα». 
Ενώ αντίστοιχα, όσον αφορά, τον άνδρα δεν γίνεται παρόμοια αναφορά, 
εάν δηλαδή έχει συνάψει και προηγούμενους γάμους. 

Τα νοταριακά  κείμενα με χρονικό σημείο έναρξης το 1865 και εξής,  
μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, κατά το τυπικόν της πλήρους καταγραφής 
της ταυτότητας των ενηλίκων, κάνουν αναφορά και στο επάγγελμα των 
συμβαλλομένων, καθώς και στην εθνικότητά τους.  

Για τους άνδρες συνηθισμένο επάγγελμα είναι αυτό του γεωργού, 
αλιέως, κτηματία, εργάτη στις αλυκές, ιερέως, διδασκάλου, οικοδόμου 
κ.α. 

Κατά το καθιερωμένο και συνεπώς ανάλογα αξιολογημένο επάγγελμα 
της νοικοκυράς, για την εποχή αυτή θεωρείται  έτσι όπως καταγράφεται 
«άνευ επαγγέλματος». Και προϊόντος του χρόνου,  περί τη δεκαετία του 
1870 και λίγο μετέπειτα, γίνεται αναφορά της γυναικείας απασχόλησης 
με την επισήμανση «με τα της εξοχής γυναικεία έργα».  Μόνον όταν είναι 



τελείως διακριτό το επάγγελμα καταγράφεται, ως μαμμή και ως φάντρα, 
υφάντρα. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα παρατηρείται για πρώτη φορά 
η καταγραφή στα συμβόλαια των υποκοριστικών[παρατσούκλια], που 
καταγράφονταν για διάκρισή τους από όσους έχουν το ίδιο επώνυμο. 

Σε αυτό το σημείο κρίνουμε δόκιμο να παραθέσουμε και τους 
νοτάριους(συμβολαιογράφους) της περιοχής, καθ’όλον τον 19ο αιώνα, 
καθ΄όσον μελετήσαμε έγγραφά τους(χειρόγραφα) συμβόλαια και 
αντλήσαμε πληροφορίες και επισημάνσεις για τους κατοίκους της 
περιοχής: 

Νοτάριοι Νοτίου Κέρκυρας από το Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας  

& το Αρχείο Αικατερίνης Αργαλιά - Πουλιάση 

1.Πλασκασοβίτης Γεώργιος   

2.Κουλούρης Παναγιώτης           

3.Μοναστηριώτης Ιωάννης    

4.Σπυριώνης  Σταυράκης   

5. Βλάσσης Ανδρέας     

6.Σαμοήλης Θεοτόκης    

7.Κουλούρης Θεοτόκης  

8.Μοναστηριώτης Ιωάννης  

9.Παλαιοχωρίτης Ανδρέας    

10.Καλογερόπουλος Δημήτριος  

11.Κουλούρης Ν.Σπυρίδων    

12.Σαμοήλης Μάρκος  

13.Βλάσσης Χριστόδουλος    

14.Σαμοήλης Σπυρίδων   

15.Βλάσσης Θεόδωρος   

16.Πανδής Παύλος   

17.Κουλούρης Θ.Σπυρίδων   

18.Κάντας Θ. Σπυρίδων 

19.Ζερβός-Ζυμάρης Θεόδωρος    

 20.Ζερβός-Ζυμάρης Δημήτριος   

[1781-1803], Αργυράδες 

[1781-1834], Περιβόλι 

[1786-1846], Άγιοι Θεόδωροι   

[1790-1815], Μελίκια 

[1791-1842], Ποτάμι 

[1795-1827], Ποτάμι  

[1810-1840], Αργυράδες       

[1816-1827], Άγιοι Θεόδωροι  

[1817-1825], Ριγγλάδες 

[1817-1836 ], Αναπλάδες 

[1832-1849], Ριγγλάδες 

[1832-1847], Ποτάμι 

[1834-1858], Λευκίμμη 

[1842-1862], Ποτάμι 

[1842-1868], Λευκίμμη 

[1845-1866], Μελίκια 

[1861-1866], Αργυράδες 

[1864-1866], Μελίκια  

[1866-1871], Αναπλάδες 

[1866-1874], Άγιοι Θεόδωροι 



21.Κουτρούλης Γεώργιος    

22.Πανδής Π.Ιωάννης    

23.Κουλούρης Σπυρίδων Θεοτ.  

24.Καββαδίας Α.Τζανής                                                            

[1866-1915], Αναπλάδες 

[1868- ---- ], Λευκίμμη  

[1866-1870], Αργυράδες 

[1871-1916], Αργυράδες           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 10ο  

Η Εκπαίδευση 

Σ’αυτό το σημείο θα θέλαμε να σταθούμε στο θέμα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης στην περιοχή και ιδιαίτερα αυτήν που αφορά τη γυναίκα, 
καθ’όσον στα πολυάριθμα συμβόλαια που μελετήσαμε σε ελάχιστα η 
συμβαλλόμενη γυναίκα υπογράφει.  

Συγκεκριμένα η μία η οποία υπογράφει είναι κόρη ιερέα από την 
περιοχή των Αργυράδων, μία άλλη που είναι γαλλικής εθνικότητας, 
παντρεμένη με τον τότε υποτελώνη της Λευκίμμης και νύφη του 
διδάσκοντος στην Ιόνιο Ακαδημία ιερωμένου Φώτιου Κάντα, από τα 
Μελίκια, και μία τρίτη γυναίκα η κ.Βασίλα, η οποία κατάγεται από τη 
Χώρα, την πόλη της Κέρκυρας, η οποία είχε παντρευτεί έναν πλούσιο 
άνδρα από τους Αγίους Θεοδώρους, τον Ιωάννη Βαπτιστή Κουρή. Ακόμη 
ιταλιστί υπογράφουν η θυγατέρα και η σύζυγος του επαρχειακού 
γιατρού οι οποίες φαίνονται μόνιμα εγκατεστημμένες στην περιοχή. 

Η δημόσια εκπαίδευση στην Κέρκυρα ήταν παντελώς απούσα, καθ’όσον 
δεν καταβάλλονταν κατά τα χρόνια της Ενετοκρατίας δημόσιες δαπάνες 
για τη λειτουργία της. Το κενό το αναπλήρωνε η ιδιωτικά παρεχόμενη 
εκπαίδευση η οποία αφορούσε, ως είναι ευνόητο,  τις εύπορες 
οικονομικά οικογένειες  οι οποίες διέθεταν χρήματα για την κατ’οίκον 
διδασκαλία των γόνων τους, πληρώνοντας μαθήματα Ελληνικής 
Φιλολογίας, Λατινικής γλώσσας, διδασκόμενα κυρίως από καθολικούς 
μοναχούς. Στη συνέχεια η φοίτηση συνεχιζόταν σε πανεπιστήμια της 
Ιταλίας, όπως ήταν αυτό της Παβίας, του Παταυίου και αργότερα, μετά 
την Ένωση, προτιμητέο ήταν το πανεπιστήμιο των Αθηνών.71 

Γενικά υπήρχε απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης και οι παιδαγωγοί 
ήταν «ποικίλης παιδείας» ή ακόμη και αμαθείς, άμοιροι της 
Ορθογραφίας και της Γραμματικής, ιερείς στην πλειονότητά τους 
Έλληνες ή Ιταλοί που ίδρυαν ιδιωτικά σχολεία για να καλύπτουν τις 
προσωπικές τους οικονομικές ανάγκες.  

Απτή απόδειξη αποτελούν οι νοταριακές πράξεις, τα δικόγραφα, οι 
καταγραφές μοναστηρίων, όπου με δυσανάγνωστο τρόπο 
καταγράφονται τοιουτοτρόπως, λόγω της κακής ορθογραφίας και 
σύνταξης, αλλά και της μεικτής γλώσσας, ελληνική με παρεισφρύσεις 
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ιταλικών και αγγλικών λέξεων και λέξεις ορολογίας. Βέβαια, δεν 
ελλείπουν και προσωπικότητες που διέθεταν υψηλή επιστημονική 
κατάρτιση και που διετέλεσαν καθηγητές σε πανεπιστήμια, διευθυντές 
μουσείων και βιβλιοθηκών στο εξωτερικό. 

Οι δημοκρατικοί Γάλλοι διοργάνωσαν σύστημα Εκπαίδευσης ιδρύοντας 
από ένα δημοτικό σχολείο σε κάθε νήσο. Το δημοτικό σχολείο της 
Κέρκυρας διηύθυνε ο Λιβιώτης και εκεί διδάσκονταν Γραφή, Αριθμητική, 
Γαλλικά και Γυμναστική από Γάλλους αξιωματικούς.  

Ακόμη ίδρυσαν και βιβλιοθήκη με 4.000 τόμους, που τους πήραν από το 
μοναστήρι της Αγίας Ιουστίνης. Ακόμη, συμπληρώθηκε και λειτούργησε 
και ως αναγνωστήριο με την προσφορά από Γάλλους αξιωματικούς 
εφημερίδων και περιοδικών.  

Επίσης ιδρύθηκε και στρατιωτική σχολή, όπου διδάσκονταν Ιστορία, 
Γεωγραφία, Γάλλοι κλασσικοί συγγραφείς, χορός και σχεδιογραφία. 
Μάλιστα εγκαταστάθηκε και λειτούργησε και τυπογραφείο υπό τη 
δεύθυνση του Ιουβέν [8 /5/1798].  

Λόγω της ολιγόχρονης παρουσίας των Δημοκρατικών Γάλλων στην 
Κέρκυρα, δεν ιδρύθηκαν τα σχεδιαζόμενα δημοτικά σχολεία των κωμών. 

Σύμφωνα, λοπόν, με το σύνταγμα της Επτανήσου Πολιτείας του 1803 και 
του σχετικού νόμου που ψηφίστηκε στις 14/2/1803 οριζόταν η με 
δημόσιες δαπάνες δημόσια εκπαίδευση.  

Η σχετική νομοθεσία προέβλεπε τη σύσταση και λειτουργία από δύο 
προκαταρτικών σχολείων στην Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά και από 
ένα στα μικρότερα νησιά των Επτανήσων. Διορίστηκαν δάσκαλοι  οι 
οποίοι πληρώνονταν από τα Επαρχεία με 14 τάλληρα ετησίως. Η 
εισφορά, δηλαδή τα δίδακτρα των πλουσίων μαθητών ήταν 3 τάλληρα 
ετησίως, ενώ οι πτωχοί μαθητές φοιτούσαν δωρεάν.  

Στα σχολεία αυτά διδάσκονταν οι μαθητές Γραμματική, στοιχεία 
Γεωγραφίας και Ιστορίας, κλασσικούς συγγραφείς, Αγρομετρία, Φυσική 
Ιστορία, το Σύνταγμα της Πολιτείας και, πριν τις θερινές διακοπές, οι 
μαθητές εξετάζονταν από τις Εγχώριες Αρχές και οι άριστοι 
βραβεύονταν με μετάλλιο χρυσό ή αργυρό που για την Κέρκυρα στη μία 
όψη του είχε έναν Πήγασο και στην άλλη  στεφάνι ελιάς με την 



επιγραφή «Η Βουλή τω φιλομούσω νέω διά τάς χρηστάς ελπίδας». Η 
φοίτηση στο σχολείο αυτό ήταν τριετής.72 

Για τη συντήρηση των σχολείων οι πρόσοδοι προέρχονταν από τα 
εισοδήματα των μοναστηρίων, τα δίδακτρα των μαθητών, 
επιχορηγήσεις του κράτους και δωρεές πλουσίων και φιλοπροόδων 
πολιτών. Το ίδιο συνέβαινε και για τις βιβλιοθήκες. Οι δε δάσκαλοι 
συνταξιοδοτούνταν, όταν συμπλήρωναν το εβδομηκοστό έτος της 
ηλικίας τους. 

Το πρώτο Ιόνιο Γυμνάσιο της Κέρκυρας  ιδρύθηκε στο χώρο της Μονής 
της Τενέδου και καθηγητής των Ελληνικών κλήθηκε να διδάξει ο 
Γιαννιώτης ιερέας, Ανδρέας Ιδρωμένος με βοηθό του το Χριστόφορο 
Περραιβό, σύντροφο του Ρήγα Φεραίου, ο οποίος μάλιστα φοίτησε στην 
Ιατρική Σχολή του Λιβόρνου. Άλλος καθηγητής ήταν και ο γιος του 
Ανδρέα Ιδρωμένου, Παναγιώτης.  

Η έναρξη του Ιόνιου Γυμνασίου γιορτάστηκε στις 9 Μαρτίου 1803 και 
Έφορος του σχολείου ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο αριθμός των 
εγγεγραμμένων μαθητών ανήλθε σε 159. Το γυμνάσιο αυτό 
διατηρήθηκε και επί κυριαρχίας του αυτοκράτορα Ναπολέοντα [1808] 
και μετονομάστηκε τότε σε αυτοκρατορικό.  

Κατά την ενδιάμεση κατοχή των Επτανήσων από τους Ρώσους, υπό το 
ναύαρχο Ουσακώφ, γίνεται αμέσως (2 Ιουνίου 1799) φραστική μόνο, 
όπως αποδείχθηκε, αναφορά για την ανάγκη δημιουργίας δημόσιας 
εκπαίδευσης «Να συσταθεί μία Ακαδημία ή σχολείο δια τα μικρά παιδιά 

και με τοιούτον τρόπον θέλει προξενηθεί ωφέλεια εις την κοινότητα κατά 

την επιθυμία της». 

 Με συνεχείς προτάσεις του Αγγέλου Όριου αρχικά και μετά με τον 
πληρεξούσιο των Ρώσων, κόμητος Γεωργίου Μοντσενίγου, όπως «το 

αριστοκρατικόν σώμα θέλει συστήση ένα δημόσιον σχολείον δια φώτισιν 

των νέων της χώρας, μπόργων και χωρίων, ήγουν τρία τέταρτα από τα 

μπόργα και χωρία και το έτερον τέταρτον από την χώρα», δημιουργείται 
πρόσφορο κλίμα. 

Η Γερουσία με απόφασή της στις 27 Απριλίου 1803 θέτει σε εφαρμογή 
το πρόγραμμα για εξεύρεση χώρων και πόρων με επιθεωρήσεις σε 
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μοναστήρια και άλλα κτίρια που θα έπρεπε να αναπλασθούν για το 
σκοπό αυτό.  

Πρίγκηψ και Πρόεδρος της Γερουσίας ήταν ο Γεώργιος Θεοτόκης και 
ανατέθηκε στις 14/6/1803 στο Γραμματέα της Επικρατείας, κόμη Ιωάννη 
Καποδίστρια η ίδρυση και λειτουργία σχολείου για επιμόρφωση 
υπαλλήλων του κράτους, με παράλληλο διορισμό των διδασκόντων στη 
σχολή αυτή. 

Το νέο Σύνταγμα της 23ης Νοεμβρίου 1803 με το άρθρο 113 θέτει υπό 
την προστασία της Γερουσίας τη δημόσια εκπαίδευση, με το άρθρο 97 
επικυρώνει το διορισμό του ιερέως Ανδρέα Ιδρωμένου, ως επιμορφωτή 
και δάσκαλο των Ελληνικών, στους μέλλοντες να περιβληθούν το σχήμα 
του ιερωμένου. Ακόμη διορίστηκε και ο Χριστόφορος Περραιβός ο 
οποίος θα δίδακε Ελληνικά στους υπαλλήλους.  

Με το άρθρο 99 συστήνονται 44 σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης σε 
όλα τα νησιά της Ιόνιας  Πολιτείας και συγκεκριμένα  για το νησί της 
Κέρκυρας ιδρύονταν δύο σχολεία στην πόλη, δύο στα προάστεια και έξι 
στην ύπαιθρο. 

Ορίζεται ποσό 1000 τσεκινίων για τα έξοδα του εκπροσώπου που θα 
επισήμανε στο εξωτερικό κατάλληλο διδακτικό προσωπικό. Ακόμη 
δημεύονται στην Κέρκυρα τα μοναστήρια της Αγίας Αικατερίνης και τα 
κελιά διαμορφώνονται σε αίθουσες σχολείου. Επίσης, όπως 
προαναφέρθηκε, χρησιμοποήθηκε και η μονή της Τενέδου.  

Ακόμη προβλέφθηκε κανονισμός λειτουργίας των σχολείων, με 24 
άρθρα, αντίγραφο του οποίου παρέλαβε κάθε μαθητής για την πιστή 
τήρησή του. Το ίδιο αντίτυπο παρεδόθει και στους αρχηγούς 
διαμερισμάτων (3/11/1805). 

Άρχισαν να αποστέλλονται ποικίλες δωρεές σε χρήματα και βιβλία από 
την οικογένεια Ζωσιμά, εγκατεστημένη στη Ρωσία. Η αποδοχή της 
εκπαίδευσης δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντική, πράγμα το οποίο 
επισημαίνεται σε αναφορά του Ιωάννη Καποδίστρια, την 26η Μαίου 
1806, προς τη Γερουσία,. Μάλιστα ο Ι.Καποδίστριας εισηγήθηκε να 
εφαρμόζεται προοδευτικά το σύστημα πειθαναγκασμού γονέων και 
μαθητών. Αρχικά θα ενθαρρύνονταν, κατόπιν θα επιπλήττονταν, σε 
υποτροπή θα τιμωρούνταν και σε περίπτωση συστηματικής ανυπακοής 
θα αποβάλλονταν από την Εκπαίδευση. 

Για να έχει προοπτική η μόρφωση-φοίτηση οριζόταν ότι η απόκτηση 
τίτλου σπουδών ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη στο 



Δημόσιο και οι γονείς που δεν φρόντιζαν να εγγράφουν τα παιδιά του 
στα σχολεία, αποκλείονταν από κάθε δημόσια θέση. 

 Όταν οι δημοκρατικοί Γάλλοι ανέλαβαν την κυριαρχία της Επτανήσου 
με το τυπογραφείο που έφεραν και που αποκαλούνταν «Τυπογραφία του 

Γένους», διευθυντής ορίστηκε ο Σ.Σαραντόπουλος, συνέβαλαν  στην 
παραγωγή πολλών συγγραμμάτων, περιοδικών και πολιτικών 
εφημερίδων, όπως είναι ο «Ιόνιος Μηνύτωρ», «Αστική γαζέττα»(Gazetta 
Urbana), «Ο Χρόνος», (L’Anno), «Η Μέλισσα»(L’Apde) και ο «Λόγιος 

Ερμής» (Mercurio Letterario). 

Στις 28 Οκτωβρίου 1809 αποφασίζεται η ίδρυση Λυκείου στο μοναστήρι 
της Υ.Λαμποβίτισσας στην περιοχή Ανεμόμυλου-Γαστράδων, γήπεδα 
στους Γαστράδες και στο Κεφαλομάντουκο,  τα οποία επιλέγησαν ως 
κατάλληλα για την άθληση των μαθητών. Γίνεται καθορισμός των πόρων 
(εσόδων και εξόδων), αλλά ουδέποτε μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου του 
1811 δεν έγινε άλλη νύξη στα έγγραφα της Γερουσίας περί Δημόσιας 
Εκπαίδευσης. 

Ο Επιθεωρητής Στυλιανός Δώριας Προσαλέντης κατέθεσε και κανονισμό 
που προέβλεπε όλες τις σχετικές διατάξεις λειτουργίας σχολείων, 
πρόγραμμα μαθημάτων, σχολικές αργίες και ακόμη την καθιέρωση της 
δημοτικής γλώσσας.  

Φαίνεται ότι η πρόσδεση της Εκπαίδευσης στο άρμα της 
νεοσυσταθείσας Ιονίου Ακαδημίας (1808) να μην ικανοποίησε κάποιους 
και το όλο σχέδιο ακυρώθηκε με το θέσπισμα της Γερουσίας αρ.169 της 
30/1/1812 και δεν έγινε αποδεκτό. Η ίδια η Ακαδημία ανέστειλε τη 
λειτουργία της με την αποχώρηση των Γάλλων (1814) . 

Η Αγγλική Προστασία επί της Επτανήσου με εισήγηση του Ιωάννη 
Καποδίστρια, πληρεξουσίου της Ρωσίας στο συνέδριο των Παρισίων του 
1815, προέβλεπε τη διατήρηση των όρων του Συντάγματος του 1806. 
Όμως μέχρι το 1821 δεν υπήρχε καμία πράξη της Γερουσίας, παρά μόνο 
στις 17/5/1821, η με αριθμό 22 η οποία προέβλεπε την ίδρυση 
Ινστιτούτου στην Ιθάκη. 

Όμως ο Αρμοστής Μαίτλαντ, ήδη από τη 17 Μαρτίου 1820, είχε 
προτείνει το διορισμό του Λόρδου Γκίλφορδ ως Προέδρου και 
Διευθυντή του μέλλοντος να ιδρυθεί Κολλεγίου στην Κέρκυρα το οποίο 
θα εξελιχθεί στην περίφημη Ιόνιο Ακαδημία η ζωή της οποίας θα 
διαρκέσει μέχρι την Ένωση με την Ελλάδα. Ακόμη επιτράπηκε στον 
Άγγλο Ιακ.Λουζινιάν να ιδρύσει, στην Κέρκυρα, αλληλοδιδακτική σχολή 
(5 Φεβρουαρίου 1820). 



Ο λόρδος Γκίλφορδ εισηγήθηκε και πέτυχε την ίδρυση προκαταρτικών 
σχολείων σε κάθε νήσο για την εκπαίδευση των χωρικών και από ένα 
δευτερεύον σχολείο, στην πρωτεύουσα κάθε νησιού, όπου τα παιδιά 
των «καλών»οικογενειών θα διδάσκονταν Ελληνικά, Λατινικά, 
Φιλολογία και Αριθμητική, στοιχεία Γεωμετρίας και την  Αγγλική 
Γλώσσα. 

Η περιοδεία Γκίλφορδ-Χ.Φιλητά και Αθανασίου Πολίτη έφερε στο φως 
την παραμέληση της Εκπαίδευσης, τους πενιχρούς μισθούς των 
διδασκόντων, την ακρίβεια στην αγοράβιβλίων και σχολικών ειδών και 
αποφασίστηκε ότι οι δάσκαλοι των προκαταρτικών να είναι από τα 
νησιά, αλλά οι καθηγητές που προσφέρουν ανώτερη εκπαίδευση να 
είναι πιο μορφωμένοι και ακόμη και από άλλες περιοχές. Ο μισθός τους 
ήταν πενιχρός. Ο θεωρούμενος ως ο πλέον υψηλός ήταν 45 τάλληρα 
ετησίως για τον καθηγητή, ο βοηθός του, ο υφηγητής θα λέγαμε, είχε 
μισθό 15 τάλληρα και ο λέκτορας 8 τάλληρα. 

Στην έκθεση την οποία υπέβαλε ο Γκίλφορδ με την επιστροφή του (23 
Μαρτίου 1823) αναφέρεται η αναγκαιότητα κατάργησης των 
δευτερευόντων σχολείων ως δαπανηρών και μη επιτελούντων την 
αποστολή τους. Η κατάσταση την οποία υπέβαλε αναφορικά με τα 
αλληλοδιδακτικά σχολεία της Επτανήσου ανέφερε: 

Κέρκυρας      2 σχολεία, 185 μαθητές, οργανώνονται. 

Παξών           1 σχολείο , 30  μαθητές με μικράν πρόοδον. 

Λευκάδος      ουδέν. 

Κεφαλληνίας 2 σχολεία με 92 μαθητές, ανάγκη οργανώσεως. 

Ιθάκης            1 σχολείο, 70 μαθητές, εις μεγάλην αταξίαν. 

Ζακύνθου     14 σχολεία με 469 μαθητές, εις καλλίστην κατάστασιν. 

Κυθήρων     5 σχολεία με 443 μαθητές, επίσης εις καλλίστην κατάστασιν.          

Για τη λειτουργία και την επάνδρωση των σχολείων είχαν γραφεί στον 
προϋπολογισμό δαπάνες 3.359 λίρες, όμως, προτιμήθηκε να διατεθούν 
1.034 λίρες και έτσι αντιστοιχούσαν 8 λίρες για κάθε σχολείο ετησίως, 
όταν τα σχολεία στην Κέρκυρα ήταν 124 τον αριθμό την εποχή εκείνη.73 

Στις 4 Μαρτίου 1825 ιδρύθηκε σχολείο στη Μονή Τριμάρτυρος, περιοχή 
Ανεμόμυλου, με πολλούς μαθητές από τις γύρω περιοχές με δίδακτρα 
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περίπου 50 φαρδίνια. Ενεγράφησαν πολλοί μαθητές, γιατί το οίκημα το 
παρείχε ο διδάσκαλος.Το πείραμα επαναλήφθηκε χωρίς διάρκεια και 
επιτυχία στο Μαντούκι. Ενώ στον Ανεμόμυλο φοιτούσαν 60 μαθητές, 
στο Μαντούκι, την άλλη κεντρική συνοικία της πόλης της Κέρκυρας, 
ενεγράφησαν 35 μαθητές, όμως λόγω της στενότητας του κτιρίου, 
έπαυσαν τη φοίτηση. 

Η μέθοδος διδασκαλίας ήταν αλληλοδιδακτική. Αποφασίστηκε με 
εισήγηση του Αθαν. Πολίτη, ο οποίος θεωρούσε δεδομένη την προθυμία 
των αγροτών γονέων να πληρώνουν δίδακτρα για την καλή λειτουργία 
των σχολείων, όπως στο σχολείο του Ανεμόμυλου, η ίδρυση και 
λειτουργία για το σχολικό έτος 1826-1827 σχολείων προκαταρτικών στην 
περιοχή Λευκίμμης. Έτσι ιδρύθηκαν το σχολείο Περιβολίου με 35 
μαθητές, το σχολείο Κουσπάδων με 43 μαθητές, των Αναπλάδων με 70 
μαθητές και των Μελικίων με 61 μαθητές. 

Οι αιτήσεις εγγραφής με ενθάρρυνση και του λόρδου Γκίλφορδ 
εστάλησαν στις αγροτικές περιοχές της Κέρκυρας (4/1/1827). Μετά το 
θάνατο του Γκίλφορδ την 31/5/1828 δημοσιεύτηκε η 16η πράξη του 
Γ΄Κοινοβουλίου με την οποία ρυθμίζονταν όλα τα θέματα της 
Εκπαίδευσης που αφορούσαν: 

1. Σχολεία Προκαταρτικά,  

2. Δευτερεύοντα Σχολεία στις πρωτεύουσες των νήσων,  

3.Το Ιεροσπουδαστήριο [πρ.89 της 5/6/1827 του Β΄Κοινοβουλίου],  

4. Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα,  

5. Σύσταση Γενικής Επιτροπής Παιδείας, υποχρεώσεις, δικαιοδοσίες,  

6. Σπουδές, καθηγητές, έδρες, υπάλληλοι Πανεπιστημίου,  

7. Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Ιεροσπουδαστηρίου,  

8.Δαπάνες 6.300 στερλίνες χωρίς κτιριακή υποδομή,  

9.Κατάργηση κάθε άλλης προηγούμενης πράξης για την Εκπαίδευση. 

Σε έκθεση του Αθαν. Πολίτη στις 24 Δεκεμβρίου 1832 τα σχολεία της 
νήσου Κέρκυρας από 22 έγιναν 27 με 1127 μαθητές. Το 1832 έγινε 
Άρχων της Παιδείας ο Ανδρέας Μουστοξύδης ο οποίος σε στατιστική του 
μελέτη για το σχολικό έτος 1833 αναφέρει ότι τα σχολεία μειώνονται και 
ο αριθμός των μαθητών σε αναλογία με τον πληθυσμό ο οποίος όφειλε 
να «συμμετάσχη του ευεργετήματος της εκπαιδεύσεως» υστερεί κατά 9/10.  

Μάλιστα η έκθεση αποδίδει τη μείωση αυτή των μαθητών στην έλλειψη 
αγάπης για τη μόρφωση, στα δίδακτρα, στον κανονισμό λειτουργίας των 



σχολείων, στην αυταρχικότητα του συστήματος της εκπαίδευσης, στην 
αδιαφορία των γονέων και την ανάγκη ύπαρξης πολλών εργατικών 
χεριών στις αγροτικές καλλιέργειες. 

Στις 23 Ιουλίου 1834 με  την πράξη ΙΘ΄ της Γερουσίας συστήνονται 
σχολεία ακόμη και σε χωριά με πληθυσμό εκατό οικογενειών, ενώ όσα 
θα ήταν μικρότερα θα πήγαιναν οι μαθητές σε γειτονικά χωριά. Οι 
μαθητές θα μπορούσαν να φοιτήσουν σ’αυτά τα σχολεία λόγω της 
αυτοδιδακτικής μεθόδου (οι μεγαλύτεροι μαθητές δίδασκαν τους 
νεότερους). Ακόμη οι μαθητές πλήρωναν ένα ποσό 24 φαρδινίων 
ετησίως ως δίδακτρα, ενώ οι φτωχοί εξαιρούνταν. 

Την 5/5/1835 ο Ανδρέας Μουστοξύδης για πολιτικούς λόγους 
παραιτήθηκε και ανέλαβε το αξίωμα του Άρχοντος της Παιδείας ο 
Στάμος Γκαγκάδης με γενικό επιθεωρητή τον Άγγλο πάστορα Ι.Λάουντς. 
Αυτός ενίσχυσε την προσπάθεια εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας στο 
ιδιωτικό σχολείο του Θόμψων που λειτουργούσε στην πόλη της 
Κέρκυρας.  

Ακόμη ενισχύθηκε η ίδρυση παρθεναγωγείου στην Κέρκυρα από την 
κ.Ρόμπινσον. Σε έγγραφα υποβληθέντα από τον αιδεσιμότατο Λάουντς 
αναφέρονται σχολεία «μη συσταθέντα, αλλά προταθέντα και μη έχοντα 

διδάσκαλον στα χωριά της Κέρκυρας: Κουσπάδες, Χλωμός, Αργυράδες, 

Κορακάδες, Βασιλάτικα.»  

Σε έκθεση του έτους 1837 αναφέρονται και δέκα σχολεία θηλέων εκ των 
οποίων τα τρία λειτουργούσαν στην Κέρκυρα με 233 μαθήτριες. Το 1839 
ιδρύθηκε κολλέγιο στην Κέρκυρα για μαθητές 13 ετών και άνω, 
τρόφιμους με έξοδα της Πολιτείας και η διάρκεια φοίτησης σ’αυτό 
καθορίστηκε σε έξι έτη. Τα εγκαίνια του κολλεγίου πραγματοποιήθηκαν 
την 1/4/1840. 

Τον Ιούνιο του 1840 άρχων της Παιδείας διορίστηκε ο Γερουσιαστής 
κόμης Δελαδέτσιμας και αργότερα με τη 10η αναγκαστική πράξη της 
Γερουσίας (8/1/1843) ρυθμίστηκαν όλα τα θέματα της δημόσιας 
Εκπαίδευσης. Η θέση που κατείχε ο Άγγλος Επιθεωρητής καταργήθηκε 
και ορίστηκε θέση Γραμματέα της Επιτροπής Παιδείας, θέση την οποίαν 
κατέλαβε ο Αντώνιος Λευκόκοιλος κόμης Δούσμανης. 

Αξιοσημείωτη είναι η μεγάλη πρόοδος της Εκπαίδευσης των θηλέων, 
κυρίως, των Παρθεναγωγείων με εξέχουσα τη λειτουργία των 
ευρισκομένων στην  Κέρκυρα. Μετά το 1843 η Γενική Επιτροπή Παιδείας 
ρύθμιζε τα σχετικά με την όλη Εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική) και 
στηρίχθηκε και εφάρμοσε τις αποφάσεις της Γερουσίας (πρ.55 και 68 



της 25/5/1844 του Ζ΄Κοινοβουλίου και την πρ.24 του Η΄Κοινοβουλίου) 
και μέχρι την Ένωση με την Ελλάδα (1864) καμία περαιτέρω νομοθετική 
μεταβολή δεν επισυνέβει.74 

Λόγω, λοπόν, των ιδιαίτερων αυτών συνθηκών που αφορούσαν την 
Εκπαίδευση στις αγροτικές, βασικά, περιοχές της Κέρκυρας, οι γυναίκες 
παρέμειναν στο περιθώριο των ευκαιριών για μόρφωση και βίωσαν την 
ανισότητα, ακόμη και όταν αυτό ήταν πλέον  θεσμοθετημένο στην 
περιοχή.  

Η μειονεκτική τους θέση προερχόταν βασικά από την κυρίαρχη 
νοοτροπία ότι τα κορίτσια σε σχέση με τα αρσενικά παιδιά της 
οικογένειας δεν τα χρειάζονται τα γράμματα και η ανάγκη για εργατικά 
χέρια ήταν αδήρητη, τόσο που το δικαίωμα και η επιθυμία για μόρφωση 
των κοριτσιών να μη βρίσκει καμία απήχηση.  

Παρατηρούμε, λοιπόν, στις νοταριακές πράξεις αναφορές του είδους 
«και οι δυο σύζυγοι εδήλωσαν αγράμματοι» και γι’αυτό δεν 
υπογράφουν, αλλά η πλειονότητα αυτών που υπογράφουν είναι άνδρες 
ακόμη και κατά τους πρώτους χρόνους του 19ου αιώνα κατά τους 
οποίους δεν λειτουργούσαν στην περιοχή σχολεία.  

Συνήθως όσοι υπογράφουν είναι ιερείς ή οι «κατά συνήθεια» μάρτυρες 
σε νοταριακές πράξεις, τη συχνή παρουσία των ιδίων αυτών προσώπων 
την επισημάναμε στις πράξεις που εξετάσαμε. Όπως είναι ευνόητο 
αρνητικά δρούσε και η οικονομική κατάσταση των κατοίκων της 
περιοχής αναφοράς μας και ο μεγάλος αριθμός παιδιών στις 
οικογένειες. 

Ακόμη η χαμηλή πνευματική ανάπτυξη της περιοχής οφείλεται στην 
απομόνωσή της από την πόλη της Κέρκυρας λόγω της έλλειψης 
συγκοινωνιακού δικτύου. Η Λευκίμμη απέχει από τη Χώρα 42 χιλιόμετρα 
και η πρόσβαση γινόταν από την ημιορεινή περιοχή των Αγίων Δέκα 
Μέσης και δια θαλάσσης με ιδιωτικά πλωτά μέσα.  

Ακόμη και να τελείωναν το δημοτικό αλληλοδιδακτικό σχολείο δεν 
υπήρχε η δυνατότητα μετάβασης στην πρωτεύουσα του νησιού για 
γυμνασιακές σπουδές και οι μαθητές της Ν.Κέρκυρας απέκτησαν τάξεις 
Ελληνικού σχολείου (Β/θμιας Εκπαίδευσης) το σχ.έτος 1892-1893 με τη 
λειτουργία του στη Λευκίμμη, και μόνο κατά το 1913 αναφέρεται 
εγγραφή σ’αυτό μαθήτριας η οποία μάλιστα καταγόταν από άλλη 
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περιοχή, εκτός Κέρκυρας και η οποία τελικά δεν φοίτησε τη 
συγκεκριμένη χρονιά.75 

Στην περιοχή του χωρίου Χλωμού, κατά το έτος 1862, λειτουργούσε  
σχολείο με 4 τάξεις, τους δε γραμματοδιδασκάλους πλήρωναν οι Δήμοι. 
Στεγάστηκε στο γυναικωνίτη του ναού του Αγίου Νικολάου, αργότερα 
στην οικία του Δημοσθένη Ερωτόκριτου Λαβράνου στην περιοχή Κούρτη 
και στη συνέχεια στην κατοικία του ιερέα Ν.Γρανά στον Άγνο. 

Πρώτος διδάσκαλος αναφέρεται ο Τάκης Λαβράνος και κατά το 1873 το 
σχολείο αριθμούσε 15 μαθητές. Μόνον το 1880 ιδρύθηκε κανονικό 
Δημοτικό Σχολείο. 

Θήτευσαν στο σχολείο οι Γατσούλης Ιωάννης, 1864-1866, από Λευκίμμη 
καταγόμενος, ο Μπαλής Δημήτριος, 1866-1868, από Χλωμό, Μάμαλος 
Αθανάσιος, 1868-1871, από Αγ. Προκόπιο. Ακόμη ο Γιοχάλας Σπυρίδων, 
1871-1877, από Κέρκυρα, ο Κάντας Αρσένιος, 1877-1880, από Λευκίμμη, 
ο Φίλιππας Γεώργιος, 1880-1882, επίσης από τη Λευκίμμη, ο Πολίτης 
Παναγιώτης, 1882-1884, από Κέρκυρα, ο Γκούσης Αθανάσιος, 1884-
1886, από Λευκίμμη, ο Βράδης Δημήτριος, 1886-1890, από Αγ. Μάρκο. 

Ακόμη υπηρέτησαν ως γραμματοδιδάσκαλοι ο Σαγιάς Νικόλαος, για το 
διάστημα 1890-1892, από τους Συναράδες, ο Καρύδης Αθανάσιος, 1892-
1893, καταγόμενος από Άγ. Προκόπιο, ο Μπάλος Ιωάννης, για τα 
χρονικά διαστήματα 1893-1897 και 1898-1899, καταγόμενος από την 
περιοχή Γύρου, ο Ρομαντάς Βασίλειος, 1897-1898, από την Κέρκυρα και 
για το τέλος του αιώνα αναφοράς μας διδάσκαλος στο σχολείο του 
Χλωμού ήταν ο Δημήτριος Λαβράνος από το Χλωμό για τα έτη 1899-
1903. 76 
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Κεφάλαιο 11ο   
Η οικογένεια - Η παντρειά - Η προίκα 
 
Στην περιοχή της Ν.Κέρκυρας τα σπίτια κληροδοτούνται στα άρρενα μέλη 
της οικογένειας διότι επιθυμούν η κατοικία την οποία κατέχει, εκτός από 
τον πρακτικό της σκοπό να στεγάσει και να προστατεύσει τα πρόσωπα 
που την χρησιμοποιούν, ακόμη έχει και συμβολικό χαρακτήρα. 
Αποδεικνύει το τοπικό σημείο, τις συντεταγμένες της ιδιοκτησίας της 
κάθε οικογένειας, το γεωγραφικό στίγμα της, καθώς και την επιθυμία 
αυτής για διαιώνιση του ονόματός της με τη μεταβίβαση αυτής της 
κατοικίας στα άρρενα τέκνα της και τον αποκλεισμό της παρείσφρυσης 
ξένων προς την οικογενειακή τους παράδοση μελών από άλλες φάρες.  

 
Τα θήλεα μέλη της οικογένειας παίρνουν, συνήθως, χωράφια, αμπέλια, 
ελαιόδενδρα και κάποιο κομμάτι οικιστικής γης, ένα σώχωρο, όπως το 
ονομάζουν, όπου μελλοντικά  έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν 
δική τους κατοικία και να ξεκόψουν ανεξαρτητοποιούμενα από αυτήν 
του πατέρα του γαμβρού. 

Θα τολμούσαμε να ισχυριστούμε ότι αυτή η παροχή στεγαστικής γης στα 
θήλεα μέλη της οικογένειας είναι ένα είδος «ανοίγματος», ένα είδος 
βήμματος προς την απαλλαγή από την πατριαρχική εξουσία, η οποία 
στην περιοχή αναφοράς μας, ακόμη και στις μέρες μας, εξακολουθεί να 
καθηλώνει τα άτομα τα οποία δεν απομακρύνονται για ανεύρεση 
εργασίας ή για σταδιοδρομία σε άλλη περιοχή της Ελλάδας και 
προτιμούν να απασχολούνται σε αγροτουριστικές ενασχολήσεις, 
παραμένοντας στο χώρο γέννησής τους.  

Αλλά ακόμη και να συμβαίνει τα παιδιά της οικογένειας να λείπουν, 
έχοντας μετοικήσει σε άλλη περιοχή, οι γονείς, αν έχουν να επιλέξουν σε 
ποιο από τα παιδιά τους θα κληροδοτήσουν την κατοικία τους και τα 
σώχωρα και τον περιαύλιο χώρο, ανάμεσα σε ένα γιο που απουσιάζει, 
όντας ακόμη και μετανάστης σε μακρινή χώρα και σε ένα θηλυκό παιδί 
τους που διαμένει στο χωριό τους και που από αυτό ενδέχεται να έχουν 
φροντίδα και συμπαράσταση, σίγουρα θα επέλεγαν να κληροδοτήσουν 
τα αναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία στο γιο. Αυτός κρατάει το όνομα, 
αυτός και την κατοικία.  

Ο ρουχισμός για το ντύσιμο της κατοικίας αφορά κυρίως και απαράβατα, 
όπως διαπιστώσαμε, μαξιλαριά και στρώμμα γεμάτα με μαλλί. Ακόμη 
ντιμέλες δηλ.μαξιλαροθήκες, παγκαλέτα δηλ.κρεβατόγυρους, σεντόνια 



υφαντά βαμβακερά και λινά και πάπλωμα και αυτό παραγεμισμένο με 
μαλλί.  
Ο αριθμός των σεντονιών και των μαξιλαροθηκών ποικίλει, γιατί αλλού 
γίνεται αναφορά με την έκφραση «κατά το συνήθειο του τόπου» που 
συνήθως είναι έξι από κάθε είδος και αλλού προσφέρονται ανάλογα με 
όσες ήταν οι δυνατότητες της οικογένειας να αγοράσει, οπότε 
καταγράφονται ως «αγοραστά» ή «σπιτίσια ή εντόπια», όσα δηλ. παρήγε 
κάθε σπίτι «στο γιασίδι». Αν η οικογένεια έχει και εκτρέφει ζώα, τότε 
προσφέρεται και καρπέτα μάλλινη.  
Η έννοια του θεσμού της προίκας ποικιλοτρόπως βιώνεται στις κατά 

τόπους κοινωνίες του Ελλαδικού αγροτικού χώρου και έχει τη βάση της 

στις αντίστοιχες κοινωνικο-οικονομικές δομές του.  

Εξαρτάται ουσιαστικά από τον τρόπο εκμετάλλευσης της αγροτικής γης 

προς επιβίωση κάθε νοικοκυριού, το οποίο συγχρόνως αποτελούσε και 

μία καλά οργανωμένη οικονομική μονάδα παραγωγής και κατανάλωσης 

αγαθών και ως εκ τούτου η προικοδοσία σε γη ήταν μία πολύ δύσκολη 

υπόθεση. 

Είναι γνωστό ότι στα νησιά η δυνατότητα απόκτησης μεγάλου κλήρου 

είναι αδύνατη και έτσι η στενότητα του χώρου, η ιδιομορφία του, όπως 

αυτή περιγράφηκε στην αρχή του έργου καταδεικνύουν πόσο δύσκολο 

ήταν να κατατμηθεί αυτή και να μοιραστεί στα θηλυκά της οικογένειας 

και να αποσπαστεί από την κατοχή και εκμετάλλευση των υπόλοιπων 

μελών της. 

Έτσι θεωρούσαν απαραίτητο να δώσουν στα άρρενα τέκνα τους την 

κατοικία, το σώχωρο και τη μεγαλύτερη μοίρα της γης. Σε αυτήν θα 

ερχόταν να προστεθεί, με το γάμο τους και τη συγκατοίκηση με τα 

πεθερικά, η προίκα της νύφης. 

Τα θήλεα μέλη της οικογένειας, τα οποία θα αποσπώνταν από την 

πατρική οικογένεια και θα προστίθεντο και ως εργάτριες στην οικογένεια 

προορισμού, προτιμούσαν να τις κρατούν σε αρκετά μεγάλη για την 

εποχή ηλικία ανύπανδρα, γνωρίζοντας, βέβαια, ότι μπορεί να 

παραμείνουν σε αυτό το status για το υπόλοιπο της ζωής τους. 

Για το λόγο αυτό στο χώρο της Νότιας Κέρκυρας υπήρχαν και υπάρχουν 

πολλές ανύπανδρες γυναίκες(γεροντοκόρες, μεγαλοκοπέλλες) οι οποίες 



προσθέτουν το μερίδιό τους στα κτήματα, κυρίως, του μεγαλύτερου 

αδελφού, με την οικογένεια του οποίου συγκατοικούν και ανατρέφουν τα 

παιδιά του, μεγαλώνουν τα ζωντανά του και τα γεννήμματά του, 

διαβιώντας μαζί. 

Βέβαια, με την υπογεννητικότητα σε θήλεα μέλη, η κοινωνία της Νότιας 

Κέρκυρας, έδινε την ευκαιρία του γάμου και σε μεγαλοκοπέλες. 

Ακόμη, παρατηρήσαμε γυναίκες να συνάπτουν και δεύτερο και τρίτο 

γάμο, κάνοντας την παραχώρηση να παντρευτούν σε γειτονικό ή σε πιο 

μακρινό από τον τόπο γέννησής τους χωριό. 

Μάλιστα στην προίκα που είχαν λάβει στους προηγούμενους γάμους 

τους, οι γονείς προσέθεταν καινούρια δοσίματα και κυρίως ένδυση, 

κοσμήματα και χρηματικά ποσά. 

Γενικά στις κοπέλλες της παντρειάς έδιναν μικρές εκτάσεις γης, κυρίως 

ελαιόδενδρα  και, το θεωρούσαν ορθό, να δίνουν τουλάχιστον και «ένα 

τσαπί» αμπέλι, διότι το κρασί ήταν βασικό στοιχείο της διατροφής των 

κατοίκων της περιοχής, μαζί, βεβαίως, και με το ελαιόλαδο. 

Βέβαια, εάν η οικογένεια «είχε τον τρόπο της» έδινε χρήματα και 

κοσμήματα, τα οποία καταγράφονταν σε προικοσύμφωνα και 

προικοπαραδόσεις και αποτελούσαν ένα είδος εξασφάλισης των 

γυναικών, καθώς η προίκα δεν ήταν δυνατόν νομικά να υπεξαιρεθεί και 

να πωληθεί, δίχως τη συγκατάθεση των γυναικών.  

Αλησμόνητο γεγονός, που καθορίζει χρονικά τις θύμησες και τα 
προσωπικά συμβάντα είναι η τέλεση του γάμου. Όσο πιο εντυπωσιακός 
είναι ο γάμος, από την άποψη του πλούτου, του αριθμού των 
προσκεκλημένων, των προικιών της νύφης, των «δοσιμάτων», των 
δώρων εκατέρωθεν, των εδεσμάτων, αυτό το γεγονός εντυπώνεται στη 
μνήμη των χωρικών ανεξίτηλα. Έτσι όταν θέλουν να πουν για ένα 
συμβάν το καθορίζουν «κοντά στο γάμο του τάδε», ή «μετά το γάμο του 

δείνα». 

 



Σε περιπτώσεις που η προίκα φαίνεται να πωλήθηκε, η σύζυγος, έχοντας 

το νομικό δικαίωμα, αξίωνε την αντικατάσταση της προίκας της με 

στοιχεία της περιουσίας του συζύγου της, δικής της επιλογής. 

ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΑ & ΠΡΟΙΚΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Π35.Στην αρ. Ι.Μ.28\ 4-3-1835 πράξη αναφέρονται: «εν το ονόματι του 

αγίου Θεού της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου θαυματουργού 

Σπυρίδωνος, «Η παρούσα Κυρία Αναστασία Τούρκω θυγάτηρ του π. 

Σπυρίδωνος ομού με την Γνώμην του υιού της Γεωργίου, κάτοικοι εις το 

παρόν χωρίον των Αγίων Θεοδώρων, εκ μιας βουλής και γνώμης, θέλουν 

υπανδρέβουν η άνωθι ηρημένη Αναστασία την αγαπημένην της ενγκόνα 

ονόματι Γιανέτα θυγάτηρ του Δήμου Μεταξά, προς τον Κύριον Ιωάννην 

Καβαδιάν του Κωνσταντίνου, από χωρίον Αργυράδαις, και διά προίκαν και 

προικοδοσίαν της αυτής Γιανέτας τάζη της ο αυτός Γαμβρός Κυριος 

Ιωάννης ένα στρόμα Γεμάτο μαλή, μία Μαξιλαριά ομοίως Γιωμάτη  Μαλή 

και ένα πάπλωμα, ένα πεσελή κρεμεζί ταλλήρων 25 εικοσιπέντε, ένα 

σοκάρδι ήτε κουτζομάνικο στολισμένο με πασαμάδες και μίαν κασέλαν 

κάρινην από τάλλαρα 5 πέντε. Τούτα όλλα εις το παρόν πριβάτο Γράμμα 

είναι Γραμμένα ειθέλησε απο αγαθωσύνην του να δώση τούτο το χάρισμα 

προς την ειρημένην Γιανέτα την μέλουσα αυτήν στεφανωθήναι ως διορίζουν 

οι Νόμοι της Χριστού Εκκλησίας και τούτα υπόσχεται να της τα μαντινάρι 

εις τους αιώνας τους μέλοντας με γενικόν δεσμόν των αγαθών του διά του 

παρόντος Δημοσίου Νοταρικού Γράμματος. Όθεν η προμελετημένη 

Αναστασία δεν της δίδει άλο παρέξ μόνον την ευχήν της και την του Χριστού 

διά να εισίν εις βωήθιάν της. Αλλά διά παρακαλέσεως των άνωθεν μερών 

εγράφθη η παρούσα προικοσύμφωνος παρόντων Σπυρίδωνος Βλάση 

π.Ιωάννου, και διά κύρωσιν της παρούσης ονομαστικώς υπογράφονται δύο 

γνώριμοι μάρτυρες του Κυρίου Καβαδιά επειδή δεν ηξεύρι Γράμματα όσον 

δε αυτοί οι μάρτυρες θέλη αξίζουν και διά την Αναστασίαν και τον υιόν της. 



Τη 28 απριλίου-10 μαΐου έτος Νέον 1835 Κατεστρόθη το παρόν εις βιβλίον 

πρότον και το θέτο εις την φίλτζα πρότην χαρτίον προβαλόμενον  

Αλεβίζης Κουρής μάρτυρας 

Γεώργιος Βλάσης Μάρτιρας 

 Ιωάννης μοναστηριότης π. ανδρέου Νοτάριος»  

Π84.Στο αρ.Σ.Θ.Κ.2533\30-12-1872 πράξη προικοσυμφώνου αναφέρεται: 

«Σήμερον την τριακοστήν του μηνός Δεκεμβρίου ημέραν Σάββατον, και 

ώραν τετάρτην μετά μεσημβρίαν, του χιλιοστού οκτακοσιοστού 

εβδομηκοστού δευτέρου έτος ελληνικού εν τη οικία του κ.Φωτίου 

Παλαιοχωρίτου π. ιερέως Σπυρίδωνος, κειμένη εν τη Κώμη Αναπλάδων εν 

τη γειτονία της εκκλησίας του Αγίου Αρσενίου εν η προσκληθείς μετέβην ο 

υποφαινόμενος Συμβολαιογράφος Λευκιμμαίων Σ.Θ.Κάντας εδρεύων εν 

Μελικίοις επί παρουσία και των υποφαινομένων γνωστών μοι και μη 

εξαιρουμένων μαρτύρων ως μ’εβεβαίωσαν, εμφανισθέντες οι γνωστοί ημών 

και άσχετοι πάσης συγγενείας μου ο αναφερόμενος κ.Φώτιος 

Παλαιοχωρίτης και η σύζυγός του Νικολέτα Κουλούρη π. Αναστασίου και η 

θυγάτηρ των Αθηνά, και ο Θεοφίλης Χρυσικόπουλος π. Αθανασίου και ο 

υιός του Παναγιώτης, άπαντες οι άνδρες γεωργοί αι δε γυναίκαι 

επαγγελόμεναι τα της εξοχής οικιακά έργα, ομολόγησαν ότι επειδή κατά την 

αύριον θα ιερουργηθή κατά τους ιερούς και Αποστολικούς Κανόνες της 

Αγίας του Χριστού Ανατολικής Εκκλησίας, ο γάμος του ρηθέντος κ. 

Παναγιώτου Χρυσικόπουλου μετά της ρηθείσης κ. Αθηνάς Παλαιοχωρίτη, 

ένεκεν τούτου ο πατήρ και η μήτηρ αυτής δίδουσι και παραδίδουσι προς τον 

πεθερόν κ.Θεοφίλην Χρυσικόπουλον και μέλλοντα γαμβρόν των 

κ.Παναγιώτην υιόν του την εις την αυτήν θυγατέρα των υποσχεθείσαν 

προίκαν ως πατρικήν και μητρικήν ως κάτωθεν περιγράφεται επί της οποίας 

τίθεται και η τιμή διά την απλήν εφαρμογήν του χαρτοσήμου παρ’εμού του 

Συμβολαιογράφου τουτέστιν:  



Δύο στρώματα από πανί σπιτικόν, εξ ων το μεν εν γεμάτο μαλί, το δε κενόν 

αξίας ως έγγιστα ταλλήρων δέκα 

έξ..................................................................................................................1

6 

Μίαν μαξιλαριάν από το ίδιον πανί γεμάτη μαλί επίσης τάλληρα 

έξ.............................................6  

Δύο μαξιλάρια από το ίδιον πανί γεμάτα βαμβάκι στολισμένα με κορδέλας 

μεταξωτάς επίσης ταλλήρων 

τριών.....................................................................................................3 

Έξ σινδόνια από πανί τοπικόν στολισμένα με μέρλα ταλλήρων 

τριάκοντα................................30  

Έν παγκαλέτο τοπικόν στολισμένον με μέρλα ταλλήρων 

δύο.......................................................2  

Έν εφάπλωμα τοπικόν γεμάτο βαμβάκι ταλλήρων 

οκτώ...............................................................8  

Έξ υποκάμησα κραμπένια εξ ών έν στολισμένο με κορδέλα ταλλήρων 

τριών.............................3 

 Έξ εμπόλιες εξ ών πέντε τοπικές της κεφαλής, η δέ κραμπένια στολισμένη 

με μέρλα αξίας ταλλάρων 

έξ.......................................................................................................6 

Έξ ποδιές επίσης ταλλήρων 

έξ...........................................................................................6 

Έξ ροκέτα ψιλά από πανί αγοραστόν βαμένον ταλλήρων 

έξ.........................................................6 

Μίαν κασέλα κάρινον κενούργια ταλλήρων 

πέντε.........................................................................5 



Προσέτι από ταύτης της στιγμής διαβιβάζονται εις την κατοχήν και 

κυριότηταν και νομήν και των ακολούθων περιγεγραμμένων κτημάτων 

τουτέστιν 

 α΄το ήμισυ στρυφοχωραφίου εις ονομασίαν Λιοκήλες ήτε Κουλούρη 

περιοχής Αναπλάδων πλησιάζοντος τα της κληρονομίας του Αθανασίου  

Κουλούρη...-Της κληρονομίας του Ιωάννου Πέτρου Παλαιοχωρίτου και της 

κληρονομίας Αλοϊζίου Βλάχου, αξίας επίσης ως έγγιστα ταλλήρων 

δώδεκα...................................................................................................12 

β΄προσέτι το χωράφιον εκτάσεως ως έγγιστα ενός μουζουρίου εις την ιδίαν 

ονομασίαν πλησιάζοντος τα της κληρονομίας του ιδίου αδελφού του 

Ιωάννου Παλαιοχωρίτου- Της κληρονομίας Ζαφείρη Διαλέτου, και 

Παναγιώτου Χρυσικόπουλου π.Αντωνίου, και Αναστασίου Χρυσικόπουλου π. 

ιερέως Χριστοδούλου αξίας επίσης ταλλήρων είκοσι...................................20 

γ΄ προσέτι το ήμισυ χερσότοπου εις ονομασία Καστελάνα περιοχής 

Αναπλάδων εκτάσεως ως έγγιστα δύο μουζουρίων. Το πάνω μέρος προς το 

μαΐστρο απ’όσα κατέχει εις την αυτήν θέσιν πλησίον Θεοδώρου Κουλούρη π. 

Δημητρίου και κληρονομίας Σταματέλου Μηρήλλα, αξίας επίσης ως έγγιστα 

ταλλήρων 

είκοσι.............................................................................................20 

Η όλη προιξ συνισταμένη εις τάλληρα ως ερρέθει 143 εκατόν τεσσαράκοντα 

τριών ίσων με δραχμάς 826 και 44\100---- 

Ο δε πατήρ κ. Θεόφιλος Χρυσικόπουλος και ο υιός του Παναγιώτης 

παραλαβόντες αυτήν, ευθύνονται αλληλεγγύως διά την ασφάλειαν αυτής 

σύμφωνα με τον Νόμον και εξουσιοδοτούσιν αυτούς ει βούλονται να λάβωσι 

και σχετικήν εγγραφήν εις βάρος των. 

Ταύτα επευχόμενοι κατέθεσαν και όπως εβεβαίωσαν συνετάχθη το παρόν, 

όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς εις επίκοον των συμβαλλομένων 



υπομνηματισθεισών αυτοίς των διατάξεων του περί εγγραφής και 

μεταγραφής Νόμου, και μαρτύρων Θεμοστοκλέους Βούλγαρη π. Αντωνίου 

και Στεφάνου Καλογεροπούλου του Θεοτόκη, αμφοτέρων παντοπωλών, 

κατοίκων Αναπλάδων και βεβαιωθέν υπογράφεται εκτός του πατρός και 

υιού Χρυσικοπούλου και των γυναικών οίτινες διαδηλούσιν αγράμματοι.  

Ο Συμβαλλόμενος                                            Οι μάρτυρες 

Κ. Φώτιος Παλαιοχωρίτης                               κ.Θεμηστοκλής Βούλγαρης 

                                                                         κ.Στεφανής Καλογερόπουλος 

                                                                         Ο Συμβολαιογράφος  

                                                                             Σ.Θ.Κάντας» 

Π101.Η Μαγδαληνή Παπαβλασοπούλου από τους Αναπλάδες 

προικοδοτείται με το αρ.Γ.Κ.12807\ 1895 προικοσύμφωνο και λαμβάνει 

ρουχισμό, ρούχα, μία ιματιοθήκη (κομμό) αξίας 70 δρχ., πεσελί 

χρυσοκέντητο αξίας 120 δρχ., καθώς και ακίνητα 11ελιές , 1\2 αμπέλι από 

εκείνο που είχε δοθεί προίκα στην άλλην της αδελφή, Γεωργέτα. Η αξία της 

όλης προίκας καθορίζεται σε 704 δραχμές. Συγκεκριμένα στο 

αρ.ΓΚ12807\11-11-1895 συμβόλαιο προικοπαράδοσης αναφέρεται: 

«Σήμερον την 11ενδεκάτην του μηνός Νοεμβρίου ημεράν Σάββατον, και 

ώραν τετάρτην μετά μεσημβρίας του χιλιοστού οκτακοσιοστού εννενηκοστού 

πέμπτου 1895 έτους- Ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Αναπλάδων 

ενταύθα εδρεύοντος Γεωργίου Κουτρούλη και των υποφαινομένων γνωστών 

μοι και ανεξαιρέτων μαρτύρων-Έμφανίσθησαν οι προς εμέ και των κάτωθεν 

μάρτυρας γνωστοί και άσχετοι συγγενείας, αφ’ενός ο Κύριος Δημήτρης 

Παπαβλασόπουλος π. Κωνσταντίνου, κτηματίας, κάτοικος Αναπλάδων, και 

αφ’ετέρου ο κυρ. Σπυρίδων Μυρίλλας π. Γεωργίου, ξυλουργός, κάτοικος 

Ριγγλάδων, αμφότεροι του δήμου τούτου και αιτησάμενοι την σύνταξιν 

ταύτης της πράξεως συνομολόγησαν προσαλλήλους την εξής 



προικοπαράδοσι.-Επειδή Θεού ευδοκούντος μέλει να ενεργηθή το μυστήριον 

του αρραβονοστεφανόματος του προρηθέντος κυρ. Σπυρίδωνος Μυρίλλα 

μετά της κυρίας Μαγδαληνής Παπαβλασοπούλου, θυγατρός του προρηθέντος 

Δημητρίου Παπαβλασοπούλου ως κελεύουν οι θείοι και ιεροί νόμοι και η 

αγία του Χριστού εκκλησία.-Επειδή διόν εστίν ίνα προ του εκκλησιαστικού 

μυστηρίου δοθή η διά λόγου τεταγμένη προιξ, ούτως ανεκάλεσαν εμέ τον 

συμβολαιογράφον και τους εδώ παρόντας γνωστούς ημών μάρτυρας 

ασχέτους πάσης συγγενείας και εις ουδεμίαν του νόμου εξαίρεσιν μη 

υπαγομένων εις την παροσίαν των οποίων ήρξατο ο αυτός πατήρ της νύμφης 

Δημήτριος Παπαβλασόπουλος να παραδίδει την προίκα της ειρημένης 

θυγατρός του να παραλαμβάνη ταύτην ο νυμφίος Μυρίλλας να 

προσδιορίζεται ενός εκάστου η αξία διά την μόνην απλήν καταβολήν του 

χαρτοσήμου και να καταγράαφονται λεπτομερώς ως έπονται: 

Στρώμματα 2 δύο συν μιας μαξιλαριάς πλήρης έριον εκ προβάτων η αξία 

αυτών ωρίσθη διά δραχμάς εκατόν είκοσι 

πέντε......................................................................................................125 

Μαξιλάρια 2 δύο διά 

δραχμάς........................................................................................................4 

Εφάπλομα εν 1 διά 

δραχμάς.........................................................................................................4

0 

Παγκαλέτα 2 δύο διά δραχμάς 

.....................................................................................................20 

Σινδόνας 7 επτά διά δραχμάς 

.......................................................................................................40 

Υποκάμισα 7 επτά διά δραχμάς 

δεκαπέντε..................................................................................15 



Εμπόλιες 7 επτά διά δραχμάς 

είκοσι............................................................................................20 

Ποδιαίς 7 επτά διά δραχμάς 

είκοσι..............................................................................................20 

Ροκέτα  7 επτά  διά δραχμάς 

τεσσαράκοντα................................................................................40 

Ιματιοθήκη1 μίαν, διά δραχμάς 

εβδομήντα..................................................................................70 

Πεσελή Κρέμιζι διά δραχμάς εκατόν 

είκοσι...............................................................................120 

Αύτη εστίν η κινητή προίξ, έπεται δε και η ακίνητος: 

Ελαιόδενδρα 11 ένδεκα κείμενα εις θέσιν Βλαχλερό περιοχή Αναπλάδων 

υποκείμενα εις χρηματικήν εισφοράν τη εγχωρίω διαχειρίση, νυν δε τω 

Δήμω Λευκιμμαίων, πλησιάζοντα μ’Αμπέλους Ιωάννου Κουλούρη π. Μιχαήλ 

χερσότοπους του ιδίου πατρός εκ των οποίων 4 ευρίσκονται ένδον του 

αμπελίου του αυτού Κουλούρη. Την ήμιση άμπελον το προς ανατολάς μέρος 

τσαπίων ως έγγυστα 2 δύο, η ετέρα ήμιση της οποίας εδόθη ως προίκα της 

ετέρας θυγατρός του Γεωργέτας, κειμένη εις την θέσιν Πραντολιάς ή 

Σπιτόπουλο η αξία αυτής ωρίσθη διά δραχμάς 40 τεσσαράκοντα. Επειδή 

όμως η άμπελος αύτη υπόκειται εις χρηματικήν εισφοράν τη άνω διαχειρίση 

ενωμένη με έτερα κτήματα του ιδίου πατρός, υποχρεούται ο νυμφίος 

Μυρίλλας να πληρώνη κατ’έτος τω πενθερώ αυτού Δραχμήν 1 μίαν. 

Αύτη εστίν η κινητή και ακίνητος προίξ ην παρέδωκεν σήμερον ο αυτός 

Δ.Παπαβλασόπουλος της θυγατρός αυτού Μαγδαληνής, και την οποίαν 

παρέλαβεν και περεδέξατο ο αυτός Μυρίλλας δι’ην χρεούται προς την αυτήν 

νύμφην και τους διαδόχους αυτής ανερχομένης της αξίας αυτής εν συνόλω 

εις δραχμάς 704. 



Υπέμνυσα αυτοίς την μεταγραφήν του παρόντος- Όθεν προς απόδειξιν 

τούτων πάντων συνετάχθη το παρόν συμβόλαιον εν τω Συμβολαιογραφείω 

μου Κώμη Αναπλάδων όπερ ανεγνώσθη μεγαλοφώνως και  εις επήκοον των 

μερών ως μαρτύρων  Ευγενίου Κουλούρη, π. Θεοδοσίου και Σταματίου 

Μυρίλλα του Σπυρίδωνοος, κατοίκων Ριγγλάδων, κτηματιών, και 

υπογράφεται παρά πάντων. 

Οι Συμβαλλόμενοι                                                                                Οι 

Μάρτυρες 

Δημήτριος Παπαβλασόπουλος                                   Ευγένιος Θ. Κουλούρης 

Σπυρίδων Μυρίλλας                                                     Σταμάτιος Μυρίλλας 

                                                         Ο Συμβολαιογράφος Αναπλάδων 

                                                              Γεώργιος Α. Κουτρούλης 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΚΑΣ 

Πβ1.Η Μαργιεντίνα Κάντα από το χ.Μελίκια, επειδή ο σύζυγός της Β. 

Έξαρχος της πούλησε την προίκα της, που η ίδια έλαβε από τους οικείους 

της, με το αρ.Γ.Κ.1223 \1869 προικοδοτικό συμβόλαιο, απαιτεί και λαμβάνει 

σε αντικατάσταση των προικώων της 300 δραχμές. 

Πβ2.Η Αικατερίνη Ζερβού από το χ.Άγιος Θεόδωρος απαιτεί από το σύζυγό 

της την αντικατάσταση των τιμαλφών και των κτημάτων τα οποία αυτός 

πώλησε σε εξευτελιστική τιμή και αποτελούσαν την προίκα της .Με την 

αρ.Σ.Θ.Κ.2223\1872 πράξη, της παραχωρούνται για την αξία νυφικών 

φορεμάτων και χωραφιών (ζητεί συγκεκριμένα ακίνητα από την περιουσία 

του συζύγου της) 18 ελαιόδενδρα και ένα σπίτι στο χ.Άγιος Θεόδωρος, με 

μία οργιά περιαύλιο(σώχωρο) συνολικής αξίας 192 βενέτικα τάλληρα ή 

1109,76 δραχμές . 

ΑΚ18.Η Αικατερίνη Κάντα, σύζυγος Γ.Φίλιππα, πλοιάρχου, από χ.Ποτάμι, 

επαγγελόμενη τα γυναικεία έργα, με την αρ.Γ.Κ.859\7-7-1868 πράξη της 



αποδέχεται ως πωλητήριο γενόμενο από το σύζυγό της, σε αντικατάσταση 

μιας  προικώας της οικίας αξίας 600 δραχμών, την οποίαν ο σύζυγός της την 

επώλησε, μία χαμόγαιον οικίαν αξίας 300 δρ. ευρισκόμενη στο χωρίο 

Ποτάμι. « Για το ισόποσον της αξίας της γράφει εις ιδιοκτησίαν της έναν 

ίππον χρόας ερυθράς ετών πέντε, 10 πρόβατα, 1 σκαφόνι, μία καπάσα, μίαν 

κασέλαν κάρινον, 3 βουτσιά σιδηρότουρκα (με σιδερένιο ενισχυτικό τσέρκι) 

ένα σύκλο (κουβά), δυο τηγάνια. Η γυναίκα ομολογεί ευχαριστημένη.» Οι 

δύο σύζυγοι εδήλωσαν άγνοιαν γραμμάτων. 

Επίσης η αξία της σύνταξης πράξης προικοσυμφώνου είναι τόσο πολύ 

ισχυρή ως διασφαλίζουσα τη γυναίκα, ώστε με πολύ μεγάλη έκπληξη, 

αλλά και ευχαρίστηση καταγράψαμε προικοσύμφωνο παραγγελθέν και 

συνταχθέν από την ίδια τη μέλλουσα νύφη, πιθανόν ορφανή: 

Π16.Με την αρ.Σ27 \6 ή 18-11-1815 Δ Η ίδια η νύφη, Ελένη Βλάσση, 

καταγράφει την προίκα την οποία παραδίδει στο γαμβρό μαστρο Ιωάννη 

Λιόπουλο π.Ιωάννου από το χ.Ποτάμι.  

Συγκεκριμένα παραδίδει: Ρουχισμό, ενδύματα «πασαμά με δύο πόστες 

ασημένιο, χρυσάφι τάλλαρον 20 κονσενηάδα (συμφωνημένο), ένα ζευγάρι 

σκουλαρίκια χρυσά κλοσαριές με μαργαριτάρια, μία κασέλα κάρινη και σε 

στάμπιλε τες ελιές όπου έχει στην «Άγια Άννα», στο «Γαρδένο» και 70 ελιές 

εις «Λαγκάδα», «Φηληές», «Αραθαρηά», όλα περιοχής χωρίου Βιταλάδων 

και το σώχωρο όπου απόκτησε από τον Ανδρέα Δούκα. Ομοίως αμπέλιον εις 

την «Πετροπούλαν» 1\2 μουζουρίου και αμπέλι στα «Καμίνια...» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κεφάλαιο 12ο   
Οι ενδυμασίες των κατοίκων 
 
α. Ανδρική ενδυμασία 
Η ενδυμασία των ανδρών της υπαίθρου και των χωριών χαρακτηρίζεται 
από ομοιομορφία, αδρότητα και σοβαρότητα εμφάνισης. Στο κεφάλι, 
το φέσι τουνέζικο ή ψάθα, ή τρίτσα.  
Φανέλα μάλλινη ή μάγια, φορεμένη κατάσαρκα το χειμώνα για το  κρύο 
και για να παίρνει τον ιδρώτα το καλοκαίρι.  
Πουκάμισο λευκό βαμβακερό, με κολάρο όρθιο που κούμπωνε με χρυσό 
«κομπί» στις γιορτές, ανοιχτό μέχρι τη μέση του στήθους. 
Βράκα λινή ή βαμβακερή, συνήθως μπλε, πολύ φαρδιά μέχρι τη μέση της 
γάμπας. 
Στη μέση, ζωνάρι μάλλινο και μεταξωτό, χρωματιστό, με κρόσσια για τις 
γιορτάσιμες μέρες όπου και τρυπώνουν το μακρύ μαχαίρι.  
Γελέκο από μαύρη ή σκουρόχρωμη τσόχα, κουμπωμένο σταυρωτά με 
ασημένια λοξά κουμπιά και αλυσίδες που θηλύκωναν και χρυσοκέντια 
για τις γιορτές. Το χειμώνα φορούσαν σακάκι από τσόχα μαύρη ή μπλε ή 
κάπα από υφαντό τράγιο μαλλί.  
Τα σκαλτσούνια άσπρα, μάλλινα πλεχτά για το χειμώνα, βαμβακερά για 
το καλοκαίρι, μέχρι το γόνατο όπου δένανε με δυο κόκκινες κορδέλες με 
φουντίτσα. Τσαρούχια με μύτες. 77 
 Οι εύποροι Κερκυραίοι και οι αστοί ακολουθούσαν στο ντύσιμο τους 
Βενετσιάνους και ξεχώριζαν έτσι από τους ανθρώπους της υπαίθρου. 
Οι άρχοντες φορούσαν περούκες και πάντα συνοδευόταν από τους 
υπηρέτες τους που μετέφεραν τα εμβλήματά τους. Οι αστοί σε 
χαμηλότερους τόνους ακολουθούσαν τους άρχοντες.  
Ωστόσο στις επίσημες εμφανίσεις μπροστά στις βενετικές αρχές τα 
κουστούμια των ανδρών ήταν μαύρα και αυστηρά, θυμίζοντας ότι 
επρόκειτο για πατρίκιους και όχι για φανταχτερούς ιππότες. 

                                                           
77 Κάντας Θ.Δημήτριος, «Η παραδοσιακή φορεσιά της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποντίων 

νήσων, Κέρκυρα, 1995, σελ.113-121. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Λευκιμιώτισσα 

β.Γυναικεία φορεσιά 

Τρία είναι τα είδη ενδυμασίας που συνήθως είχαν οι Κερκυραίες του 
Νότιου τμήματος του νησιού τα οποία παρουσιάζονται με μικρές 
διαφορές από αυτές των άλλων περιοχών, και συνήθως επικεντρώνονταν 
στον κεφαλόδεσμο, στην ποδιά, στη ζώνη ή στην μπουστίνα: η 
καθημερινή φορεσιά, η γιορτινή-της Κυριακής- και η νυφιάτικη. Μάλιστα 
στην προικοδοσία τα προσφερόμενα είδη προσωπικής ένδυση της νύφης 
αποτελούν και απόδειξη αφ’ ενός μεν της νοικοκυροσύνης των γυναικών 
της οικογένειας και αφ’ετέρου εκφράζουν την οικονομική ευχέρειά της. 

Από τις ενδυμασίες αυτές την καθημερινή αποτελούσε ένα απλό φόρεμα 
βαμβακερό σε μπλε χρώμα με ανάμιξη λευκού (μπούρδινο, 
δηλ.ανάμικτο) που λέγεται κοντοροκέτο. Ακόμη στη μέση φορούσαν 
ποδιά με καρώ σχέδια μπλε και λευκά, επίσης, που θεωρούνταν ότι 
χρησίμευε για την προστασία του χώρου αναπαραγωγής του ανθρώπου, 
αλλά και για πρακτικούς λόγους, όπως είναι η μεταφορά αγροτικών 
προϊόντων.78 

                                                           
78 Κάντας Θ.Δημήτριος, «Η παραδοσιακή φορεσιά της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποντίων 

νήσων, Κέρκυρα, 1995, σελ.18-19. 
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Η μπελαμάνα είναι ένδυμα για το επάνω μέρος του σώματος που έκλεινε 
με κουμπιά ή φούμπιες (αγκράφες), είχε δε αυτή μακριά μανίκια και 
προτιμώνταν να είναι σε χρώμα σκούρο. Αλλιώς λεγόταν φανέλα και 
φοριούνταν από παντρεμένες μόνο.  

Στο κεφάλι φορούσαν ποδιά παρόμοια με αυτή της μέσης (μπούρδινη 
καρώ) για να κάνει ίσκιο το καλοκαίρι και να ζεσταίνει το χειμώνα. 
Έδεναν τα μακριά μαλλιά τους, τα πλεγμένα σε κοτσίδες, σε ένα είδος 
κεφαλόδεσμου, τους λεγόμενους κοκόρους ή στραφτάδες. 

Τους κοκόρους τους σχημάτιζαν με ένα τουλουπάνι υφασμένο στον 
αργαλειό και το δίπλωναν οκτώ φορές. Έδεναν σ’αυτό και για 
αισθητικούς λόγους και κορδέλα χρωματιστή (μέρζα ή μέρλα, όπως 
απαντιέται στα προικοσύμφωνα από παραφθορά) και γύρω από αυτόν 
τον κεφαλόδεσμο στερέωναν τις πλεξούδες.  

 
Γυναίκα στη συνοικία Παναγιά Λευκίμμης, 

Ζαχαρένια Μοναστηριώτη-Φουσέκη 

Λέγεται ότι η πρώτη απόπειρα δημιουργίας κοκόρων για κάθε νέα 
γινόταν τελετουργικά με μικρή οικογενειακή γιορτή στο σπίτι και την 
εκκλησία. Ήταν ένα είδος εισόδου του κοριτσιού στη ζωή των ενηλίκων 
και γινόταν σε ηλικία δεκαοκτώ με είκοσι ετών.  

Τα εσώρουχά τους τα αποτελούσαν η φανέλα (η μάγια), τα ζηπούνια και 
τα βρακιά με κορδόνια και κοφτό κέντημα ως στόλισμα (βρακί δεν 
φορούσαν στη δουλειά έξω στα χωράφια για ευκολία στην ούρηση). 
Ακόμη η ενδυμασία συμπληρωνόταν με τις κάλτσες που ήταν μάλλινες ή 



σκούλινες (λινές) ή βαμβακερές. Υποδήματα δεν φορούσαν στην εργασία 
τους, αλλά και κάθε μέρα, παρά μόνο στην εκκλησία και σε μέρες 
γιορτινές.  

Φορούσαν την ποκαμίσα ή πουκαμίσα αντί για ζηπούνι, η οποία  
χρησίμευε ακόμη και ως νυχτικιά. Αυτή ήταν υφασμένη στον αργαλειό ή 
φτιαγμένη από μπαμπακέλα αγοραστή ή πάλι  από λινάρι ανάμικτο με 
βαμβάκι.  

Ακόμη, άλλο ρούχο ήταν η μπουστίνα που  χρησίμευε και ως είδος 
στηθόδεσμου, μόνο που φοριούνταν εξωτερικά. Αυτή ήταν ένα πλατύ 
ύφασμα χρώματος λευκού το οποίο στις άκρες του έφερε κορδόνια για 
να σφίγγουν και να συγκρατούν το στήθος.  

Δεν φορούσαν παπούτσια τις καθημερινές και στις αγροτικές εργασίες 
και προστάτευαν τα πόδια τους από τα αγκάθια και τις πέτρες, φορώντας 
χονδρές μάλλινες κάλτσες. Αλλά ήταν ξυπόλυτες και για έναν ακόμη 
λόγο: το έδαφος ήταν τόσο αργιλώδες και γλιστερό που μόνο τα γυμνά 
πόδια τους παρείχαν δυνατότητα ισορροπίας κατά τις μετακινήσεις τους 
πεζή. Βέβαια, σ’αυτά πρέπει να προστεθεί και η φτώχεια.  

Από διηγήσεις των κατοίκων μέχρι που δρομολογήθηκε αυτοκίνητο να 
ενώνει τη Λευκίμμη  με τη Χώρα,  την πόλη της Κέρκυρας, γύρω στη 
δεκαετία του 1960, όσοι ήθελαν να προσκυνήσουν τον Άγιο, πήγαιναν 
φορώντας, φυσικά, τα γιορτινά τους ρούχα και είχαν δεμένα τα κορδόνια 
από τα υποδήματά τους και τα περνούσαν στο λαιμό για να μη φθαρούν 
από την πεζοπορία. Και όταν έφθαναν κοντά στο ναό του Άγιου 
Σπυρίδωνα, τότε τα φορούσαν.  

Όσο για τις γυναίκες,  λέγουν ότι αγόραζαν ένα ζευγάρι υποδημάτων 
μαύρου χρώματος με χαμηλό τακούνι, κάπως μεγάλου μεγέθους και με 
προσθήκη καλτσών, άλλοτε χονδρών και άλλοτε λεπτών, ανάλογα με το 
μέγεθος του ποδιού, το φορούσαν εκ περιτροπής οι γυναίκες του σπιτιού 
(των φτωχών οικογενειών) για να βγαίνουν ευπρόσωπα στο δημόσιο 
χώρο.  

Οι νεότερες αντί για μπόλιες φορούσαν βουάλ (μαντίλι) λευκό 
στερεωμένο πάνω στους κοκόρους να κρέμονται οι δύο άκρες του. Σάλι ή 
σιάλι φορούσαν από πλεγμένο μαλλί ή τσουκνί (λινάρι), κάτι σαν μπέρτα 
για να πιάνει τους ώμους και να κλείνει εμπρός με κορδόνι. 



Οι γυναίκες της περιοχής των Αργυράδων την ποδιά στο κεφάλι την 
φορούν διαφορετικά, δένοντας τα κορδόνια της πίσω από το κεφάλι, 
δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα είδος σκούφου.79 

 

Αργυραδίτισσες χωρικές 

Η γιορτινή φορεσιά80 αποτελείται από φόρεμα από μουσελίνα ή μοσέλι ή 
μουσελένιο ή όπως αναφέρεται στις προικοδοσίες φελιδωτό ή φολιδωτό 
ύφασμα (Μουσούλη, πόλη της Περσίας). Ακόμη είχε το ασπροβέλεσο 
που ήταν λευκό φόρεμα που έδενε στη μέση και τελείωνε με δαντέλα ή 
με μέρζα. Το έλεγαν και κότολο και είχε και φούστα εσωτερική που 
χρησίμευε ως προστασία ηθική και βιολογική. 

Η μπελαμάνα  γινόταν από βελούδο μαύρο και από ποδιά μέσης με 
κέντημα αζούρ. Αυτή ήταν συνήθως λευκή ή έφερε ραμμένες επάνω της 
χρωματιστές μέρζες. Ο πασαμάς ή ζηπούνι ή γιλέκο (χωρίς μανίκια) 
κατασκευαζόταν από βελούδο καλής ποιότητας σε χρώμα βαθύ κόκκινο, 
χωρίς κεντήματα. Άλλοτε έραβαν προσθετά σ’αυτό ένα χρυσοποίκιλτο 
ύφασμα (πλατύ φύλλο) γύρω από το λαιμό. Ο πασαμάς έζωνε στη μέση 
το βελέσι. Πασαμάς λέγεται και το χαρακτηριστικό του λευκιμμιώτικου 
πεσελιού που ήταν η πλατειά χρυσή ταινία που ράβεται ολόγυρα από την 
τραχηλιά και καταλήγει προς τα εμπρός μέρη του πεσελιού.  

Επειδή όλα αυτά τα ενδύματα ήταν δαπανηρά, για το λόγο αυτό ο 
αρραβώνας κρατούσε τρία με πέντε χρόνια για να δοθεί η δυνατότητα να 
κατασκευαστούν τα προικιά  κατά το συνήθειο του τόπου και την 
οικονομική δυνατότητα της οικογένειας της νύφης. Κάποιες φορές αυτό 
το πολύτιμο ένδυμα ήταν δώρο του πενθερού στη νύφη και με αυτό 
εκφραζόταν η ευαρέσκειά του προς αυτήν. 
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Η νυφιάτικη φορεσιά αποτελούνταν από το βελέσι που είναι το γιορτινό  
ή του γάμου νυφικό φόρεμα το οποίο το έβαφαν με λουλάκι και για να 
κολλαριστεί, αφού το δίπλωναν πολλές δίπλες, σαν πιέτες, το πότιζαν με 
ξύδι και στη συνέχεια το άφηναν να στεγνώσει στον ίσκιο παραμένοντας 
έτσι τσακισμένο με σχηματισμένες τις πτυχώσεις.81 

Το ροκέτο το νυφιάτικο ή abito που εξελίχθηκε στο σπάνιο και ακριβό 
καρπετοβέλεσο ήταν συνήθως δώρο του πατέρα της νύφης. Η ποδιά 
μέσης γινόταν με βαμβακερό τούλι και με κεντήματα από μεταξωτές 
χρωματιστές κλωστές (φλος). Είχε μικρές τσέπες, πούρσες τις λένε, και 
εκεί έβαζαν το μαντιλάκι τους οι κοπέλλες με γραμμένα τα αρχικά του 
ονόματός τους. 

Οι προξενιές είναι οι χρωματιστές κεντητές μακριές κορδέλλες που 
άπλωναν επάνω στο βελέσι και που αυτές συμβόλιζαν τα προξενιά που 
δέχθηκε η ζηλευτή νύφη. Απέφευγαν να ράβουν πολλές για να μη 
θεωρηθεί η κοπέλλα ψηλομύτα.  

Το κιμέρι είναι ζώνη πλατιά δέκα με δώδεκα εκατοστά πλάτους σε χρώμα 
βαθύ κόκκινο, κεντημένο με χρυσά γαϊτάνια που σχηματίζουν 
δικέφαλους αετούς. Το πεσελί είναι είδος ζακέτας μεσάτης, 
χρυσοκέντητης. Γινόταν παραγγελία και ήταν συνήθως δώρο του 
γαμβρού. Ραβόταν σε χρώμα βαθυκόκκινο, όπως στο Βυζάντιο, και 
έδειχνε αρχοντική καταγωγή. Άλλα φτωχότερα που τα κεντούσαν οι 
κοπέλλες γίνονταν από τσόχα και σε χρώμα μπλε ή μαύρο ή και καφέ. 
Λέγεται και καμιζιόλα και λογίζεται ως πεσελί δεύτερης ποιότητας. 
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Η νύφη εκτός από τους κοκόρους είχε και ταμπουράδες που ήταν 
πολύχρωμες κεντημένες κορδέλλες στερεωμένες σε στρογγυλό σταθερό 
στολίδι και είχαν μήκος είκοσι με εικοσιπέντε εκατοστά. Στην μπόλια 
κεντούσαν παγωνόφτερα για να μην τις πιάνει το κακό μάτι, όπως 
πίστευαν. Αυτά αποτελούσαν ακόμη και σύμβολο παρθενικότητας και 
γι’αυτό έπρεπε η κάθε νέα να καμαρώνει σαν παγώνι.  

Στην περιοχή Μέσης παγωνόφτερα κεντούσαν στα μαντίλια που τα 
ονόμαζαν τσουτσουμίδια. Ενώ στην περιοχή Γύρου τον κεφαλόδεσμο τον 
ονόμαζαν κατσούλι και ήταν διαφορετικό από των άλλων περιοχών. Τη 
ζώνη στο Μαθράκι την ονομάζουν στεντουρί και διαφέρει από των άλλων 
περιοχών της Κέρκυρας. 

Τα κοσμήματα που οι γονείς προσέφεραν στις θυγατέρες που πάντρευαν 
είναι αυτονόητο ότι ήταν ανάλογα της οικονομικής τους κατάστασης. 
Αυτά ήταν σπίλες, γκόλφια, σκουλαρίκια (ενώτια, επί το αρχαιόπρεπο, 
αναφέρονται στις πράξεις προικοσυμφώνων) ή βεργέτες ή μποκολέττες  
όπως ονομάζουν τα κυρτά σκουλαρίκια. Και ανάλογα με το σχήμα που 
έδινε ο χρυσικός, ονομάζονταν πεντάγιες, στρούδες (κοχύλια), φιόρι 
(άνθος).  

Το φιόρι ήταν κόσμημα μεταλλικό ή χρυσό που παρίστανε μπουκέτο με 
λουλούδια, που είχε μίσκους από σύρμα και μαργαριτάρια (πέρλες) στο 
κέντρο των ανθέων.  

Ακόμη, ως ένα είδος επένδυσης, προσφέρονταν δακτυλίδια και κουμπιά 
από ασήμι ή χρυσάφι τα οποία θα χρησιμοποιούνταν ως στολίδι ή ως 
πολύτιμα αντικείμενα που θα ανέβαζαν την αξία της παρεχόμενης 
προίκας και που σε μελλοντική οικονομική ανάγκη θα παρείχαν τη 
δυνατότητα της εξαργύρωσής τους. 82 

Η οικονομική άνεση ήταν πρόδηλη και από την προσφορά χρυσών 
αλυσίδων που στις πράξεις εμφαίνονται ως «τριών λαιμών κορδόνι...» 
ανάλογα με το πόσες φορές το μήκος του μπορούσε να αγκαλιάσει το 
λαιμό της νέας. 

Επειδή στη συνείδηση του λαού η αξία των χαρτονομισμάτων ήταν πολύ 
υποδεέστερη από τη σταθερότητα και ασφάλεια την οποίαν παρείχαν τα 
νομίσματα από χρυσό και άργυρο, για το λόγο αυτόν, οι γονείς φρόντιζαν 
να προσφέρουν, ως είδος χρηματικής οικονομικής ενίσχυσης στα 
κορίτσια που πάντρευα, χρυσές λίρες, βίρες όπως αναφέρονται και όσα 
από τα ασημένια ή χρυσά νομίσματα κυκλοφορούσαν κατά καιρούς, 
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λόγω των διαφόρων κατακτήσεων της νήσου. Έτσι αναφέρονται 
ασημένια βενέτικα τάλλαρα, δουκάτα, γρόσια, λίρες και αργότερα και 
σπανιότερα χρηματικά ποσά σε δραχμές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 13ο 

Ο Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας 

α.Αστικό δίκαιο 

 Στο 19ο αιώνα, αιώνα της γέννησης των σοσιαλιστικών ιδεών, το δίκαιο 
παρουσιάζει αυτήν την εποχή σεξισμό, μη επιφυλάσσοντας για τις 
γυναίκες ίση μεταχείριση και ισοπολιτεία έναντι των ανδρών.  

Με αρχή τις σχέσεις, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τα οποία 
απορρέουν από το γάμο και σύμφωνα με τον Ιόνιο Αστικό Κώδικα που 
πολλές του διατάξεις καθιστούν τη γυναίκα υποταχτική του άνδρα, 
υποχρεούμενη να υπάρχει και να κατοικεί στην ίδια με αυτόν οικία, να 
τον ακολουθεί κατά τις μετακινήσεις του, να λαμβάνει την άδειά του 
προκειμένου να μεταβεί ακόμη και σε επίσκεψη σε κοντινό τόπο από τον 
τόπο κατοικίας τους προκειμένου να επισκεφθεί τους συγγενείς της. 

Μπορεί να δέχεται ακόμη και δωρεές μόνο κατόπιν έγκρισής του ανδρός 
της, να παρέχει την περιουσία της, ως θεμέλιο για την οικονομική βάση 
της οικογένειας του συζύγου και τη μόνη πράξη στην οποία να έχει το 
αυτεξούσιο να καταγράφει να είναι η τελευταία της επιθυμία, τότε δεν 
μένει τίποτε άλλο για να συμπεράνουμε, παρά το ότι αυτή είναι ένα 
άτομο δευτέρας κατηγορίας. 

Παρ’όλα αυτά η παρουσία της και η οικονομική και κοινωνική της 
υπόσταση, η περιουσία την οποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
δικαιούνταν να κατέχει και να εκμεταλλεύεται, με όποιον αυτή τρόπο 
επιθυμούσε, αρκεί να είχε τη σχετική επιτροπεία και συναίνεση κάποιου 
άρρενος, όπως επίσης και όλη η αστική της δραστηριοποίηση υπόκειταν 
στους ίδιους νόμους οι οποίοι αφορούσαν τις πράξεις όλων των Ιόνιων 
πολιτών.  

Σε περιπτώσεις χηρείας και αφανείας, όταν δεν έχει ορισθεί υπό του 
συζύγου επίτροπος, τότε με προσφυγή στο Πρωτοδικείο μετά την πάροδο 
τεσσάρων ετών παρέχεται η ικανότητα στη σύζυγο για κάθε 
δικαιοπραξία.83 

Στα Ιόνια Νησιά επικρατούσε η Ενετική νομοθεσία μέχρι την Αρμοστεία 
του Douglas στα 1817 μέχρι την ΣΤ΄Βουλή και τη συγκρότηση της 
Ζ΄Βουλής η οποία ψήφισε τους νέους κώδικες και μαζί και τον Ιόνιο 
Πολιτικό Κώδικα που τέθηκε σε εφαρμογή  την 1η Μαΐου 1841. Οι Αστικοί 
Ενετικοί Νόμοι ρύθμιζαν όλες τις μεταξύ των Ιονίων πολιτών έννομες 
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σχέσεις από του έτους 1384 μέχρι την 1-5-1841, όταν καταργήθηκαν οι εν 
λόγω νόμοι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 14 του Ι.Π.Κ..  

Έκτοτε δε και μέχρι την Ένωση και ιδιαιτέρως μέχρι της δικαστικής 
αφομοίωσης σύμφωνα με τον από 20 Ιανουαρίου 1866 ΡΝ νόμου, όλες οι 
σχέσεις διέπονταν από τον Ι.Π.Κ. Από δε της 25ης Μαρτίου 1866 
διατηρούνται προσωρινά από αυτόν τον Κώδικα οι διατάξεις οι 
αφορώσες τα αντικείμενα για τα οποία δεν προνοούν οι λοιποί κείμενοι 
νόμοι του Βασιλείου της Ελλάδος. Ακόμη δε ισχύουν και οι περί 
ληξιαρχικών πράξεων και περί διαθηκών διατάξεις του προαναφερθέντος 
Ι.Π.Κ.(σύμφωνα με το άρθρο 2 εδαφ, 1 και 3 του ΡΝ΄) . 

Μία σύντομη ιστορική αναδρομή μας επιτρέπει να δούμε ότι το πρώτο 
νομοθέτημα, έργο της ακμάζουσας Επτανησίου Πολιτείας ήταν ο νέος 
οργανισμός των Ιονίων δικαστηρίων και η Πολιτική Δικονομία σε XIV 
τίτλους διαιρημένη και απαρτιζόμενη από 494 άρθρα η οποία ψηφίστηκε 
από την Ιόνιο Γερουσία κατά τη συνεδρίασή της στις 10-5-1804.  

Οι κυριότερες διατάξεις του αφορούσαν το νόμο υπ’αρ.36 του 
Β΄Κοινοβουλίου της 21-5-1825  περί τιμαρίων και ο σχετικός υπ’ αρ.67 
του ιδίου Κοινοβουλίου της 24-5-1827, οι οποίοι καταργήθηκαν με τον 
υπ’αρ.26 της 3-4-1830 του Γ΄Κοινοβουλίου και επαναφέρθησαν σε ισχύ 
με τον υπ’ αρ.9 της 1 ή 13-5-1839 του Ζ΄Κοινοβουλίου, καθώς και ο νόμος 
ο σχετικός με τα καταπιστεύματα υπ’αρ.34 του Β΄Κοινοβουλίου της 12-5-
1825 και ο επίσης σχετικός νόμος υπ’αρ.15 της 20-5-1833 του 
Δ΄Κοινοβουλίου, όπως και ο αφορών την περί μέτρου του τόκου και της 
τοκογλυφίας νόμος υπ’ αρ.22 του Α΄Κοινοβουλίου της 15-4-1820 και οι 
σχετικοί ερμηνευτικοί του νόμοι της 19-5-1821 του Α΄Κοινοβουλίου και 
της 25-5-1833 του Δ΄Κοινοβουλίου. 

Οι αφορώντες μεταβατικοί νόμοι όριζαν τις περί προνομίων και 
υποθηκών διατάξεις (σχετικοί νόμοι αρ.13 του Ζ΄ Κοινοβουλίου της 9 ή 
21-5-1840). Επίσης ο νόμος αρ.33 του Β΄Κοινοβουλίου της 10-5-1825 περί 
απαγορεύσεως συμβολαίων εδαφονομής εις είδη και εικονικών 
πωλήσεων από της 1-1-1797 σύμφωνα με τον Ενετικό νόμο και τη σχετική 
διάταξή του η οποία ήταν σε ισχύ από την 30-10-1760 του στρατηγού 
Grimani.  

 Άλλοι σχετικοί νόμοι ήταν ο υπ’ αρ.90 του Β΄Κοινοβουλίου της 5-6-1827 
και ο μεταρρυθμίσας αυτούς νόμος υπ’αρ.81 του Ε΄Κοινοβουλίου της 7 ή 
19-6-1837. Άλλοι νόμοι αφορώντες τα ενέχειρα μεταξύ ιδιωτών  ήταν ο 
υπ’αρ.30 τουΒ΄Κοινοβουλίου της 25-4-1825, όπως και οι υπ’ αρ.19 του 
Α΄Κοινοβουλίου, της 11-4-1820, ο υπ’ αρ.44 του Β΄Κοινοβουλίου της 21-
5-1825, ο υπ’ αρ.66 του ιδίου Κοινοβουλίου της 24-3-1827  και ο υπ’ 



αρ.69 του Ε΄Κοινοβουλίου της 12 ή 24-5-1837 «περί των δικαιωμάτων 
των εκ της προτιμήσεως και εξωνήσεως επί αγοροπωλησιών 
εκπηγαζόντων». Καθώς και οι υπ’αρ. 49 του Ε΄Κοινοβουλίου της 8-6-1835 
περί χαρτοσήμου και ο υπ’ αρ.35 του Β΄ Κοινοβουλίου της 14-5-1825 
νόμος περί συμβολαιογράφων. 

Η ισχύς του Ιόνιου Πολιτικού Κώδικα άρχισε την 1 Μαΐου 1841, όταν 
συστάθηκαν τα νέα ληξιαρχεία και υποθηκοφυλακεία σύμφωνα με τις 
νέες διατάξεις, συγχρόνως δε και ο ειδικός νόμος υπ’αρ.50 του Ζ΄ 
Κοινοβουλίου της 24-2-1840  περί καθάρσεως των παναρχαίων εκείνων 
εκδηλώσεων ή εγγραφών (notifiche) δια των οποίων επιβαρύνονταν τα 
ακίνητα κατά το σύστημα των Ενετικών θεσμών περί γενικών υποθηκών 
(εκτός των νομίμων) τα περιελθόντα σε τρίτους.  

Και κατά το έτος 1852 ψηφίστηκε και άρχισαν να μεταφράζονται στην 
επίσημη ελληνική γλώσσα οι Κώδικες από το πρωτότυπο ιταλικό κείμενο. 
Πράγματι η δικανική γλώσσα ήταν η ιταλική και μέχρι την 4-5-1833 
ακόμη και οι ποινικές δίκες διεξάγονταν ιταλιστί. Αλλά σύμφωνα με τον 
αρ.23 του Δ΄Κοινοβουλίου της 4-5-1833 νόμο και οι ποινικές και όσες 
έρχονταν στα Ειρηνοδικεία υποθέσεις διεξάγονταν και στην ελληνική,  
γιατί με το άρθρο 6 κεφ. 1 του Συντάγματος του 1817 επίσημη γλώσσα 
είχε καθιερωθεί και η Αγγλική, ενώ η αλληλογραφία των δικαστικών 
Αρχών εξακολουθούσε να συντάσσεται στην ιταλική γλώσσα. Μάλιστα 
παραγγέλθηκε η σύνταξη ελληνοϊταλικού λεξικού με απόφαση του 
Ε΄Κοινοβουλίου της 20-5-1837 για να διευκολύνονται όσοι δικαστές δεν 
γνώριζαν Ελληνικά. 

Ο Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας αντιγράφηκε από το Γαλλικό. Η επιρροή όμως 
των ενετικών νόμων διατηρήθηκε σε όσες διατάξεις αφορούσαν τις 
οικογενειακού δικαίου έννομες σχέσεις, καθώς και όσες θεσμικά 
αφορούσαν το κληρονομικό δίκαιο και τα θέματα διαδοχής. 
Αναγράφονται στον Ι.Π.Κ. οι αρχές διακρίσεως του φύλου, της 
καταγωγής, τα «paterna  paternis  και materna maternis» η εξευτελιστική, 
πράγματι, θέση της μητέρας στην εξ αδιαθέτου διαδοχής του παιδιού 
της, η εγκατάλειψη της αδελφής έναντι του προνομιούχου άρρενος 
αδελφού και άλλες παρόμοιες διατάξεις.  

Στις παραμονές της Ένωσης συνεστήθηκε επιτροπή από Ιόνιους 
νομομαθείς οι οποίοι και συνέταξαν σχέδιο μεταρρυθμίσεων των 
συγκεκριμένων αυτών διατάξεων, όμως αυτό δεν εφαρμόσθηκε. 

Αργότερα και μόνον κατά το έτος 1867 δημιουργήθηκε στην Κέρκυρα 
διαμάχη μεταξύ αστών και αγροτών που αφορούσε την κάθαρση των επί 



της ακινήτου βαρών και η Νομοθετική εξουσία κατέληξε στο να εκδώσει 
τον νόμο ΣΜΔ προς ρύθμιση αυτών των προβλημάτων. 

Όμως μέχρι το 1841 ίσχυε η Ενετική, όπως ελέχθηκε, νομοθεσία που 
περιλαμβανόταν στα εξής πέντε βιβλία του Γαληνοτάτου Πρίγκηπος 
Ιακώβου Τεπιόλου και σε ένα έκτο βιβλίο του Ανδρέα Δάνδολου 
διαιρημένα αυτά τα βιλία σε 290 κεφάλαια και στις εξής ενότητες: 

1.Οι θεσμοί των δικαστών, 2.Οι αρχαίοι νόμοι σε 49 κεφάλαια, 3. Ο περί 
εφέσεων νόμος εκδοθείς το 1491 σε έξι κεφάλαια, 4. Η πρακτική των εν 
Ενετία δικαστηρίων σε 15 κεφάλαια, 5. Διορθώσεις νόμων, όπως οι 
Νεαρές του αυτοκράτορα Ιουστινιανού και 6. Με την επιγραφή Αστικοί 
Νόμοι, 192 τον αριθμό, οι λεγόμενοι  civili  εκτός των ποινικών. Είναι με 
λίγα λόγια ανάμεικτοι, αλλά με χρονολογική σειρά διατεταγμένοι από 
εκδόσεως των διαταγμάτων ισχύος τους από το 1041 μέχρι το 1720.  

Αυτοί περιέχουν νόμους αστικού, διαδικαστικού και διοικητικού, 
ποινικού, διεθνούς δικαίου και νομοθετήματα του εμπορίου, της 
ναυτιλίας και στρατιωτικών οργανισμών. Όλα όσα προέβλεπαν αυτοί οι 
νόμοι διέπονταν από το Ρωμαϊκό Δίκαιο και χρησιμοποιούνταν, για την 
καλύτερη ερμηνεία τους και την ανάλογη εφαρμογή τους, όταν 
αφορούσαν διατάξεις αστικού και οικογενειακού δικαίου, κανόνες της 
Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. 

Οι νόμοι, οι εγχώριοι αποκαλούμενοι «Leggi municipali» αφορούσαν τα 
αστικού δικαίου θέματα. Μετά τη συνθήκη του Campo Formio, στις 17-
10-1797, εξεδόθησαν και εγκρίθηκαν νομοθετήματα από την Ιόνιον 
Γερουσίαν το 1799.  

Στη συνέχεια εξεδόθηκε ο Αστικός Κώδικας το έτος 1804 που με το άρθρο 
326 της Πολιτικής Δικονομίας και αργότερα με τον εκδοθέντα το έτος 
1808 Κώδικα και το 96 άρθρο του ρυθμίζονταν η εφαρμογή των 
ισχυόντων νόμων από της εποχής των Ενετών, καθώς και των εγχωρίων. 

Αργότερα δε με το επί Αγγλικής Προστασίας εισαχθέν Συνταγματικό 
Πολίτευμα διάφορες νομοθετικές πράξεις («Atti») καθιέρωσαν ότι η 
αστική νομοθεσία μέχρι της δημοσιεύσεως των νέων Κωδίκων θα είναι η 
Ενετική «Statuaria», καθώς και των εισαχθέντων νομοθετημάτων των 
ετών 1819 άρθρο 69, του 1820 άρθρο 67, του έτους 1821 άρθρο 72 και 
1825 άρθρο 72 και τέλος με την παραπλήσια διάταξη που επαναλάμβανε 
την ισχύ όλων των προηγούμενων νομοθετημάτων, εκδοθείσα κατά 
το1839 και ισχύουσα μέχρι την 1-5-1841 «οπότε και κατέπαυσεν το χάος 

τούτο το νομοθετικόν.»  



Μάλιστα κατά το 1828 συστάθηκε επιτροπή Επτανησίων και ενός Άγγλου 
νομομαθούς οι οποίοι συνέταξαν σχέδιο Αστικού Κώδικος λαμβάνοντας 
υπ’όψιν τον Αστικό Κώδικα των δύο Σικελιών που ήταν πλησιέστεροι στο 
Γαλλικό Αστικό Κώδικα του 1807 (Φωκάς, Φλαμπουριάρης, Smith, 
Μάντζαρης, γραμματέας Καρούσος). 

Άξια μνημονεύσεως γιατί βοήθησε τους απονέμοντες τη δικαιοσύνη 
εργασία, είναι η κατά χρονολογική σειρά καταγραφή και δημοσίευση της 
συλλογής νόμων από το 1380 μέχρι το τέλος του έτους 1836,  η οποία 
εκδόθηκε  υπό του νομομαθούς Ιάκωβου Ποϊάγου με τίτλο «Le Lege 

Municipali delle Isole Ionie dall anno 1836» και που επίσης περιλαμβάνει 
και την ερμηνεία τους, καθώς και την πηγή απ’όπου έπαιρνε τη βάση της 
η σχετική ερμηνεία τους. 

 

β. Οικογενειακό Δίκαιο 

Σύμφωνα, λοπόν, με τους Ενετικούς νόμους «Statuti» τους αφορώντες 
την οικογένεια, νομικά κατοχυρωμένα θεωρούντα όσα παιδιά 
γεννιούνται μέσα σε νόμιμη δια γάμου σχέση. Το γεννηθέν τέκνον προ 
της συνάψεως νομίμου γάμου μεταξύ των γονέων του, οι οποίοι έχουν τη 
δυνατότητα εννόμως να συνάψουν αυτόν εν καιρώ μέχρι της γεννήσεώς 
του, πρέπει να θεωρείται γνήσιο και υπό την έννοιαν αυτή να δεχθεί την 
κληρονομία του πατέρα του. Αρκεί η μητέρα του να είναι ελεύθερη, αλλά 
και σε περιπτώσεις απαγόρευσης από τους έχοντες την ευθύνη της,  εάν 
τύγχανε χειραφεσίας από του δεσπότου της.  

Η πατρική εξουσία ήταν απόλυτη στα ανήλικα παιδιά και μόνο σε 
κάποιες περιπτώσεις ο νόμος έδινε μερικές ελευθερίες. Σε τέκνο, για 
παράδειγμα, πατρός φρενοβλαβούς, εάν υπερέβαινε το 20 έτος της 
ηλικίας του, τότε είχε τη δυνατότητα να συντάξει διαθήκη και να 
διαθέσει την πατρική του περιουσία, όπως ήθελε. Χωρίς τη συναίνεση 
του πατέρα τους τα παιδιά δεν μπορούσαν να συνάψουν καμία οφειλή. 
Δεν μπορούσαν να αποκτήσουν δια αγοράς κανένα πράγμα κινητόν ή 
ακίνητο, ούτε να εξαναγκασθούν στην οιανδήποτε πληρωμή άνευ της 
διαταγής του πατέρα τους.  

Ακόμη κανένα χρέος το οποίο ο πατέρας θα αναλάμβανε έναντι των 
χειραφετηθέντων τέκνων του και τα οποία θα είχαν απομακρυνθεί και 
χωρισθεί από την εξουσίαν του δεν επιτρεπόταν να ζητηθεί η εξόφλησή 
του δια προσωπικής κρατήσεως  του πατέρα δια το «οφειλόμενον υιικόν 
σέβας και φιλανθρωπίαν». Στις περιπτώσεις δε που προέκυπτε διαφορά 
μεταξύ πατέρα και υιού, όχι θυγατέρας η οποία του ανήκε μέχρι αυτή να 



υπανδρευτεί, ο νόμος όριζε τέσσερα πρόσωπα ως διαιτητές προς 
περαίωση της διαφοράς αθορύβως και άνευ επισήμων δικαστικών 
διατυπώσεων. 

Επειδή η σχετική με τη σύναψη γάμου, γνησιοποίησης και κτήσης της 
πατρικής εξουσίας των παιδιών Ενετική Νομοθεσία αφορούσε τα σχετικά 
της Δυτικής Εκκλησίας προβλεπόμενα νομοθετήματα και κανόνες, στα 
Επτάνησα ακολουθήθηκε η Βυζαντινή Επισκοπική δικαιο-δοσία η 
αφορώσα το γάμο και το διαζύγιο κατά το κανονικό δίκαιο.Έτσι το έτος 
1821 τη 10 Απριλίου με απόφαση του Α΄Κοινοβουλίου διαβιβάστηκε ο 
Εκκλησιαστικός κανονισμός στον Πατριάρχη Κων\πόλεως και με την 
πράξη του Β΄ Κοινοβουλίου της 3-5-1825 κανονίσθηκε η ίδρυση, η 
εξουσία και η δικαιοδοσία της κρατούσας στα Ιόνια Νησιά 
Εκκλησιαστικής ιεραρχίας και μαζί με άλλα ρυθμίστηκαν τα αφορώντα το 
εκκλησιαστικό δικαστήριο (άρθρο 7) και τα πνευματικής εξουσίας (άρθρο 
17) της δικαστικής ως προς τα περί γάμων και διαζυγίων άρθρα (άρθρα 
51,52,53,54,55), αλλά και τα περί δικαστικής δικαιοδοσίας αντικείμενα, 
τα επίδικα περί γάμων και διαζυγίων (άρθρα 10-18) τα οποία επικύρωσε 
το ίδιο Κοινοβούλιο με σχετική του απόφαση την 22-3-1827. 

Ο Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας του 1841 με το άρθρο 144 ρύθμιζε τα 
αφορώντα το γάμο και το διαζύγιο ζητήματα. Έτσι επιτρέπονταν οι μικτοί 
γάμοι και ως ηλικία γάμου, επειδή οι Ενετικοί θεσμοί δεν όριζαν κανένα 
όριο, οριζόταν το 16 για τον άρρενα και το 14 έτος για το θήλυ. 
Προέτρεπαν όμως οι νόμοι στην πατρική υπακοή και στη ζήτηση 
συναίνεσης και των δύο γονέων προκειμένου οι νέοι  να προβούν σε 
γάμο. Σύμφωνα με τους Ενετικούς θεσμούς ο τελεσθείς χωρίς πατρική 
συγκατάθεση γάμος θεωρούνταν νόμιμος. 

Αναφορικά με την κληρονομική διαδοχή τα προ του γάμου γεννηθέντα 
τέκνα διαδέχονταν κατ’ ισομοιρίαν μετά τα εν νομίμω γάμω γεννηθέντα 
τέκνα επί όλης της πατρικής περιουσίας,  με δεδομένο ότι η πατρική 
εξουσία αποκτιούνταν δια γάμου.  

Οι Ενετοί εξέδωσαν νόμο την 8-4-1639 για την τήρηση τριών βιβλίων 
προς αναγραφή των γεννήσεων, των γάμων και των θανάτων από τους 
ιερείς (συντάκτες των σχετικών νόμων οι M. Contarini και P.Corner). 
Παρόμοια διάταξη είχε εκδόσει ο σύνδικος ανακριτής Giovanni Capello 
στις 19-8-1637 και οι Προβλεπτές Morosini, Sozana, Orio και στις 5-2-
1780 ο Προβλεπτής Grimani (Proveditor General del mar). Βέβαια για 
τους Ενετούς η ορολογία ληξιαρχική πράξη τους ήταν άγνωστη και μόνον 
ο Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας τη θέσπισε. 



Η νομοθεσία η οποία αφορούσε τα περί λύσης της πατρικής εξουσίας 
προέβλεπε ότι τα παιδιά ζούσαν υπό την υπερεξουσία του πατέρα τους, 
χωρίς τη συναίνεση του οποίου δεν μπορούσαν νομικά να διενεργήσουν 
απαλλοτρίωση ή να συνομολογήσουν πολιτική υποχρέωση και δεν 
θεωρούνταν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό 
δημιουργήθηκε η ανάγκη εξεύρεσης νομικών τρόπων για απαλλαγή από 
την υπακοή αυτή.  

Έτσι, η λεγόμενη ισόβειος υπερορία, η οποία ήταν ποινή που μείωνε το 
προσωπικό status των ατόμων και όποιος καταδικαζόταν με αυτήν την 
ποινή στερούνταν όλων των πλεονεκτημάτων και δικαιωμάτων του, αυτή, 
λοιπόν, η ποινή εξαλειφόταν με τη λεγόμενη χειραφεσίαν. Με αυτόν τον 
ίδιο τρόπο και χωρίς επισημότητα και πανηγυρισμούς ο γιος ο οποίος 
επιθυμούσε την απομάκρυνσή του από την πατρική εποπτεία, 
απαλλασσόταν από την πατρική εξουσία ακολουθώντας από κοινού με 
τον πατέρα του μία διαδικασία: ενώπιον συμβολαιογράφου εμφανιζόταν 
ο πατέρας και το τέκνο και εξέφραζαν και οι δύο την επιθυμία και την 
αμετακίνητη θέλησή τους και ο πατέρας έδιδε την ευχή του και κάποιο 
προσοδοφόρο κεφάλαιο ή απλή πρόσοδο προς ωφέλειαν του 
χειραφετούμενου και στη συνέχεια γινόταν αυτής της προσόδου 
συμβόλαιο και η καταγραφή αυτή είχε πολύ μεγάλη νομική και 
ουσιαστική αξία, καθ’όσον με το θάνατο του χειραφέτη πατέρα οι 
υπόλοιποι αδελφοί γνώριζαν να διαμοιράσουν επακριβώς την περιουσία 
που κατέλιπε ο πατέρας τους. 

Το όριο της ενηλικιότητας σύμφωνα με τους ενετικούς νόμους 
συνεπληρούνταν για κάθε φύλο το 12ο έτος της ηλικίας τους για να 
δικαιούνται «την ικανότητα του συναλλάσσεσθαι και παρίστασθαι επί 
δικαστηρίων»’.Οι επί Andrea Dandolo νόμοι παρέτειναν την ανηλικιότητα 
των αρρένων μέχρι του 14ου έτους συμπληρωμένου. Μετά το 1587 οι 
άρρενες απαλλάσσονταν της επιτροπείας μετά το 16ο έτος τους και οι 
θήλεις μετά το 14ο έτος της ηλικίας τους. 

Η κείμενη νομοθεσία όριζε ότι  οι έχοντες και ασκούντες την επιτροπεία 
ανηλίκων, όφειλαν να εξασφαλίζουν δαπάνη αρμόζουσα προς την 
αξιοπρεπή συντήρηση των ανηλίκων ή του ατόμου που έπασχε από 
φρενοβλάβεια και επιτροπευόταν, καθώς και της οικογενείας τους. 
Ακόμη όφειλαν τις αδελφές των προσώπων που διατελούσαν υπό την 
επιμέλειάν τους να τις αποκαταστήσουν εις γάμο, είτε να τις εγκλείσουν 
σε μοναστήρι. Το ίδιο ίσχυε για τις θυγατέρες τους ή τις εγγονές τους. 
Επίσης έπρεπε να τους προσφέρουν προίκα, σε περίπτωση σύναψης 



γάμου, η οποία οριζόταν από το συγγενικό συμβούλιο το οποίο έπρεπε 
να συγκαλέσουν και να συμβουλευθούν.  

Οι ασκούντες επιτροπεία είχαν τη νομική δυνατότητα να συνομολογούν 
εγγυήσεις, συμβόλαια, να εισπράττουν, να συντάσσουν δικαστικά 
έγγραφα και να αντιπροσωπεύουν τους επιτροπευόμενους τους. Ακόμη 
δε να τους αντιπροσωπεύουν σε περίπτωση οφειλών τους και να τους 
προστατεύουν και να εγγράφουν κάθε οφειλή στο τηρούμενο σχετικό 
βιβλίο με τίτλο «Libri di Communita».Θα έπρεπε να μην υποθηκεύουν τα 
κτήματα των επιτροπευομένων τους και ούτε να τα πωλούν. Με τη λήξη 
της επιτροπείας τους έπρεπε να κάνουν λεπτομερέστατο απολογισμό. 
Και σε περίπτωση ενηλικίωσης τους ή θανάτου τους, τότε δια όρκου να 
προβαίνει σε απόδοση λογαριασμού και στη διαβεβαίωση ότι ό,τι έπραξε 
το έκαμε δίχως δόλο και μόνον για το συμφέρον των κηδευονευομένων 
τους. Σε περίπτωση δε θανάτου του επιτρόπου, εντός εξαμήνου, 
οφείλουν οι συγγενείς του να κάνουν την ανάλογη απόδοση. 

Ο Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας καθώς και ο εμπορικός Κώδικας άρχισαν την 
ισχύ τους όπως προαναφέρθηκε την 1-5-1841, οπότε οι ενετικοί και άλλοι 
νόμοι έπαυσαν να ισχύουν. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αρθρα 21-22 και 13 
τα σχετικά με την υπηκοότητα η αλλοδαπή σύζυγος Ιονίου συζευχθείσα 
ακολουθεί την κατάσταση του συζύγου. Οι ληξιαρχικές πράξεις 
συντάσσονται από ιερείς και ιερουργούς και αναφέρουν όνομα, 
επώνυμο, επάγγελμα, ηλικία και τόπο κατοικίας.  

Η κάθε σελίδα τους υπογράφεται από τον Έπαρχο της οικείας νήσου και 
οι Ληξίαρχοι οφείλουν να επανεγγράφουν εις διπλούν και να τα τηρούν. 
Η δήλωση των νεογέννητων πρέπει να γίνεται μέσα σε 30 ημέρες από τον 
τοκετό. Η δε ονοματοθεσία γίνεται από τον πατέρα του τέκνου άμα τη 
γεννήσει του. Οι γαμήλιες πράξεις ορίζονται από το άρθρο 157 Ι.Π.Κ. το 
δε έγγραφο του εκκλησιαστικού λειτουργού φυλάσσεται για ορισμένη 
παρά του άρθρου 48 οριζόμενη χρήση, όταν αυτό αποστέλλεται για 
καταγραφή σε ληξιαρχείο.Τα αποβιωτήρια εγγράφονται σύμφωνα με τις 
από το αρθρο 75 Ι.Π.Κ. προβλεπόμενες διατάξεις. Ό,τι αφορά τα περί 
κατοικίας ορίζουν τα αρ.89-98 πλην του 96 που με νόμο της 29-10-1856 
προβλέπουν τα αρ.91-94 του Ι.Π.Κ..  

Σύμφωνα με τα τεκμήρια αφάνειας, χωρίς να ορίσει νόμιμον επίτροπον, 
κηρύσσεται κανείς άφαντος σε διάστημα 4 ετών και έπειτα από 
προσφυγή των ενδιαφερομέμων συγγενών του στο Πρωτοδικείο. 
Μάλιστα χρειάζεται να δώσουν εγγύηση οι οικείοι του για να 
κατοχυρώσουν οι κληρονόμοι την περιουσία (αρ.485–486) σύμφωνα με 
τα λαμβανόμενα σχετικά προφυλακτικά μέτρα της Πολιτείας. Αν την 



περιουσία τη νέμονται παράνομα και αυτός ζει, τότε πρέπει να την 
επιστρέψουν σύμφωνα με το αρ.117 του Ι.Π.Κ. 

Τα αφορώντα το γάμο σχετικά άρθρα είναι: περί γάμου αρθρ.141-152, 
ανακοπής γάμου και περί διατυπώσεων του γάμου αρθρ.153-159, περί 
ακύρωσης γάμου αρθρ.160 και αρθρ.162 σε περίπτωση φρενοβλάβειας. 
Συγκεκριμένα  το 141 άρθρο αφορά την ηλικία των μελλονύμφων που 
αυτή ορίζεται για μεν τη γυναίκα σε 14 ετών, δια δε τον άνδρα σε 16 
ετών. Δεν δύνανται να συνάψουν γάμο άνευ της συναινέσεως των 
γονέων τους και αν ελλείπει ο πατέρας, υποχρεούνται να λάβουν την 
έγκριση της μητέρας, διαφορετικά θα πρέπει να είναι ενήλικες, δηλαδή 
άνω του 21ου έτους της ηλκίας τους. Η πράξη του γάμου κυρούται κατά 
τους κανόνες και τους τύπους της επικρατούσας Ορθοδόξου Εκκλησίας 
(άρθρο 142). Σε περιπτώσεις χηρείας και απορίας ορίζεται με τα 
αρθρ.661και 662 του Ι.Π.Κ. διατροφή στην άπορη χήρα. 

Με τα άρθρα 147-149,151 και 178 που αφορούν την προίκα η θυγάτηρ 
έχει δικαίωμα να προικισθεί από τον πατέρα της ή και από την 
κληρονομιά που καταλείπει αυτός ή από τον πατρός πάππον ή 
προπάππον. Η υποχρέωση αυτή προϋποθέτει τη συναίνεση των 
διορισμένων υπό του νόμου προσώπων ή με άδεια του δικαστηρίου. Η 
θυγάτηρ αφού προικισθεί και συνάψει γάμον, δεν έχει πλέον δικαίωμα 
προς διατροφήν. 

Τα σχετικά με το γάμο δικαιώματα και υποχρεώσεις των συζύγων και τα 
εκ του γάμου αποτελέσματα ορίζουν τα άρθρα 183 –186 του Ι.Π.Κ.Ο 
άνδρας φέρει τα βάρη του γάμου αρχή την οποία καθιερώνει ο 
Ι.Π.Κ.αρ.185 παράγραφος 2 και αρθρ.186 που ορίζει ότι η σύζυγος 
οφείλει να κατοικεί μαζί με το σύζυγο και να τον ακολουθεί. Ο άνδρας 
αντιπροσωπεύει τη γυναίκα σε όλες τις πολιτικές πράξεις, ακόμη και αν 
έχει παραφερνή (προίκα) και χωρίς την άδεια του συζύγου δεν έχει 
δικαίωμα να συνάπτει ουδεμία σύμβαση αρθρ.192 του Ι.Π.Κ. Εξαιρείται 
το ενδεχόμενο αν επιτρέψει ο σύζυγος να παραστεί αυτή σε δίκη. 
Πράγματι με τα άρθρα 193-199, αν η σύζυγος παραβιάσει τις 
απαγορεύσεις, τότε καταρρίπτεται κάθε δικαιοπραξία της, η δίχως τη 
συζυγική συναίνεση διομολογηθείσα. 

 Το διαζύγιο αποδίδεται λόγω μοιχείας. Τότε σε περίπτωση υπαιτιότητάς 
της η γυναίκα χάνει τη μισή προίκα της  (208 αρθρο) και ο σύζυγος, εάν 
είναι αυτός υπαίτιος απελευθερώνει όσα η σύζυγος του είχε 
παραχωρήσει δια γαμικού συμβολαίου. Αν είναι κάποιος απο τους δύο 
άπορος, τότε το δικαστήριο μπορεί να ορίσει μερίδιον από την περιουσία 
του πιο εύπορου προς τον άλλον αποδιδόμενη. Εάν, δε, έχει γεννηθεί 



παιδί, αφού έχουν χωρίσει μέσα σε 300 ημέρες από τη λύση του γάμου, η 
γνησιότητα δύναται να προσβληθεί (αρθρο240, περί γνησιότητας των 
φυσικών τέκνων). Με το άρθρο 247 απαγορεύεται η αναζήτηση της 
πατρότητας με εξαίρεση σε περιπτώσεις απαγωγής ισχύει το αρ. 247 
εδαφ.2 και με το άρθρο 242 απαγορεύεται στο τέκνο η αναγνώριση που 
είναι απαράδεκτη ώστε να επιμένει στην αναζήτηση πατρότητας ή και 
μητρότητας. 

Ο Ι.Π.Κ. αναφορικά με τα θέματα διαδοχής ορίζει με τα άρθρα 606-607 
ότι η κυρότητα κτημάτων αποκτάται ή μεταβιβάζεται δια εξ αδιαθέτου 
διαδοχής, δια δωρεάς μεταξύ ζώντων, δια πράξεως τελευταίας 
βουλήσεως και δυνάμει υποχρεώσεων. Όταν δια πράξεως τελευταίας 
βουλήσεως διατίθεται μέρος μόνον της κληρονομιάς δια το μη διατεθέν 
τμήμα της, παρεμβαίνουν οι διατάξεις που αφορούν την αδιάθετον 
κληρονομιά. Και σ’αυτό το σημείο ο νόμος έρχεται να υποβαθμίσει την 
ισότητα της γυναίκας έναντι των αρρένων δικαιούχων, οι οποίοι 
προτάσσονται των θηλέων και μόνον, ελλείψει αρρένων κατιόντων, 
αυτές δικαιούνται το σύνολο της περιουσίας.  

Και η μητέρα (άρθρ.636) και οι αδελφές (άρθρ.639-640) έχουν μερίδιον 
στην κληρονομιά και αναφορικά με τις θυγατέρες προς εξασφάλιση της 
προίκας τους (άρθρα 631και 812) αυτή πρέπει να είναι ανάλογη της 
οικονομικής κατάστασης του αποθανόντος και δεν κληρονομούν, εάν 
υπάρχουν άρρενες κατιόντες. Σε περίπτωση θανάτου του ενός εκ των 
συζύγων, τότε τον κληρονομεί (σε περίπτωση που δεν έχουν παιδιά) ο\η 
επίβειος σύζυγος, ο\η μη διαζευχθείς\σα. 

Ο Ι.Π.Κ ίσχυσε και μετά την εφαρμογή του ΡΝ΄νόμου της 20 Ιανουαρίου 
1866 του Ελληνικού Βασιλείου και για τις διατάξεις που δεν προνοούσαν 
οι νόμοι του ελληνικού κράτους. Συγκεκριμένα καθορίζονταν οι σχετικές 
διατάξεις με τα κληρονομικά δικαιώματα αλλοδαπών (άρθρο 807) στις 
περιπτώσεις διπλωματικής αβεβαιότητας τότε οι αλλοδαποί δικαιούνται 
κληρονομικών μεριδίων μόνον, όταν είναι Ιόνιοι πολίτες. Σε περιπτώσεις 
που ο διαθέτης έχει χρέη, τότε ο διάδοχος οφείλει να πληρώσει για το 
μέρος των κτημάτων που ο ίδιος παρέλαβε και όχι για το σύνολο της 
περιουσίας (αρθ.692-693). 

Αναφορικά με τους λόγους αποκλήρωσης αναφέρει το άρθρο 827 του 
Ι.Π.Κ.ότι επισυμβαίνει στις περιπτώσεις που εκφράζεται η βούληση του 
διαθέτου. Ακόμη, όταν ο γιος επιβουλεύεται τη ζωή του πατέρα του.Το 
ίδιο συμβαίνει και για τη θυγατέρα, όπως και όταν αυτοί έχοντας την 
ευθύνη της διατροφής του και επιμέλειάς του, την πλημμελούν. Και όταν 
στις περιπτώσεις αιχμαλωσίας του πατέρα, δεν φροντίζει ο γιος να τον 



εξαγοράσει. Τώρα, όσο αφορά  τη θυγατέρα ισχύουν οι ίδιες διατάξεις, 
αλλά σε περίπτωση που αυτή δημοσίως εκπορνεύεται, τότε ο νόμος την 
αποκληρώνει αυτόματα. 

Σχετικά με τη δικαιοπραξία της δωρεάς μεταξύ ζώντων, αυτή δηλώνεται 
ενώπιον συμβολαιογράφου και τριών μαρτύρων, σύμφωνα με τα άρθρα 
841-843 Ι.Π.Κ. Η έγγαμη γυναίκα δεν επιτρέτεται να δεχθεί δωρεά, χωρίς 
τη συγκατάθεση του συζύγου (άρθρα193-194 και 941). Η τελική αποδοχή 
της δωρεάς γίνεται μέσα σε οκτώ μέρες μετά την τρίτη δημοσίευση των 
κηρύξεων για απαίτηση της περιουσίας από άλλους και με σχετική πράξη 
Πρωτοδικείου κατοχυρώνεται στον ή στη δωροδόχο. Το έγκυρο του 
διαθέτου ορίζουν τα άρθρα 1023-1030 του Ι.Π.Κ. και σύμφωνα με τα 
άρθρα 797 και 81 παραγ. 2 κάθε πολίτης,  εξαιρουμένων όσων από το 
νόμο κηρύσσονται ανίκανοι, δύναται να διαθέτει και να λαμβάνει 
δωρεές. Ενώ, όποιος συμπλήρωσε το 18ον έτος της ηλικίας του ανήλικος, 
δύναται να διαθέτει μόνον με γαμικό συμβόλαιο, όπως ορίζουν τα άρθρα 
1003-1010. Ο δε ενήλικος έχει τη δυνατότητα της δωρεάς και με 
διαθετήρια πράξη (άρθρο799). 

Με την Ένωση, αν εξαιρέσουμε τις διατάξεις οι οποίες ρύθμιζαν όλα όσα 
σχετικά προαναφέρθηκαν, μέχρι και το 1911, οι γενικές αρχές του 
θεσμοθετημένου Αστικού Δικαίου όριζαν  τις μεταξύ των φυσικών 
προσώπων νομικές σχέσεις. Έτσι ως συγγένεια οριζόταν η σχέση η οποία 
συνδέει τα πρόσωπα με την ίδια καταγωγή και ταυτότητα αίματος. Η 
σχέση αυτή ανάγεται στο οικογενειακό δίκαιο το οποίο και εξετάζει τα 
απορρέοντα βάσει της συγγένειας δικαιώματα των προσώπων, όπως 
είναι το κληρονομικό δικαίωμα εξ αδιαθέτου ή νομίμου μοίρας, το 
δικαίωμα διατροφής, το δικαίωμα και καθήκον προς ανάληψη 
επιτροπείας, το δικαίωμα συμμετοχής σε οικογενειακό συμβούλιο, το 
δικαίωμα και καθήκον πρόκλησης δικαστικής απαγόρευσης, καθώς και 
άλλα συναφή. 

Η συγγένεια ακόμη περιλαμβάνει, όπως εννοείται, την εξ αίματος, την 
αγχιστεία και την πνευματική συγγένεια. Η εξ αίματος συγγένεια 
διακρίνεται (cognatio directo limite recta linea) σε κατ’ευθείαν γραμμή 
και σε πλαγία, όπως επίσης και σε βαθμούς   (gradus), έτσι , λοιπόν, κάθε 
γέννηση αποτελεί ένα βαθμό και επομένως όσες γεννήσεις μεσολαβούν 
από το ένα πρόσωπο στο άλλο, τόσοι και βαθμοί συγγένειας μεταξύ 
αυτών παρεμβάλλονται.Οι εκ πλαγίου συγγενείς δε λογίζονται ως πρώτος 
βαθμός και η αρίθμηση αρχίζει από  το β΄βαθμό. 

Η εξ αίματος συγγένεια εκκινεί από τη σύναψη γάμου. Τουναντίον, αν 
δεν υπάρξει γάμος, η εξ αίματος συγγένεια των εκ της 



«παράνομης»σχέσης γεννηθένων (εξωγάμων τέκνων) υφίσταται μόνον 
έναντι της μητρός και των προς μητρός συγγενών. Η δε πνευματική 
συγγένεια (cognatio spiritualis) δηλ. η εκ του βαπτίσματος παραγόμενη 
σχέση μεταξύ αναδόχου και αναδεκτού, λαμβάνεται υπ’όψη  για τα 
κωλύματα γάμου. 

Η σύνδεση των προσώπων που συνδέονται συγγενικά μεταξύ τους 
εμφαίνεται και από το δικαίωμα επί του ονόματος.Ο όρος όνομα 
απαντιέται υπό δύο έννοιες, μία γενική που περιλαμβάνει το κύριο 
όνομα και το επώνυμο και μία στενή που περιλαμβάει μόνον το κύριο 
όνομα.Το κύριο όνομα αποκτιέται κατά την ανηλικιότητα του ατόμου, 
συνήθως με το βάπτισμα, και δίδεται συναινέσει του έχοντος την 
επιμέλεια του ανήλικου.Το δε επώνυμο-οικογενειακό όνομα-όνομα της 
γενιάς-που αποκτήθηκε λόγω της πρωτοτύπως με τη σταθερή υπό του 
προσώπου χρησιμοποίησή του και των συναλλακτικών ηθών,  αποκτιέται 
από τα άλλα μέλη της οικογένειάς του, έτσι όπως ορίζει ο νόμος.  

Μπορεί να αλλάξει κανείς το επώνυμό του μόνον με άδεια της 
διοικητικής αρχής. Το συνολικό ονοματικό χαρακτηριστικό του 
προσώπου το διακρίνει από κάποιο άλλο, αλλά σε περιπτώσεις 
συνωνυμίας χρειάζεται και η χρήση και του πατρικού ονόματος. 

Στα νοταριακά έγγραφα τα οποία μελετήσαμε, καθ’όλην τη διάρκεια του 
αιώνα αναφοράς μας, η χρήση του οικογενειακού ονόματος είναι πάγια 
και η καταγραφή του ονοματεπώνυμου των γυνακών διατυπώνεται 
πάντοτε με τον ίδιο τρόπο, είτε αυτές είναι άγαμες είτε πάλι αυτές είναι 
ύπανδρες και μόνον σε περιπτώσεις χηρείας μερικές φορές η γυναίκα 
αποκαλείται με το συζυγικό επώνυμο και συνήθως, όχι στο τυπικά 
συντασσόμενο πρώτο μέρος της καταγραφής του νοταριακού εγγράφου.  

Μερικές φορές στο τέλος της καταγραφής του επισήμου εγγράφου ο 
νοτάριος, πριν τη θέση των υπογραφών των μαρτύρων, της δικής του και 
των συμβαλλόμενων μερών, αναφέρεται αποκαλώντας την εκ των 
συμβαλλομένων γυναίκα με το οικογενειακό του αποθανόντος συζύγου 
όνομα, γεγονός που μας βεβαιώνει ότι η γυναίκα σύννομα είχε τη 
δυνατότητα να υπογράφει κρατώντας το πατρικό της όνομα. 

Σύμφωνα με τη νομική υπόσταση κάθε δικαιοπραξίας εκ μέρους των 
γυναικών δεν απαντιέται σε κανένα νομικό και θεσμικό καθεστώς 
απαγορευτική διάταξη η οποία να αποκλείει τη γυναίκα από τη 
διομολόγησή της. Βέβαια εφ’όσον ως δικαιοπραξία λαμβάνεται η 
ιδιωτική βούληση των προσώπων που αποσκοπούν στην παραγωγή 
εννόμου αποτελέσματος, επιδιωκόμενου από το ίδιο αυτό πρόσωπο. Και 
ακόμη αφορά  νομικές πράξεις που συνίστανται ως υλική ενέργεια ή 



σωματική σχέση η εξ ορισμού πρώτη προϋπόθεση είναι η ίδια του 
προσώπου βούληση και σε μερικές των περιπτώσεων απαιτείται και η 
έγκριση από κάποια αρχή ή η συναίνεση τρίτου. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, η έγκριση για οποιαδήποτε δικαιοπραξία από γυναίκα 
προερχόμενη, απαιτεί την έγκριση του ανδρός ο οποίος νομικά εγγυάται 
την αλήθεια των υπό αυτής δηλουμένων και εκφράζεται με τη συναίνεσή 
του. 

Παρατηρούμε δηλαδή δύο πράγματα να επισυμβαίνουν: να μην 
αποκλείει ο νόμος τη γυναίκα ως ελεύθερο και αυτοτελές άτομο να 
διομολογεί δικαιοπραξίες, όπως είναι αγοροπωλησίες, εκμισθώσεις 
ιδιόκτητων κατοικιών, εργαστηρίων, πλοίων και άλλων υλικών αγαθών τα 
οποία νομόμως κατέχει, ακόμη να εγγυάται για δανειοληψία του 
συζύγου της υποθηκεύοντας περιουσιακά της στοιχεία και από την άλλη 
πλευρά, για όλες αυτές της τις πράξεις να απαιτείται η παρουσία και η 
συναίνεση του συζύγου. 

 Για το χρόνο της παραμονής της στην πατρικήν της οικογένεια,  φαίνεται 
ότι η πατριαρχική αυτής δομή δεν επιτρέπει την ανάληψη πρωτοβουλιών 
εκ μέρους των θυγατέρων. Σε ένα ή δύο διαθετήρια συμβόλαια είδαμε 
καταγεγραμμένη τη βούληση του πατέρα σε περίπτωση που η θυγατέρα 
του δεν θελήσει να παντρευτεί, οι λοιποί συγγενείς, μεταξύ αυτών και 
αδελφοί της, να μην την εμποδίσουν να φύγει από την πατρική κατοικία,  
αφού πρώτα λάβει την περιουσία που της διαθέτει ο γονιός της.   

Οι όροι της άμεσης αντιπροσώπευσης ορίζονται με το άρθρο 192 του 
Ι.Π.Κ.και το 211 του Αστικού Κώδικα του Ελληνικού βασιλείου. Μόνο για 
ορισμένες δικαιοπραξίες όπως είναι ο γάμος, η υιοθεσία και η διαθήκη η 
αντιπροσώπευση αποκλείεται. 

Βέβαια αυτό απηχεί τη γενική αντίληψη του Νόμου αναφορικά με τη 
θέση της γυναίκας στην οικογένεια και τον χώρο εργασίας γιατί ακόμη 
και μέσα από την ανάγνωση του πρώτου αγγλικού νόμου στο 
Κοινοβούλιο στα 1842, αντίστοιχα με αυτόν τον πρώτο γαλλικό νόμο 
αναφορικά με την εργασία των γυναικών, όπως προκύπτει από στις 
σχετικές συζητήσεις στη  Γαλλική Βουλή του 1890, διαπιστώνονται 
περικοπές σύμφωνα με τις οποίες «οι γυναίκες πρέπει να μένουν στα 
σπίτια τους όσο πιο πολύ γίνεται και η ζωή  και η φύση τις υποχρεώνει να 
γίνουν μητέρες για να διαφυλάσσεται η φυλή».  

Σε παρόμοιο πνεύμα κινούνται  και οι διαπιστώσεις του αντίστοιχου 
πρώτου ελληνικού νόμου που αφορά τη γυναικεία και παιδική εργασία 
στα 1911, που ήλθε να αντικαταστήσει τον ΙΠΚ, μετά την Ένωση με την 



Ελλάδα και τον εναρμονισμό της νομοθεσίας που αφορούσε τα Ιόνια 
νησιά με τη νομοθεσία του υπόλοιπου Ελλαδικού χώρου. 

Το εργατικό δίκαιο που θεσπίσθηκε το 1911 αποδέχεται κατά κύριο λόγο 
τη λειτουργικότητα του γυναικείου σώματος ως ανήκον στην ιδιωτική 
σφαίραν και την αναπαραγωγικήν διαδικασία. Συγκεκριμένα αναφέρει: 
«προδήλως παρεσκεύασε την φύσιν της γυναικός επί τα ένδον έργα και 
επιμελήματα, την δε του ανδρός επί τα έξω. Το υποκείμενο μισθωτή 
γυναίκα υποκλίνεται, χάνεται πίσω από την οικογένειαν, την ηθικήν, την 
φυλήν και το έθνος». 

Ως εκ τούτου ο άνδρας είναι ο Άνθρωπος, δηλ. το ελεύθερο και αυτόνομο 
άτομο που απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα τα οποία μπορεί το δίκαιο 
να απονείμει στο ανθρώπινο ον, ενώ αντίθετα η γυναίκα είναι 
υποκείμενη του πλέγματος και της αλληλεξάρτησης του δικαίου από την 
πατριαρχική δομή και λειτουργία της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας, όπως 
είναι και αυτή των Ιονίων νήσων, κατά το 19ο αιώνα, που εξ αυτής της 
δομής της διαρρέεται από την κουλτούρα που δέχεται ως θεμιτή, φυσική 
και αυτονόητη την οργανωμένη από το δίκαιο και την ηθική την 
εκμετάλλευση της εργασίας και της σεξουαλικότητας των γυναικών.  

Και είναι άξιον απορίας και θαυμασμού το γεγονός της διατύπωσης της 
σχετικής με την αξία της μόρφωσης των κοριτσιών  άποψης από τον 
Ανδρέα Μουστοξύδη, όταν κατέστη Πρόεδρος της Γενικής Εκπαίδευσης 
στα Επτάνησα στα 1834, που υιοθετούσε τη φιλοσοφία αναφορικά με 
την εδραίωση της στοχοθεσίας στην Εκπαίδευση του Γάλλου παιδαγωγού 
Girardin διατυπώνοντας την άποψη: «Η μεν παιδεία του πατρός,  ως επί 
το πλείστον ωφελεί προς αυτόν μόνον, η δε της μητρός ανευρίσκεται 
πάντοτε εις τα τέκνα αυτής. Φέρουσιν εν τοις κόλποις αυτών αι γυναίκες 
το μέλλον των κοινωνιών, ουδέποτε δε θέλει υπάρξει ταχεία και αληθής 
πρόοδος, εκτός εκείνης ήτις εις τας γυναίκας χρεωστείται, διότι εις τας 
μητέρας πολλώ μάλλον εις τους νόμους, ανήκει το να ενεργώσι σωτήριον 
επιρροήν επί των ηθών του λαού και επί της προόδου του ανθρωπίνου 
νοός».84 

 

 

                                                           

84 Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου Έλλη, «Η Επτανησιακή Παιδεία στα χρόνια της 

Ξενοκρατίας», Κερκ. Χρονικά, τόμ.ΧV, Κέρκυρα, 1970, σελ.114 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 14ο  

 Η αγροτική οικονομία  

Η αγροτική οικονομία στην περιοχή είναι ως προς την οργάνωση και τη 

διαχείρισή της πατριαρχική και κλειστή. Ήταν υποκείμενη κατά τον αιώνα 

αναφοράς μας στην προαναφερθείσα άμεση και έμμεση φορολογία και 

στη συνέχεια με τη σταδιακή διείσδυση της καπιταλιστικής 

εκμετάλλευσης της υπαίθρου είχε ανεπιθύμητες επιπτώσεις στον 

αγροτικό πληθυσμό.  

Προοδευτικά δημιουργήθηκε ένα σύστημα εκμετάλλευσης από πλευράς 

μεγαλοκτηματιών των περιουσιών τους με την εκμίσθωση αυτών των 

περιουσιών στους ακτήμονες και τους μικροϊδιοκτήτες αγρότες και στη 

συνέχεια, με την εμπορευματική εκμετάλλευση των παραγόμενων από 

τους εκμισθωτές προϊόντων, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός πλέγματος 

αλληλεξάρτησης τόσο για τους μεγαλοϊδιοκτήτες που το μεγαλύτερο 

μέρος του εισοδήματος προερχόταν από την εκμίσθωση των κτημάτων 

τους και την αποκλειστική καλλιέργεια αυτών από τους πιο πάνω 

φτωχούς γεωργούς, όσον και η υποτακτική σχέση των δεύτερων από την 

παραχώρηση υπό όρους των καλλιεργειών των κτημάτων των πλουσίων. 



Η οικονομική κατάσταση των μικροϊδιοκτητών ήταν κάπως πιο ανεκτή 

από την άποψη της δυνατότητας αυτοκατανάλωσης των υπ’αυτών 

παραγόμενων αγαθών, αλλά αυτό το γεγονός που επέτεινε ο μικρός 

κλήρος που κατείχαν, τους απέτρεπε από μία πιο επικερδή και ευρύτερης 

κλίμακας εκμετάλλευση της γης τους. Αντίθετα οι ακτήμονες 

υποχρεώνονταν να καλλιεργούν ως ελεύθεροι καλλιεργητές τις ξένες 

ιδιοκτησίες ή να αναγκάζονται να εκμισθώνουν αυτές με αρκετά 

επαχθείς για το εισόδημά τους όρους . 

Οι ανάγκες επιβίωσης δημιουργούν ένα είδος κολλεχτιβοποίησης.Ο 

χωρικός ετοιμάζει ακόμη και το δέρμα που φτάχνει τα υποδήματα για 

όλη του τη φαμελιά, που τα δένουν με τον αρχαίο τρόπο ή φορούν 

σκαλτσούνια μάλλινα που τα πλέκουν οι γυναίκες του σπιτικού για να 

προστατεύονται τα πόδια από το κρύο, τις πέτρες και τα αγκάθια και για 

να μη γλιστρούν στα λασπωμένα δρομάκια των χωριών.  

Οι γυναίκες γνέθουν το μαλλί και χτυπούν με τον κόπανο το λινάρι και 

ηχολαλεί το κάθε χωριό. Και στο γιασίδι, έτσι λένε τον αργαλειό, 

υφαίνουν κάθε «ντύμα» των ανθρώπων του κάθε σπιτικού. Την 

καλλιέργεια των χωραφιών με σιτηρά και «μπαρμπαρόσταρο», έτσι 

λέγουν το καλαμπόκι, την κάνουν με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη αλόγων ή 

αροτήρων βοδιών που τα νοικιάζουν έναντι μέρους των προϊόντων που 

θα παραχθούν («στ’ αλώνια»). 

Το υνί και τα άλλα σιδερικά για να οργώσουν και να τσαπίσουν το αμπέλι 

και το «σώχωρο» με τα κηπευτικά για την οικιακή τους κατανάλωση θα 

τα προμηθεύσει ο σιδεράς που στο «χαβρικό του» αδιάκοπα σφυρηλατεί 

το μαντέμι και το ατσάλι και που και αυτός θα πληρωθεί σε είδος από τα 

παραγόμενα από το νοικοκύρη αγροτικά προϊόντα. 

Το χωριό θα φάει ψάρι, αν η ψαριά των «γουντουριέρηδων» (γούντουλα, 

παραφθορά της γόνδολας) θα είναι καλή: μαριδάκι, γαύρος και σαρδέλα 

φεύγουν εύκολα. Αν πιαστεί κανένα μεγαλούτσικο τονέτο, τότε ο γιος του 

καραβοκύρη της τράτας θα γυρίσει στο χωριό και θα πάρει παραγγελίες 

από όποιον έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει.  

Το ίδιο γίνεται και με το σφάξιμο των ζωντανών. Ο κτηνοτρόφος που θα 

σφάξει, έχει ήδη προπωλήσει το κρέας του ζώου που έσφαξε γιατί, μιας 



και δεν υπάρχουν ψυγεία, δεν είναι εύκολη η διατήρησή του. Άλλωστε 

πότε τρώνε κρέας; Μόνο τις «καλές τις μέρες», δηλαδή, Χριστούγεννα, 

Ανάσταση και Δεκαπενταύγουστο. Άσε που τότε προτιμούν κόκορα 

παστιτσάδο και πολύ κρασί.  

Μέσα, λοιπόν, στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον που διαβιοί ο 

άνθρωπος διαμορφώνει ποικίλες ανάγκες οι οποίες για να είναι δυνατό 

να εξυπηρετηθούν, πρέπει να αναπτύξει ποικίλες δραστηριότητες ώστε 

να είναι σε θέση να τις ικανοποιήσει . Έτσι επενδύει στην εργασία του και 

στην επιχειρηματικότητά του, πράγματα που δεν θεωρούνται αρκετά για 

να του εξασφαλίσουν την επαρκή και διηνεκή ικανότητα εξασφάλισης 

αγαθών ώστε να εξασφαλίσει ένα ανεκτό επίπεδο ποιότητας ζωής. 

Απαραίτητοι είναι οι πόροι. 

 Έτσι, λοιπόν,  μέσα στον κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που ζει, 

προσπαθεί με τα μέσα που διαθέτει, την εργατικότητα, τη διορατικότητα 

και κάποιο είδος εταιρικής  σύμπραξης προς εξασφάλιση των πόρων, να 

εξασφαλίσει τα προς το ζην ή και αν αυτό είναι εφικτό και το ευ ζην.  

Βλέπουμε, λοιπόν, στην περιοχή της Ν.Κέρκυρας άνδρες και γυναίκες, 

κάνοντας την ανάγκη δύναμη, να επιδίδονται σε επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, όπως είναι η πιο απλή και συνήθης για τα δεδομένα της 

περιοχής, η εκμίσθωση ελαιοδένδρων με σκοπό να εξασφαλίσουν το 

ελαιόλαδο της χρονιάς για την οικογένειά τους.  

Συνήθως ενοικιάζουν ελιές υπογράφοντας σχετικό συμβόλαιο με όρους 

που αφορούν είτε την αποκλειστική εκμετάλλευση του ελαιόκαρπου είτε 

μόνον συμφωνούν να αναλάβουν τη συλλογή του «επικρέμοντος 

καρπού» για λογαριασμό πλουσίων ελαιοκτηματιών, οι οποίοι με pacta, 

δηλ. με συμβόλαια, παχτώνουν, εκμισθώνουν, όπως ελέχθηκε, την 

εργασία του ελαιοσυλλέκτη ή της ελαιοσυλλέκτριας, είτε αναθέτουν εξ 

ολοκλήρου την καλλιέργεια των ελαιοδένδρων έναντι προσυμφωνημένης 

ποσότητας ελαιολάδου, με προκαθορισμένη ποιότητα και 

προσδιορισμένη την τιμή ανά ιονικό μέτρο(«καθαρόν ελαιόλαδον, 

λαμπάντε, προς 18 δραχμές το ιονικόν μέτρον»). 

Αυτή η εκ των προτέρων συμφωνία των οικονομικών υποχρεώσεων, 

ενείχε ένα σοβαρότατο οικονομικό κίνδυνο: στις περισσότερες των 



περιπτώσεων η ποσότητα των καρπών που συλλέγονταν, δεν ήταν η 

προϋπολογισθείσα, ή οι μη ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για την 

ελαιοκαλλιέργεια δεν βοήθησαν στην καρποφορία των δέντρων. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκπλήρωσης των συμφωνηθέντων με 

τον ιδιοκτήτη ή τον εκπρόσωπό του.  

Συνεπώς προς εκπλήρωση των οφειλόμενων προσόδων, οι 

συμβαλλόμενοι, εν προκειμένω, υποχρεώνονταν να πωλήσουν 

οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο είχαν στην κατοχή τους, ούτως ώστε 

να είναι σε θέση να εξοφλήσουν τα χρέη τους. 

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνταν συνεχώς και περισσότερες πτωχές 

οικογένειες που υπέφεραν από την ανέχεια και κινδύνευαν ακόμη να 

διωχθούν και ποινικά για αθέτηση συμβολαίων. Έτσι, μετέρχονταν κάθε 

μέσο και κατέβαλλαν κόπο και προσωπικό μόχθο καταφεύγοντας και σε 

άλλου είδους συμπήξεις συμφωνιών. 

Ακόμη προέβαιναν σε υποθηκεύσεις περιουσιακών τους στοιχείων, μέχρι 

της αποπληρωμής των οφειλόμενων ποσών. 

Όλες οι υποθηκεύσεις εγγράφονταν σε ειδικό τμήμα προσόδων του 

Δήμου Λευκιμμαίων. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

ΠΛ126.Με την αρ. Σ.Θ.Κ.2590\23-3-1873 πράξη της η Διαμαντίνα Πανδή, 

από χ. Μελίκια, επαγγελλομένη τα της εξοχής γυναικεία έργα πωλεί προς τον 

Ιωάννην Πανδή από χ. Αργυράδες 18 ελαιόδενδρα μετά του τόπου κείμενα 

στη θέση «Ταξιάρχης» χ.Αργυράδων, έναντι 20 ενετικών ταλλήρων. Επειδή 

πληρώθηκε μόνο για τα 12, την αξία των  υπόλοιπων 6 ορίζει να την 

πληρωθεί με επιτόκιο 10%. Σε περίπτωση που δεν τα πληρωθεί εγκαίρως, 

απειλεί τώρα να τα υποθηκεύσει στο Δήμο Λευκιμμαίων όπου τηρούνται 

εγγραφόμενες όλες οι υποθήκες. «Η γυνή διαδηλοί αγράμματος.»   

Μ9.Η Κωνσταντίνα Κάντα και ο σύζυγός της Χαράλαμπος Τζουκιάς, από το 

χωρίον Μελίκια, εκμισθώνουν με το αρ.Σ.Θ.Κ.1572\20-10-1870 συμβόλαιο 

τον εκκρεμή καρπό των ελαιοδένδρων ριζαρίων 191 εις θέση «Τσουκάτικα», 

«Βίσαλα», περιοχής Αγίου Προκοπίου μέχρι του μηνός Δεκεμβρίου παρά του 

κ.Ιωάννη Βασίλη, εμπόρου από της πόλεως της Κερκύρας έναντι 38 μέτρα 

ιονικά ή 18 δραχμές το μέτρο και σε περίπτωση μη αποπληρωμής με 10% 

επιτόκιο και προς εξασφάλιση του εκμισθωτού δέχονται και εγγράφουν 

υποθήκη επί της εκ πατρικής περιουσίας κτημάτων και κατοικίας των 



ιδιοκτησίας της Κωνσταντίνας Κάντα.Εις περίπτωσιν μη παράδοσις να θέση 

εις διαδικασίαν πλειστηριασμού τα ως άνω αναφερθέντα ακίνητα...» 

Μ13.Η Ελενέτα Καραβέλα, χήρα Θεοδώρου Χρυσικόπουλου, από χωρίον 

Αναπλάδες, και ο γιος της Γαβριήλ Χρυσικόπουλος επάχτωσαν τα 

ελαιόδενδρα του δικηγόρου Κερκύρας κ.Σωκράτη Κουρή, εσοδείας 

ενεστώτος έτους εις θέση «Μάρμαρο», «Μοναχήν ελιάν», «Απέραμα», για 

ελαιόλαδον καθαρόν 42 μέτρα ιονικά ή 18 δραχμές το μέτρο και με τόκο 

10% μέχρι την αποπληρωμή τους με τη λήξη του μηνός Δεκεμβρίου 1870(αρ. 

Πράξης Σ.Θ.Κ.1611\26-10-1870).- Η αποπληρωμή έγινε τη 10-3-1871. 

Μ10.Η Παγώνα Κάντα από χ.Μελίκια μαζί με το γιο της Σπυρίδωνα Κάντα 

π.Γιανάκη Κάντα-Γόδη, εμίσθωσαν με το αρ.Σ.Θ.Κ.1580\21-10-1870 

εκμισθωτήριο συμβόλαιο 16 ελιές σε θέση «Αμούσες», 16 εις «Άγιο 

Ιάσωνα», 7 εις «Ετιάν» και 1\3 από 44 ελαιόδενδρα σε θέση «Ροπακήλα», 

ιδιοκτησίας εμπόρου Χρίστου Ρίγγα, από Κέρκυρα, για τη σοδειά του 

ενεστώτος έτους αποδοτέα  μέχρι  τέλους  μηνός Δεκεμβρίου 1870, έναντι 14 

και 11\32 μέτρα ιονικά ή 18 δραχμές το μέτρο και σε περίπτωση μη 

πληρωμής με τόκο 10% .»-Δεν επληρώθηκε στην τεθείσα προθεσμία και ο 

νοτάριος εγγράφει «Προς πάντα εντέλλεται με κλητήρα να εκτελέση το παρόν 

συμβόλαιον προπάντων εις τους εισαγγελείς να ενεργήσωσιν και προς τους 

διοικητάς και άλλους αξιωματικούς της δημοσίας δυνάμεως να θέσωσιν 

χείρα βοηθείας εις νομίμην εκτέλεσιν του παρόντος συμβολαίου. Προς 

βεβαίωσιν του παρόντος πρωτοτύπου υπογράφεται παρ’εμού του 

υποφαινόμενου συμβολαιογράφου Λευκιμμαίων Σπυρίδωνος Θεοδώρου 

Κάντα. Εν Μελικίοις την εικοστήν Φεβρουαρίου 1871 έτους. Απεφάνθη 

πρώτον εκτελεστόν αντίγραφον εν Μελικίοις αυθημερόν ...» Τελικά, με το 

αρ.Σ.Θ.Κ.2571\30-11-1872  επληρώθη το παρόν συμβόλαιον. 

 

Μία άλλης μορφής εκμετάλλευση ήταν η σύμπηξη εταιρείας για την 

αγορά και συχνότερα την εκτροφή και τη φύλαξη ζώων, όπως είναι 

αροτήρες βόες ή αγελάδες για αναπαραγωγή, όπως επίσης άλογα για 

άροση ή και φορβάδες. Άλλωστε θεωρείται η κατοχή τους ενδεικτική της 

οικονομικής ευρρωστείας και κρίνεται αρκετά θετική ως στοιχείο 

υπολογίσιμης οικονομικής ευμάρειας.   

Η κτηνοεταιρεία ή και η κτηνομίσθωση είναι πολύπλοκη ως προς τη 

σύστασή της και ως προς τη διατήρησή της και ακόμη και ως προς τη 

διανομή των μεριδίων απολαβής και ευθύνης. Για το λόγο αυτό 

οπωσδήποτε καταγράφεται συμβόλαιο, στο οποίο περιγράφεται 

επακριβώς και με καταπληκτική ενάργεια και γλαφυρότητα, θα λέγαμε, 



το είδος του ζώου, η ηλικία του, το γένος του, το χρώμα του και ο τρόπος 

φύλαξης, πολλαπλασιασμού και εκμετάλλευσής του. 

Τέλος, επισημαίνεται και το προσδοκώμενο οικονομικό αποτέλεσμα, 

καθώς και  οι συνέπειες για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση 

βλάβης του ζωϊκού κεφαλαίου, καθώς και οι επιπτώσεις σε περίπτωση 

απιστίας και σφετερισμού των ζώων από την εκτροφέα. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

ΚΜ3.Η Αγγελική Βασιλά από την πόλη της Κέρκυρας, κάτοικος Αγίων 

Θεοδώρων, χήρα του Ιωάννου Βαπτιστή Κουρή, επίτροπος των ανήλικων 

παιδιών της, δίνει στον Ιωάννη Μίαρη, από χ.Περιβόλι, αφαιρώντας από 

τους αδελφούς Αναστάσιο και Γεώργιο Κοντομάρη ένα ποίμνιο από 64 

πρόβατα με ετήσια πρόσοδο 300 τάλληρα παραδοτέα τα 200 εξ αυτών κατά 

το μήνα Απρίλιο και τα υπόλοιπα κάθε μήνα Μάϊο, όπως επίσης 80 λίτρα 

μαλλί κατά το μήνα Μάϊο και 36 λίτρα τυρί ετησίως. Η εκμετάλλευση του 

ποιμνίου παραχωρείται για 4 έτη.(Αρ.πράξης Γ.Κ.865\17-7-1868). 

ΚΜ6.Η Φωτεινή Καστρινού, χήρα Θεοτόκη Βλάσση και ο γιος της Γρηγόρης 

Βλάσσης, από το χ.Κρητικά, κατέχουν από 18-2-1867 με το αρ.Σ.Θ.Κ.1267 

συμβόλαιο «μία αγελάδα μουργής τρίχας 13 ετών, μίαν δαμάλαν ιδίας τριχός 

5 ετών.» Το μερίδιό τους αυτό το επώλησαν στον Ιωάννην Βασίλη 

π.Χριστοδούλου, έμπορον από την πόλη της Κέρκυρας. «Τα δύο βόδια 

καματερά 12 και 9 ετών αντίστοιχα που έχουν από κοινού όλοι και ακόμη 

μίαν μοσχάραν που έχουν εξ ημισείας, όλα αυτά τα βαστούν σε 

κτηνοεταιρείαν για 3 έτη και 3 μήνες να τα εκτρέφουν εξ ιδίων δαπανών, με 

τον όρον ότι όσα ζώα γεννηθούν να τα μοιρασθούν εξ ημισείας και να μην 

έχουν δικαίωμα να πουλήσουν τίποτε σε άλλον και να προφυλάσσουν τα ζώα 

παντός κινδύνου, εκτός φυσικού θανάτου.»(Αρ .πράξης Σ.Θ.Κ.1070\27-1-

1872). 

ΚΜ18.Η Μαρία Κέκκια χήρα Στεφάνου Κάντα, από περιοχή Κάβο Μπιάνκο 

Σπαρτερού, παρέλαβε από τον Οδυσσέα Σαμοήλη, από χ.Ποτάμι, «μία 

αγελάδα τριχός κοκκίνης ετών 3, ένα μοσχαράκι θυληκό 11 ημερών και 

απαφήνει προς τον ανωτέρω αναφερθέντα δυνάμει του αρ.Σ.Θ.Κ.2917\20-5-

1874 συμβολαίου κτηνοεταιρείας το τέταρτο του μοσχαριού για τους κόπους 

του χαριστικά και τα μισά ζώα από αυτά που θα γεννηθούν από την αγελάδα 

και τη μοσχίδα για 7 έτη μέχρι την 19-5-1881.» 

ΚΜ20.Η Μαρία Κέκκια, χήρα Στεφάνου Κάντα, από Κάβο Μπιάνκο 

Λευκίμνας, συνέστησε κτηνοεταιρείαν με τον κύριον Πέτρο Κονοφάο, από 

χ.Ποτάμι, με το αρ.Σ.Θ.Κ.2983\10-08-1874 και δι’αυτού της «παρέδωσε 



μίαν αγελάδα τριχός λευκής, μετρίου αναστήματος, ετών 4 και το μοσχαράκι 

της 5 μηνών, άρρεν, το οποίο της παρέχει μισό δια να τα διατηρεί προς 

φύλαξιν μέχρι τον Αύγουστον του έτους 1879(10-08-1879).» Σημειώνεται δε 

ότι η αγελάδα είναι έγκυος και ορίζει να του παραδώσει τα μισά ζώα από 

όσα θα γεννηθούν και τα υπόλοιπα μισά να τα κρατήσει για τον κόπον της. 

Όμως να μην έχει δικαίωμα να πωλήσει, ούτε να αντικαταστήσει κανένα 

από τα ζώα, εκτός εάν αυτό πεθάνει από φυσικό θάνατο.» 

ΚΜ11.Η Φωτεινή Καββαδία π.Μιχαήλ, χήρα Αναστασίου Καταβάτη, από 

χ.Αργυράδες με το αρ.Σ.Θ.Κ.1860\8-7-1871 συμβόλαιο αναλαμβάνει τη 

φύλαξη δύο ίππων τους οποίους της έχει παραδώσει ο Τζάννης Καβαδιάς 

π.Ανδρέου, με τον όρο να της καταβάλλει για τη συντήρησή τους 5 δραχμές 

την ημέρα, μέχρι τη 17-08-1871.Της καταβάλλονται κατά την εγγραφή του 

σχετικού συμβολαίου τα φύλακτρα (150δρχ.) με την υποχρέωση «δια πάσαν 

βλάβην προερχομένην εξ αμελείας της, θέλει είναι εδικήν της.» 

ΚΜ12.Η Γιανέτα Κάντα π.Δημητρίου, από το χωρίο Μελίκια, με τη 

συναίνεση του συζύγου της Σπυρίδωνα Κάντα π.Χριστοδούλου και με την 

αρ.Σ.Θ.Κ.1888\10-08-1871 πράξη εκμισθώνει προς το Θεόφιλο Πανδή έναν 

αροτήρα βουν τριχός κοκκίνης, ηλικίας ως έγγιστα 10 ετών, τον οποίον αυτή 

κατέχει από πατρικήν της περιουσίαν, για 2 έτη μέχρι τη 10-08-1873 με τους 

εξής όρους: να της καταβάλλει κάθε μήνα 17,34 δραχμές και «να καλλιεργεί 

και τα κτήματα τα δικά της και αυτά του ανδρός της για 5 ημέρες το 

φθινόπωρον (προϊμίαν) και 3 (την ζημίαν) και εάν δεν πληρώνη θέλει 

διατρέχη και ο τόκος επ’αυτού προς 10% μέχρι πληρωμής.Σε περίπτωση 

μόνον φυσικού θανάτου του ζώου, τότε θέλει απαλλάσση αυτόν της 

ευθύνης...Εδήλωσαν αγράμματοι όλοι οι συνομολογούντες την πράξη.» 

Η κατοχή και η εκμετάλλευση άλλων περιουσιακών στοιχείων από 

γυναίκες της περιοχής μελέτης μας αφορούν, κυρίως, εκμισθώσεις 

κατοικιών, εργαστηρίων, ελεύθερων χώρων και εδαφονομή.  

Όσον αφορά άλλου είδους εκμεταλλεύσεις, όπως είναι πλοίων ή καϊκιών 

ή ελαιοτριβείων, αυτές γίνονται πάλι με συμβόλαιο, αλλά επισημαίνεται 

η προτίμηση αυτά να προσφέρονται από γυναίκες σε άνδρες μέσα στο 

ίδιο το σόι και όπου, όπως φαίνεται, υπάρχει και ένα είδος οικογενεακής 

παράδοσης στην ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο ή 

αντίστοιχη ανάπτυξη οικείων δραστηριοτήτων στο συγκεκριμένο χώρο 

τον οποίον και εκμισθώνουν. 

 

 



ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΡΗΤΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΠΛΟΙΟΥ  

ΕΡ1.Η Αρετούσα Κουρή π. Δημητρίου, σύζυγος του Σπυρίδωνος 

Μοναστηριώτη, από χωρίον Άγιοι Θεόδωροι, με την αρ.Γ.Κ.12866\10-1-

1896 πράξη της εξοφλεί  το συνολικό ποσό από την αγορά και εκμετάλλευση 

εμπορικού πλοίου, το οποίο  μαζί με τις μηχανές του αγόρασε από το 

Νικόλαο Μοναστηριώτη π.Αλεξάνδρου, τον οποίον διατηρεί στη θέση του 

καραβοκύρη (πλοιάρχου). 

Θεωρούμε ως οικονομική και επιχειρησιακή δραστηριότητα, υπό την 

ευρύτερη έννοια, την εκτίμηση και ισόποση ανταλλαγή περιουσιακών 

στοιχείων μεταξύ προσώπων που φαίνεται ότι μετά από κάποιο 

υπολογισμό και  οικονομικό ενδιαφέρον προβαίνουν σ’αυτές τις 

ανταλλαγές τις οποίες και καταγράφουμε στη συνέχεια και οι οποίες 

έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και καλύπτονται με σχετικά άρθρα του Ιόνιου 

Πολιτικού Κώδικα85.  

Έχοντες υπ’όψη και τη διαδικασία αναδασμού η οποία εφαρμόσθηκε με 

αρκετή επιτυχία σε άλλες περιοχές της κυρίως Ελλάδας κατά το δεύτερο 

μισό του 20ου αιώνα και που απέβλεπε στη με τα διατιθέμενα μέσα 

ευκολότερη δυνατότητα εκμετάλλευσης των γεωργικών εκτάσεων των 

αγροτών, όταν αυτές συνενώνονταν, κατόπιν ανταλλαγής, και έπαυαν 

πλέον να είναι τεμαχισμένες και διάσπαστες σε διάφορους τόπους.  

Αυτή η εκτίμηση και η προσπάθεια συνένωσης κτημάτων στην περιοχή 

της Νότιας Κέρκυρας φαίνεται να ήταν μια παρόμοιας υφής προσπάθεια 

η οποία διενεργούνταν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες-καλλιεργητές 

βγαλμένη μέσα από τη δική τους εμπειρία και τη δική τους πρωτοβουλία. 

Ακόμη ως σχετιζόμενη με την οικονομική επιβίωση των προσώπων, λόγω, 

βεβαίως, της έλλειψης κρατικής και κοινωνικής πρόνοιας αυτήν την 

περίοδο στο χώρο αναφοράς μας, θεωρούμε ότι ακόμη και η παροχή εκ 

μέρους των προσώπων στο χώρο που μελετούμε έναντι ισόβειας 

προσόδου σε άτομα τα οποία θα αναλάμβαναν τη συντήρησή τους δια 

βίου της εκμετάλλευσης της προσωπικής περιουσίας με συμβόλαιο, 

θεωρούμε ότι αποτελεί ένα είδος συναλλαγής.   

 
                                                           
85 Άρθρα 1510-1514 Ι.Π.Κ. 



ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

ΑΝΤ23.Η Αναστασία Δούκα π.Αρσενίου, σύζυγος του Γεωργίου Κυπριώτη 

δίνει με το αρ.Σ.Θ.Κ. 2738 \27-11-1873 συμβόλαιο σε ανταλλαγή προς το 

Γαβριήλ Κουλούρη, παρουσία του Περικλή Τριβόλη, κατοίκου Κερκύρας, 

στον οποίον πλήρωνε η ρηθείσα γυνή 1\5 βάρος για την καλλιέργεια 

χερσότοπου αξίας 100 δραχμών, δίδει αυτόν το χερσότοπον και το βάρος 

του μεταβιβάζει στον αναφερθέντα Κουλούρη και λαμβάνει απ’αυτόν ένα 

χωράφι εκτάσεως ως έγγιστα ενός μουζουρίου εις θέσιν «Γαβρίλα» περιοχής 

Περιβολίου, ελεύθερου παντός βάρους. Ο δε Π.Τριβόλης παραδέχεται ως 

εδαφονόμον τον παρόντα Γ.Κουλούρη. Όλοι υπογράφουν εκτός των συζύγων 

οίτινες διαδηλούσιν  αγράμματοι. 

ΑΝΤ32.Η Αικατερίνη Κουλούρη π.Γεωργίου και ο σύζυγός της Γρηγόριος 

Μοναστηριώτης π.Δημητρίου, από χ.Άγιοι Θεόδωροι έχοντες χερσότοπον 3 

μουζουρίων σε θέση «Άγιος Αθανάσιος», αξίας 250 δρχ. τον ανταλλάσσουν 

με χερσότοπον 2 μουζουρίων στη θέση «Κουράτικα» Αγίων Θεοδώρων, 

αξίας 200 δρχ. του Ευσταθίου Ζερβού π.Μηνά και τη διαφορά της αξίας τη 

λαμβάνουν σε χρήμα από αυτόν.Αρ. πράξης Γ.Κ.13220\15-6-1897. 

ΑΝΤ29.Η Μαρία Γαστεράτου σύζυγος του Πετεφρή Γαστεράτου 

π.Παναγ.,από χ.Ριγκλάδες, με το αρ.Γ.Κ.9809\2-10-1888 συμβόλαιο 

ανταλλάσσει ένα χερσοχώραφο με 4 ελαιόδενδρα μέσα εκτάσεως 5 

μουζουρίων στη θέση «Αγία Άννα» περιοχής χ.Κρητικών προς τον Βούλγαρη 

Νικόλαο π.Αθανασίου από χ.Βιταλάδες ένταντι μιας αμπέλου 3 τσαπίων στη 

θέση «Μαρίτσαις» Αναπλάδων. Και τα δύο ανταλλασσόμενα είναι πλησίον 

των άλλων κτημάτων τα οποία ο καθένας κατέχει για το λόγο αυτό και τα 

ανταλλάσσουν. 

ΑΝΤ30.Η Μαρία Γαστεράτου, από χ.Ριγγλάδες με το αρ.Γ.Κ.12338\22-8-

1894 ανταλλάσσει με το σύζυγό της Πετεφρή Γαστεράτο π.Παναγή ένα 

σώχωρο 2 μουζουρίων ιδιοκτησίας της και λαμβάνει από αυτόν μίαν 

άμπελον 7 τσαπίων στη θέση «Στρουστελιά» Αναπλάδων . 

Αλλά και από την άποψη της ανάληψης της ευθύνης συντήρησης εκ 

μέρους φτωχών γυναικών για κάποιο άτομο γηραιό και χρήζον ιδιαίτερης 

φροντίδας είναι αφ’ενός μεν μέσα στη γυναικεία, όπως την προορίζουν 

φύση και ικανότητα, αλλά αφ’ετέρου αποτελεί και ένα υστερόβουλο και 

οικονομικά υποκρύπτον όφελος για τη γυναίκα, την αναλαμβάνουσα 

τέτοιου είδους υπευθυνότητα, θεμιτή κατά τα άλλα και υπό το νόμο 

προβλεπόμενη.86  

                                                           

86 Άρθρα 1815-1830 Ι.Π.Κ.  



ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

ΙΣΠ3.Ο Θεόδωρος Χρυσικόπουλος, ασθενής και γέρων, επειδή δεν ημπορεί 

να καλλιεργήσει τα κτήματά του, με την αρ.Γ.Κ.9687\5-4-1888 πράξη 

ισόβειας προσόδου παρέχει στην Κωνσταντίνα Σουλάνη, παρών και ο 

σύζυγός της Θεόφιλος Σμοΐλης, από χ. Αναπλάδες, την κατοχήν, νομήν και 

κυριότητα των κτημάτων περιουσίας του, προκειμένου αυτή να του παρέχει 

ζωοθροφήν, ενδυμασίαν και φάρμακα.  

ΙΣΠ4.Η Μαρίνα Κοτινά με το αρ.Γ.Κ.9869\21-10-1888 συμβόλαιο ισόβειας 

προσόδου παραχωρεί στον ανεψιό της Ευστάθιο Βλάσση π.Σίμωνος, 

αμφότεροι κάτοικοι Ριγκλάδων, 66 ελαιόδενδρα εις θέσιν «Λαγκαδίου» 

περιοχής χ.Αναπλάδων και χωράφι 5 μουζουρίων εις θέσιν «Βρύσες», 

περιοχήν του ιδίου χωρίου. Ο δε Ευστάθιος αναλαμβάνει διαρκούσης της 

ζωής της Μ.Κοτινά να της παρέχει τας δέουσας περιποιήσεις και φάρμακα. 

ΙΣΠ7.Ο Θεόδωρος Βλάσσης π.Ιερέως Αντωνίου από χ.Κρητικά με το 

αρ.Γ.Κ.12644\13-8-1895 συμβόλαιον ισοβείου προσόδου δίνει προς τη 

σύζυγόν του Θεοδωρέλα Κουρή  όλα τα κτήματά του ίνα τα έχει προς την 

συντήρησιν αυτού «και έχων βεβαίαν την εμπιστοσύνην προς την ειρημένην 

φίλεργον σύζυγόν του....ότι αυτή καλλιεργούσα τα ολίγα αυτού κτήματα και 

τα ίδια αυτής, δι’αυτών θέλει συντηρώνται και ούτος θέλει ασφαλήσει 

εαυτόν με βίον άφροντι και ειρηνικόν...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 



Κεφάλαιο 15ο  

Το θρησκευτικό συναίσθημα των κατοίκων 

Σ’ ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο φύλακας της ηθικής και του εθιμικού 

δικαίου, ανέκαθεν, υπήρξε η γυναίκα. Αυτή φρόντιζε για την τήρηση των 

κανόνων ιδιωτικής και δημόσιας συμπεριφοράς των μελών της 

οικογένειας, αλλά κατά κοινή ομολογία, επόπτευε και την ηθική και των 

άλλων μελών της μικρής, συνήθως, κοινωνίας στην οποία διαβιούσε. 

Αρμόζουσα, πρέπουσα και αποδεκτή ήταν η παρουσία των  μελών, όταν 

αυτά σέβονταν τους γονείς και τους γηραιότερους και ήταν υπάκουα, 

εργατικά, σεμνά και διακατέχονταν από θρησκευτικότητα, σύμφωνα με 

τον τρόπο που όριζε η Ορθόδοξος πίστη και Εκκλησία. 

Βέβαια, άλλοι κανόνες ίσχυαν για τα άρρενα μέλη της κοινωνίας και άλλα 

για τα θήλεα. 

Τα αρσενικά μπορούσαν να βγαίνουν έξω από το σπίτι και να 

παραμένουν έξω από την κατοικία ακόμη και πολύ αργά τη νύχτα. 

Μπορούσαν να έχουν σεξουαλικές σχέσεις, με πολλούς διαφορετικούς 

ερωτικούς συντρόφους. Δεν είναι μεμπτόν αυτό, «δεν κονταίνει το 

παντελόνι» του άνδρα, ούτε τον καθιστά απορριπτέο γαμβρό. Ίσα-ίσα 

θεωρείται προσόν η ερωτική εμπειρία, για την επιτυχία, ενός 

μελλοντικού γάμου, αφού θα έχει δοκιμασθεί ο ανδρισμός του. 

Αντίθετα για τη γυναίκα η πιο πάνω αναφερθείσα συμπεριφορά είναι 

επιλήψιμη και αυστηρά αποφευκτέα. Η καλή κοπέλλα θα πρέπει να μένει 

μέσα στο σπίτι, κοντά στη μητέρα και να διδάσκεται τις οικιακές και 

αγροτικές εργασίες από αυτήν ή και από άλλες γηραιότερες, να 

κατασκευάζει τα προικιά της, ώστε, όταν θα έλθει η ευλογημένη ώρα του 

γάμου, να είναι πλήρως εφοδιασμένη από δεξιότητες και αγαθά. Και 

προπάντων θα είναι αγνή, παρθένα. 

Θεματοφύλακας των ηθικών αξιών ήταν η γυναίκα του σπιτικού. Αυτή 

φρόντιζε όλα τα μέλη του να βγαίνουν καθαρά και περιποιημένα στον 

έξω της κατοικίας χώρο, για να φαίνεται η νοικοκυροσύνη των θηλέων 

μελών της και η οικογένεια για να έχει «καλό όνομα». Το καλό όνομα 

ήταν ανάλογα σεβαστό και διατηρούνταν σύμφωνα με την οικονομική 



τους κατάσταση της οικογένειας, από τις άοκνες προσπάθειες για 

βελτίωσή της, αλλά και από το πόσο ευπρόσωπα στις συναλλαγές τους, 

στην τήρηση των υποσχέσεων και στην ηθική, όπως προαναφέρθηκε, 

ήσαν τα μέλη της. 

Ο δημόσιος χώρος, η πλατεία του χωριού, η εκκλησία, τα πανηγύρια ήταν 

οι χώροι και οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής των 

μελών των τοπικών κοινωνιών και η ευκαιρία για επίδειξη, γνωριμία των 

νέων, συναλλαγή, συμφωνία για εργασίες και σύμπτηξη διαφόρων 

σχέσεων. 

Η Εκκλησία φρόντιζε με την καθημερική, σχεδόν, παρουσία της στη ζωή 

των ανθρώπων, με την παρεχόμενη λειτουργία(όρθρος, εσπερινός, 

κυριακάτικη λειτουργία, εορτές, γάμοι, βαπτίσεις, κηδείες, μνημόσυνα) 

να ελέγχει και να καθορίζει τη ζωή των αθρώπων, αλλά να βοηθεί και 

τους ανήμπορους. 

 

Λιτανεία 

Είναι γνωστό, βέβαια, ότι καταφυγή και παρηγορία των πλέον αδύναμων, 

των τρωτών από λύπη, θλίψη και κακοτυχία ατόμων, είναι η Εκκλησία. 

Δια των λειτουργών της, των ιερωμένων, που βρίσκονται σε συνεχή 

επικοινωνία με τα μέλη των τοπικών κοινωνιών και έχουν από πρώτο χέρι 

τη γνώση της όποιας κατάστασής τους και του οποιουδήποτε 



προβλήματός τους,  παρέχουν όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά 

κρατούν και δέσμιους τους αμαθείς, απαίδευτους και αφελείς, αλλά και 

πολύπαθους ανθρώπους, με τη θρησκοληψία που επιβάλλουν και 

εμπνέουν.  

Τέτοιοι αδύναμοι άνθρωποι είναι οι γυναίκες. Αυτές καταφεύγουν στην 

παρηγορία και υποστήριξη της Εκκλησίας και αυτές εμποτισμένες από 

περίσσεια θρησκευτικότητα, μέχρι θρησκοληψίας, καθόριζαν πάντοτε, 

αλλά και σήμερα, τη θρησκευτικότητα της οικογένειας και των τοπικών 

κοινωνιών, κατ’επέκταση. 

Και η εποχή του 19ου αιώνα ήταν μία εποχή γεμάτη φτώχεια, ανέχεια, 

αρρώστεια, αμάθεια, καταπίεση οικονομική, κυρίως, από το επικρατούν 

φεουδαλικό σύστημα, για το οποίο έγινε λόγος παραπάνω, αλλά και 

απελπισία για τους περισσότερους ανθρώπους της Νότιας Κέρκυρας. 

Η ελονοσία, ο τύφος, η πανώλη, η φυματίωση, η εκμετάλλευση των 

δανειστών, η ανέχεια, που στερούσε ακόμη τα βασικά αγαθά για την 

επιβίωση, όπως το καλαμποκάλευρο και το αλεύρι, έδιναν μεγάλη ώθηση 

στη θρησκοληψία και τη δεισιδαιμονία. 

Τα στερεότυπα των φύλων και όλα τα δεσμά που καθόριζαν και 

καθορίζουν τις ανθρώπινες συμπεριφορές, το σύστημα, τις έχει άδηλα, 

βουβά και υπόγεια, αναθέσει στις γυναίκες που, εφ’όσον παραμένουν 

αναλφάβητες, αμαθείς, ψωφοδεείς και υποδουλωμένες στην 

πατριαρχική εξουσία, θα διαιωνίζουν αυτήν την κατάσταση. 

 

Λενέττα Μοναστηριώτη-Γάκη, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίμμης 



Έτσι στη Νότια Κέρκυρα του 19ου αιώνα, μέσα από νοταριακές πράξεις, 

διαθήκες, περισσότερο γυναικών και λιγότερο ανδρών, διαπιστώσαμε τη 

θρησκευτικότητά τους, το φόβο του Θεού και των εκπροσώπων τους επί 

της γης.  

Μέσα από την εκδήλωση της έσχατης επιθυμίας τους, ενώ υπάρχει 

τέτοια ανέχεια και υπάρχει η δυνατότητα ανακούφισης συμπασχόντων 

συγχωριανών τους, διατυπώνουν, με την απαραίτητη παρουσία, κατά την 

καταγραφή της διαθήκης τους, του ιερέα της ενορίας τους, δωρεές σε 

ναούς και μετόχια. 

Εκ προοιμίου αναφέρουμε ότι οι διαθήκες απεικονίζουν, κατ’αυτήν την 
εξαιρετικά επίσημη και πλήρη πνευματικότητας στιγμή των 
διαθετών/τριών, την ψυχική τους κατάσταση, τα συναισθήματά τους για 
τους κληρονόμους τους ή το παράπονο για την ατεκνία τους και την 
έλλειψη φυσικών διαδόχων.  

Ακόμη κανείς μπορεί να διακρίνει την απήχηση που έχουν γι’αυτές οι 
πράξεις των παιδιών τους, αν έχουν δηλαδή επιλέξει να αποχωρισθούν 
την οικογένειά τους και να απομακρυνθούν από αυτήν κόβοντας 
δεσμούς ή με την επίδειξη ανυπακοής, εκ μέρους των παιδιών τους, στο 
θέμα της επιλογής συζύγου, χωρίς τη δική τους συναίνεση.  

Επίσης, είναι ευδιάκριτο το βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα που τις 
διακατέχει, τόσο γιατί συναισθάνονται την τελευτή του βίου τους και 
επιζητούν τη σωτηρία της ψυχής τους, όσο και από το γεγονός της 
εκδήλωσης της προτίμησή τους σε αγίους ή σε ναούς αφιερωμένους σε 
αγίους, τους οποίους ιδιαιτέρως τιμούν ή και σε εκκλησιαστικά ιδρύματα 
τα οποία κατά τη διάρκεια της ζωής τους σέβονταν και συνήθιζαν να 
επισκέπτονται.  

Μέσα από τις διαθήκες, μπροστά το δέος του επικείμενου θανάτου, όλη 
η ζωή τους περνά και αξιολογείται και όλες οι στιγμές και τα γεγονότα 
που έζησαν, τους ωθούν σε διάθεση υλικών αγαθών, είτε προερχόμενων 
από περιουσίες αποκτηθείσες με δικούς τους κόπους είτε, αν πρόκειται 
για γυναίκες, αποτελούν μέρος της μητρικής ή πατρικής τους περιουσίας, 
είτε ακόμη είναι στοιχεία της προίκας τους την οποία έχουν το έννομο 
δικαίωμα να διαθέτουν κατά το δοκούν. 

Έτσι, έχουμε διαπιστώσει ότι προκειμένου να έχει εγκυρότητα και 
επικύρωση ακόμη και από τη θεότητα η διαθήκη γυναικός, ώστε η 
τελευταία της θέληση να είναι σεβαστή και από τους ανθρώπους, 



επανεγγράφει με το ίδιο περιεχόμενο μία νέα διαθετήρια πράξη, επειδή 
υπάρχει η σεβάσμια παρουσία ιερομονάχου - πνευματικού, καθώς και η 
παρουσία του ιερέως του χωριού. 

Η πίστη στη σωτηρία της ψυχής τους, εάν προσφέρουν κάποια δωρεά ή 
προσφορά αφιερώματος σε κάποιο ιερό προσκύνημα, δίνει την 
εντύπωση ότι υπάρχει δυνατότητα θεϊκής διαμεσολάβησης. Επειδή δε, 
είναι αρκετά πτωχές και δεν επιθυμούν να βάλουν σε έξοδα τους 
κληρονόμους τους, ορίζουν η προσφορά αυτή να είναι για μία φορά  και 
σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δύο φορές. Μάλιστα προσφέρουν, και 
είναι εντυπωσιακή η πληροφορία, ότι υπάρχει έδρα του Παναγίου Τάφου 
στη νήσο Κέρκυρα, αυτήν την περίοδο, και σ’αυτήν οι γυναίκες 
παραγγέλουν στους γενικούς κληρονόμους τους να αφιερώσουν μεγάλες 
ποσότητες λαδιού.  

Επίσης, εκτός του ελαιόλαδου που προσφέρουν στις εκκλησίες και τα 
προσκυνήματα, προσφέρουν κοσμήματα, αλλά σε κάποιες των 
περιπτώσεων οι διαθέτριες εκδηλώνουν την επιθυμία τους να δοθούν 
ποσότητες λαδιού σε πάνω από δύο ιερούς τόπους, σε διάφορες 
εκκλησίες του χωριού τους και σε όσες ευρίσκονται πλησίον της 
κατοικίας τους. 

Η θρησκευτικότητα των γυναικών είναι ένα από τα πλέον βαθιά ριζωμένα 
στην ανθρώπινη υπόσταση στοιχεία  και η εθιμική λατρεία αφορά την 
πρακτική και τις ενέργειες που τελούνται είτε σε τακτές ημέρες και ώρες, 
ακολουθώντας τον κύκλο του χρόνου και το εορτολόγιο.  

Μέσα στο πλαίσιο όλων των λατρευτικών δοξασιών εντάσσονται τα 
ταξίματα και τα σαρανταλείτουργα, που ανάγλυφα απεικονίζουν την 
αναγνώριση της αδυναμίας του ανθρώπου μπροστά στο άγνωστο, το 
υπερφυσικό, το σύνολο των εξωανθρώπινων δυνάμεων που επιδρούν, 
επιβουλεύονται ή προστατεύουν και κατευθύνουν την ανθρώπινη ψυχή.   

Σε άλλες περιοχές το τάμα και τα αφιερώματα αφορούσαν τη βάφτιση 
ενός νεογέννητου που γεννιόταν άρρωστο σε κάποιο ναό, μοναστήρι ή 
προσκύνημα. Μπορούσε να είναι το λεγόμενο «ζύγιασμα», δηλαδή το 
τάξιμο τόσων οκάδων κερί ή λάδι, είτε λαμπάδας όσο το ύψος του 
ατόμου για το οποίο γινόταν το τάξιμο. 

Ακόμη ήταν το «ζώσιμο» δηλαδή το ζώσιμο της εκκλησίας με κερωμένη 
κλωστή την οποία κατόπιν την μάζευαν και την έκοβαν σε κομμάτια ενός 
μέτρου, τις ένωναν για να σχηματίσουν ένα χονδρό κερί και στη συνέχεια 
το έκαιγαν μπροστά την εικόνα του αγίου  που έκαναν το τάμα. 



Άλλη μορφή τάματος ήταν το καλογέρεμα για ένα ή περισσότερα χρόνια 
ή ο καθ’ ολοκληρία μοναχισμό του ατόμου που ταζόταν. 

Η συναίσθηση της κατωτερότητας της γυναίκας έναντι του άνδρα, η από 
επιπολαιότητά της απώλεια του παράδεισου, ως συνέπεια του 
προπατορικού αμαρτήματος και η διηνεκής τιμωρία της ανθρώπινης 
φύτρας βαρύνει τη γυναίκα. 

Αντίθετα οι άνδρες ακόμη και να κάνουν λάθη, θεωρούνται ανώτεροι, 
τιμημένοι, ακόμη κι όταν μεθούν και μαλώνουν, ή δεν πηγαίνουν στην 
εκκλησία και είναι επιρρεπείς στη σωματική βία, ο ανδρισμός τους 
ευρίσκεται πιο κοντά στο Θεό. 

Άλλες πάλι γυναίκες, πιστεύοντας περισσότερο στην έννοια που έχει 
επικρατήσει με τον όρο «ψυχικό», προτιμούν να προσφέρουν διάφορα 
χαρίσματα (λεγάτα, όπως αναφέρονται στις νοταριακές πράξεις) σε άτομα 
που τα εκτιμούν ή έχουν συναισθηματική σχέση ή είναι ανεδεχτές τους ή 
πάλι είναι κάποια πρόσωπα που κρίνουν ότι η δική τους παροχή θα τους 
παρέχει κάποια οικονομική υποστήριξη. Έτσι προσφέρουν χρήματα, είδη 
ρουχισμού, κυρίως, μέρος της προίκας τους και άλλες φορές μικρά 
κομμάτια γης σε διάφορους τόπους.  

Βεβαίως, στην εποχή αυτή, αλλά και σε όλες τις θρησκευόμενες τοπικές 
κοινωνίες, η έννοια του/της αναδεχτής αποτελεί έναν ισχυρότατο 
πνευματικό, κοινωνικό και ηθικό δεσμό ανάμεσα στα πρόσωπα τα οποία 
συνδέονται δια του βαπτίσματος με μία σχέση ισόβεια, καθηγιασμένη 
από την Εκκλησία και η οποία δημιουργεί στα πρόσωπα υποχρεώσεις, 
όπως είναι αυτές των γονέων με τα φυσικά τους τέκνα. 

Έτσι σε διαθήκες γυναικών στη Νότια Κέρκυρα, παρατηρήσαμε την 
προσφορά περιουσιακών στοιχείων και σε αναδεχτές, είτε με τη μορφή 
δοσίματος, είτε με την προσφορά δώρου (λεγάτου), είτε με την ανάληψη 
υποχρέωσης του συζύγου της θανούσης, της απόσβεσης χρέους της 
αναδεχτής της. 

 Έχουμε διαπιστώσει ότι σε διαθήκες εμπεριέχονται πρόνοιες για 
αδύναμα πρόσωπα, τα οποία είτε είναι τέκνα των ιδίων των διαθετριών, 
όπως συμβαίνει στη Δ74, σύμφωνα με την οποία κάθε τμήμα από την 
απομείνασα περιουσία της, την οποία η μητέρα- διαθέτις διεμοίρασε στα 
άλλα της αγόρια σε είδος δώρου (λεγάτου) και την προσφορά της προίκα 
στην ήδη παντρεμένη θυγατέρα της, στη διαθήκη της προσφέρει την 
επικαρπία στο βωβό υιό της, για να έχει πόρους και να συντηρείται, μέχρι 
το θάνατό του, οπότε και ορίζει, τα κτήματα αυτά να μοιρασθούν στους 
τρεις άλλους υιούς της. 



 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΗΚΕΣ 

Δ45.Με την αρ.Σ30\180\13 ή 25-12-1837 διαθήκη της η Ασημίνα Τζουκιά 

π.ιερέως Νικολάου, χήρα Αλοΐσιου Κάντα από χ.Μελίκια γειτονία 

Αγ.Ίσαυρου αφήνει για την ψυχήν της τάλαρα 3 στην εκκλησία της 

Λαμποβίτισσας, άλλα 3 τάλαρα εις την εκκλησία του Αγ.Ίσαυρου, 3 ακόμη 

στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας στο χ.Ποτάμι ένα βαρέλι λάδι 4 μέτρων 

ιονικών εις τον Άγιο Σπυρίδωνα των Κορυφών, των Βουλγαράτων... 

Δ50.Με την αρ.Σ36\741\19-7-1842 διαθετήρια πράξη της η κ.Χριστίνα 

Σαμοήλη θυγάτηρ π.Θεοτόκη από χωρίον Ποτάμι και χήρα γυνή σε τρίτον 

γάμον του Φωτίου Παντή από χ.Μελίκια εις γειτονίαν του Αγίου 

Σπυρίδωνος αναφέρει: ΄΄παραδίδω την αμαρτωλήν ψυχήν μου εις χείρας 

Θεού ζώντος ζητώντας την ευσπλαχνείαν του για την εξάλειψιν των 

αμαρτημάτων μου αφήνω: 1)του Γεωργ.Σαμοήλη π.Σεβαστιανού, εξάδελφόν 

μου τις 8 ρίζες ελιές από τις 24 οπού έχω. 2) αφήνω ως είδος λεγάτου και 

του Γ.Κάντα π.Δμητρίου από χ.Μελίκια παράριζα ελιές 4. Ακόμη αφήνω της 

θυγατρός του π.Δημ.Σαμοήλη εις είδος λεγάτου ελιές 4. Επίσης 4) Της 

Ευγενούλας θυγατρός Δ.Κονοφάου από χ.Ποτάμι, ριζάρια 4 και της 

Αικατερίνης θυγατρός π.Αναστασίου Φίλιππα χ.Ποτάμι κατά το μέρος του 

μαΐστρου 4 λοιπά ριζάρια. Αφήνω εις είδος λεγάτου και του Θοδωρή Λέπεση 

π.Αντωνίου από χ.Μελίκια 5 ρίζες. Της αδελφής μου Μαρίας π.Θεοτόκη 4 

ελιές και ένα στρώμμα με μαλί για να το έχει και να χαίρεται και τέλος ένα 

χερσάμπελον στον Αθ.Βέργην από χ.Νεοχώρι. Γενικόν κληρονόμον τον 

ηγαπημένον μου αδελφόν Μάρκον π.Θεοτόκη Σαμοήλη για να χαίρεται 

αυτός και οι κληρονόμοι διάδοχοί του.» Αλλάζει με την παρούσα κάθε 

προηγούμενη διαθήκη της που δεν θυμάται πότε έκανε στον συμβολαιογράφο 

Χριστόδουλο Βλάσση από χ.Ποτάμι. 

Δ51.Η Αικατερίνη θυγάτηρ Αναστασίου Βούλγαρη από χ.Μελίκια, που μένει 

άνωθεν του ευγενούς δετόρου κυρίου Ιωάννου Δερκιάζε, με τη διαθετήρια 

πράξη της αρ.Σ36 \936\1-5-1843, αφήνει «τέσσερες ξέστες λάδι στην 

εκκλησία του Αγ.Θαυματουργού Σπυρίδωνος των Βουλγάρεων της Χώρας, 

δύο ξέστες λάδι στην εκκλησία του Αγ.Σπυρίδωνα Παντάτων χ.Μελίκια, μίαν 

ξέστα λάδι στην εκκλησίαν του Αγ.Ίσαυρου εις άνωθεν χωρίον Μελίκια, μίαν 

ξέστα στην εκκλησίαν της Υ.Θ. Λαμποβίτισσας, χ.Μελίκια, δύο ξέστες λάδι 

στην εκκλησία της Υ.Θ.Ευαγγελίστριας, χ.Ποτάμι, δύο ξέστες λάδι στην 

εκκλησία του Αγ.Χαραλάμπους χ.Δραγωτινά, δύο ξέστες στην εκκλησία της 

Θεοτόκου Αρκουδίλας στον Κάβο Μπιάνκο, δέκα τάλαρα βενέτικα της 

Νικολέτας, θυγατρός του Γιαννάκη Κουλούρη, δέκα τάλαρα βενέτικα της 

Αικατερίνης θυγατρός του Γρηγορίου Σαμοΐλη χ.Ποτάμι. Γενικόν 



κληρονόμον ορίζω τον ηγαπημένον μου άνδρα κυρ Ιωάννην Δούκα 

π.Σπυρίδωνος από χ.Βελονάδες και συγκάτοικόν μου εις την οικίαν μου εις 

το χωρίον Ποτάμι ...» 

4Δα.Με την αρ.Σ27\752\10 ή 22-2-1810 διαθετήρια πράξη του ο 

Γιακουμάτος Δοκανάρης π.Σταματέλου από χ.Κρετικά γράφει: «αφήνω στην 

μίαν κόρην μου Ζαφείρα χωράφι στο μερίδιό της μουζούρι ένα σιτάρι ράσο 

στον «Άγιο Ίσαυρο» και ένα χωράφι ενός μουζουρίου στη θέση «Κρουζερά» 

με μερίδιο δύο μουζούρια ράσα στον κ.Ανδρέα Δούκα. Και τις ελιές σαν 

καλές αδελφές να τις μοιράσουν ίσα οι θυγατέρες μου. Η γυνή μου είναι 

εγκαστρωμένη και αν ήθελε γεννηθή θηλυκό να το παντρεύει ο ηγαπημένος 

μου υιός Σταματέλος. Εάν η γυνή μου Ελένη γεννήση αρσενικό να είναι και 

αυτό κληρονόμος στο οσπίτιον και στο περιαύλι και στις ελιές στου 

«Ρεμούνδου» και στα αμπέλια κοντά στου κυρ Σπ.Βλάσση. Της γυνής μου 

αφήνω τις ελιές και τα περιαύλια και το οσπίτιον και τα ριζάρια στη θέση 

«Δένδρα» και τα ήμισυ αμπέλια και τα μισά χερσοχώραφα στα «Κατούφικα» 

και το χωράφιο πλησίον του Γιαννούτζου Βλάσση για να έχει να 

ζωοθρέφεται. Να δώσει προίκα των θυγατέρων μου και τα χωράφια να τα 

έχει να τα χαίρεται και να δώση μία ξέστα λάδι στον Άγιο και Ζωοποιό Τάφο 

...» 

Δ35.Με την αρ.Σ30\112\18 ή 30-11-1834 διαθήκη της η Μαργεντίνα Βλάση 

π.ιερέως Αλέξανδρου συζ.Θεοφίλη Αρμενιάκου από χ.Αναπλάδες δίνει για 

λεγάτο στον άνδρα της τις ελιές και τα μισά τάλαρα από την αγοροπωλησία 

των ελαιών (ελαιόκαρπου) και την προίκα της κινητή και ακίνητη περιουσία 

της στα αδέλφια της Ιωάννη και Λολή (Θοδωρή) Βλάση μαζί με τα 

φυτεύματα στην «Αμπελικού».Ορίζει δε και μία ξέστα λάδι να δοθεί από 

τους κληρονόμους της στον Άγιο Τάφο. 

Δ36.Η Αναστασία Κάντα π.Σταματέλου γυνή του κυρ Ιωάννου Κάντα 

π.Νικολάου από χ.Μελίκια γειτονιά Λαμποβίτισσας, με τη διαθήκη της 

αρ.Σ30\22 «Τετράδη 20 Φλεβάρη ή 4 Μάρτη 1835» ορίζει για τον άνδρα της 

6 ελιές στη θέση «Χιόνι Βουνί». «Στην ανεψιά μου Μαρία, θυγατέρα του 

Ευσταθίου Κάντα το πεσελί και την καμιζιόλα μου, τις φούμπιες  και τα 

σκολαρίκια  και μία βίρα χρυσή. Της ανεψιάς μου Εκατερίνης θυγατρός του 

Ευσταθίου Κάντα ένα ζευγάρι φούμπιες ασημένιες, μία βίρα χρυσή, ένα 

χωράφι στις «Παλισιές».Τα επίλοιπα σκολαρίκια μου εις την εκκλησίαν του 

Αγ.Σπυρίδωνα των Βουλγάρεων στους Κορυφούς δια την ψυχήν μου. Και εις 

όλα τα κινητά και ακίνητά μου τα ανεψούδια μου Αναστάσιο, Κωνσταντή 

και Αντώνιο Κάντα π.Ιωάννου...» 

Δ37.Με την αρ.Σ30\227\28-2-1835 ή 12-3-1835 διαθήκη της η Μαρία 

Μαρκάτη π.Σταμάτη σύζ. Βασιλείου Μπαλή από χ.Χλωμός ορίζει και για την 

αδελφή της Ζαφείρα «ως είδος λεγάτου 8 ρίζες ελιές εις θέση «Κοτζάκια» 

και τις ελιές στον «Πρινήλα». Ακόμη 10 τάλαρα εις την Μονήν της 



εκκλησίας Μιχαήλ και Γαβριήλ στο χ.Χλωμός». Γενικό κληρονόμο της 

ορίζει το σύζυγό της Βασ.Μπαλή. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κεφάλαιο 16ο  
Πολιτική Οργάνωση-Κοινότητες 

Με το πρώτο σύνταγμα, που είναι γνωστό ως Βυζαντινό Σύνταγμα, 1800, 
η εξουσία στα Ιόνια νησιά παρέμεινε στα χέρια των ευγενών. Μετά από 
αιματηρές συγκρούσεις της εξουσίας με τους αγρότες, σχεδόν, όλων των 
νησιών, δημιουργήθηκε το τροποποιημένο Σύνταγμα της Ιονίου 
Πολιτείας, 1801, το οποίο τελικά διαμορφώθηκε το 1803.87 

Η εξουσία παραχωρήθηκε στο Συμβούλιο των Αρίστων, που συνολικά 
απαριθμούσε 240 μέλη και που ψηφίζονταν από τους εκλέκτορες, που 
πάλι τους ψήφιζαν οι Άριστοι. 

Άριστοι δε, ήσαν όσοι διέθεταν περιουσία 400 ταλλήρων και όσοι ήταν 
μορφωμένοι και επιστήμονες. Αμέσως αυτό απέκλειε κάθε άλλον, εκτός 
των ευπόρων. 

Τα 140 μέλη έπρεπε να προέρχονται από τα χωριά και τους 
μπόργους(προάστεια) και η εκλογή τους γινόταν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι 
100 ψηφοφόροι να δικαιούνται να βγάζουν 3 εκλέκτορες. 
Αντιλαμβανόμεθα ότι μόνον οι προύχοντες των χωριών και των 
συνοικιών ήταν αυτοί που είχαν τη δυνατότητα της εκλογής ως 
εκλέκτορες. 

Αργότερα με τα Συντάγματα του Ενωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων 
του 1815 και με τροποποιήσεις του 1849, προβλέπεται η χρησιμοποίηση 
ψηφοδελτίων και η διενέργεια των εκλογών, όχι μόνον στην πρωτεύουσα 
του κάθε νησιού, αλλά και στα διαμερίσματα. Πολύ αργότερα, με την 
Ένωση και τη δημιουργία Δήμων, άρχισαν να στήνονται εκλογικά κέντρα 
και στα χωριά. 

Με το Νόμο της 20/03/1804, καθορίστηκε  κάθε δύο χρόνια η Εγχώρια 
Κυβέρνηση του κάθε νησιού θα διόριζε τους επικεφαλής, τους 
λεγόμενους επιστάτες των χωριών που αυτοί πλαισιώνονταν από μία 
δημογεροντία(Vecchiardi).88 

Στην περιοχή του Χλωμού, εκπρόσωπος, Επιστάτης, της Αγγλικής 
κυριαρχίας αναφέρεται ο Ανδρέας Κουλούρης-Μπόνας που διέμενε σε 
ένα αρχοντόσπιτο κοντά στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Οι Άγγλοι τον 
προσκαλούσαν στους χορούς και στις βεγγέρες τους και αυτός πήγαινε 
συνοδευόμενος από την όμορφη θυγατέρα του, Ζαφείρα.89 

                                                           
87 Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου Ε.,«Ο αντίκτυπος του Δ΄Βενετοτουρκικού πολέμου στην Κέρκυρα», Αθήνα, 

σελ.175 
88 Ρωμανός Ι. «Περί του Δεσποτάτου της Ηπείρου...», 1959, σελ.344. 
89 Αυλιανός β.Νίκος, «Χλωμός Κέρκυρας, Παράδοση, Λαογραφία, Ιστορία), Αθήνα, 1989, σελ.2012. 



Έπειτα από την Ένωση και την εφαρμογή όλων των νόμων και διατάξεων 
που υπήρχαν στον Ελλαδικό χώρο, η Κέρκυρα ακολούθησε το διοικητικό 
σύστημα της Ελλάδος. 

Έτσι, η περιοχή του Αλεύχιμου ή Μελικίων αποτέλεσε το Δήμο 
Λευκιμμαίων που τα όριά του εκτείνονταν από τον ποταμό Μεσογγή 
μέχρι τον Ασπρόκαβο. Τώρα οι δήμαρχοι, οι πάρεδροι και οι σύμβουλοι 
εκλέγονταν απ’ ευθείας από το λαό, με καθολική ψηφοφορία, και ως 
ψηφοδέλτια ήσαν μολυβένια σφαιρίδια.  

Για πρώτη φορά όλοι οι άρρενες πολίτες και όχι οι γυναίκες, είχαν το 
δικαίωμα της πολιτικής έκφρασης. Αργότερα, το 1914, καταργήθηκαν 
μερικοί δήμοι, κυρίως στις αγροτικές περιοχές και διαιρέθηκαν σε 
κοινότητες. Ο Δήμος Λευκιμμαίων διαιρέθηκε, στο γνωστό πεντάχωρο 
(Ριγγλάδες,Αναπλάδες, Άγιοι Θεόδωροι, Ποτάμι και Μελίκια).90 

Η ψήφιση του διατάγματος της ψήφου   για  την τοπική αυτοδιοίκηση, 
στις 30 Ιανουαρίου 1929, παρά τους ηλικιακούς και μορφωτικούς 
αποκλεισμούς, διότι δινόταν το δικαίωμα σε όσα άτομα ήταν πάνω από 
30 ετών και γνώριζαν ανάγνωση και γραφή, για την εποχή εκείνη 
κρίνονται πολύ αυστηροί, όμως ωθεί πλήθος γυναικών να γραφεί στους 
εκλογικούς καταλόγους και συγχρόνως να αρχίσουν την προσπάθεια για 
εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής. 

Η αντίδραση συντηρητικών δυνάμεων, όπως ιερέων, συζύγων οι οποίοι 
φοβούνται τη χειραφέτηση της συζύγου τους, ακόμη και δημάρχων, είναι 
αποτρεπτική της γυναικείας συμμετοχής στις εκλογές αυτές.  

Ειδικότερα αναφέρεται ότι στη Θεσσαλονίκη στις αναπληρωματικές 
εκλογές (Δεκέμβρης 1930) ψήφισαν μόνο 240 γυναίκες και εκλογικά 
βιβλιάρια παρέλαβαν μόνο 6.768 γυναίκες σ’ολόκληρη την ελληνική 
επικράτεια σε σύνολο γυναικείου πληθυσμού 3.128.448. Από αυτές 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις δικαιώματος ψήφου, δηλαδή ήταν 
εγγράματες και άνω των τριάντα ετών μόνο 301.772 γυναίκες. 

Η προσπάθεια για χειραφέτηση της γυναίκας μέσω της απόκτησης του 
δικαιώματος ψήφου είχε την τελευταία της αναλαμπή το Μάιο του 1933, 
επί πρωθυπουργίας Παναγή Τσαλδάρη, με την ίδρυση της «Επιτροπής 

Γυναικών Εκλογέων»[Ε.Γ.Ε] και με στόχο την προώθηση του δικαιώματος 
και του εκλέγεσθαι. Και τούτο γιατί μετά από κάποιο σύντομο χρονικό 
διάστημα ενέσκυψε η δικτατορία Μεταξά και όλη η μετέπειτα ταραγμένη 

                                                           
90 Πανδής Μπάμπης, «Κέρκυρα, το βαϊλάτο του Αλεύχιμου και το Πεντάχωρο, Εκδόσεις Κ.Ντούζγος, 

1986, Αθήνα, σελ.95. 



περίοδος. Η επίτευξη της πλήρους συμμετοχής των γυναικών σε εθνικές 
εκλογές πραγματοποιείται το έτος 1956. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 17ο  

Επιφανείς προσωπικότητες στη Νότια Κέρκυρα κατά το 19ο αιώνα 

Από το χώρο της Νότιας Κέρκυρας έλκουν την καταγωγή τους 

αξιοσέβαστες και σημαντικές προσωπικότητες για την κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική ζωή όλης της Επτανήσου. Ακόμη, κάποιες από 

αυτές της προσωπικότητες, έχουν περιουσία, αλλά και κοινωνικές 

σχέσεις με τους κατοίκους της περιοχής. 

Τα πρόσωπα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

α. Σωκράτης Κουρής 

β. Βιάρος Καποδίστριας  

γ. Λυκούργος, Λίνος, Κογεβίνας 

δ. Ιάκωβος Τριβόλης 

ε.Φάνη Σκαραμαγκά 

στ.Σταμάτης Βούλγαρης 

ζ.Τηλέμαχος Καλογερόπουλος 

η.Φώτιος Κάντας 

  

1. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΡΗΣ 

Καταγόταν από τη Λευκίμμη της Νότιας Κέρκυρας, αλλά διέμενε στην 
πόλη της Κέρκυρας, όπως ήταν σύνηθες για την εποχή, αλλά ακόμη και 
στις ημέρες μας, να θεωρείται  καταξίωση η διατήρηση και δεύτερης 
κατοικίας και η διαμονή στην πόλη της Κέρκυρας, αλλά και για 
πρακτικούς λόγους, διότι ήταν ευκολότερη η πρόσβαση στην 
Εκπαίδευση. 



Ήταν γιος μεγαλοαστού εμπόρου της πόλης της Κέρκυρας και από την 
πλευρά της μητέρας του καταγόταν από τους ευπατρίδες Λαβράνους.91 

Ο Σωκράτης Κουρής σπούδασε νομικά και ασχολήθηκε με τη μαχόμενη 
δικηγορία. Εκλέχτηκε εισαγγελέας Ζακύνθου και από τη θέση αυτή 
παρείχε κάλυψη και βοήθεια σε πολλούς Επτανήσιους. 

Ας δούμε, αναλυτικότερα πιο κάτω τη συμβολή του στην πολιτική ζωή 
των Ιονίων Νήσων: 

Τα πολιτικά κόμματα στο Ιόνιο Κοινοβούλιο(1815-1864) 

Με τη διοργάνωση του πολιτικού βίου στα Ιόνια νησιά, εμφανίστηκαν 
τρεις διαφορετικές τάσεις, που εξέφραζαν τις πολιτικές αντιλήψεις των 
διαφόρων κοινωνικών ομάδων. 

Οι οπαδοί της Βρεττανικής Προστασίας, γνωστοί με την επωνυμία 
«Προστασιανοί», ή όπως τους αποκαλούσε ο λαός «Καταχθόνιοι», 
υπήρξαν στοιχεία πολύ συντηρητικά και αντιδραστικά. Στενοί συνεργάτες 
και μιμητές των κατακτητών, προσπάθησαν να καταπνίξουν κάθε 
φιλελεύθερη κίνηση, αντέδρασαν στην παραχώρηση συνταγματικών 
μεταρρυθμίσεων και ιδιαίτερα πολέμησαν την ιδέα της ενώσεως των 
νησιών με το ελληνικό κράτος. 

Παράλληλα υπήρχαν οι μετριοπαθείς–προοδευτικοί που δέχονταν την 
αναγκαιότητα της Βρεττανικής Προστασίας και πίστευαν ότι οι Ιόνιοι 
έπρεπε να σεβαστούν και να τηρήσουν τις διεθνείς συνθήκες που είχαν 
επιβληθεί, αφού ούτε οι καιροί, ούτε οι δικές τους δυνάμεις επέτρεπαν 
να έχουν ελπίδες για την κατάργησή της. Το αίτημα της Ενώσεως των 
νησιών με την Ελλάδα δεν το απέρριπταν, αλλά, πιστεύοντας ότι κάθε 
σχετική ενέργεια θα ήταν πρόωρη και θα έβλαπτε το συμφέρον 
ολόκληρου του Έθνους, περιορίζονταν στην έκφραση ευχών για μια 
μελλοντική εθνική αποκατάσταση. Βασική τους επιδίωξη ήταν να 
επιτύχουν απ’ την Προστάτιδα Δύναμη την παραχώρηση περισσότερων 
συνταγματικών ελευθεριών, με τη μεταρρύθμιση του Συντάγματος του 
1817. Για το λόγο αυτό είχαν ονομαστεί «Μεταρρυθμιστές». 
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Διαμετρικά αντίθετες υπήρξαν οι πολιτικές θέσεις των «Ριζοσπαστών», 
που επιδίωκαν οριστική λύση του πολιτικού ζητήματος των Ιονίων 
νησιών, με την κατάργηση του καθεστώτος Προστασίας και την Ένωσή 
τους με το ελληνικό κράτος.  

«Οι Ριζοσπάστες» θεωρούσαν παράνομο το καθεστώς αυτό, γιατί είχε 
επιβληθεί στα νησιά, χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίαρχου λαού. 
Παράλληλα δέχονταν ότι με την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, έπαυε η 
ανάγκη της προστασίας των νησιών από άλλη δύναμη. Σύμφωνα με τις 
απόψεις των Ριζοσπαστών, ο επτανησιακός λαός δεν έπρεπε να 
επιδιώκει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, γιατί αυτό ουσιαστικά θα 
ισοδυναμούσε με αναγνώριση του καθεστώτος της Προστασίας. Ώσπου 
να επιτευχθεί ο τελικός σκοπός, δηλαδή η Ένωση των νησιών με το 
ελληνικό κράτος, έπρεπε το Ιόνιο Κοινοβούλιο να προβαίνει στην ψήφιση 
νόμων που, χωρίς να θίγουν το Σύνταγμα, να βελτιώνουν την κατάσταση 
του λαού.  

Με τον τρόπο αυτό, αντί για «μεταρρυθμίσεις» οι ριζοσπάστες πρότειναν 
«βελτιώσεις» οι οποίες θα ήταν προσωρινά κυβερνητικά μέτρα που, 
χωρίς να έχουν το χαρακτήρα συναλλαγής με την Προστάτιδα Δύναμη, θα 
αποσκοπούσαν στη θεραπεία των εσωτερικών πολιτικών και κοινωνικών 
ζητημάτων.  

Αλλά ο Ριζοσπαστισμός δεν υπήρξε πολιτικό κίνημα με περιορισμένη 
τοπική σημασία. Στόχοι του ήταν η αποκατάσταση της εθνικής 
ανεξαρτησίας ολόκληρου του Ελληνικού έθνους, η εγκαθίδρυση 
πολιτεύματος καθαρά δημοκρατικού και η απόδοση κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Η Ένωση των νησιών με το ελληνικό κράτος δεν αποτελούσε 
το μοναδικό, αλλά ούτε και τον τελικό σκοπό του Ριζοσπαστισμού. Ήταν 
μόνο η απαρχή της πραγματοποιήσεως των στόχων του και βασική 
προϋπόθεση για την ευρύτερη διάδοση και εφαρμογή των δημοκρατικών 
του αρχών.  

Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο Ριζοσπαστισμός εμφανίζεται σαν η ώριμη 
ελληνική έκφραση του μεγάλου ευρωπαϊκού δημοκρατικού κινήματος 
του 19ου αιώνα. Φυσικά, όταν αργότερα τα Ιόνια νησιά ενώθηκαν με το 
ελληνικό κράτος, οι αρχές του Ριζοσπαστισμού, ενισχυμένες από την 
πείρα των πολιτικών αγώνων στο Ιόνιο, μεταλαμπαδεύτηκαν στον 
ελλαδικό χώρο. 



Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω τάσεις, διαμορφώθηκαν στο Ιόνιο 
κράτος τρία πολιτικά κόμματα: το κόμμα των «Προστασιανών», το 
«Μεταρρυθμιστικό» και το «Ριζοσπαστικό». Το κόμμα των 
Προστασιανών («κόμμα» ή «φατρία των Καταχθόνιων») το αποτελούσαν 
οι κυβερνητικοί, έχοντας αρχηγό στην Κέρκυρα τον γραμματέα της 
Γερουσίας Αντώνιο Δούσμανη Λευκόχειλο και στην Κεφαλλονιά το 
Δημήτριο Καρούσο, που χρημάτισε βουλευτής(1848), έπαρχος της 
Κεφαλλονιάς(1850-1857), γερουσιαστής  το 1857 και τελικά πρόεδρος της 
Γερουσίας από το 1863  ως και την Ένωση. Δημοσιογραφικά όργανα του 
κόμματος αυτού ήταν οι εφημερίδες: «Ο Φίλος του Λαού» (Κέρκυρα 
1850-1853) και «Ο Πέλεκυς» (Κεφαλλονιά 1850-1851). Τα δύο άλλα 
κόμματα αποτελούσαν την αντιπολίτευση.  

Το «Μεταρρυθμιστικό» κόμμα εξέφραζε τις πολιτικές αντιλήψεις της 
φιλελεύθερης μερίδας του δημοκρατικού στοιχείου. Οπωσδήποτε η 
τακτική του υπήρξε μετριοπαθής. Μέλη του κόμματος αυτού υπήρξαν 
άνδρες επιφανείς, όπως ο Πέτρος Βράιλας Αρμένης, ο Σωκράτης Κουρής, 
ο Ανδρέας Μουστοξύδης, ο Στέφανος Παδοβάς, ο Σπυρίδων και ο 
Ναπολέων Ζαμπέλης, ο Ιωάννης Μαρίνος, ο Νικόλαος Βαλιέρης, ο 
Νικόλαος Χωραφάς, ο Αντώνιος Γαήτας, ο Κανδιάνος Ρώμας και άλλοι.  

Το «Ριζοσπαστικό» κόμμα υπήρξε κόμμα λαϊκό και επαναστατικό. 
Θεμελιωμένο πάνω στις δημοκρατικές αρχές που είχε διακηρύξει η 
Γαλλική Επανάσταση, ακολούθησε εθνική πολιτική που απέβλεπε στην 
ανασυγκρότηση του Ελληνισμού, με τη ριζική αλλαγή του πολιτικού και 
του κοινωνικού καθεστώτος σε όλη την Ελλάδα.  

Μέσα στα πλαίσια αυτά εντασσόταν και ο αγώνας για την εθνική 
αποκατάσταση της Επτανήσου. Υπήρξε, λοιπόν, κόμμα με συγκεκριμένη 
πολιτική ιδεολογία, «το πρώτον κόμμα αρχών εις τον Νεοελληνικόν 

πολιτικόν βίον». Εκφράζοντας τις ελπίδες του ελληνικού λαού για την 
εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη, βρήκε μεγάλη 
ανταπόκριση στους κατοίκους των νησιών. 

Οι πρώτοι πυρήνες του κόμματος σχηματίστηκαν στην Κεφαλλονιά, που 
υπήρξε και το λίκνο της ριζοσπαστικής ιδεολογίας. Αλλά και στα άλλα 
νησιά, ιδιαίτερα στη Ζάκυνθο και στην Ιθάκη, δημιουργήθηκε σημαντική 
κίνηση. Από τους επιφανέστερους ριζοσπάστες υπήρξαν ο Ηλίας 
Ζερβός Ιακωβάτος, ο Γεράσιμος Λιβαδάς, ο Ιωσήφ Μομφερράτος, ο 
Σταματέλος Πυλαρινός, ο Γεώργιος Τυπάλδος Ιακωβάτος, ο Ιωάννης 
Τυπάλδος Καπελέττος  Δοττοράτος, ο Γεώργιος Βερύκιος, ο Ναθαναήλ και 



ο Φραγκίσκος Δομενεγίνης, ο Δημήτριος Καλλίνικος, ο Τηλέμαχος Παΐζης, 
ο Χριστόδουλος Ποφάντης, ο Ανδρέας Σαντριβίλης, ο Άγγελος Σιγούρος 
Δεσύλλας και άλλοι.  

Η πρώτη ριζοσπαστική εφημερίδα που κυκλοφόρησε υπήρξε «Ο 

Φιλελεύθερος», που εκδιδόταν στην Κεφαλλονιά (18491851) με συντάκτη 
τον Ηλία Ζερβό Ιακωβάτο. Επίσης στην Κεφαλλονιά εκδιδόταν η 
«Αναγέννησις» (1849-1859), που είχε τον χαρακτηριστικό υπότιτλο 
«Εφημερίς εθνική και δημοκρατική» και συντασσόταν από τον Ιωσήφ 
Μομφερράτο, «Ο Χωρικός» (1850-1852) με τον υπότιτλο «Εφημερίς 

δημοτική», όργανο της νεολαίας του Δημοτικού Καταστήματος, με 
αρχισυντάκτη τον Δημήτριο Δαυή, «Ο Κεραυνός» (1855-1878), που είχε 
αρχισυντάκτη τον Παναγιώτη Πανά, και «Ο Αληθής Ριζοσπάστης»(1862-
1863), που εκδιδόταν από τον Ιωσήφ Μομφερράτο.  

Το 1850 εκδόθηκε στην Κέρκυρα «Ο Ριζοσπάστης», που συντασσόταν από 
την κοινοβουλευτική ομάδα του ριζοσπαστικού κόμματος στο Ιόνιο 
Κοινοβούλιο, αλλά η έκδοση της εφημερίδας αυτής διακόπηκε σύντομα. 
Ριζοσπαστική εφημερίδα της Ζακύνθου ήταν  «Ο Ρήγας» που είχε 
συντάκτες τον Γεώργιο Βερύκιο, τον Δημήτριο Καλλίνικο και τον Παύλο 
Ταβουλάρη.  

Ορισμένες ριζοσπαστικές εφημερίδες ανέγραφαν μπροστά από τον τόπο 
εκδόσεως τη λέξη «Ελλάς», υπογραμμίζοντας με τον τρόπο αυτό τον 
εθνικό χώρο του οποίου μέρος του αναπόσπαστο, ήταν τα Ιόνια νησιά. 
Την πράξη αυτή μιμήθηκαν και άλλες εφημερίδες.  

Από τις μεταρρυθμιστικές εφημερίδες κορυφαία υπήρξε  «Η Πατρίς», 
που εκδιδόταν στην Κέρκυρα (1849-1851) με συντάκτες εξαίρετες 
προσωπικότητες, τον Πέτρο Βράιλα Αρμένη, τον Ναπολέοντα και τον 
Σπυρίδωνα Ζαμπέλη, τον ποιητή Ανδρέα Κάλβο και τον Ιωάννη 
Πετριτσόπουλο.  

Στην Κεφαλλονιά εκδιδόταν  «Η Ένωσις» (1849-1850) από τον Νικόλαο 
Βαλιέρη, τον Δημήτριο Μηλιαρέση, τον Κωνσταντίνο Φωκά και τον 
Νικόλαο Χωραφά.  

Στη Ζάκυνθο εκδιδόταν «Το Μέλλον» (1849-1851) από τον Αντώνιο 
Γαήτα, το Γ.Διαμαντόπουλο και τον Κανδιάνο Ρώμα. Άλλες 
μεταρρυθμιστικές εφημερίδες ήταν  «Ο Σπινθήρ» (Ζάκυνθος 1849-1850),  



«Η Ελλάς» (Κέρκυρα, 1850-1851) και  «Ο Φιλαλήθης», που εξέδιδε ο 
Ανδρέας Μουστοξύδης (Κέρκυρα, 1851-1852).  

Ο ριζοσπαστικός τύπος ακολούθησε, όπως ήταν φυσικό, ενιαία γραμμή, 
σύμφωνη με την πολιτική θεωρία του κόμματος. Χρησιμοποιώντας 
αποκλειστικά την ελληνική γλώσσα — αντίθετα με άλλες εφημερίδες που 
υπήρξαν δίγλωσσες — και με ύφος σαφές και μαχητικό οι ριζοσπαστικές 
εφημερίδες μετέδιδαν στο λαό τις αρχές του ριζοσπαστισμού, έκριναν με 
θάρρος την πολιτική κατάσταση και κατήγγελλαν ανοικτά τις αυθαιρεσίες 
του καθεστώτος.  

Μετά την επικύρωση των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων από το 
Στέμμα και σύμφωνα με το νέο εκλογικό νόμο, έγιναν στα Ιόνια νησιά οι 
εκλογές για την ανάδειξη του Θ’ Κοινοβουλίου (Φεβρουάριος του 1850). 
Ανάμεσα σ’ αυτούς που αναδείχτηκαν βουλευτές ήταν, όπως 
αναφέρθηκε, και οι εξόριστοι ριζοσπάστες Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος και 
Ιωσήφ Μομφερράτος, που τους εξέλεξε βουλευτές ο λαός της 
Κεφαλλονιάς. Η εκλογή αυτή έλυσε τα δεσμά των εξορίστων. Ο Αρμοστής 
αναγκάστηκε από τα πράγματα να διατάξει την ανάκληση των δύο 
αγωνιστών από την εξορία.  

Στο Θ’Κοινοβούλιο μετείχαν έγκριτοι άνδρες εκπρόσωποι του 
«Μεταρρυθμιστικού» και του «Ριζοσπαστικού» κόμματος. Με φιλελεύθερο 
πνεύμα, το νέο Κοινοβούλιο άρχιζε αγώνα για τον περιορισμό των 
αυθαιρεσιών, την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών, την 
επίλυση των πολλών προβλημάτων που είχε κληροδοτήσει το παρελθόν 
και την πραγματοποίηση της εθνικής αποκαταστάσεως των Επτανησίων.  

Από τα πρώτα που νομοθετήθηκαν ήταν η καθιέρωση της 25ης Μαρτίου 
ως εθνικής γιορτής, έπειτα από πρόταση του ριζοσπάστη βουλευτή της 
Κεφαλλονιάς, Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου. Επίσης, αποφασίστηκε να 
ανεγερθεί ανδριάντας στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδος, τον 
Επτανήσιο Ιωάννη Καποδίστρια. 

Από την άλλη μεριά, οι μεταρρυθμιστές βουλευτές Ναπολέων Ζαμπέλης 
και Σωκράτης Κουρής εισηγήθηκαν σχέδιο νόμου για την κατοχύρωση 
των ατομικών ελευθεριών των πολιτών, απέναντι στις αυθαιρεσίες της 
εξουσίας. Με το ίδιο πνεύμα, το Κοινοβούλιο συνέχισε να ψηφίζει 
φιλελεύθερα νομοθετήματα, αλλά συχνά βρισκόταν αντιμέτωπο με τη 
Γερουσία ή τον Αρμοστή, που εμπόδιζαν την εφαρμογή των αποφάσεών 
του.  



Έτσι, η Γερουσία αρνήθηκε να δεχθεί την απόφαση του Κοινοβουλίου, 
που όριζε την άμεση καθιέρωση της ελληνικής ως μόνης επίσημης 
γλώσσας του κράτους. Το Κοινοβούλιο δεν άργησε να αντιληφθεί ότι το 
καθεστώς που ίσχυε εξουδετέρωνε τη νομοθετική του εξουσία. Ήταν 
λοιπόν απαραίτητο να μεταρρυθμιστεί ριζικά το Σύνταγμα. Η πρόταση 
της μεταρρυθμίσεως του Συντάγματος βρήκε αντίθετους τους 
ριζοσπάστες βουλευτές, που διακήρυτταν ότι η μοναδική σωτηρία της 
Επτανήσου ήταν η Ένωσή της με την ελεύθερη Ελλάδα. Αλλά οι 
μεταρρυθμιστές, που διέθεταν την πλειοψηφία, επέβαλαν την άποψή 
τους.  

Οπωσδήποτε το Κοινοβούλιο συνέχισε τις εργασίες του με την εξέταση 
άλλων ζητημάτων, όπως η καθιέρωση της καθολικής ψηφοφορίας για την 
εκλογή των βουλευτών και η αναγνώριση της βουλευτικής ασυλίας, αλλά 
πάντοτε στις αποφάσεις του αντιδρούσε η Γερουσία.  

Όταν πάλι συζητήθηκε το νομοσχέδιο για τις ατομικές ελευθερίες, που 
καθόριζε τα δικαιώματα των πολιτών και τη δικαιοδοσία της Υψηλής 
Αστυνομίας, το Κοινοβούλιο αντιμετώπισε δυσχέρειες από το μέρος του 
Αρμοστή, που τελικά ανέστειλε τη λειτουργία του, αυθαίρετα και για ένα 
ολόκληρο εξάμηνο. 
Στις 20 Νοεμβρίου 1850 το Κοινοβούλιο άρχισε και πάλι τις εργασίες του. 
Ο Αρμοστής κάλεσε το σώμα να ασχοληθεί με τα ζητήματα που έπρεπε 
να επιλυθούν, χωρίς να επιζητεί αλλαγή της πολιτικής καταστάσεως, με 
τον ισχυρισμό ότι ο λαός δεν ενδιαφερόταν για πολιτικές θεωρίες, αλλά 
ήθελε καλή κυβέρνηση. Οι Ιόνιοι έδειχναν ενδιαφέρον για το εθνικό τους 
θέμα, αλλά επιθυμία της Προστασίας ήταν να στραφεί το Κοινοβούλιο 
αποκλειστικά σε ό,τι ήταν δυνατό για την ώρα να πραγματοποιηθεί. Έτσι 
ο Αρμοστής απέκλειε κάθε δυνατότητα για οποιαδήποτε καθεστωτική 
αλλαγή. 
Αλλά στις 26 Νοεμβρίου 1850 ο ριζοσπάστης βουλευτής Ιωάννης 
Τυπάλδος Καπελέττος Δοττοράτος, εκπροσωπώντας και τους άλλους 
ριζοσπάστες βουλευτές, πρότεινε στο Κοινοβούλιο το ακόλουθο 
ψήφισμα: 
«Επειδή η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εθνικότης εκάστου λαού είναι 

δικαιώματα φυσικά και απαράγραπτα, επειδή ο λαός της Επτανήσου, 

απαρτίζων μέρος αναπόσπαστον της Ελληνικής φυλής, στερείται σήμερον 

της πραγματικής απολαυής και εξασκήσεως των τοιούτων δικαιωμάτων, 

επειδή προς τοις άλλοις, εξέλειψαν πλέον αι αφορμαί, ένεκα των οποίων 

ετέθη υπό την Αγγλικήν Προστασίαν, δυνάμει συνθήκης εις την οποίαν 

ουδεμίαν ποτέ έδωκε συγκατάθεσιν», επειδή τέλος μερίς τις της Ελληνικής 



φυλής, εις την οποίαν ανήκει, δηλαδή η απελευθερωμένη Ελλάς, ανέκτησε τα 

κυριαρχικά και εθνικά αυτής δικαιώματα». 

Για όλα αυτά η πρώτη ελευθέρα Βουλή των αντιπροσώπων της 
Επτανήσου διακηρύττει: 
Ότι «η ομόθυμος στερεά και αμετάτρεπτος θέλησις του Επτανησιακού λαού, 

είναι η ανάκτησις της ανεξαρτησίας του και η ένωσις αυτού με το λοιπόν 

έθνος του, την απελευθερωμένην Ελλάδα. Η παρούσα διακήρυξις θέλει 

διαβιβασθή δια Διαγγέλματος της Βουλής προς την Προστάτιδα Δύναμιν, 

όπως δια των αρμοδίων μέσων διακοινώση αυτήν και εις τας λοιπάς της 

Ευρώπης Δυνάμεις, δια να ενεργήσωσιν ομού προς ταχείαν αυτής 

πραγματοποίησιν. 

Εν τη Βουλή των αντιπροσώπων τη 26η  Νοεμβρίου 1850». 

Ενώ, όμως, ο Ιωάννης Τυπάλδος διάβαζε το ψήφισμα αυτό, με εντολή 
του Αρμοστή αναστέλλονταν και πάλι οι εργασίες του Κοινοβουλίου για 
τον επόμενο Ιούλιο. 

Η αγόρευση του Ιωάννη Τυπάλδου και το ψήφισμα των Ριζοσπαστών 
δόθηκαν στη δημοσιότητα και, παρά τις προσπάθειες του παράγοντα 
Προστασίας να διαστρέψει τα πράγματα και να μετριάσει τη σημασία 
τους, είχαν μεγάλη απήχηση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.  

Παρισινή εφημερίδα τόνιζε τη σπουδαιότητα του ψηφίσματος, που 
διακήρυττε ότι οι Ιόνιοι δεν ήθελαν την βρετανική προστασία, και 
θεωρούσε ότι η Γαλλία έπρεπε να ενεργήσει διπλωματικά για την 
κατάργησή της. 
Το Σεπτέμβριο του 1851 ο Αρμοστής Ward επισκέφθηκε την Κεφαλλονιά, 
όπου επανειλημμένα αντιμετώπισε εκδηλώσεις αποστροφής και 
αποδοκιμασίας από το μέρος του λαού και της νεολαίας.  

Άρχισε τότε να κλιμακώνονται νέες διώξεις εναντίον των ριζοσπαστών, 
αλλά και εναντίον κάθε προσώπου που φαινόταν ύποπτο για τα εθνικά 
του φρονήματα. Οι  κυβερνητικοί προκαλούσαν συνέχεια επεισόδια για 
να βρίσκει αφορμές η αστυνομία να συλλαμβάνει τους Ριζοσπάστες. Με 
το παραμικρό επιβαλλόταν η ποινή της φυλακήσεως τριών ημερών και 
πρόστιμο τεσσάρων ισπανικών ταλλήρων (διστήλων)! Στις 10/22 
Δεκεμβρίου 1851 κηρύχτηκε η διάλυση του Θ΄ Κοινοβουλίου, που με 
τόλμη αντιμετώπισε το καθεστώς της Προστασίας και άνοιξε το δρόμο 
για την Ένωση. 

Μετά τη διάλυση του Κοινοβουλίου, ο Αρμοστής θέλοντας να 
αποδυναμώσει το ριζοσπαστικό κίνημα, αποφάσισε να στραφεί προς 
τους Μεταρρυθμιστές. Επιδίωξή του ήταν να σχηματιστεί το νέο 



Κοινοβούλιο από εκπροσώπους του μεταρρυθμιστικού κόμματος και για 
την επίτευξη του σκοπού αυτού, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια.  

Από τα πρώτα μέτρα που εφαρμόστηκαν ήταν η αναθεώρηση των 
εκλογικών καταλόγων και η ελάττωση του αριθμού των εκλογέων, με 
αποτέλεσμα να διαγραφούν πολλοί οπαδοί του ριζοσπαστικού 
κόμματος. Επίσης ο αρμοστής έστειλε εγκύκλιο προς τους τοποτηρητές 
και τους ζητούσε να φροντίσουν με κάθε τρόπο να επικρατούν οι 
υποψήφιοι του Μεταρρυθμιστικού κόμματος. Οι κυβερνητικοί, σε όλα 
τα νησιά, κινητοποιήθηκαν για την επιτυχία των σχεδίων του Αρμοστή. 
Μέσα σε κλίμα βίας διενεργήθηκαν εκλογές τον Ιανουάριο του 1852.  

Ιδιαίτερα στην Κεφαλλονιά που ήταν το κέντρο του ριζοσπαστισμού, οι 
αρχές με πρώτο τον έπαρχο του νησιού, Δημήτριο Καρούσο, έβαλαν σε 
εφαρμογή τρομοκρατικές μεθόδους και με την άσκηση βίας 
εξανάγκαζαν τους ψηφοφόρους να ψηφίζουν τους κυβερνητικούς. 

 Παρ’όλο που, σύμφωνα με το νόμο, η ψηφοφορία ήταν μυστική, κατά 
τις εκλογές αυτές, οι δέκα κάλπες των υποψηφίων του Ριζοσπαστικού 
κόμματος τοποθετήθηκαν χωριστά απ’ τις άλλες δέκα των 
κυβερνητικών για να φοβείται ο απλός κόσμος να πλησιάζει τις κάλπες 
των Ριζοσπαστών, γινόμενος αντιληπτός στην προσπάθειά του να 
ψηφίσει τους Ριζοσπάστες και όχι τους Προστασιανούς..  

Πολλοί εξαναγκάστηκαν να ψηφίσουν μόνο στις κάλπες των 
κυβερνητικών. Το σύστημα αυτό, χαρακτηριστικά ονομάστηκε 
«δεκακαλπία» και εκείνοι που ψήφισαν μόνο στις δέκα κάλπες των 
κυβερνητικών, ονομάστηκαν «δεκακαλπίται».  

Από τους 1.332 ψηφοφόρους που ήταν γραμμένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους της Κεφαλλονιάς, οι 556 ψήφισαν αποκλειστικά στις 
κάλπες των υποψηφίων της κυβερνητικής παρατάξεως, που τελικά 
επικράτησαν, αλλά με μικρή πλειοψηφία.  

Όμως, η Προστασία δε βρήκε παντού πρόθυμους υποστηρικτές και 
συνεργούς. Στη Ζάκυνθο ο έπαρχος Νικόλαος Λούντζης, που είχε λάβει 
από τη Γερουσία εντολή να εξαναγκάσει τους υπαλλήλους να ψηφίσουν 
τους κυβερνητικούς, αφού διάβασε σ’ αυτούς την εντολή της 
Γερουσίας, τους προέτρεψε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα 
σύμφωνα με τη συνείδηση τους. Για το λόγο αυτό ο Λούντζης 
απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του.  

Στις 14/26 Φεβρουαρίου 1852 άρχισε τις εργασίες του το νέο 
Κοινοβούλιο, όπου το κόμμα των Μεταρρυθμιστών διέθετε συντριπτική 
πλειοψηφία. Οι μόνοι εκπρόσωποι του Ριζοσπαστικού κόμματος ήταν οι 



πέντε Ριζοσπάστες βουλευτές της Ζακύνθου, Γεώργιος Βερύκιος, 
Ναθαναήλ Δομενεγίνης, Φραγκίσκος Δομενεγίνης, Ιωάννης Λίσγαρης 
και Γουλιέλμος Μινώτος. Αλλά και από αυτούς, μόνον οι τρεις ήταν 
παρόντες στο Κοινοβούλιο. Οι άλλοι δύο, ο Φραγκίσκος Δομενεγίνης 
και ο Ιωάννης Λίσγαρης, βρίσκονταν ακόμα στην εξορία. Ο πρώτος στα 
Αντικύθηρα και ο δεύτερος στους Οθωνούς.  

Το ζήτημα της απουσίας των δύο εξόριστων βουλευτών απασχόλησε 
ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο, όπου ακούστηκαν έντονες διαμαρτυρίες για 
τη στάση της Προστασίας και από τις δύο παρατάξεις.  

Οι βουλευτές Ναθαναήλ Δομενεγίνης και Γουλιέλμος Μινώτος 
αποχώρησαν από το Κοινοβούλιο, χωρίς να δώσουν το βουλευτικό όρκο 
και διακήρυξαν ότι η συγκρότηση του Κοινοβουλίου ήταν παράνομη και 
αντισυνταγματική και για το λόγο αυτό, οι αποφάσεις του θα ήταν 
άκυρες. Διαμαρτυρίες απέστειλαν στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και 
οι δύο εξόριστοι.  

Μετά την αποχώρηση των δύο ριζοσπαστών βουλευτών, διενεργήθηκαν 
στη Ζάκυνθο αναπληρωματικές εκλογές και αναδείχτηκαν νέοι 
βουλευτές: ο Λούντζης και ο Λομβάρδος, που επίσης ανήκαν στο 
Ριζοσπαστικό κόμμα. Το Κοινοβούλιο ασχολήθηκε επίσης με το ζήτημα 
των εκλογών της Κεφαλλονιάς και παρά τις αντιρρήσεις των βουλευτών 
Σωκράτη Κουρή και Ιωάννη Μαρίνου, η πλειοψηφία δέχτηκε την 
πρόταση του Στεφάνου Παδοβά, να επικυρωθούν όλες οι εκλογές και 
να ψηφιστεί νόμος για την κατοχύρωση της μυστικής ψηφοφορίας.  

Αλλά και η σύνοδος αυτή δεν έμελλε να διαρκέσει πολύ. Ο εναρκτήριος 
λόγος του Αρμοστή, που διαβάστηκε στο Κοινοβούλιο για πρώτη φορά 
στα Ελληνικά από τον γενικό εισαγγελέα, προκάλεσε αντιδράσεις και 
διαφωνίες ανάμεσα στους βουλευτές. Έτσι ο Αρμοστής ανέστειλε τις 
εργασίες του Κοινοβουλίου (Μάρτιος 1852). Τον Απρίλιο ο Βρεττανός 
βουλευτής Hume, σταθερός υπερασπιστής των δικαίων του 
επτανησιακού λαού, κατήγγειλε για μια ακόμα φορά την πολιτική της 
Προστασίας στα Ιόνια νησιά.  

Συγκεκριμένα κατηγόρησε στη Βουλή των Κοινοτήτων τον Αρμοστή Ward, 
για τον τρόπο που αντιμετώπισε τα γεγονότα της Κεφαλλονιάς (1849), για 
τη στάση του απέναντι στο Ιόνιο Κοινοβούλιο, για την άσκηση βίας κατά 
τη διεξαγωγή των εκλογών, για την κατάργηση της ελευθεροτυπίας και 
τις εξορίες των δημοσιογράφων, και πρότεινε την ανάκλησή του και την 
αποστολή επιτροπής στα νησιά για να προβεί σε ανακρίσεις.  



Αλλά τον Αρμοστή υπερασπίστηκε ο υπουργός των Αποικιών Pakington, 
λέγοντας ότι τα Ιόνια νησιά δεν μπορούσαν να κυβερνηθούν με τρόπο 
περισσότερο φιλελεύθερο και ότι η ελευθεροτυπία που είχε 
παραχωρηθεί από τον Seaton ήταν η αιτία για την κατάσταση που είχε 
δημιουργηθεί. 

Τη Μ.Παρασκευή του 1848 γίνεται εξέγερση στην Κεφαλλονιά και 
συλλαμβάνονται οι γιοι του Ανδρέα Λιβαδά, Γεράσιμος, Θρασύβουλος 
και  Όθων. Ο Ανδρέας Λιβαδάς στάλθηκε στην εξορία. Μία άλλη εξέγερση 
σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1848 στα χωριά Φραγκάτα, Βαλσαμάτα 
και Τρωιανάτα Κεφαλληνίας με αρχηγό το Γεώργιο Μεταξά. Σε μάχη που 
έγινε στο δρόμο προς την Κραναία σκοτώθηκαν πέντε επαναστάτες,  δύο 
Βρεττανοί στρατιώτες και ένας περαστικός. Επίσης ταραχές σημειώθηκαν 
και στο Ληξούρι με αρχηγό το Σταύρο Μεταξά.  

Στις δίκες που ακολούθησαν, ο εισαγγελέας Ζακύνθου, ο Κερκυραίος 
Σωκράτης Κουρής, κατόρθωσε να απαλλάξει πολλούς 
κατηγορούμενους, επιρρίπτοντας τις ευθύνες σε άτομα που είχαν 
διαφύγει στη Στερεά. 

Εκλέγονται Επτανήσιοι αντιπρόσωποι στην Εθνοσυνέλευση. Από την 
Κέρκυρα εξελέγησαν ως βουλευτές της πόλης της Κέρκυρας οι 
προσφιλείς στους γαιοκτήμονες Γ.Βράιλας, Σωκράτης Κουρής και 
Στέφανος Παδοβάς. Από την ύπαιθρο οι μαχητικοί Πολυχρ.Κωνσταντάς, 
Θεόδωρος Ρωμαίος και Νικόλαος Λούβρος της περιφέρειας  Όρους και 
Γύρου. Και από την περιφέρεια Μέσης και Λευκίμμης ο Νικ. Παγκράτης, 
Νικ. Καρύδης και ο Θεόδ. Ζερβός.92 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

Μ13.Η Ελενέτα Καραβέλα, χήρα Θεοδώρου Χρυσικόπουλου, από χωρίον 

Αναπλάδες, και ο γιος της Γαβριήλ Χρυσικόπουλος επάχτωσαν τα 

ελαιόδενδρα του δικηγόρου Κερκύρας κ.Σωκράτη Κουρή, εσοδείας 

ενεστώτος έτους εις θέση «Μάρμαρο», «Μοναχήν ελιάν», «Απέραμα», για 

ελαιόλαδον καθαρόν 42 μέτρα ιονικά ή 18 δραχμές το μέτρο και με τόκο 

10% μέχρι την αποπληρωμή τους με τη λήξη του μηνός Δεκεμβρίου 1870(αρ. 

Πράξης Σ.Θ.Κ.1611\26-10-1870).- Η αποπληρωμή έγινε τη 10-3-1871. 

 

 

2.Βιάρος Καποδίστριας(1774-1842), ήταν νομικός, μέλος της Φιλικής 

Εταιρείας και πολιτικός. Ήταν αδελφός του Κυβερνήτη Ιωάννη 
                                                           
92 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος, ΙΓ, Εκδοτική Αθηνών, σελ.202 κ.ε 



Καποδίστρια. Κατηγορήθηκε, μαζί με τον αδελφό του Αυγουστίνο για 

καταχρήσεις δημοσίου χρήματος.93 

Αντιγράφουμε από το νέο στην κυκλοφορία και πολύ αξιόλογο βιβλίο του 

κ.Νίκου Παργινού, με τον τίτλο «Ο κανόνας της ορθής γωνίας» ένα 

διάλογο του Βιάρου Καποδίστρια με τον αδελφό του, του μετέπειτα 

πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια:  

[«Σαν χθες θυμάμαι τη στιγμή που μας αποχαιρετούσες και έφευγες για 

την Αγία Πετρούπολη...»... 

Ο Βιάρος τον είχε επισκεφθεί τρία χρόνια πριν στην Πετρούπολη. Τότε ο 

Ιωάννης απολάμβανε την τεράστια ισχύ του στο πλευρό του 

αυτοκράτορα. Ο Βιάρος είχε σπεύσει αποζητώντας θέση στην αυλή. Τόσο 

μεγάλη ήταν η επιρροή του αδελφού του, που ο τσάρος θα προσλάμβανε 

κι εκείνον με κλειστά μάτια.  

Ο Ιωάννης, όμως, δεν ήθελε να προκαλέσει τους Ρώσους ευγενείς που 

φθονούσαν αρκετά τους Έλληνες ομογενείς της Ρωσίας με τα αξιώματά 

τους και την οικονομική προκοπή τους. Ο Ι.Καποδίστριας, αν επέμενε ο 

Βιάρος για τη θέση στην αυλή του τσάρου, ήταν διατεθειμένος να 

παραιτηθεί ο ίδιος από το αξίωμά του, ως υπουργός Εξωτερικών της 

Ρωσίας, προκειμένου να μην προκαλέσει το κοινό αίσθημα της αυλής. 

«Ευτυχώς που δεν παραιτήθηκες για χάρη μου», σχολίασε ο Βιάρος.»] 94 

Επίσης, στις πράξεις που εξετάσαμε,  παρατηρήσαμε αναφορές και σε 

άλλα πρόσωπα, γνωστά από την πολιτική και την κοινωνική ζωή της 

νήσου, όπως είναι η οικογένεια των Καποδίστρια η οποία έχει πολλών 

αιώνων σχέση με την περιοχή και φαίνεται έκδηλη η θρησκευτικότητα 

των γυναικών της οικογένειας.  

Όπως αναφέρεται στο κτητορικό των μοναστηριών της Κυράς των 

Αγγέλων ή Κυράς της Κοκκινάδας και της Μονής της Παναγίας του 

Ακροδίλα (Αρκουδίλα, για τους ντόπιους) αναγράφεται ότι και τα δύο 

αυτά μοναστήρια κτίστηκαν από την οικογένεια των Καποδίστρια, που 
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94 Νίκος Παργινός, «Ο κανόνας της ορθής γωνίας», Εκδόσεις Καλλιγράφος, 2014, σελ. 314. 



ευγνωμονούσαν την Παναγία για τη σωτηρία των δύο γιων της 

οικογένειας από πνιγμό, όταν πήγαν για ψάρεμα με βάρκα στ’ανοιχτά, 

γύρω στα 1610.95  

Σε πράξεις του 19ουαιώνα ο Βιάρος Καποδίστριας που διέθετε και 

διώροφη κατοικία στο χωριό Μελίκια, η οποία ερειπωμένη σώζεται μέχρι 

και σήμερα, με μεσολάβηση του κουμπάρου του παντοπώλη ονόματι 

Παουλή Πανδή, εκμισθώνει σε αγρότες-αγρότισσες μέρος των 

ελαιόδενδρών του που διαθέτει σε διάφορες τοποθεσίες της περιοχής.  

Ακόμη στη διαθήκη του ο Παουλής Πανδής, ορίζει ως επίτροπο των 

παιδιών του τον αξιοσέβαστο κουμπάρο του Βιάρο Καποδίστρια να 

φροντίζει για την καλή διαχείριση των υπαρχόντων του που τους 

κληροδοτεί. 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

20Δα.Με την αρ.Π24 βιβλίον 5ον \43\13 ή 25-4\1819 πράξη διαθήκης του 

κυρίου Γεωργίου Παντή π.Παυλή από χ.Μελίκια ορίζεται: «Αφήνω την γυνή 

μου Γιαννέτα κυρά και νοικοκυρά εις τα οσπίτια και να ζωοτρέφεται έως 

έλθει εις ηλικίαν ο υιός μου Παουλής και παρακαλώ τον εκλαμπότατον 

κύριον κουμπάρον μου, κόμη Βιάρο Καποδίστρια, καθώς εγνώρισα πολλάς 

ευεργεσίας του να λάβη τούτο το βάρος να ζη ως γενικός μου επίτροπος γιατί 

η γυνή μου δεν ημπορεί να βαστά τόσο βάρος. Αφήνω να παντρεύονται οι 

δύο μου θυγατέρες Κατίνα και Μαριάννα κατά την γνώμην της μητέρας των 

και του επιτρόπου των και δίνω προίκαν της καθεμιάς τάλλαρα χίλια ..» 
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Οικία Βιάρου Καποδίστρια, χ.Μελίκια  

 

3. Λίνος Κογεβίνας 

Άλλο σημαντικό πρόσωπο έλκον την καταγωγή από την περιοχή 

Λευκίμμης ήταν ο Λίνος Κογεβίνας. Σε κάποιες νοταριακές πράξεις που 

καταγράψαμε  αναφέρεται και το όνομα του Λυκούργου<Λίνου> 

Κογεβίνα,  του μετέπειτα ενός εκ των Ριζοσπαστών βουλευτών και που σε 

ηλικία 21 ετών τον συναντάμε να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο 

φρούριο της Κέρκυρας και συγχρόνως να εκμισθώνει ελαιόδενδρα της 

περιουσίας του σε ανθρώπους της περιοχής. Μάλιστα στους Αγίους 

Θεοδώρους ακόμη υπάρχει το σπίτι του, εντυπωσιακό, παρά το γεγονός 

ότι είναι ερειπωμένο. Ακόμη αγέρωχο, αναμένει και ελπίζει τη 

χρονίζουσα έγκριση των σχετικών για την αναστήλωσή του κρατικών 

κονδυλίων. 

Οικία Λίνου Κογεβίνα 

 

 

 

 



4.Ιάκωβος Τριβόλης 

Στην περιοχή του Εγρίπου σε μισθωτήρια συμβόλαια, αλλά και σε 
διαθετήρια πράξη προς την οικονόμο του, γίνεται αναφορά του ονόματος 
ενός εκ των τελευταίων απογόνων της ξακουστής οικογένειας Τριβόλη, 
όπως επίσης και της οικογένειας Πετρετίν.  

67Δα  Ο Ιάκωβος Τριβόλης από το χ.Ρουμανάδες με την αρ.Τζ.Α.Κ.754\9-8-

1868 διαθετήρια πράξη του συν τοις άλλοις αναφέρει:΄΄πλην υποχρεώνω 

αυτούς τους κληρονόμους μου να δίδουν προς την υπηρέτριάν μου 

Ιωαννέταν Λαβράνο, γυνήν χήραν εις δεύτερον γάμον του Νικολάου 

Μυρισκλάβου, ήτον πατρός Σπυρίδωνος εκ της κώμης Κουσπάδων και νυν 

κάτοικος εις την ενταύθα οικίαν μου ως υπηρέτριά μου, τάλληρα κολονάτα 

τέσσερα μηνιαίως δια ζωοθροφίαν της και να κατοικεί ενταύθα εις την 

οικίαν μου από την ημέραν της αποβιώσεώς μου,  μέχρι της αποβιώσεως 

αυτής…’’ 

 

 

Η ΜΕΣΟΓΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 

5. Φάνη Σκαραμαγκά- Πολυλά 

Στην περιοχή της Λευκίμμης δεν γίνονται στα συμβόλαια αναφορές  μόνο 

σε γυναίκες της περιοχής και που η κύρια απασχόλησή τους είναι οι 

αγροτικές καλλιέργειες και η κτηνοτροφία, αλλά υπάρχουν και γυναίκες 

σύζυγοι των πλουσίων αστών οι οποίες είναι και οι ίδιες κτηματίες είτε 

είναι σύζυγοι υπαλλήλων του τοπικού υποτελώνη είτε σύζυγοι δημοτικών 

υπαλλήλων ή του δημάρχου ή συγγενείς του επαρχειακού ιατρού. 

 Ακόμη παρατηρούνται και συμβόλαια, κυρίως εξουσιοδοτήσεις, για 

μίσθωση-πάχτωση ελαιοδένδρων ανηκόντων σε γυναίκες γαιοκτήμονες 



οι οποίες, επειδή είναι κάτοικοι της πόλης της Κέρκυρας αναθέτουν την 

εκμετάλλευση των περιουσιών τους που βρίσκονται στη Ν.Κέρκυρα, σε 

ντόπιους γεωργούς-ελαιοκαλλιεργητές με προσυμφωνημένο μίσθωμα, 

κυρίως ελαιόλαδο.  

Η πιο γνωστή και πολύ συχνά απαντώμενη στις πράξεις είναι η Φάνη 

Σκαραμαγκά- Πολυλά, γόνος λαμπρής και φημισμένης οικογένειας,  της 

οποίας η έπαυλη την οποία κατέχει, αποτελεί αρχιτεκτονικό κόσμημα για 

την πόλη της Κέρκυρας.96 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

Η Φάνη Σκαραμαγκά-Πολυλά δια του Καρόλου Βιάτη, δικηγόρου Κερκύρας 

με την αρ.Σ.Θ.Κ.1497\16-10-1870 πράξη ΄΄εκμισθώσασα προς τον κ.Μιχαήλ 

Καστρινό π.ιερέως Σπυρίδωνος, κάτοικο χ.Δραγωτινών, ομολόγησαν ότι 

παρέλαβε τον εκκρεμή καρπόν ενεστώσης εσοδείας των ελαιοδένδρων 

διακειμένων 21 εις θέσιν ΄΄Βρύσιν,’’19 εις ΄΄Αλώνια,’’  9 εις ΄΄Λάντζα,’’6 

εις ΄΄παπά Μεριανού’’ και 3 εις ΄΄Άγιον Χαράλαμπον,’’όλα εις την περιοχή 

χ.Δραγωτινών.Το δε μίσθωμα όπερ εσυμφώνησαν  ο μισθωτής προς τον 

εκμισθωτήν ενταύθα υπόσχεται να παραδώσει εις το διάστημα του μηνός 

Δεκεμβρίου ενεστώτος έτους, συνίσταται εις έλαιον καθαρόν μέτρα Ιονικά 

20 (είκοσι). Και εν ελλείψει της εγκαίρου παραδόσεως εις την λήξιν της 

προθεσμίας ταύτης, θέλει υποσχεθεί εις την  πληρωμήν του ελαίου με 

δραχμές δέκα πέντε, το μέτρον και του τόκου αυτών προς δέκα τοις εκατόν 

και μέχρι πληρωμής και ο εκμισθώσας δια την εκτέλεσιν του παρόντος θέλει 

προβή κατά του μισθωτού εις εκτελεστικάς πράξεις όπως πληρωθή .__΄΄Εν 

Μελικίοις την πρώτην Απριλίου 1871 εμφανισθείς ο κ.Κ.Π.Βιάτης, 

πληρεξούσιος της κας Φάνης Σκαραμαγκά-Πολυλά, ομολόγησεν, ότι 

επληρώθη παρά του άνωθεν ειρημένου Μ.Καστρινού άπαν το μίσθωμα το 

αναφερόμενον εν τω παρόντι συμβολαίω και ένεκεν τούτου κάμνει την  του 

συμβολαίου εξόφλησιν όστις προς βεβαίωσιν μετ’εμού υπογράφει.’’ 

Η ίδια η πιο πάνω αναφερόμενη με το αρ.Σ.Θ.Κ.1495 \16-10-1870 

συμβόλαιο εκμισθώνει προς τον Κων\νο Ασπιώτη από χ.Νεοχώρι 134 

ελαιόδενδρα στη θέση ΄΄Λέλερη’’ και 54 στη θέση ΄΄Μπότζολο.’’  

Επίσης η Φάνη Σκαραμαγκά-Πολυλά με το αρ.Σ.Θ.Κ.1494\16-10-1870 

συμβόλαιο εκμισθώνει προς τον Ανδρέα Κουρή π. Νικολάου από 
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χ.Δραγωτινά τον εκκρεμή καρπόν της ενεστώσης εσοδείας των 

ελαιοδένδρων καθώς και το ελαιοτριβείο εις Δραγωτινά ευρισκόμενον εντός 

του κτήματος της Κας  Πολυλά, ΄΄ τα δε ελαιόδενδρα εισίν τα ακόλουθα: 17 

εις ΄΄του Στεφανή,’’τα 43 εις την ιδίαν ονομασίαν, τα 63 στου ΄΄Πούλου,’’τα 

32 στου ΄΄Δανίλη,’’τα 7 του ΄΄Μπάκου,’’ τα 25 ΄΄του Καραγιάννη,’’ τα 18 

πλησίον εις ελαιοτριβείον, τα 3 εις ΄΄Φωκά,’’ τα 10 εις ΄΄Αμπελόπουλο,’’τα 

14 εις ΄΄Μολόχα,’’το τρίτον από τα 3 εις ΄΄Κολοκύθι,’’και τα 19 εις 

΄΄Μποζέτη’’άπαντα περιοχής Δραγωτινών, γνωστών του μισθωτού Κουρή.  

Το δε μίσθωμα όπερ εσυμφώνησαν ο μισθωτής προς τον εκμισθωτήν εις το 

διάστημα του μηνός Δεκεμβρίου ενεστώτος έτους υπόσχεται να παραδώση 

εις τον απιτετραμμένον ενταύθα συνίσταται εις έλαιον καθαρόν μέτρα Ιονικά 

97 ενενήκοντα επτά και εν ελλείψει την ισοτιμίαν παραδόσεως εις την λήξιν 

της προθεσμίας ταύτης θέλη υποχρεωθή εις την πληρωμήν του ελαίου με 

δραχμές δέκα πέντε το μέτρον και τον τόκον αυτών προς δέκα τοις εκατόν εκ 

της παύσεως και μέχρι πληρωμής και δι’εκτελέσεως του παρόντος θέλη ο 

εκμισθωτής προβή εις εκτελεστικάς πράξεις όπως πληρωθή.- 

΄΄Σήμερον την εικοστήν Φεβρουαρίου 1871 εμφανισθείς ο κος Κάρολος 

Βιάτης ενεργών δια των τίτλων καθ’ο πληρεξούσιος της Κας Φάνης 

Σκαραμαγκά-Πολυλά ομολόγησεν ότι διαμέσου του ενταύθα αντικλήτου 

επληρώθη και παρέλαβε το μίσθωμα του ελαίου το αναφερόμενον εν τω 

παρόντι συμβολαίω ...’’ 

Ομοίως η ίδια με τον εκπρόσωπό της και με το αρ.Σ.Θ.Κ.1496\16-10-1870 

συμβόλαιο εκμισθώνει στον Αλέξανδρο Μπάστα π.Μάρκου από 

χ.Παλαιοχώρι 45 ελαιόδενδρα στη θέση ΄΄Αγία Τριάδα΄΄ με μίσθωμα 27 

Ιονικά μέτρα τα οποία παραλαμβάνει την 14-10-1872 . 

Η ίδια Φάνη Σκαραμαγκά–Πολυλά με το αρ.Σ.Θ.Κ.1498\16-10-1870 

εκμισθωτήριο συμβόλαιο δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Κ.Βιάτη 

παραχωρεί τον εκκρεμή καρπόν ελαιοδένδρων της στον Π.Μαθιό, από 

χ.Νεοχώρι. Όπως επίσης και με το αρ. 1500\16-10-1870 προς τον Γ.Κάντα 

π.Σπυρίδωνος από χ.Παλαιοχώρι. 

Ακόμη αναφέρεται και μια άλλη αρχόντισσα της πόλης της Κέρκυρας που 

και αυτή έχει στην περιοχή κτήματα, η σενιόρα Πετρετίν, με κτήματα 

στην περιοχή των Αναπλάδων. 

6.Σταμάτης Βούλγαρης 

Γεννήθηκε στο χωρίο Ποτάμι Λευκίμμης το έτος 1774 και ήταν γιος του 

Αλέξανδρου Βούλγαρη του Αλοΐσιου και της Λουκίας Πανδή. Φοίτησε στο 

σχολείο της Αγίας Ιουστίνης στη Γαρίτσα της πόλης της Κέρκυρας, 

μαθαίνοντας τα εγκύκλια γράμματα. 



Νεαρός διακρίθηκε για τη γενναιότητά του, στη διάρκεια της πολιορκίας 

της Κέρκυρας από τους Ρωσότουρκους(1799). Ένα βλήμμα από κανόνι 

που δεν είχε εκραγεί, έπεσε μπροστά στο θέατρο της Κέρκυρας San 

Giacomo και δίπλα από τη λέσχη των ευγενών. Την ίδια στιγμή κινούνταν 

στο σημείο αυτό και στρατιωτικό απόσπασμα, μεταφέροντας βαρύ 

οπλισμό και πυρομαχικά.  

Ο Σταμάτης Βούλγαρης κατάφερε με αυτοθυσία να το εξουδετερώσει, 

γεγονός που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον Γάλλο στρατηγό Chabot, 

οποίος τον δέχθηκε ως στρατιώτη του γαλλικού στρατεύματος. Ο 

προσωπικός φίλος του Ναπολέοντα από τότε  τον πήρε υπό την 

προστασία του και τον έφερε στην Γαλλία, δίνοντάς του και τη γαλλική 

υπηκοότητα(1817). Έγινε αξιωματικός και σπούδασε πολεοδόμος στο 

κολλέγιο των «Τεσσάρων εθνών», στην ιστορική και γεωγραφική 

υπηρεσία του γαλλικού στρατού και συγχρόνως παρακολούθησε 

μαθήματα ζωγραφικής, κοντά στο φημισμένο στο Παρίσι μαιτρ της 

ζωγραφικής, Δαβίδ.97 

Ανέλαβε στρατιωτικές αποστολές ακόμη και στα Ιόνια νησιά, όπου 

συνελήφθη από τους Άγγλους και φυλακίστηκε στη Μάλτα. Όταν 

αποφυλακίζεται, αναλαμβάνει νέα ειδική αποστολή για την Ήπειρο και 

την Αλβανία και επιστρέφει στη Γαλλία για να τεθεί στο πλευρό του 

Ναπολέοντα, στη μάχη στο Βατερλώ. 

Μετά την ήττα του Ναπολέοντα, αποσύρεται για λίγο από το στράτευμα 

και επανέρχεται με το βαθμό του ταγματάρχη. Πολεμά, το 1823 στην 

Ισπανία και αργότερα στις Αντίλλες νήσους και τη Μαρτινίκα. 

Πλησιάζοντας το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και 

ανήκοντος στο επιτελείο του Γάλλου στρατηγού Μαιζόν, έρχεται στην 

Ελλάδα, στις 8 Ιανουαρίου 1828.98 

Όμως, η φωτεινή προσωπικότητά του και η αξιοσύνη του, απετέλεσαν 

κριτήριο ώστε να επιλεγεί από το Γαλλικό Υπουργείο Πολέμου, μαζί με 

άλλους τρεις Γάλλους στρατιωτικούς και πολεοδόμους-γεωγράφους και 
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να αποσταλεί στην Ελλάδα, ύστερα από αίτημα του κυβερνήτη, Ιωάννη 

Καποδίστρια, το 1826. 

Στην Ελλάδα, του ανατέθηκε ο πολεοδομικός σχεδιασμός της πόλης της 

Πάτρας και άλλων οκτώ πόλεων(Ναύπλιο, Τρίπολη, Άργος, κ.α.). Στις 5 

Δεκεμβρίου του 1826, ανέλαβε την εκπόνηση του σχεδίου και το 

παρέδωσε στον Ι.Καποδίστρια, ο οποίος το ενέκρινε αμέσως, στις 26 

Ιανουαρίου 1829. 

Ήταν τόσο εμπνευσμένο το σχέδιό του, ώστε χρειάστηκε να περάσουν 

126 χρόνια από την εποχή του Σταμάτη Βούλγαρη για να γίνει νόμος στην 

Ελλάδα, η υποχρεωτική τήρηση του ακάλυπτου χώρου των οικοδομών, 

όπως εκείνος το είχε καθορίσει στις πόλεις που σχεδίασε. Μάλιστα τη 

δενδροφύτευση της Πάτρας χρηματοδότησε, με δικά του χρήματα, ο 

ίδιος ο Σταμάτης Βούλγαρης. 

Το έτος 1930, αρρωσταίνει και επιστρέφει στη Γαλλία. Το 1833 

επιστρέφει στην Κέρκυρα, κατοικεί στο προάστειο Ποταμός, όπου 

πεθαίνει το 1842. Η διαθήκη του, οι επιστολές του και τα βιβλία του 

χαρακτηρίζονται δημιουργήματα μεγάλης προσωπικότητας και υψηλού 

ήθους ανθρώπου. 

Έγραψε τρία βιβλία: Το «Notice sur le Comte Capodistria de la Grece»99. 

Το έργο αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μαρτυρίες για την περίοδο 

διακυβέρνησης της χώρας από τον Ιωάννη Καποδίστρια, με πολλές και 

σημαντικές πληροφορίες.100 

Ακόμη, το βιβλίο «Ηθοπλαστική Μελέτη των σημαντικότερων έργων της 

γκαλερύ του Λουξεμβούργου», 1818, που απετέλεσε το πρώτο δημόσιο 

μουσείο της Γαλλίας. Στο βιβλίο του αυτό ο Στ.Βούλγαρης επιχειρεί την 

εξέταση της γαλλικής ζωγραφικής των αρχών του 19ου αιώνα και των 

έργων του δασκάλου του, David. 

Το τρίτο του βιβλίο υπό τον τίτλο «Αναμνήσεις» περιλαμβάνει αναμνήσεις 

από τη ζωή του και τα ταξείδια του, κατά την περίοδο 1821 μέχρι 1832, 

                                                           
99 Μετάφραση: «Σημειώσεις για τον Κόμητα Καποδίστρια της Ελλάδος». 
100 «Σταμάτης Βούλγαρης, ο πρώτος Έλληνας πολεοδόμος», Επιμέλεια: Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, 

Μετάφραση από τους Μιχ. Πολίτη, Χρ. Σαλταπήδα κ.α., Εκδόσεις Libro, Αθήνα, 1996. 



με τη μορφή δοκιμίων. Ένα από αυτά αναφέρεται στο θάνατο του 

φιλέλληνα και ποιητή, λόρδου Μπάυρον.  

Μέσα από τα κείμενά του διαφαίνεται ότι ο Σταμάτης Βούλγαρης, ο 

πρώτος πολεοδόμος της Ελλάδος, είναι ένας οραματιστής, αφοσιωμένος 

φίλος, πιστός συνεργάτης, ευαίσθητο, λογικός και αυστηρός άνθρωπος. 

7.Τηλέμαχος Καλογερόπουλος του Ιωάννη 

Καταγόταν από τους Ριγγλάδες, διέμενε στην πόλη της Κέρκυρας, 

σπούδασε στη Γαλλία Ιατρική και επανερχόμενος στην Κέρκυρα 

εκλέχτηκε δήμαρχος στην περιοχή Λευκίμμης και διοίκησε το Δήμο, μέχρι 

το 1890. 

Δεν άφησε απογόνους και  ήταν νυμφευμένος με Αγγλίδα σύζυγο. 

Πλάγιος κλάδος της οικογένειάς του είναι η οικογένεια Καλογερόπουλου-

Πυρού. Ακόμη, λέγεται ότι ήταν μακρινός συγγενής του Νίκου 

Καλογερόπουλου, που γεννήθηκε στη Χακλίδα το 1853 και έγινε για ένα 

μικρό διάστημα πρωθυπουργός της χώρας. 

Ως δήμαρχος, ο Τηλέμαχος Καλογερόπουλος υπογράφει συμβόλαια 

ανάθεσης εργασιών σε μηχανικό των Αλυκών Λευκίμμης για την 

εκμετάλλευσή τους. 

Το σπίτι του ευρίσκεται στους Ριγγλάδες, απέναντι από το Δημοτικό 

Σχολείο.101 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΟΥ Τ.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ε100.Η Ελένη Καλογεροπούλου σύζυγος Γ.Βλάση από χ.Αναπλάδες με την 

αρ.Γ.Κ.12936\18-3-1896 εξουσιοδοτεί το σύζυγό της να παραλάβει 

χρηματικό ποσόν από εξαγορά τιμαρίου Mudei. Η ίδια γνωρίζει γραφή και 

υπογράφει με το επώνυμο του συζύγου της. Είναι μάλιστα αδελφή του 

γιατρού Τηλέμαχου Καλογερόπουλου ο οποίος έκανε τις σπουδές του στη 

Γαλλία και αργότερα με την επάνοδό του εκλέχτηκε δήμαρχος Λευκιμμαίων. 

 

                                                           
101 Πανδής Μπάμπης, «Κέρκυρα, το βαϊλάτο του Αλεύχιμου και το Πεντάχωρο, Εκδόσεις Κ.Ντούζγος, 

1986, Αθήνα, σελ. 95. 



 

ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 

 

9.Φώτιος Κάντας (1803-1881) 

Γεννήθηκε και διένεμε στα Μελίκια περιοχής Λευκίμμης και στην περιοχή 

Ανεμόμυλος της πόλης της Κέρκυρας, κατά την περίοδο που διετέλεσε 

καθηγητής στην Ιόνιο Ακαδημία, 1837. Ήταν ιερωμένος και γνωστός για 

την αυστηρότητα και το ήθος του. Ιερουργούσε για πολλά χρόνια στο ναό 

του Ιάσωνος και Σωσίπατρου στη Γαρίτσα. Διετέλεσε διευθυντής του 

Ιεροσπουδαστηρίου, κατά την περίοδο 1839-1840 και πρύτανης της 

Ιονίου Ακαδημίας, το 1853.102 

Η οικία του καθώς και πλούσια βιβλιοθήκη του σώζονται στην περιοχή 

«Γεράλι» στα Μελίκια. Είχε δύο υιούς, εκ των οποίων ο ένας διετέλεσε 

υποτελώνης Λευκίμμης και ήταν νυμφευμένος με την Άννα Ζαχωρίτου. Ο 

άλλος γιος του είναι νυμφευμένος με τη γαλλικής καταγωγής Αυγουστίνα 

Σονιέρ. 

                                                           
102 Πανδής Χ.Τέλλος, Η Μεσαιωνική Νότια Κέρκυρα (1204-1814), Έκδοση Ο.Π.ΔΗ.Λ.,Κέρκυρα, 2006, 

σελ.188. 



ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ  

Η Άννα Ζαχωρίτη-Κάντα, με το αρ.Σ.Θ.Κ.1004\4-5-1869 συμβόλαιό της 

εξοφλεί και ακυροί το σχετικό συμβόλαιο με το Θεόδωρο Έξαρχο, οικοδόμο, 

από χωρίον Μελίκια, με τον οποίον είχαν συμφωνήσει την ανοικοδόμηση 

κατοικίας ιδιοκτησίας του πενθερού της ιερέως Φωτίου Κάντα, θεολόγου 

και καθηγητή της Ιονίου Ακαδημίας. Η γυναίκα υπογράφει ιταλικά. 

Ε88.Η Άννα Ζαχωρίτη, σύζυγος του υποτελώνη Λευκίμμης, κάτοικος 

Μελικίων, με την αρ.Σ.Θ.Κ.1824\23/12/1870 πράξη της εξουσιοδοτεί «τον 

πενθερό της ευλαβέστατο ιερέα και καθηγητή στην Ιόνιο Ακαδημία Φώτιο 

Κάντα που κατοικεί στη συνοικία του Ανεμόμυλου, στην πόλη της 

Κέρκυρας», να την εκπροσωπήσει στο Πρωτοδικείο και να παραλάβει εκ 

μέρους της την κληρονομιά που έλαβε από θείο της.Υπογράφει τη σχετική 

της πράξη. 

Ε36. «Η Αυγουστίνα Σονιέρ, άνευ επαγγέλματος, γαλλικής καταγωγής, νύφη 

του ιερέα από χ.Μελίκια Φώτιου Κάντα,(επειδή δεν γνωρίζει την ελληνική 

γλώσσα ζήτησε και μεταφράστηκε η πράξη αρ.Σ.Θ.Κ.44\27-7-1866 και στη 

γαλλική γλώσσα) με αυτή αναθέτει στο γιατρό Τηλέμαχο Καλογερόπουλο, 

από χ.Ριγγλάδες που διαμένει εις Παρισίους, να παραλάβει για λογαριασμό 

της κληρονομιά 600 γαλλικών φράγκων, που της κληροδότησε ο θείος της 

από την πόλη Lardy, της Γαλλίας, Aloise Lοuis Boucher.»Υπογράφει 

γαλλιστί. 

 

 

 
Ζωγραφικός πίνακας παριστών συλλογή ελαιόκαρπου 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 



Οι  πιο  συνηθισμένες  εικόνες  που  μπορεί  σήμερα  να  συναντήσει  ο  

επισκέπτης  στη   Ν.Κέρκυρα  είναι  δύο: σπίτια ερμητικά κλειστά, άδεια 

από ανθρώπους, τις πρωινές,  κυρίως, ώρες, και γυναίκες  ηλικίας  40  

μέχρι και 85  χρόνων  να  λείπουν  από  τα  σπίτια  τους  σε όλη  τη 

διάρκεια της ημέρας.  

Τις  συναντάς  στα  «σώχωρα»,  στους  κήπους, στα  χωράφια, στα  

αλώνια, στα αμπέλια, στους χερσότοπους, όπου εκεί σκυφτές ολημερίς 

σκαλίζουν,  ξεβοτανίζουν  και  ασχολούνται  με  όλες  τις  γεωργικές  

εργασίες. Και  κατά  το  σούρουπο,  είτε  είναι  χειμώνας,  είτε καλοκαίρι, 

μπορείς  να  τις  δεις  να  επιστρέφουν  καβάλα  σε  γαϊδούρια οι 

γηραιότερες, είτε οδηγώντας οι νεότερες «μηχανάκια»  και οι πιο 

δυναμικές και περισσότερο  πεπαιδευμένες  οδηγώντας  τρακτέρ  και  

αγροτικά  αυτοκίνητα. 

Και  η  άλλη  συνηθισμένη  εικόνα  που ακόμη μπορείς  να  συναντήσεις  

είναι  άνδρες  της  ίδιας  ηλικίας  να  βρίσκονται  στα  «μαγαζιά», δηλαδή  

στα  εμπορικά, στα  καφενεία,  είτε να τριγυρνούν στους  δρόμους και 

πολλές φορές, είτε  στην  αρχή  της  μέρας,  είτε  στο  τέλος της, λίγο πριν 

το  σούρουπο,  να  περιδιαβαίνουν  τους  δρόμους και  τις  εξοχές  με  

κάθε λογής όπλο κρεμασμένο στον  ώμο,  έτοιμοι  να  σκοτώσουν  κανένα  

τσιροπούλι  που  θα  ξεγελαστεί  να  χρησιμοποιήσει  την  περιοχή  τους  

ως  τόπο  ξεκούρασης  και  ως  γέφυρα  στο  αποδημητικό  του  ταξίδι.  

Το  περίεργο  σε  όλα  αυτά -λες και ο χρόνος έμεινε ακίνητος- είναι  ότι  

την  ίδια  εικόνα  παρατήρησε  και  κατέγραψε  ένας  καθηγητής-

περιηγητής  στα  τέλη  του  19ου  αιώνα,  γύρω  στα  1892, όταν  

επισκέφτηκε  την  περιοχή  για  να την  μελετήσει  γεωλογικά, ο Ιωσήφ 

Παρτς, που έχει αναφερθεί πιο πάνω.  

Διαπίστωσε, λοπόν, γυναίκες  να  σέρνουν  καρότσια  γεμάτα  με  

οικοδομικά  υλικά, να  μεταφέρουν  τοποθετημένα  επάνω  στο  κεφάλι  

τους  ογκώδη  και  βαριά  αντικείμενα, που  όπως  αυτός  υπολόγιζε, πολύ  

βαριά  για  τις  αντοχές  τους- και  όμως  αυτές  άντεχαν. Και  είδε και 

τους άνδρες της περιοχής  να  περιδιαβαίνουν  στους  δρόμους  με  ένα  



λιανοντούφεκο κρεμασμένο  στον  ώμο, καραδοκώντας μην  τυχόν  και  

συναντήσουν  κανένα  πουλί  και  το σκοτώσουν.103 

Η εικόνα  παραμένει  βασικά  η  ίδια, παρ’ όλου  που  έχει  σήμερα  

αλλάξει κάπως η οικονομική δομή  της  τοπικής  κοινωνίας  λόγω  της  

διαφοροποίησης  που παρατηρείται αναφορικά  με  την  απασχόληση. 

Άνδρες,  γυναίκες  και νεαρά άτομα  ασχολούνται  με  τον  τουρισμό  

εποχιακά  από  το  Μάιο  μέχρι  τα  μέσα  του  Οκτώβρη,  κυρίως  στον  

Κάβο (Κάβο Μπιάνκο), στην παραλιακή  περιοχή  των  Βιταλάδων,  του  

Αγίου  Γεωργίου  των  Αργυράδων  και  των  παραλιακών  τοποθεσιών  

του Μαραθιά, του Περιβολιού και της Μεσογγής.  

Όμως τους επόμενους μήνες, ενώ οι άνδρες ξεκουράζονται,  οι γυναίκες 

της περιοχής συνεχίζουν τις αενάως επαναλαμβανόμενες παραδοσιακές 

αγροτικές ασχολίες τους.  

Εκτός, βέβαια, από  την  αλλαγή  αυτή,  υπάρχει, φυσικά, και  η  αλλαγή  

στη  δομή  και  την  έκταση  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης  στους  

κατοίκους  της  συγκεκριμένης  περιοχής, πράγμα  που  ήταν  τελείως  

διαφορετικό  για  τους  ανθρώπους  του  19ου  αιώνα  και  ιδιαίτερα  για  

τις  γυναίκες.  

Αλλά σ’αυτόν τον τομέα σήμερα  οι κοπέλλες υπερτερούν και 

χρησιμοποιούν την πολύ καλύτερή τους επίδοση στην εκπαίδευση, σε 

σχέση με τα αγόρια της ίδιας περιοχής, ως ευκαιρία για να 

απομακρυνθούν από το συγκεκριμένο χώρο, όπου  πολύ σπάνια, μετά το 

πέρας των σπουδών τους, επιστρέφουν για άσκηση του επαγγέλματός 

τους στη γενέτειρα γη και για  μόνιμη εγκατάσταση στον τόπο τους.  

Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα τεχνητό είδος έλλειψης εντόπιου 

γυναικείου πληθυσμού, την οποία προσπαθούν να αναπληρώσουν οι 

άνδρες της περιοχής οι οποίοι επιθυμούν να νυμφευθούν, με τη σύναψη 

γάμων με Αγγλίδες τουρίστριες οι οποίες έρχονται για να περάσουν τις 

διακοπές τους και συγχρόνως να εργασθούν στα παραλιακά εστιατόρια 

και ξενοδοχεία της περιοχής.  

                                                           
103 Παρτς Ιωσήφ, «Η νήσος Κέρκυρα», γεωγραφική μονογραφή, μετάφρ.Περικλής Βέγιας, Τυπογραφείο 

Ι.Νοχαμούλη, [Πετρίδειο Κληροδότημα], Κέρκυρα, 1892, σελ.295 και 296. 



Αυτές  οι  προσωπικές μας  παρατηρήσεις  σε  συνδυασμό  με  τη  γνώμη  

του  καθηγητή-περιηγητή  Ιωσήφ  Παρτς  αποτέλεσαν  το  κίνητρο  για 

τησυγγραφή της παρούσας εργασίας μας. 

Επιλέξαμε ως  χρόνο της έρευνάς μας το  19ο αιώνα  γιατί  αυτός  

σημαδεύεται  και  σηματοδοτείται και στο συγκεκριμένο χώρο, όπως και 

σε όλα τα Επτάνησα, από πολλές  εθνικές, πολιτικές,  οικονομικές  και  

κοινωνικές  αλλαγές  και  ανακατατάξεις οι οποίες έχουν σαφή επίδραση 

στη ζωή των ανθρώπων.  

Έχουμε  ήδη  το  τέλος  της  Ενετοκρατίας,  την  άφιξη  των  δημοκρατικών  

Γάλλων,  την  εναλλαγή  στην  εξουσία  των  Επτανήσων  από  τους  

Ρωσότουρκους  και  πάλι  από  τους  αυτοκρατορικούς  Γάλλους  και  στη  

συνέχεια  την  κυριαρχία  των  Άγγλων,  μέχρι  τα  1864  και  την  Ένωση  

των  Επτανήσων  με  την  Ελλάδα.104 

Πρόθεσή  μας  ήταν  να  διερευνήσουμε  την  προσωπική, την  

οικογενειακή, την  οικονομική  και  την  κοινωνική ζωή των κατοίκων στην 

περιοχή,  τις ελευθερίες και τα δικαιώματά τα οποία είχαν τα άτομα κάθε 

ηλικίας, μέσα σε μία έντονα πατριαρχικά δομημένη κοινωνία.  

Επίσης, θέλαμε να παρατηρήσουμε τις πτυχές της ζωής των κατοίκων στα 

πλαίσια που ορίζονταν από τη φεουδαλική εκμετάλλευση της γης, από τη 

λιγοστή σε έκταση οικογενειακή ιδιοκτησία, από τη φορολογία της 

οικογενειακής εκμετάλλευσης της γης που κατείχαν, την έλλειψη νέων 

καλλιεργιών, την παντελή απουσία κρατικής αρωγής και την καταπίεση 

από το θεσμοθετημένο νομικό σύστημα.  

Πρέπει επιπροσθέτως να λάβουμε υπ’όψιν ότι στη Νότια Κέρκυρα, στη 

διάρκεια του 19ουαιώνα, λόγω του οικονομικοκοινωνικού καθεστώτος 

δεν παρατηρείται έντονη κοινωνική διαστρωμμάτωση και όλοι, σχεδόν, 

οι κάτοικοι κατείχαν παρόμοια κοινωνική θέση, αντίστοιχη με την έκταση 

γης την οποίαν είχαν στην κατοχή τους. Μόνο λιγοστές οικογένειες, 

αριθμούμενες στα δάκτυλα των δύο χειρών, κατείχαν σημαντική έκταση 

                                                           

104 Βερύκιος Χρ. Σπύρος, «Ιστορία των Ηνωμένων Κρατών των Ιονίων Νήσων και οι αγώνες των 

Επτανησίων δια την Εθνικήν  Αποκατάστασιν 1864-1964», Επί τη επετείω της Ενώσεως της Επτανήσου 

με την Ελλάδα, Αθήνα,1964, σελ.19-22,24-27,102-104,153-442,466-479. 

 



γης και χρηματικά αποθέματα. Έτσι η τύχη και η μοίρα  ήταν κοινή για 

όλουςτους υπόλοιπους. 

Η έλλειψη  πηγών που να αφορούν τα πρόσωπα στο χώρο, μας  οδήγησε  

στο  να  ανατρέξουμε  και  να  αναζητήσουμε  στο  πεδίο  των  

νοταριακών  πράξεων  στοιχεία,  σχετικά  με  την  παρουσία  και 

δραστηριοποίηση των ατόμων στην αγροτική, αλλά και ημιαστική 

περιοχή της  Νότιας  Κέρκυρας  κατ’αυτήν  την   περίοδο, διότι 

θεωρήσαμε αυτές ως πρόσφορη, αξιόπιστη και όπως προαναφέρθηκε, 

από τις σπάνια ευρισκόμενες και ιστορικά εκμεταλλεύσιμες πηγές που να 

τα αφορούν και  καταγράφουν στο συγκεκριμένο χώρο την ενεργή 

παρουσία τους, τόσο των ανδρών, όσο και των γυναικών.  

Προς το σκοπό  αυτό  απευθυνθήκαμε  στο  Ιστορικό  Αρχείο  της  

Κέρκυρας  απ’όπου  αντλήσαμε  πληροφορίες  σχετικές με συμβόλαια 

καταχωρημένα από νοτάριους της περιοχής  της  Ν.Κέρκυρας  από  τις  

αρχές  του  19ου  αιώνα  μέχρι  το  1866.  

Για  το  διάστημα  από  το  1866  μέχρι  το  τέλος  του  αιώνα   

ερευνήσαμε  το  ιδιωτικό  αρχείο  της  Συμβολαιογράφου  Λευκίμμης  

κ.Αικατερίνης Πουλιάση-Αργαλιά. Γι’αυτό  το  σκοπό  μελετήσαμε  

περισσότερα  από  30.000  συμβόλαια.   

Επίσης,  ανατρέξαμε  στη  σχετική  βιβλιογραφία  συλλέγοντας  στοιχεία  

τα   οποία  αφορούσαν  την  πολιτική και την  οικονομική  κατάσταση  

στην  Κέρκυρα  την  περίοδο  αυτή, καθώς  επίσης  και  πληροφορίες,  

αναφορικά  με  το  περιβάλλον  και  τον  κοινωνικό  περίγυρο,  τις  

συνθήκες  διαβίωσης και  τις  ασχολίες των  κατοίκων, με  σκοπό  την  

κατανόηση  όλων  των  δεδομένων  τα  οποία  καθορίζουν  και  

διαμορφώνουν  προσωπικότητες  και  επιτρέπουν  τη διαγραφή της  

σχετικής  με  τα  πρόσωπα  εικόνας. 

Το πόσο επιτύχαμε να αναπλάσσουμε την εποχή και να σας δώσουμε μία 

σχετική συναντίληψη του ιστορικού και κοινωνικού γίγνεσθαι στην 

περιοχή κατά την υπό εξέτασιν εποχή, το αφήνουμε στην κρίση σας και 

θα είμαστε δεκτικοί της όποιας κριτικής σας. 

 



ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 

 

ΜΕΤΡΑ, ΣΤΑΘΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗ 

ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ 

 

     Μονάδες μήκους 

     1 βενετσιάνικο passo = 1,65μ ( πρίπου) 

     1000 βενετσιάνικα passa = 1 μίλι 

     1 οργιά = μονάδα μέτρησης μήκους ίση με το μήκος των ανοιγμένων 

     χεριών που ισούται  

      με 1,85μ. Επίσης μονάδα μέτρησης αποστάσεων και ειδικά του 

     βάθους του νερού. 

     1 γιάρδα = αγγλική μονάδα μέτρησης μήκους ίση με 0,914μ. 

     1 μπράτσο = κοινή ονομασία του κερούκλου. 

     Κερούλκος είναι το σχοινί για το χειρισμό των κεραιών ιστιοφόρου.  

     Επίσης είναι και  μέρος της άγκυρας. 

 

      Μονάδες επιφάνειας 

1 τετραγωνικό passo = γύρω στους 1,5 τετραγωνικούς πήχεις ή μία   
τετραγωνική γιάρδα. 

2  misura = 20 βενετσιάνικα passa μήκος,  προς 20 βενετσιάνικα  passa  
πλάτος = 400 βενετσιάνικα passa. 

1 βενετσιάνικο μέτρο ή βατσέλι = 1415 τετραγωνικές γιάρδες, μέτρο 
χωρητικότητας για τα σιτηρά και τους ξηρούς καρπούς στα νησιά του 
Ιονίου. Επίσης μονάδα μέτρησης για την επιφάνεια των αγρών και 
ελαιώνων (1214 τετραγωνικά μέτρα ). 

2,5 τσαπιά = 1 στρέμμα. 

1 μοντζούρι (μουτζούρι για τους ντόπιους, μονάδα μέτρησης των 
χωραφιών τους) = 800 τετραγωνικά μέτρα και  

1,25 μοντζούρι = 1 στρέμμα. 

1 καταριόλι = 1/4 μοντζούρι. 

 



      

      Μονάδες βάρους 

      1 κιντινάρι = 4000 χοντρές λίτρες βενετσιάνικες. 

1 ιονικό μέτρο ( λίτρο) =16 ουγγιές (2,2 λίτρες = 1 χιλιόγραμμο ). 

1 κάρτο = 1/4 λίτρας. 

1 καντάρι = 124 λίτρες ιονικές, κοινή ονομασία του στατήρα που είναι 
μονάδα βάρους ίση προς 44 οκάδες ή 57 χιλιόγραμμα που 
χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα πριν από την εισαγωγή του 
χιλιόγραμμου.  

Η τουρκική ονομασία καντάρ προέρχεται πιθανότατα από παραφθορά 
του μέτρου κεντηνάριο, δηλ. εκατόλιτρο. Συνεκδοχικά αποδίδει και 
την έννοια του αντίστοιχου οργάνου ζύγισης και ιδιαίτερα του 
δυναμομετρικού ζυγού. 

 

Μονάδες όγκου 

1 καρτούτσο (καρτεζί) = 1/4 καρτούτσου, ποσότητα με τυλιγμένα 
χαρτιά σε σχήμα κυλίνδρου που ισούται με 250 γραμ. Κρασιού. 

1 ξέστα = 32 καρτούτσα = 16,5 χιλιόγραμμα λάδι. 

1 ξεστί = 1\2 ξέστας. 

1 γαλόνι = 1\2 ξεστί ( μέτρο χωρητικότητας υγρών και στερεών σε 
Αγγλία και σε ΗΠΑ ). 

1 βαρέλα κρασιού = 4 1\2 ξέστες, δηλ.81 χιλιόγραμμα. 

1 βαρέλα λαδιού = 4 ξέστες = 66 χιλιόγραμμα. 

1 μόδι(για στερεά) = 30 λίτρα στάρι, ίσο με 500 οκάδες περίπου. 

1 μοντζούρι (για στερεά) = 50 λίτρα στάρι. 

1 καταριόλι = 12,5 λίτρες στάρι ή 1\4 μοντζούρι. 

 

 Αλεσιά ελαιόκαρπου 

1 αλεσιά ή ζύμα = 4 τερτικά ( κόφφες = 240 κιλά καρπός ), πρόκειται 
για ποσότητα ελαιόκαρπου για τη συμπλήρωση μίας ποσότητας 
έτοιμης για παράδοση στο  ελαιοτριβείο. 

1 τερτικό = 3 μοντζούρια 

1 ξέστα λάδι = 6 μοντζούρια στην εκτίμηση του ελαιόκαρπου. 



 

      Νομίσματα 

1 οβολός = ασημένιο και αργότερα χάλκινο νόμισμα που 
χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα και το Βυζάντιο, αλλά και στα 
Επτάνησα, ίσος σε αξία με το 1/6 της δραχμής. 

1 Δουκάτο = νόμισμα ασημένιο και στη συνέχεια χρυσό. Αρχικά 
χρησιμοποιήθηκε στην Ιταλία κατά το 1140μ.Χ. Κοβόταν στη 
Φλωρεντία από το 1252 και στη Βενετία από το 1281. Σαν το πιο 
σταθερό νόμισμα επεκτάθηκε και στις χώρες της Δυτ. Ευρώπης. Στη 
Ρωσία κοβόταν από το 1801 έως το 1885 με περιεκτικότητα χρυσού 
3,6 γραμ. 

1 Σολδίνο, ή σολδίο = ήταν αρχικά χρυσό νόμισμα και αργότερα έγινε 
χάλκινο με αξία ίση με το 1/20 του γαλλικού φράγκου. 

1 Λεπτό = ήταν χάλκινο νόμισμα το οποίο κόπηκε στα 1821 αρκετά 
κακότεχνα, όπως λέγεται, στην Κέρκυρα για να καλύψει τις ανάγκες 
κατά τις μικροσυναλλαγές. Αργότερα κόβονταν στην Αγγλία. 

1 Τάλληρο = ήταν ασημένιο νόμισμα που για πρώτη φορά κόπηκε στα 
1518 στην Τσεχία. Από το 1555 άρχισε να χρησιμοποιείται, επίσης, ως 
νομισματική μονάδα στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του 
Γερμανικού Έθνους και κατόπιν στην Πολωνία, Γαλλία, Τουρκία και 
αλλού.  

Αρχικά περιείχε 28-29 γραμ. καθαρό ασήμι. Το 1857 για τις βόρειες 
γερμανικές επαρχίες και την Αυστρία καθιερώθηκε το τάλληρο με 
βάρος 16,67 γραμ.  

Μετά τη γερμανική νομισματική μεταρρύθμιση του 1871-1873, που 
εξίσωσε το τάλληρο με τρία χρυσά μάρκα, η κοπή του ταλλήρου 
σταμάτησε ως το 1908, οπότε ξανάρχισε η κυκλοφορία του με 
ονομαστική αξία 3 μάρκων.  

Η επωνυμία τάλληρο χρησιμοποιήθηκε με μερικές αλλαγές και για τα 
μεγάλα ασημένια νομίσματα που κυκλοφορούσαν στην Ιταλία, στις 
Κάτω Χώρες, στην Ισπανία και στις Αγγλόφωνες χώρες. 

1 Γρόσι = τουρκικό νόμισμα που ισοδυναμεί με το 1/1000 της λίρας. 
Ως νομισματική μονάδα της Τουρκίας καθιερώθηκε το 1844 επί 
σουλτάνου Αβδούλ Μετζίτ. 

1 Κορώνα = νομισματική μονάδα Αγγλίας, ασημένιο και αργότερα 
χρυσό νόμισμα ίσο με 5 σελίνια. 
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England University, ως βοηθός Λέκτορας στο Τμήμα Νεοελληνικών 

Σπουδών (1995-1997). 

Επίσης συμμετείχε σε ομάδες εργασίας για τη συγγραφή και παραγωγή 

διδακτικού υλικού, σχετικού με τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 

και του Πολιτισμού στους τελειόφοιτους Λυκείου, υποψήφιους  H.S.C. 



μαθητές και για τη χρήση αυτού του υλικού από τους διδάσκοντες τη 

Νεολληνική Γλώσσα εκπαιδευτικούς. 

Τα βιβλία εξεδόθησαν από το Πολιτειακό Υπουργείο Παιδείας Ν.S.W. 

 Το 2006 έλαβε από το Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ, Master of Philosophy. 

Κατά τα έτη 2006-2010 είχε τη διεύθυνση των Απογευματινών και 

Σαββατιανών Σχολείων της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Σύδνεϋ και 

Ν.Ν.Ουαλίας. 

Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, της Ένωσης Ελλήνων 

Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών Αυστραλίας, μέλος της Ελληνικής 

Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ουαλίας και ισόβειο επί τιμή μέλος των 

αποφοίτων του Πανεπιστημίου Σύδνεϋ. 

Ασχολήθηκε με τη συγγραφή έργων αφορώντων την Ελληνική Παροικία, 

σε δύο γλώσσες.Τίτλοι έργων: «Η Ιστορία των Απογευματινών και 

Σαββατιανών Σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας Σύδνεϋ και 

Ν.Ν.Ουαλίας, 1928-2010», 2010 και «Ελληνικός Εργατικός Σύνδεσμος 

Άτλας: Σύλλογος ή Εργατικό Κίνημα;», 2009. 

Επίσης συνέγραψε τα έργα: « Γυναίκα: ποιητικό αίτιο, η γυναίκα μέσα 

από τα δημοτικά τραγούδια και τα εθνογραφικά κείμενα», 1996. 

«Η γυναικεία παρουσία στη Νότια Κέρκυρα, μέσα από νοταριακές 

πράξεις, 19ος αιώνας», 2014, «Η γυναίκα στην πόλη της Κέρκυρας, 19ος 

αιώνας», 2014 και «Γυναικείες Ιστορίες, συγκρούσεις και δικαιώματα», 

2014. 

Έχει, επίσης, ασχοληθεί με τη συγγραφή άρθρων σε περιοδικά και 

εφημερίδες της Παροικίας του Σύδνεϋ, καθώς επίσης και με την κριτική 

και την έκδοση βιβλίων συμπαροίκων. 

Έχει τρεις γιους και έναν εγγονό. 

 

 

 

 



     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Ευχαριστίες 

2. Εισαγωγή-Τα Επτάνησα κατά το 19ο αιώνα-Ιστορικό πλαίσιο 

3. Πρόλογος 

4. Κεφάλαιο 1ο –Η Νότια Κέρκυρα- Ο χώρος 

5. Κεφάλαιο 2ο –Προέλευση ονομασίας χωρίων και τοποθεσιών 

6. Κεφάλαιο 3ο –Δημογραφικά στοιχεία περιοχής κατά τον 19ο αιώνα 

7. Κεφάλαιο 4ο –Ασχολίες κατοίκων- Υποχρεώσεις 

8. Κεφάλαιο 5ο –Τα Βαϊλάτα 

9. Κεφάλαιο 6ο –Τιμαριωτικές περιοχές 

10.  Κεφάλαιο 7ο –Εντυπώσεις περιηγητών για το χώρο και τη ζωή των 

κατοίκων 

11.  Κεφάλαιο 8ο –Η καθημερινή ζωή των κατοίκων της Ν.Κέρκυρας 

12.  Κεφάλαιο 9ο –Χωροταξική κατανομή επωνύμων των κατοίκων της 

περιοχής 

13.  Κεφάλαιο 10ο – Η Εκπαίδευση 

14.  Κεφάλαιο 11ο – Η οικογένεια, η παντρειά, η προίκα 

15.  Κεφάλαιο 12ο – Οι ενδυμασίες των κατοίκων της περιοχής 

16.  Κεφάλαιο 13ο – Ο Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας 

17.  Κεφάλαιο 14ο – Η αγροτική οικονομία 

18.  Κεφάλαιο 15ο – Το θρησκευτικό συναίσθημα των κατοίκων 

19.  Κεφάλαιο 16ο  - Η πολιτική ζωή- Οι Κοινότητες     

20.  Κεφάλαιο 17ο – Επιφανείς προσωπικότητες της περιοχής κατά το 

19ο αιώνα 

21.  Επίλογος 

22.  Επίμετρον 

23.  Βιβλιογραφία 

24.  Βιογραφικό σημείωμα συγγραφέα 

 

 

 

 


