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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η ιδέα της δημιουργίας του παρόντος βιβλίου ήλθε μετά από μακρόχρονη 
προσπάθεια συγγραφής ενός αντίστοιχου βιβλίου που έχει θέμα τη γυναίκα 
στη Νότια Κέρκυρα, την ίδια ιστορική περίοδο. Καθώς, λοιπόν, διερευνούσαμε 
και επιλέγαμε στοιχεία που αφορούσαν τη γυναικεία παρουσία στις 
ανθρώπινες εκδηλώσεις  στην περιοχή που εκτείνεται από τη Μεσογγή μέχρι 
τον Κάβο, συναντούσαμε αντίστοιχα στοιχεία για τη γυναίκα στην πόλη της 
Κέρκυρας. 

Έτσι, αντί να αποτελέσει αυτό το υλικό  μέρος της προαναφερθείσας 
εργασίας, που θα λειτουργούσε ως συγκριτική μελέτη, σκεφθήκαμε να το 
παρουσιάσουμε ως ανεξάρτητο βιβλίο, αυτό δηλαδή που έχετε μπροστά σας. 

Έτσι, θα αναφερθούμε διεξοδικά στο χώρο της πόλης της Κέρκυρας και των 
προαστείων της, στους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται σ’αυτήν, κατά την 
υπό διερεύνηση εποχή, θα ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην οικονομική, 
πολιτική και κοινωνική τους ζωή, που αυτή επηρεάζεται εμφανέστερα, σε 
σύγκριση με τις αγροτικές περιοχές, από την παρουσία των κατά καιρούς 
κατακτητών, αλλά κυρίως, από αυτήν των Βρεττανών.  

Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε τη διαφαινόμενη εικόνα 
της γυναίκας στο συγκεκριμένο αυτό χώρο, θα δώσουμε στοιχεία για τη 
συμμετοχή της στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου και θα 
αναφερθούμε στην παρεχόμενη εκπαίδευση. 

Θα ξεχωρίσουμε γυναικείες προσωπικότητες της Κέρκυρας που 
σηματοδοτούν την κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική ζωή της Κέρκυρας, 
αλλά και που ανοίγουν δρόμους και χτίζουν γέφυρες επικοινωνίας με αυτήν, 
ευρισκόμενες σε αυτήν ή ζώντας, κυρίως, στην Ιταλία. 

Τέλος, θα ανατρέξουμε, συνοπτικά, σε νοταριακά κείμενα γυναικών  από την 
πόλη της Κέρκυρας, δηλαδή σε συμβόλαια αφορώντα προικοσύμφωνα-
προικοπαραδόσεις, εξουσιοδοτήσεις, αγοροπωλησίες, διαχωρισμούς 
περιουσιακών στοιχείων, ανταλλαγές, αλλά και άλλες πράξεις παρεγγελθείσες 
από γυναίκες ή καταγραφείσες για αυτές. 

   

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

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 αυτοί 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.  

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  

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.  

Από την ολιγόχρονη παραμονή των Γάλλων στα Επτάνησα το μόνο, ίσως, καλό 
που συνέβηκε 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. 

Επεμβαίνουν οι Ρώσσοι με το ναύαρχο Ουσακώφ και μετά από σύντομη μάχη, 
οι Γάλλοι ηττώνται και από την 19η μέχρι την 22α Φεβρουαρίου έγιναν οι 
τελετές παράδοσης της Πόλης της Κέρκυρας, ενώ διεξάγονταν επί της 
ρωσσικής 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 

                                                           

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. 

 



Ρώσσων στα Επτάνησα. Οι εκδηλώσεις χαράς του λαού της Κέρκυρας υπέρ 
των ομόθρησκων Ορθόδοξων  Ρώσσων  ήταν ενθουσιώδεις. 

Την 9 Ιουνίου 1800 η Επτανησιακή Γερουσία αποφάσισε να στείλει 
δωδεκαμελή αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσουν το 
μέλλον 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  

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. 

Ο Γεώργιος Μαρτινέγκος, κόμης από τη Ζάκυνθο έχει επαφές με τον πρέσβη 
της Αγγλίας Φορέστη και του παραδίδει τη νήσο.  

                                                           

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. 

 



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. 

Στις 20 Αυγούστου φθάνει στην Κέρκυρα ο πληρεξούσιος της Ρωσσίας 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 

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-Ρωσσίας. Ο 
τσάρος με μυστική συμφωνία παραχωρεί στους Γάλλους τα Επτάνησα. Έτσι 
στις 20/8/1807 οι Γάλλοι καταλαμβάνουν εκ νέου την Κέρκυρα με το στρατηγό 
Καίσαρα Μπερτιέ. Ο Ρώσσος 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. 

                                                           

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

 



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. 

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.  

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.  

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. 

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. 

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

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 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.  

Η τραγωδία της παραχώρησης της Πάργας στους Τούρκους άρχισε από τη 
στιγμή που ο Άγγλος στρατηγός 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 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, 
δηλ. 666.000 ταλλήρων.  Έτσι την 15η Μαΐου φθάνει στην Πάργα βρεττανική 
φρεγάτα, με 150 στρατιώτες, με σκοπό την οργάνωση της μεταφοράς των 
Παργίων.  

Οι Πάργιοι, αφού ξέθαψαν τα οστά των προσφιλών νεκρών τους, τα απέθεσαν 
στην πλατεία της κωμόπολής τους, 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. 

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). 

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 είχε εξαφανισθεί. Οι πολίτες 
άρχισαν να εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς το φόβο της σύλληψης ως 
υπονομευτές του καθεστώτος. 



Στις εκλογές στη Μ.Βρεττανία χάνουν οι φιλελεύθεροι και ο Nugent 
υποχρεώνεται να παραιτηθεί και να 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.  

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. 

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.  

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. 

Οι Άγγλοι φοβούμενοι τον ελεύθερο τύπο συλλαμβάνουν τον εκδότη του 
«Φιλελεύθερου», Ηλία Ζερβό, και τον στέλνουν εξορία στους Παξούς. Μαζί του 
συλλαμβάνεται και ο Γεράσ.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 
τέσσερεις 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.  

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.  

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.  

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 1855.5 

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 
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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. 

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. 6 

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. 
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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, την 16/27 Ιανουρίου 1859, η σύσταση 
ενδεκαμελούς επιτροπής για τη μελέτη της επίσημης πρότασης την οποία θα 
υπέβαλαν στη Βασίλισσα. Αυτή, όμως, την απορρίπτει ασυζητητί.  

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 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 ως 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 Μεγάλων Δυνάμεων συναντώνται, προκειμένου να 
συζητήσουν τις παραχωρήσεις που ήταν διατεθειμένες να κάνουν στο θέμα 
των Επτανήσων.  

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 Μεγ.Δυνάμεων ότι δεν θα επιτρέψουν 
άμεσα την επέκταση του ελληνικού κράτους σε άλλες τουρκοκρατούμενες 
περιοχές.7 

Στο επόμενο διάστημα όσα ακολούθησαν είναι καταλυτικά. Τα Επτάνησα 
έρχονται στην αγκαλιά της Ελλάδας και στη συνέχεια κηρύσσεται η  διάλυση 
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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 Πολύχρ.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.8 

Με τον νόμο ΡΝ’[2/2/1866] 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. Έτσι τα Επτάνησα ακολούθησαν την κοινή τύχη στην 
πορεία τους στην Ιστορία, με αυτή των Ελλήνων της κυρίως Ελλάδος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  

Ο χώρος και οι άνθρωποι  

Όπως πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, έτσι και η Κέρκυρα, το 19ο αιώνα έχει 
τα χαρακτηριστικά της συγκέντρωσης σε στενό, περιορισμένο χώρο, με 
κατοικίες κολλημένες τη μία κοντά στην άλλη, λόγω της ανωμαλίας του 
εδάφους της και λόγω του γεγονότος ότι  έχει κτισθεί και είναι 
περιχαρακωμένη από τείχη που σου δίνουν την αίσθηση ότι οι Πολίτες και οι 
Αρχές περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την εμφάνιση του εξωτερικού 
εχθρού, έτοιμου να τους προσβάλει από την πλευρά της θάλασσας. 

Από την άποψη της συγκέντρωσης του πληθυσμού, θα έλεγε κανείς ότι αυτός 
αποτελείται από ένα συνοθύλευμμα εντόπιων, ξερριζωμένων ανθρώπων, 
άστεγων, προσφύγων, ναυτικών, μισθοφόρων, πλούσιων γαιοκτημόνων οι 
οποίοι διατηρούν στην πόλη κατοικίες, καθώς και από  ένα σύνολο από λίγους 
καλλιτέχνες, τεχνίτες και μαστόρους. 

Βέβαια, η μορφή την οποία έχει η πόλη κατά το 19ο αιώνα έχει με πολύ 
αργούς ρυθμούς διαμορφωθεί από το 16ο αιώνα, επί κυριαρχίας των Ενετών. 
Αρχικά ο φόβος μιας τουρκικής επίθεσης δημιούργησε τη λογική της 
περιφρούρησής της με θαλάσσιες περιπολίες και με το άγχος της οχύρωσής 
της με τείχη. Οι πρώτες προσπάθειες κατέτειναν στην οχύρωση της 
μεσαιωνικής πόλης και τη δημιουργία μιας τάφρου η οποία θα την μετέτρεπε 
σε νησί πάνω σε ένα νησί. 

 
Κοντραφόσσα 

Τα προβλήματα που αμέσως ανέκυψαν με αυτού του είδους την 
ανοικοδόμηση και πολεοδομία, αφορούσαν την ύδρευση, την τροφοδοσία και 
τη δημιουργία αυτάρκειας και επέτειναν την προσπάθεια απόκτησης 
ανάλογης τεχνογνωσίας, προκειμένου να ξεπεραστούν όλα αυτά τα 
ανακύψαντα προβλήματα.  

Η οικοδόμηση υψηλών κατοικιών, της μιας σχεδόν επάλληλα της άλλης και η 
κάλυψη κάθε ανοιχτού χώρου, είχε ως αποτέλεσμα ούτε να μπορεί να 
διακρίνει κανείς δημόσιο κτίριο που να εξέχει και να ξεχωρίζει από την 
εξωτερική του μορφή, ούτε και να υπάρχει ελεύθερος χώρος για τη 



δημιουργία πλατειών. Μάλιστα δε, το τείχισμα ήταν χαμηλότερο από τις 
κατοικίες που περιέκλειε και που έτσι, καθώς ήταν κλιμακωτά κτισμένες στις 
ανηφοριές του ανώμαλου εδάφους, εξέχοντας των τειχισμάτων, δεν παρείχαν 
την αίσθηση της ασφάλειας. 

Οι οχυρώσεις προβλημάτισαν τους Προβλεπτές και η παλιά πόλη άρχισε να 
χωρίζεται από τη νέα πόλη με τάφρο και να κατασκευάζεται γέφυρα (Ιούλιος 
1500). Το πρόγραμμα των εργασιών προέβλεπε επέκταση του τείχους μέχρι το 
λιμάνι. Χτίζονται έτσι δύο φρούρια (το παλιό και το νέο) με την επιστασία του 
μηχανικού Κολτρίν, καθώς επίσης και αποθήκες για πυρομαχικά και τρόφιμα 
και η όλη ανοικοδόμηση τελειώνει με την κατασκευή στρατώνων.  

Τα έργα στοιχίζουν ακριβά γιατί όλα τα υλικά (τούβλα, ξυλεία) εισάγονται. 
Γενικά τη λογική της ανάπτυξης της πόλης υποκαθιστά ο στρατιωτικός 
σχεδιασμό και η άμυνα από επίθεση από στεριά και θάλασσα.9  

 
Το Νέο Φρούριο 

Η μορφή την οποία έχει λάβει η πόλη της Κέρκυρας κατά το 19ο αιώνα είναι 
μία ημιαστική περιοχή η οποία χωρίζεται από τη γύρω αγροτική περιοχή με 
τείχη.  

Κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας δημιουργήθηκαν τα Μουράγια, ο Άι- 
Θανάσης και έξω από τη βασιλική πύλη, τη λεγόμενη Πόρτα Ριάλα, 
οικοδομήθηκε η Φορτιά και η οικιστική περιοχή που έφτανε μέχρι τη 
σημερινή λεωφόρο Αλεξάνδρας. 10 

Η πιο έντονη εντύπωση που αποκομίζει κάθε επισκέπτης της πόλης της 
Κέρκυρας είναι η μεγαλοπρέπεια από τα δύο οχυρά που δεσπόζουν της 
πόλης, το παλαιό και το νέο Φρούριο και την ομορφιά από τα Μουράγια 
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Χυτήρης Γεράσιμος, Η Κέρκυρα στα μέσα του 19ου αιώνα, Εταιρ.Κερκυρ. Σπουδών, Κέρκυρα, 1988, σελ. 1-15 

 

10 Όπως και ανωτέρω σελ.16-23. 

 



(Mouraglia), όπως λέγουν οι ντόπιοι την παραλιακή οδό που ενώνει τα δύο 
αυτά φρούρια και που ακολουθεί τον τειχισμό της πόλης.  

Στο δρόμο αυτό ευρίσκονται το σπίτι του ποιητή Διονυσίου Σολωμού, η 
εκκλησία  της Αντιβουνιώτισσας (15ος αιώνας), το μέγαρο Καποδίστρια, όπου 
μέχρι την Ένωση κατοικούσε ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ιόνιας Γερουσίας. 
Υπάρχουν, ακόμη, τα κτίρια της Αναγνωστικής Εταιρείας η οποία ιδρύθηκε το 
1836 με σκοπό την πνευματική και ψυχαγωγική επιμέλεια των μελών της. 
Απέναντί της ευρίσκεται το σπίτι του φημισμένου Κερκυραίου χαράκτη 
Ν.Βεντούρα (οικία Βεντούρα-Κόντη). 

 
Τα Μουράγια 

Με κατεύθυνση προς το παλαιό Φρούριο δεσπόζουσα είναι η θέση του 
συγκροτήματος των Ανακτόρων των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, 
μεγαλόπρεπου νεοκλασσικού κτίσματος, έργο του Άγγλου αρχιτέκτονα Sir 
G.Whitmore  που ανεγέρθηκε στη διάρκεια των ετών 1819-1823, από 
πωρόλιθο της Μάλτας και που στο γείσο του υπάρχουν ανάγλυφοι 
συμβολισμοί των Επτά Νησιών. Το κτίριο αυτό ήταν επί Αγγλοκρατίας η 
κατοικία του εκάστοτε Αρμοστή, χώρος λειτουργίας της Ιονίου Γερουσίας και 
του ιπποτικού τάγματος των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου που ιδρύθηκε από το 
βασιλέα Γεώργιο Γ΄της Μ.Βρεττανίας, στα 1827.  

Μετά την Ένωση, μαζί με το ανάκτορο του Μον Ρεπό αποτελούσε τη θερινή 
κατοικία της ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Το δε Μον Ρεπό κτίστηκε από 
τον Αρμοστή Φρέντερικ Άνταμ και τη σύζυγό του, την Κερκυραία Τίνα 
Παλατιανού για να χρησιμεύσει ως εξοχική κατοικία. 

Με κατεύθυνση προς το Παλαιό Φρούριο υπάρχει ο Ναός της Παναγίας 
Μανδρακίνας   (απέναντι από το λιμάνι του Μανδρακίου) και ένας κήπος, το 
Μποσκέτο (bosco= κήπος, ιταλική λέξη), όπως συνηθίζουν οι ντόπιοι να τον 
αποκαλούν. Και ακριβώς εμπρός εκτείνεται η Σπιανάδα 
(spianare=ισοπεδώνω), ένας μεγάλος επίπεδος χώρος, μία πλατεία, η οποία 



χρησίμευε κατά τη στρατιωτική τακτική της εποχής για άμυνα και χώρος 
συγκέντρωσης του στρατού.11 

Τα κτίρια που εκτείνονται πίσω από τη Σπιανάδα έχουν στολιστεί με έναν 
επιμήκη διάδρομο που σχηματίζουν «τα βόλτα», οι αψίδες, έργο του Γάλλου 
μηχανικού Lesseps και που είναι όμοια με αυτά της  Rue de Tivoli του 
Παρισιού.  

Θέλουν να λέγουν ότι σ’αυτόν τον χώρο επιτρεπόταν να περνούν μόνον όσοι 
ευγενείς ήσαν γραμμένοι στο Libro d’Oro, σε λίστα-κατάλογο, πράγμα που δεν 
είναι ακριβές. Πιθανόν να ονομάζεται έτσι από τη λέξη lista που σημαίνει στα 
βενετσιάνικα και στενόμακρη λωρίδα, όμοια επίσης και με αυτήν στην 
πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία.  

 
Liston 

Τα κτίρια αυτά ήταν γαλλικοί στρατώνες. Ανάμεσά τους περνούσε ο δρόμος 
των Εμπόρων ή των Οπωρικών (Calle dei Mercanti, Calle delle Erbe ) και 
κατέληγε στην Πιατσάτα, όπου και το μέγαρο της Ιονικής Τράπεζας που 
ιδρύθηκε στα 1833, καθώς και η Εκκλησία της Παναγίας των Ξένων (1689), η 
«Πλακάδα τ’Αγιού» (η πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα), κτισμένη στα 1590, 
όπου από εκεί ξεκινούσαν οι πομπές της λιτανείας του Αγίου που τον 
γιορτάζουν, από παλιά έως και σήμερα, τέσσερεις φορές το χρόνο.12 

Με κατεύθυνση προς τα αριστερά ευρίσκεται η Calle Justiniani (από την 
οικογένεια Ιουστινιάνη), η Πιάτσα που μετά από εδώ, βαδίζοντας μέσα από 
στενά καντούνια, συναντά κανείς την  Annunziata (Ευαγγελίστρια), κτισμένη 
το 14ος αιώνα, τη  Loggia  και το θέατρο San Giacomo, όπως επίσης  την Οδό 
των Υδάτων (Calle delle Acgue), όπως ονομάστηκε από τον κεντρικό αγωγό 
του Υδραγωγείου που περνούσε από αυτήν και το οποίο υδραγωγείο 
εγκαινιάστηκε από τον Αρμοστή Φρέντερικ Άνταμ (1824-1832).  

Ακόμη υπήρχε το Duomo, η μητρόπολη των Καθολικών που ήταν αφιερωμένη 
στον Άγιο Ιάκωβο. Ο δρόμος που περνά μπροστά από το ναό αυτό, οδηγεί 
                                                           

11 Όπως και ανωτέρω σελ.27-33. 

 
12 Nicolas Karapidakis, Civis fidelis: Vavènement et  l'affirmation de lacitoyenneté corfiote (XVIe-XVIIème s.), 

Φραγκφούρτη 1992, σ.47 



στην Porta Raimonda  και από εκεί στο πλατύ Καντούνι (Calle Larga), όπου 
ευρίσκονταν πολλά εμπορικά καταστήματα.  

Εδώ ευρίσκεται και το φημισμένο Αρχοντικό Ρίκκι, στολισμένο, όπως και το 
Δημαρχείο, με ανάγλυφα Μουρόνια (=ανάγλυφες κεφαλές ) το οποίο έχει 
μεγάλο εξώστη, απ’ όπου οι Σύνδικοι και ο Προβλεπτής, επί Ενετοκρατίας, 
παρακολουθούσαν αγώνες ιππικής δεξιοτεχνίας (giostre). 

Σε μικρή απόσταση, στην Πλατεία του Αγίου Αθανασίου, σε ένα μεγάλο κτίριο 
στεγαζόταν από το 1852 η Ιόνιος Βουλή και εκεί έγιναν οι συνεδριάσεις της 
11ης, 12ης και 13ης Βουλής, που ψήφισε  και την Ένωση.  

Με κατεύθυνση προς αριστερά από τη Σπιανάδα υπάρχει το θέατρο 
«Φοίνικας» που από το 1875 μέχρι και το 1940 στέγαζε το Δραματικό Σύλλογο 
Κέρκυρας. Στην ίδια οδό, προς την παραλία, ευρίσκεται το κτίριο της Ιονίου 
Ακαδημίας η οποία, ως γνωστόν, ιδρύθηκε από τον Άγγλο Φιλλέληνα 
Γκίλφορντ, στις 17-5-1824 και λειτούργησε για σαράντα χρόνια, μέχρι την 
Ένωση, οπότε και καταργήθηκε (Νόμος ΡΗ΄\20-12-1865).  

Στην Πάνω Πλατεία, συνέχεια της Σπιανάδας, ευρίσκεται το Περιστύλιο του 
Μαίτλαντ, το οποίο φέρει την επιγραφή: «Εις μνείαν αισίου ημέρας επανόδου 
εκ Μεγάλης Βρεττανίας Θωμά Μαιτλάνδου, ως ευθυντήρος πολιτικού 
καταστήματος νήσων Ιονικών, πολίται Κερκυραίοι ανέστησαν έτει Σωτηρίω 
αως (1816)». Στους Κερκυραίους είναι, όμως, περισσότερο γνωστό ως Στέρνα, 
διότι αποτελούσε την είσοδο που οδηγούσε στις δεξαμενές του νερού που 
κάλυπτε τις ανάγκες της πόλης.  

Πλησίον είναι στημένο το «Πάλκο», όπου έδιναν συναυλίες οι Φιλαρμονικές 
της πόλης. Η παλαιότερη με την επωνυμία «Παλιά Φιλαρμονική» ιδρύθηκε 
στις 12-09-1840 από τον αρχιμουσικό Νικόλαο Μάντζαρο, ως αντίδραση σε 
διάταγμα της βασίλισσας της Μ.Βρεττανίας του 1839, σύμφωνα με το οποίο 
απαγορευόταν η συμμετοχή στρατιωτικών μουσικών σωμάτων σε μη 
Προτεσταντικές θρησκευτικές εκδηλώσεις. Αργότερα, στα 1890, ιδρύθηκε η 
Φιλαρμονική «Μάντζαρος», καθώς  και μία τρίτη με την ονομασία 
«Καποδίστριας». 

Το Παλιό Φρούριο έχει τρία επίπεδα: το ψηλότερο περιλαμβάνει δύο 
βραχώδεις κορυφές και το ενδιάμεσο αυτών διάστημα. Το μεσαίο και 
μεγαλύτερο εκτείνεται με μέτωπο τη Σπιανάδα και το τρίτο  με τον Πύργο της 
Θάλασσας και το χαμηλότερο και μεταγενέστερο, το απόκρημνο μέρος προς 
τη θάλασσα, το λεγόμενο Capo Sidero. 

Το φρούριο απέχει από την πόλη και χωρίζεται με την Κοντραφόσσα, μία 
πλατειά τάφρο ανάμεσα από τους προμαχώνες Μαρτινέγκου και Σαβορνιάν. 



Η είσοδος στο Φρούριο με το θολωτό διάδρομο και τα φυλάκια οδηγεί στους 
μεγάλους Αγγλικούς στρατώνες του πεζικού.  

Πριν κτιστούν αυτοί, υπήρχε εδώ μία μικρή πλατεία και το κτίριο της έδρας 
του Προνοητού. Σήμερα σώζεται μόνο το καμπαναριό με το ρολόι, κατάλοιπα 
της εκκλησίας της ευρισκόμενης αριστερά του κτιρίου του Προνοητού. 
Αριστερά (βερσιάδα) κτίστηκε από τους Άγγλους σε δωρικό ρυθμό, πολύ 
πρωτότυπο για χριστιανικό ναό, ο ναός του Αγίου Γεωργίου. 

Στο Παλαιό Φρούριο υψώνονται δύο κορυφές: προς την πλευρά της πόλης το 
Castel di terra και αυτό προς τη θάλασσα, το Castel de Mare ή  Castel di 
Vecchia. Μεταξύ αυτών των πύργων εκτεινόταν η μεσαιωνική πόλη της 
Κέρκυρας, η λεγόμενη Cittadella, όπου σώζεται ένα κτίριο ενετικών φυλακών, 
όπως επίσης και οι Αγγλικοί στρατώνες. Κάτω από όλο αυτό το συγκρότημα, 
υπάρχουν οι λεγόμενες Μίνες, δηλ. υπόγειες στοές που καθιστούν εφικτή την 
επικοινωνία των δύο φρουρίων.13 

Από το Παλαιό Φρούριο και παραλιακά, ο δρόμος οδηγεί προς το προάστειο 
της Γαρίτσας και τον Ανεμόμυλο. Στο δρόμο συναντά κανείς σπουδαία 
οικήματα, δείγματα πλούτου και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ακόμη, βλέπει 
τον οβελίσκο, τον αφιερωμένο στον Αρμοστή  Ward Douglas, σε ένδειξη τιμής 
των Κερκυραίων, διότι εκτίσθησαν πολλά κοινωφελή ιδρύματα επί της 
Αρμοστείας του (1835-1841).  

Ακόμη από τις ανασκαφές για έργα οδοποιΐας και ύδρευσης κατά την περίοδο 
της Αγγλοκρατίας, ήρθαν τυχαία στο φως το μνημείο του Μενεκράτους και 
ερείπια του ναού της Ήρας, στην περιοχή αυτή. Επίσης απέναντι από την 
είσοδο στο ανάκτορο του Μον Ρεπό, ανευρέθηκε ο Παλαιοχριστιανικός ναός 
της οσίας Κερκύρας, θυγατέρας του βασιλέα της Κέρκυρας Κερκυλλίνου, η 
οποία έγινε χριστιανή και μαρτύρησε.14  

Με κατεύθυνση προς τα μεσόγεια ευρίσκεται η συνοικία Σαν Ρόκκο και προς 
τα Ν.Α. υπάρχει η Φορτιά και οι Μίνες που προαναφέρθηκαν. Προς την 
Πιατσάτα ή Πιάτσα υπήρχε η πιο μεγαλόπρεπη πύλη που οδηγούσε στο 
εσωτερικό της πόλης η Porta Reale. Αυτή οδηγούσε στην εξοχή και είχε μία 
ωραιότατη αψίδα μακριά, όσο το πάχος του τείχους και το ίδιο φαρδιά. 
Προστατευόταν από οχυρώματα ψαλιδοειδή και ένα σε σχήμα ημισέληνου.15  
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Ακόμη υπήρχε ένας προμαχώνας της πόρτα Remunda, όμοιος με τον 
προηγούμενο. Αυτοί αντιμετώπιζαν τα γειτονικά μέρη των εξωτερικών οχυρών 
και την ακρογιαλιά της Γαρίτσας ενισχύοντας τον περίγυρο της πόλης και τα 
οχυρά που καλύπτουν την πόρτα Raimonda. Ανάμεσα στην πόρτα Reale και τη 
Raimonda υπήρχε ένα χαμηλότερο τείχος (falsabraga).  

Ακόμη μπροστά τον προμαχώνα Σαραντάρη, ονομαζόμενο έτσι από το όνομα 
του ευγενούς που η κατοικία του ευρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση, 
υπάρχει το φρούριο Αβραάμ που χτίσθηκε μετά το 1716 και αντικρύζει τον 
κόλπο και το προάστειο του Μαντουκιού και τα υψώματα προς το Καρδάκι 
και τον Ποταμό.16 

Αριστερά του φρουρίου Αβραάμ και απέναντι από την πόρτα Reale υπάρχει το 
μικρό προάστειο San Rocco, από το όνομα του ναού του αγίου που 
προστάτευε τους πανουκλιασμένους. Αριστερότερα υπήρχε το κάστρο του 
Σωτήρα που είχε δύο προμαχώνες που ενώνονται με το τείχος και στη μέση 
των φρουρίων Αβραάμ και Σωτήρα υπάρχουν δύο υπόγεια που συγκοινωνούν 
με τα Κάστρα. Στη συνέχεια υπάρχει η συνοικία της Αγίας Σοφίας, η Εβραϊκή 
συνοικία και η Μονή της Τενέδου, όπου το 1805 από τον Ιωάννη Καποδίστρια 
ιδρύθηκε και λειτούργησε η πρώτη Δημόσια Σχολή  της Κέρκυρας.  

Το Νέο Φρούριο (ή Ναυτικό ή Φρούριο του Αγίου Μάρκου) κτίστηκε από 
Ενετούς κατά τα έτη 1572 έως και 1645, αλλά συμπληρώθηκε και από τους 
Γάλλους και τους Άγγλους κατακτητές. Το φρούριο έχει δύο πύλες : η μία προς 
Νότο και η άλλη προς το λιμάνι. Η πρώτη διακοσμείται με στοιχεία μπαρόκ, 
τοσκανικά και δωρικά και η άλλη φέρει ένα ανάγλυφο λεοντάρι του Αγίου 
Μάρκου. Υπάρχουν και άλλα δύο ανάγλυφα λεοντάρια στους προμαχώνες 
του, τα οποία φέρουν βενετσιάνικες επιγραφές. 

Από το Νέο Φρούριο μέχρι το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, 
εκτείνεται το Καμπιέλλο, όπως λέγεται αυτό το τμήμα της παλιάς πόλης, η 
Εκκλησία του Αγίου Νικολάου των Γερόντων (San Niccolo dei Vecchi ), η 
Εκκλησία των Ταξιαρχών, η οποία από το 1712 έως και τα 1841 ήταν η 
Μητρόπολη της Κέρκυρας. Ακόμη υπάρχει η Εκκλησία της Υψηλής Θεοτόκου 
της Κρεμαστής της Κεχαριτωμένης.  

Επίσης, σε μικρή απόσταση από την πλατεία Σαρρόκο και με κατεύθυνση προς 
τα Βόρεια  ευρίσκεται η Μονή της Πλατυτέρας, με αξιολογότατη βιβλιοθήκη 
και τους τάφους του Ι.Καποδίστρια και Φώτου Τζαβέλλα. Πλησίον της 
θάλασσας ευρίσκεται το προάστειο Μαντούκι, που ήταν κατ’ εξοχήν περιοχή 
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ψαράδων και φτωχών μεροκαματιάρηδων, γνωστών για το χιούμορ τους και 
το μεσογειακό τους ταπεραμέντο.17 

Στη Γαρίτσα υπήρχαν γύρω στα 1812 πέντε μεγάλες βάρκες με κατάστρωμα, 
οι λεγόμενες λατίνες, που μετέφεραν περισσότερα από 80 μόδια σιτάρι η 
καθεμία. Επίσης υπήρχαν άλλες έξι μικρότερες που χωρούσαν 40-50 μόδια. 
Στο Μαντούκι υπήρχε όλη κι όλη μία μεγάλη βάρκα με κατάστρωμα και άλλες 
είκοσι, δίχως αυτό με χωρητικότητα 80 μοδίων. Αυτήν την εποχή 
ναυπηγήθηκε και ένα καράβι κερκυραϊκό με το όνομα «Πρωτογέννητος».18  

Την πόλη υδροδοτούσαν στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα στέρνες. Αυτές 
υπήρχαν στο Μανδράκι, στο οπλοστάσιο, στη Versiada, στο παλάτι του 
Προβλεπτή, η μεγαλύτερη και ωραιότερα διακομημένη ήταν του Gradenigo, 
του Contarini, του στρατιωτικού νοσοκομείου που βρισκόταν στην άκρη της 
Σπιανάδας, κάτω από την Ακρόπολη, του Αγίου Ιωάννη, του Duomo των 
Λατίνων, της Κρεμαστής, της Τενέδου, του Αγίου Φραγκίσκου και της 
Piazzetta.19 

Την περίθαλψη των κατοίκων της πόλης και των προαστείων, εκτός των 
ιδιωτών γιατρών, είχαν αναλάβει και τρία νοσοκομεία τα οποία 
λειτουργούσαν με κρατικές δαπάνες και προσφορές φιλάνθρωπων ιδιωτών. 
Υπήρχε, λοιπόν, το στρατιωτικό νοσοκομείο, αυτό για τους πτωχούς και ένα 
παρόμοιο για τη φροντίδα των έκθετων βρεφών και νηπίων.20 

Τον αγροτικό πληθυσμό γύρω από τον πυρήνα της πόλης στο Σαρρόκο, το 
Μαντούκι, τη Γαρίτσα (Γαστράδες) και Ανεμόμυλο αποτελούσαν ακόμη 
εντόπιοι ακτήμονες και Μαλτέζοι καλλιεργητές κηπευτικών οι οποίοι 
νοίκιαζαν, κυρίως έναντι προσφοράς καρπών και λαχανικών, τις ιδιοκτησίες 
των αστών και ευγενών.  

Ακόμη με τα απορρίμματα της πόλης και τα υπολείμματα των λαχανικών οι 
αγρότες και κυρίως οι αγρότισσες, εξέθρεφαν χοίρους και συμπλήρωναν σε 
κρέας τις προμήθειες της πόλης. Άλλες κατηγορίες ατόμων αποτελούσαν οι 
αρτοποιοί, οι κεραμοποιοί, οι πλινθοποιοί, οι ασβεστάδες, οι καρβουνιάρηδες 
και οι αγγειοπλάστες.21 

                                                           
17 Αθηνά Δούντση, Κέρκυρα, το νησί των χρωμάτων, εκδ. Τοπίο, Αθήνα 1996, σελ 33-100. 

18 Βλασόπουλος Σ.Στατιστικαί-Ιστορικαί περί Κερκύρας Ειδήσεις, Κερκ. Χρονικά, τόμος ΧΧΙ, μεταφ. Αθ. 

Τσίτσας, Κέρκυρα, 1977 σελ.98. 

19 Βλασόπουλος Σ.Στατιστικαί-Ιστορικαί περί Κερκύρας Ειδήσεις, Κερκ. Χρονικά, τόμος ΧΧΙ, μεταφ. Αθ. 

Τσίτσας, Κέρκυρα, 1977 σελ.112-113 

20 Όπως ανωτέρω, σελ. 115 
21 Χυτήρης Γεράσιμος, Η Κέρκυρα στα μέσα του 19ου αιώνα, Εταιρ.Κερκυρ. Σπουδών, Κέρκυρα, 1988,σελ. 

σελ.11-15 



Κατά τις απογραφές των αρχών του 19ου αιώνα και του τέλους της 
Αγγλοκρατίας τον πληθυσμό της πόλης της Κέρκυρας αποτελούν αντίστοιχα 
12.028 και 25.581 άτομα. Κατά τα έτη 1830-1844 ο πληθυσμός της Κέρκυρας 
(νήσου) ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 67.000 περίπου κατοίκους. Από αυτούς 
το 87% ζη στην πόλη της Κέρκυρας και τα προάστεια. 

Ένα σημαντικότερα υπολογίσιμο τμήμα του αποτελούν ξένοι οι οποίοι είναι 
μέλη της αγγλική φρουράς και της ανώτερης δημοσιοϋπαλληλικής τάξης, 
πολλοί Μαλτέζοι, Εβραίοι και Ιταλοί.  

Οι Μαλτέζοι εμφανίζονται στην Κέρκυρα μαζί, σχεδόν, με τον ερχομό των 
Άγγλων, στα 1814-1815. Λέγεται ότι μεταφέρθηκαν προκειμένου να διδάξουν 
νέες μεθόδους καλλιέργειας στους εντόπιους Κερκυραίους χωρικούς.  

Μετά από δέκα χρόνια στην πόλη της Κέρκυρας μπορεί κανείς να μετρήσει 
450 μαλτέζικα σπίτια. Ο αριθμός των  μόνιμα εγκατεστημμένων Ιταλών δεν 
υπερβαίνει κατά την περίοδο 1797-1814 τους 1.000 και οι περαστικοί για 
διάφορους λόγους Ιταλοί ανέρχονται σε 2.000. Έχουν δε έξι εκκλησίες. 

Από την απογραφή του 1802 για τον πληθυσμό της πόλης της Κέρκυρας και 
των προαστείων της αντιγράψαμε: 

 

ΠΟΛΗ                                        ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ 

Εβραίοι      1229                      Άγ.Ρόκκος                      508 

Καθολικοί  1600                      Μαντούκι                    1.829 

Έλληνες      7529                      Ποταμός                      1.339 

                                                    Ευρωπούλοι                 258 

                                                    Κοντόκαλι                     215 

                                                    Άγ. Ιωάννης Πετρετή   70 

                                                    Κυρά του Χρυσικού      62 

                                                    Άφρα                             248 

                                                     ΓΑΡΙΤΣΑ 

                                         Κοντράδα  Ελεούσας              199 

                                         Κοντράδα Αγ. Τριάδας            358 

                                         Κοντράδα Αγ. Νικολάου         498 

                                         Ανεμόμυλος                               564 

                                         Στρατιά                                       541 



Σύνολο πληθυσμού της Πόλης της Κέρκυρας    10.358 κάτοικοι 

Σύνολο πληθυσμού Προαστείων                           4.352  κάτοικοι22 

Η πληθυσμιακή ανάπτυξη της πόλης της Κέρκυρας από τις αρχές του 19ου 
αιώνα μέχρι το 1832 αυξάνει κατά 139%. Οι γεννήσεις δε και η θνησιμότητα 
ανέρχονται σε 39,14% του πληθυσμού και η κατά 6,89% υπεροχή των 
γεννήσεων είναι πολύ κοντά στα ευρωπαϊκά δεδομένα.(7%).  

Εάν συγκρίνουμε πληθυσμιακά την πόλη της Κέρκυρας με αυτήν της Αθήνας,  
της μεγαλύτερης ελληνικής πόλης, που έχει 36.000 κατοίκους και αυτήν της 
Σύρου με 20.000,  θα λέγαμε με βεβαιότητα ότι η Κέρκυρα ήταν μια 
μεγαλούπολη του καιρού της.23 

Στα 1857 η πόλη έχει 5.711 άνδρες και 5.718 γυναίκες και 4.492 αλλοδαπούς, 
σε ένα σύνολο πληθυσμού της πόλης μόνον 15.921 κατοίκων. Τα δε 
προάστεια 3.567 άνδρες και 3.211 γυναίκες και 881 αλλοδαπούς με συνολικό 
πληθυσμό 7.650 κατοίκους. Ενώ στα 1864 η πόλη αριθμεί 5.954 άνδρες, 5.718 
γυναίκες και 5.442 αλλοδαπούς και στα προάστεια 3.500 άνδρες και 3.068 
γυναίκες και 1.899 αλλοδαπούς με συνολικό προαστειακό πληθυσμό 8.467  
κατοίκους. 

Ενώ οι Ενετοί ως γειτονικούς οικισμούς (μπόργους) στην περιφέρεια της 
πόλης θεωρούσαν τον Ποταμό, τους Ευρωπούλους, την Άφρα, τις Χελάνες, 
Κυρά-Χρυσικού, Γουβιά, Άγ.Λουκά, Κοντόκαλι, Κανάλια και Αλεπού, αντίθετα 
οι Άγγλοι περιορίστηκαν στις παρυφές της πόλης, δηλαδή το Μαντούκι, τους 
Γαστράδες και τον Ανεμόμυλο.24 

 
Καντούνι 

                                                           
22 Βλασσόπουλος Στυλ., όπως ανωτέρω, σελ.28-29. 

23 Προγουλάκης Γ., Στην Κέρκυρα τον 19ο αιώνα, Ιστορικά, τομ.4ος, τεύχος 7ο, Μέλισσα, Αθήνα, 1987, σελ.64-

66. 

24 Χυτήρης Γερ., όπως ανωτέρω, σελ.52, 55-56. 



Η ταξική διαστρωμμάτωση της κερκυραϊκής κοινωνίας κατά τον αιώνα 
αναφοράς μας παρουσιάζει μία πιο σαφή εικόνα απ’ ό,τι στα χρόνια της 
Ενετοκρατίας. Από τη μια υπάρχει η επί τέσσερεις αιώνες παγιωμένη τάξη της 
γαιοκτημονικής αριστοκρατίας και από την άλλη η πλατειά μάζα του λαού. Η 
ενδιάμεση αστική τάξη, της οποίας η οικονομική βάση είναι συγκεχυμένη, 
παρουσιάζει μία απουσία ιδεολογικού και πολιτικού προσανατολισμού. 

Στην περίοδο της Επτανήσου Πολιτείας το σύνταγμα της Έντιμης 
Αντιπροσωπείας διαχωρίζει τους ανεπάγγελτους αστούς, που από την 
απογραφή των Άγγλων χαρακτηρίζονται ως benestanti, από τους μέσους και 
τις ομάδες των εμπόρων και των τεχνιτών.  

Αυτό αποτυπώνεται και κατά τη σύνθεση του Κοινοβουλίου («Συμβουλίου»): 
Υπάρχουν 40 εκπρόσωποι των Ευγενών, 40 των Αστών, 14 των Εμπόρων, 6 των 
Τεχνιτών και 140 της υπαίθρου. 

Ο Ι.Καποδίστριας αναφέρει στον Άγγλο υποκόμη Castlereagh ότι οι ευγενείς 
(nobilita’, gentry) χωρίζονται σε αντίζηλες κάστες με κληρονομημένο πάθος 
μέχρι θανάτου, όμως, όταν ξεσπούν εξεγέρσεις των αγροτών-αγροληπτών 
συνασπίζονται και μέσα από τις αντιπαλότητες αρχίζει να αναδύεται η αστική 
τάξη της Κέρκυρας. Η παρέμβαση δε των ξένων δυνάμεων θα ανεβάσει την 
αριστοκρατία στο βάθρο της και πάλι με την παροχή θέσεων στη διοικητική 
ιεραρχία. Έτσι μέσα στο πρώτο μισό του 19 αιώνα ολοκληρώνεται η σχετική 
διαδικασία διαμόρφωσής της.25 

Η Κέρκυρα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ακόμη από την περίοδο της 
Ενετοκρατίας, αναδείχθηκε ως πρωτεύουσα των νησιών του Ιονίου, γεγονός 
που διατηρήθηκε και μέχρι και το τέλος της Αγγλοκρατίας. Ως εκ τούτου η 
πόλη της Κέρκυρας γνώρισε ημέρες οικονομικής άνεσης και πολιτιστικής 
άνθισης. Το θέατρο, η μουσική με έντονη τη δυτικοευρωπαϊκή επίδραση, 
κυρίως την ιταλική και τη γαλλική, κατά το 19ο αιώνα συνέβαλλαν στη διαπαι-
δαγώγηση γενεών Κερκυραίων.  

Μεγάλη ήταν η απήχηση του αριστοκράτη μουσικού Ν.Μάντζαρου στους 
μεγαλοαστούς, κυρίως,  οι οποίοι του συμπαραστάθηκαν στη θεμελίωση 
αυτής της μουσικής αγωγής για τους πολίτες της Κέρκυρας. «Δημιούργησε τις 

συνθήκες που επιτρέψανε στην Κέρκυρα να θεωρείται και να είναι η πατρίδα της 

νεοελληνικής μουσικής.Τέτοια ήταν η αλματώδης πρόοδος του νησιού, στον 

τομέα αυτόν, ώστε έφθασε γρήγορα στο σημείο να εξυπηρετεί με ντόπια μουσικά 

στοιχεία (εκτελεστές ) την ορχήστρα του θεάτρου του», στο ανέβασμα μουσικών 
και άλλων παραστάσεων εφάμιλλων των ευρωπαϊκών. 

                                                           
25 Χυτήρης Γεράσιμος, Η Κέρκυρα στα μέσα του 19ου αιώνα, Εταιρ.Κερκυρ. Σπουδών, Κέρκυρα, 1988,σελ.7-9 



Λέγεται ότι δίδασκε δωρεάν σε ταλαντούχους νέους, ήταν πολύ στενός φίλος 
του Διονυσίου Σολωμού, ενώ αντίθετα επέδειξε απέχθεια, σχεδόν μίσος, στον 
σπουδαίο ποιητή Ανδρέα Κάλβο.26 

Οι Κερκυραίοι ευγενείς και αστοί ήταν μεγαλομανείς και συναγωνίζονταν στην 
κοσμική και κοινωνική προβολή και επίδειξη, υιοθετώντας ξενικές συνήθειες 
και δραστηριότητες, αλλά και με τη δημιουργία ενός ανταγωνισμού στην 
ανοικοδόμηση μεγάρων ως κατοικιών τους, καθ’όλην την Αγγλοκρατία, αλλά 
και αργότερα.  

Οι  πρώτοι προτιμούν να κτίζουν σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως είναι τα 
Μουράγια, ο Άι-Θανάσης, ενώ οι αστοί κτίζουν  έξω από την Πόρτα Ριάλε, τη 
Φορτιά και την παραλιακή οδό προς τη Γαρίτσα. Οι κατοικίες αυτές έχουν 
κήπους και είναι  ως προς την έκταση και την πολυτέλεια πολύ πέρα από την 
απλή ανάγκη της στέγασης των ενοίκων τους. 

Αυτός ο έντονος ανταγωνισμός έκδηλα αποτυπώνεται στους αριθμούς των 
ανοικοδομούμενων οικιών που συγκριτικά από το 1797, όπως αναφέρεται στο 
υπόμνημα Μποντιόλη προς τη γαλλικές αρχές  είναι περί τις 2006. Αντίθετα 
στα 1860, σε αντίστοιχη αναφορά του Αρμοστή στην Ιόνια Βουλή, 
συμπεριλαμβάνοντας και περιοχές έξω των τειχών, οι κατοικίες ανέρχονται σε 
11.000 και που μετά την Ένωση οι ιδιοκτήτες τους αρχίζουν να πληρώνουν 
φόρο στο Δημόσιο γι’αυτές.27 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της προβολής, της επίδειξης, αλλά και της 
ευμάρειας την οποία επιδείκνυαν τόσο οι ευγενείς, όσο και οι αστοί, αλλά και 
όσοι επιδίωκαν την είσοδό τους στην άρχουσα τάξη, αποτελεί η μόδα, η 
κατανάλωση ειδών πολυτελείας, εννοείται εισαγομένων από την Ευρώπη και 
οπωσδήποτε πολυδάπανων. Πολλοί από αυτούς, χάνοντας το μέτρο ή μην 
κατέχοντες ανάλογη περιουσία, οδηγούνταν σε πολλές των περιπτώσεων σε 
χρεωκοπία.  

Μία συνήθεια, προτιμητέα μόνο  από τους αστούς, ήταν η ενασχόληση με τον 
αθλητισμό και τα σπορ. Ενδεικτικό κύρους σημείο ήταν επίσης και η χρήση 
ιδιόκτητων ή εκμισθούμενων μεταφορικών μέσων για τη μετάβαση σε 
δεξιώσεις, το θέατρο, τις φιλολογικές-ποιητικές βραδινές συγκεντρώσεις στα 
πλουσιόσπιτα.28 

                                                           
26 Τρεχλής Βλάσσης, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ, Το χαμένο πορτραίτο, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, 2014, σελ. 502-

508 και 560. 

27 Όπως και ανωτέρω, σελ. 51-52. 

28 Βλάχος-Πολίτης Ξενοφών, Το τέλος των ευγενών, Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρίας, τομ.24, Κέρκυρα, 2001, 

σελ.169. 

 



 

Την έντονη εντύπωση αυτής της επίδειξης μεγαλομανίας, αλλά και ξενοφιλίας, 
των κυριών κυρίως, διαπίστωσε κατά την παραμονή του στην πόλη της 
Κέρκυρας, γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα ο Γάλλος Ντε Φερρέ ο οποίος 
αναφέρει σχετικά: «Μια υπερβολική ξενοφιλία, μεγάλη πολυτέλεια στις κυρίες κι 

ένας τόνος μεγαλοπρέπειας στη διακεκριμένη τάξη της κοινωνίας. Πρέπει να 

επισκεφτεί κανείς την Κέρκυρα  για να πειστεί ότι είναι από τις μικρές πόλεις, 

όπου μπορείς να ζήσεις ευχάριστα, όσο και σε μια μεγάλη πρωτεύουσα. Τα 

ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα καφενεία μπορούν να παραβληθούν με αυτά της 

Φλωρεντίας και του Μιλάνου.» 

Έχοντας, λοιπόν, οι ευγενείς και οι αστοί την οικονομική ευχέρεια,  στέλνουν 
τους γόνους τους για σπουδές στα  πανεπιστήμια της Ιταλίας και της 
Ευρώπης. Με την επιστροφή τους οι νέοι επιστήμονες γίνονται φορείς - μετά 
το 1830 - μιας απαίτησης για διεύρυνση των συνταγματικών δικαιωμάτων του 
λαού (Μουστοξύδης) και αρχικά συγκροτούν το Μεταρρυθμιστικό κόμμα, στη 
συνέχεια δε θα επιτύχουν τη συνεργασία με τον ξένο κυρίαρχο.  

 

 

 

 

 

 

Κόρη στον κήπο 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Η οικονομική ζωή στην πόλη της Κέρκυρας 

Οι Άγγλοι στρέφονται στη συνεργασία των μεγαλοαστών, κυρίως, λόγω των 
οικονομικών τους δυνατοτήτων και πολύ λιγότερο διότι ευνοούν τις όποιες 
μεταρρυθμίσεις που αυτοί προωθούν. Άλλωστε όλοι έχουν όφελος από την 
παγίωση ενός είδους αποικιοκρατικής διακυβέρνησης για πολιτικούς και 
οικονομικούς λόγους και επιθυμούν τη διατήρηση του ιδίου status quo στα 
Επτάνησα.  

Οι αστοί προσπαθούν να έλθουν σε επιγαμία με τους γόνους των 
αριστοκρατικών οικογενειών για να εξασφαλίσουν κοινωνικό κύρος και 
προβολή συγχρόνως με την οικονομική ευρρωστεία. Όμως, η αποικιακού 
τύπου εκμετάλλευση εκ μέρους των Άγγλων των Επτανήσων, καθήλωσε τη 
βιομηχανική, βιοτεχνική, αγροτική και εμπορική ανάπτυξη των νησιών και έτσι 
δεν επιτεύχθηκε η ανάπτυξη της εργατικής τάξης, αλλά και οι αστοί 
παρέμειναν με τη νοοτροπία και τον τρόπο επιχειρηματικότητας και τρόπου 
ζωής στον προκαπιταλιστικό τύπο αστού, γεγονός που κατέτεινε στον 
ανάλογο τρόπο οργάνωσης της δομής της κοινωνίας της Κέρκυρας στο σύνολό 
της. 

Η πόλη παρείχε τη δυνατότητα ενασχόλησης στους περιστασιακούς 
ανεπάγγελτους χειρώνακτες (plemba canaglia= σκυλολόι) που αποτελούσε το 
κατώτερο κοινωνικό στρώμμα. Λίγο πιο ευδιάκριτη ήταν η βαθμίδα των 
τεχνιτών, επαγγελματιών, βιοτεχνών (populari), οι οποίοι παλαιότερα στα 
χρόνια των Βενετών ήταν οργανωμένοι σε συντεχνίες που απαρτίζονταν από 
μαθητευόμενους, εργάτες και μάστορες. Είχαν δε δικά τους λάβαρα (σκόλες) 
δικό τους ταμείο αρρωγής των μελών τους, έτσι όπως ήταν συνηθισμένο και 
στα χρόνια της ακμής του Βυζαντίου.29 

Όπως παραδίδει ο Στυλ.Βλασόπουλος, ακόμη από τις αρχές του 19ου αιώνα 
υπάρχει και λειτουργεί ένα εργοστάσιο αγγειοπλαστικής στη Γαρίτσα. Διέθετε 
εννιά καμίνια, όπου απασχολούνταν τέσσερα  με πέντε άτομα στο καθένα, με 
αμοιβή πενήντα παράδες. Παρήγαν 80.000 κομμάτια μεγάλα και μικρά το 
χρόνο, από τα οποία τα πιο ταπεινά τα βάφουν με βαφή ή βερνίκι το 
λεγόμενο tipolo terra specchio και τα πιο ακριβά με terra di Vicenza και 
κασσίτερο, που τους έδινε ένα ανοιχτό χρώμα. 

Στην Κέρκυρα εισάγονταν κάθε χρόνο 8.000 βόδια και 500 μοσχάρια από την 
Ήπειρο και η σφαγή τους, καθώς και η επεξεργασία των δερμάτων τους 
γίνονταν στο προάστειο Μαντούκι. Λειτουργούσαν γύρω στα 1812 δέκα 
εργαστήρια βυρσοδεψίας που απασχολούσε καθένα απ’αυτά από τέσσερεις 
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εργάτες, αλλά η δουλειά τους δεν ήταν συνεχής και έτσι αναγκάζονταν να 
κάνουν παράλληλα και άλλες εργασίες για να ανταπεξέρχονται οικονομικά.  

Τα δέρματα τα κατεργάζονταν με αλάτι, ασβέστη και κατεργασμένη βελανιδιά 
και ήταν πολύ επιβαρυντικά για το περιβάλλον και την καθαριότητα της 
πόλης, έστω και αν λειτουργούσαν μακρύτερα από το κέντρο της. Τα 
παραγόμενα δέρματα χρησιμοποιούνταν κατά το 1/3 για την κατασκευή 
υποδημάτων για τους πλουσίους και τα κατώτερα ποιοτικά για να γίνονται 
τσαρούχια για τους χωρικούς και τη φτωχολογιά της πόλης.30 

Γράφει ο Στυλιανός Βλασόπουλος: «ο κύριος Θωμάς Μπίζης, τεχνίτης, 

επιχειρηματίας και βιομήχανος, ίδρυσε ένα νέο αγγειοπλαστείο πού τελειότερο 

από εκείνο πού από παλιά εργάζεται στο πράστειο της Γαρίτσας. Κατασκευάζει 

μαγειρικά σκεύη πού τα βάφει με βερνίκι και λυωμένο μολύβι. Ο Ελληνορώσσος 

καπετάνιος κύριος Σπυρίδων Σαραντόπουλος υπήρξε ο πρώτος που άρχισε 

συστηματικά τη σαπωνοποιΐα. Ακόμη ο κύριος Φραγκούλης Λόλλης, από τα 

Γιάννενα, έχει ένα κηροπλαστείο που είναι εν τούτοις καλό και υπόσχεται να γίνει 

ακόμη καλύτερο.» 

Ακόμη υπήρχε ένα εργοστάσιο τούβλων και παραγωγής κεραμιδιών που είχε 
ετήσια παραγωγή 3.000.000 τεμάχια τα περισσότερα των οποίων τα εξήγε στα 
άλλα Ιόνια νησιά. Άλλα δε προϊόντα που εξήγονταν από το λιμάνι της 
Κέρκυρας ήταν κρασί, ξύδι, τυρί, βούτυρο, οινόπνευμα, ροζόλι, σαπούνι, 
σταφίδα, βαμβακερό ύφασμα που το βρίσκουμε να καταγράφεται στα 
προικοσύμφωνα και που χρησιμοποιόνταν για την κατασκευή 
στρωμματοστρωμνών και λέγεται intima. 

Εργασία, ακόμη, βρίσκουν οι κάτοικοι κατασκευάζοντας βαρέλια για την 
αποθήκευση του κρασιού, όπως επίσης στα εργαστήρια παρασκευής 
οινοπνεύματος, χυμού κίτρου και ροζολίου (ροσόλι ). Μάλιστα παράγουν δύο 
είδη ροζολίου. Αυτό που είναι για εξαγωγή το οποίο γίνεται με ανάμειξη 
αποστάγματος από τσάμπουρα και μέλι και αυτό που προορίζεται για λαϊκή 
κατανάλωση και γίνεται με την προσθήκη στο οινόπνευμα από τα τσάμπουρα 
ποσότητας ζάχαρης.31  

Στα χρόνια της Ενετοκρατίας παρεχόταν στους ευγενείς το δικαίωμα της 
λειτουργίας και κατοχής φαρμακείων και εργαστηρίων χρυσοχοΐας, το 
δικαίωμα αυτό στα χρόνια της Αγγλοκρατίας το απέφευγαν οι ίδιοι για το 
αμειγές της ταξικής τους καθαρότητας. 
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Επί Αγγλοκρατίας, επίσης, οι επαγγελματοβιοτέχνες εξακολούθησαν να 
συγκροτούν συντεχνείες και αποτελούν τη συνέχεια των  civili (=αστών) της 
Ενετοκρατίας. Όπως συνήθως συμβαίνει στη μικροαστική τάξη, διάδοχοι στα 
επαγγέλματα είναι οι γιοι που στην αρχή είχαν μία μέτρια εκπαίδευση, αλλά 
αργότερα, δεν είναι λίγοι αυτοί, οι οποίοι με τη μετάβαση τους σε ξένα 
πανεπιστήμια και την απόκτηση τίτλων σπουδών, επιδιώκουν να έλθουν το 
ίδιο κοινωνικό επίπεδο με αυτό των αστών του χρήματος και της 
γαιοκτημοσύνης, μέσω της αποκτηθείσας μόρφωσής τους.32 

Μάλιστα έχουν αποκτήσει και ταξική, αλλά και εθνική συνείδηση, μέσω των 
ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης και την έμμεση παρώτρυνση της 
ευρωπαϊκής αποδέσμευσης του 1848. Έτσι οι απόγονοι των μικροαστών, 
επιστρέφοντας στην Κέρκυρα και τα άλλα νησιά, πλαισιώνουν το 
Ριζοσπαστικό κόμμα και θεωρούν τον ξένο δυνάστη ως αίτιο της 
κοινωνικοπολιτικής υποβάθμισης του επτανησιακού λαού.  

Ιδίως κατά την πρώτη φάση του, όταν το Ριζοσπαστικό Κόμμα έχει ηγέτες του 
Κεφαλλονίτες, τα ιδανικά αυτά εκφράζονται από το σύνθημα «Ένωσις και 
δημοκρατική ισότης». Όμως οι εξορίες και οι διώξεις των επαναστατών και η 
ανάλγητη πάταξη κάθε φιλελεύθερης φωνής για κοινωνική αλλαγή, επέφεραν 
τη μετάθεση των λύσεων  των κοινωνικών προβλημάτων στη μετά την Ένωση 
με την Ελλάδα εποχή και διατήρησαν ως μόνο σύνθημα την Ένωση με αυτήν. 

Στην Κέρκυρα τις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα υπάρχουν δώδεκα 
δικηγόροι και είκοσι δικολάβοι. Από παλιότερα με έναν κανονισμό του 
Γενικού Προνοητού Adrea Dona της 5ης Ιουνίου 1769 είχε θεσπιστεί οι 
συμβολαιογράφοι για την εξοχή να είναι σταθερά 32, δύο για κάθε  
προάστειο (borgo) της πόλης, δηλαδή Γαρίτσα, Μαντούκι, Ποταμό και δεκαέξι 
για όλη την πόλη, συνολικά 54.  

Με απόφαση του νέου κανονισμού που έγινε στις 27 Αυγούστου 1808 από τη 
Γερουσία, ορίζεται ότι η διοίκηση θα κανονίσει τον αριθμόν τους σε κάθε νησί 
ανάλογα με τις ανάγκες. «Γι’αυτό, στη γνωστή τους αγαθότητα, ας προστεθεί και 

αρκετή εργατικότητα μια και αυτοί είναι οι φύλακες των συμφωνιών των πολιτών 

και οι πράξεις τους είναι η έκφραση των ανθρωπίνων θελήσεων.»33  

Στα 1864 η Κέρκυρα έχει αναλογία πληθυσμού 125 άτομα ανά ένα 
τετραγωνικό χιλιόμετρο και το 65% αυτού του πληθυσμού είναι αγρότες οι 
οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων για 
οικογενειακή κατανάλωση και επιβίωση. Οι αγροδοσίες από πλευράς 
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Προστασίας στους προνομοιούχους αστούς και γαιοκτήμονες μειώνουν ακόμη 
περισσότερο το εισόδημα των ακτημόνων και των μικροκαλλιεργητών, οι 
οποίοι αναγκάζονται να πληρώνουν εδαφονόμιο στους πλουσίους και στα 
μοναστήρια, το εισόδημα των οποίων στη συνέχεια χρησιμοποιείται από την 
Προστασία για τη λειτουργία των σχολείων. 

Η Προστασία, όπως αναφέρθηκε, δεν άφησε περιθώρια ανάπτυξης των 
Επτανήσων και η επαγγελματική και εμπορική δραστηριοποίηση του λαού 
των πόλεων ήταν μαραγκοί, χτίστες, αργαστηριάρηδες (παντοπώλες), χάβροι 
(σιδεράδες), αλιείς, εργάτες στις αλυκιές, γεωργοί και λίγοι κτηνοτρόφοι για 
την εξασφάλιση κτηνοτροφικών προϊόντων και κρέατος για οικιακή, κυρίως, 
χρήση. Συχνή ήταν η προσφυγή των γεωργών στη Βουλή και την Γερουσία με 
αναφορές για λήψη φιλάνθρωπων μέτρων από μέρους του κράτους. Πολλές 
φορές το κράτος αντί για μισθούς έδινε ημερομίσθιο σε είδος, κυρίως 
ποσότητα αραβόσιτου.34 

Δεν παρατηρείται αστυφιλία από τους φτωχούς κατοίκους των χωριών της 
Κέρκυρας οι οποίοι σπάνια θα μετακινηθούν για υπόθεσή τους σ’ αυτήν και 
μόνο λίγοι πλούσιοι κάποιων χωριών θα δηλώνουν ως τόπο μόνιμης κατοικίας 
την πόλη της Κέρκυρας, εξακολουθώντας, όμως, να διατηρούν στα χωριά τους 
την κτηματική τους περιουσία και τα εξ αυτής έσοδά τους.  

Η δε ύπαιθρος αντιμετωπίζοντας έντονα οικονομικά προβλήματα έχει 
δημιουργήσει μία ταξική συνείδηση η οποία εκφράζεται με τη δύναμή της να 
αγκαλιάσει και να αφομοιώσει όλους τους διωγμένους πρόσφυγες από άλλες 
περιοχές (Στρατιδιώτες τ’ Αναυπλιού, της Μονεμβασιάς, 
Αλβανούς(Αρβανίτες), Χειμαριώτες, Σουλιώτες και Παργινούς). 

 
Άποψη της πόλης της Κέρκυρας 

Η Αγγλική Προστασία στα Ιόνια Νησιά από το 1815 επέβαλε τη διάθεση όλων 
των πόρων των προερχόμενων από τις προσόδους των νησιών για την κάλυψη 
των εξόδων της. Έτσι η κακοδιαχείριση, η κατασπατάληση αυτών των 
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χρημάτων σε ανοικοδόμηση παλατιών και ανώφελων φρουριακών 
τειχισμάτων, αλλά και στην πολυτελέστατη διαβίωση των αξιωματούχων και 
φίλων του καθεστώτος, επέβαλλαν μία καθήλωση του βιωτικού επιπέδου των 
πολιτών σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

Την κατάσταση επέτεινε η επιβολή εξαγωγικών δασμών στα βασικότερα 
προϊόντα της Κέρκυρας, όπως ήταν η σταφίδα και το ελαιόλαδο με 19,50%, τα 
έκανε τελείως αποτρεπτικά στις αγορές, αντίθετα με τα αγγλικά  βιομηχανικά 
προϊόντα που πλήρωναν μόνον 7% φόρο εισαγωγής. Γεγονός, βέβαια, που το 
επισημαίνουν οι Ιόνιοι βουλευτές και αποτελεί από την 9η Βουλή και στη 
συνέχεια, μόνιμη διαμαρτυρία προς την Προστασία. 

Οι θέσεις των Σωκράτη Κουρή και Στέφανου Παδοβά για την επιβολή δασμών 
στα εισαγόμενα είδη πολυτελείας που διατυπώθηκαν στη Βουλή με σχετικές 
τους ομιλίες, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «Σκοπός της Προστασίας εν 

Επτανήσω ήταν η στρατιωτική κατοχή και η εξασφάλισις των εμπορικών 

συμφερόντων της Μ.Βρεττανίας.» Στις υπηρεσίες και των δύο αυτών 
δικηγόρων, ιδίως του Σωκράτη Κουρή, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή 
της Νότιας Κέρκυρας, καταφεύγουν πολλές γυναίκες της Νότιας Κέρκυρας, 
καταγράγοντας σχετικές εξουσιοδοτικές πράξεις.35 

Η διακίνηση προϊόντων από το λιμάνι της Κέρκυρας από έκθεση του Αρμοστή 
Young, το έτος 1856, και οι βλέψεις της Προστασίας για την ανοικοδόμηση και 
λειτουργία αποθηκών για τράνζιτο στο τελωνείο της Κέρκυρας, έδωσαν στην 
Αγγλική Προστασία προβάδισμα στη διακίνηση προϊόντων από την Αλβανία 
και προς αυτήν, σε βάρος των Ενετικών συμφερόντων. 

Στο χώρο του λιμανιού η τάξη των εργατών, όπως ήταν οι αχθοφόροι (οι 

σαβιόνοι, οι φορμεντίνοι και οι νολεγγίνοι) διακινούσαν και μετέφεραν αγαθά 
που το τιμολόγιο κοβόταν ανάλογα με το βάρος του εμπορεύματος, την 
απόσταση από το λιμάνι ως την αποθήκη του παραλήπτου εμπόρου. 

Η Επτάνησος Πολιτεία είχε προσφέρει σε πλοία κατασκευασμένα στα 
Επτάνησα 400 σημαίες και τα πλοία αυτά έχαιραν μεγάλης υπολήψεως στο 
ναυτικό κόσμο της Μεσογείου. Αντίθετα επί Αγγλοκρατίας δεν είχαν εμπορικά 
πλοία και μόνο βάρκες και πλοιάρια διακινούνταν στο εσωτερικό και 
μετέφεραν πέτρα, ξυλεία και δημητριακά από την απέναντι ακτή της 
Αλβανίας, τη Λιά και τη Σαγιάδα της Ηπείρου.  

Αρκετοί ναύτες εγκατέλειψαν το επάγγελμά τους και μόνο από τα μέσα του 
19ου αιώνα αρχίζει πάλι η αύξηση του εμπορίου, γεγονός που η Αγγλική 
                                                           

35 Χυτήρης Γεράσιμος, Η Κέρκυρα στα μέσα του 19ου αιώνα, Εταιρ.Κερκυρ. Σπουδών, Κέρκυρα, 1988, σελ.22-

23, 28. 

 



Προστασία σκέφτηκε να εκμεταλλευθεί και να κρατήσει μόνο τη νήσο 
Κέρκυρα, ως συμφέρουσα για τα αποικιοκρατικά της σχέδια. 

Άρχισε να ακμάζει το λαθρεμπόριο με την εξής μορφή: στο λιμάνι της 
Κέρκυρας κατέπλεαν πλοία που οι πλοίαρχοί τους δεν ήθελαν να 
καταβάλλουν κανένα δασμό ή δεν μπορούσαν. Οπότε λίγοι εύρρωστοι 
οικονομικά έμποροι, δύο με τρεις συνολικά, αναλαμβάνουν να μονοπωλούν 
την αγορά και τη διάθεση των αγαθών γιατί οι δασμοί πληρώνονταν μετά την 
εκφόρτωση. 

Η Ένωση των εμπόρων της Κέρκυρας ανοίγει στα 1838 την «Κερκυραϊκή 

Εμπορική Λέσχη» για τις επαγγελματικές και ψυχαγωγικές τους εκδηλώσεις 
και η Αρμοστεία παραχωρεί και γήπεδο δίπλα στον καθολικό ναό της 
Ανουντσιάτας με σκοπό την ανοικοδόμηση Χρηματιστηρίου. Στα 1852 η 
«Επίσημη Εφημερίδα»36 δημοσίευσε τα ονόματα όλων των εμπόρων της 
Κέρκυρας.  

Τους διακρίνουμε σε δύο τάξεις: στην Α΄τάξη ανήκουν 40 έμποροι οι οποίοι 
υποχρεούνται να πληρώσουν εισφορά 8 ταλλήρων ετησίως και 5 ταλ. σε 
έκτακτες περιπτώσεις. Η Β΄τάξη αποτελείται από 73 άτομα με εισφορά 3 
ταλλήρων και 2 ταλ. σε έκτακτες περιπτώσεις, αντίστοιχα. Αναφέρονται και 20 
άτομα ως μεσίτες. Τους εμπόρους τους αποκαλούσαν και  επώνυμους 
εισαγωγείς. 

Την 27/12/1850 οι Ιωάννης Κεφαλάς και Γεράσ. Ιγγλέσης λαμβάνουν από τη 
Γερουσία άδεια για την ίδρυση ασφαλιστικής Εταιρείας υπό των επωνυμία 
«Α.Ε. Επτάνησος». Ο τόκος των παραθηκών της προσδιορίστηκε σε 4% και 
γίνεται δεκτή όχι για λιγότερο από εξάμηνο διάστημα. Η δε προεξόφληση 
δανείων γίνεται με τόκο όχι λιγότερο από 6% και ούτε περισσότερο από 7%. 
Στην ελεύθερη αγορά ο τόκος ανέρχεται σε 10%, ενώ η Ιονική Τράπεζα που με 
ευνοϊκούς της Προστασίας νόμους ιδρύθηκε στην Αγγλία, δανείζει την 
Κυβέρνηση με τόκο 6% και σε κάποιες περιπτώσεις και με 7%. 

Προάγγελος της Ιονικής ήταν η αποκλειθείσα «Εξοικονομευτική» η οποία 
τέθηκε υπό την εύνοια της Προστασίας γύρω στα 1835 με πράξη της 5ης 
Βουλής η οποία θα είχε ως βασικούς της πελάτες τεχνίτες, εργάτες και 
γεωργούς με το σκεπτικό ότι μπορούσε να φανεί ωφέλιμη «στους φιλόπονους 
πτωχούς». Μάλιστα με την δημοσίευση στην «Επίσημη Εφημερίδα» Νο. 
340/1837 της απόφασης της Προστασίας ανακηρύχθηκε σε Εθνική Τράπεζα με 
δανειοδοτικό και ταμειευτηριακό προορισμό. 

Έγιναν προσπάθειες να ιδρυθεί και Αγροτική Τράπεζα («Επίσημη Εφημερίδα» 
Νο.514/1861) επί της 10ης Βουλής με σκοπό να παρασχεθούν δάνεια με 
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χαμηλό επιτόκιο 3,5%, αλλά σε κάθε νέα τέτοια προσπάθεια αντιδρούσε η 
Ιονική Τράπεζα. 

Ακόμη το εμπόριο του σίτου ήταν κρατικό μονοπώλιο και αυτό ανέβασε την 
τιμή του στο διπλάσιο  της αξίας του. Και όπως ήταν φυσικό, ο απλός λαός δεν 
είχε τη δυνατότητα να αγοράζει αυτό το αγαθό. Την ίδια στιγμή οι πλούσιοι 
συναγωνίζονταν στην κατανάλωση ειδών πολυτελείας, όπως ήταν ρούχα, 
καπέλα, μεταξωτά μεσοφόρια, μουσελίνες, σκαρπίνια και ραβδάκια ή 
σαμπάνιες και λουκάνικα Αγκόνας.  

Γράφει ο Αρμοστής Στορξ σε αναφορά του: «ο Ιόνιος χωρικός δεν είναι 

προνοητικός. Αντί να εξισώνει τα εισοδήματά του με συνεχή απασχόληση, 

σπαταλάει σε οκνηρία τα κέρδη της ευήμερης χρονιάς και βρίσκει αυτόν 

απροετοίμαστο, όταν η σοδειά είναι λιγότερο ευνοϊκή». Ενώ ένας Ελβετός 
καθηγητής, ο Αλμπέρ Μουσόν (1805-1890), όταν επισκέφτηκε την Κέρκυρα 
στα 1858 αναφέρει ότι το λιμάνι της εξυπηρετεί όλα τα πλοία που διαπλέουν 
τη Μεσόγειο και κινούνται προς και από την Αδριατική.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Η κοινωνική και πολιτιστική ζωή στην πόλη της Κέρκυρας 

Η πόλη της Κέρκυρας υπήρξε πάντα η έδρα της διοίκησης, πολιτικής και 
στρατιωτικής και η τάξη των πλουσίων της με δραστηριότητα, επιτηδειότητα 
και πονηριά έχει ανέβει οικονομικά, είναι δε αυτοί Έλληνες, Αλβανοί 
(Ηπειρώτες) και Ιουδαίοι. Όμως ο πλούτος τους παραμένει και καταναλώνεται 
σε απολαύσεις.37 

Κατά τη διάρκεια όλου του 19ου αιώνα οι ευγενείς δίνουν μάχες για να 
διακριθούν στο κοινωνικό πεδίο. Αυτό φαίνεται και από τις αμφισβητήσεις 
των θέσεών τους κατά τις λιτανείες του Αγίου Σπυρίδωνα, παρ’όλου που κατά 
την Αγγλοκρατία έχουν ακόμη κύρος και προβολή.38  

Οι κηδείες για παράδειγμα των ευγενών είναι μία ευκαιρία για τελετουργική 
εμφάνιση και προβολή. Αυτό συμβαίνει και με την καθιέρωση των 
παρελάσεων ενώπιον των επισήμων, κυρίως, από το τέλος του 19ου αιώνα και 
εξής και γίνονται πλέον συχνές οι αψιμαχίες στα θεατρικά θεωρεία για την 
κατάληψη των πιο προβεβλημένων θέσεων στο θέατρο «San Giacomo» και 
αργότερα στο νέο Δημοτικό θέατρο.39  

Ακόμη στη σύναψη γάμων μεταξύ αστών και ευγενών ανακαλύπτει κανείς τη 
βαθμιαία μετακίνηση των γαιοκτημόνων ευγενών στην ανάγκη απομάκρυνσης 
από την ενδογαμία και την σύναψη γάμων με πλούσιους βιομήχανους, 
εμπόρους και άλλους οικονομικά εύρρωστους αστούς. Όπως αναφέρθηκε 
στην προσέγγιση αυτή συμβάλλει και η πνευματική άνοδος των αστών και η 
παραγωγή μίας τάξης επιστημόνων που υπόσχεται ανανέωση κοινωνική και 
πολιτική. Έτσι με το τέλος του 19ου αιώνα και μέχρι τα 1920 δεν ομιλούμε 
πλέον για ευγενείς στην Κέρκυρα, αλλά απογόνους των παλαιών ευγενών της 
πόλης.40 

Αστικές οικογένειες που θεωρούνται ότι αποτελούσαν την τάξη των 
πλουσιότερων ευγενών της πόλης της Κέρκυρας μπορούμε να αναφέρουμε τα 
ονόματα Ασπιώτη, Βάρθη, Βασιλάκη, Βασιλά, Βελλιανίτη, Βεντούρη, Βράιλα-
Αρμένη, Δενδρινού, Δεσύλλα, Ζαβιτσιάνου, Καλλιβωκά, Καραπάνου, 
Πατρικίου, Πογιάνου, Ποφάντη, Σκαραμαγκά, Σκάρπα, Στρατηγού, Τοπάλη και 
άλλων. 

                                                           
37 Γεράσιμος, Η Κέρκυρα στα μέσα του 19ου αιώνα, Εταιρ.Κερκυρ. Σπουδών, Κέρκυρα, 1988, σελ.42-51 
38 Βλάχος-Πολίτης Ξενοφών, Το τέλος των ευγενών, Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρίας, τομ.24, Κέρκυρα, 2001, 

σελ.175. 

39 Βλάχος-Πολίτης Ξενοφών, Το τέλος των ευγενών, Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρίας, τομ.24, Κέρκυρα, 2001,, 

σελ.175. 

40 Βλάχος-Πολίτης Ξενοφών, Το τέλος των ευγενών, Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρίας, τομ.24, Κέρκυρα, 2001, 

σελ.186 



Η οικογένεια Ασπιώτη είχε, εκτός των άλλων περιουσιακών στοιχείων, και 

εργοστάσιο κατασκευής παιγνιοχάρτων και φυλλαδίων σιγαροχάρτων, το 

1887, απασχολούνται γυναίκες και κορίτσια ηλικίας ακόμη και 8 ετών. Και 

μόνον όταν το 1912 ψηφίστηκε ο νόμος «περί εργασίας γυναικών και 

ανηλίκων» που αποτέλεσε τη βάση της νομοθεσίας προστασίας των 

εργαζομένων γυναικών και ανηλίκων, απαγορεύθηκε η πάνω από 10 ώρες 

εργασία, η νυχτερινή βάρδια και η εβδομαδιαία εργασία, χωρίς την αργία της 

Κυριακής.41  

Η Κέρκυρα ευρισκόμενη στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης αναφορικά με 
τη μουσική, το μουσικό θέατρο με δυτικοευρωπαική προέλευση παρουσίασε  
αξιόλογη άνθιση κατά το 19ο αιώνα και διαπαιδαγωγήθηκαν  με αυτά γενιές 
Κερκυραίων. Αντίθετα ο αποκλεισμός του λαού της υπαίθρου από κάθε 
είδους πολιτιστική δραστηριότητα της πόλης τον συγκέντρωσε στα 
παραδοσιακά πανηγύρια, τα τραγούδια και τα έθιμα. 

Η Κέρκυρα και οι αστοί κάτοικοί της ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα έρχονται 
σε επαφή με την όπερα και στο θέατρο «San Giacomo» από το 1733, σχεδόν 
45 ολόκληρα χρόνια πριν τη λειτουργία της «Σκάλας του Μιλάνου» έχουν 
παραστάσεις όπερας σ’αυτό.  

Για την ανάπτυξη, όμως του θεάτρου στα Επτάνησα βασικότερο εμπόδιο 
αποτελούσε η χρήση της γλώσσας η οποία, μετά από αιώνες ενετικής 
κατοχής, η ιταλική αποτελούσε τη γλώσσα επικοινωνίας των κατοίκων της 
πόλης και λιγότερο των κατοίκων της υπαίθρου. Αλλά μετά την κατάληψη των 
Ιονίων νήσων από τους Γάλλους (Δημοκρατικούς και Αυτοκρατορικούς) άρχισε 
δειλά να ομιλείται η ελληνική γλώσσα και να διδάσκεται.42 

Έτσι από τα πρώτα μελήματα ήταν η συγγραφή θεατρικών έργων και η 
σύσταση θεατρικών ομάδων και η ίδρυση θιάσων. Αλλά ούτε το κοινό γνώριζε 
τη γλώσσα ούτε υπήρχαν και υποκριτές (ηθοποιοί). Στην πόλη της Κέρκυρας 
από το τέλος του 17ου αιώνα γεννήθηκε η ιδέα της ανοικοδόμησης θεάτρου 
για τη μόνιμη στέγαση των περιοδευόντων θιάσων που άρχισαν στο μεταξύ 
να συστήνονται και να δίνουν παραστάσεις με θεατρικά έργα, κωμωδίες, 
κυρίως, γνωστές ως Momaria (Μώμος) και Bombaria (Βομβωνάριον 
Βυζαντινών).  
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Αρχικά απαιτήθηκε και επετεύχθηκε η ανέγερση στοάς (Loggia) όπου 
συγκέντρωνε την πολιτιστική κίνηση της πόλης της Κέρκυρας.Όμως αργότερα 
κατασχέθηκε από το κράτος και χρησιμοποίθηκε ο χώρος ως πυριτιδαποθήκη. 
Η απαίτηση των ευγενών να παύσει αυτή η χρήση της Στοάς ή να πληρώνει το 
κράτος ενοίκιο για τη χρήση της, απελευθέρωσε το κτίριο και άρχισαν 
εργασίες για τη διεύρυνσή του και τη χρήση του ως θεάτρου.  

Επειδή δε, γειτνίαζε με τη Λατινική Μητρόπολη που ήταν αφιερωμένη στον 
Άγιο Ιάκωβο, το θέατρο πήρε την ονομασία «San Giacomo». To κτίριο του 
θεάτρου «San Giacomo» είχε μπροστά του μία αρκετά μεγάλη πλατεία και 
ένα προαύλιο με υψηλούς τοίχους. Στην πλατεία αυτή στέκονταν, όσοι δεν 
είχαν τη δυνατότητα να εισέλθουν μέσα στο θέατρο. 

Την 22/1/1817 ανέβηκε για πρώτη φορά το έργο του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή 
«Πολυξένη», που ήταν τραγωδία. Την παράσταση παρακολούθησαν άνθρωποι 
όλων των κοινωνικών τάξεων και ό ίδιος ο Αρμοστής Μαίτλαντ.Το έργο είχε 
επιτυχία και κατασυγκίνησε το κοινό, αφού η αρχή του φάνηκε προφητική:  

«Αρχίζει ιδού, αρχίζει, αυγή να ανατέλλη!». Η εφημερίδα των Ιονίων Νήσων στο 
φύλλο της επόμενης ημέρας σχολίασε σχετικά: «Το ύφος αυτής της τραγωδίας 

είναι εύληπτον και γλαφυρόν. Ο συγγραφεύς δείχνει μεγάλην γνώρισιν των 

ιδιωμάτων της γλώσσης...» 

Το 1825 ήρθε από το Βουκουρέστι ο Κωνσταντίνος Κυριακού Αριστίας ο 
οποίος δημιούργησε ερασιτεχνικό θίασο και ανέβασε στις 4 και 19 
Φεβρουαρίου 1825 την τραγωδία «Ορέστης» του Αλιφιέρη. Η διανομή των 
ρόλων ήταν η εξής, τηρουμένων των αρχαιοελληνικών κανόνων ότι δηλαδή 
και τους γυναικείους ρόλους τους υποδύονται άνδρες:  

Ορέστης ήταν ο θιασάρχης με καταγωγή Βυζάντιος.  

Πυλάδης ήταν ο Νικόλαος Κονοφάος του ποτέ Αναστασίου, Κερκυραίος.  

Αίγισθος, ο Δημ. Δεσποτόπουλος, Αγχιαλίτης.  

Ηλέκτρα, ο Σπυρ.Αλεξάκης, Κερκυραίος.  

Κλυταιμνήστρα, ο Κων. Δημητρίου του Κώστα Δήμου, Κερκυραίος. 

Ακολούθησαν και άλλες παραστάσεις έργων (τραγωδιών) Ελλήνων και ξένων 
συγγραφέων (Ρακήνας) και κατά το 1832, όταν ήλθε ο Αρμοστής Nugent, οι 
ποιητές Σπ.Ζαμπέλιος και Ι.Μαρίνου Νικολαΐδης έγραψαν ένα θεατρικό 
εγκώμιο για τον Αρμοστή που καθόλου δεν ικανοποίησε το κοινό.  

Ακολούθησε άλλο έργο του Ζαμπέλιου με τίτλο «Κων/νος Παλαιολόγος» με 
την ακόλουθη διανομή ρόλων η οποία μας παρέχει την εντύπωση της 
διεύρυνση των προσώπων τα οποία αρχίζουν να ασχολούνται με την 
καλλιτεχνική δημιουργία και δη το θέατρο:  



Κων. Παλαιολόγος, ο Ιωάννης Οικονομίδης,  

Άννα ή Δόμνα, ο Γεώργιος Οικονομίδης,  

Θεόφιλος,  ο Ιωάννης Γαλατζιάς,  

Λόγγος,ο Αναστάσιος Λέσσης,  

Κομνηνός, ο Στέφανος Προφάντης,  

Κορυφαίος,  ο Γεώργιος Πεταλάς,  

Μωάμεθ, ο Στέφανος Λέσσης,  

Ισμαήλ, ο Νικ. Κοράκιος και  

Ζάγανος, ο Δημήτριος Μαρίνος.43 

Όσον αφορά την ανάπτυξη της μουσικής ξεχωριστές στα Επτάνησα είναι η 
Κερκυραϊκή μπάντα, η Ληξουριώτικη ταβέρνα και η Ζακυνθινή σερενάτα. Έτσι 
καλλιτέχνες του κάθε είδους αναδείχθηκαν και δημιούργησαν ο καθένας από 
αυτούς, ένα είδος σχολής. 

Από αυτούς ο Ν.Μάντζαρος, κυρίως, ξεχώρισε για τη θρησκευτική μουσική, ο 
Δελαπόρτας για τις αρέκιες και ο Κωστής για τις σερενάτες. Η μουσική 
δημιουργία κατά τον αιώνα αναφοράς μας εκφράζεται με μουσικά έργα που 
χωρίζονται σε οκτώ παράλληλους κύκλους: της εκκλησίας, του αγρού, της 

εργασίας, της τάβλας, του μπαλκονιού, του σαλονιού, της πλατείας και του 

θεάτρου.44 

Μεγάλη απήχηση σχετικά με τη μουσική της εκκλησίας, δηλαδή το 
κερκυραϊκό μέλος είχαν τα έργα του Νικόλαου Χαλικιόπουλου-Μάντζαρου, 
του Ναπολέοντα Λαμπελέτ και του λαϊκού συνθέτη Άριστου Μοναστηριώτη. 
Όσο για τα τραγούδια του αγρού, που αυτά είναι κυρίως μονοφωνικά και 
συνοδεύονται με βιολί και κιθάρα, αυτά είναι πολύ αγαπητά στο λαό, γιατί 
εκφράζουν παιχνιδιάρικη διάθεση, χιούμορ αλλά και παράπονο. Καθαρός 
παραδοσιακός χορός για την Κέρκυρα θεωρείται ο Αγυριώτικος. 

Οι αρέκιες ή τραγούδια της δουλειάς είναι καντάδες που ξεκινούν από την 
ταβέρνα, επιζητούν την εκτόνωση και καταλήγουν σε ερωτικό παραλήρημμα. 
Η αρέκια (a orrecchio= με το αυτί) εμφυτεύθηκε από τα πληρώματα πλοίων 
προερχόμενων από τη Νότια Ιταλία στα Ιόνια Νησιά και  τραγουδούνται ως 
εξής: αρχή κάνει ο τενόρος και οι άλλοι επαναλαμβάνουν κρατώντας το ρυθμό 
με το αυτί, χωρίς τη συνοδεία μουσικού οργάνου. 
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Τα τραγούδια της τάβλας έχουν προέλευση από την Κρήτη του 1669 και είναι 
τραγούδια με σκωπτική και ελευθεριάζουσα θεματολογία, αρκετά ερεστή στο 
λαό της Κέρκυρας, που αθυροστομεί μερικές φορές, και συνοδεύεται η φωνή 
των αρχιτραγουδιστάδων με κιθάρες. Μάλιστα είναι μία ευκαιρία να 
συναγωνισθούν οι τραγουδιστές μπροστά στις «ωραίες κυράδες». 

Τα τραγούδια του μπαλκονιού τραγουδούν για γυναίκες, στις γυναίκες, και 
είναι γέννημα του 19ου αιώνα και της ιταλικής όπερας. Τραγουδιέται με 
συνοδεία μαντολινάτας, αλλά και καμιά φορά και πιάνου, φορτωμένου... σε 
κάρο.  

Σπουδαίοι Κερκυραίοι συνθέτες καντάδας είναι ο Σπυρίδων Ξύνδας και ο 
Λεωνίδας Αλβάνας, αδελφός της Μαργαρίτας Αλμπάνα-Μηνιάτη. Τραγουδούν 
συνήθως βαρύτονος ντουέτο με τενόρο.Τέλος η μουσική που ήταν προσφιλής 
στα σαλόνια ήταν η μουσική δωματίου, οι ρομάντζες, και πολύ συχνά άκουγαν 
τη μουσική του Frederic Chopin. 

Πολύ προσφιλή και καθιερωμένα στη συνείδηση του λαού της Κέρκυρας ήταν 
τα μουσικά έργα της πλατείας. Συνήθως ήταν εμβατήρια πένθιμα ή θριαμβικά 
και μετατροπές από όπερες σε ρυθμούς που τους παιάνιζαν οι κερκυραϊκές 
μπάντες. Αλλά και τα μουσικά έργα της όπερας γοήτευαν, κυρίως, όσους είχαν 
σπουδάσει στην Ιταλία.  

Από επίδραση αυτών των μουσικών ακουσμάτων θεωρείται ότι ξεπήδησε από 
επτανήσια επίδραση το κωμειδύλλιο που άρχισε να παίζεται από το 1889 και 
σε θέατρα της Αθήνας( π.χ. «Η λύρα του Μπάρμπα Νικόλα» έργο του Κων. 
Σκώκκου).45 

Από τις εντυπώσεις του περιηγητή Edward Giffard που επισκέφτηκε την 
Κέρκυρα γύρω στα 1837 είναι η επόμενη αναφορά μας έτσι όπως τις 
περιέγραψε στο βιβλίο του. Γράφει λοιπόν: «Πανέμορφη έκραξα, όταν νωρίς το 

επόμενο πρωινό είδα την Κέρκυρα και η αναφώνησή μου έφθασε στον υπερθετικό 

για έναν που μόλις είχε αφήσει την Τενενερίφη και τις Δυτικές Ινδίες και είχε 

επισκεφθεί τα 3/4 του κόσμου.» 

»Πατήσαμε στην ξηρά, στην ακτή του φρουρίου που λίγα βήμματα μας οδηγούν 

στην Eslanade και την  Parade Ground. Και αυτή είναι η πλέον χαρούμενη και 

πανηγυρική εικόνα, όταν αντικρύζεις να στέκεται το παλάτι από λευκή μαλτέζικη 

πέτρα πελεκημένη με τα χέρια, καθώς και οι δύο πύλες του Αγίου Μιχαήλ και του 

Αγίου Γεωργίου και οι κορνίζες τους. 

Η πρώτη μας επίσκεψη ήταν στον High Lord Commissioner ο οποίος μας 

υποδέχθηκε πολύ πολιτισμένα και μας τίμησε κατά τη σύντομη παραμονή μας με 
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τόση προσοχή και ευγένεια! Κάποια στιγμή βρήκα την ευκαιρία να βγω για λίγο 

έξω στην εξοχή, πριν από τη δύση του ήλιου.  

Είδα πρώτα τα αλβανικά  κοστούμια που φορούσαν οι Έλληνες ναυτικοί και που 

διαφέρουν από αυτά των Αδριατικών γιατί αυτά είναι λευκά με φαρδιά 

παντελόνια. Η στολή της Αστυνομίας σ’αυτά τα νησιά δίνει την εντύπωση μιας 

μεγαλοπρέπειας από τη φανταχτερή της εμφάνιση που σου δίνουν την εντύπωση 

ότι είναι σπουδαίοι δανδήδες. Οι κάτοικοι της πόλης είναι οι μισοί Έλληνες και 

οι μισοί από αυτούς Ιταλοί.Ο πληθυσμός της πόλης μπορώ να πω ότι μου φάνηκε 

ότι έχει βρώμικη εμφάνιση. 

Οι στολές των αστυνομικών είναι όχι μόνον φιγουρατζίδικες, αλλά και πολύ 

ακριβές. Ήθελα να μάθω την τιμή τους και έτσι ένας υπηρέτης μου μου έφερε 

έναν ράφτη με μερικά δείγματα της φορεσιάς και μου έδειξε ότι το ύφασμα ήταν 

βελούδινο, στολισμένο με αυτό που είδα να φορά ο αστυνομικός. Η τιμή ήταν 

περίπου 120 δολλάρια, λίγο περισσότερα από 25$ λίρες και η αποκλειστικότητα 

του σχεδίου κόστιζε ευρύτερο ποσό. 

Αργότερα παρακολουθήσαμε συζήτηση στη Βουλή με νομοθετικό περιεχόμενο.Το 

απόγευμα επισκευτήκαμε το νησί Vido και σε μία άλλη μας εκδρομή πήγαμε στην 

Παλαιοκαστρίτσα και στο Pass of Garouna. Το βράδυ παρακολουθήσαμε όπερα, 

που ήταν πιο ανεκτή σε κριτική από ό,τι σε όλα τα Ιόνια Νησιά. Το άλλο βράδυ 

συμμετείχαμε σε ένα πάρτυ μασκέ με θέμα κυκλωπικό, τρομακτικό θα το έλεγα.»46 

 

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Θα ήταν, ασφαλώς, παράλειψη να μην αναφερθούν οι Σχολές και οι 
μορφωτικές Εταιρείες οι οποίες ιδρύθηκαν, λειτούργησαν και προσέφεραν, 
κατά το 19ο αιώνα, σπουδαίες υπηρεσίες στην εκπαίδευση, τη μόρφωση και 
την πολιτιστική ανάπτυξη της Κέρκυρας.  

Στα 1810 ιδρύθηκε και λειτούργησε με διευθυντή τον Παύλο Προσαλέντη η 
πρώτη ελληνική Σχολή Καλών Τεχνών. Γράφει σχετικά με αυτήν ο «Λόγιος 

Ερμής» στα 1819: «Το Ιχνογραφίας σχολείον του διδασκάλου Προσαλέντη έχει 

περίπου 80 όλους μαθητάς, όλους Έλληνας πνέοντας ζήλον. Κατασκευάζονται 

από γύψον, χαλκόν και μάρμαρον προτομαί, αδριάντες και παντοία άλλα 

ιχνογραφήματα, πρώται απόπειραι του αναγεννωμένου Ιονίου πνεύματος.»47.  
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τόμ.ΧV, Κέρκυρα, 1970, σελ. 121. 

 



Στην Κέρκυρα ιδρύθηκε στα 1819 η Βιβλική Εταιρεία που αποκτά στη συνέχεια 
παραρτήματα και σε όλα τα Επτάνησα, στα 1836 έχουμε τη λειτουργία για 
πρώτη φορά της Αναγνωστικής Εταιρείας η οποία ακόμη και σήμερα αφειδώς 
προσφέρει τη γνώση με την ευκαιρία πρόσβασης που προσφέρει σε όλους 
τους φιλομαθείς στην τεράστια βιβλιοθήκη της. Λέγεται ότι στεγάζει και 
τεκτονική στοά, στην οποία διεσώθησαν τα έργα του εθνικού μας ποιητή, 
Διονυσίου Σολωμού, μιας και η οικία του ευρισκόταν πλησίον της 
Αναγνωστικής Εταιρείας. 

Ακόμη ιδρύθηκαν Φιλαρμονική (1840) και από τον Ανδρέα Μουστοξύδη η 
Εταιρεία των Φιλομαθών (1845). 

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

Οι σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό πεδίο και οι διαδοχικές αλλαγές των 
κυρίαρχων δυνάμεων στα Επτάνησα, από το 1797 μέχρι και το 1864, τη χρονιά 
της Ένωσης με την Ελλάδα, δίνουν καινούρια ερεθίσματα και δημιουργούν 
ένα νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο ανθίζει η καλλιτεχνική δημιουργία.  

Η Βενετία, πάντοτε παρέμενε ένα σημαντικό κέντρο προς το οποίο 
κατευθύνονταν για τις σπουδές τους πολλοί νέοι. Αργότερα η σύνδεση και με 
άλλα ευρωπαϊκά κέντρα, οι σπουδές σε αυτά και η γνωριμία των καλλιτεχνών 
με τα σύγχρονα  ρεύματα δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο βλέπουμε να 
αναπτύσσεται η ζωγραφική. 
Το κέντρο βάρους τώρα μεταφέρεται από τη Ζάκυνθο, που αποτέλεσε τη 
βασική εστία καλλιτεχνικής έκφρασης κατά τον 18ο αιώνα, στην Κέρκυρα. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα η ζωγραφική στην Κέρκυρα φαίνεται ότι στηρίζεται 
στα πρότυπα των δασκάλων του παρελθόντος. Ο Σταμάτης Βούλγαρης (1774-
1842), ο Παύλος Προσαλέντης ο πρεσβύτερος (1784-1837) και ο Ιωάννης-
Βαπτιστής Καλοσγούρος (1794-1878) είναι ουσιαστικά οι πρώτοι δημιουργοί 
της κερκυραϊκής ζωγραφικής του 19ου αιώνα.  

Και οι τρεις αυτοί καλλιτέχνες δημιουργούν τα έργα τους επηρεασμένοι από 
το μεγάλο κίνημα του νεοκλασσικισμού που επικρατεί αυτήν την εποχή στην 
ευρωπαϊκή τέχνη. 

 Έχοντας, όμως, και οι τρεις τη ζωγραφική ως παράπλευρη απασχόληση, αφού 
ο πρώτος είναι αρχιτέκτονας και πολεοδόμος και οι άλλοι δύο γλύπτες, 
περιορίζονται ουσιαστικά, τόσο στην καθιέρωση και παγίωση ενός 
προσωπικού μορφοπλαστικού ιδιώματος, όσο και στο εύρος των 
αναζητήσεών τους.  

Έτσι οι ζωγραφικές προσπάθειες των πρώτων καλλιτεχνών του 19ου αιώνα 
έχουν έναν περισσότερο τυπικό χαρακτήρα και δεν κατορθώνουν να 
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ανανεώσουν με ουσιαστικό τρόπο τις κατακτήσεις του παρελθόντος. 

Την ίδια περίοδο και άλλοι Επτανήσιοι εργάζονται στην Κέρκυρα. Μεταξύ τους 
οι Κεφαλλονίτες Γεράσιμος Πιτζαμάνος (1787-1825) και Διονύσιος Βέγιας 
(1810-1884) και οι Ζακυνθηνοί Πέτρος Παυλίδης-Μινώτος (1800-1861), 
Διονύσιος Καλλιβωκάς (1806-1877), Κωνσταντίνος Γιατράς (1811-1888) και 
άλλοι, συνεχίζουν περισσότερο παρά ανανεώνουν τους τύπους του 
παρελθόντος.  

Η ενασχόλησή τους, κυρίως, με την προσωπογραφία αποφέρει μερικά έξοχα 
δείγματα μέσα στο πλαίσιο που έχουν κινηθεί και οι δάσκαλοι της 
Επτανησιακής Σχολής κατά τον 18ο αιώνα. Τα βασικά χαρακτηριστικά της 
παραμένουν τα ίδια: αγάπη για την πιστή περιγραφή, περιορισμός των 
διακοσμητικών θεμάτων, προσπάθεια συγκέντρωσης στο ουσιαστικό και όχι 
στο ανεκδοτολογικό.  

Ακόμη, η επέκταση σε νέες θεματογραφικές περιοχές και η υποχώρηση σε 
μεγάλο βαθμό των θρησκευτικών θεμάτων δίνει τη δυνατότητα στους 
καλλιτέχνες να δοκιμαστούν, χωρίς ωστόσο να κατορθώνουν πάντα να 
προχωρήσουν μακρύτερα από τους τύπους που κληρονόμησαν από τις 
προηγούμενες γενιές. 

 Ήδη, όμως, είναι σαφές με το έργο τους ότι κλείνει ένας μεγάλος χρονικά 
κύκλος που έχει ως κύρια κατεύθυνση το θρησκευτικό θέμα και ανοίγει ένας 
άλλος που έχει στο κέντρο του ενδιαφέροντος το κοσμικό. Μέσα στο πλαίσιο 
αυτό ηθογραφικά και αλληγορικά θέματα κάνουν δειλά την εμφάνισή τους, 
με πιο χαρακτηριστικό, ίσως, παράδειγμα την αλληγορική σύνθεση του Βέγια 
«Η Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα».48 

Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ 

Η εικαστική δημιουργία που αναπτύσσεται πρώτη στην Κέρκυρα, στις αρχές 
του 19ου αιώνα, είναι η γλυπτική. Πρωτοπόροι τρεις καλλιτέχνες, ο Παύλος 
Προσαλέντης ο πρεσβύτερος, ο Δημήτριος Τριβώλης-Πιέρης και ο Ιωάννης-
Βαπτιστής Καλοσγούρος, που έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ρεύμα του 
νεοκλασσικισμού στην Ιταλία στις αρχές του 19ου αιώνα, οι δύο πρώτοι 
μάλιστα ως μαθητές του Antonio Canova στην Ακαδημία του Αγίου Λουκά, στη 
Ρώμη. 

 Οι πολιτικές συνθήκες φαίνεται ότι τους ευνοούν. Όπως μπορεί να γίνει 
κατανοητό, η γλυπτική, τέχνη των δημόσιων χώρων περισσότερο, λόγω του 
υψηλού κόστους κατασκευής των μνημείων, δεν ήταν εύκολο να βρει 
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παραγγελιοδότες και ακριβώς αυτό το κενό καλύπτει η κυρίαρχη τότε δύναμη, 
η Αγγλία.  

Έχοντας ως στόχο να κάνει οικεία τα πρόσωπα των Αρμοστών, στρέφεται προς 
τους Κερκυραίους δημιουργούς, τους οποίους χρησιμοποιεί για την εκτέλεση 
των παραγγελιών. Από αυτήν τη συνεργασία, ειδικά με τον Προσαλέντη, αφού 
ο Τριβώλης-Πιέρρης πεθαίνει πολύ νέος, παράγεται το μεγαλύτερο μέρος των 
γλυπτών αυτής της περιόδου, ανάμεσα στα χρόνια 1820-1832.49 
Κυρίαρχο ρεύμα της εποχής, που ακολουθούν πιστά οι δημιουργοί ως προς το 
ύφος των έργων, είναι ο κλασσικισμός, ο οποίος έρχεται να επιβάλει ως 
κυρίαρχα στοιχεία την τάξη και τη συμμετρία, το μέτρο και την απλότητα. 

Ανακαλύπτει στην τέχνη της κλασσικής αρχαιότητας τα πρότυπα εκείνα που 
θα του επιτρέψουν να τονίσει με εικαστικά μέσα και αξίες την επιστροφή στον 
αρχαίο κόσμο, όχι ως μία στείρα αντιγραφή, αλλά ως έκφραση μίας 
ολόκληρης περιόδου. Επιστρέφει στην αρχαιότητα, για να υμνήσει, όχι μόνον 
την απλότητα και την αρμονία, αλλά και για να αναζητήσει τις αξίες της 
δημοκρατίας που διαμόρφωσαν την αισθητική αντίληψη του μέτρου. 

Ηγετική μορφή της περιόδου είναι αναμφίβολα ο Παύλος Προσαλέντης (1784-
1837) ο οποίος συμμετείχε σε κάθε γλυπτική, αλλά και καλλιτεχνική εργασία  
που εκτελούνταν στην Κέρκυρα. Θα πρέπει δε να τονιστεί και ο πρωτοπόρος 
ρόλος του στη χύτευση ορειχάλκινων γλυπτών, αφού πρώτος αυτός στη 
νεότερη ελληνική τέχνη το κατορθώνει, στηριζόμενος στα εργαστήρια που 
κατασκευάζουν καμπάνες για τις εκκλησίες στην Κέρκυρα, κυρίως μετά το 
1815. 
Τα γνωστά έργα του καλλιτέχνη υπερβαίνουν τα είκοσι. Καλύπτουν μία 
χρονική περίοδο περίπου εικοσιτριών ετών (1815-1837) και αποτελούν τα 
έργα της ωριμότητάς του. Συγκεκριμένα πρόκειται για την προτομή του 
Πλάτωνα (1815), την προτομή του Maitland, σε τέσσερα αντίγραφα (1821-
1822), τα τρία ανάγλυφα του βάθρου της προτομής του Maitland (1821-1822) 
στην Κέρκυρα και τον ανδριάντα του Maitland (1821-1822).  

Επίσης κατασκευάζει την προτομή του Αdam (1825), τα τέσσερα ανάγλυφα 
του βάθρου της προτομής του Αdam (1825), τα τέσσερα ανάγλυφα του 
βάθρου της προτομής του βασιλιά της Αγγλίας Γεωργίου Δ' (1826),  την 
προτομή του Guilford (1827), τον ανδριάντα του Αdam (1832), το άγαλμα της 
Ηρούς (1835)  και την  «Αγραία Αρτέμιδα» (1835). Μία ακόμη προτομή, αυτή 
του Nugent, πιθανολογείται ότι αποτελεί δημιουργία του Προσαλέντη, παρ’ 
όλο που δεν υπάρχει καμιά σχετική πληροφορία.  



Στα έργα της περιόδου της ωριμότητας του καλλιτέχνη θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί, επίσης, το σύνολο των πλαστικών εργασιών που 
απαιτήθηκαν για τη διακόσμηση του ανακτόρου των Αγίων Μιχαήλ και 
Γεωργίου, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν το άγαλμα της Βρεττανίας, τα 
ανάγλυφα εμβλήματα των νησιών και τα τζάκια, και τέλος, τα διακοσμητικά 
θέματα στο τύμπανο του τρούλου του μνημείου του Maitland και ίσως τα 
ιωνικά κιονόκρανα του ίδιου μνημείου στην επάνω πλατεία της Κέρκυρας. 

Ο Προσαλέντης ενσωματώνει στο έργο του τύπους της νεοκλασσικιστικής 
ευρωπαϊκής γλυπτικής έμπνευσης, που προέρχονται από το έργο του 
δασκάλου του. Έργα όπως το κενοτάφιο των Stuart του Canova, στον Άγιο 
Πέτρο της Ρώμης και το ταφικό μνημείο του πάπα Κλήμη ΧΙΙΙ του ίδιου 
καλλιτέχνη, στον ίδιο ναό, είναι αυτά στα οποία, συνήθως, καταφεύγει. Έργα 
της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής τέχνης, όπως ο Αναπαυόμενος Ερμής, ο 
Απόλλων του Μπελβεντέρε και ο τύπος του ρωμαίου τηβενηφόρου, τα οποία 
γνωρίζει κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Ιταλία, χρησιμοποιούνται 
ως πρότυπα για την απόδοση διαφόρων μορφών. 

Οι άλλοι δύο γλύπτες της ίδιας περιόδου έχουν να επιδείξουν περιορισμένο 
έργο. Ο Δημήτριος Τριβώλης-Πιέρης (1785-1809), συνομήλικος και φίλος του 
Παύλου Προσαλέντη, πεθαίνει νεότατος, μόλις είκοσι τεσσάρων ετών και δεν 
προλαβαίνει να αφήσει πίσω του έργα που θα μας βοηθούσαν να μιλήσουμε 
για πλήρη καλλιτεχνική πορεία. Η εκτίμηση που τρέφει γι’ αυτόν ο δάσκαλός 
του  Antonio Canova δίνει, ίσως, μία απάντηση για το τι στερήθηκε με τον 
θάνατό του η επτανησιακή τέχνη.  

Ο Ιωάννης-Βαπτιστής Καλοσγούρος (1794-1878) δείχνει μερικές από τις 
δυνατότητες του στον οβελίσκο προς τιμήν του Howard Douglas, καθώς και 
στη μαρμάρινη προτομή της κόμισσας Ελένης Αρμένη-Μοντσενίγου, έργα 
κατασκευασμένα το 1843 και 1847 αντίστοιχα, στα οποία επικρατούν τα 
κλασσικιστικά χαρακτηριστικά με τον ιδεαλισμό των μορφών της αρχαίας 
ελληνικήςτέχνης. 
Δίπλα στη γλυπτική των δημοσίων χώρων στην οποία επιδίδονται οι 
Κερκυραίοι γλύπτες, άξια αναφοράς είναι ορισμένα έργα του κοιμητηριακού 
χώρου, δημιουργίες άγνωστων καλλιτεχνών, κυρίως στο χώρο του αγγλικού 
νεκροταφείου της Κέρκυρας. Σε αντίθεση με τη γλυπτική των δημόσιων γενικά 
χώρων, αυτή των κοιμητηρίων μας μεταφέρει πιο κοντά στα ανθρώπινα 
δεδομένα και στην επιθυμία των ανθρώπων να τιμήσουν τους νεκρούς τους, 
αλλά και πολλές φορές να καταξιωθούν και να διακριθούν κοινωνικά και 
οικονομικά, μέσα από τη μεγαλοπρέπεια και την επιβολή των ταφικών τους 
μνημείων.  
Στο αγγλικό νεκροταφείο της Κέρκυρας βρίσκονται τρία σημαντικά γλυπτά 
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από το πρώτο μισό του 19ου αι. Στους τάφους Robert Kerrson (+1825) και 
William Roycroft (+1846) έχουμε το θέμα της γυναικείας μορφής, η οποία 
θρηνεί επάνω στον τάφο. Το έργο, όμως, εκείνο στο οποίο συνοψίζεται μία 
σειρά κατακτήσεων της κοιμητηριακής γλυπτικής και διακρίνεται η έντονη 
σύνδεσή της με την αρχαία ελληνική τέχνη, είναι το ανάγλυφο στον τάφο της 
Elise Fels (+1851), που βρίσκεται στο ίδιο νεκροταφείο. Δοσμένο με εξαιρετική 
δεξιοτεχνία, η οποία προδίδει γλύπτη μεγάλων δυνατοτήτων και ικανοτήτων, 
εικονίζει μία τριμελή οικογένεια, τους γονείς και το μικρό παιδί, την ώρα του 
αποχαιρετισμού.  

Εκείνο όμως που προκαλεί εντύπωση στο ανάγλυφο του τάφου Fels είναι η 
σχεδιαστική άνεση του καλλιτέχνη, η ευχέρεια στην απόδοση των πλαστικών 
όγκων και του χώρου γενικότερα, η ευαισθησία στο σμίλεμα των μορφών, η 
εσωτερική αλήθεια της σύνθεσης και η θλίψη που πηγάζει από αυτήν.50 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

Γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Κέρκυρα τον 19ο αιώνα 

Ένα σημαντικό στοιχείο αποδεικτικό της οικονομικής κατάστασης των 

κατοίκων στην Κέρκυρα, όπως φυσικά και στην περιοχή που αναφερόμαστε, 

κατά την περίοδο 1800-1864, ήταν η υποχρέωση πληρωμής σολιάτικου, 

δηλαδή η καταβολή ετήσιας φορολογίας, ποσοστού 10% από το σύνολο της 

αξίας των παραγόμενων προϊόντων στις Εμπαρουνίες και στις Πρόνοιες, 

δηλαδή στους ευγενείς οι οποίοι κατείχαν προνομιακά μεγάλες εκτάσεις γης. 

Το γεγονός  αυτό  γεννούσε πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις στους 

κατοίκους της υπαίθρου. 

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 τέσσερεις 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%.51 

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 . 
                                                           
169Βλάχος-Πολίτης Ξενοφών,  «Το τέλος των ευγενών», άρθρο, Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας 

αρ.24, Κέρκυρα, 2001, σελ.131-186. 

 

 



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. 

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 τους 

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, 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.  

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%.52 

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. 

 Έχουμε, λοιπόν, κατ’επανάληψη διαπιστώσει τις αναφορές που γίνονται 

αναφορικά με την υποχρέωση από μέρους και των συμβαλλομένων γυναικών 

πληρωμής σολιάτικου επί των παραχθέντων προϊόντων, αλλά και ετήσιας 

φορολογικής υποχρέωσης ποσόστωση φόρου η οποία αποδιδόταν και στο 

ελληνικό Δημόσιο και σε εμβαρωνεία. 

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 των οποίων 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, 

                                                           
52 Χυτήρης Γεράσ. «Το Κερκυραϊκό Αγροτικό Πρόβλημα» , Κέρκυρα, 1981, σελ.7, 13-14, 30-36. 

 



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 . 

Μέσα, λοιπόν, στο φυσικό, το πολιτικό 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,  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. 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 απολαυής 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. 

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 Κώδικα53.  

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 

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. 

Οι γυναίκες στην πόλη της Κέρκυρας είχαν τη δυνατότητα να εργάζονται ως 

εργάτριες σε μικρές βιοτεχνίες οι οποίες λειτουργούσαν στην πόλη, όπως 

αυτή του κ.Γεράσιμου Ασπιώτη, όπως προαναφέρθηκε. 

Ασχολούνταν ως υπάλληλοι σε καταστήματα, ως μοδίστρες και καπελλούδες, 

ως γκουβερνάντες και υπηρετικό προσωπικό και ως πωλήτριες των 

παραγόμενων εξ αυτών λαχανικών και άλλων καρπών, αλλά και αλιευμάτων, 

κυρίως στις παρυφές της πόλης, όπως με ενάργεια περιγράφεται όλη αυτή η 

δραστηριοποίησή τους στο μυθιστόρημα ενός σύγχρονου εντόπιου 

συγγραφέα, του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Για την τιμή και το χρήμα». 

                                                           
53 Άρθρα 1510-1514 Ι.Π.Κ. 



Άλλωστε η ζωή στην Πόλη της Κέρκυρας παρουσιάζει τη μορφή όλων των 

μεγαλουπόλεων του καιρού τους και κάθε μέσο επιβίωσης, ακόμη και του 

επαγγέλματος της πόρνης, είναι θεμιτό, αλλά όπως συμβαίνει ακόμη και στις 

μέρες μας, μη ηθικά αποδεκτό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 

Γυναίκα και Εκπαίδευση στην Πόλη της Κέρκυρας 

Σ’αυτό το σημείο θα θέλαμε να σταθούμε στο θέμα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης  που αφορά και τη γυναίκα, καθ’όσον στα πολυάριθμα 

συμβόλαια που μελετήσαμε σε ελάχιστα η συμβαλλόμενη γυναίκα 

υπογράφει. 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 και 

αυτό μόνον όσον αφορούσε τα άρρενα τέκνα των οικογενειών.54 

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 ιταλικών και αγγλικών λέξεων 

και 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 
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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. 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.55 
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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. 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 και το γιο 

του Ιδρωμένου, Παναγιώτη.  

Η έναρξή του 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 Ρώσσους 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 Ρώσσων, 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 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 τους 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 Ρωσσία. Η αποδοχή της εκπαίδευσης 

δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντική, πράγμα το οποίο επισημαίνεται σε αναφορά 

του Ιωάννη Καποδίστρια, την 26η Μαίου 1806, προς τη Γερουσία, με την 

προτροπή 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 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 Ρωσσίας 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 σύντομο διάστημα. Ακόμη 

επετράπηκε 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 Αθαν.Πολίτη έφερε στο φως την 

παραμέληση της Εκπαίδευσης, τους πενιχρούς μισθούς των διδασκόντων, την 



ακρίβεια στην αγορά 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.56 

Στις 4 Μαρτίου 1825 ιδρύθηκε σχολείο στη Μονή Τριμάρτυρος, περιοχή 

Ανεμόμυλου, με πολλούς μαθητές από τις γύρω περιοχές με δίδακτρα 

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, 
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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 Γεν. 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 1.127 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 κυρία 

Ρόμπινσον. Σε έκθεση του έτους 1837 υποβληθείσα από τον αιδεσιμότατο 

Λάουντς 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 

(8/11/1843) 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.57 

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.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

Γυναικείες προσωπικότητες της αριστοκρατίας της Κέρκυρας  

Στην πολιτιστική ανάπτυξη της Κέρκυρας κατά τον αιώνα αναφοράς μας 
συμβάλλουν με την πνευματική τους δημιουργία, προσφορά και παρουσία 
τέσσερεις σπουδαίες Κερκυραίες γυναίκες: η Ισαβέλλα Θεοτόκη Αλμπρίτσι 
(1760-1836), η Μαρία Αναστασία Πετρεττίνη (1774-1851), η Μαργαρίτα 
Αλβάνα-Μηνιάτη (1821-1886) και η Ελένη Δενδρινού (1879-1974).  

Από χειρόγραφο σημείωμα του Κώστα Δαφνή στο Ι.Α.Κέρκυρας αντιγράψαμε 
σχετική αποτίμηση της προσφοράς των τριών πρώτων γυναικών: «Αν για τα 

όρια της Αλμπρίτσι και της Πετρεττίνη θα μπορούσε κανείς να πει ότι τα σκέπασε 

η λήθη, το έργο της Μηνιάτη επεβίωσε του θανάτου της γιατί έκρυβε μέσα του 

όλα εκείνα τα πνευματικά στοιχεία που δεν τα καταλύει ο χρόνος και που δίνουν 

τη σφραγίδα της αιωνιότητας στα αληθινά έργα τέχνης. Αν την Αλμπρίτσι τη 

λάτρεψαν οι μεγάλοι για την ομορφιά της, η Μαργαρίτα αγαπήθηκε για το πνεύμα 

της...»  

»Το έργο της Μηνιάτη είχε την τύχη να το γνωρίση και το ελληνικό κοινό. Ο 

αδελφός της, Φρειδερίκος Αλβάνας, το μεταφράζει και δημοσιεύει αρκετά 

αποσπάσματα στην «Πανδώρα» και το «Αττικό Ημερολόγιο». Στο τελευταίο, που 

με τον εκδότη του Ειρηναίο Ασώπιο, η Μαργαρίτα είχε τακτική αλληλογραφία, 

δημοσιεύτηκε σε μετάφραση από το γαλλικό πρωτότυπο και μία άλλη μελέτη της 

Κερκυραίας συγγραφέως που είχε για θέμα τη γυναίκα στην κοινωνία και την 

αποστολή της στο μέλλον.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ ΘΕΟΤΟΚΗ-ALBRIZZI 

 

Η Οικογένεια Θεοτόκη ήταν κερκυραϊκή αρχοντική οικογένεια, με καταγωγή 
από την Κωνσταντινούπολη, τα μέλη της οποίας διακρίθηκαν στα γράμματα 
και στην πολιτική. Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ένας κλάδος 
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1686, όταν 
ακολούθησε τον Φραγκίσκο Μοροζίνι στο Ναύπλιο. 

 Όταν καταλήφθηκε και το Ναύπλιο από τους Τούρκους, κάποια μέλη της 
οικογένειας συνελήφθησαν και στάλθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, ενώ άλλα 
κατάφεραν και διέφυγαν και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στην Κέρκυρα.  

Άλλα μέλη της οικογένειας είχαν ήδη εγκατασταθεί στην Κέρκυρα αμέσως 
μετά την Άλωση το 1453 και είχαν γραφτεί στη Χρυσή Βίβλο των ευπατριδών 
(Libro d'Oro), το 1525. Οι τίτλοι της οικογενείας αυτής αναγνωρίσθηκαν 
επανειλημμένα από την Ενετική Δημοκρατία και τελευταία από την 
Κυβέρνηση των Ιονίων Νήσων, στις 29 Ιουλίου του 1840, αλλά όχι από την 
Ελληνική Κυβέρνηση μετά την Ένωση των Ιονίων Νήσων (1864). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AD%CF%83%CE%BA%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8D%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1453
http://el.wikipedia.org/wiki/1525
http://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1840
http://el.wikipedia.org/wiki/1864


Σύμφωνα με τη Χρυσή Βίβλο του Ευγένιου Ρίζου Ραγκαβή ο ιστορικός Π. 
Χιώτης διακρίνει  πέντε κλάδους της οικογένειας Θεοτόκη, ενώ - πάντα 
σύμφωνα με το Ρίζο Ραγκαβή - στη Χρυσή Βίβλο αναφέρονται επτά κλάδοι.  

Ο ίδιος ο Ρίζος Ραγκαβής στο έργο του αναφέρει τους ακόλουθους έξι 
κλάδους: τον πρωτογέννητο κλάδο των κομήτων Θεοτόκη με τα προσωνύμια 
της «Σπηλιάς» ή «Καλοκαρδαρέοι ή Καλοκαρδάρη» (de Spilia ou Calocardiaréi), 
τον βαρωνικό κλάδο με τα προσωνύμια «Σταθάκια ή του Αγίου» (Stathachi ou 
del Santo), τον κλάδο με το προσωνύμιο «Σκλεμπούνη» (Sclebuni), τον κλάδο 
με το προσωνύμιο «Ζαμμάρκο» (εκ του Σαν Μάρκο, Zammarco), τον κλάδο με 
το προσωνύμιο «Νταβιάτζο» (Daviazzo) και αργότερα με το προσωνύμιο 
«Πολιτικοί» και επίσης το κλάδο κομήτων Θεοτόκη με το προσωνύμιο 
«Ανδρουτσέλλη» (Ανδρουτσέλλη-Θεοτόκη).  

Τα πλέον διακεκριμένα μέλη της οικογένειας Θεοτόκη - σύμφωνα με το έργο 
του Ευγένιου Ρίζου Ραγκαβή - ήταν ο Νικηφόρος Θεοτόκης, αρχιεπίσκοπος 
Χερσώνος και Αστραχάν, ο κόμης Σπυρίδων Γεώργιος Θεοτόκης, Πρόεδρος 
των Ιονίων Νήσων, ο βαρώνος Εμμανουήλ Θεοτόκης, πρόεδρος της Γερουσίας 
των Ιονίων Νήσων, ο Κόμης Ιωάννης Αντώνιος, ο Ιωάννης Βαπτιστής Θεοτόκης 
και ο γιος του Ιωάννης Θεοτόκης. 

Τέλος, ένας άλλος κλάδος της ίδιας οικογένειας, μετά την πτώση της 
Κωνσταντινούπολης, διέφυγε στην Κρήτη. Απ’αυτόν τον κλάδο καταγόταν ο 
μεγάλος ζωγράφος Δομίνικος Θεοτοκόπουλος. 

Γόνοι της οικογένειας Θεοτόκη 

 Αλέξανδρος Θεοτόκης (1516-1600), στρατιωτικός και πολιτικός. 

 Νικόλαος Θεοτόκης (1656-1731), στρατιωτικός. 

 Κόμης Γεώργιος Θεοτόκης (1677-1734), στρατιωτικός και πολιτικός. 

 Κόμης Σπυρίδων Γεώργιος Θεοτόκης (1722-1803), πρόεδρος της 

κυβέρνησης και Πρίγκηψ της Ιονίου Πολιτείας. 

 Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800), λόγιος και κληρικός. 

 Κοντέσσα Ισαβέλλα Θεοτόκη (1760-1836), σύζυγος του Κόμη Ιωάννη-

Βαπτιστή Αλμπρίτζι, λόγια με μεγάλο λογοτεχνικό σαλόνι στη Βενετία. 

 Βαρώνος Εμμανουήλ Θεοτόκης (1777-1837), πολιτικός και λόγιος, 

πρόεδρος της Γερουσίας της Ιονίου Πολιτείας. 

 Ιωάννης Βαπτιστής Θεοτόκης (1777-1865), μέλος της Φιλικής Εταιρείας, 

πολιτικός. 

 Βαρώνος Ανδρέας Θεοτόκης (1802-1889), πολιτικός και λόγιος. 

 Κόμης Μάρκος-Αλοΐσιος Θεοτόκης (1824-1912), λόγιος και διευθυντής των 

Αρχείων της Γερουσίας της Κέρκυρας. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AE_%CE%92%CE%AF%CE%B2%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%BD_%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1_%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B6%CE%B9-%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%BD_%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%82


 Κωνσταντίνος Θεοτόκης (1872–1923), συγγραφέας, ήταν γιος του 

προηγούμενου. 

 Δημήτριος Θεοτόκης (1874-1923), στρατιωτικός, Μέραρχος 

της Ανεξαρτήτου Μεραρχίας, αδελφός του προηγούμενου. 

 Σπυρίδων Θεοτόκης (1876-1940), λόγιος, ιστοριοδίφης, διευθυντής των 

Αρχείων της Γερουσίας της Κέρκυρας και του Αρχείου της Βενετίας, 

αδελφός των προηγούμενων. 

 Μιχαήλ Θεοτόκης (1842-1916), αδελφός του πρωθυπουργού Γ. Θεοτόκη. 

 Γεώργιος Θεοτόκης (1844-1916), πρωθυπουργός της Ελλάδας και εγγονός 

του Ιωάννη Βαπτιστή Θεοτόκη. 

 Νικόλαος Θεοτόκης (1878-1922), πολιτικός γιος του προηγούμενου. 

 Ιωάννης (Τζων) Θεοτόκης (1880–1961), πρωθυπουργός της Ελλάδας και 

αδελφός του προηγούμενου. 

 Ζαΐρα Θεοτόκη, σύζυγος του πρωθυπουργού Ιωάννη Ράλλη, μητέρα του 

επίσης πρωθυπουργού Γεώργιου Ράλλη και αδερφή των προηγούμενων. 

 Σπύρος Θεοτόκης (1908-1980), πολιτικός και γιος του Ιωάννη Θεοτόκη. 

Σχετικά με την αξία της Ισαβέλλας Θεοτόκη γράφει ο Νικίας Λούντζης: 

«Δοξάστηκε και δοξάζεται στα ιταλικά γράμματα για την τριπλή προσφορά 

της: στην έμπνευση, στην ουσία και στην Ιστορία τους. Ήταν ωραία, έξυπνη, 

λογία και γόησσα, ερωτική και φιλική, επιθυμητή και ζηλεμμένη, σημάδεψε 

την κοινωνία που την αγάπησε και την τίμησε, καθώς χρονικά και ποιοτικά την 

χρειαζόταν.»58 

Η Ισαβέλλα γεννήθηκε στην Κέρκυρα, στις 30 Απριλίου 1766. Μητέρα της ήταν 

η ευγενής Βενετσιάνα Niccoletta Da Vegia και πατέρας της ο κόμης Αντώνιος 

Θεοτόκης, αδελφός του πολιτικού Σπυρίδωνος Γεωργίου Θεοτόκη, 

διοργανωτή και διαχειριστή του πρώτου ελληνικού κράτους, μετά το 

Βυζάντιο, Republica Settinsulare(1800-1807). 

Οξυδερκής και μορφωμένος ο πατέρας της, έγκαιρα αντιλήφθηκε την 

πνευματική αξία της θυγατέρας του και φρόντισε προσωπικά ο ίδιος να την 

διδάξει και να της παράσχει τους καλύτερους οικοδιδασκάλους της εποχής. 

Σε ηλικία δεκαέξι ετών την πάντρεψαν με τον μεσήλικα Βενετσιάνο 

αξιωματικό του ναυτικού, συγγραφέα του έργου της ανάπτυξης του 

βενετσιάνικου εμπορίου στην Ανατολή, Carlo Antonio Marin. Ο γάμος αυτός 
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είναι ένα εμφανές στοιχείο συμπεριφοράς και δράσης της παρακμάζουσας 

τοπικής αριστοκρατίας για οικογενειακή αποκατάσταση των θηλέων με ταξικά 

και οικονομικά κριτήρια.59 

Από το γάμο αυτό απέκτησε, το 1778, έναν υιό ονόματι Gian Battista. Στο 

μεταξύ ολοκλήρωσε την εκμάθηση της Ιταλικής, Γαλλικής Λατινικής και 

Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας. Ο σύζυγός της έγινε δεκτός στο δικαστικό σώμα 

και έτσι αναχώρησαν για την ακμάζουσα πολιτιστικά Βενετία.  

Εκεί η Ισαβέλλα, όντας επιθετικά όμορφη και καλλιεργημένη, δεκαοκτώ ετών, 

αρχίζει να διοργανώνει βεγγέρες και φιλολογικές βραδιές, γεγονός του οδηγεί 

σε κλονισμό το γάμο της. Ο σύζυγός της για να την περιορίσει, ζητεί τη θέση 

Τοποτηρητή στην Κεφαλλονιά. Η Ισαβέλλα αρνείται να τον ακολουθήσει, 

παρ’όλην την παρέμβαση του πατέρας της, τον οποίον είχε παρακαλέσει ο 

σύζυγός της να τον συνδράμει.60 

Ο σύζυγός της φεύγει και σύντομα παίρνουν διαζύγιο. Ελεύθερη τώρα η 

Ισαβέλλα συνεχίζει τη ζωή που επιθυμούσε. Η φήμη της απλώνεται σε όλα τα 

πνευματικά κέντρα της Ιταλίας.61 

Το 1788 γνωρίζει τον διπλωμάτη, καλλιτέχνη και λίγο τυχοδιώκτη βαρώνο, 

Dominic-Vivant Denon, ο οποίος σύντομα γίνεται δεκτός στη Γαλλική 

Ακαδημία Καλών Τεχνών και με τη βοήθεια του φίλου του διάσημου 

καλλιτέχνη και συνεργάτη του Ροβεσπιέρου,  Louis David, γλιτώνει την 

γκιλοτίνα. 

Ακολουθεί το Ναπολέοντα στην εκστρατεία του στην Αίγυπτο και 

επιστρέφοντας γράφει το έργο «Expedition d’Egypte», που σημειώνει 

θαυμαστή επιτυχία, τέτοια ώστε ο αυτοκράτορας Ναπολέων τον διορίζει 

«Γενικό Διευθυντή των Μουσείων» της Γαλλίας. Αρχίζει να γράφει την 

«Ιστορία των Τεχνών», η οποία σταματά με το θάνατό του, το 1825. 

Το 1788 ο Denon εγκαθίσταται στη Βενετία, ιδρύει μία σχολή σχεδίου, 

γνωρίζει την Ισαβέλλα και συζούν για πέντε χρόνια, γίνεται μέντοράς της και 

προστάτης της. Επειδή χαρακτηρίζεται ως Ιακωβίνος, μασώνος και 

επαναστάτης, εκδιώκεται από τη Βενετία. 
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Η Ισαβέλλα ζητεί να ακυρωθεί ο γάμος της με τον Carlo Antonio Marin και 

αρχικά απορρίπτεται η αίτησή της, αλλά με τη βοήθεια του κόμη Albrizzi, ο 

Πάπας Πίος ο VI τον ακυρώνει. 

Το 1795 την βρίσκομαι στην αγκαλιά του νέου, ιδιόρρυθμου και φιλόδοξου 

ποιητή από τη Ζάκυνθο, του Ugo Foscolo. Η Ισαβέλλα είναι τώρα τριάντα 

τριών χρόνων και δέκα έτη μεγαλύτερη από τον Foscolo. Όμως η ομορφιά της 

και η πνευματική της ωριμότητα ήταν τα αδιαφιλονίκητα προσόντα της που 

έθελγαν και γοήτευαν τους άνδρες που την συναναστρέφονταν. 

Γράφει ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος: «...Βέβαιον είναι ότι ανάμεσα στους 

νέους με ταλέντο που φρόντιζε να τους ενθαρρύνει στις πρώτες πνευματικές 

τους πτήσεις ξεχώρισε η Ισαβέλλα τον Ζακυνθηνό, που τον θεωρούσε 

άλλωστε, ακόμη και στην ιδιαίτερη έννοια της επτανησιακής καταγωγής της, 

συμπατριώτη της».62 

Το 1796, η Ισαβέλλα παντρεύεται τον κόντε Albrizzi, που στο μεταξύ είχε 

εκλεγεί μέλος του Συμβουλίου των Δέκα της Δημοκρατίας της Βενετίας. Αυτός 

τη λατρεύει και την υποστηρίζει σε κάθε της ενέργεια. 

Αρχικά εγκαθίσταται στη Villa Albrizzi, στο San Trovaso, όπου η Ισαβέλλα 

σχεδιάζει και οικοδομεί ένα θεατράκι εκατό θέσεων, στο οποίο ανεβάζει 

έργα, δίνει παραστάσεις με χορό και τραγούδι από την ίδια, αλλά και άλλους 

προσκεκλημένους της και φροντίζει πάντα να έχει διασυνδέσεις με πολλούς 

σπουδαίους άνδρες της εποχής. 

Συνδέεται φιλικά με το διάσημο γλύπτη Antonio Cannova, τον ποιητή Ippolito 

Pintdemonte και τον Κερκυραίο κόντε Μάριο Πιέρρη, διδάσκαλο και μέντορα 

της Μαρίας Αναστασίας Πετρεττίνη. 

Αλληλογραφεί με τον Denon, ο οποίος την ενημερώνει για την παριζιάνικη 

μόδα και μάλιστα της στέλνει και μοντελάκια.63 

Το 1797 με τη Συνθήκη του Campoformio, οι Γάλλοι κατακτούν τη Βενετία και 

την παραχωρούν στους Αυστριακούς. Ο στρατηγός Gentily εκστρατεύει στα 

Επτάνησα και τα καταλαμβάνει. ΟDenon λαμβάνει υπό την προστασία του την 

οικογένεια Αlbrizzi οι οποίοι πραγματοποιούν για έναν περίπου χρόνο μία 
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περιήγηση όλων των σπουδαίων πνευματικών κέντρων της Ιταλίας. Και όταν 

βρίσκονται στη Φλωρεντία, η Ισαβέλλα γνωρίζεται με τους γνωτούς ποιητές 

Vittorio Alfieri και Vicenzo Monti, καθώς και με τη σύντροφο του Alfieri, την 

κόμισσα του Albany, η οποία δεν έχει ευτυχήσει στο γάμο της (Λουίζα 

Μαξιμιλιανή Καρολίνα, κόμισσα του Ώλμπανυ), και , όπως διηγείται ο Παν. 

Κανελλόπουλος «δέχθηκαν από την Ισαβέλλα Θεοτόκη-Albrizzi τα δώρα της 

αγάπης και της σοφίας της.» 

Το 1798 ευρισκόμενοι στην Πάδοβα, υποδέχονται τον εγγονό της, Ιωσήφ, υιό 

του γιού της Ιωάννη Βαπτιστή. Αργότερα επιστρέφουν στην καθημαγμένη 

Βενετία. 

Η Ισαβέλλα όντας σαράντα ετών, ανοίγει και πάλι το σαλόνι της, όπου 

επιδιώκουν να συνωστίζονται προσωπικότητες, όπως ο Johan Wolfgang 

Goethe, Giacomo Casanova, Chataubriand, George Byron, Madame de Stael, 

Alessandro Manzonia, Sir Walter Scott άλλοι. Και από τα Επτάνησα οι: Ιωάννης 

Καποδίστριας, Ανδρέας Μουστοξύδης, Νικόλαος Αρλιώτης, Μάριος Πιέρρης. 

Μάλιστα, μας παραδίδει ο Παν.Κανελλόπουλος: «Και ο Ιωάννης Καποδίστριας 

δεν παρέμεινε ασυγκίνητος από την ομορφιά και τη σοφία της 

συμπατριώτισσάς του. Αλληλογραφούσε αργότερα μαζί της και την 

επισκέφθηκε στη Βενετία και πάλι, όταν ήταν πια διάσημος ως υπουργός του 

Τσάρου, τον Ιανουάριο του 1809.»64 

Ο Denon, το 1805, έρχεται στην Ιταλία και η Ισαβέλλα πηγαίνει και τον 

συναντά στη Βερόνα, όπου περνούν, όπως γνωρίζουμε από επιστολές της, ότι 

έζησαν ημέρες ερωτικής ευτυχίας. 

Το 1811, ο σύζυγός της Isepo Albrizzi, αρρωσταίνει βαριά και τον επόμενο 

χρόνο πεθαίνει. Εν τω μεταξύ έχει αποκτήσει ακόμη έναν γιο, τον Giuseppino 

και μαζί του ταξιδεύει στο Παρίσι, όπου συζεί με τον Denon για τελευταία, 

πλέον, φορά πέντε μήνες.65 

Η Ισαβέλλα Θεοτόκη-Albrizzi, συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική και 

κοινωνική κίνηση της Βενετίας και ως λόγια συμμετέχει  σε εκπαιδευτικά 

ζητήματα και συνδράμει οικονομικά κάθε προοδευτική δράση. 
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Τέσσερα χρόνια μετά την επαναλειτουργία του Κολλεγίου Φλαγγίνη, οι 

έφοροί του: Αιμίλιος Τυπάλδος, Ανδρέας Μουστοξύδης και Κωνσταντίνος 

Καβάκος, κάλεσαν όλους όσους επιθυμούσαν να βοηθήσουν το ίδρυμα αυτό, 

προκειμένου να συσταθεί η βιβλιοθήκη της Σχολής, δωρίζοντας είτε βιβλία 

είτε χρηματικά ποσά. 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Διευθυντής της Σχολής Βαρθολομαίος 

Κουτλουμουσιανός κατήρτισε έναν πίνακα με ογδόντα ένα ονόματα δωρητών 

από τη Βενετία και την Τεργέστη. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Μάριος 

Φίλης, αδελφός του Ρώσσου εμπορικού Προξένου στη Βενετία, η κοντέσσα 

Ισαβέλλα Θεοτόκη-Albrizzi, μέλη της οικογένειας Τυπάλδου, ο Μιχαήλ Γλυκής 

από την οικογένεια των τυπογράφων, ο μαρκήσιος Κωνσταντίνος Μαρούτσης 

και ο Διευθυντής της Σχολής. 

Η Ισαβέλλα Θεοτόκη-Albrizzi, ώριμη πλέον, μπαίνει στο χώρο της κριτικής της 

τέχνης των ανδρών και συγγράφει το έργο: «Ritratti»(«Πορτραίτα») που είναι 

το σημαντικότερο έργο της. Πρωτοεκδόθηκε στη Βενετία το 1807 και έτυχε 

τεράστιας αναγνώρισης και σειράς επανεκδόσεων. 

«Το βιβλίο σου έχει σημάδι γνησιότητας που το κάνει ένα κόσμημα, γράφει 

από το Παρίσι ο Denon. Και ο φιλόσοφος Giacomo Leopardi γράφει σε φίλο 

του: «Στο σύντομο κατάλογο των Ιταλών συγγραφέων, το πρόσωπο που εγώ 

θα επέλεγα ως εξέχον, θα ήταν η Θεοτόκη.» 

Η Ισαβέλλα συνδυάζει τη θηλυκή παρατηρητικότητα, τη διεισδυτικότητα, 

τρυφερότητα και την κριτική ματιά ενός οξύτατου και ευέλικτου πνεύματος. 

Τα στοιχεία που συνιστούν την κριτική της είναι η ειλικρίνεια χωρίς ωμότητα, 

ο έπαινος χωρίς λιβανωτό, ο ψόγος δίχως εμπάθεια και οδηγείται σε 

συμπεράσματα βασισμένα στην επιστημονική σκέψη.66 

Το δεύτερο σημαντικό έργο της είναι : «Opera di Scultura e di plastic di 

Cannova»( Έργα γλυπτικής και πλαστικής του Καννόβα) που εκδόθηκε στη 

Βενετία το 1822. Ο δε Cannova εις ανταπόδοση της έκανε το έργο «Η καφαλή 

της Ελένης», που λέγεται ότι πόζαρε η ίδια η Ισαβέλλα, παρ’όλη την ηλικία 

της.67 
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Τρίτο έργο της «Η βιογραφία της Vittoria Colonna» που σήμερα με μία πιο 

εξεταστική ματιά θα λέγαμε ότι έχει ως πρότυπο την ίδια τη συγγραφέα. 

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της συγγραφικής της δημιουργίας και του τρόπου 

ζωής της θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:  

1. Διαχείριση της θηλυκότητας. 

2. Αναβάθμιση του ρόλου των φιλολογικών σαλονιών του ΙΗ’ και του ΙΘ’ 

αιώνων. 

3. Το έργο της και η ζωή της έχουν στοιχεία πρωτοποριακά, ρηξικέλευθα 

και θα ταίριαζαν σε μία φεμινίστρια του καιρού της. 

Η Ισαβέλλα Θεοτόκη-Albrizzi ήταν ωραία, έξυπνη, γοητευτική και σοφή, 

επιθετική και επιθυμητή.68  

Το 1836, σε ηλικία εβρομήντα πέντε ετών αρρωσταίνει και στις 27 

Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους πεθαίνει. Ενταφιάζεται στο παρεκκλήσιο των 

«Ευχαριστιών», κοντά στη βίλλα Albrizzi, στο San Trovaso. Ο θάνατός της 

βυθίζει σε πένθος την πνευματική Ιταλία. 

Οι φίλοι της,όπως ο Pindemonte την αναφέρει στο έργο του με το ψευδώνυμο 

Τεμίρα. Ο Ugo Foscolo στο έργο του «Ortis» την αναφέρει ως Λάουρα και στο 

προοίμιο της α’ έκδοδης γράφει για τη σχέση τους: «ερωμένη για πέντε 

ημέρες, φίλη, όμως, για μια ζωή.» Ο Denon  την ονομάζει Bettina. 

Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι η Ισαβέλλα Θεοτόκη θεωρούνταν και από τους 

ξένους που προσέτρεχαν στο σαλόνι της για να την γνωρίσουν ως μία 

σπουδαία προσωπικότητα, το δε φιλολογικό της σαλόνι ως μία ποιοτική λέσχη 

που είχε μία ομότιμη με αυτούς οικοδέσποινα με μία ιδιαίτερη 

πνευματικότητα. 

Η Θεοτόκη δεν αρνήθηκε ποτέ την τάξη της, αλλά οι θύρες του σαλονιού της 

ήταν ανοιχτές και ελεύθερες για κάθε αξιόλογο πνεύμα. 
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ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΕΤΤΙΝΗ 

Γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1774 στην Κέρκυρα από γονείς καταγόμενους 

από επιφανείς και εύπορες κερκυραϊκές οικογένειες. Πατέρας της ήταν ο 

Αλέξανδρος Πετρεττίνης και μητέρα της η Κρεμεζίνη Μιχαήλ Στεφάνου 

Τριβώλη Πιέρη. Η Μαρία Αναστασία ήταν, επίσης, αναδεκτή του κόμη 

Γεωργίου Μοντσενίγου, Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου της Αυτοκρατορικής 

Μεγαλειότητος του Τσάρου της Ρωσσίας Αλέξανδρου στην Επτάνησο 

Πολιτεία. 

Η Μαρία Αναστασία από τη νεαρή της ηλικία κατέδειξε τη φυσική της ευφυία 

και την κλίση της προς τα γράμματα και τις τέχνες. Αυτό ανάγκασε τους γονείς 

της, μετά τις εγκύκλιες σπουδές της, να της παράσχουν σειρά σπουδών κάτω 

από την εποπτεία του συμπολίτη τους και ένθερμου της οικογένειάς τους 

φίλο, τον Μάριο Πιέρη ο οποίος της δίδαξε την Ιταλική και Γαλλική 

Γραμματολογία, αλλά και την Ελληνική Γλώσσα. 

Τον Αύγουστο του 1800, σε ηλικία 26 ετών συνήψε, παρά τη θέλησή της γάμο 

με τον ευγενή Ζαχαρία, υιό του Στάμου Ροδόσταμου. Επειδή μετά από δύο 

χρόνια έγγαμης συμβίωσης δεν τεκνοποίησε,αλλά και δεν αγάπησε το σύζυγό 

της, τον διεζεύχθη και παρέμεινε στην κατοικία των γονέων της.69 

Άρχισε να ασχολείται με τη μελέτη και τη συγγραφή και έγραψε μία ποιητική 

«Εικόνα» του Μάριου Πιέρη, στην οποία περιέγραφε τις αρετές και τα 

προτερήματά του. 

Το Σεπτέμβρη του 1803, η Μαρία Αναστασία συνήψε δεύτερο γάμο με τον 

κόμη Μαρκαντώνιο Μάρμορα. Επειδή ασθένησε σοβαρά, κατόπιν συμβουλής 

του θεράποντος γιατρού της, αναχώρησε για τη Βενετία μαζί με τον Μάριο 

Πιέρη, ο οποίος για να την ακολουθήσει, παραιτήθηκε από τη θέση του ως 

υπογραμματέας της Επικρατείας. 

Επισκέφτηκαν το Πανεπιστήμιο του Παταυΐου(Πάδοβας), όπου εκεί 

γνωρίστηκε με πολλούς καθηγητές, παρέμεινε για δύο μήνες και μετά 

εγκαταστάθηκε στη Βενετία, στην οποία διέμενε μόνιμα ο μικρότερος 

αδελφός της, Σπυρίδων. Στο Πανεπιστήμιο του Παταυΐου γνώρισε και τον 

περιβόητο καθηγητή Ceasarotti. 
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Ο Ceasarotti τους δέχθηκε με ενθουσιασμό και έγραψε για τη Μαρία και τον 

Πιέρη: «Ευγνωμονώ το νησί των Φαιάκων που βγάζει Πιέρηδες και Μαριέττες 

και τζίντζολες(φρούτα που του είχαν φέρει από την Κέρκυρα, τζίτζιφα)».70 

Το 1805 η Μαρία ασθένησε και πήγε για θεραπεία στα λουτρά Monte Ortone 

του Abano και κατόπιν επέστρεψε στην Κέρκυρα. Χώρισε τον δεύτερο σύζυγό 

της και διέμεινε μαζί με την πατρική της οικογένεια μέχρι το 1808, οπότε και 

επέστρεψε στη Βενετία. 

Εκεί έζησε μέχρι το Σεπτέμβριο του 1810 και έφυγε για τη Φλωρεντία, όπου 

συνάντησε σε βιβλιοθήκες τον φιλόλογο Ανδρέα Μουστοξύδη και τους 

καθηγητές Αββά Τζανώνη και Ιωάννη Β.Νικολίτη. Επισκεπτόταν τη 

Λαυρεντιανή, τη Μακιαβελλική και τη Ρικαρδιακή, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, 

καθώς και τις Ακαδημίες των Καλών Τεχνών. 

Το Νοέμβριο του 1811, συνοδευόμενη πάντα από τον Μάριο Πιέρη μετέβη 

στην Πίζα. Εκεί γνωρίστηκε με τους καθηγητές Rossini, Paoli και Ciampi. 

Επέστρεψε εκ νέου στη Φλωρεντία και συνέγραψε στην Ιταλική γλώσσα το 

έργο: «Βίος της Κασσάνδρας Φεδέλης» (Vita di Cassandra Fedele)71, το οποίο 

έτυχε πολύ καλής κριτικής, ακόμη και από τους καθηγητές Ιππόλυτο 

Πεδεμόντι και Αββά Μορέλλι, ο οποίος ήταν Επιμελητής της Μαρκιανής 

Βιβλιοθήκης στη Βενετία. 

Η Cassandra Fedele ήταν μία έντονη προσωπικότητα που χαρακτηρίστηκε ως 

η σοφή του ΧV αιώνα. Η Κασσάνδρα ήταν το ίνδαλμα της γυναικείας αρετής 

κατά την Πετρεττίνη και είναι το πρότυπο που ενσαρκώνει τον δικό της 

εσωτερικό κόσμο. 

Το έργο αυτό το εξέδωσε μόνον κατά το 1814, μετά από προτροπή του 

πρόσφατου μνηστήρα της, καθηγητή Μενεγέλλι, στο Τυπογραφείο Πινέλλι 

στη Βενετία. Αργότερα το έργο αυτό καταχωρήθηκε στον Η’ Τόμο της 

Συλλογής των εκλεκτών Φιλολογικών και Επιστημονικών Πονημάτων(Scelta d’ 

Opuscoli Scientifici e Litterarj) και το 1852 ανατυπώθηκε με επιμέλεια του 
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Γριμάλντι και εξεδόθη προς ωφέλειαν του «Ασύλου των Νηπίων»(Asilo d’ 

Infanzia) της Βενετίας.72 

Άρχισε τώρα να μαθαίνει την Αγγλική και την Ισπανική Γλώσσα, εκτός της 

Ελληνικής, Ιταλικής και Γαλλικής που κατείχε άριστα. 

Ο Μάριος Πιέρης της αφιέρωσε ένα βιβλίο του με τον τίτλο: «Εγκώμιο του 

Αντωνίου Τριβώλη Πιέρη», όπου αποκαλεί την Μαρία «Αληθή της Βενετίας 

φωστήρα» και αναφερόταν σε όλες τις επισκέψεις της και την εκτενεστάτη 

φιλολογική ανταπόκριση που έτυχε αυτή.73 

Η Πετρεττίνη περιηγείται όλη την Ιταλία κατά τη διάρκεια του 1815 και τελικά 

τη συναντούμε και πάλι στη Βενετία για το χρονικό διάστημα 1823-1838, από 

όπου κάθε χρόνο ή κάθε δεύτερο χρόνο επισκέπτεται στην Κέρκυρα τους 

δικούς της. 

Σε ένα από αυτά της τα ταξίδια μεταφράζει στα Ιταλικά το σύγγραμμα του 

τότε Άγγλου Δημόσιου Εισπράκτορα της Κέρκυρας Cartwright, με τον τίτλο: 

«Τοπογραφική τινά περιγραφή της νήσου Κέρκυρας». 

Το 1825 εξέδωσε στο Τυπογραφείο του Φραγκίσκου Ανδρεώλα τη μετάφραση 

από τα Ελληνικά στα Ιταλικά του «Προοιμίου»(Esordi) και τις «Έξι Εικόνες του 

Φιλόστρατου»(Imagini di Filostrato), που έτυχαν καλής υποδοχής. 

Το 1825, επίσης,  κατεχώρησε άρθρο στην Τρεβιζιανή Εφημερίδα με τον τίτλο: 

«Περί του Φιλόστρατου Εικόνων» και έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από 

καθηγητές της Ιταλίας. 

Το 1833 ο αδελφός της Σπυρίδων πέθανε και άφησε τη σύζυγό του 

εγκυμονούσα και μία μικρή κόρη, τους οποίους ανέλαβε να στηρίξει η Μαρία 

Αναστασία. 

Ο Σπυρίδων Πετρεττίνης, ήταν υποδεέστερος ποιητικά από τη Μαρία. Όμως, 

με τη βοήθεια των υψηλών φίλων του, όπως του Ιωάννη Καποδίστρια, το 

1806 έγινε αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας του Παταυΐου, υποβάλλοντας 

το δοκίμιό του «Μεταφράσεων των του Γαΐου Κορνηλίου Τακίτου 

Δημηγοριών»( Saggio traduzione delle arrighe di Caio Cornelio Tacito).  Επίσης 
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δημοσιογραφούσε στην «Αστική Εφημερίδα» χρησιμοποιώντας το 

ψευδώνυμο «Elcino di Corcyra». Ακόμη μετέφρασε στην Ιταλική «Τα έργα του 

Αυτοκράτορος Ιουλιανού».Όπως ειπώθηκε, πέθανε στις 21 Μαρτίου 1833, 

όντας 56 ετών. 

Η νύφη της Μαρίας γέννησε άρρεν τέκνο, αλλά μετά από λίγα χρόνια, το 1841, 

πέθαναν και τα δύο παιδιά του αδελφού της. Τότε η Πετρεττίνη ξεκίνησε 

δικαστικό αγώνα ενάντια στη νύφη της για τη διεκδίκηση της μεγάλης 

περιουσίας του αδελφού της. Η δίκη τελεσιδίκησε στην Κέρκυρα και την 

κέρδισε η Μαρία. 

Εν τω μεταξύ, το 1837, μετέφρασε από τα Αγγλικά στα Ιταλικά το έργο 

«Lettere di Lady Maria Worthley, moglie dell’ Ambasciatore d’Inghliterra 

presso la porta ottoman durante I suoi primi viaggi in Europa, Asia, ed Africa). 

Εξέδωσε το βιβλίο της στο Τυπογραφείο της Κυβερνήσεως στην Κέρκυρα και, 

αφού όρισε πληρεξούσιο Επίτροπό της επί της ακινήτου περιουσίας της τον 

Αξιότιμο Θεμιστοκλή Ποφάντη, αντί του Νικολάου Λ.Βροκίνη που τον είχε 

ορίσει προηγουμένως επίτροπό του ο αδελφός της, ανεχώρησε για Βενετία. 

Επειδή ήταν πλέον προχωρημένης ηλικίας προσέλαβε ως γραμματέα της τον 

Δρ.Κυριακό Σάρδη. Ταξίδεψε στην Τοσκάνη και το 1851 επέστρεψε στη 

Βενετία, όπου αιφνιδίως απεβίωσε, την τρίτην πρωινή της 13ης Μαρτίου 1851, 

σε ηλικία εβδομήντα έξι ετών, δημιουργώντας άφατη λύπη στους φίλους 

της.74 

Την κηδεία της φρόντισε ο επιστήθιος φίλος του αδελφού της, ο Αλέξανδρος 

Πασκουάλε, στον οποίο, αφού τον υιοθέτησε, άφησε μεγάλο μέρος της 

περιουσίας της. Ενταφιάστηκε στο Κοιμητήριο των Ορθοδόξων στη Βενετία 

και προς τιμήν της στήθηκε ένα μαρμάρινο μνημείο με ένα μικρό κηπάριο 

πέριξ αυτού.75 

Η Μαρία Αναστασία Πετρεττίνη κατέλειπε ως παρακαταθήκη Φιλολογικές και 

Ηθικές επιστολές. Επίσης, μία διατριβή: «Περί Γυναικείας Αγωγής»(Sulla 

Educazione Femminile),την οποία εξέδοσε ο θετός της υιός Πασκουάλε 
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Πετρεττίνη, το 1856, στο πιεστήριο A. Bianchi, στο Παταύιο, προς ωφέλειαν 

του Ασύλου Νηπίων Παταυΐου.76 

Επίσης, δημοσίευσε τα έργα: «Ο Βίος της Ροζάλβης Καρριέρα(Vita di Rosalva 

Carriera) και ο της Ελένης Κορνέρ Πισκοπίας(Elena corner Piscopia), καθώς και 

άλλα «Βιογραφικά Σχεδιάσματα Ενδόξων Γυναικών». 

Για την Πετρεττίνη έκαναν μνεία οι: Ιερώνυμος Δάνδολος στο έργο του 

«Ιστορία της πτώσεως της Ενετικής Δημοκρατίας και της τελευταίας αυτής 

Πεντηκονταετηρίδος», ο Ενετός Δρ.Arighosi με μία Νεκρολογία στην 

Εφημερίδα «Lombardo Veneto», Φύλλο 76, της 2ας Απριλίου 1851. Εκεί, 

μεταξύ άλλων άναφέρεται «η Μαρία Αναστασία Πετρεττίνη ήταν αξιόλογος 

συγγραφέας και πολύ μορφωμένη γυναίκα.»77 

Ο Πασκουάλε Πετρεττίνη εξέδοσε όλες τις «Ανέκδοτες Επιστολές των 

Καισαρώτι, Πεδεμόντι, Καρέρ και άλλων διασήμων» προς τη Μαρία 

Πετρεττίνη. 

Ακόμη γι’αυτήν αναφέρει ειδήσεις ο εκ Λευκάδος Ελλόγιμος Ι.Σταματέλλος 

στο έργο του «Γυναικολογίω» στη σελίδα 87, που εκδόθηκε το 1864 στη 

Ζάκυνθο, στο Τυπογραφείο Στεργίου Ραφτάνη. 

Σύγχρονές της ήσαν η Ισαβέλλα Θεοτόκη-Αλμπρίτζι και Ιουστίνη Μικιέλ 

Ρενιέρ. Η Πετρεττίνη ονομαζόταν και Φιλόσοφος(Filosofessa). Το κενό  στη 

Γραμματολογία ήλθε να καλύψει και τώρα επαξίως αναπληροί η 

συμπολίτισσα Μαργαρίτα Μηνιάτη, το γένος Αλβάνα, μέρα με την ημέρα 

γνωστοτέρα σε Αγγλία και Ιταλία καθιστάμενη, ένεκα των πλείστων και 

ποικίλων σπουδαιοτάτων φιλολογικών και ιστορικών αυτής έργων.78 
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΛΒΑΝΑ-ΜΗΝΙΑΤΗ                                                                  

    

 

Η Μαργαρίτα Αλμπάνα ήταν θυγατέρα του Δημητρίου Αλμπάνα και της 
Αικατερίνης Παλατιανού. 

Η οικογένεια Αλμπάνα ήταν εξιταλισμένοι Βορειοηπειρώτες και είχαν 
τέσσερεις κλάδους: του Ορβίνου, του Πέργκαμο, της Βενετίας και της Γένοβας, 
που έδωσαν εκκλησιαστικές προσωπικότητες. Φημισμένοι ήταν από το 1504 
έως το 1779 ο νομομαθέστατος καρδινάλιος Ιωάννης Ιερώνυμος, ο Ιωάννης 
Φραγκίσκος Αλμπάνα, ως Πάπας με το όνομα Κλήμης ο ΙΑ’, ο συγγραφέας 
Καρδινάλιος Αννίβας, καθώς και ο καλλιτεχνικός συλλέκτης και ιδιοκτήτης της 
μουσειακής Βίλλας Αλμπάνι, στη Ρώμη, ο καρδινάλιος Αλέξανδρος. 

Οι Κερκυραίοι Αλμπάνα είχαν έλθει στην Κέρκυρα από πριν το 15ον αιώνα. 
Συνδέθηκαν με γάμους με τους αριστοκράτες Πολυλά, Προσαλέντη, Τριβώλη, 
Παλατιανούς, Ροδόσταμους και Πετρεττίνη.79 

Η μητέρα της Μαργαρίτας, Αικατερίνη Αλμπάνα, όταν ήταν 14 ετών 
παντρεύτηκε ένα νεαρό Ρώσσο, ονόματι Ζίμπεν, ο οποίος, όμως, έπεσε άθελά 
του από ένα μπαλκόνι και σκοτώθηκε, έτσι αργότερα αυτή παντρεύτηκε τον 
Δημ.Αλμπάνα. 

Τον Αύγουστο του 1821, από την Αικ. Παλατιανού και τον Δημήτριο Αμπάνα 
γεννήθηκε η Μαργαρίτα, στην Κέρκυρα. 

Αδέλφια της ήταν ο Λεωνίδας, που διακρίθηκε ως ποιητής, μουσικός, κυρίως 
δε, ως συνθέτης. Ο αδελφός της Φρειδερίκος σπούδασε νομικά στην Ιταλία 
και διακρίθηκε ως ιστορικός και φιλόλογος, δίνοντας αξιόλογα έργα τοπικού 
ιστορικού ενδιαφέροντος. Αδελφή της ήταν η Σάντα που παντρεύτηκε το 
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Δανιήλ Κόλλα, ενώ η αδελφή της, Νίνα, πολύ πεπαιδευμένη, έμεινε 
ανύπανδρη. 

Ο σερ Φρέντερικ Άνταμ, Ύπατος Αρμοστής της Μεγ. Βρεττανίας στα Ιόνια 
Νησιά, όντας χήρος, δεχόταν προσκλήσεις από αριστοκρατικές οικογένειες της 
Κέρκυρας, προτιμούσε, όμως, την οικία των Παλατιανών, που ήταν στέκι των 
πιο επιφανών αριστοκρατών του τόπου. 

 

 

Sir Frederick Adam (1781-1853) 

 

Από όλες τις ωραίες δεσποινίδες, έδειχνε ιδιαίτερη προτίμηση στη Διαμαντίνα 
Παλατιανού, τη Νίνα.Τη νυμφεύεται, αλλά δεν κάνουν παιδιά. 

Η Μαργαρίτα Αλβάνα ήταν θυγατέρα της αδελφής της γυναίκας του Άγγλου 
Αρμοστή Φρέντερικ Άνταμ, Τίνας Παλατιανού, Αικατερίνης, και υιοθετήθηκε 
από τον Αρμοστή. Έκτοτε κατοικούσε στο ανάκτορό του, το σημερινό Μουσείο 
Ασιατικής Τέχνης της Κέρκυρας, και έδιναν garden parties στη Villa Reale, το 
γνωστό και ως Μον Ρεπώ, που την έκτισε προς χάριν της συζύγου του. 80 

Λέγεται ότι ένα γεγονός στάθηκε ικανό να εκτιμήσει και να αγαπήσει ο 
Αρμοστής Φρέντερικ τη μικρή ανεψιά της συζύγου του και να την υιοθετήσει: 
κάποιο απόγευμα ρώτησε τη μικρή Μαργαρίτα «πόσο με αγαπάς» και αυτή 
του απάντησε «σαν τα μάτια μου!». 

 Η Μαργαρίτα διδάσκεται την μουσική ακούγοντας Βάγκνερ,Ροσσίνι, 
Μπετόβεν κ.α, κάνοντας παράλληλα  και μαθήματα πιάνου.Εγκατέλειψε, 
όμως, γρήγορα την μουσική,  διότι την τράβηξε περισσότερο το διάβασμα των 
κλασσικών Ελλήνων.  Δεν ενθουσιάστηκε τόσο με τον Πλάτωνα ή την ιστορία 
του Αλκιβιάδη, όσο με τη θυσία του Σωκράτη, το μεγαλείο  του οποίου την 
εξευγένιζε και η δύναμή του  την καλυτέρευε. 
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 Σε ηλικία  10 ετών, η Μαργαρίτα αναγκάστηκε να ακολουθήσει τον θετό της 
πατέρα ο οποίος μετατέθηκε στο Μανδράς της Ινδίας. Όπως η ίδια 
περιγράφει στα απομνημονεύματά της αποχωρίστηκε την Κέρκυρα και την 
βιολογική της οικογένεια με πόνο ψυχής, αλλά έπραξε αυτό που έπρεπε.  

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Ανατολή, η φύση την σαγήνευσε και 
της δημιουργούσε ερωτηματικά σε σχέση με την ύπαρξή της και τον άγνωστο 
Θεό. Οι πρώτες παρατηρήσεις  της στην  Ινδία, ήταν πως ο λαός εκεί ήταν 
καταπιεσμένος, γεμάτος μίσος κατά των κατακτητών, θρησκευτικά 
φανατισμένος και  έτοιμος να εκραγεί. 

Ο Συρέ, πνευματικός εραστής της Μαργαρίτας, γράφει για το πόσο την 
επηρέασε η παραμονή τους στις Ινδίες, τόσο η φύση, όσο και τα ταξίδια και η 
κουλτούρα του τόπου.81 

Γράφει, λοιπόν, «στις ινδικές νύχτες η ψυxή ξαναβρίσκει το φως της, όπου 
υπάρχουν ενωμένες η αιώνια δύναμη και η ομορφιά».82 

Μάλιστα, ο Ντε Κουμπερνάντις, κριτικός και λόγιος, μετά από την ανάπτυξη 
με τη Μαργαρίτα κάποιας φιλικής σχέσης, ευρισκόμενοι στη Φλωρεντία, 
επηρεασμένος από τις διηγήσεις της για τη μυστηριακή Ινδία, αυτός έγραψε 
στο έργο του «Στα ινδικά ταξίδια» για τον ψυχισμό και τις επιρροές της 
Μαργαρίτας από τις Ινδίες: «Η Μαργαρίτα έφερε σπουδαία και πολύτιμα 
ενθύμια και μιλώντας μου με τόση ποίηση και ευγλωττία, με παρακίνησε να 
επισκεφθώ και να γνωρίσω από κοντά το λαό των Ινδιών.»83 

 

Μαργαρίτα Αλμπάνα 

Στις Ανατ.Ινδίες ευρισκόμενη η Μαργαρίτα ανακαλύπτει την πρώτη αγάπη στο 
πρόσωπο του Σικελού δόκτωρα Μπέντζα, ο οποίος, αφού υπηρέτησε και στην 
Κέρκυρα ως ιατρός του αγγλο-σικελικού τάγματος από το 1814-1828, ως 

                                                           
81 Όπως ανωτέρω, σελ.24. 
82 Όπως ανωτέρω, σελ.28. 
83 Αθηνά Ταρσούλη, Μαργαρίτα Αλβάνα-Μηνιάτη, Η ζωή και το έργο της, Εκδόσεις «Πυρσός Α.Ε», Αθήνα, 

1935, σελ.31. 

http://www.corfu-museum.gr/images/stories/prosopikotites/istorikes/Miniaty/_3_397_x_600.jpg
http://www.corfu-museum.gr/images/stories/prosopikotites/istorikes/Miniaty/HJKGYUIT.jpg


αρχίατρος οργάνωσε νοσοκομεία και για το έργο του αυτό έτυχε της 
εκτίμησης και εύνοιας του Αρμοστή Άνταμ. Έτσι, όταν αυτός μετατέθηκε στο 
Μανδράς των Ινδιών, τον πήρε μαζί του ως έμπιστο οικογενειακό φίλο, ιατρό 
και διδάσκαλο της θετής του κόρης, Μαργαρίτας.84 

Η θεία Νίνα, όμως, ανεκάλυψε τον έρωτα της Μαργαρίτας και τα μαθήματα 
σταμάτησαν ξαφνικά και ο καλός Μπέντζα δεν ξαναντίκρυσε το κατώφλι του 
σπιτιού τους.85 

Ο Μπέντζα έδειξε σημεία τρέλας και αρχικά επέστρεψε στη Νάπολι, έπειτα 
μετέβηκε στη Μάλτα και βρήκε τραγικό θάνατο πηδώντας από τον τρίτο 
όροφο του σπιτιού που κατοικούσε. 

Η Μαργαρίτα επέστρεψε οικογενειακώς στην Ευρώπη και εγκαταστάθηκαν 
στη Ρώμη, σε ένα διαμέρισμα της Πιάτσα ντ’Ισπάνια. Αμέσως γίνεται γνωστή 
και περιζήτητη, λόγω της ομορφιάς της και της πνευματικής της καλλιέργειας. 
Μάλιστα, ομιλεί άπταιστα την ιταλική, γαλλική, αγγλική και γερμανική 
γλώσσα.86 

Της γίνονται πολλές προτάσεις γάμου από πολλούς πλούσιους αριστοκράτες, 
αλλά εκείνη τις απορρίπτει, γιατί αυτήν την περίοδο της ζωής της 
ενδιαφέρεται για επιστημονικά προβλήματα, όπως ο ζωικός μαγνητισμός ή 
μεσμερισμός, καθώς και η ομοιοπαθητική του Χάνεμαν. 

Το 1841 πηγαίνουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην Κέρκυρα και κατόπιν 
επιστρέφουν στην Ιταλία. Τότε, σταλμένος από κοινό γνωστό του Αρμοστή 
Άνταμ, τους επισκέπτεται ο νεαρός Κεφαλλονίτης Γεώργιος Μηνιάτης, με 
σκοπό να σπουδάσει ζωγραφική, κοντά στον ονομαστό δάσκαλο Μινάρδι. Είχε 
δε επιλεγεί μαζί με άλλους επτά ταλαντούχους μαθητές να θητεύσει κοντά και 
στον καθηγητή σύνθεσης, Σιλβάνι. 

Ο Μανιάτης αμέσως γίνεται αγαπητός στη Μαργαρίτα. Οι απλοί τρόποι του, 
το ορμητικό του ύφος, η αφέλεια της ομιλίας του και το γεγονός ότι ήταν 
Επτανήσιος, όπως και εκείνη, που ποτέ δεν λησμονούσε, την συγκινούν. Της 
θυμίζει το αγριολούλουδο του μακρινού ελληνικού κάμπου. 

Η Μαργαρίτα τον προσκαλεί σε συχνές επισκέψεις τις οποίες τώρα ευνοεί η 
θεία Νίνα γιατί, όπως γράφει ο Συρέ, ήθελα υποσεινείδητα να απαλλαγεί από 
την πολυαγαπημένη του Άνταμ, Μαργαρίτα, επειδή η ίδια φοβόταν για την 
εξέλιξη που μπορούσε να έχει αυτή του η προτίμηση. 87 
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Η κοντέσσα Τομαζούτσι-Γκαλλάντε γράφει σχετικά: «παρ’όλη την εκτίμηση 
που έτρεφε ο Αρμοστής Άνταμ για το Μηνιάτη, επιθυμούσε ένα συνοικέσιο 
πιο σπουδαίο για τη Μαργαρίτα. Έτσι γεννήθηκαν πολλές αντιρρήσεις για την 
ένωση των δύο παράφορα ερωτευμένων νέων.» 

Το 1844, οι αριστοκρατικοί κύκλοι της Ρώμης παραξενεύτηκαν όταν διάβασαν 
στις εφημερίδες ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία έγιναν οι γάμοι της ωραίας 
Μαργαρίτας Αλβάνα με ένα νέο σπουδαστή από την Ελλάδα, τον Γεώργιο 
Μανιάτη.»88 

Η ίδια η Μαργαρίτα γράφει στον πατέρα της ευρισκόμενη στην Αγκώνα, στις 2 
Ιουλίου 1844: «Ο δεσμός μου με ένα νέο στερούμενο τα μέσα της ζωής, τους 
φαίνεται παράδοξο και αλλόκοτο.» 

Το ζευγάρι ταξιδεύει στη Βενετία, στην Μπολώνια, όπου η Μαργαρίτα κάνει 
τη γνωριμία της με το μουσουργό Ροσσίνι, γνωριμία που θα είναι σταθερή και 
μακροχρόνια, όπως και οι γνωριμίες της με φωτισμένους των χωρών που 
επισκέπτονται, όπως Λονδίνο, Παρίσι, Γενεύη. Μάλιστα η πολυδιάστατη 
ευρυμάθεια της Μαργαρίτας επηρεάζουν τον Γ.Μηνιάτη που αρχίζει και 
εκείνος να επιδίδεται σε μελέτες. 

Ο σύζυγός της παρέμεινε καθόλη τη διάρκεια της ζωής της υπό  την σκιά της, 
διότι  και αδύναμος χαρακτήρας ήταν και μέτριος ζωγράφος. Απέκτησαν τρία 
παιδιά: τον Δημήτριο, την Ελένη και την Ασπασία. Τα δύο πρώτα απεβίωσαν 
σε μικρή ηλικία, ο Δημήτριος 2 ετών και η Ελένη 5 ετών. Ο τάφος τους 
βρίσκεται στο νεκροταφείο των Άγγλων,στη Φλωρεντία. Μόνο η Ασπασία 
επιβίωσε.89  

 Η Ελένη, αν και πολύ μικρή είχε δείξει  μια πνευματική οξυδέρκεια. Στο πιο 
κάτω κείμενο του Shure’ βλέπουμε πώς η Μαργαρίτα περιέγραφε τις 
ικανότητες της μικρής της κόρης: «Τα προτερήματά της αναπτύχθηκαν με 
θαυμαστή ταχύτητα. Έμαθε πολύ γρήγορα να διαβάζει και αμέσως άρχισε να 
απαγγέλει με εκπληκτική ακρίβεια. Μόλις ξημέρωνε έτρεχε στα βιβλία της.Τα 
έβαζε στη μασχάλη της και πήγαινε με μάτια που ακτινοβολούσαν να φιλήσει 
τη μητέρα της. 

Μετά από πολλές ώρες συνεχούς διαβάσματος, πήγαινε και διηγούνταν τις 
ανακαλύψεις της και απάγγελνε με δυνατή φωνή τα κομμάτια που την 
συγκίνησαν.  
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Η μητέρα της της είχε δώσει ένα βιβλίο στο οποίο περιγράφονταν οι ιστορίες 
των ανδρών ηρώων, αναμορφωτών της θρησκείας. Η μικρή κατανοούσε καλά 
την ευσπλαχνία του Φραγκίσκου της Σάλης, τον ηρωισμό των Γράκχων,τη 
μετριοφροσύνη της Κορνηλίας,την ευγλωττία του Κικέρωνα, τη φιλοδοξία του 
Καίσαρα, τον έρωτα του Δάντη για την Βεατρίκη και διηγούνταν όλα αυτά τα 
θαυμάσια στη μητέρα της.  

Όταν διηγούνταν ό,τι είχε διαβάσει, ο παθητικός ήχος της φωνής της, το 
μεγάλωμα των ματιών της, η φλόγα του βλέμματός της, την καθιστούσαν 
τεράστια... Έτσι ήταν το πρόσωπό της όταν απάγγελνε τους στίχους του 
Τορκουάτο Τάσσου, που αναφέρονταν στην εμφάνιση της Ιερουσαλήμ στα 
μάτια των σταυροφόρων. Όλα αυτά φαίνονταν παράδοξα έως σχεδόν 
αδύνατα. 

Στην ψυχή όμως του παιδιού υπήρχε το άπειρο που είχε τις ρίζες του στον 
ουρανό. Με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις της φαίνοταν να είχε πολύ 
περισσότερο από εμάς έναν εσωτερικό οδηγό...». 

Παρατηρούμε, λοιπόν, στο πιο πάνω κείμενο ότι τα προτερήματα που 
αναφέρει  για την  μικρή της θυγατέρα Ελένη αποτελούν μία υπερβολή. Αυτό 
θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι μέσα από την θλίψη  και 
τον πόνο  για τον χαμό της κόρης της, προσομοιάζει την Ελένη με τον εαυτό 
της. 

Πικρόχολα ο Συρέ, θαυμαστής και βιογράφος της Μαργαρίτας λέει: «Δεν 
κρίνω άξιο τον Μηνιάτη τόσης ευτυχίας, για το λόγο ότι δεν βρίσκεται στο 
πνευματικό εκείνο επίπεδο για να είναι σε θέση να εκτιμήσει τι δώρο του 
έστειλαν οι θεοί...». Και σε άλλο, πάλι, σημείο αποκαλεί τον Μηνιάτη 
«ανίκανο να εννοήσει την βαθύπνοο φύση της.»90 

Το 1898, ο Συρέ γράφει στον αδελφό της Μαργαρίτας Φρεδερίκο Αλμπάνα: 
«Μόνον ένας Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ένας Κορρέγιος ή ένας Γουσταύος Μορώ 
θα μπορούσε να ζωγραφίσει αυτό το σπάνιο πρόσωπό της, αυτήν την 
πλαστική και εκφραστική καλλονή και όχι ένας Μανιάτης.» 

Ο Γεώργιος Μανιάτης κατόρθωσε να δώσει αρκετά έργα, αξιολογότερα των 
οποίων θεωρούνται «Οι Σουλιώτισσες», που βρίσκονται στο Μουσείο της 
Κέρκυρας, «Η Ανάσταση του Χριστού», στον Άγιο Νικόλαο του Ληξουρίου και 
«Το φάντασμα της Σαπφώς»,  το σπουδαιότερο από τα έργα του. 

Παρ’όλα αυτά η Μαργαρίτα γράφει από τη Φλωρεντία, στις 17 Απριλίου 1846, 
στον αδελφό της Φρειδερίκο: «Μοναξιά τόσο πιο πολύ αισθητή, γιατί είναι 
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κατοικημένη από πρόσωπα, αλλά αδειανή από ιδέες και πνευματική 
επικοινωνία...κανείς δεν με καταλαβαίνει...». 

Το 1846 η Μαργαρίτα Αλμπάνα-Μηνιάτη εγκαταστάθηκε στη Φλωρεντία, στην 
οδό Καβούρ 39 και, όπως εκείνη ονειρεύτηκε, δημιούργησε γύρω της έναν 
ανώτερο πνευματικά κύκλο, αλλά και μία ενδιαφέρουσα ζωή, επισκεπτόμενη 
χώρους με αναγεννησιακά αριστουργήματα, τα οποία παρατηρεί και μελετά. 

Όμως, η ατυχία χτυπά τη θύρα της: Πεθαίνοντας η Νίνα Παλατιανού-Άνταμ, ο 
Άνταμ νυμφεύεται, δίχως να τακτοποιήσει τα περιουσιακά του ζητήματα και 
σε σύντομο διάστημα μετά το θάνατό του, το ζευγάρι μένει, σχεδόν, 
ξεκρέμαστο οικονομικά. Έτσι ο ζωγράφος Μανιάτης έπιασε τα πινέλα και η 
Μαργαρίτα την πέννα και η αναγνώρισή της δεν έργησε να έλθει. 

Από το 1854-1865 της ανατέθηκε η εντολή της ανταποκρίτριας στην Ιταλία, 
της Εφημερίδας «Daily News, London» και στο πρόσωπό της οι Ιταλοί βλέπουν 
τον πιο θερμό υπερασπιστή των πατριωτικών ιδανικών τους για εθνική 
αποκατάσταση του ιταλικού έθνους. 

Θαυμάζουν τα φλογερά άρθρα της υπέρ των Καρμπονάρων και οι κατά της 
Παποσύνης και των Αυστρακών κατακτητών διατριβές της καυτηριάζουν τους 
διωγμούς των πρωτεργατών της Ιταλικής Ανεξαρτησίας.91 

Κάποτε σε μία οικία της Τοσκάνης, του λόρδου Βερνόν, η Μαργαρίτα 
συναντήθηκε με μερικούς από τους αυστρακούς στρατηγούς του. Μιλώντας 
για τα καταπατημένα δικαιώματα των Ιταλών, αυτός της είπε: «Κυρία μου, αν 
είκοσι άνθρωποι είχαν τη δύναμη να υπερασπίζονται την Ιταλία, όπως εσείς, η 
νίκη θα ήτανε δική σας!».92 

 

To περίφημο άγαλμα του Hiram Powers «Greek Slave» 
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Η Μαργαρίτα Μηνιάτη ήταν το  μοντέλο για το κεφάλι του αγάλματος αυτού. 

Λεπτομέρεια  

Η Μηνιάτη ασχολήθηκε με τα ανεξήγητα φαινόμενα που γι’αυτά ομιλούσαν οι 
απόκρυφες επιστήμες(sciences occultes), όπου η θεοσοφική Μαργαρίτα θα 
βρει πέρα από τον υλικό άνθρωπο το ιερό μονοπάτι των προφητών. Γίνεται 
φωτισμένη οδηγός για την αποκάλυψη μιας ανώτερης αλήθειας. Την 
ονομάζουν «δέκατη Μούσα», «Αμαζόνα των πνευματικών αγώνων», «νέα 
Ασπασία». 

Ο Συρέ γράφει γι’αυτήν την περίοδο της ζωής της: «είναι ηρωική αμαζόνα ή 
επαναστατική Σουλιώτισσα; Υπήρξε σε προγενέστερη ζωή μάντισσα; Δεν 
μπορεί κανείς να μείνει ανεπηρέαστος από την ψυχική της γοητεία, αυτής της 
δυνατής προσωπικότητας(pius santé personalite’)».93 

Το έτος 1865, εποχή αναμνηστικών εορτών στην Ιταλία για την έκτη 
εκατονταετηρίδα του Δάντι και η Μαργαρίτα συγγράφει σε πολύ σύντομο 
διάστημα το έργο της «Dante and his times», γραμμένο στην Αγγλική γλώσσα 
και με εξώφυλλο από τοιχογραφία του Τζιόττο. Παρουσιάζει το έργο της στον 
Βίλλαρι, ο οποίος ξαφνιάστηκε και όταν το διάβασε είπε ξερά: καλό. 

Το 1870, με την κήρυξη του γαλλογερμανικού πολέμου, ο όχι γνωστός τότε 
Γαλλο-Αλσατός συγγραφέας Εδουάρδος Συρέ γράφει το πρώτο του μελέτημα 
πάνω στα γερμανικά λαϊκά τραγούδια «Histoire du lieud», το πολύ σπουδαίο 
έργο του «Η Ιστορία του μουσικού δράματος», καθώς και ένα άρθρο για τον 
Βάγκνερ. 

Γνωρίζεται με την Μαργαρίτα και οι γνώσεις της τον καθηλώνουν και γράφει 
γι’αυτήν: «Το φωτοβόλο κοίταγμά της με θέρμανε με τη βαθειά περιέργειά 
του, λες και ήθελε να διεισδύσει ως τις τελευταίες ίνες μου...» 

Ο Συρέ, παρ’όλου που ήταν έγγαμος, γεννημένος το 1841, είκοσι χρόνια πιο 
νέος από την Μαργαρίτα, την ερωτεύεται παράφορα. Γράφει η Μαργαρίτα: 
«Είναι ξανθός, ψηλός, ωραίος και φίλος της ομορφιάς και της Αλήθειας, 
εραστής της Γυναίκας και φυσιολάτρης...»  

Οι «Μεγάλοι Μύστες», ένα έργο που ενέπνευσε πολλές γενιές αναγνωστών, 
είναι προϊόν της ώριμης συγγραφικής περιόδου του Εντουάρντ Συρέ, κατά την 
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οποία προσπάθησε να επιδείξει τη βασική ενότητα πίσω από όλες τις 
ανώτερες θρησκείες. Θρησκείες που λειτουργούν ως μέσα αποκάλυψης του 
ενός θείου κόσμου, μέσω της ψυχής των προφητών τους.  
Στην πραγματικότητα, πηγή έμπνευσης για το συγκεκριμένο έργο, όπως και τα 
«Ιερά της Ανατολής» και «η Θεία Εξέλιξη», υπήρξε η γνωριμία του με τη 
Μαργαρίτα Αλμπάνα-Μηνιάτη, η οποία τον ώθησε να μελετήσει τα 
προβλήματα της ανθρώπινης φύσης, της μοίρας και της μεταθανάτιας ζωής. 
Έτσι όντας νους επιστημονικά εκπαιδευμένος στο Πανεπιστήμιο της 
γενέτειράς του, το Στρασβούργο, προσπάθησε ο Εντουάρντ Συρέ να 
συνδυάσει τις πνευματικές του ενοράσεις με την επιστήμη και σε πολλές 
περιπτώσεις οι αναπλάσεις των γεγονότων και των τόπων υποδεικνύουν με 
καταπληκτική σαφήνεια ιστορικά τεκμηριωμένες μαρτυρίες.  
Όμως, η δύναμη του έργου του αυτού δεν βρίσκεται στις τεχνικές του 
λεπτομέρειες. Κρύβεται στο γεγονός ότι ο Εντουάρντ Συρέ κατόρθωσε να 
αγγίξει ένα μέρος της λάμψης της παγκόσμιας πνευματικής κληρονομιάς.  
Με τούτη τη λάμψη όπλισε την πέννα του και κατόρθωσε να γοητεύσει 
εκατομμύρια αναγνώστες σ' ολόκληρο τον κόσμο. 
Η Μαργαρίτα Αλβάνα-Μηνιάτη έζησε μέχρι το θάνατό της μετακινούμενη 
κατά καιρούς στις κατοικίες της που διατηρούσε στη Ρώμη και τη Φλωρεντία, 
όπου, κυρίως στην οδό Καβούρ, όπως συνηθιζόνταν από τις μορφωμένες 
κυρίες της αριστοκρατίας της εποχής, φιλοξενούσε καλλιτέχνες και ποιητές, 
διοργανώνοντας φιλολογικές και μουσικές  βραδιές. 

Μάλιστα υπήρξε και δημοσιογράφος, ανταποκρίτρια της εφημερίδας του 
Λονδίνου «THE TIMES», κατά την περίοδο 1863-1880 και από την 
αλληλογραφία της με το θείο της Κ.Παλατιανό, γραμμένη σε χαρτί εξαιρετικής 
ποιότητας και λόγω της ιδιαίτερα ακριβής του τιμής είναι γραμμένο σε σχήμα 
χειρόγραφων σειρών, οι οποίες σχηματίζουν τετράγωνα(κατριγέ),  γνωρίζουμε 
πολλές ιδέες της σχετικές με την αισθητική του Λόγου, καθώς και ευκαιριακές 
πληροφορίες για τον Εμφύλιο πόλεμο στη Βόρειο Αμερική. 

ΕΡΓΑ ΤΗΣ 

 Μελέτη για τους «Βύρωνα και Σέλλεϋ», 1880, στην ιταλική γλώσσα, έργο 
που είναι και βιογραφικό και κριτικό και επισημαίνει τις επιδράσεις 
στην έμπνευσή τους. Για τον Μπάυρον αναφέρει την φιληδονία του και 
για τον Σέλλεϋ την πνευματικότητά του. 

 «Ο Δάντης και ο καιρός του», 1865, στα Αγγλικά. Εμπεριέχει ιστορικά 
σχόλια από τις έριδες, τις διαμάχες και τους διαχωρισμούς των Παπικών 
σε Bianci e Neri. Για τον Δάντη η Μαργαρίτα Αλμπάνα-Μηνιάτη 
αποφαίνεται ότι έφερε στο φως τους θησαυρούς της Ιταλικής γλώσσας 
που την γονιμοποίησε με την πνοή του. 



Το έργο της αυτό έτυχε ευνοϊκότατων σχολίων. 

 «Το θέατρο Μπάυρωυτ και η μουσική αναμόρφωση του Ριχάρδου 
Βάγκνερ», 1872, στη γαλλική. Αναφέρεται σε μία συναυλία του Βάγκνερ 
στην πλατεία μπροστά από το θέατρο Μπάυρωυτ, συναυλία που 
τελείωσε με την «Ωδή στη χαρά». Σχολιάζοντας η Αλμπάνα γράφει ότι η 
μεγαλοφυΐα του Βάγκνερ μετέδωσε όλες τις ατέλειωτες αποχρώσεις της 
μουσικής! 

 «Η γυναίκα και η αποστολή της», 1875, στα Γαλλικά. Πρόκειται για μία 
μελέτη για την αποστολή της γυναίκας στην κοινωνία, που ανάλογα με 
τα ιδανικά κάθε λαού η γυναίκα στέκει στην ανώτερη βαθμίδα. 

Για την Ελληνίδα αναφέρεται στην Παλλάδα, Αφροδίτη, Ελένη, Διοτίμα, 
Ασπασία, Σειρήνα Κίρκη, Βακχίδα, Εκάτη, Νέμεσις, Ερινύα. Επίσης 
αναφέρεται και σε γυναίκες της Ιταλίας, της Σκωτίας, της Αγγλίας. Λέει η 
Αλμπάνα ότι  όπως Poeta nascita=ο ποιητής γεννιέται, έτσι και 
προνόμιο για τη γυναίκα είναι το γεγονός ότι το παιδί γεννιέται στα 
σπλάχνα της. 

 «Τα ιστορικά σχεδιογραφήματα του παρελθόντος της Ιταλίας, από την 
πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την πρώτη Αναγέννηση των 
Γραμμάτων και των Τεχνών», 1876, στην αγγλική γλώσσα. Έχει το έργο 
αυτό την εξής αφιέρωση: «Στον Εντιμώτατον Γουλιέλμο Έγουαρτ 
Γλάδστωνα, μέλος του Κοινοβουλίου, τον φωτισμένον φίλον της 
Ελληνικής και Ιταλικής Φιλολογίας και Τέχνης, τον ακλόνητον πρόμαχον 
της πολιτικής και θρησκευτικής ελευθερίας, οι σελίδες αυτές 
αφιερώνονται με την ευμενή άδειά του, με ευγνωμοσύνη και 
θαυμαστικό σεβασμό από μία Ελληνίδα».  

Περιγράφονται στο έργο αυτό illuminated works,δηλαδή έργα τέχνης, 
όπως ο ναός του Σίμωνος του Στυλίτου στη Συρία, η Αγία  του Θεού 
Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, οι Βυζαντινές εκκλησίες της Ιταλίας στη 
Ραβέννα του San Vitale, καθώς και ο μητροπολιτικός  ναός της Ανκόνα, 
ο Άγιος Μάρκος στη Βενετία και λεπτομέρειες από έργα σε χρυσό και 
άργυρο. 

 «Ο Κορρέγιος, η ζωή και το έργο του», στη γαλλική, 1881, το οποίο είναι 
και το αριστούργημά της. Έχει αρχίζει να συλλέγει υλικό για το έργο της 
αυτό και ευρισκόμενη στο Λουγκάνο, ενώ ο Συρέ στο Παρίσι, 
αλληλογραφούν, και η Μαργαρίτα γράφει: «δεν θα μείνω άεργη στη 
μοναξιά μου...». Ενώ ο Συρέ γράφει: «Η Ελληνίδα συνεπαρμένη από τον 
Λομβαρδό καλλιτέχνη, θέλησε να τον αναστήσει...».  



Για τον σκοπό αυτό ταξιδεύει, επίσης, από την Φλωρεντία στην Πάρμα 
και στη Ρώμη, συλλέγοντας πολύτιμα στοιχεία για το ζωγράφο Κορρέγιο 
και το έργο του που χαρακτηρίζεται από τις άπειρες σε αριθμό 
Μαντόνες του, αλλά και από υπέροχες θρησκευτικές τοιχογραφίες, που 
στο έργο της η Μαργαρίτα συγκρίνει αναλυτικά και τις περιγράφει.  

 «Η Κατερίνη της Σιέννας», 1886, στη γαλλική. «Catherine de Sienne, sa vie 
et son role dans l’Italie du XIVe sciecle». Αναφέρεται στην Οσία 
Κατερίνη η οποία είχε περίεργους και παράδοξους οραματισμούς. 
Γνώστρια των ψυχοπνευματικών λειτουργιών του εγκεφάλου, η 
Αλμπάνα, έχει την πρόθεση να δείξει την λογική αλληλουχία της 
Κατερίνης και την αυτόματη αποκάλυψη και πρόοδο που φανερώνει η 
«δεύτερη όραση»(second vue), την εσωτερική, την αληθινή ζωή της, 
από το πρώτο ενσυνείδητο ξύπνημά της ως την υπέρτατη πάλη του 
θανάτου. Δίνει μία υπέροχη περιγραφή της Σιέννα, ανεφέρεται στα 
ινδικά μυστήρια, στις αρχαίες επιστήμες, στο Μεγάλο Σύνολο, τον πόθο 
της ψυχής από το φυσικό προς το ανθρώπινο και του ανθρώπινου προς 
το θεϊκό. 

Περιγράφεται η συνάντηση της Κατερίνης με τον Ποντίφηκα Γρηγόριο το 
ΧΙ, το 1376, και η συνομιλία τους στην Αβινιόν της Γαλλίας. Κατ’αυτήν τη 
συνομιλία πείθεται ο Πάπας να αναθέσει στη νεαρή Κατερίνη την 
αποστολή ειρήνευσης μεταξύ Αβινιόν και Ρώμης για την επιστροφή του 
στη Ρώμη. Έτσι, στις 17 Ιανουαρίου 1377, ο Πάπας επιστρέφει στη Ρώμη, 
όπου του γίνεται θριαμβευτική υποδοχή. 

«Καμμία από τις πνευματικές Νύμφες του Χριστού δεν εστάθηκε αξιώτερη 
από αυτήν...» 

Ακόμη η Μαργαρίτα Αλμπάνα-Μηνιάτη συγγράφει: 

 Μία μισοτελειωμένη μελέτη για την Ιωάννα ντ’Άρκ και 

 Μία συμπληρωματική εργασία πάνω στον Σέλλεϋ, σχετικά με τον 
«Προμηθέα» του, 1889.94 
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ  

 

                                               

Για τη Μαργαρίτα Αλβάνα-Μηνιάτη γράφει η Αθηνά Ταρσούλη: «Ο διάσημος 
καθηγητής Ροζίνης της στέλνει από την Πίζα τα δοκίμιά του για να πει εκείνη 
την τελευταία λέξη, πριν τα τυπώσει. Ο ιστορικός ντε Γκουμπερνάτις και άλλοι 
την αποκαλούν «Νύμφη της Ηγερείας».  

Στάθηκε ως πνευματικός σύντροφος του Edouard Schure’, όπως πρωτύτερα 
και του Πασκουάλε Βίλλαρι που, χάρις σε εκείνης τη ζωογόνο πνοή, το έργο 
του «Σαβαναρόλας» του έδωσε τη δόξα και τη φήμη του μεγάλου και 
εμπνευσμένου συγγραφέως.»95 

 Pasquale Villari (1827-1917) 

Ήταν Ιταλός πολιτικός και ιστορικός. Γεννήθηκε στη Νάπολη. Πήρε μέρος στην 
εξέγερση του 1848 εναντίον των Βουρβόνων και έπειτα ως εξόριστος 
εγκαταστάθηκε στην Φλωρεντία.  

Είχε έντονη κοινοβουλευτική δράση, αφού διετέλεσε  Γερουσιαστής του 
Κοινοβουλίου, το 1884 και Υπουργός Παιδείας,  το 1891. Επίσης διετέλεσε και 
καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Πίζας.  

Τα πιο σημαντικά του έργα, τα οποία και τον καθιέρωσαν ως μεγάλο ιστορικό 
είναι: «Storia di Gerolamo Savonarola e dei suoi tempi» και «Niccolò 
Machiavelli e i suoi tempi». 
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Ο Villari πέρα από σημαντική προσωπικότητα της Ιταλικής Ιστορίας, υπήρξε 
σταθμός και στη ζωή της Μαργαρίτας Αλμπάνα. Η γνωριμία τους έγινε με τη 
μεσολάβηση του πατέρα της Sir Frederick,  όταν ο Villari έφυγε εξόριστος από 
την Νάπολη και πήγε στην Τοσκάνη για να ασχοληθεί με την Ιστορία. 

Ήταν νέος και άγνωστος. Η χημεία μεταξύ τους  φάνηκε από την πρώτη στιγμή 
και συνδέθηκαν στενά.  Η Μαργαρίτα υπήρξε για εκείνον η κινητήρια δύναμη 
που θα τον έκανε  να ανακαλύψει όλες του τις ικανότητες, μέσω της εμπειρίας 
 και των γνώσεών της.  

Όντας έξυπνος και οξυδερκής άνθρωπος, βρήκε στη Μαργαρίτα την ευκαιρία 
της ζωής του, φροντίζοντας παράλληλα να καλύπτει την  ερωτική μοναξιά της 
μέσα στο αξιόλογο κατά τα άλλα  περιβάλλον της. Ερωτεύονται, και  όπως η 
ίδια ομολογεί ήταν «Ένας έρωτας, από εκείνους που δεν οδηγούν σε γάμο».Η 
επίδρασή της στην ζωή του ήταν μεγάλη. Ο ίδιος παραδέχεται ότι το βιβλίο 
 του για τον Savonarola  που  τον έκανε γνωστό σε όλη την Ιταλία, δεν θα 
τελείωνε ποτέ αν δεν υπήρχε εκείνη. 

Ο Pasquale Vilarri ήταν φιλόδοξος και αδίστακτος, όσον αφορά την ανάδειξη 
του εαυτού του και άρχισε να αλλάζει συμπεριφορά. Απέκτησε φήμη και 
αξιώματα, έγινε υπερόπτης, αυταρχικός και γεμάτος αλαζονεία.  

Έγινε επικριτικός στα έργα της Μαργαρίτας, όπως παρατηρήσαμε σχετικά με 
τη βιογραφία του Δάντη και έτσι η επικοινωνία μεταξύ τους άρχισε να γίνεται 
πιο αραιή, ωσότου τελείωσε. Ο χωρισμός τους την πλήγωσε πολύ και έμεινε 
σαν μία καλή, αλλά και κακή ανάμνηση σε όλη της την ζωή. 

 

      Ο Edouard Schure’(1841-1929) 

Ήταν φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, μυθιστοριογράφος, 
κριτικός μουσικής και εκδότης. Γεννήθηκε στο Στρασβούργο.  

Ο Schure’ γνωρίστηκε με τη Μαργαρίτα στη Φλωρεντία το 1871. Τότε  ήταν 
ακόμη άγνωστος, φοβισμένος  και σε αμφιβολία και για την δυναμική του και 
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για τις ικανότητές του. Η συνάντησή του μαζί της υπήρξε καθοριστική για την 
ζωή και το έργο του. 

Η Μαργαρίτα αντιλαμβανόμενη τα προτερήματά του θεώρησε ότι  έπρεπε να 
τον βοηθήσει. Συναντιόντουσαν  σχεδόν σε καθημερινή βάση και αντάλλασαν 
απόψεις για τη ζωή,  τη θρησκεία,  την αλήθεια,  την μουσική κ.α.  

Εκείνος  την εμπιστευόταν και ζητούσε την συμβουλή της και την κριτική της 
για τα έργα του. Έτσι αναπτύχθηκε μεταξύ τους ένας βαθύς και ειλικρινής 
έρωτας.  

Ταξίδεψαν μαζί στην Ευρώπη  για να γνωρίσουν από κοντά έργα διάσημων 
ζωγράφων και καλλιτεχνών. Του έμειναν βαθιά ριζωμένα τα λόγια της και η 
κριτική της για τα έργα αυτά και τον επηρέασαν σε τέτοιο βαθμό που 
ανέπτυξε την κριτική του σκέψη και άρχισε να αποκτά σιγά-σιγά την 
εμπιστοσύνη προς τον εαυτό του. Η σοφία της έγινε φάρος γι’αυτόν. 

Της όφειλε τόσα πολλά που σαν μια μικρή ανταμοιβή τής αφιέρωσε το  βιβλίο 
του «Μεγάλοι Μύσται», ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας 
ιστοριογραφίας. Η Μαργαρίτα υπήρξε, όπως ο ίδιος αναφέρει, η μούσα του.  
 

 
 
Οι «Μεγάλοι Μύστες», ένα έργο που ενέπνευσε πολλές γενιές αναγνωστών, 
είναι προϊόν της ώριμης συγγραφικής περιόδου του Εντουάρ Συρέ, κατά την 
οποία προσπάθησε να επιδείξει τη βασική ενότητα πίσω από όλες τις 
ανώτερες θρησκείες. Θρησκείες που λειτουργούν ως μέσα αποκάλυψης του  
θείου κόσμου, μέσω της ψυχής των προφητών τους.  
Στην πραγματικότητα, πηγή έμπνευσης για το συγκεκριμένο έργο, όπως και τα 
«Ιερά της Ανατολής» και η «Θεία Εξέλιξη», υπήρξε η γνωριμία του με τη 
Μαργαρίτα Αλμπάνα-Μηνιάτη, η οποία τον ώθησε να μελετήσει τα 
προβλήματα της ανθρώπινης φύσης, της μοίρας και της μεταθανάτιας ζωής.  
 



Νους επιστημονικά εκπαιδευμένος στο Πανεπιστήμιο της γενέτειράς του, το 
Στρασβούργο, προσπάθησε να συνδυάσει τις πνευματιστικές του ενοράσεις 
με την επιστήμη και σε πολλές περιπτώσεις οι αναπλάσεις των γεγονότων και 
των τόπων υποδεικνύουν με καταπληκτική σαφήνεια ιστορικά τεκμηριωμένες 
μαρτυρίες.  
Όμως, η δύναμη του έργου αυτού δεν βρίσκεται στις τεχνικές του 
λεπτομέρειες. Κρύβεται στο γεγονός ότι ο Εντουάρντ Συρέ κατόρθωσε να 
αγγίξει ένα μέρος της λάμψης της παγκόσμιας πνευματικής κληρονομιάς. Με 
αυτή τη λάμψη όπλισε την πέννα του και κατόρθωσε να γοητεύσει 
εκατομμύρια αναγνώστες σε ολόκληρο τον κόσμο. 
 Έμεινε κοντά στην Μαργαρίτα ως το τέλος της ζωής της, πιστός και 
πνευματικός φίλος. Δίπλα στο προσκέφαλό της άκουσε: «Εκείνος που, σε 
βαθιά θλίψη και πόνο, έχει πάρει μια γεύση της αιωνιότητας, έχει επίσης 
πάρει μια γεύση της αθανασίας». Ήταν τα τελευταία ψελλίσματα της 
Μαργαρίτας, της σπουδαίας αυτής Κερκυραίας λογίας,   εγκαταλείποντας τον 
κόσμο τούτο. 
Σε επιστολή του ο Συρέ προς την οικογένεια της Μαργαρίτας, μετά το θάνατό 
της την ονομάζει «la perle di Corfu», δηλ. το μαργαριτάρι της Κέρκυρας. 

Η παρέλαση πολλών αξιόλογων και διάσημων προσωπικοτήτων  από το 
σαλόνι της, αποδεικνύει τη μεγάλη της προσωπικότητα διότι, και  η 
Μαργαρίτα  είχε δυναμική πρόσβαση  προς αυτούς,  αλλά και εκείνοι είχαν 
ανάγκη την φιλία της,  λόγω της πνευματικής της αξιοσύνης.  

Η Μαργαρίτα είχε την ικανότητα να ωθεί τους ανθρώπους προς τα πάνω. 
Εμφανέστατο παράδειγμα ο  Pasquqle Villari και  ο Edouard Schure’.   Εκείνη 
υπήρξε ο καθοδηγητής, ο εμψυχωτής και ο πνευματικός τους μέντορας.  

Οι συζητήσεις  περιστρέφονταν γύρω από την εποχή τους  αλλά είχαν  και 
αναφορές στο παρελθόν και το μέλλον της ανθρωπότητας. Όλοι τους άφησαν 
το στίγμα τους  στην Ιστορία, ο καθένας με την ειδικότητά του και τις πράξεις 
του, γινόμενοι πρωτοπόροι για τους μεταγενέστερους. Η Κερκυραία 
Μαργαρίτα Αλμπάνα-Μηνιάτη με τα έργα της στιγμάτισε τον αιώνα που έζησε 
σαν μια πρωτοπόρα και επαναστατική γυναίκα που ήταν.  

Μεταφράσαμε ένα μικρό απόσπασμα από το έργο του Ε.Schure’ «Το έργο της 
Μαργαρίτας Αλβάνα, Le Correge, sa vie et son oeuvre», συμπληρωμένο με ένα 
δοκίμιο, μία βιογραφία της ζωής της, όπου αναφέρει σχετικά με την 
προσωπικότητά της: «Η Μαργαρίτα Αλβάνα είναι οπλισμένη με μία αληθινά 
αρσενική θέληση και με μία δύναμη που χαρακτηρίζει τις υψηλής ποιότητας 
γυναίκες. Ο τύπος της είναι αυτός της Γυναίκας-Μούσας, της παθιασμένης 



έμπνευσης. Τύπος σιδερένιος και συγχρόνως τρυφερός. Όλη της τη ζωή 
αναζητούσε το Ωραίο και τον Έρωτα...Ήταν Γυναίκα, Ελληνίδα και Μούσα...»96 

Η Μαργαρίτα από το 1860 άρχισε να συνεργάζεται και με ιταλικές εφημερίδες 
και περιοδικά και δεν έπαψε σε όλα, σχεδόν, τα έργα της να εξυμνεί την 
Ελλάδα και να υπερηφανεύεται για την καταγωγή της. 

Πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου 1887, σε ηλικία 66 ετών, στο Λιβόρνο και τάφηκε 
στη Φλωρεντία. Εκδόθηκε τότε ένα βιβλιαράκι το οποίο περιγράφει τα της 
κηδείας της και λοιπών εκδηλώσεων.97 

 

 

Από το πιο πάνω βιβλίο επιλέξαμε μερικά άρθρα: 

Η Κηδεία της Μαργαρίτας, Εφημερίδα Nazione 2/10/1887 

«Μια τελετή που άρμοζε στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της έλαβε χώρα την 
Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 1887, στον σταθμό Strada Ferrata, στην 
Φλωρεντία. 

Στην αίθουσα, την λεγόμενη πρώην βασιλική, περίπου πενήντα φίλοι 
βρίσκονταν μπροστά από το φέρετρο της άξιας  γυναίκας Μαργαρίτας 
Αλμπάνα-Μηνιάτη η οποία πέθανε δέκα ημέρες πριν στο Λιβόρνο. 

Η εφημερίδα Nazione είχε ήδη εκδόσει  μια εκτενή  βιογραφία της. 

Η θρησκευτική τελετή  έγινε πρωτοστατούντος του Αρχιμανδρίτη Παρθένιου 
Κελαΐδη ο οποίος συνόδευσε  την νεκρή  από το Λιβόρνο,  στην Φλωρεντία 
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όπου και ετάφηκε. Το φέρετρο ήταν σκεπασμένο από λουλούδια, μεταξύ των 
οποίων και ένα στεφάνι της Ελληνικής Κοινότητας του Λιβόρνο, που έγραφε: 
«Από τους συμπατριώτες σου».  

Ο Δήμαρχος του Correggio έστειλε συλληπητήριο  τηλεγράφημα,  καθότι η 
Μηνιάτη είχε τον  τιμητικό τίτλο κατοίκου αυτής της πόλης,  λόγω του βιβλίου 
που είχε γράψει  για τον μεγάλο ζωγράφο (Corregio). 

Επίσημα πρόσωπα που με την παρουσία τους έδωσαν τις τελευταίες τιμές 
ήταν: Ο Γενικός πρέσβης της Ελλάδος, ο Conte Arrivabene, ο Καθηγητής 
Trezza, ο Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ιππότης Chilovi, ο Κος και η Κα  
Golfarelli, Ο Κoς  De Ginoux, η Κοντέσσα De Gubernatis, o Κος Tommassuzzi, ο 
Κoς Cotterell και η κόρη του,ο Κύριος Loris Melikoff,  η  Κα Elisa Peruzzi και 
άλλοι θαυμαστές της. 

Τρεις επικήδειοι εκφωνήθηκαν.  Πρώτος  αυτός του  Καθηγητή Conte  De 
Gubernatis, ο οποίος ρητορικά,  αλλά  και με ζωντάνια διηγήθηκε την ζωή της 
Μαργαρίτας. Ο δεύτερος ήταν του καθηγητή Del Pozzo di Mombello,  ο οποίος 
αναφέρθηκε στην επιστημονική ποιότητα της Μαργαρίτας. Ο τρίτος έγινε από 
τον Edouard Schure’,  ο οποίος μίλησε εκ μέρους του κόσμου των λογίων της 
Γαλλίας, δικαιώνοντας  την ποιότητα της γυναίκας, της συγγραφέως και 
τελειώνοντας  μίλησε για την φιλοσοφία  και τον έμφυτο ιδεαλισμό αυτής της 
μεγάλης ψυχής. 

 

Στο τάφο της επάνω ο Edouard Schure’ έγραψε: 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΛΜΠΑΝΑ ΜΗΝΙΑΤΗ 
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΟ ΛΙΒΟΡΝΟ 20 ΣΕΠΤ. 1887 
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΑΥΤΗ Η ΓΥΝΑΙΚΑ 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ 

Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΦΛΕΓΟΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ 
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Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου των Κερκυραίων . 

Κέρκυρα, 16 Οκτωβρίου 1887 

Το Δημοτικό Συμβούλιο των Κερκυραίων αποτελούμενο από τα κάτωθι μέλη, 
με την θλιβερή αναγγελία του θανάτου της ενδόξου συμπατριώτισσας 
Μαργαρίτας Αλμπάνα-Μηνιάτη,η οποία με τα δικά της έργα παγκοσμίως 
διακρίθηκε στο χώρο των γραμμάτων, δοξάζοντας την ιδιαίτερη της πατρίδα 
Κέρκυρα και τους δικούς της ανθρώπους, με παμψηφία εκφράζει τη βαθειά 
του θλίψη για το χαμό της πολύτιμης ύπαρξης και αποφασίζει να μεταβιβάσει 
τα συλλυπητήριά του  στον θρηνόντα σύζυγό της, Γεώργιο Μηνιάτη, κάτοικο 
Φλωρεντίας. 

Ο πρόεδρος                                           Ο Δήμαρχος 

Χ.Βλάχος                                               Μ.Θεοτόκης 

Ο Δημογέρων 

Μάρκος Θεοτόκης 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των Δημοτικών Συμβούλων) 

Ο σύζυγος της Μαργαρίτας Αλμπάνα, Γεώργιος Μηνιάτης πέθανε το 1895, 
μένοντας πιστός στη μνήμη της, επισκεπτόμενος περίλυπος τον τάφο της. 

Ο δε Συρέ είχε συχνή αλληλογραφία με τη θυγατέρα της Μαργαρίτας, 
Ασπασία, πέθανε δε το 1929 στην πατρίδα του Αλσατία. 
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ΕΛΕΝΗ ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ-ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 

Μία άλλη σπουδαία γυναικεία μορφή της υψηλής και πνευματικής κοινωνία 
της Κέρκυρας είναι και η Ελένη Δενδρινού η οποία ανήκε στον κύκλο των 
πρωτοπόρων της διανόησης στην Κέρκυρα και ήταν επιστήθια φίλη του 
συγγραφέα Κωνσταντίνου Θεοτόκη.  

Η Ειρήνη Δενδρινού αποτελεί μία ιδιόρρυθμη και παράλληλα διδακτική 
περίπτωση για τα Νεοελληνικά Γράμματα. Ιδιόρρυθμη, διότι αδικήθηκε από 
τις ιστορικές συγκυρίες και, παρά το αξιόλογο λογοτεχνικό και κοινωνικό της 
έργο, καταδικάστηκε στην αφάνεια.98 

Πατέρας της Ειρήνης ήταν ο Γεώργιος Ζαβιτσιάνος, γόνος πασίγνωστης 
ηπειρωτικής καταγωγής οικογένειας.99 

Η Έλενα Βούλγαρη, μητέρα της Ειρήνης ήταν θυγατέρα του βουλευτή της 
Ιόνιας Βουλής, Βέγια Βούλγαρη, δεδηλωμένου αγγλόφιλου, ο οποίος 
διατηρούσε στενές κοινωνικές σχέσεις με τους Άγγλους της Κέρκυρας.100 

Η Ειρήνη είχε εννέα αδέλφια. Από τα κορίτσια, εκτός της Ειρήνης, διαθέτουμε 
στοιχεία για την Ολίβια, μετέπειτα Πατρικίου, για την Καλλιόπη, μετέπειτα 
Πουλιάση και για την Ουρανία, μετέπειτα Σισήνη. Από τα αγόρια γνωστοί ήταν 
ο αδελφός της Αρθούρος, ιατρός(1873-1960) και ο Κωνσταντίνος(1878-1951) 
βουλευτής με το Κόμμα των Φιλελευθέρων.101 
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Η Ειρήνη Α.Δενδρινού γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 9 Φεβρουαρίου 1879 και 
ήταν γόνος φωτισμένων ανθρώπων και εραστών της γνώσης. 

Τα έμφυτα χαρακτηριστικά της Ειρήνης συντέλεσαν στην ιδιαίτερα 
επιμελημένη και σφαιρική μόρφωσή της που ήλθε ως φυσικό επακόλουθο 
μιας προσεγμένης οικογενειακής αγωγής και μιας ορθά δοσμένης 
συστηματικής εκπαίδευσης.102  

Έτυχε, λοιπόν, αγωγής φιλελεύθερης κατά τα πρότυπα των αστών της εποχής 
γεγονός που η αντανάκλασή του είναι έκδηλη στο έγο της και τις κοινωνικές 
ιδέες της, όπως για παράδειγμα στις θέσεις της για το γλωσσικό και το 
γυναικείο ζήτημα, στα πατριωτικά της συναισθήματα και στις δημοκρατικές 
της ιδέες. Παράλληλα φέρει εμφανώς και στοιχεία συντηρητισμού, 
κληρονομιά από την αριστοκράτισσα μητέρα της. Τη συντηρητική αυτή 
εγκράτεια τη βρίσκουμε ανάγλυφη στο έργο της «Πεταχτές κουβέντες»  και 
στις πολυσυζητημένες, αν και ατελέσφορες σχέσεις της με τον Κωνσταντίνο 
Θεοτόκη. 

Φοίτησε στο Αρσάκειο Κερκύρας, το μοναδικό σχολείο θηλέων στο νησί και 
αποφοίτησε με «Άριστα». Ανώτατες σπουδές δεν πραγματοποίησε, καθ’ότι 
ήταν ανύπαρκτες για τις γυναίκες του καιρού της. 

«Νεανικές αμαρτίες» αποκαλούσε η ίδια τα πρωτόλεια έργα της, εκ των 
οποίων ελάχιστα έχει διαφυλάξει. Όμως τα έργα αυτά προοιωνίζουν σαφώς 
την πορεία της ως ποιήτριας και που μετά θα ξεπροβάλλει η δόκιμη 
συγγραφέας. 

Στα γράμματα έκανε την εμφάνισή της στα 16 χρόνια της με ένα πρωτόλειο, 
«Το τραγούδι του βαρκάρη», που δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα των 
Κυριών», της Καλλιρρόης Παρρέν.103 

Με χρονολογία 2/8/1886 δημοσιεύθηκε στην κερκυραϊκή εφημερίδα «Το 
Νέον Σύνταγμα» το μακροσκελές ποίημά της «Στην Κρήτη», γραμμένο σε 
δεκαπεντασύλλαβο στίχο. 

Ακολουθεί το πεντάστροφο ποίημά της με τον τίτλο «Το χελιδόνι», ποίημα 
ερωτικό που δημοσιεύθηκε, επίσης, στην «Εφημερίδα των Κυριών».104  

Στις 12/05/1897 δημοσιεύει στην Κέρκυρα το πατριωτικό ποίημα «Σταις 
ψυχαίς εκείνων που σκοτώθηκαν πολεμώντας για την ιερήν ιδέαν της 
Ελλάδος», σε πολιτικό στίχο, ακολουθώντας την τεχνική του δημοτικού 
τραγουδιού. Έκδηλος διαφαίνεται ο πόνος για την προδωμένη Μεγάλη Ιδέα, 
καλλιεργημένη από τον Ιάκωβο Πολυλά, σε θεωρητικό επίπεδο, και από τους 
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Λ.Μαβίλη, Ν.Κογεβίνα και Κ.Θεοτόκη, στην πράξη, γεγονός που θα συντελέσει 
στη διαμόρφωση αντιβασιλικής συνείδησης και πίστης που θα ακολουθήσει 
στο εξής η ποιήτρια. 

Επίσης, σε πολιτικό στίχο θα δημοσιεύσει το ποίημα «Μάνα Ελλάδα», με 
έντονη την επίδραση από τον «Όρκο» του Μαρκορά. Και στις 8/11/1897 στην 
Εφημερίδα των Ειδήσεων του Ν.Πετσάλη, δημοσιεύει το ποίημα «Το 
μνημόσυνο των σκοτωμένων Κερκυραίων», χρησιμοποιεί δε το ψευδώνυμο 
«Ελληνοπούλα». Το ποίημά της αυτό θυμίζει Α.Κάλβο, και αναφέρεται στους 
νεκρούς του 10ου Συντάγματος, που τόσο έντονα άγγιξε τις ψυχές των 
φιλοπάτριδων Κερκυραίων.105 

Ακολουθούν τα έργα: «Εις Λεύκωμα Πρωτοχρονιάς», ποίημα, και τα 
πεζογραφήματα, «Χωρισμός», «Το όνειρο», «Μια ευχή» και «Μια θύμηση». 

Παντρεύεται τον Ανδρέα Δενδρινό, γόνο γνωστής από το 17ο αιώνα 
οικογένειας της Κέρκυρας, που συμμετέχει ως υποψήφιος στον Αντιθεοτοκικό 
Συνδυασμό, τον οποίο είχε ιδρύσει ο πενθερός του, Γεώργιος Ζαβιτσιάνος. 

Ο Ανδρέας Δενδρινός, ως οπαδός του Πολυλά, μαζί με τους Κωνσταντίνο 
Ζαβιτσιάνο, αδελφό της Ειρήνης, προσεταιρίζεται και τον Λορέντζο Μαβίλη, 
ενάντια στο Γ.Θεοτόκη. Αναδείχθηκε συνεχιστής του Πολύχρονου Κωνσταντά 
στο Αγροτικό Ζήτημα και πρωτοπόρος στο Φιλελεύθερο Κίνημα της 
Κέρκυρας.106 

Η Ε.Δενδρινού αρχίζει τη συνεργασία της με το περιοδικό «Νουμάς», τον 
Ιανουάριο του 1905, με το πεζοτράγουδο «Το πρώτο μας φιλί», όπου, με έναν 
άκρατο ρομαντισμό, αναφέρεται στη μνήμη και την παθολογική ωραιοποίηση 
του παρελθόντος(«...ζητάω σαν τρελός τη σκιά του περασμένου»). 

Η Ε.Δενδρινού ζει στο μεταίχμιο δύο εποχών και βιώνει τη μετάβαση από το 
παλιό στο νέο, γι’αυτό και συμπλέκονται και συμβιώνουν στα έργα της τα 
ρομαντικά στοιχεία, με όσα καινούργια καθιέρωσε η γενιά του ’30, αναφορικά 
με τη γλώσσα και την τεχνική.107 

Η Δενδρινού θα εξετάσει τις νέες των δύο φύλων σχέσεις, μέσα από την 
αστικοποίηση της ζωής των προσώπων, ζώντας η ίδια πλέον στην Αθήνα, 
επηρεαζόμενη από την αστική τάξη που ζει, αλλά και τη μικροαστική την 
οποία γνωρίζει στον περίγυρό της. 

Στα έργα της δεν διστάσσει να περιλάβει και να προβάλλει περιπτώσεις 
ιδιόμορφες, ακόμη και περιθωριακές, συμπληρώνοντας τις απόψεις και 
θεωρήσεις του συμπατριώτη και επιστήθιου φίλου της, Κωνσταντίνου 
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Θεοτόκη, καταγράφοντας θέματα πρωτότυπα, όπως η γυναικεία φιλαρέσκεια, 
στα διηγήματά της που τα τιτλοφορεί «Από τον κόσμο του σαλονιού» .  

Επίσης προβάλλει κριτικά τις γλυκανάλατες σχέσεις των σαλονιών της αστικής 
παρακμής, στο έργο «Πεταχτές Κουβέντες», το οποίο επανεκδίδεται στο 
περιοδικό «Κερκυραϊκή Ανθολογία». Εδώ γίνεται ένας συνδυασμός και μία 
προβολή της παθογένειας και της νοσηρότητας των αστικών συνηθειών των 
Αθηνών με αυτήν της Κέρκυρας, με μόνη διαφορά ότι, ενώ ο Κων.Θεοτόκης 
εμμένει στην εντοπιότητα, η Δενδρινού διαθέτει μία συνθετική ικανότητα 
παρουσίασης στοιχείων και απόψεων. 

Το έργο της «Εξαγνισμός», είναι νουβέλα και πρόκειται για μία κερκυραϊκή 
ηθογραφία, που εγκύπτει σε θέματα πρωτότυπα για την εποχή, όπως είναι η 
ψυχοπαθολογία και η ψυχαναλυτική, που προβάλλονται μέσα από την 
ιστορία του έργου που αφορά τον παρανοϊκό έρωτα ενός ψυχικά άρρωστου 
μοναχού, ο οποίος οδηγούμενος από το ερωτικό του πάθος, καταφεύγει στη 
διάπραξη φονικού.108 

Η Ε.Δενδρινού προσπαθεί να θίξει δύο θέματα: 

α) την παράνοια ως λογοτεχνικό θέμα και 

β) την ιδιότητα ως ιερωμένου που εξωθήθηκε στο μοναχισμό, χωρίς να είναι 
επιλογή του.  

Από αυτό το γεγονός ορμώμενη η Ε.Δενδρινού θίγει το θέμα του πώς 
λειτουργούσε η Εκκλησία ως άσυλο αναξιοπαθούντων, εγκληματιών, μέσω 
του πειθαναγκασμού ενδεών και αδυνάτων ατόμων, προκειμένου να 
στρατολογηθούν στον κλήρο, λόγω της έλλειψης ανδρών που θα 
επιθυμούσαν να εισέλθουν στις τάξεις της. 

Ακόμη η Ειρήνη Δενδρινού στα έργα της προβάλει τη θέση της γυναίκας ως 
ερωτικής συντρόφου, ως μητέρας και ως προσωπικότητας. 

Είναι δημοτικίστρια, ευαισθητοποιημένη στα θέματα των έμφυλων διαφορών 
και σχέσεων και καταλήγει να συναντηθεί με το αστικό διήγημα και 
μυθιστόρημα, όπως αυτά καλλιεργήθηκαν στην Αθήνα. 

Τόσο το έργο της «Στη συκαμιά από κάτω», όσο, κυρίως, το πεζογράφημά της 
«Σ’ένα γυμνάσιο θηλέων» απέχουν από την κερκυραϊκή λογοτεχνική ακμή και 
έχουν τα πανελλήνια μεταπολεμικά χαρακτηριστικά.109 

                                                           
108 Θεοδόσης Πυλαρινός, Ελένη Α.Δενδρινού, Η διαπάλη των δύο φύλων στα έργα Επτανήσιων πεζογράφων 

(1850-1920), Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας, αρ.27, 2011, σελ.219. 

 
109 Όπως και ανωτέρω, σελ.219-220. 



Η λογοτέχνις και παιδαγωγός, Κατίνα Παππά, έζησε δίπλα στην Ειρήνη 
Δενδρινού και επηρεάστηκε από αυτή, από την επτανησιακή παιδεία, αλλά 
και τον κύκλο των Σολωμικών.  

Η Δενδρινού ήταν φίλη του ποιητή Διονύσιου Σολωμού, ο οποίος τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του τα πέρασε στην πόλη της Κέρκυρας, προσφέροντας 
μεγάλη υπηρεσία στον πολιτισμό και στη διακίνηση ακόμη και πολιτικών 
ιδεών στην αστική τάξη της πόλης.  

 

 

 
Κορακιάνα - Από αριστερά όρθιοι: Κων. Θεοτόκης, Στέλιος Δεσύλλας, Λορέντζος Μαβίλης, Ανδρέας 
Κεφαλληνός. Καθιστοί: Σ. Μαρτζούκος, Ηλίας Σταύρου, Ειρήνη Δενδρινού ,Αλέξανδρος Πάλλης, 
Μ.Χαΐμης. 

Σταθμός στη ζωή της στάθηκε η γνωριμία της το 1903 με τον Κωνσταντίνο 
Θεοτόκη, μέσω του οποίου ήρθε σε επαφή με το σοσιαλισμό, το φεμινισμό 
και τις ευρωπαϊκές φιλοσοφικές ιδέες της εποχής.  

Η Δενδρινού πραγματοποίησε διαλέξεις για τη δημοτική γλώσσα, το έργο του 
Διονυσίου Σολωμού, του Μαρίνου Σιγούρου, του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, του 
Γεράσιμου Μαρκορά, του Λορέντζου Μαβίλη και με άλλα θέματα.  

Υπήρξε μέλος της εκδοτικής ομάδας της Κερκυραϊκής Ανθολογίας, 
συνεργάστηκε επίσης με το Νουμά, τη Νέα Εστία, την Ιόνιο Ανθολογία και 
άλλα έντυπα.  

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 

Ι.Ποίηση 

• Τα σονέττα. Έκδοση του περιοδ. Αλεξανδρινά Γράμματα, 1916. 

• Εξαγνισμός. Έκδοση του περιοδ. Αλεξανδρινά Γράμματα, 1916.  



ΙΙ.Πεζογραφία 

• Πετακτές κουβέντες.  

• Από τον κόσμο του σαλονιού 

• Ο ξένος και η μικρή μου φίλη 

• Η γιαγιά με τα εννιά εγγονάκια.  

ΙΙΙ.Μελέτες - Διαλέξεις 

• Το φιλί στη δημοτική μας ποίηση. 

• Ο ποιητής Λαυρέντιος Μαβίλης, Διάλεξη της κυρ. Ειρήνης Δεντρινού στην 
Ένωση Ερασιτεχνών Κερκύρας, την 8 Μαρτίου 1915 (με τη συνεργασία του 
Κ.Θεοτόκη). Κέρκυρα, 1915. 

• Η Κερκυραϊκή Σχολή (Σολωμός, Μαρκοράς, Κογεβίνας, Μαβίλης, 
Καλοσγούρος, Χρυσομάλλης, Θεοτόκης)· Προλεγόμενα Κ.Δάφνη. Κέρκυρα, 
1953.  

• Τα έργα του Λορέντζου Μαβίλη. Αλεξάνδρεια, εκδ. περιοδ. Γράμματα, 1915 
(επιμέλεια Ειρήνη Δεντρινού- Κων/νος Θεοτόκης). 

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Ειρήνη Ζαβιτσιάνου-Δενδρινού τα έζησε 
αποτραβηγμένη στο εξοχικό σπίτι της, στη γενέτειρά της, Κέρκυρα και 
απέθανε στην Αθήνα το 1974.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΕΝΗ ΑΡΜΕΝΗ-ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΥ 

 

Ελένη Αρμένη-Μοντσενίγου (1780 – 1840), ήταν Κερκυραία ευεργέτις, 
αριστοκρατικής καταγωγής. Το 1802 γνώρισε τον Κόμη Γεώργιο Μοντσενίγο, 
ειδικό απεσταλμένο του Τσάρου με σκοπό την σύσταση του Ιόνιου Κράτους. 
Παντρεύτηκαν το 1807 και μετά την άφιξη των Γάλλων Αυτοκρατορικών στην 
Κέρκυρα, αναχώρησαν για Βενετία. 

 Έκανε πολλές αγαθοεργίες και ενίσχυσε κοινωφελή ελληνικά ιδρύματα, ενώ 
με τη διαθήκη της άφησε μία  τεράστια περιουσία στο Φλαγγίνειο 
Φροντιστήριο και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, στην 
Βενετία. Επίσης, κληροδότησε στην Κερκυραϊκή Κοινότητα το ποσόν των 
1.000.000 αυστριακών λιρών, με τους τόκους των οποίων όρισε να 
σπουδάζουν στην Ελβετία παιδιά από άπορες κερκυραϊκές οικογένειες.  

Επίσης, με χρήματα του κληροδοτήματος διαμορφώθηκε η περιοχή της Πύλης 
Ραϊμόνδου, η παραλιακή οδός στη Γαρίτσα και προικίστηκαν άπορα κορίτσια. 

Κρίνουμε καλό να παραθέσουμε σ’αυτό το σημείο τη διαθήκη-κληροδότημα 
της κόμισσας Ελένης Λ.Μοντσενίγου η οποία περί τα τέλη του 1840 
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη των Ιονίων Νήσων Εφημερίδα.  

Αναφέρεται δε:  

«Μετά προθυμίας δημοσιεύομεν την διαθήκην της Κερκυραίας Ευγενούς 
Κυρίας Ελένης εκ της οικογενείας Αρμένου, Κομίσσης Μοντσενίγου. Εξ αυτού 
του πλείστου λόγου αξίου εγγράφου, φθάσαντος επισήμως εις την 
Κυβέρνησίν μας, θέλουν λάβει αφορμήν να ίδωσιν όλοι οι αυτής συμπολίται 
οπόσον σφοδρός και διακαής ήτον ο προς την πατρίδα έρως της ευεργέτιδος 
εκείνης Κυρίας.  

http://www.corfu-museum.gr/images/stories/prosopikotites/istorikes/746_477_x_600.jpg


Ενώ διά της πράξεως ταύτης, της δηλούσης την εσχάτην αυτής βούλησιν, 
εξεπλήρωσεν τα ιερά χρέη της συγγενείας και της φιλίας, αφιέρωσε μέγα 
μέρος της πλουσίας περιουσίας της εις πραγματικήν και διηνεκή ωφέλειαν της 
γης της γεννήσεώς της.  

Η πάτριος Κυβέρνησις, εις ήν ανετέθη τοσούτον φρονίμως η εκτέλεσις των 
αγαθουργών και προμηθών εγκαταστάσεών της θέλει μετά βεβαιότητος 
συμπράξει, εκπληρούσα τας υψηλάς υποχρεώσεις τας αυτή επιβαλλομένας, 
με τρόπον ώστε οι διατάξεις της φιλανθρώπου Διαθέτιδος να εκτελώνται 
μεθ’απάσης ακριβείας. 

Από τας πασιφανείς αποδείξεις τας οποίας η Ευγενής μακαρίτισσα μας 
έδωκεν περί της προς την αυτής Πατρίδα ζωηροτάτης αγάπης, βεβαιούμεθα 
ότι, αν εγνώριζεν την εγκαθίδρυσιν και την πρόοδον του Γυμνασίου μας, 
ήθελεν αδιστάκτως προτιμήσει αυτό παντός άλλου διά την εκπαίδευσιν των 
νεανίσκων, περί των οποίων ενδιαλαμβάνει εις την αυτής Διαθήκην.  

Αι ευλογίαι των υπανδρευσομένων νεανίδων και η αιώνιος ευγνωμοσύνη των 
εκπαιδευθησομένων νέων, χάρις εις την αξιέπαινον και αγαθοποιόν αυτής 
Διαθήκην, θέλουν είσθαι παντοτεινή παραμυθία εις την μακαρίαν ψυχήν της 
ΕΛΕΝΗΣ, μετά της οποίας οφείλομεν όλοι να ενωθώμεν διά να ικετεύσωμεν 
τον Ύψιστον υπέρ της ειρήνης και αναπαύσεως των δικαίων.» 

 Η παρούσα καταγραφή, σημειώνουμε, έγινε στην Κέρκυρα, στο Τυπογραφείο 
«Κάδμος» κατά το έτος 1875, με έξοδα του ιδίου αυτού Κληροδοτήματος.  

 «Εν Παταυΐω(Πάδοβα), την 27 Απριλίου 1840 Ε.Ν. 

Εγώ η υποφαινομένη, υγιής τας φρένας και το σώμα ούσα, και θέλουσα να 
διαθέσω περί της περιουσίας μου και υπαρχόντων, κατά τον σκοπόν και 
θέλησιν της υστάτης βουλήσεώς μου, διατάττω να γράψουν καθ’ 
υπαγόρευσίν μου τα εξής, όπως παραπλήσιον έγγραφον, φέρον παρά πόδας 
εκάστης σελίδος την υπογραφήν μου, θεωρείται ως η Διαθήκη μου. 

Περί όλης της ιδιαιτέρας περιουσίας μου, και περί όλης εκείνης την οποίαν 
έλαβα εκ της κληρονομίας του ανδρός μου, του τεθνεώτος Κόμητος Γεωργίου 
Μοντσενίγου, ως δήλον γίγνεται εκ της Διαθήκης μου, χρονολογουμένης εν 
Βενετία τας 30 Ιουνίου 1836, διαθέτω ως έπεται: 

Δίδω και καταλείπω εν είδει κληροδοτήματος εις τους τρείς αδελφούς 
Ιωάννην, Πέτρον και Αλεβίζην, Ευγενείς Κουερίνας εκ Βενετίας, ανεψιούς του 
τεθνεώτος ανδρός μου, την ποσότητα Λιτρών Αυστριακών εκατόν χιλιάδων, 
όπως έκαστος αυτών των τριών νέμεται κατ’ίσην μερίδα τον ενιαύσιον τόκον 
του ρηθέντος κεφαλαίου, θέλουσα ώστε το προμνησθέν κεφάλαιον των 
εκατόν χιλιάδων Λιτρών διατηρηθεί προς ωφέλειαν των γεννηθέντων και 



γεννηθησομένων τέκνων του Ιωάννου Κουερίνη, του μόνου εκ των τριών 
ειρημένων αδελφών έχοντος γυναίκα. 

Δίδω και καταλείπω εν είδει κληροδοτήματος, και άπαξ μόνον, εις τον Ευγενή 
Ιωάννην Γκουέρραν, ανεψιόν του τεθνεώντος ανδρός μου, την ποσότητα 
Αυστριακών Λιτρών πεντήκοντα χιλιάδων και αν προ της εκ των ζώντων 
μεταστάσεώς μου δεν ήθελεν αποδόσει εις εμέ την οποίαν επί του νυν με 
χρεωστεί αναπολειπομένην ποσότητα Αυστριακών Λιτρών εξ χιλιάδων 
τριακοσίων ενενήκοντα τεσσάρων και ογδοήκοντα πέντε χιλιοστών, ως δήλον 
γίγνεται εκ του βιβλίου μου Κατάστιχον Κεφαλαίων κ.τ.λ. και ωσταύτως δεν 
ήθελεν αποδώσει την άλλην ποσότητα Λιτρών χιλίων και τριακοσίων, 
δοθείσαν αυτώ παρά του τεθνεώτος ανδρός μου, ως καθίσταται γνωστόν εκ 
των αναφορικών επιστολών Γκουέρρα 22 Μαρτίου 1837 προς τον ειρημένον 
άνδρα μου απευθυνομένων, αι οποίαι σώζονται, η ποσότης αύτη, εξ ης 
συνίσταται αυτό το χρέος του, θέλει αφαιρεθεί εκ των ειρημένων πεντήκοντα 
χιλιάδων Λιτρών, ως επίσης θέλει αφαιρεθεί η εις εμέ οφειλομένη άλλη 
ρηθείσα ποσότης των άνωθι Αυστριακών Λιτρών 6,394,085. 

Διά τους συγγενείς μου εκ της οικογενείας Αρμένου εν Κερκύρα δεν κάμνω 
ενταύθα ουδεμίαν υπέρ αυτών διάταξιν, καθότι έκαμα προλαβόντως ταύτην 
παραχώρησα και δωρήσασα την κληρονομίαν, ήτις με περιήλθεν εκ της 
Διαθήκης του τεθνεώτος πατρός μου Δόκτορος Ιωάννου Αρμένου, ως 
μονογενή θυγατέρα του, κληρονομίαν της οποίας η ενιαύσιος πρόσοδος 
δύναται να λογισθή περί τας δύο χιλιάδας Ταλλήρων. 

Ως προηγουμένως εσυμφωνήσαμεν τη αυτή συναινέσει με τον τεθνεώτα 
άνδρα μου, τον Κόμητα Γεώργιον Μοντσενίγον, και ως αυτός πρότερον 
εσημείωσεν εις την προμνησθείσαν Διαθήκην του, ούτω δίδω και καταλείπω 
εις το εν τη Πόλει της Βενετίας Γένος των Γραικών την ποσότητα Ιταλικών 
Λιτρών τεσσαράκοντα χιλιάδων, εκ των οποίων θέλω αι τριάκοντα χιλιάδες να 
είναι προς ωφέλειαν της Γραικικής Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, και αι 
άλλαι δέκα χιλιάδες Ιταλικών Λιτρών εις ωφέλειαν του Ελληνικού 
Φροντιστηρίου Φλαγγίνη.  

Επιτάττουσα διά τούτο, ότι αμφότερα τα κεφάλαια να δοθούν μετά 
προφυλάξεως εις τόκον διά των Κυρίων Επιτρόπων του ρηθέντος Γένους των 
Γραικών επί υποθήκη εγγείων κτημάτων των μάλλον εξησφαλισμένων, ή 
δι’αποκτήσεως δημοσίων πραγμάτων, ως άνωθι διανομήν εις ωφέλειαν της 
ιδίας Εκκλησίας και του Φροντιστηρίου και τούτο διά παντός ως ωφείλουν να 
ήναι αι πνευματικαί επικουρίαι διά την ψυχήν του τεθνεώτος ανδρός μου, και 
την ιδικήν μου.  

Παρακολουθούσα την εγκάρδιον διάταξιν της Διαθήκης του τεθνεώτος 
ανδρός μου, θέλω να εξακολουθή η μηνιαία δόσις τριών σκούδων, υπέρ και 



προς ωφέλειαν της Λοΐζης Βαννίνη, διατριβούσης εν Πίση, μόνον εφ’όρου της 
φυσικής της ζωής και τριών σκούδων παραπλησίως εις ωφέλειαν του 
Φραγκίσκου Σαρτίνη διατρίβοντος εν Φλωρεντία, ενόσω και αυτός υπάρχει εν 
τη φυσική ζωή.  

Οφείλουσα να υπακούσω εις εμπιστευτικήν διαταγήν, αφεθείσάν μοι παρά 
του τεθνεώτος ανδρός μου, θέλω πληρωθούν εις την κυρίαν Μαριέτταν 
Ουερτσεβίτς εκ της οικογενείας Φρακάσση, διατρίβουσαν εν τη Βενετία, 
Αυστριακαί Λίτραι δέκα χιλιάδες και διακόσιαι, και αυταί προς αποπληρωμήν 
της προικός, την οποίαν είχε διορίσει αυτή ο Κόμης Γεώργιος Μοντσενίγος, 
τεθνεώς ανήρ μου, συνισταμένην εις Λίτρας Αυστριακάς είκοσιν χιλιάδας. 

Δίδω και καταλείπω εν είδει κληροδοτήματος εις την Κυρίαν Αικατερίνην, 
χήραν του τεθνεώτος Σπυρίδωνος Γούλιου, εφ’όρου ζωής της, εννενήκοντα 
Αυστριακάς Λίτρας κατά μήνα. Μετά τον θάνατον της ρηθείσης Αικατερίνης 
χήρας Γουλίου, θέλω ώστε η θυγάτηρ της, Ευγενία, να απολαύση το 
ευεργέτημα να έχη, ως κληροδότημά μου προς αυτήν, εξήκοντα Λίτρας 
Αυστριακάς κατά μήνα εφ’όρου ζωής της και εις την ετέραν θυγατέρα της 
ιδίας Αικατερίνης χήρας του Γούλιου, ονόματι Μαρίαν Λουϊγίαν, καταλείπω 
διά κληροδοσίαν μου προς ωφέλειάν της τριάκοντα Λίτρας Αυστριακάς κατά 
μήνα, εφ’όρου της φυσικής ζωής της, αλλά μετά τον θάνατον της μητρός της. 

Δίδω και καταλείπω εις ένδειξιν ψυχής ευγνώμονος ως ενθύμησιν εις τον 
ακριβόν φίλον μου, τον Κύριον Κυριάκην (Δομένικον) Αγγελόνην Βαρβιάνην εκ 
Βενετίας, τετρακοσίας ουγγίας εκ της αργυροσκευής μου, ούσης εις 
παρακαταθήκην εν Βενετία παρά τοις Κυρίοις Χίλιγγ και Συντροφία & Άγγελος 
Παπαδόπουλος. 

Δίδω και καταλείπω εις την θυγατέρα του Κυρίου Γεωργίου Βέτσου, νυν 
Υποπροξένου της Ρωσσίας εις την Γένουαν, ονόματι Ελένης και αναδεκτήν 
μου, διά κληροδοσίαν και διά μίαν φοράν την ποσότητα Λιτρών Αυστριακών 
δώδεκα χιλιάδων. 

Καταλείπω εις τον άξιον και ακριβόν φίλον μου τον Ιππότην Ματθαίον 
Μιντσιάκην, διατρίβοντα εν Οδυσσώ, ως ενθυμητικόν, το χρυσούν και 
σμαγδωμένον σημαντήριον (ριπετιτσιόνε ) ωρολόγιον με την μακράν άλυσιν, 
και αυτήν εκ της παραπλησίας ύλης, την εις αυτόν αναρτημένην, το οποίον 
είναι το ίδιον εκείνον ωρολόγιον, όπερ πάντοτε φέρω επάνω μου.  

Προς ένδειξιν της φιλίας, την οποίαν πάντοτε έδειξε, εις τε τον άνδρα μου και 
εις εμέ, καταλείπω, χάριν ενθυμήσεως, εις τον Κύριον Αββάν Φουρτουνάτον 
Φεδερίτσην την δι’ελαίου εζωγραφισμένην Εικόνα του Μπενβενούτου του 
Γαροφόλου, παριστάνουσαν την Αποκαθήλωσιν του Σταυρού του Κυρίου 
Ημών, και καταλειφθείσαν μοι εις κληρονομίαν παρά του ανδρός μου, και 



περιπλέον, προς ιδιαιτέραν ενθύμησίν μου, μίαν χρυσήν σμαγδωμένην 
ταμβακοθήκην περιέχουσαν την εικόνα μου εις μιλτοζωγραφία (μινιατούρα), 
έργον του δοκίμου Μιλτοζωγράφου Βόση.  

Και προς τούτοις τω καταλείπω και την εικόνα του τεθνεώτος ανδρός μου του 
Κόμητος Γεωργίου, εικόνα εζωγραφισμένην εις χάρτην, διά μολυβδοκονδύλου 
(αματίτα ) και πεφυλαγμένην υπό κρύσταλλον με κορωνίδα, και μεγέθους 
ογδόου μεγάλου, ως λέγεται, βεβαία ούσα ότι θέλει τω είσθαι προσφιλής, 
ένεκα της μεγάλης φιλίας την οποίαν έτρεφεν δι’αυτόν εκ καρδίας. 

Χάριν ενθυμήσεως, και διά μόνην μίαν φοράν, καταλείπω εις τον Κύριον 
Γαετάνον Ιαβέον, Συμβολαιογράφω εν Παταυΐω, εκατόν χρυσούς 
Ναπολέοντας, τιμώμενον έκαστον Φράγκα είκοσιν και αναλογούντας κατά την 
αγοραίαν τιμήν με την ποσότητα Αυστριακών Λιτρών δύο χιλιάδων και 
τετρακοσίων. 

Εις την αγαθήν και εγκάρδιον φίλην μου την Κόμησσαν Βασιλικήν (Ρεγγίνα) 
Αβριάνη Βορρομέο Φάβρις δι’ενθύμησίν μου καταλείπω εν δακτυλίδιον εκ 
τριών αδαμαντίνων (μπριλάντι) λίθων βάρους αποδεδειγμένου είκοσι ενός 
κόκκου, ως δήλον γίνεται εκ του εκτιμητηρίου εγγράφου, εις το οποίον είναι 
εντυλιγμένον το ρηθέν δακτυλίδιον, θέμενον εις την θήκην του κεκαλυμμένην 
με κόκκινον μαροκίνον. 

Εις τον φίλον μου Κύριον Ταγματάρχην, και πρώην Καθηγητήν του 
Στρατιωτικού Σχολείου της Μοδένης, Ιωσήφ Μαφφέην, καταλείπω προς 
ενθύμησίν  το δι’ ελαίου εζωγραφισμένον εικονισμάτιον του ζωγράφου 
Βορσάτου, παριστάνον Προσόψεις της Βενετίας και το άλλον δι’ελαίου του 
Φ.Σκιαβόνη, το οποίον παριστάνει την Ιεράν Οικογένειαν. 

Εις τον αγαθόν φίλον μου, τον Κόμητα και Ιππότην Νικόλαον Βιγοδαρζέρην εκ 
Παταυΐου, προς ενθύμησίν μου, καταλείπω το εικονισμάτιον εζωγραφισμένον 
δι’ελαίου και κριθέν  του Ζωγράφου Αππιάνη, παριστάνον εν Τόπιον με δύο 
ανθρώπους (μακέττα). 

Εις τον Κύριον Δόκτορα Βερνάρδον Μπονσεμβιάντην, νυν Γραμματέα της 
Επαρχιακής Διοικήσεως του Παταυΐου, καταλείπω ένα δίσκον εξ αργύρου και 
είκοσι τέσσερα χουλιαρομαχαιροπήρουνα ωσαύτως εξ αργύρου (έπονται 
τέσσαρες γραμμαί σβυσμέναι). 

Καταλείπω και θέλω ώστε το ενιαύσιον προϊόν ή τόκος της χρηματικής 
ποσότησης έξι χιλιάδων Φλωρίων, ενδεδυμένης εις οικίας και έγγεια κτήματα 
εν τω Δήμω της Πόλεως Κερκύρας, μέρος της οποίας ποσότητος ήτον ήδη 
ιδιαιτέρας εμού ιδιοκτησίας και μέρος με περιήλθεν εκ της κληρονομίας του 
τεθνεώτος ανδρός μου του Κόμητος Γεωργίου Μοντσενίγου, εκπηγάσαν από 
χρήματα, δοθέντα ποτέ εις την Συντροφίαν Οράτιος Πολίτης, και νυν 



επιστραφέντα εις οικίας, έγγεια κτήματα κ.τ.λ., καταλείπω και θέλω ώστε ο 
ετήσιος καρπός του ρηθέντος κεφαλαίου να δίδεται κατ’ έτος προς 
ευεργεσίαν, και εν είδει και λόγω προικός τεσσάρων κορασίων, γεννηθέντων 
εν τη ιδία Πόλει Κερκύρα τη Πατρίδι μου και εις τρόπον ώστε να ημπορεί 
ν’ανήκη εις έκαστον, λόγω προικός, η ποσότης χιλίων περίπου Λιτρών 
Αυστριακών, υπονοουμένου καλώς, ότι τα ειρημένα τέσσερα κοράσια πρέπει 
να είναι εκ των ενδεεστέρων και χρηστοηθεστέρων.  

Τούτου ένεκα παρακαλώ τους Κυρίους Διοικητάς του Δήμου της των 
γενεθλίων μου Πόλεως της Κέρκυρας να ευαρεστηθούν να συμπράξουν όπως 
το ρηθέν κεφάλαιον μένη πάντοτε ενδεδυμένον και ανέπαφον εσαεί, επί τω 
σκοπώ ώστε το προμνησθέν διάφορον να δύναται και αυτό να διανέμεται 
εσαεί εις τας τέσσαρας επιγάμους κόρας, λόγω προικός, και τούτο ανά παν 
έτος, τουτέστιν άπαξ κατ’ ενιαυτόν. 

Θέλω ώστε εν τη εικοστή εβδόμη ημέρα Ιανουαρίου εκάστου έτους διά 
παντός να εξακολουθή, εις την Εκκλησίαν του Αγίου Γεωργίου των Γραικών εν 
τη Βενετία, η τελετή της Λειτουργίας εις μνημόσυνον των ψυχών της 
τεθνεώσης προσφιλούς μητρός μου, του τεθνεώτος ανδρός μου και της ιδικής 
μου, και θέλω ώστε κατ’εκείνην την ιδίαν ημέραν να διανέμωνται Λίτραι 
Αυστριακαί τετρακόσιαι εις τους πτωχούς της εν Βενετία ιδίαις Γραικικής 
Εκκλησίας. Ωσαύτως θέλω ώστε η δοτέα ελεημοσύνη διά την ρηθείσαν 
λειτουργίαν να συνίσταται εκ Λιτρών Αυστριακών εβδομήκοντα δύο. 

Καθ’ ην περίπτωσιν δεν ήθελα εκτελέσει τον σκοπόν του να τεθή, 
προλαβούσης της αναγκαίας αδείας ζητητέα εγκωμιαστική επιγραφή 
εγχαραγμένη εις μάρμαρον, προς ενθύμησιν της μνήμης του τεθνεώτος 
ανδρός μου του Κόμητος Γεωργίου Μοντσενίγου, του εν τη Εκκλησία εκείνη 
τεθαμμένου, παρακαλώ τον εκτελεστήν της παρούσης Διαθήκης μου, τον 
οποίον θέλω ονοματίσει κατωτέρω, να ευαρεστηθή να κάμη να εκτελεσθή 
επ’ονόματί μου, και να κάμη να θέσουν την επιγραφήν εις έναν των τοίχων 
της ιδίας εκείνης Εκκλησίας. 

Εις τους πτωχούς της πόλεως, ένθα θέλω τελειώσει τας ημέρας μου, 
καταλείπω, και τούτο εφάπαξ, την ποσότητα τριών χιλιάδων Λιτρών 
Αυστριακών, και αν εν τη Πόλει εκείνη καθιδρυθή το κατάστημα το 
καλούμενον ο Οίκος Περιθάλψεως, η ρηθείσα ποσότης θέλει δοθεί εις εκείνον 
τον Οίκον Περιθάλψεως. 

Εις τον άνωθι ειρημένον αγαθόν φίλον μου, τον Κύριον Δομένικον (Κυριάκην) 
Αγγελόνην Βαρβιάνην, καταλείπω προσέτι την εικόνα μου εζωγραφισμένην 
δι’ελαίου εις πανίον με ξυλίνην περιχρυσωμένην κορωνίδα, έργον του 
Ζωγράφου Γοττεμβρούν εις ολόκληρον ανάστημα. Γίνεται ενταύθα γνωστόν 
ότι μεταξύ των τετρακοσίων ουγγιών αργύρου, τας οποίας άνωθι διέθεσα και 



κατέλιπα εις αυτόν, εννοώ και θέλω να συμπεριληφθή ο αργυρούς Καβαρές 
σχήματος ωοειδούς με ανάγλυφον γύρον γοτθικής κατασκευής, ειργασμένον 
προ ολίγων ετών εις τα Μεδιόλανα.  

Καταλείπω ωσαύτως εν αργυρούν Ζαχαροδοχείον καμωμένον εις σχήμα 
Σκεύους και με το κρυστάλλινον Ποτήριον και αργυρούν Σκέπασμα. Σημειώ 
προς οδηγίαν ότι τα δύο αυτά πράγματα, δηλονότι ο Καβαρές και το 
Ζαχαροδοχείον ευρίσκονται επί του νυν παρ’ εμοί εις ταύτην την οικίαν την 
παρ’εμού οικουμένην εν Παταυΐω, έκαστον εις το αυτού κιβώτιον ή θήκην εκ 
ξύλου τεθειμένα εις εν των αρμοδίων εν τω δωματίω τω πλησίον εις τον 
κοιτώνα μου. 

Εις την προρρηθείσαν Κυρίαν Αικατερίνην χήραν Γούλιου καταλείπω ωσαύτως 
όλην την αποσκευήν μου κοθωνίων και προσωπικόν ιματισμόν, εξαιρουμένων 
όμως των Τουρκικών Σιαλίων, τα οποία θέλω να σταλώσιν εις Κέρκυραν και 
δοθούν δι’ενθυμητικόν μου και κατ’ίσην μερίδα εις την Κυρίαν Ανδριάννην 
Αρμένου Δ΄ Αναστασίου, θείαν μου, και εις την Κυρίαν Φιλένην Ζαμπέλλου-
Πολίτου, εξαδέλφην μου. 

Εις την άνωθεν Κυρίαν Ανδριάννην Αρμένου Δ΄Αναστασίου καταλείπω 
προσέτι το Περιδέραιόν μου εκ καμέων καλλίστης ποιότητος, χρυσωθέν εις 
Γενεύην, ομού με τα παραπλήσια ενώτια, και φυλαγμένα εις μίαν και την 
αυτήν θήκην κατασκευασμένην από κόκκινον μαροκίνον. 

Εις την ειρημένην Κυρίαν Φιλένην Ζαμβέλλου-Πολίτου καταλείπω εν ταυτώ 
τον κόσμον μου, συγκείμενον εξ ενός περιλαιμίου, ενός ζεύγους ενωτίων, ενός 
κτενίου, και ενός σερινιέ, τα πάντα εργασίας γοτθικής εις χρυσόν με σμάγδον 
και με μικρούς λίθους σαπφείρων, σμαράγδων, ρουβινίων κ.τ.λ., έργον της 
Γενεύης. 

Εις τους υπηρέτας και υπηρέτιδας ή θεραπαινίδας, μισθοδοτουμένους 
υπ’εμού, οίτινες θέλουν ευρεθεί εις την παρούσαν υπηρεσίαν μου εν καιρώ 
αποβιώσεώς μου, θέλω ώστε εις έκαστον, άνδρας τε και γυναίκας, να δοθή, 
εφάπαξ, ολόκληρος ο μισθός ενός έτους. 

 Θέλω ώστε η κηδεία μου να γενή με προσήκουσα ευπρέπειαν, αλλ’ η 
δι’αυτήν δαπάνη να μην υπερβή την ποσότητα των Λιτρών Αυστριακών δύο 
χιλιάδων. 

Θέλω ώστε ο νεκρός μου, ληφθείσης της αδείας παρά της Υπερτέρας Αρχής, 
να μετακομισθή εις την Βενετίαν διά να ενταφιασθή εις το Κοιμητήριον των 
Γραικών, και αυτόθι να κατατεθή ομού με την κόνιν της τεθνεώσης μητρός 
μου, και κυρίως εις θέσιν, μάλιστα εις την ιδίαν κάλπην ή λάρνακα εκ λίθου, 
λάρνακα κειμένην εν τω ρηθέντι Κοιμητηρίω των Γραικών εις τον Άγιον 



Χριστόφορον, εις την σκέπην του οποίου είναι εγχαραγμένη, άνωθι και κάτωθι 
ενός Γραικικού Σταυρού, η εξής επιγραφή:  

Διά την Βασιλικήν Φαλιέρου Αρμένου τελευτήσασαν την ημέραν 30 
Ιανουαρίου 1834+, Ελένη και Γεώργιος δε Κόμης Μοντσενίγος περίλυποι 
έθεσαν. 

Ονοματίζω Εκτελεστήν της Διαθήκης μου τον Κύριον Δόκτορα Λουΐγγην 
Βάσσον, Δικηγόρον Παταυΐου, και τον παρακαλώ να εκτελέση ακριβώς όλας 
τας διατάξεις μου και θελήσεις τας μέχρι τούδε εκφρασθείσας και εφεξής 
εκφρασθησομένας εις το έγγραφον τούτο παρ’εμού υπαγορευθέν και 
υπογεγραμμένον, και το οποίον κηρύττω ότι είναι η Διαθήκη μου.  

Παρακαλώ εν τούτοις τον ειρημένον Κύριον Δικηγόρον Λουΐγγην Βάσσον να 
δεχθή δι’ ευγνωμοσύνην και δι’ενθύμησίν μου, και εν είδει κληροδοτήματος, 
και μόνον εφάπαξ, χιλίας ουγγίας αργύρου, τας οποίας να λάβη από την 
αργυροσκευήν μου παρακατατεθειμένην εν τη Βενετία παρά τοις ειρημένοις 
Κυρίοις Χίλιγγ και Συντροφία & Άγγελος Παπαδόπουλος. 

Εάν δε ήθελα αποφασίσει να πωλήσω την αργυροσκευήν μου, εν τη 
περιπτώσει ταύτη τα ενταύθα παρ’εμού εκπεφρασμένα κληροδοτήματα εις 
την αργυροσκευήν την ειργασμένην προς διαφόρους χρήσεις, θέλουν 
πραγματοποιηθή, εξοφληθή και πληρωθή διά της αντιστοιχούσης χρηματικής 
ποσότητος, και εν τη ακριβεί αναλογία της ανταποκρινόμενης τιμής μεταξύ 
ειργασμένης αργυροσκευής και μετρητών χρημάτων. 

Θέλουσα εντοσούτω εγώ η υποφαινομένη να ευεργετήσω εν τρόπω διηνεκεί 
την Πόλιν Κέρκυραν, αγαπητήν μου Πατρίδα, χορηγούσα είς τινας νεανίσκους 
ενδεών, αλλά τιμίων οικογενειών, αξιεπαίνους ένεκα χρηστοήθειας, 
επιθυμούντας ν’ αφοσιωθούν εις τα μαθήματα, και επιτηδείους να 
περιποιηθούν με διακεκριμένην ευδοκίμησιν, παν ούτινος δύνανται να έχουν 
ανάγκην διά να λάβουν πλήρην αγωγήν περί την Ηθικήν Γράμματα και 
Επιστήμας, δι’ής να ημπορέσουν να προσφέρουν επωφελείς και εντίμους 
εκδουλεύσεις εις την Πατρίδα των, και να συντελέσουν ισχυρώς με την 
υποδειγματικήν διαγωγήν των, και με τας αποκτηθείσας γνώσεις να προάξουν 
τα χρηστά ήθη, και να διεγείρουν εν αυτή έτι μάλλον την καλλιέργειαν του 
πνεύματος, τας επωφελείς τέχνας, το εμπόριον, και παν ό,τι άλλο δύναται να 
συντείνη εις το να καταστήση ομόφωνον, σεβάσμιον, αναπαυμένην και 
ευτυχή την κατάστασιν των συμπολιτών των, διατάττω τα εξής: 

Α΄ Καταλείπω εις την Πόλιν της Κέρκυρας, λόγω κληροδοσίας, εξαιρουμένων 
των άνωθεν διατεθειμένων ποσοτήτων διά τα άλλα κληροδοτήματα, και 
εξαιρουμένων όλων των πραγμάτων παρ’ εμού επίσης διορισθέντων εις τα 
ρηθέντα άτομα χάριν ενθυμήσεως ή λόγω κληροδοσίας, καταλείπω, 



επαναλέγω, εις την Πόλιν της Κέρκυρας λόγω κληροδοσίας όλα τα 
εναπολειφθέντα υπάρχοντά μου, συγκείμενα εκ κεφαλαίων, τιμαλφών λίθων, 
μαργαριτών, αργυροσκευής, χρυσού ειργασμένου, οικοσκευής, κ.λ.π., τα 
οποία θέλουν συνίστανται εις κεφάλαιον ενός επέκεινα εκατομμυρίου, ή 
χιλίων χιλιάδων Λιρών Αυστριακών, επί συμφωνία του να ενδυθή όλη η 
ρηθείσα ποσότης προφυλακτικώς και ασφαλώς και να μένη πάντοτε 
ανέπαφος, και να διανέμωνται εξ αυτής μόνον οι τόκοι κατά τον οποίον 
κατωτέρω  θέλω εκθέσει τρόπον.  

Β΄ Καθιστώ την Σεβαστήν Αρχήν, την προϊσταμένην της Δημοτικής Διοικήσεως 
της Πόλεως της Κέρκυρας, Φύλακα της ποσότητος εξ ης σύγκειται το 
προμνησθέν κληροδότημα, δίδουσα αυτή την άδειαν να εισπράττη τους 
τόκους καθ’όν τρόπον κρίνη ασφαλέστερον ενταυτώ και οικονομικότερον. Και 
τη δίδω προς τούτοις την άδειαν, οσάκις ήθελε το απαιτήσει η ανάγκη και το 
πρέπον, ν’αποσύρη, έν ή πλειότερον των ρηθέντων τοκοφόρων κεφαλαίων, 
και να τα ενδύση με τον ασφαλέστερον και ωφελιμώτερον τρόπον,ή παρά 
ιδιωτικαίς οικογενείαις, ή διά της αποκτήσεως εγγείων κτημάτων, ή εις 
προσόδους του δημοσίου χρέους τινός οποιουδήποτε Κράτους. 

Γ΄ Η ρηθείσα Δημοτική Διοίκησις θέλει φυλάττει εις το Ταμείον της Πόλεως 
τας εισπραττομένας ποσότητας, λόγω τόκων, και θέλει κρατεί περί αυτών 
ειδικόν βιβλίον, χωρίς, ει δυνατόν, ν’απαιτήση διά τούτο, ουδεμίαν δαπάνην, 
τείνουσαν εις ελάττωσιν των ιδίων τόκων. 

Δ΄ Ορίζω ώστε η ρηθείσα Αρχή να εκλέξη και όχι εκ των ιδίων εαυτής Μελών, 
διά μυστικής ψήφου, και καθ’όν τρόπον κρίνη καταλληλότερον, τρεις εκ των 
Πολιτών διαπρέποντας εν τιμιότητι, παιδεία και ζήλω υπέρ του κοινού καλού, 
και δυναμένους να προσφέρουν την υπηρεσίαν των δωρεάν, οίτινες θέλουν 
είσθαι περιβεβλημένοι με τον τίτλον και τας εξουσίας Διαχειριστών του  
Καταλείμματος της Κομίσσης Ελένης Αρμένου-Μοντσενίγου. 

Ε΄ Ο πρεσβύτερος την ηλικίαν των ρηθέντων Διαχειριστών θέλει έχει την 
εξουσίαν να προσδιορίζη τον αριθμόν των τακτικών συνεδριάσεων των 
Διαχειριστών, και τας ημέρας, καθ’ας  μέλλουν να συγκροτώνται και δύναται 
περιπλέον χρείας καλούσης, να προσκαλέση τους συντρόφους του να 
συνέλθουν εν εκτάκτω συνεδριάσει. Αυτός προσέτι θέλει είσθαι 
επιτετραμένος την παρακαταθήκην και φύλαξιν των γραπτών εκθέσεων, και 
όλων των εγγράφων των ανηκόντων εις την αλληλογραφίαν και εις τας 
Πράξεις της Διαχειρίσεως Κανονισμός, συνταχθησόμενος υπό της Δημοτικής 
Αρχής, θέλει προσδιορίζει την διάρκειαν των καθηκόντων των 
διαπιστευθέντων εις τους Διαχειριστάς, και τον τηρητέον τρόπον διά την 
αυτών αντικατάστασιν διαδοχικώς. 



ΣΤ΄ Εις τους μόνους Διαχειριστάς δίδω την εξουσίαν, και διαπιστεύομαι την 
εκλογήν των νεανίσκων εκείνων, οίτινες μέλλουν να μεθέξουν του 
ευεργετήματος της κληροδοσίας μου. Διατάττουσα ότι χρεωστούν περί την 
εκλογήν ταύτην να συμμορφώνται εις τους εξής ορισμούς: 

Ζ΄ Δεν θέλουν είσθαι δεκτοί, ως επισπουδάζοντες εις την απολαυήν της 
κληροδοσίας μου, ειμή οι νεανίσκοι της ηλικίας ουχί ελάττονος των δώδεκα, 
ούτε υπερβαινούσης τα δεκατέσσερα έτη, υγιούς και ευρρώστου κράσεως, 
επαινετής διαγωγής, οίτινες να εσπούδασαν με διακεκριμένην ευδοκίμησιν τα 
μαθήματα των  στοιχειωδών Σχολείων, και τουλάχιστον εκείνα του πρώτου 
έτους της συνήθους γυμναστικής σειράς, να έχουν ικανήν γνώσιν της Γαλλικής 
Γλώσσης, και ν’ανήκουν εις οικογενείαςς αποκαταστημένας με τρόπον 
διηνεκή εις την Πόλιν της Κερκύρας, και πασιδήλως τοσούτον πτωχάς ώστε να 
μην ημπορούν ούτε ολοσχερώς, ούτε εν μέρει να απαντήσουν τ’αναγκαία 
έξοδα διά να προμηθεύσουν εις τα τέκνα των εν τη αλλοδαπή εντελή 
εκπαίδευσιν περί τα Γράμματα και τας Επιστήμας. 

Η΄ Εκ των διαγωνιστών οίτινες ανταποκριθούν εις τους προμνησθέντας όρους, 
θέλουν πάντοτε προτιμάσθαι όσοι, δώσαντες αυστηράν και δημοσίαν 
εξέτασιν επί τη παρουσία των Διαχειριστών, ήτις θέλει περιστρέφεσθαι 
εφ’όλα τα θέματα των άνωθι ρηθέντων μαθημάτων, προσφέρουν αποδείξεις 
ότι κέκτηνται ευρυτέρας και στερεωτέρας παιδεύσεως. 

Θ΄ Ο διαγωνισμός θέλει γίνεσθαι μόνον ανά δύο έτη, και εν τοιαύτη ώρα του 
έτους ώστε, γενομένης της εκλογής των αξιοτέρων νεανίσκων, μένη εισέτι 
διαθέσιμος ο αναγκαιών καιρός διά να ημπορούν να φθάσουν εις το 
Γυμνάσιον, ένθα μέλλουν να λάβουν την περαιτέρω εκπαίδευσίν των, ολίγας 
ημέρας πριν εις αυτό γενή η έναρξις των μαθημάτων του Σχολαστικού έτους. 

Ι΄Το Κοινοβιακόν Γυμνάσιον εν τω οποίω οι νεανίσκοι οι ευεργετούμενοι παρά 
της Κληροδοσίας μου, μέλλουν να εκπαιδευτούν, θέλουν το εκλέξει οι 
Διαχειρισταί εις την Ελβετίαν, τόπον έχοντα πληθύν αρίστων εκπαιδευτηρίων, 
και επαξίως επαινούμενον διά τα χρηστά ήθη των κατοίκων του, προσέχοντες 
ώστε το Γυμνάσιον να είναι εις Νομόν, ένθα να ομιλείται η Γαλλική Γλώσσα, 
και να είναι τοιούτον ώστε οι νεανίσκοι να δύνανται να διδάσκονται όλην την 
σειράν των γυμνασιακών και φιλοσοφικών μαθημάτων, να σπουδάζουν εν 
αυτώ, εκτός της Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσης και την Γαλλικήν, την 
Γερμανικήν και την Αγγλικήν, και να λαμβάνουν αυτόθι την καλυτέραν ηθικήν 
αγωγήν. 

ΙΑ΄ Έκαστος των υποτρόφων νεανίσκων, τελειώσας την σειράν των ειρημένων 
σπουδών, δύναται κατ’αρέσκειάν του ή να επανέλθη εις τας αγκάλας της ιδίας 
αυτού οικογενείας, ή να εξακολουθήση την εκπαίδευσίν του αφιερούμενος 
εις την ιδιαιτέραν εκμάθησιν των Ιατρικών, Νομικών και Μαθηματικών 



Επιστημών επί άλλα τέσσαρα, ή το πολύ πέντε έτη, εις λαμπρόν τι Κατάστημα 
Δημοσίας Παιδεύσεως της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αγγλίας, έχων επίσης 
έκαστος νέος την πλήρην ελευθερίαν του να εκλέξη τόσον τον κλάδον της 
μαθήσεως, τον οποίον θέλει να καλλιεργήση, όσον το Επιστημονικόν 
Καθίδρυμα, εις το οποίον σκοπεί να εκπαιδευθεί. 

ΙΒ΄ Ολη η αναγκαία δαπάνη, ουδεμιάς εξαιρουμένης, προς την διατριβήν των 
νεανίσκων εν τω Κοινοβιακώ Γυμνασίω θέλει γίγνεσθαι διά φροντίδος των 
Διαχειριστών του κεφαλαίου Καταλείμματός μου. Τα κεφάλαια ταύτα θέλουν 
επίσης χρησιμεύσει εις το να χορηγώνται εις όσους νέους θελήσουν να 
τρέξουν ευρύτερον στάδιον Παιδεύσεως αι ενιαύσιαι συντάξεις, τας οποίας οι 
Διαχειρισταί κρίνουν επαρκούσας εις απάντησιν όλων των εξόδων διά το 
ταξίδιον, διατροφήν, ιματισμόν, και άλλων λογιζομένων απολύτως αναγκαίων, 
εφ’όλον τον προσδιορισθέντα καιρόν διά την συμπλήρωσιν της ρηθείσης 
Παιδεύσεως. 

ΙΓ΄ Η Δημοτική Αρχή θέλει επισήμως γνωστοποιεί τους Διαχειριστάς, κατά τας 
αρχάς πάσης εξαμηνίας, την κατάστασιν εις την οποίαν ευρίσκεται το Ταμείον 
των Προσόδων του Καταλείμματός μου, και τας ποσότητας, αι οποίαι 
συμπερασματικών μέλλουν να έμβουν εις αυτό επί την ιδίαν εξαμηνίαν. 

ΙΔ΄ Οι Διαχειρισταί, γνωρίζοντες την κατάστασιν του Ταμείου, το ποσόν των 
κεφαλαίων τα οποία θέλουν εμβαίνει εις αυτό ανά πάσαν εξαμηνίαν, και 
περιπλέον γνωρίζοντες την δαπάνην την αναγκαιούσαν εις τους νέους 
εκείνους, η διατροφή των οποίων άρχισεν ήδη να γίνεται εκ των κεφαλαίων 
του Καταλείμματός μου, θέλουν έχει όλα τα αναγκαία. Διδόμενα διά να 
ημπορούν να προσδιορίζουν επί πάντα διετή διαγωνισμόν τον αριθμόν των 
παραδεκτέων εις την απολαυήν της αγαθοποιού εγκαταστάσεώς μου, 
προσέχοντες ώστε ο αριθμός αυτός να κανονίζεται πάντοτε εις τρόπον ώστε 
να μένη πάντοτε εν τω Ταμείω ανάλογον κεφάλαιον επιφυλάξεως, και ώστε οι 
διετείς διαγωνισμοί να μην υποφέρουν πώποτε καμμίαν διακοπήν. 

ΙΕ΄ Οι εκλεχθησόμενοι νέοι πρέπει να συνοδεύονται εκ Κερκύρας εις τον 
τόπον του Κοινοβιακού Καταστήματος και παραπλησίως κατά την επάνοδόν 
των, οσάκις δεν θέλουσιν να λάβουν την ανωτέραν επιστημονικήν 
εκπαίδευσιν, με έξοδα διδόμενα εκ των κεφαλαίων της Κληροδοσίας μου, ή 
υπό τινός των Διαχειριστών, ή υπό τινος  άλλου τιμίου, πεπαιδευμένου και 
ζηλωτού, ονοματιζόμενου παρά των ιδίων Διαχειριστών, όστις να τους 
επαγρυπνεί διαρκούντος του ταξειδίου, να τους συστήνη θερμώς εις τους 
Ανωτέρους των και Καθηγητάς, και επανερχόμενος να παρουσιάζει εγγράφως 
εις το Σωματείον των Διαχειριστών και εις την Δημοτικήν Αρχήν τας 
ακριβεστέρας ειδήσεις περί την καλωσύνην και έκτασιν της διδασκαλίας, την 
αξίαν και τον ζήλον των Καθηγητών, περί το κατάλυμμα και την διατροφήν 



των Μαθητών, όχι μόνον του Γυμνασίου εις το οποίον θέλουν οδηγήσει τους 
νεανίσκους, αλλ’εισέτι των άλλων, τα οποία έλαβαν τυχόν την ευκαιρίαν να 
επισκεφθούν, ή να έχουν περί αυτών ακριβή γνώσιν εκ γνησίων πηγών. Οι 
Διαχειριστές θέλουν ωφελείσθαι από τας πληροφορίας ταύτας διά την εφεξής 
εκλογήν του προκριταίου Γυμνασίου, και διά να βάλουν ωσαύτως, αν το 
κρίνουν αναγκαίον, τους νεανίσκους τους αρξαμένους ήδη την εκπαίδευσίν 
των. 

ΙΣΤ΄  Όσοι δε των νέων, τελειώσαντες εν τω Κοινοβιακώ Γυμνασίω την σειράν 
των φιλοσοφικών μαθημάτων, θελήσουν να εξακολουθήσουν τας ανωτέρας 
επιστημονικάς σπουδάς, θέλουν λάβει παρά της Διαχειρήσεως του 
Καταλείμματός μου, παρεκτός της αναγκαιούσης ποσότητος διά να 
επανέλθουν εις το παρ’αυτών εκλεγέν Εκπαιδευτήριον και διά την Πατρίδα 
επάνοδόν των, ενιαύσιον σύνταξιν ήτις, λαμβανομένης υπ’όψιν της πόλεως 
εις ήν μέλλουν να διατρίψουν, να επαρκή ν’απαντήση την όλην δαπάνην της 
διατριβής των, και τ’αναγκαιούντα έξοδα προς απόληψιν του Ακαδημαϊκού 
Βαθμού Προλύτου (Δόκτορος ). 

ΙΖ΄ Εάν τις των ευεργετηθέντων νέων, επί τον καιρόν της αγωγής των, ήθελε 
κατασθή ανάξιος της οποίας έτυχεν χάριτος, ή διά της επιληψίμου διαγωγής 
του, ή διότι δεν ήθελεν καταγίγνεσθαι μετ’επιμελείας και μετά διακεκριμένης 
ευδοκιμήσεως εις τας σπουδάς, θέλει χάνει δι’αποφάσεως των Διαχειριστών, 
την οποίαν καθιστούν ισχυράν δύο μόναι ψήφοι, την απολαυήν του οποίου 
έτυχεν ευεργετήματος, και θέλει επανέρχεσθαι εις την οικογένειάν του, 
αναλώμασι του Καταλείματός μου, συνωδευόμενος υπό του ιδίου εκείνου 
ανθρώπου, του οδηγήσαντος τυχόν νέον τινά μαθητήν εις το Γυμνάσιον. Εάν 
δε ο νέος, όστις ήθελε περιπέσει εις τοιαύτην τιμωρίαν, ήθελε σπουδάζει 
ανώτερα επιστημονικά μαθήματα, οι Διαχειρισταί θέλουν φροντίζει να τω 
χορηγούν με την απαιτουμένην προφύλαξιν τα χρειώδη χρήματα διά την εν τη 
Πατρίδι επάνοδόν του. 

ΙΗ΄ Οι Διαχειρισταί έχουν χρέος να πορίζωνται συνεχώς, και τουλάχιστον ανά 
πάσαν τριμηνίαν παρά του Διευθυντού του Κοινοβιακού Γυμνασίου, ή 
παρ’εκείνων, εις τους οποίους εφρόντισαν να συστήσουν την επαγρύπνησιν 
των νέων, των αφιερωθέντων εις τας ανωτέρας επιστημονικάς σπουδάς, 
μυστικάς και ακριβείς πληροφορίας περί της αυτών διαγωγής και περί της 
επιμελείας και προκοπής των εις τα μαθήματα. Αι ειδήσεις αύται, και αι 
έννομοι πιστοποιήσεις, αφορώσαι την έκβασιν των δοθεισών παρά των 
ευεργετουμένων νέων εξετάσεων, τας οποίας οι Διαχειρισταί θέλουν 
προμηθεύεσθαι τακτικώς, θέλουν τους θέτει εις κατάστασιν να γνωρίζουν εν 
ποία περιπτώσει θέλει είσθαι ωφέλιμον, ν’αποδοθούν εις τους ειρημένους 
νέους επάξιοι έπαινοι, εν ποία θέλει είσθαι αρμόδιον να τους προσκαλέσουν 



να εκπληρώσουν ακριβέστερον τα καθήκοντά των, διά καταλλήλων 
επιπλήξεων, ή απειλούντες εις αυτούς την άνωθι τεταγμένην τιμωρίαν, και εν 
ποία τέλος οφείλουν αι Διαχειρισταί να κάνουν την εφαρμογήν αυτής. Και αι 
ίδιαι αυταί ειδήσεις θέλουν χρησιμεύσει και εις τους Διαχειριστάς διά να 
εκπληρώσουν την οποίαν επιβάλλω εις αυτούς υποχρέωσιν του να 
παρουσιάζουν εις τα τέλη πάσης εξαμηνίας, τόσον εις την Δημοτικήν Αρχήν, 
όσον εις εκάστην των οικογενειών εις τας οποίας ανήκουν οι ευεργετούμενοι 
νέοι, έγγραφον έκθεσιν, εμφαίνουσαν την διαγωγήν των ειρημένων νέων, και 
τας εις την εκπαίδευσιν προόδους των. 

ΙΘ΄ Τα κεφάλαια τα οποία μέλλουν να διαθέσουν οι Διαχειρισταί διά να 
πληρώνουν εκ προκαταβολής από τριμηνίας εις τριμηνίαν τας συντάξεις των 
νέων Γυμνασιαστών, και των άλλων των διδαχθησόμενων τα ανώτερα 
επιστημονικά μαθήματα, και διά να απαντήσουν εις όλην την δαπάνην, ήτις 
μέλλει να γίνεται εκ του Καταλείμματός μου, θέλουν τα λαμβάνει εκ του 
Ταμείου δι’ ενταλμάτων εκδιδομένων παρά της Δημοτικής Αρχής μετά ρητήν 
αίτησιν την οποίαν, υπογεγραμμένην και από τους τρεις, θέλουν κάμει εις την 
ιδίαν Αρχήν, εν τη οποία θέλουν αιτιολογεί την ανάγκην και την οποίαν 
θέλουν κάμει χρήσιν της ζητηθείσης ποσότητος παρά της ειρημένης Αρχής. 
Χρεωστούν αφ’ετέρου να παρουσιάζουν εις τα τέλη εκάστου έτους τακτικήν 
Λογοδοσίαν περί της αυτών διαχειρήσεως, συνοδευόμενην με τα αναγκαία 
αποδεικτικά, ήτις θέλει υποβάλλεσθαι εις την Επιθεώρησιν την 
διαπιστευομένην εις δύο Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου νομίμως 
επιτετραμμένα εις ταύτην.  

Αν η Δημοτική Αρχή, κατά συνέπειαν της Αναφοράς των δύο Ελεγκτών, εύρη 
εν τάξει και προσηκόντως δικαιολογημένα και αποδεδειγμένα πάντα τα 
εφ’όλον το έτος παρά των Διαχειριστών γενόμενα αναλώματα, θέλει περί 
τούτου δίδει εις αυτούς την αναφορικήν διακήρυξιν, και εν εναντία 
περιπτώσει και ωσαύτως αν δι’άλλους λόγους οι Διαχειρισταί ήθελαν 
κατασθή ανάξιοι της εντελούς εμπιστοσύνης και εγκρίσεως της Δημοτικής 
Αρχής, εννοώ και διατάττω ώστε η τελευταία αύτη να έχη την εξουσίαν να 
τους παύη ανυπερθέτως της υπηρεσίας των, εμπιστευομένη παραχρήμα 
ταύτην εις τρία υποκείμενα, τα οποία θέλει εκλέγει και ονοματίζει καθ’όν 
τρόπον  ώρισα εν τω τετάρτω Άρθρω. 

Κ΄ Δίδω τέλος εις την διάταξίν μου ταύτην, κηρύττουσα ότι όσοι των νέων 
θέλουν ωφεληθή εκ ταύτης διά να αποκτήσουν πλήρη αγωγήν περί την 
Ηθικήν, τα Γράμματα και τας Επιστήμας, δεν δύνανται κάλλιον να τιμήσουν 
την μνήμην μου και να ευχαριστήσουν ολοσχερώς πάσαν προσφιλεστέραν 
επιθυμίαν μου, ειμή μεταχειριζόμενοι τας αποκτειθείσας γνώσεις προς 



ωφέλειαν της ιδικής μου και ιδικής των αγαπητής Πατρίδος, εις τρόπον ώστε 
να κατασθούν άξιοι της υπολήψεως και της ευγνωμοσύνης του κοινού. 

Εις τον προσφιλέστατον θείον μου, Ιππότην Άγγελον Χαλικιόπουλον εκ 
Κερκύρας, διά ενθύμησίν μου καταλείπω μίαν στηθοβελόνην (πούντα-πέττο), 
συγκείμενην εξ ενός αδάμαντος (μπριλλάντε) χρώματος αχυρίνου και 
περιτριγυρισμένην από άλλους οκτώ αδάμαντας καθαρωτάτους. 

Διακηρύττω ενταύθα ότι αν ο Κύριος Δόκτωρ Λουΐγγης Βάσσος τον οποίον 
άνωθι εν τη σελίδι οκτώ ωνομάτισα ως Εκτελεστήν της Διαθήκης μου, δεν 
δεχθή τοιαύτην επιφόρτισιν, εννοώ και θέλω, ώστε εν περιπτώσει της 
τοιαύτης αποποιήσεώς του να παύη και να είναι πάντη άκυρον το 
κληροδότημα των χιλίων ουγγιών αργύρου, τας οποίας εγώ εν τη ρηθείση 
ογδόη σελίδι επί τω σκοπώ τούτω είχα διορίσει δι’αυτόν. 

Σημειώ προς οδηγίαν περαιτέρω και ακριβεστέρας ειδήσεως εις την 
προσθήκην των όσα ανωτέρω εν τη σελίδι ενάτη είπα, ότι το 
εναπολειπόμενον κεφάλαιον  όλης της περιουσίας μου, εννοουμένων πάντοτε 
αφηρημένων των κληροδοτημάτων κ.τ.λ., θέλει συνίστασθαι όλον συνάμα εξ 
ενός περίπου και ημίσεως εκατομυρίου Λιτρών Αυστριακών, ως εύρον μετά 
επιμελή εξέτασιν των Βιβλίων μου, και λογαριάζουσα τα χρήματα τα 
προκύψαντα εκ της πωλήσεως των πολυτίμων λίθων ( τζόιας, αργυροσκευής 
και άλλων τιμαλφών πραγμάτων ). 

Εις την εξαδέλφην μου Αικατερίνην Κουαρτάνου, θυγατέρα του Γεωργίου εκ 
Κερκύρας, οικούσαν προ πολλών ετών εις την Νίτσαν της Προβέντσιας, δι’ 
ενθύμησίν μου καταλείπω δύο εκ των Τουρκικών Σαλίων, τα οποία ανωτέρω 
εν τη σελίδι 7η ωνομάτισα. 

 Σημειώ ότι το άνωθι εις την σελίδα 5 φαινόμενον σβέσμα τεσσάρων γραμμών 
το έκαμα εγώ και ιδία χειρί μου.  

Διακηρύττω δε επί τέλους και διασήμως ότι όσα διέταξα καθ’όλας τας σελίδας 
του Εγγράφου τούτου, γραφέντος εις την παρουσίαν μου και 
καθ’υπαγόρευσίν μου, μετά τον θάνατόν μου πρέπει να λάβουν το 
αμετάτρεπτον αποτέλεσμά των, καθ’ότι επί παρουσία των υπογεγραμμένων 
μαρτύρων διακηρύττω ότι εννοώ και θέλω ώστε το ίδιον τούτο Έγγραφον, εκ 
(δεκαεπτά )17 σελίδων, να ήναι η μόνη και μοναδική Διαθήκη μου, και εις 
απόδειξιν, ως ιδιοχείρως υπεγράφην παρά πόδας εκάστης σελίδος, ούτω 
υπογράφομαι ενταύθα προς τελείαν επιβεβαίωσιν της υστάτης και ρητής 
ταύτης θελήσεώς μου. 

ΕΛΕΝΗ ΑΡΜΕΝΗ χήρα κομ. ΜΟΝΤΣΕΝΊΓΟΥι,χ. 

Εγώ ο Αβάς Αντώνιος Ροντσέττης του τεθνεώτος Ιωάννου Βαπτιστού συνάμα 
με τον Κύριον Βικέντιον Γοββάτον του τεθνεώτος Ιωσήφ και τον Κύριον 



Φαουστίνον Βερνασκόνην του τεθνεώτος Ιωανναντωνίου άλλους δύο 
μάρτυρας, εστάθην παρών μάρτυς εις την υπογραφήν της ρηθείσης Ευγενούς 
Κυρίας ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΜΕΝΟΥ χήρας Κομίσσης ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΥ, ήτις διεκήρυξεν ότι 
το Έγγραφον τούτο, συγκείμενον εκ δεκαεφτά σελίδων, εγένετο 
καθ’υπαγόρευσίν της και τη ιδία αυτής χειρί παρά πόδας εκάστης σελίδος 
υπεγράφη, και ότι περιέχει την διάταξιν της τελευταίας θελήσεώς της, είτε την 
Διαθήκην της. 

Εγώ ο Βικέντιος Γοββάτος του τεθνεώτος Ιωσήφ συνάμα με τον Κύριον Αβ. 
Αντώνιον Ροντσέττην του τεθνεώτος Ιωάννου Βαπτιστού και τον Κύριον 
Φαουστίνον Βερνασκόνην του τεθνεώτος Ιωάννου Αντωνίου άλλους δύο 
μάρτυρας, εστάθην παρών Μάρτυς εις την υπογραφήν της ειρημένης 
Ευγενούς Κυρίας ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΜΕΝΟΥ χήρας Κομίσσης ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΥ,ήτις 
διεκήρυξεν ότι το Έγραφον τούτο, συγκείμενον εκ δεκαεφτά σελίδων, εγένετο 
καθ’υπαγόρευσίν της, και υπογράφη παρ’αυτής της ιδίας και τη ιδία αυτής 
χειρί παρά πόδας εκάστης σελίδος, και ότι περιέχει την διάταξιν της 
τελευταίας αυτής θελήσεως, τουτέστιν την Διαθήκην της. 

Εγώ ο Φαουστίνος Βερνασκόνης του τεθνεώτος Ιωάννου Αντωνίου συνάμα με 
τον . Αββάν Αντώνιον Ροντσέττην του τεθνεώτος Ιωάννου Βαπτιστού, και του 
Κυρίου Βινκεντίου Γοββάτου του τεθνεώτος Ιωσήφ, εστάθην παρών Μάρτυς 
εις την υπογραφήν της ειρημένης Ευγενούς Κυρίας ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΜΕΝΟΥ χήρας 
Κομήσσης ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΥ ήτις διεκήρυξεν, ότι το Έγγραφον τούτο, 
συγκείμενον εκ δεκαεπτά σελίδων, εγένετο καθ’υπαγόρευσίν της, παρ’αυτής 
της ιδίας και τη ιδία αυτής χειρί υπεγράφη παρά πόδας εκάστης σελίδος, και 
ότι περιέχει την διάταξιν της τελευταίας αυτής θελήσεως, είτε την Διαθήκην 
της.  

Εν Παταυΐω, την 21 Νοεμβρίου 1840  Ε.Ν. 

Η παρούσα διακήρυξις υστάτης θελήσεως εδημοσιεύθη σήμερον παρά του 
Α.Β.Προέδρου Ευγενούς Δε Μενεγκίν, του Τ.Χ.Πολιτικού Αττουαρίου 
(Υπομνηματιστού ) Ανδρεώττη ακροωμένου, παρόντων του Φορτουνάτου Αβ. 
Φεδερίτση, και Δομενίκου Αγγελόνη. 

Πρόεδρος 

Μενεγκίν, Ανδρεώττης 

 

 

 

 



ΦΑΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ-ΠΟΛΥΛΑ 

Η οικογένεια Σκαραμαγκά συγκαταλέγεται στους αρχαιότερους και 
σημαντικότερους οίκους της αριστοκρατίας της Χίου. Η εγκατάστασή της στο 
νησί χρονολογείται από το 16ο αιώνα, ενώ, σύμφωνα με μια πηγή, πρόκειται 
για αρχικά αθηναϊκό γένος, όπως και των Ροΐδη και Ζυγομαλά, που μαζί με 
οικογένειες άλλων περιοχών εγκαταστάθηκαν στη Χίο από το τέλος της 
περιόδου της Γενουοκρατίας.110 

Οι Σκαραμαγκάδες, όπως και πολλές από τις ισχυρές οικογένειες της Χίου, 
ασχολήθηκαν συστηματικά με το εμπόριο και τις επιχειρήσεις. Από τα τέλη 
μάλιστα του 18ου και κατά το 19ο αιώνα οι Χιώτες αποτέλεσαν την 
ισχυρότερη οικονομικά ομάδα Ελλήνων εμπόρων της Διασποράς, έχοντας 
εγκατασταθεί στα σημαντικότερα εμπορικά και ναυτιλιακά κέντρα της εποχής, 
και συγκεκριμένα στα λιμάνια της δυτικής Ευρώπης Μασσαλία, Λιβόρνο, 
Τεργέστη, στα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Αγγλίας Λονδίνο, Μάντσεστερ, 
Λίβερπουλ και φυσικά στα αντίστοιχα κέντρα της Ανατολής Σμύρνη, 
Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, της Μαύρης Θάλασσας, Οδησσός και της 
Αζοφικής,Ταϊγάνιο, Ροστώφ, πάνω στον ποταμό Ντον. 111 

Τα μέλη των οικογενειών των Χίων εμπόρων δημιούργησαν μεταξύ τους στα 
αντίστοιχα κέντρα όπου εγκαθίσταντο δεσμούς συνεργασίας, ενισχυμένους 
μέσω επιγαμιών και συγγενειών, με σκοπό τη διαφύλαξη της ενότητας και της 
εμπιστοσύνης του δικτύου τους.  

Το φαινόμενο αυτής της επιχειρηματικής δομής και λειτουργίας 
χαρακτηρίστηκε ως το χιώτικο δίκτυο και κυριάρχησε, κυρίως, την περίοδο 
από το 1830-1860, στο χώρο των επιχειρήσεων των Ελλήνων της Μεσογείου, 
της Δυτικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας.112 
Στη Μαύρη Θάλασσα οι Σκαραμαγκάδες φαίνεται ότι είχαν εξαπλωθεί σε όλες 
τις σημαντικές πόλεις-λιμάνια, από τα οποία γίνονταν οι εξαγωγές σιτηρών, 
όπως στην Οδησσό, Ταϊγάνιο, Ροστώφ,Νοβοροσίσκ. 

 Ήδη, βρίσκουμε το όνομα Σκαραμαγκά (χωρίς δυστυχώς να προσδιορίζεται 
για ποιον ακριβώς πρόκειται) να συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους 
εξαγωγείς σιτηρών της Οδησσού το 1826-1827 με εξαγωγές αξίας 132.284 
ρουβλίων. Ακόμη βρίσκουμε τον Ευστράτιο Σκαραμαγκά εγκατεστημένο στο 

                                                           
110 Ζολώτας Γ., Ιστορία της Χίου, Αθήνα, 1921, σελ. 13. 
111 Κανδύλης Γ., Ιστορία τριών οικογενειών της μεγάλης διασποράς(Σκαραμαγκά-Σκαναβή-
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Ταϊγάνιο να συμπράττει, μέσα από το γάμο του Παντιά Ράλλη με τη Μαριέττα 
Πέτρου Σκαραμαγκά από το Λονδίνο το 1831, στη δημιουργία της εταιρείας 
Ράλλης-Σκαραμαγκάς στο Ταϊγάνιο. 

Αλλά και ο γάμος του Ιωάννη (Ζαννή) Σκαραμαγκά με την Καλλιόπη Ράλλη-
Πετροκόκκινου, επίσης στο Ταϊγάνιο το 1851, αναφέρεται ότι συνέβαλε στο 
ίδιο αποτέλεσμα. 

Το σίγουρο είναι ότι ο οίκος των Ράλλη είχε συμπράξει με τους Σκαραμαγκά, 
τόσο στην Οδησσό, όσο και στο Ταϊγάνιο, αλλά αποδεσμεύθηκε από την 
εταιρεία το 1866, μετά δηλαδή το θάνατο του Ζαννή Ράλλη της Οδησσού το 
1859 και του Παντιά Ράλλη του Λονδίνου το 1865 και την αναδίπλωση του 
οίκου από το εμπόριο των σιτηρών και της Ανατολής, γενικότερα. 

Εκτός από τον Ιωάννη Εμμ. Σκαραμαγκά, αναφέρονται ακόμη οι έμποροι 
Ηλίας & Λουκάς Σκαραμαγκάς εγκατεστημένοι στο Ταϊγάνιο, οι οποίοι 
συνέβαλαν στην ανάπτυξη του εμπορίου σιτηρών του Ροστώφ. Με το όνομα 
του δεύτερου μάλιστα υπήρχε ένα μπρίκι 217 τόνων, ναυπηγημένο το 1865 
στη Σύρο και νηολογημένο στο ίδιο λιμάνι, ιδιοκτησίας του Γ.Π. Σκαραμαγκά. 

 Οι Σκαραμαγκάδες μαζί με τους Βαλλιάνους της Κεφαλλονιάς ήταν οι 
σημαντικότεροι εξαγωγείς σιτηρών της Αζοφικής. Ο Αν. Γούδας το 1874 
αφιερώνει τον τέταρτο τόμο των Βίων Παράλληλων στον Ιωάννη Π. 
Σκαραμαγκά χαρακτηρίζοντάς τον ως «κυρίαρχο του εμπορίου της Αζοφικής 
και του Βόλγα».  

Ο χαρακτηρισμός του Γούδα επιβεβαιώνεται και από στοιχεία του έτους 1851-
1852, όπου προκύπτει ότι η εταιρεία Ράλλη και Σκαραμαγκά βρισκόταν στην 
πρώτη θέση, μεταξύ των ελληνικών εμπορικών οίκων του Ταϊγανίου, στις 
εξαγωγές σιτηρών, λιναρόσπορου, ζωικού λίπους και μαλλιού προς τη 
Βρετανία.  

Ακολουθούσαν οι οίκοι Βαλλιάνου, Ροδοκανάκη και Μαριολάκη, αλλά με 
μεγάλη διαφορά, καθώς το έτος 1851 η αξία των εξαγωγών των Ράλλη-
Σκαραμαγκά κάλυπτε σχεδόν το 50% του συνόλου των Ελλήνων και το 40% 
του συνόλου των εξαγωγών του Ταϊγανίου, ενώ το 1852 το 48,3% του συνόλου 
των Ελλήνων και το 40,32% επί του συνόλου των εξαγωγών του Ταϊγανίου. 

Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, κατά βάση τη δεκαετία του 1860, το 
εμπόριο σιτηρών της Οδησσού, κυρίως μάλιστα των Ελλήνων, είχε χάσει την 
προηγούμενη σημασία του και άλλες εθνότητες, όπως οι Εβραίοι, είχαν 
καταφέρει να συγκεντρώσουν τον έλεγχο της παραγωγής και των εξαγωγών. 
Οι ελληνικοί εμπορικοί οίκοι είχαν στραφεί σε άλλες δραστηριότητες ή είχαν 
χάσει την πρότερη κυρίαρχη θέση τους.  



Μεταξύ αυτών που κατάφεραν να παραμείνουν ακόμη ισχυροί στο εμπόριο 
σιτηρών της Μαύρης θάλασσας, ειδικά ανάμεσα στους Χιώτες, ήταν οι 
Σκαραμαγκάδες, μαζί με τους Ροδοκανάκηδες και τους Σεβαστόπουλους. 

Οι Σκαραμαγκάδες ασχολήθηκαν, όπως πολλοί έμποροι της εποχής, και με τη 
ναυτιλία, με τη διαφορά ότι στη συνέχεια, όταν το εμπόριο γνώρισε ύφεση 
δεν σταμάτησαν, αλλά εξελίχθηκαν στον τομέα αυτό, είτε ως εφοπλιστές, είτε 
ως ιδιοκτήτες ναυπηγείων. 

Οι Σκαραμαγκάδες ήταν από τις ελάχιστες οικογένειες του χιώτικου δικτύου 
που έκαναν τη μετάβαση στον εφοπλισμό και την ατμοπλοΐα και 
συνεργάστηκαν στενά με κεφαλαιούχους του Ιονίου, ειδικότερα της 
Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης, οι οποίοι κυριάρχησαν στα ναυτιλιακά πράγματα 
την περίοδο από το 1870 έως και τις αρχές του 20ού αιώνα.113 

Ήδη από το 1885 οι Σκαραμαγκάδες κατείχαν το ατμόπλοιο «Χίος», 1.106 
τόνων, ναυπηγημένο στη Σύρο, το 1884. Ο ερχομός του 20ού αιώνα τούς 
βρήκε να κατέχουν αξιόλογο μερίδιο ανάμεσα στους Έλληνες εφοπλιστές του 
Λονδίνου, με σημαντική αυξητική τάση μέχρι το 1914.114 

Η Φανή Σκαραμαγκά, παντρεύεται τον Αντώνιο Πολυλά και έζησαν σε μία 
υπέροχη κατοικία, στην Κάτω Κορακιάνα, ιδιοκτησίας των Πολυλάδων. 

 
Καστέλλο Μιμπέλι 
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114 Χαρλαύτη, Τ., Ιστορία της ελληνόκτητης ναυτιλίας. 19ος-20ός αιώνας,Αθήνα, 2001, 
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Ο τελευταίος αυτός γόνος της οικογένειας των Πολυλάδων, στα 1886,  πέθανε 
άτεκνος και κληρονομήθηκε από τη γυναίκα του, Φανή Σκαραμαγκά. Αυτός 
ήταν κι ο τελευταίος ιδιοκτήτης του παλιού πύργου που υπήρχε στη θέση του 
σημερινού «Καστέλλο» στην τοποθεσία «Καβαλιέρα». 
Ακολούθως το ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα του Ιταλού Βαρώνου Λούκα 
Μιμπέλι, μέσω της γυναίκας του, Φανής Ροδοκανάκη, ανιψιάς και μοναδικής 
κληρονόμου της Φανής Σκαραμαγκά.  
Στα τέλη του 19ου αιώνα η Φανή Ροδοκανάκη σπούδαζε στην Ιταλία και εκεί 
γνώρισε τον καταγόμενο από το Λιβόρνο, Ιταλό βαρώνο, Λούκα Μιμπέλι, τον 
οποίο και παντρεύτηκε.  
Λέγεται ότι ο Λούκα Μιμπέλι, μετά από πολλές προσπάθειες, είχε βρει στα 
αρχεία της Βενετίας τα παλιά σχέδια του ίδιου αυτού Πύργου των 
Πολυλάδων, βάσει των οποίων μέσα σε μια 10ετία κατάφερε να τον 
ανακατασκευάσει δίνοντάς του μία μεγαλοπρεπή εμφάνιση. Οι εργασίες 
τελείωσαν το 1900, δύο χρόνια μετά την αποπεράτωση και του Αχιλλείου.115 
Μάλιστα οικοδομήθηκαν και άλλα χωριστά κτίρια για το 60μελές προσωπικό, 
καθώς επίσης σπάνια δέντρα φυτεύτηκαν στο πάρκο και πανάκριβα έπιπλα 
από χώρες της Ευρώπης τοποθετήθηκαν στη Βίλλα.  
Το 1906 ο Λούκα Μιμπέλι έφερε στην Κέρκυρα το δεύτερο αυτοκίνητο που 
κυκλοφορούσε στο νησί (το πρώτο το είχε φέρει ένα χρόνο πριν ο βιομήχανος 
Γεράσιμος Ασπιώτης).  
Ξοδεύοντας αμύθητα ποσά το ζεύγος Μιμπέλι φιλοξενούσε στον Πύργο 
προσωπικότητες της υψηλής κοινωνίας, κόμητες, βαρώνους, πρίγκιπες, 
βασιλείς, ακόμη και αυτοκράτορες, όπως ο Φραγκίσκος Ιωσήφ της Αυστρίας, 
ο Κάιζερ Γουλιέμος ο Β' της Γερμανίας, ο Βασιλιάς Γεώργιος ο Α' της Ελλάδας 
κ.λπ., ακόμη και η αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισσάβετ.  
Το 1936 φιλοξενήθηκε στη Βίλλα Μιμπέλι για τέσσερα περίπου χρόνια ο 
Βασιλεύς της Ελλάδας, Γεώργιος Β' και εκεί τον επισκέφτηκε δύο φορές, το 
Πάσχα και τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, ο Ι. Μεταξάς, προφανώς για να 
συζητήσει μαζί του τις λεπτομέρειες για τη Δικτατορία της 4ης Αυγούστου 
1936.  
Στα τέλη της 10ετίας του 1920 η Φανή και ο Λούκα Μιμπέλι είχαν πια πεθάνει 
και ο γιος τους Αλεσάντρο Μιμπέλι με τη γυναίκα του και το μονάκριβό τους 
γιο, Λουτσιάνο, ζούσαν στη Βίλλα συνεχίζοντας την παράδοση... Όμως ο 
μικρός Λουτσιάνο πέθανε από φυματίωση στα οκτώ του χρόνια και το ζεύγος 
δεν απέκτησε πια άλλο παιδί. 

Όταν ξέσπασε ο πόλεμος του 1940 ο Αλέξανδρος υπηρετούσε ως ανώτατος 
αξιωματικός στο ιταλικό πολεμικό ναυτικό και λέγεται ότι λίγο πριν 
                                                           
115 Καλούδης Ν.Σπύρος, Η Κάτω Κορακιάνα απ' το μακρινό χθες ... στο σήμερα, Έκδοση 

Κοινότητας Κάτω Κορακιάνας, 1994. 



κατασχεθεί η Βίλλα από το ελληνικό κράτος είχε έρθει ο ίδιος κρυφά με 
υποβρύχιο στα ανοικτά του Ύψου για να πάρει από τη Βίλλα ό,τι πολύτιμα 
αντικείμενα μπορούσε.  

Στη συνέχεια, με την επικράτηση των Γερμανών κατακτητών, η Βίλλα 
χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτικό νοσοκομείο και ως κατοικία του Γερμανού 
διοικητή, ενώ ταυτόχρονα λεηλατείται. 

Η Φανή Σκαραμαγκά-Πολυλά διέθετε, επίσης, γη και ελαιόδενδρα στην 
περιοχή Λευκίμμης και από συμβόλαια ανάθεσης καλλιέργειας, συγκομιδής 
και αγοραπωλησίας γίνεται γνωστή στην περιοχή της Νότιας Κέρκυρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 

Οι γυναίκες του λαού της πόλης της Κέρκυρας 

Αντίθετα με τις αρχοντογεννημμένες γυναίκες της πόλης της Κέρκυρας, οι 
γυναίκες των λαϊκών τάξεων ήταν αγρότισσες που κατοικούσαν στις παρυφές 
της πόλεις, στους μπόργους, καλλιεργούσαν λαχανικά, εργάζονταν σε 
μικροεπιχειρήσεις, πωλούσαν προϊόντα που παρήγαγαν, ψάρια ή μικρά ζώα 
που εξέθρεφαν. 

Πολλές από αυτές αποτελούσαν ένα πλήθος βοηθητικού προσωπικού, δούλες 
ή παρακόρες, όπως τις αποκαλούσαν, εξυπηρετώντας ένα ευρύ κύκλο 
νοικοκυριών της μεσοαστικής, αστικής και μεγαλοαστικής τάξης της 
Κέρκυρας.  

Η οικονομική εξαθλίωση, η εκμετάλλευση, η ηθική υποβάθμιση των γυναικών 
του λαού είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του θεσμού των παλλακίδων, 
amorosa=ερωμένη, αλλά και τη γέννηση πολλών νόθων παιδιών.  

Η Αγγλική Αρμοστεία, προς περίθαλψη και καταφυγή αυτών συντηρούσε 
Βρεφοκομείο και σχετικά Ορφανοτροφεία, τα οποία ενισχύονταν από τις 
ευγενείς και εύπορες κυρίες, οι οποίες είχαν αναγάγει το θεσμό της 
φιλανθρωπίας εις ευγενές πεδίον διάκρισης και ανταγωνισμού. 

Αρκετές γυναίκες στην πόλη της Κέρκυρας προέρχονταν από τους μέτοικους, 
οι οποίοι ήσαν πρόσφυγες  που εκδιώχθησαν από τα δυτικά παράλια της 
Ηπείρου, μετά τους πολέμους του Αλή Πασά των Ιωαννίνων και, κυρίως, ήταν 
κάτοικοι της Πάργας οι οποίοι με τη μεσολάβηση της Μ.Βρεττανίας και του 
μετέτειτα Ύπατου Αρμοστή των Ιονίων, Μαίητλαντ μεταφέρθηκαν με αγγλικά 
πλοία στην Κέρκυρα, έναντι, μάλιστα, μιας τεράστιας αμοιβής που πλήρωσαν 
στον Μαίητλαντ. 

Κάποιες γυναίκες εξ αυτών των Παργινών ή Ηπειρωτισσών, φέρθηκαν με 
επιχειρηματικό νου και ανέθεσαν σε πληρεξουσίους τους την πώληση των 
ακίνητων περιουσιών τους, τις οποίες κατέλειπαν στην πατρίδα τους. 
Παραθέτουμε πιο κάτω ένα σχετικό συμβόλαιο: 

ΕΠ1.Πράξη Μ34/σελ.34, βιβλίον 1ον /19-3-1804 

«Εις το οσπίτιον οπού κατοικεί ο κυρ Βενιέρ εις την Κοντράδα Υπεραγίας 

Θεοτόκου Κρεμαστής εις τούτην την χώραν, ενεφανίσθη έμπροσθεν εμού του 

νοταρίου και μαρτύρων των κάτωθεν η παρούσα κυρία Στέλλα θυγάτηρ του π. 

Δημητρίου Μανιάκη από τούτην την χώραν, η οποία εκλέγει και διορθώνει δια 

επίτροπόν της τον παρόντα και δέχοντα τον Δημήτριον Γρηπιότην (αμετάτρεπτον) 

π.Βασιλείου του οποίου δίδει την εξουσίαν να πουλήση και αποξενώση καθ’ 

εκάστου ανθρώπου εις τα παζάρια οπού καλύτερα ημπορέση τα αγαθά οπού εις το 

κάστρο της Πάργας ποσεδέρει ως κληρονόμα του πατρός της και ως τζεστονάρια 



του κυρίου Νικολέτου Μανιάκη, αδελφού της, ήγουν  εκείνα τα  ίδια αγαθά οπού 

δια μερίδιόν της της έμειναν. Ενώπιον των μαρτύρων κυρίου Μπατίστα 

Μηλόπουλου π. Νικολάου και Ανδρέου Πιλότου π. Φραγκίσκου που γνωρίζουν 

καλώτατα την αυτήν κυρίαν Στέλλαν υπογράφεται η παρούσα πράξις.» Η γυναίκα 

δεν υπογράφει. 

Άλλες γυναίκες πρόσφυγες, μην έχοντας υποστηριχτές ή οικογένεια που θα τις 
στήριζε οικονομικά, περιέπεσαν σε μία κατάσταση «δουλείας». Προς 
επίρρωση αυτής μας της αναφοράς παραθέτουμε αυτούσιο ένα συμβόλαιο 
εργασίας, το οποίο ευρήκαμε στο Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας, το οποίο 
κρίνουμε ως αποπνέον ένα εξαιρετικά έντονο πνεύμα κοινωνικής 
εκμετάλλευσης: 

«Συμβόλαιο εργασίας 

 Στην αρ.Μ34\βιβλίον 2ον/σελ.1.\20-4-1805 πράξη διαβάζουμε: «εις το καστέλον 

εμού του νοταρίου ο παρών ευγενής Σενιόρ Λάσκαρης Γραμματικός του ποτέ π. 

Σ. Δημητρίου  από το νησί των Παξών καλώτατα από εμέ εγνωσμένος, έχωντας 

λάβη εις την δούλεψιν του από ολίγας ημέρας την κοπέλλαν Πανάγιον, θυγατέραν 

ανήλικον του π. Νικολάου Καψάλη, από το χωρίον της Παραμυθείας Λύπα και 

αδελφήν του παρόντος Αθανασίου Καψάλη, ευρισκομένου εις την παρούσαν 

χώραν και θέλωντας ο άνωθεν Σενιόρ Γραμματικός από το ένα μέρος και αυτός 

από έτερον να ξεκαθαρίσουσιν τα πάντα με τα οποία εδέχθη εις την δούλεψίν του 

την ρηθείσαν Πανάγιον και την ανταμοιβήν οπού αυτή μέλει να λάβη από τον 

Σενιόρ Γραμματικόν της δουλεύσεως οπού θέλει κάμει, δια τούτον εις το παρόν 

νοταριακόν γράμμα και εις παρουσίαν των κάτωθεν μαρτύρων τα περιγράφουν 

και είναι τα ακόλουθα: 

Τα χρέη οπού εδέχθη η αυτή Πανάγιο και οπού τάσει στην υψηλότητά του ο 

άνωθεν αδελφός της απαρασάλευτα να ευεργετήση είναι ότι δια χρόνους 

ολόκληρους δεκαεπτά αρχομένους από την σήμερον να ήθελε με όλην την 

προθυμίαν της, αγάπην, τιμήν, φώβον Θεού και αξεσινέριστα δουλεύση του 

άνωθεν Γραμματικού και την φαμίλιαν του εις Παξούς χωρίς να λείψη εις το 

παραμικρόν από ότι μείνη προσταγμένη.  

Εις αμοιβήν της αυτής δουλεύσεως έταξεν και τάζει και υπόσχεται ο 

Σ.Γραμματικός να δόση της άνωθεν Πανάγιος, έξω από την καθημερινήν 

θροφήν, από τα χριαζόμενα φορέματά της και από την ποδεμήν της μετά του 

τέλους των άνωθεν δεκαεπτά χρόνων και δια το μοναχόν καλό της νομίμου 

υπανδρείας της οπού θέλει ακολουθήσει με άνθρωπον φρόνιμον και της 

αρεσκείας του Σ.Λάσκαρη τα κάτωθεν ήγουν :  

ένα στρώμμα, τέσσερα μαξιλάρια, μιάν μαξιλαριά, όλα γεμάτα μαλή, τέσσερα 

σεντόνια πάνινα, ένα πάπλωμα σμυρνέϊκον, τέσσερα υποκάμισα πάνινα, τέσσερις 

εμπόλιαις ομοίως πάνινες, ένα τζιπούνι με μανίκια, μία κασέλα κάρινη, ένα 



δακτυλίδι του αξιασμού ταλλάρων δύο και ελαιικά δένδρα του αξιασμού 

δουκάτων προς έξι το ένα. 

Με εξεκαθάρισιν ότι, εάν και η άνωθεν ειρημένη Πανάγιο αυτοθελήτως ή 

παρακινημένη ή βιασμένη από τινά δεν σταματήσει εις την δούλεψιν του ρηθέντος 

Σ.Λάσκαρη δια όλην την άνωθεν διορίαν ή ήθελεν υπανδρευθή άνευ της γνώμης 

και της θελήσεως  του Σ.Λάσκαρη, πριν την τελείωσιν των άνθεν δεκαεπτά 

χρόνων, να μην ήθελε ούτε αυτή ούτε άλλος δια την ιδίαν ζητήση του Σενιόρ 

Λάσκαρη κανένα από τα περιγραμμένα πράγματα. 

Μάρτυρες οι κάτωθεν: Καπετάνιος Ιωάννης Γκούσης π.Μιχάλη από Πρέβεζαν, 

Ιωάννης Πανταζής π.Πανταζή από χωρίον Παραμυθέας Τόσκεση, αμφώτεροι 

υπό της στρατιωτικής δουλεύσεως της Επτανήσου Πολιτείας, οι οποίοι κάνουν 

πίστιν εμού του νοταρίου πώς γνωρίζουν καλώτατα τον άνωθεν Καψάλην.» 

Η κοινωνική κατάσταση των γυναικών της πόλης της Κέρκυρας συντελούσε 
στη δημιουργία, όπως ήταν επόμενο, αντίστοιχων συμπεριφορών από μέρους 
τους, αλλά και ανάλογης αποδοχής από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Τους 
συμπεριφέρονται με καχυποψία, άλλοτε με ανεκτικότητα, κάποτε με κολακία 
και ευγένεια και είναι αυτή η αξιολόγηση έντονη και εμφανώς αποτυπωμένη 
ακόμη και στα τυπικά συνταγμένα συμβολαιογραφικά έγγραφα. 
Παραθέτουμε στη συνέχεια ένα έγγραφο προικοσυμφώνου-
προικοπαράδοσης που έντονα αποτυπώνει αυτές τις συμπεριφορές: 

ΠΠ9.Με την πράξη αρ.Κ369\302\8 ή 20-8-1853 η ανήλικη Αλεξάνδρα 

Καμετοπούλου π. Δημητρίου και ο Μωραΐτης Σταμάτιος π.Παύλου από 

Φλαρέτο... Επειδή συμφωνήθηκε ο γάμος μεταξύ της άνωθεν Αλεξάνδρας (ήτις 

ως η ιδία διαδηλοί είναι εις ανηλικιότητα ) και του άνωθεν Μωραΐτη, θέλουσα η 

μελλόνυμφη να κάνει την παράδοσιν της προικός της εις τον αυτόν Μωραΐτην, 

επειδή μετ’ ολίγων ημερών μέλει να λάβη χώραν η τέλεσις του γάμου, του 

παραδίδει αυτά τα ακόλουθα: ρουχισμό και ρούχα και έναν κομμόν τριών πάτων 

παλαιόν αξίας μόνον 5 ταλλήρων. 

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούσι το τίμημα όλων των άνωθεν πραγμάτων δια 

τάλαρα 40. Επιφυλάσσεται ούτος κατά των γονέων της νύφης δια κάθε άλλον 

δικαίωμά του... ». Τέλος πάντων και η αυτή Αλεξάνδρα παρέδωκεν εις τον 

μνησθέντα μελλόνυμφόν της Μωραΐτην και μίαν σπίλαν χρυσήν την οποίαν 

διαδηλοί ότι έλαβε ως δώρον από την ευγενή κυρίαν Αναστασία Καποδίστρια-

Πιέρην.» Η γυναίκα δεν υπογράφει.  

Οι γυναίκες της πόλης της Κέρκυρας οι οποίες ανήκαν στη μικροαστική τάξη 
εμφανίζονται ανυπεράσπιστες μποστά σ’αυτές οι οποίες έχουν αρχοντική 
καταγωγή και με αγώνα και αγωνία προσπαθούν να διεκδικήσουν όλα όσα 
τους ανήκουν, από τους πλούσιους και ισχυρούς συγγενείς των συζύγων τους. 



Αναφέρουμε καταγραφή δύο συμβολαίων στα οποία εμφαίνεται αυτή η 
κατάσταση: 

1. ΚΠ1. Κ369\288\19 ή 31-7-1853 

«Η κυρία Ιουστίνη Βλατά, χήρα Φραγγίσκου Βούλγαρη και οι Ιωάννης και 

Αντώνιος αδελφοί Βούλγαρη, όσον δε και η Καρολίνη Πετρετίνη π. Δρ. 

Θεοδώρου.......Μετά το θάνατον του κυρ. Φραγγίσκου Βούλγαρη εγέρθησαν 

διαφορές τινές μεταξύ της χήρας αυτού και των κληρονόμων του ιδίου αφορώσαι 

την ιδιοκτησίαν διαφόρων κινητών των, κατοικίας και διαφόρων άλλων 

αντικειμένων μικρού λόγου άξια τα οποία παρακατιόντως προσδιορίζονται και 

προς αποφυγήν δικών δια της μεσολαβήσεως κοινών φίλων και συγγενών, τα 

μέρη εσυμφώνησαν δι’ αυτούς και τους κληρονόμους των : 

1. Να παίρνη 96 τάλληρα το μήνα από την 5/17-10-1853, 

2.  Ότι πήρε από τον γαμβρόν της Εκλαμπρώτατον κύριον Στέφανον Παδοβά 

όλα τα έπιπλα, κινητά σκεύη της αποκλειστικής της ιδιοκτησίας 

απογραφέντα, 

3.  Η κυρία Καρολίνη αποβλέπει εις την ιδιοκτησίαν της ημίσεως κατοικίας. 

4.  Να θεωρηθή ότι η τριμηνία ενοικίου από δίστηλα τάλληρα 16,5 τα οποία 

έλαβε η κ. Ιουστίνη από τον κυρ. Ιωσήφ Φερεντίνο και από την Αντζουλιά 

Βονίτζη 3,5 τάλληρα, τιμή οίνου δια το σπίτι, καλώς έκαμε....Η κυρία 

Ιουστίνη Βλατά εδήλωσε ότι δεν ηξεύρη γράμματα.» 

Με την αρ. Κ369\312\16 ή 28-8-1853 καταγράφεται της ιδίας απαίτηση και 

παραλαβή κληροδοτήματος από τη Μαρίνα Απέργη. 

2. ΑΠ1.Η αρ.Α561\77\20-11-1826 ή 1-12-1826 πράξη απογραφής περιουσίας 

αναφέρει «Η Μαρούλα, θυγάτηρ Θεοδοσίου Δεσύλα, γυνή σε πρώτον γάμο του 

Σπυρίδωνος Δεσύλα και σε δεύτερο γάμο του Παναγιώτου Ζούλα, όστις 

παρακινημένος από δυστυχίαν, αναχώρησεν από την νήσον ταύτην χωρίς να της 

αφήση κανένα μέσο κυβερνήσεως εδώ και δύο χρόνους, (γίνεται η παρούσα 

απογραφή επειδή στις δύο κάμαρες της οικίας κάθεται και άλλη οικογένεια, 

συγγενική του συζύγου της).  

«Τέλος πάντων ξεκαθαρίζει η άνωθεν κυρία Μαρούλα ότι όλον το παρόν 

οσπίτιον είναι της κυριότητος του ανδρός της, την οποίαν εξακαθάρισιν την 

κάμνει διά πλέον ασφάλειαν της αυτής προικός της...Έγινε η παρούσα πράξις, 

εδιαβάσθη με καθαράν φωνήν, εδημοσιεύθη εις ταύτην την τρίτην κάμαραν της 

παρούσης οικίας κειμένης εις το προάστειον της Γαρίτζης...» Η γυναίκα 

υπογράφει την πράξη της. 

Οι γυναίκες της μεγαλοαστικής τάξης ακόμη και από τους ίδιους τους 
συμβολαιογράφους υφίστανται εκμετάλλευσης, με το να καταγράφεται η 
τεράστια, βεβαίως, περιουσία τους, προκειμένου να την διασφαλίσουν από 
τις τυχόν απαιτήσεις των συγγενών των συζύγων τους, όπως συμβαίνει και 



έτσι όπως αναφέρεται στο πιο κάτω σύνολο συμβολαιογραφικών πράξεων της 
Κοντέσσας Μάρμορα: 

ΑΠ2.Παρούσης της ευγενούς κυρίας Λουγρέτζιας Γιαφέρρο-Μάρμορα του Code 

Φιλίππου, χήρα του ποτέ κόμητος Ιωάννου Μάρμορα και παρά των επιτρόπων 

των ανηλίκων κυρ. Ιωάννου Μαρίνου Κομήτων Μάρμορα του πατρός κυρ. 

Σπυρίδωνος, ευγενών κυρίων Ιωάννου Αναστασίου Πιέρη του π. Μαρή, 

Αντωνίου και Μαρίας Πιέρη χήρας π. κυρ. Σπυρίδωνος κόμητος Μάρμορα, 

μετέβην εν τη οικία Μάρμορα... όπως λάβη χώραν η εξακολούθησις της 

απογραφής της περιουσίας του ποτέ κόμητος Ιωάννου Αντωνίου Μάρμορα, 

αναβληθείσης δυνάμει της χθεσινής πράξεως Ν.249 του ευρετηρίου μου.  

Ακολουθούν 3,5 σελίδες αντικειμένων και αναβάλλεται για άλλη ημέρα η 

συνέχιση της απογραφής. Η χήρα Μάρμορα υπογράφει ιταλιστί.  

Μάλιστα, προκειμένου να καταγραφούν όλα τα κληρονομηθέντα περιουσιακά 
στοιχεία ακολούθησαν οι Ν.255, Ν.256, Ν.257. Ν.258, Ν.258, Ν.261, Ν.263, 
Ν.264, Ν.268, Ν.269, Ν.273, Ν.274, Ν.277, Ν.278, Ν.279, Ν.280, Ν.283, Ν.284, 
Ν.285, Ν. 286, Ν.287, Ν.289, Ν.290, Ν. 291, Ν.292, Ν.293, Ν.294, Ν. 295 
πράξεις του νοτάριου Κερκύρας Ιωάννη Κόλλα (Κ369), βιβλίον 3ον, από 12/24 
Ιουνίου 1853 έως 11/23 Νοεμβρίου 1853. 

Η καπατσοσύνη, η πονηριά, η ανεμελιά, αλλά και η ανευθυνότητα είναι 
έκδηλες στο πιο κάτω συμβόλαιο, που βλέπομε να χαρακτηρίζει αρνητικά τη 
συμπεριφορά της νεαρής γυναίκας και μητέρας από το Μαντούκι: 

Στην αρ.Μ34\σελ 39\ 21-3-1805 πράξη αναφέρεται «με την σύμβασιν της 23 

Μαΐου 1802 πράξεως του ευγενούς Κυρίου Σπυρίδωνος Πιέρη, νοταρίου 

γινομένην αναμεταξύ του παρόντος κυρ Σπύρου Κρητικού του Δήμου από τον 

μπόργον του Μαντουκίου από το ένα μέρος και της ομοίως παρούσαν κυρίαν 

Μαρία θυγατέρα του ποτέ Σπύρου Δελαπόρτα από τον άνωθεν μπόργον ήτον 

γυναίκα του από το άλλον συμφωνιμένον ότι το μικρότερο από τα δύω παιδιά 

τους να ήθελε κουναρίση και αναθρέψη από εδικόν της χωρίς κανένα βάρος του 

άνωθεν Κρητικού, δια την οποίαν αιτίαν και δια πληρωμήν της προικός της της 

απάφησε εις την εξουσίαν της το οσπίτιον, χαμόγιον με πηγάδιον του μέσα και 

μίαν νεραντζιάν κείμενον εις το άνωθεν μπόργον εις την κοντράδα των Αγίων 

Πάντων με την εξεκαθέρισιν ότι εάν και το αυτόν παιδίον αποθάνη ανήλικον να 

ήθελεν αναλαμβάνη ο αυτός Κρητικός το άνωθεν οσπίτιον και αυτός να της μετρά 

τάλαρα εικοσιπέντε.  

Μα επειδή και η άνωθεν γυνή Μαρία δεν εκράτησεν συμά της το άνωθεν παιδίον 

διά να το κουναρίση ως υπεσχέθη, μα απόμεινε και αυτό καθώς και το 

μεγαλύτερο εις βάρος του άνωθεν γεγραμμένου πατρός του Κριτικού, με τον 

οποίον έως την σήμερον ευρίσκεται ως τα μέρη φανερώνουν διά τούτον, έμελεν 

να τρέξη αναμεταξύ των κρίσις και έξοδα. Δια να αποφύγουν δε αυτά, έτζι 

συμβουλευόμενοι από κοινούς φίλους και εδικούς, εισέρχονται εις την παρούσαν 



νέαν συμφωνίαν και τελευταίαν κατάπαυσιν πάσης διαφοράς εις δύναμιν της 

παρούσης η άνωθεν κυρά Μαρία θεληματικώς δίδει, τζεδέρει, επιστρέφει και 

παντελώς απαφίνει από την σήμερον και διά πάντοτε εις τον ειρημένον Κριτικόν 

και προς τους κληρονόμους του και διαδόχους του το μελετημένο οσπίτιον με 

πηγάδιον και νερατζηάν δια να το ποιή ως καθολικός νοικοκύρης με τους 

διαδόχους του ό,τι ηθέλει και βούλεται.  

Ο παρόν Κριτικός εις την παρουσίαν εμού του νοταρίου και των μαρτύρων 

έδωσεν και εμέτρησεν της ρηθείσας κυράτζας Μαρίας τα άνωθεν τάλλαρα 

βενέτικα εικοσιπέντε και αυτή τα περιέλαβε και με τα οποία κράζεται τελείως 

πλερωμένη και ευχαριστημένη από όλην της τη προίκαν κάνοντας θεληματικώς 

καουτζιόν εις τελείαν κατάπαυσιν. Μάρτυρες Βιάρος Κάμπος και Σπυρίδων 

Νεράντζης από τον Μπόργον Μαντουκίου κάνουν πίστιν εμού του νοταρίου πως 

γνωρίζουν καλώτατα τα άνωθεν μέρη και υπογράφουν.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

Νοταριακές πράξεις γυναικών από την πόλη της Κέρκυρας  

(Τα συμβόλαια αντιγράφησαν επακριβώς από τα πρωτότυπα)  

Ανατρέξαμε στο ΙΑΚ και στους φακέλλους των κάτωθι νοταρίων της πόλης της 
Κέρκυρας: 

Νοτάριοι της πόλης της Κέρκυρας από Ι.Α.Κ. 

Μ34 

Π67 

Κ66 

Α561 

Κ369 

Α408 

Β135 

 

Μάνεσης            Θεόδωρος 

Παπαδάτος         Ανδρέας 

Καλογεράς         Βικέντιος 

Ασπρέας             Ιωάννης 

   Κόλλας               Ιωάννης 

Ασπρέας             Ανδρέας 

Βόντας                Αντώνιος 

Προικοδοσύμφωνο- Προικοπαράδοση 

ΠΠ1.Μ34\σελ 36\16-4-1804  

«Paulina figlia Antonio Moraiti moglie in primo voti Demetrio Maniachi et in 

secondi Giovanni Venier confermare at presente sig. Demetrio Gripiotti p. 

Basilio la dote promega alla sig. Stella Maniachi di lei figlia e futura sposa di 

Gripiotti...» 

Παρέχεται προίκα η οποία κοστολογείται σε 300 τάλληρα βενέτικα και με 
υπόσχεση για άλλα 100 τα οποία θα δοθούν μελλοντικά. 

 

ΠΠ2.Πράξη Μ34\σελ 46\2-4-1805 ( προικοσύμφωνο-προικοπαράδοσις ) 

«Εις το οσπίτιον του γερούλη Σηριότη εις την κοντράδαν της εκκλησίας του Αγίου 

Ανδρέου εις  ταύτην την χώραν, εις τα Μουράγια, επειδή ο παρών ευλαβέστατος 

ιερεύς Γεώργιος Σηριώτης του παπά Σωτήρη από χωρίον Περίθειας να έταξεν 

την θυγατέραν του κυράν Αγάθην δια νόμιμον γυναίκα του ομοίως παρόντος κυρ 

Μάχου Μουρίκη π. Αντώνη από τον Μπόργον του Μαντουκίου, αμφότεροι από 

εμέ του νοταρίου εγνωσμένοι, της οποίας έταξεν εις προίκαν το όσον της 

περιγράφει εις το προικοσύμφωνον πριβάτον από τον άνωθεν ιερέα 

υπογραμμένον τας 7 Αυγούστου 1804 οπού μου επροσφέρθη δια να το 

ρεγγιστράρω εις τούτον μου το βιβλίον και θέλοντας ο αυτός πατήρ ιερεύς 

Σηριώτης πριν του στεφανώματος οπού Θεού ευδοκούντος θέλει ακολουθήσει εις 



τας νυν ερχομένας εορτάς του Πάσχα να παραδόση του άνωθεν Γαμβρού 

Μουρίκη την αυτήν προίκαν δια τούτον με την παρουσίαν των υπογεγραμμένων 

μαρτύρων κυρίων Δημητρίου Βαγενά π. Ιωάννου και Δημητρίου Βασιλάτου π. 

Κων/νου από ετούτην την χώραν του παράδοσεν και αυτός περίλαβε τα κάτωθεν:  

δύο στρώμματα, μία μαξιλαριά και δύο μαξιλάρια όλα γεμάτα μαλή και ήντιμα 

δήμητο κορφιάτικον μπράτζα πενήντα, 

δύο εντεμέλαις από ηντιμα κενούριον, ένα παγκαλέτο από ήντιμα κενούριον, 

δύο ζευγάρια σεντόνια σκούλινα κενούρια, έτερα δύο ζευγάρια σεντόνια σκούλινα 

ψιλά και αυτά κενούρια γαρνίδα με μέρλα. 

Ένα κομμό κάρινον κενούριον με τα φορνιμέντα του, φανερώνουν πως θα 

ηγοράσθη δια τάλλαρα δέκα, οκτώ υποκάμισα πάνινα κενούρια, σκαλτσούνια 

βαμπακένια ζευγάρια οκτώ κενούρια, τέσσερα μαντήλια μουσουλίνα άσπρη 

κενούρια, τέσσερες εμπόλιες πάνιναις κενούριαις και  έτερα τέσσερα ταγμένα 

μαντήλια. 

Ένα μεσάλι σκούλινο κενούριο από μπράντζα δεκατέσσερα, δώδεκα τουβαγέλια 

όμοια. 

Δια το ταγμένο πάπλωμα του εμέτρησε εν τη παρουσία ημών τάλλαρα βενέτικα 

δώδεκα. Ομοίως του εμέτρησε και έτερα τάλλαρα εκατό 100 ακόντο εις τα 

ταγμένα εκατό σαράντα, το δε ρέστο τάλλαρα σαράντα μαζύ με ταις τραβέρσαις 

οκτώ οπού δεν έχει εις το παρόν να του μετρήση και να παραδόση ο άνωθεν 

ιερέας υπόσχεται να τα μετρήση μέσα εις τον μήνα Μάρτιον του ερχομένου 

χρόνου......Εις αύξησιν της  αυτής προικός έλαβεν επτά ζηπούνια δημιτένια 

κενούρια, πάντε εμπόλιαις πάνινες κενούριες γαρνίδες με μέρλα, δύο υποκάμισα 

και αυτά πάνινα κενούρια και έξι κομπιά ασημένια στρογγιλά.» 

«Εξακολουθεί ρεγγίστρο σε περίληψι και υπογράφουν οι μάρτυρες», όχι η 

γυναίκα. 

ΠΠ3.Η αρ.Α408\βιβλίον 74ον\σελ.4αριστ.\10 ή 22-10-1815 αναφέρει «ο Ζαρίφης 

Δημήτριος του Ιωάννου από το Φανάρι και κάτοικος από πολλούς χρόνους εις 

τον Ανεμόμυλον πρόκειται να λάβη διά νόμιμον γυνήν του την παρούσαν κυρ. 

Ευγενία θυγάτηρ του παρόντος ευλαβεστάτου Αναστασίου Μπούα, ήτον δε αύτη 

γυνή του κυρ.Στυλιανού Αγγέλου Σκούλου λυμένο το αυτό συνοικέσιον με την 

σεβασμίαν απόφασιν της αρχιερατικής αξίας 27 Νοεμβρίου 1805. Ο άνωθεν 

Μπούας ως επίτροπος της προμελετηθείσης να δίδη δια προίκαν τα όσα είχε 

περιλάβει και από το ένα μέρος ακολουθούν : 2 στρώμματα, ένα πάπλωμα, 2 

ιντιμέλες, οκτώ τσουβαέλια, 8 σεντόνια όλα σκούλινα, ένα άμπιτο από ράζο 

μεταξωτό, ένα άμπιτο με τραβέρσαν από στράτο μεταξωτό, τέταρτο άμπιτο 

καρπέτα και τζιπούνι. Ένα κομό ριμέσο, ένα ζευγάρι βραχιόνια χρισά, 

κορδοντζίνια ψιλά, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια χρισά με τέφλα. 



Ακόμα 3 τραβέρσες πάνινες έτερες 5 από σέσα κενούριες και με τις τρεις ένα 

κότολο, μία εμπόλια από σέσα, έτερες δύο μπόλιες από σκουλία, δύο τσουβαέλια 

κενούρια, πέντε κάρτες σκαρλατίνα δια τζιπούνι, ένα κότολο γινασμένο από 

κέντα, μία μπουστίνα με μενίκια, ένα κότολο από σέσα, μία καρπέτα μετάξι, ένα 

τζιπούνι από ρούχο κόκκινο, 13 ζευγάρια σκαλτσούνια, 9 μαντίλια τουλπανένια, 

ένα σφοντύλι, μία δακτυλήθρα, μία σπαθέτα ασημένια, ένα ζευγάρι βεριέτες 

χρισές, τριάντα μπράτσα τέλα κοστάμε και κάντζια, ένα σεντόνι από πανί σπιτικό, 

δύο ντιμέλες από τέλα κοράμε, ένα κότολο από σέσα, ένα καμπελάτο 

μεταξωτό.Έξι πουκάμισα χαλασμένα, μία σκαλτζορόκα και ο γαμβρός να 

παραλάβη τάλλαρα εκατό τα οποία εις το παρόν εχείρισεν ο ευλαβής Μαρίνος 

Μπούας και εις αύξησιν της προικός παραδίδοντε τα κάτοθεν: 

Μία βέστα καμπερή φιοράδο(λουλουδάτη), έτερη από καμπρή ομοίος κενούρια, 

έτερη βέστα άσπρη από ρίγα κενούρια, έτερη βέστα από καμπρή κοληζήδα 

κενουργία. Μία βέστα και τρης γιακεντίνες εξάδες και δύο καμιτζόλες από 

καμπρή. Δώδεκα μπράντζα κοστάντζα ορδιναρία, πέντε ζευγάρια καλτζούνια 

βαμβακερά και δύο ζευγάρια παπούτσια ολοκένουρια. Έναν κλόστην, ένα 

σφοντύλι, ένα ζευγάρι σκολαρίκια με πέτρες ασημένιες εις την μέσην και τις βίρες 

χρισές στρογγυλές. 

Ταύτα πάντα εστάθησαν παραδομένα και από τον άνωθεν κυρ.Δημήτριον όλα 

περιλαμβανόμενα διά προίκαν και ο γαμβρός κράζεται πληρομένος και 

ευχαριστημένος. 

Αναστάσιος ιερεύς Μπούας, βεβεόνω, Μαρίνος ιερεύς Μπούας βεβαιώνω, 

Κωνσταντίνος ιερεύς Τριβυζάς, μάρτυρας και Θεόδωρος Καρύδης, μάρτυρας. 

ΠΠ4.Στην αρ. Α541\11\26-8-1826 ή 7-9-1826 αναφέρεται ότι η Angiola κόρη 

του Paolo Comata, sposa  του Ιωάννη Xinola, λαμβάνει ως προίκα κατά τα 

συμφωνηθέντα ρούχα και ρουχισμό συνολικής αξίας 317 τάλλαρα.Και σε σύνολο 

με την παροχή ενός κομμού και άλλων αντικειμένων όλα 421 veneti tallari. 

Ακόμη με την προσθήκη και κοσμημάτων αξίας 79 tallari ανέρχεται η προίκα 

συνολικά σε 500 tallari. Η γυναίκα υπογράφει ιταλιστί. 

Στο αρ.Α561\46\21-10-1826 ή 2-11-1826 προικοσύμφωνο οι «υιός Μιχαήλ 

Περούλης και πατήρ Γεώργιος Περούλης του Μικέλη λαμβάνουν από τον 

Φραγγίσκον Κουτρούλη του Παναγιώτου, από το προάστειο του Ποταμού τα 

κάτωθεν αναφερόμενα για την θυγατέρα του κ.Κουτρούλη, Ελένη. Λοιπόν επειδή 

και πλησιάζει ο καιρός του γάμου του αυτού μέλλοντος Ανδρογύνου, ο άνωθεν 

πατήρ της Νύμφης επροσεκάλεσε και τους παρόντας κάτωθεν υπογραμμένους 

αξιοπίστους  γνωρίμους μου μάρτυρας, οίτινες εγνορίζουν όλλα τα αυτά μέρη ως 

μου όρκισαν, καθώς ομοίος και τον παρόντα κύριον Ιωάννην Περιστέρην του 

ποτέ Νικολάου από την χώραν πρότος των ραυτάδων δια να εξετημώση ένα προς 

ένα όλλο το πράμμα οπού παραδίδεται του Γαμβρού, και πατρός αυτού, οπού 

αμφότεροι δέχονται την ιδίαν προίκαν και ευθύς ενώπιόν μας άρχισεν ο πατήρ να 

παραδίδη του γαμβρού και πατρός αυτού τα ακόλουθα, ήγουν  



Δυο στρώμματα γιομάτα μαλή, μία μαξιλαριά και τέσσερα μαξιλάρια ομοίως 

γεμάτα με μαλή, καινούρια από ίντεμα εντόπια δια τάλαρα βενέτικα 

σαράντα.............................................................................................................40 

Οκτώ εντεμέλαις πανή διαφορετικό και καινούριαις φαρνίδαις, τάλαρα βενέτικα 

τέσσερα.................................................................................................4 

Τέσσερα ζευγάρια σεντόνια τα τρία σκούλινα με μέρλα ή δισένιο και το έταιρο 

από καμαριά και αυτό φορνίδο ως άνωθεν, όλλα καινούρια διά τάλαρα σαράντα 

τέσσερα.............................................................................................44 

Ένα παγκαλέτο καμπριά φορνίδο καινούριο δια τάλαρα τρία.........................3 

Ένα ζευγάρι κουρτίνια από καμπριά άσπρο φορνίδα καινούρια δια τάλαρα 

έξι..................................................................................................................6 

Ένα πάπλωμα φουριάρικο καινούριο μποτίδο από βαμβάκι δια τάλαρα 

δέκα..............................................................................................................10 

Οκτώ πουκάμισα, έξη από πανή οσπιτικό  και δύο από καμπριά καινούρια διά 

τάλαρα...........................................................................................................12 

Οκτώ τζιπούνια από καμπριά και πάνινα ένα από τα οποία είναι μεταξωτό 

νεραντζόν, διαφορετικά και καινούρια όλλα διά τάλαρα είκοσι......................20 

Οκτώ κότολα διαφορετικά καινούρια διά τάλαρα δεκαοκτώ.........................18 

Οκτώ τραβέρσαις κολόρα διαφορετικαίς καινούριαις διά τάλαρα έξι...............6 

Οκτώ εμπόλιαις διαφορετικαίς καινούριαις διά τάλαρα πέντε........................5 

Δεκαοκτώ μαντίλια  τα οκτώ μεγάλα άσπρα διαφορετικά διά τάλαρα οκτώ και τα 

επίλοιπα οπού είναι μικρότερα διά τάλαρα τρία, όλλα τάλαρα ενετικά 

έντεκα...............................................................................................................11 

Οκτώ ζευγάρια σκαλτσούνια, τα έξι βαμβακερά καινούρια διά τάλαρα 

πέντε..................................................................................................................5 

Τοτβαέλια ην πέτζα πίχαις δεκαοκτώ ούλα εντόπια, καινούρια διά τάλαρα έξη και 

φαρδίνια ενενήντα έξη.............................................................................6,96 

Ένα άμπιτο μεταξοτό δαμάσκο πράσινο, ήγουν κότολο και πετερλέ με παγέταις 

χρυσαίς διά τάλαρα είκοσι πέντε......................................................25 

Έταιροάμπιτο, ήγουν κότολο βελουδένιο μαύρο και καμιζιόλα ρούχινη πράσινη 

με τα σιρίτια χρυσά, καινούρια διά τάλαρα δεκαοκτώ......................18 

Ένας κομός μοδέρνος καινούριο από ριμέσο με τέσσαρους πάτους διά τάλαρα 

δεκάξη................................................................................................................16 

Αριθμούν όλλα τάλαρα διακόσια σαράντα εννέα και 96 φαρδίνια. Ταύτα 

εξετήμοσαν με όρκον ο κύριος Περιστέρης, καθώς και ο Γαμβρός με τον πατέρα 

του και ευχαριστήθησαν. 



Ακολουθεί  το χρυσάφι οπού έμινε εξετημομένο από τον κύριον Ιωάννην 

Αντώνιον Καρτόν, πρώτος των χρυσικών ως ομολογεί η κάτωθεν πιστοποίησις 

σημειωμένη τη 16\28 Οκτωβρίου τρέχοντος χρόνου, ο οποίος αριθμός ανέρχεται 

σε τάλαρα τριάντα, ήγουν ένα ζευγάρι σκολαρίκια χρυσά με τρία πέρολα, ένα 

κορδόνι ψιλό και έταιρον χονδρό καράτια όλλα τρακόσια δώδεκα και διά 

στάμπιλε δίδει εις προίκαν ο πατήρ της νύμφης του ειρημένου Γαμβρού τα 

ακόλουθα αγαθά, ήγουν ταις ελαιάς ριζάρια οκτώ εις Ποταμόν, τας έταιρας 

ελαιάς ριζάρια εικοσιδύο 22, κείμενας εις την Κυράν Χρυσικού, οι οποίαις είναι 

ως λεγάτο της Νύμφης ως εξηγεί ο ομόλογος. Ταις έτεραις ελαίας ριζάρια 

εικοσιτρία 23, εις Αγρόν Ποταμού, ταις έτεραις ριζάρια έντεκα 11 εις 

Εβραίικα,έτερην ρίζαν ελαία ελεύθερη εις τον Κάλαμον, ένα κομμάτι χωράφι με 

έσωθεν μερικές μηλιαίς. Ταις έτεραις ελαιάς ριζάρια οκτώ και το ένα κομμάτι στη 

θέση Βουνάρικα και τις έταιρες ελαιές ριζάρια τέσσερα εις την ονομασίαν Εβρέοι. 

Ταύτα πάντα επαράδοσε ο πατήρ της Νύμφης στον Γαμβρό και του πατρός του οι 

οποίοι θέλει λάβουν την κυριότητα όλλων των άνωθεν από την ημέραν οπού 

θέλει ακολουθήση ο Γάμος. Ακολουθούν η πράξις αρ. 47 η οποία είναι η 

προικοπαράδοσις η οριστική και η εξασφάλισις της κ. Ελένης Κουτρούλη της 

προίκας της και του αποκλεισμού της από του δικαιώματός της σε μελλοντικά 

αγαθά από Διαθήκη πατρική.» Η γυναίκα δεν γνωρίζει γράμματα και δεν 

υπογράφει. 

ΠΠ5.Η αρ.Α561\7 ή 19-11-1826 αναφέρει «ενεμφανίσθη η κυρία Ελένη θυγάτηρ 

του ποτέ Αντωνίου Φοντάνα από το προάστειον του Ποταμού, μέλλουσα νύμφη 

του απόντος κυρίου Αναστασίου Κουταλά του Ιωάννου από το προάστειον του 

Μαντουκίου διά να της γράψω ως αυτή μου εζήτησε τούτην την δημοσίαν 

νοταριακήν πράξιν ευχαριστήσεως της προικός οπού της έταξε ο αδελφός της 

κυρ. Προκόπης Φοντάνας υιός του αυτού ποτέ Αντωνίου, οπού κατά το παρόν 

λέγει η εμφανισθείσα πως ευρίσκεται εις τόπον κρατήσεως εις τας δυνάμεις της 

δικαιοσύνης, η οποία προίκα οπού ο αυτός αδελφός της της έταξε της είναι καλά 

γνωστή, διά να είναι γεγραμένη εις ένα μερικόν ομόλογον οπού σώζεται εις 

χείρας του αυτού Κουταλά μέλοντος ανήρ της, διά τούτο επειδή είναι έτημος ο 

κάτωθεν Προκόπης, αδελφός της να κάμη κατά το παρόν του άνωθεν Γαμβρού 

του την παράδοσιν της αυτής ταγμένης προικός και επειδή ο αυτός Γαμβρός 

επεθύμησε να ακολουθήση σήμερον ο Γάμος του με την εμφανισθείσα, 

ξεκαθαρίζει ότι μένει τελείως ευχαριστημένη για την αυτήν ταγμένην προίκαν η 

οποία θέλει ενοείται είναι από πατρικά της, μητρικά της και αδελφομοίρι της, μην 

πρετεντέροντας πλέον διά αυτήν και τους κληρονόμους και διαδόχους της περί 

τούτων τινά άλλο πράγμα, μάλιστα κάνει του αυτού αδελφού της γενικήν 

καουτζιόν και τελείαν ασφάλειαν ευθύς ως του αυτού μέλλοντος ανδρός της 

παραδοθεί η ταγμένη προίκα. Δεν ηξεύρει γράμματα η άνωθεν κυρία Ελένη, ως 

λέγει.» Υπογράφουν ως μάρτυρες οι Αντώνιος Μάνεσης του Ιωάννου και 

Δομένικος Πάσχος του Νικολάου. 



ΠΠ6.Η αρ.Α561\65\11 ή 23-11-1826 πράξη αναφέρει «Ενεμφανίσθησαν ο 

κύριος Κόστας Αδάμος του Αδάμου, από την Μοσχόπολιν που την σήμερον 

κατοικεί στου Σαρόκου και η Λουτζιέτα θυγάτηρ του άνωθεν, γυνή χήρα Τζώρτζη 

Καλούδη. Ο Αδάμος χρεώστης της Λουτζιέτας διά ρέστο και αποπληρωμή της 

προικός οπού της είχε τάξει και εις μέρος της έδοσε όταν είχε υπανδρευθή με τον 

αυτόν ποτέ Καλούδην από τάλαρα βενέτικα ενενήντα 90, ως τόσα βεβαιώνει και 

η αυτή Λουτζιέτα έμπροσθέν μας πως έχει να λάβη. Μη δυμάμενος όμως ο αυτός 

Κώστας Αδάμος να της τα μετρήση κατά το παρόν ζήτημα και μην μπορώντας να 

εναντιωθή η γυνή διά το χρέος του, αυτός εζήτησε διορίαν και εις ταις μέραις που 

η γυνή μέλη να περάση εις δεύτερον γάμον με τον απόντα Ζέπον Σκορδίλην του 

ποτέ Σπύρου από τους Καστελάνους της Μέσης.............Η δε παρούσα κυρία 

Ελένη Σκορδίλη θυγάτηρ του ποτέ Γγίνη Κωνσταντή, χήρα του Σπύρου Σκορδίλη 

ως μητέρα του μέλλοντος Γαμβρού διά ασφάλειαν της προικός οπού η άνωθεν 

Λουτζιέτα μέλλει να δώση του ιδίου Ζέππου υποτάζει αυτοθελήτως τόρα διά τότε 

τα παντοία της αγαθά παρόντα και μέλλοντα, πάσης λογής κινητά και ακίνητα διά 

να αποκρίνονται εις την αυτήν προίκαν εις κάθε ενάντιον, οπού ο Θεός να μην 

δώση. Οι δε γυναίκες δεν ηξεύρουν να γράφουν ως λέγουν...» 

ΠΠ7.Η αρ.Α561\70\13 ή 25-11-1826 πράξη προικοπαράδοσης αναφέρει «η 

Μαρίνα θυγάτηρ Ιωάννου Ανδρόνη, γυνή του απόντος Νικολάου Μιρόνη πατρός 

Σπυρίδωνος παραδίδει εις τον Γαμβρό κύριον Αναστάσιο Δαπέργολα, υιόν του 

Σπυραντώνιου, από το προάστειον του Σαρόκου, μέλλοντα ανήρ της παρούσης 

Χρυσούλας, θυγατρός της άνωθεν Μαρίνας. Ως επίσημος εκτιμητής 

παραβρίσκεται ο κύριος Περιστέρης.» Η προικοπαράδοση  περιλαμβάνει 

ρουχισμό και ρούχα εκτιμώμενα σε 131 τάλαρα βενέτικα και 100 φαρδίνια.Ακόμη 

περιλαμβάνει και χρυσάφι «ένα κορδονάκι οκτώ τάλαρα, ένα ζευγάρι τζερκέτα 

χρυσά βενέτικα τάλαρα τέσσερα και δακτυλίδια δώδεκα τάλαρα. Η συνολική 

προίκα ανέρχεται σε 155,100 τάλαρα βενέτικα και εκατό φαρδίνια.» Οι γυναίκες 

δεν ηξεύρουν γράμματα. 

ΠΠ8.Η αρ.Α561\104\2-1-1827 ή 14-1-1827 πράξη προικοπαράδοσης αναφέρει 

«ότι ο κύριος Αναστάσιος Ροδίτης δίδει του μέλλοντα γαμβρού του Ανδρέα 

Μπόικου π. Ηλία, από τη Γαρίτζα, ρούχα και ρουχισμό, τον οποίον εκτιμά ο 

πρώτος των ραφτών κύριος Περιστέρης σε 94,5 τάλαρα βενέτικα και τάξει ότι θα 

δώσει μετά το γάμο του άνωθεν γαμβρού μετά της θυγατρός του Κυριακούλας 

μετρητά εξήντα 60 τάλαρα βενέτικα.» 

ΠΠ9.Με την πράξη αρ.Κ369\302\8 ή 20-8-1853 η ανήλικη Αλεξάνδρα 

Καμετοπούλου π. Δημητρίου και ο Μωραΐτης Σταμάτιος π. Παύλου από Φλαρέτο. 

Επειδή συμφωνήθηκε ο γάμος μεταξύ της άνωθεν Αλεξάνδρας (ήτις ως η ιδία 

διαδηλοί είναι εις ανηλικιότητα ) και του άνωθεν Μωραΐτη, θέλουσα η 

μελλόνυμφη να κάνει την παράδοσιν της προικός της εις τον αυτόν Μωραΐτην, 

επειδή μετ’ ολίγων ημερών μέλει να λάβη χώραν η τέλεσις του γάμου του 

παραδίδει αυτά τα ακόλουθα: ρουχισμό και ρούχα και έναν κομμόν τριών πάτων 

παλαιόν αξίας μόνον 5 ταλλήρων.Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούσι το τίμημα όλων 



των άνωθεν πραγμάτων δια τάλαρα 40. Επιφυλάσσεται ούτος κατά των γονέων 

της νύφης δια κάθε άλλον δικαίωμά του. «Τέλος πάντων και η αυτή Αλεξάνδρα 

παρέδωκεν εις τον μνησθέντα μελλόνυμφόν της Μωραΐτην και μίαν σπίλαν 

χρυσήν την οποίαν διαδηλοί ότι έλαβε ως δώρον από την ευγενή κυρίαν 

Αναστασία Καποδίστρια-Πιέρην.» Η γυναίκα δεν υπογράφει.  

 

Παροχή προίκας από διανομή περιουσίας 

Κ369\299\30-7-1853 ή 11-8-1853 

ΠΠ10.Οι ευγενείς Στέφανος, Μάριος και Αναστάσιος Ιωάννης Αδελφοί Πιέρη του 

ποτέ πατρός κυρ. Μαρή Αντωνίου και αφ’ετέρου η αυταδέλφη των ευγενής κυρία 

Ελένη Πιέρη, πάντες εκ της πόλεως ταύτης. Επειδή έχει αύτη δικαίωμα να λάβη 

από την περιουσίαν του κοινού πατρός των αρμοδίαν προίκαν και επειδή οι 

αδελφοί αναγνωρίζοντας το δικαίωμά της συντρέχωσι να της σημειώσωσιν και 

παραδώσωσιν την αυτήν προίκαν εις όσα ακολούθως περιγράφονται με την 

σχετικήν εκτίμησιν του εκάστου πράγματος και υπογράφεται το φύλλον από των 

πραγματογνωμόνων κυρίων Σπυρίδωνος Βασιλά π. Αντωνίου και Σπυρίδωνος 

Μουχλιανίτη π. Ιωάννου.  

Από εδαφονόμια 4222,50 τάλλατα βενέτικα 

Ελαιόδενδρα   16 αξίας 64,50 τάλληρα, 

Ελαιόδενδρα     9 αξίας 65       τάλληρα, 

Ελαιόδενδρα   10 αξίας 70,50 τάλληρα, 

Ελαιόδενδρα    13 αξίας 52      τάλληρα, 

Ελαιόδενδρα    17 αξίας 75      τάλληρα  

Ελαιόδενδρα    14  αξίας 74,60 τάλληρα, 

Ελαιόδενδρα    20  αξίας 101,57 τάλληρα             

Σύνολο         503 και 31,50 τάλληρα. 

Και οσπίτιον με δύο πατώματα με υποκείμενον μαγαζείον («Ποτζέτο») συνολικής 

αξίας 1250 τάλληρα βενέτικα. 

Το σύνολο της παρεχόμενης προίκας υπολογίζεται σε 6991,81 και 1\2 τάλληρα 

βενέτικα. Μάρτυρες οι Αλμπάνης Σπυρίδων και Δεσύλας Μιχαήλ. Η γυναίκα 

υπογράφει. 

 

Επιστροφή προίκας 

ΕΠΠ1.Στην αρ.Μ34\σελ 39\ 21-3-1805 πράξη αναφέρεται «με την σύμβασιν της 

23 Μαΐου 1802 πράξεως του ευγενούς Κυρίου Σπυρίδωνος Πιέρη, νοταρίου 

γινομένην αναμεταξύ του παρόντος κυρ Σπύρου Κρητικού του Δήμου από τον 



μπόργον του Μαντουκίου από το ένα μέρος και της ομοίως παρούσαν κυρίαν 

Μαρία θυγατέρα του ποτέ Σπύρου Δελαπόρτα από τον άνωθεν μπόργον ήτον 

γυναίκα του από το άλλον συμφωνιμένον ότι το μικρότερο από τα δύω παιδιά 

τους να ήθελε κουναρίση και αναθρέψη από εδικόν της χωρίς κανένα βάρος του 

άνωθεν Κρητικού, δια την οποίαν αιτίαν και δια πληρωμήν της προικός της της 

απάφησε εις την εξουσίαν της το οσπίτιον, χαμόγιον με πηγάδιον του μέσα και 

μίαν νεραντζιάν κείμενον εις το άνωθεν μπόργον εις την κοντράδα των Αγίων 

Πάντων με την εξεκαθέρισιν ότι εάν και το αυτόν παιδίον αποθάνη ανήλικον να 

ήθελεν αναλαμβάνη ο αυτός Κρητικός το άνωθεν οσπίτιον και αυτός να της μετρά 

τάλαρα εικοσιπέντε.  

Μα επειδή και η άνωθεν γυνή Μαρία δεν εκράτησεν συμά της το άνωθεν παιδίον 

διά να το κουναρίση ως υπεσχέθη, μα απόμεινε και αυτό καθώς και το 

μεγαλύτερο εις βάρος του άνωθεν γεγραμμένου πατρός του Κριτικού, με τον 

οποίον έως την σήμερον ευρίσκεται ως τα μέρη φανερώνουν διά τούτον, έμελεν 

να τρέξη αναμεταξύ των κρίσις και έξοδα. Δια να αποφύγουν δε αυτά, έτζι 

συμβουλευόμενοι από κοινούς φίλους και εδικούς, εισέρχονται εις την παρούσαν 

νέαν συμφωνίαν και τελευταίαν κατάπαυσιν πάσης διαφοράς εις δύναμιν της 

παρούσης η άνωθεν κυρά Μαρία θεληματικώς δίδει, τζεδέρει, επιστρέφει και 

παντελώς απαφίνει από την σήμερον και διά πάντοτε εις τον ειρημένον Κριτικόν 

και προς τους κληρονόμους του και διαδόχους του το μελετημένο οσπίτιον με 

πηγάδιον και νερατζηάν δια να το ποιή ως καθολικός νοικοκύρης με τους 

διαδόχους του ό,τι ηθέλει και βούλεται.  

Ο παρόν Κριτικός εις την παρουσίαν εμού του νοταρίου και των μαρτύρων 

έδωσεν και εμέτρησεν της ρηθείσας κυράτζας Μαρίας τα άνωθεν τάλλαρα 

βενέτικα εικοσιπέντε και αυτή τα περιέλαβε και με τα οποία κράζεται τελείως 

πλερωμένη και ευχαριστημένη από όλην της τη προίκαν κάνοντας θεληματικώς 

καουτζιόν εις τελείαν κατάπαυσιν. Μάρτυρες Βιάρος Κάμπος και Σπυρίδων 

Νεράντζης από τον Μπόργον Μαντουκίου κάνουν πίστιν εμού του νοταρίου πως 

γνωρίζουν καλώτατα τα άνωθεν μέρη και υπογράφουν.» Η γυναίκα δεν 
υπογράφει. 

 

Εξουσιοδοτήσεις 

ΕΠ1.Πράξη Μ34\σελ.34, βιβλίον 1ον \19-3-1804 

«Εις το οσπίτιον οπού κατοικεί ο κυρ Βενιέρ εις την Κοντράδα Υπεραγίας 

Θεοτόκου Κρεμαστής εις τούτην την χώραν, ενεφανίσθη έμπροσθεν εμού του 

νοταρίου και μαρτύρων των κάτωθεν η παρούσα κυρία Στέλλα θυγάτηρ του π. 

Δημητρίου Μανιάκη από τούτην την χώραν, η οποία εκλέγει και διορθώνει δια 

επίτροπόν της τον παρόντα και δέχοντα τον Δημήτριον Γρηπιότην (αμετάτρεπτον 

) π.Βασιλείου του οποίου δίδει την εξουσίαν να πουλήση και αποξενώση καθ’ 

εκάστου ανθρώπου εις τα παζάρια οπού καλύτερα ημπορέση τα αγαθά οπού εις το 



κάστρο της Πάργας ποσεδέρει ως κληρονόμα του πατρός της και ως τζεστονάρια 

του κυρίου Νικολέτου Μανιάκη, αδελφού της, ήγουν  εκείνα τα  ίδια αγαθά οπού 

δια μερίδιόν της της έμειναν. Ενώπιον των μαρτύρων κυρίου Μπατίστα 

Μηλόπουλου π. Νικολάου και Ανδρέου Πιλότου π. Φραγκίσκου που γνωρίζουν 

καλώτατα την αυτήν κυρίαν Στέλλαν υπογράφεται η παρούσα πράξις.» Η γυναίκα 
δεν υπογράφει. 

ΕΠ2.Η άνωθεν αναφερθείσα με την Μ34 σελ 35 της 12-4-1804 ... «ξεκαθαρίζει 

και βεβαιώνει ότι έλαβεν από τον Δημήτριον Γρηπιότην του ποτέ Βασιλείου, 

επίτροπόν της επί τω αυτώ εκλεγμένος με την επιτροπικήν της 19ης Μαρτίου 

απερασμένου εις τας πράξεις μου τα γρόσια εξακόσια οπού επερίλαβεν από την 

πούλησιν των αγαθών της εις την Πάργα...Μάρτυρες του ευγενούς Ανδρέου 

Τουργινού του ευγενούς Σπυρίδωνος και του κυρίου Παύλου Μαριάνη του π. 

Φραγκίσκου.»   

ΕΠ3.Με την αρ.Μ34\βιβλίον 2ον\σελ.19\24-5-1805 πράξη της η Άννα θυγάτηρ 

Σπυρίδωνος Πεκατόρου και γυνή του κυρίου Ανδρέου Λισκαρδόπουλου από 

Κεφαληνία στην κοντράδα της εκκλησίας Υπεραγίας Θεοτόκου Υψηλής οπού 

κατοικεί κάνει επιτροπικήν εις τον Χαράλαμπον Λισκαρδόπουλον, υιόν της για να 

την διαφεντεύη γενικώς εις κρίσιν...» 

ΕΠ4.Με την αρ.Μ34\βιβλίον 2ον\σελ.40\5-7-1805 η κυράντζα Κατερίνα θυγάτηρ 

Γεωργάκη Φωτινού, χήρα γυνή του Χαραλάμπη Κατομέρη, από Ανεμόμυλον 

Γαρίτζας κάνει επιτροπικήν για διαφοράν και κρίσιν που θα ακολουθήση και 

εκλέγει τον Ανδρέα Αρώνη...» 

ΕΠ5.Με την αρ.Α408\βιβλίον 71ον\σελ.14\1 ή 13-4-1815 πράξη της «η κυράντζα 

Μαρία θυγατέρα του Παναγιώτη Δημητρόπουλου εις πρώτον συνοικέσιον του 

κυρίου Πέτρου Κοκκινόπουλου από το Μαντούκη η οποία είχε για επίτροπόν της 

τον κυρ.Αναστάση Βελιανίτη και ούτως θελήσασα με τον δεύτερόν της άνδρα 

Μιχαήλ Βελιανίτη δίνοντάς του την εξουσίαν να προστατεύση με κάθε τρόπον όλα 

τα αγαθά της και κάνοντας με τον ευρεθέντα αγοραστήν κάθε νοταριακόν γράμμα 

ως λαμβάνη εις χείρας τα πολητά του τιμήματος.» Η γυναίκα δεν υπογράφει. 

ΕΠ6.Στηναρ.Α408\βιβλίον74ον\σελ1\6 ή 18\10\1815 πράξη αναφέρεται: 

«ενεφανίσθη η παρούσα κυράτζα Λένο θυγατέρα του π. Γεοργάκη Διμιτιανού και 

γυνή του Κωνσταντή Μικρούλη από Ανεμόμυλον της Γαρίντζας η οποία εκλέγει 

θεληματικός διά επίτροπόν της τον κυρ. Διονύσιον Καλογερόπουλο δίνοντάς του 

εξουσίαν διά κάθε κρίσιν και διαφοράν που έχει ή ήθελεν ακολουθήση. Προσέτι 

του δίνει την εξουσίαν να πλερώνη ή να συνάζη τα εσοδίματά της των αγαθών 

σκουδάροντας και λαμβάνοντας εις χείρας του τα μερτικά οπού την 

απαρθενεύουν. Η ριθήσα Ελένη μη ηξεύροντας γράμματα διαγράφουν οι κάτοθεν 

μάρτυρες Νικόλαος ιερομόναχος Πατρίκιος και Ανδρέας Παραμυθιότης.» 

ΕΠ7.Στην αρ.Α408\βιβλίον 74ον\σελ.13\7 ή 19-10-1815 πράξη αναφέρεται «Ο 

κυρ.Δημήτριος Αγγελικόπουλος π.Ματθαίου μου επρόσφερε μίαν πριβάτα 



καουντζιόν σιμιομένη τας 4\16 τρέχοντος μηνός οπού απάφισε η μητέρα του 

γραμμένη και υπογραμμένη να την ρετζιστράρο εις το παρόν βιβλίον μου η 

περίληψις της οποίας περιέχει τα κάτωθεν: 1815 δεκαπέντε, Οκτωβρίου 4\16 

Γαρίτζα. Η παρούσα κυρ. Αγγελική γυνή εις πρώτον συνοικέσιον του κυρ. 

Ματθέου Αγγελικόπουλου παρέδωσε και παρέλαβε ο κυρ. Πέτρος Κουρτελίδης 

δια ρέστο και σαλδό του αξιασμού τον αγαθόν. Το παρόν ποιή η ιδία η Αγγελική 

του υιού της γενικήν καουτζιόν. Έγραψα εγώ ο Ανδρέας Παραμυθιότης και 

υπογράφουν οι μάρτυρες Μαρίνος Ματαράγκας και Ιωάννης Πρίφτης.» 

ΕΠ8.Στην αρ.Α541\6\26-8-1826 ή 4-9-1826, βιβλίον 1ο, αναφέρεται 

«ενεφανίσθη η κυρία Ασημίνα, θυγάτηρ του ποτέ Γράτζου Καλογερά και γυνή 

χήρα του ποτέ Φιλιππή Σαγιαδινού από το προάστειο του Μαντουκίου η οποία 

δυνάμεως της διμοσίας νοταριακής πράξεως ταύτης εκλέγει και διορίζει διά 

επίτροπόν της τον παρόντα κυρ Διαμάντη Σαγιαδινό υιόν της καθώς να 

υποχρεώσει τον έταιρον υιόν της Ιωάννην Σαγιαδινό εις πληρωμήν από τα ήμισυ 

χρονικά διαστήματα διάφορα ενός βλισιδίου από τάλαρα δίστηλα Ισπανίας 

εκατόν σαράντα... δίδοντας την εξουσίαν εάν λάβη τόπον εναντιώσεως, να τον 

αστενέψη διά μέσου κριτιρίων. Προσέτι του δίδει την εξουσίαν να ήθελε με τας 

πράξεις του νόμου κάμη να ακολουθήση η δεύτερη και Τρίτη εξετήμωσης εις ταις 

ελαίαις και τα άλλα διακείμενα εις την περιοχήν της Άφρας οπού η εμφανισθείσα 

εξουσίαζε και αποξένωσε από ολίγου καιρού του κυρίου Πέτρου Κουρκουμέλη, 

διά να ευρίσκεται η γυνή λαθεμένη εις το παζάρι των αγαθών όπου εδόθη... Μη 

ξεύροντας ούτε η γυνή ούτε ο επίτροπός της να γράφουν ως λέγουν την παρούσαν 

πράξιν υπογράφουν οι μάρτυρες Θεοδόσης Κούρκουλος του Νικολάου από την 

κοντράδα της Αγίας Σοφίας και Γεώργιος Παπαδάτος του Θεοδώρου από τον 

Ανεμόμυλο της Γαρίτζας.»  

ΕΠ9.Στην αρ.Α541\8\24-8-1826 ή 5-9-1826 πράξη αναφέρεται «ενεμφανίσθη η 

κυρία Σταθούλα, θυγάτηρ κ. Σπυρίδωνα Μάστορα και γυνή χήρα του Σταματίου 

Ορφανού και ο Νικόλαος Ορφανός, γιος της από το νησίον των Παξών και 

ευρισκόμενοι εις ταύτην την χώραν διά να σημειώσουν ταύτην την επιτροπικήν 

πράξιν και μέλλουσα να αναχωρήσει εις την πατρίδα της αποστέλλουν 

πληρεστάτην εξουσίαν εις τον Σταυράκην Ανεμογιάννην του ποτέ Ιωάννου από 

την αυτήν νήσον των Παξών ... δίδουν την εξουσίαν να της διαφεντεύη εις κάθε 

τους κρίσιν και διαφοράν αρχηνισμένην ή και να αρχηνίση στην εναντίον του 

κάθε ανθρώπου ...Η δε γυνή λέγει πως δεν ηξεύρι γράμματα...» 

ΕΠ10.Με την αρ.Α541\16\ 2 ή 14-9-1826 πράξη της η Signiora Marietta κόρη 

του Ιωάννη Βλαχιώτη και σύζυγος του ευγενούς Dottor Michiel Trivoli Pieri  

γράφει την παρούσα επιτροπική πράξη (procura) στον  Dottor Villetta 

Calichiopoulo για να την εκπροσωπήσει σε δικαστική της υπόθεση.»Υπογράφει 

ιταλιστί. 

ΕΠ11.Η αρ.Α561\75\18 ή 30-11-1826 επιτροπική πράξη αναφέρει «Η κυρία 

Ανδριάνα Καλογερά, γυνή του κυρίου Γεωργίου Μεταληνού, από Κορακιάνα 



κάνει την παρούσαν επιτροπικήν πράξιν και ορίζει τον άνωθεν σύζυγόν της να 

παρουσιαστή εις την Εκλαμπροτάτην Ρεγγέντζα δια να έχει με τίτολο όλα τα 

δικαιώματα από τον πατέρα της.  Η γυναίκα δεν γνωρίζει να γράφει.» 

ΕΠ12.Η αρ.Α561\85\28-11-1826 ή 10-12-1826 πράξη αναφέρει «ότι η κυρία 

Διαμαντίνα Καλαμούρη θυγατέρα του Μάρκου, χήρα Αρσενίου Δελβινιώτη με την 

παρούσα επιτροπική της πράξη διορίζει τον κύριον Παρηγόρην Ιωάννην πατρός 

Μπάτιον δια να δικαιώση κάθε υπόθεσιν της εμφανισθείσας...» 

ΕΠ13.Με την αρ.Κ369\320\21-8-1853 ή 2-9-1853 πράξη της «η Τάσιο ή 

Αναστασία Γαγγάδη, χήρα Αναστασίου Κακαρούγκα από το προάστειον Γαρίτζης 

εξουσιοδοτεί τον εγγονόν της Σπυρίδωνα Κακαρούγκα του Γεωργίου όπως 

διαχειρίζεται πάντα τα ανήκοντα εις την κληρονομίαν της... Η γυναίκα δεν 

ηξεύρει να γράψη...» 

 

Απογραφή περιουσίας 

ΑΠ1.Η αρ.Α561\77\20-11-1826 ή 1-12-1826 πράξη απογραφής περιουσίας 

αναφέρει «Η Μαρούλα, θυγάτηρ Θεοδοσίου Δεσύλα, γυνή σε πρώτον γάμο του 

Σπυρίδωνος Δεσύλα και σε δεύτερο γάμο του Παναγιώτου Ζούλα, όστις 

παρακινημένος από δυστυχίαν, αναχώρησεν από την νήσον ταύτην χωρίς να της 

αφήση κανένα μέσο κυβερνήσεως εδώ και δύο χρόνους, (γίνεται η παρούσα 

απογραφή επειδή στις δύο κάμαρες της οικίας κάθεται και άλλη οικογένεια, 

συγγενική του συζύγου της.) «Τέλος πάντων ξεκαθαρίζει η άνωθεν κυρία 

Μαρούλα ότι όλον το παρόν οσπίτιον είναι της κυριότητος του ανδρός της, την 

οποίαν εξακαθάρισιν την κάμνει διά πλέον ασφάλειαν της αυτής προικός 

της...Έγινε η παρούσα πράξις, εδιαβάσθη με καθαράν φωνήν, εδημοσιεύθη εις 

ταύτην την τρίτην κάμαραν της παρούσης οικίας κειμένης εις το προάστειον της 

Γαρίτζης...» Η γυναίκα υπογράφει την πράξη της. 

ΑΠ2.Παρούσης της ευγενούς κυρίας Λουγρέτζιας Γιαφέρρο-Μάρμορα του Code 

Φιλίππου, χήρα του ποτέ κόμητος Ιωάννου Μάρμορα και παρά των επιτρόπων 

των ανηλίκων κυρ. Ιωάννου Μαρίνου Κομήτων Μάρμορα του πατρός κυρ. 

Σπυρίδωνος, ευγενών κυρίων Ιωάννου Αναστασίου Πιέρη του π. Μαρή, 

Αντωνίου και Μαρίας Πιέρη χήρας π. κυρ. Σπυρίδωνος κόμητος Μάρμορα, 

μετέβην εν τη οικία Μάρμορα... όπως λάβη χώραν η εξακολούθησις της 

απογραφής της περιουσίας του ποτέ κόμητος Ιωάννου Αντωνίου Μάρμορα, 

αναβληθείσης δυνάμει της χθεσινής πράξεως Ν.249 του ευρετηρίου μου. 

Ακολουθούν 3,5 σελίδες αντικειμένων και αναβάλλεται για άλλη ημέρα η 

συνέχιση της απογραφής. Η χήρα Μάρμορα υπογράφει ιταλιστί. Ακολούθησαν 
οι Ν.255, Ν.256, Ν.257. Ν.258, Ν.258, Ν.261, Ν.263, Ν.264, Ν.268, Ν.269, 
Ν.273, Ν.274, Ν.277, Ν.278, Ν.279, Ν.280, Ν.283, Ν.284, Ν.285, Ν. 286, Ν.287, 
Ν.289, Ν.290, Ν. 291, Ν.292, Ν.293, Ν.294, Ν. 295 πράξεις του νοτάριου 



Κερκύρας Ιωάννη Κόλλα (Κ369), βιβλίον 3ον, από 12\24 Ιουνίου 1853 έως 
11\23 Νοεμβρίου 1853. 

ΑΠ3.Με τις αρ. Κ369\344\10 ή 22-11-1853 και 346, 347, 348, 349, 350 όλες 
της 23-11-1853 η Ελένη Τριβόλη του κόμητος Βενεδίκτου εζήτησε την 
απογραφή της περιουσίας των γονέων της από τους αυταδέλφους της 
ευγενείς κυρίους κόμητες Ιωάννην, Γεώργιον, Ιάκωβον και Στέφανον. Δεν 
γνωρίζει να γράφει, οι αδελφοί της δήλωσαν. 

 

Αξιώσεις για κατανομή περιουσίας 

ΚΠ1. Κ369\288\19 ή 31-7-1853 

«Η κυρία Ιουστίνη Βλατά, χήρα Φραγγίσκου Βούλγαρη και οι Ιωάννης και 

Αντώνιος αδελφοί Βούλγαρη, όσον δε και η Καρολίνη Πετρτίνη π. Δρ. 

Θεοδώρου.......Μετά το θάνατον του κυρ. Φραγγίσκου Βούλγαρη εγέρθησαν 

διαφορές τινές μεταξύ της χήρας αυτού και των κληρονόμων του ιδίου αφορώσαι 

την ιδιοκτησίαν διαφόρων κινητών, των κατοικίαν και διαφόρων άλλων 

αντικειμένων μικρού λόγου άξια τα οποία παρακατιόντως προσδιορίζονται και 

προς αποφυγήν δικών δια της μεσολαβήσεως κοινών φίλων και συγγενών, τα 

μέρη εσυμφώνησαν δι’ αυτούς και τους κληρονόμους των : 

1. Να παίρνη 96 τάλληρα το μήνα από την 5\17-10-1853, 

2.  Ότι πήρε από τον γαμβρόν της Εκλαμπρώτατον κύριον Στέφανον Παδοβά 

όλα τα έπιπλα, κινητά σκεύη της αποκλειστικής της ιδιοκτησίας 

απογραφέντα, 

3.  Η κυρία Καρολίνη αποβλέπει εις την ιδιοκτησίαν της ημίσεως κατοικίας. 

4.  Να θεωρηθή ότι η τριμηνία ενοικίου από δίστηλα τάλληρα 16,5 τα οποία 

έλαβε η κ. Ιουστίνη από τον κυρ. Ιωσήφ Φερεντίνο και από την Αντζουλιά 

Βονίτζη 3,5 τάλληρα, τιμή οίνου δια το σπίτι, καλώς έκαμε....Η κυρία 

Ιουστίνη Βλατά εδήλωσε ότι δεν ηξεύρη γράμματα.» 

Με την αρ. Κ369\312\16 ή 28-8-1853 απαίτηση και παραλαβή κληροδοτήματος 

από τη Μαρίνα Απέργη. 

 

Διανομή περιουσίας 

ΔΠ1.Η αρ.Α408\βιβλίον74ον\σελ.14 αριστ.\17 ή 29-10-1815 πράξη καταγράφει 

«συμφωνία διανομής κατά το ήμισυ ανεμίραγων κτημάτων οσπίτιον εις Γαρίτζαν, 

αμπέλια 10 τσαπίων εις την Αγίαν Ελένην περιοχήν Σαν Ρόκο, επίσης αμπέλια 12 

τσαπίων, ένα πηγάδιον, χωράφια 6 μουζουρίων. Έρχονται δια του παρόντος 

νοταριακού γράμματος εις κομπραμέσο και προς το σκοπόν αυτόν εξέλεξαν 

εξετιμωτές η κυρία Αικατερίνη θυγάτηρ Αναστασίου Κόντη κάτοικος εις την 



κοντράδα τον Αγίον Πατέρον εις τούτην την χώραν με τον αδελφόν της παρόντα 

Νικόλαον...Αμφότεροι δεν ηξεύρουν γράμματα.» Μάρτυρες είναι ο Αθανάσιος 

Αγάθος και ο Σπυρίδων Κηκήσας. 

ΔΠ2.Με την αρ.Α408\βιβλίον 74ον\σελ.20δεξιά\22-10-1815 ή 3-11-1815 πράξη 

έγινε η σχετική εκτίμηση και καταγράφεται η διανομή της περιουσίας, όπως και 

ορίζεται το μερίδιο του καθενός σε 2410 τάλλαρα βενέτικα. 

 

Συμβιβασμός 

Σ1.Η πράξη Α408\βιβλίον71ον\σελ.11αριστερά\31-3-1815 ή 12-4-1815 

αναφέρει «εις το οσπίτιον της κληρονομίας του ευγενούς κυρ.Αγγέλου Νικολάου 

Μαντζολένη εις την κοντράδα της Εκκλησίας Αγίας Αικατερίνης εις τούτην την 

χώραν.Θεορόντας η παρούσα ευγενής κυρία Κερήνα Θεοτόκη του άνωθεν κυρ. 

Μαντζολένη ολοτελός απαρατημένα και εις κακήν κατάστασην τα αγαθά και τα 

οσπίτια οπού ποσεδέρη εις την περιοχήν του χωρίου Μαγουλάδων εις την 

ονομασίαν Άγιος Στέφανος του Αρίλος όπου με κοντράτο την 29 Μαίου 1803 είχε 

δόσει εις κολονίαν του παρόντος Γεοργίου Κωνσταντή π.Παναγιώτη από το 

άνωθεν χωρίον επροσεκάλεσε τον Κωνσταντή δια να εγνωρίζουν τις ζημίες οπού 

αθέλητά του επροξένησε εις τα αγαθά της.Ο Κωνσταντής εζήτησε συγκατάβασιν 

προβάλλοντας ότι θα απαφήση όλα τα αγαθά της τα οποία εσυμφώνησαν να 

παραδώση τον Δεκέμβριον του τρέχοντος χρόνου και να σεβαστή το παρόν 

συβαστικόν γράμμα στέρεον.» 

Η αρ.Α561\85\30-11-1826 ή 12-12-1826 πράξη αναφέρει « η κυρία Βιένο 

θυγάτηρ Ανδρέου Προφάντη, χήρα Σπυρίδωνος Περούλη π. Γεωργίου έκανε 

καντζιόν περί συντροφίας της ταβέρνας δια νεγότζιο κρασιού για τάλαρα 350 για 

να σώζεται η προφύλαξη του κυρίου Ζαχαρία Δελαπόρτα π. Σπυρίδωνος, από 

Αγίαν Μαύραν. Η γυναίκα γράφεται πληρωμένη και ευχαριστημένη...» 

Σ2. Πράξη αρ.Κ369\262\23-6-1853 ή 5-7-1853 

«Η Ρόζα Ρόσση χήρα Ιωάννου Σεΐμβερλιγκ κάτοικος ταύτης της πόλεως και αφ’ 

ετέρου οι κύριοι Άννη Πρίφτη π.Χριστοδούλου και Σπυρίδων Αρμένης 

π.Δημητρίου, επίτροποι της ανηλίκου Αδελαΐδος θετής θυγατρός του άνωθεν ποτέ 

Ιωάννου Σεΐμπερλιγκ με παρεκάλεσαν όπως συντάξω τον ακόλουθον 

συμβιβασμόν. 

Η κυρία Ρόζα έκαμε δύο προσφυγάς δικαστικάς δια να ακυρώση την υιοθεσίαν 

και να αναλάβη τα εργαλεία και την αξίαν των επίπλων του κ.Σεΐμπερλιγκ. Το 

Μονομελές Πρωτοδικείο όρισε συμβιβασμό των μελών ώστε αύτη να έχει 

δικαίωμα εις το 1\3 της περιουσίας του αποθανόντος. Και εις το υπόλοιπον η 

θετή θυγάτηρ αυτού. Επίσης να δουλεύση εις τα έπιπλα δια να έχει πόρον ζωής 

και επειδή λόγω χρεών ταύτα θα πωληθούν εις δημοπρασίαν να λάβη πάλι το 1\3 

και τα χρέη να κατανεμηθούν και να πληρωθούν αφού αφαιρεθούν πρώτα από 

την περιουσίαν . Η Ρόσση και η Πρίφτη δηλώνουν ότι δεν ηξεύρουν γράμματα.» 



Δανεισμός με υποθήκη (γυναίκας από άνδρα) 

ΔΝ1. Κ369\297\28-7-1853 ή 9-8-1853 

«Ο κυρ. Γεώργιος Ζερμπίνης π. Νικολάου και η μήτηρ αυτού Ματίλδη Βενεδέτη, 

χήρα Νικολάου Ζερμπίνη, δια της παρούσης αλληλεγγύως υποχρεούνται να 

αποδώσουν και να πληρώσουν εις τον κύριον Αρβανιτάκην Ανδρέα π. Γεωργίου 

(πάντες εκ της πόλεως ταύτης) με τον νόμιμον τόκον 6% προς ασφάλειαν του 

πιστωτού υποθήκευσαν προς αυτόν οσπίτιον τριών πατωμάτων και υποκείμενον 

μαγαζείον κείμενον εν τη πόλει ταύτη παρά την οδόν Υδάτων, απέναντι από το 

θέατρον. Το ποσόν του δανεισμού ανέρχεται εις 100 τάλαρα δίστηλα.» Η γυναίκα 
υπογράφει ιταλιστί. 

 

Παραχώρηση εδαφονομίου 

ΕΔ1Με την αρ.Κ369\337\8 ή 20-11-1853 πράξη της «παραχωρεί η Μαρία 

Προσαλέντη π.Εμμανουήλ, χήρα κυρίου Νικολάου Χαλικιόπουλου-Μπίζη πατρός 

Ανδρέου προς τον ευγενή κύριον Αλέξανδρο Χαλικιόπουλο-Μπίζη π.Ανδρέου το 

δικαίωμα της εμφυτεύσεως σε κτήματά της εις το χωρίον Δουκάδες...» Η γυναίκα 

υπογράφει. 

ΕΔ2. Με την αρ.Μ34\βιβλίον 2ον\ σελ.21\31-5-1805 «η Διαμαντίνα Κέντρου, 

χήρα του ποτέ Μαρίνου Κομιότη από την χώραν ταύτην, σολιάζει τα ελαιόδενδρα 

τα οποία αγόρασε από τον Αντώνιο Χαλικιά, από χωρίον Καρουσάδες με την 

συμφωνία της παραδόσεως μίας και μισής ξέστας λάδι λαμπάντε κάθε μήνα 

Δεκέμβριον, καθώς και ένα περιβόλι εις τον Μπόργον του Ποταμού εις τον 

Μικέλη Πουλιέτζο π. Γιαννούτζου...» 

ΕΔ3.Με την αρ.Μ34\βιβλίον 2ον\σελ.49\11-7-1805 πράξη της η Αυγουστέλα 

Λυράμη παραχωρεί προσόδους της εις τον Σπίνουλα Αναστάσιο π. Στελάκι, 

από χωρίον Κάτω Γαρούνας... 

ΕΔ4.Με την αρ.Α408\βιβλίον 74ον\σελ.30δεξιά\30-10-1815 ή 11-11-1815 πράξη 

της η παρούσα ευγενής κυρία Μαργαρίτα Πιέρη, γυνή του ευγενούς κυρίου 

Βικέντιου Τζιγάλα, εσιμφόνισε με παρόντα τον κυρ.Σπύρο Λάντζα π.Δήμου από 

Κανάλη Αρβανίτικο προς τον οποίον δίδει εις παντοτινόν πάκτον ταις κάτοθεν 

ξεκαθαρισμένες ελεαίς και κεντρωμάδες οπού ποσεδέρει εις την περιοχήν του 

Καναλίου εις τις «Παλισιαίς» οι δε ελεαίς ονομάζονται εις «του Λόγγα». Με 

χρέος του κυρίου Λάντζα να καλλιεργεί και να καλυτερεύη εις καλιτέραν 

καρποφορίαν...και να μην ζημειόνονται εις κανένα τρόπον ασουμέροντας ξέστες 

τρεις και ήμιση την κάθε αλεσιάν καρπόν από μουζούρια είκοση 

τέσσερα.Εξέλεξαν έναν πρακτικόν εξετιμώτην για τον κρέμοντα καρπόν...» Η 
γυναίκα υπογράφει. 

 

  



Πάχτος 

1.Με την αρ.Μ34\βιβλίον 1ον\σελ.18\13-9-1801 πράξη τους ο Φελίτζες Ζαμπέλης 

του ευγενούς Αναστασίου από Αγίαν Μαύραν, ο Αναστάσιος Μεταξάς, ο 

Σπυρίδων Πετρουτσόπουλος και ο Ιωάννης Βαπτιστής Τζουκιάς παχτώνουν ως 

κυβερνήτες της Εκκλησίας των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας δια 

χρόνους τέσσερεις εις την Μαργεντίνα θυγατέρα του Ανδρεία Γιατρά, γυνή χήρα 

κυρ.Πάνου Καραβιά εις το χωρίον Ψωραρούς που η Μονή ποσεδέρει τους 

καρπούς των αγαθών, συμφώνησαν δια τάλλαρα ασημένια βενέτικα δεκαπέντε το 

χρόνο...» 

 

Εξόφληση εδαφονομίου  

Κ369\298\ 29-7-1853 ή 10-8-1853  

ΕΕ1.Αποπληρωμή μεριδίου εδαφονομίου ανήκοντος εις την χήραν Ροζίνα Λέβη 

π. Μωησέως, χήρα Ισαάκ Καρίδου μονέδα λίτρα 28, πληρώνεται με τάλληρον 1 

και 1\6. Η γυναίκα υπογράφει. 

ΕΕ2.Με την αρ.Κ369\314\ 17 ή 29-8-1853 πράξη της η Αναστασία Σαλλιά, χήρα 
Φραγκίσκου Μάντσιου εισέπραξε το ποσόν του δικαιούμενου εδαφονομίου. 

 

Εξόφληση δανείου (ανδρός προς γυναίκα) 

ΔΝ1.Με την αρ.Κ369\300\31-7-1853 ή 12-8-1853 η «ευγενής κυρία Κιάρα 

Χαλικιόπουλου-Μπίρη π. Ανδρέου, χήρα του ποτέ ευγενούς Μαρή Αντωνίου 

Πιέρη π. Σπυρίδωνος και αφ’ ετέρου οι υιοί της Στέφανος, Μάριος, Ιωάννης 

Αναστάσιος, επειδή η ιδία ήταν πιστώτρια με παροχή χρημάτων από την προίκα 

της, οι υιοί της θέλουν να πληρώσουν αυτήν την οφειλή προς τη μητέρα τους για 

εξασφάλισή της και κάνουν την παρούσα πράξη προκειμένου να της επιστρέψουν 

3350 τάλληρα βενέτικα.» Η γυναίκα υπογράφει ιταλιστί.  

 

 

Εξόφληση δανείου ( γυναίκας προς άνδρα ) 

ΔΝ2.Με την αρ.Α408\βιβλίον 71ον\σελ.17\3 ή 15-4-1815 πράξη της η Αικατερίνη 

Μαραβέλια- Κουτούζη δίνει την εξουσίαν να πληρώση για τα χρέη της εις τον 

γιον του ευλαβούς ιερέα Χριστόδουλου Ιωάννην Σαμοήλη προς τον κυρ.Πέτρον 

Κουρκουμελή π. Δημητρίου με αγαθά που ποσεδέρη και εκλέγουν εκτιμητές ήγουν 

ο Σαμοήλης τον Αντώνιον Γεροντικό, Χριστόδουλο Βραχλιότη και Ανδρέα 

Μεριανό και ο κυρ. Π. Κουρκουμέλης τον Σπυρίδωνα Καλαφάτην, Φραγγίσκον 

Γραμμένο και Σπυρ. Χαλικιά. Με επόμενη πράξη της αρ.Α408\ \βιβλίον 

71ον\σελ.21αριστερά\3 ή 15-4-1815 οι εκτιμητές κατά την πρώτη εκτίμηση όρισαν 



για 159 ελιές με τον τόπον τους 6697 τάλλαρα. Κατά τη δεύτερη εκτίμηση 3668 

και κατά την τρίτην 6156 τάλλαρα τα οποία και απέδωσαν στον πιστωτή...» 

ΔΝ3.Με την αρ.Κ369\313\17 ή 29-8-1853 πράξη της η Στέλλα Πασίφικο π. 

Ασιάδ, χήρα Βενιαμίνου Καντόνη αποπλήρωσε χρέος 240 ταλήρων το οποίον 

κατέλιπεν ο μακαρίτης σύζυγός της. 

 

Συμβόλαιο εργασίας 

 Στην αρ.Μ34\βιβλίον 2ον\ σελ 1\20-4-1805 πράξη διαβάζουμε «εις το καστέλον 

εμού του νοταρίου ο παρών ευγενής Σενιόρ Λάσκαρης, Γραμματικός του ποτέ 

π.Σ. Δημητρίου  από το νησί των Παξών καλώτατα από εμέ εγνωσμένος, έχωντας 

λάβη εις την δούλεψιν του από ολίγας ημέρας την κοπέλλαν Πανάγιον, θυγατέραν 

ανήλικον του π. Νικολάου Καψάλη, από το χωρίον της Παραμυθείας Λύπα και 

αδελφήν του παρόντος Αθανασίου Καψάλη, ευρισκομένου εις την παρούσαν 

χώραν και θέλωντας ο άνωθεν Σ. Γραμματικός από το ένα μέρος και αυτός από 

έτερον να ξεκαθαρίσουσιν τα πάντα με τα οποία εδέχθη εις την δούλεψίν του την 

ρηθείσαν Πανάγιον και την ανταμοιβήν οπού αυτή μέλει να λάβη από τον 

Σ.Γραμματικόν της δουλεύσεως οπού θέλει κάμει, δια τούτον εις το παρόν 

νοταριακόν γράμμα και εις παρουσίαν των κάτωθεν μαρτύρων τα περιγράφουν 

και είναι τα ακόλουθα : 

Τα χρέη οπού εδέχθη η αυτή Πανάγιο και οπού τάσει στην υψηλότητά του ο 

άνωθεν αδελφός της απαρασάλευτα να ευεργετήση είναι ότι δια χρόνους 

ολόκληρους δεκαεπτά αρχομένους από την σήμερον να ήθελε με όλην την 

προθυμίαν της, αγάπην, τιμήν, φώβον Θεού και αξεσινέριστα δουλεύση του 

άνωθεν Γραμματικού και την φαμίλιαν του εις Παξούς χωρίς να λείψη εις το 

παραμικρόν από ότι μείνη προσταγμένη. Εις αμοιβήν της αυτής δουλεύσεως 

έταξεν και τάζει και υπόσχεται ο Σ.Γραμματικός να δόση της άνωθεν Πανάγιος, 

έξω από την καθημερινήν θροφήν, από τα χριαζόμενα φορέματά της και από την 

ποδεμήν της μετά του τέλους των άνωθεν δεκαεπτά χρόνων και δια το μοναχόν 

καλό της νομίμου υπανδρείας της οπού θέλει ακολουθήσει με άνθρωπον 

φρόνιμον και της αρεσκείας του Σ.Λάσκαρη τα κάτωθεν ήγουν: ένα στρώμμα, 

τέσσερα μαξιλάρια, μιάν μαξιλαριά, όλα γεμάτα μαλή, τέσσερα σεντόνια πάνινα, 

ένα πάπλωμα σμυρνέϊκον, τέσσερα υποκάμισα πάνινα, τέσσερις εμπόλιαις ομοίως 

πάνινες, ένα τζιπούνι με μανίκια, μία κασέλα κάρινη, ένα δακτυλίδι του αξιασμού 

ταλλάρων δύο και ελαιικά δένδρα του αξιασμού δουκάτων προς έξι το ένα. Με 

εξεκαθάρισιν ότι εάν και η άνωθεν ειρημένη Πανάγιο αυτοθελήτως ή 

παρακινημένη ή βιασμένη από τινά δεν σταματήσει εις την δούλεψιν του ρηθέντος 

Σ.Λάσκαρη δια όλην την άνωθεν διορίαν ή ήθελεν υπανδρευθή άνευ της γνώμης 

και της θελήσεως  του Σ.Λάσκαρη πριν την τελείωσιν των άνωθεν δεκαεπτά 

χρόνων να μην ήθελε ούτε αυτή ούτε άλλος δια την ιδίαν ζητήση του Σενιόρ 

Λάσκαρη κανένα από τα περιγραμμένα πράγματα 



Μάρτυρες οι κάτωθεν: Καπετάνιος Ιωάννης Γκούσης π.Μιχάλη από Πρέβεζαν, 

Ιωάννης Πανταζής π.Πανταζή από χωρίον Παραμυθέας Τόσκεση, αμφώτεροι 

υπό της στρατιωτικής δουλεύσεως της Επτανήσου Πολιτείας, οι οποίοι κάνουν 

πίστιν εμού του νοταρίου πώς γνωρίζουν καλώτατα τόν άνωθεν Καψάλην.» 

 

Αγορές 

Α1.Στην πράξη αρ.Μ34\βιβλίον 2ον\ σελ.20\31-5-1805 αναφέρεται «εις το 

οσπίτιον της ευγενούς κυρίας Κομιότη εις την κοντράδα της εκκλησίας Αγίας 

Σοφίας ο Αντώνιος Χαλικιάς από χωρίον Καρουσάδες πωλεί και αποξενώνει 

προς την ευγενή κυρίαν Διαμαντίναν Κομιότην ταις ελεαίς μικραίς και μεγάλαις 

ρηζάρια πενήντα οπού ελευθέραις από βάρος ποσεδέρει εις θέσιν «Αγρινιάτη» 

του αυτού χωρίου. Διά να αναγνωρισθή η δικαία τιμή αυτών των ελαιών έκλεξαν 

με τον λόγον διατιμητάς και εξετιμωτάς τους παρόντας κυρ. Σπύρο Γεωργοτά του 

π. Γιώργη, από τον μπόργον Ποταμού και τον Δήμον Κούρκουλον π. 

Μαρκαντωνίου από χωρίον Μακράδων. Εξετίμησαν σύνολον οκτακόσια 

δουκάτα...» 

Α2.Με την αρ.Α408\βιβλίον 71ον\σελ.5 αριστερά\23-4-1815 ή 4-4-1815 πράξη 
«ο παρόν κυρ. Μπέζας Θεοδόσης π.Θεοδώρου από Γαρίτζα προσφέρη εις τίτολο 

εξαγοράς της κυράντζας Τζιτζίλιας γυνή του Ευσταθίου Αλοΐσιου είκοση ριζάρια 

ελιαίς για τάλλαρα βενέτικα δεκαπέντε.» 

 

Πωλήσεις 

ΠΛ1.Με την αρ.Μ34\βιβλίον 2ο\σελ.38\4-7-1804 πράξη της , καθώς και με την 
πράξη στη σελίδα 39 της 4-7-1805 «η Χριστίνα π. Ανδρήα Κωσμά, χήρα γυνή 

Νικολέτου Καλούδου, από τον Μπόργον του Μαντουκίου θέλει να πωλήση με 

μπενεφίκιο του τετάρτου το τρίτον μερτικόν της από οσπίτιον χαμόγεον με 

εμπεξοβγαλσίδι στο πηγάδι.» Η στήμα για όλον το σπίτι είναι 686 δουκάτα 

νέτα.Τελικά με τη δεύτερη πράξη παρέλαβε μερτικό από 202,74 δουκάτα. 

 

Ανταλλαγές 

ΑΝα1.Με την αρ.Α408\βιβλίον 71ον\σελ.47αριστ.\13 ή 25-4-1815 η Μικελίνα 

έλαβεν ως είδος λεγάτου από την μητέρα της Φρίνη, η οποία απέθανε, θυγατέρα 

του παρόντος κυρ. Βασήλη Μεταξά π. Αναστασίου κάτοικος εις το Γουβή, 

μερτικόν αποξενώνει και ανταλλάσσει με τον Δημήτριον Γεροντικόν και εις 

αντίτιμον ο κυρ. Γεροντικός απαφήνει τα δεκατέσσερα ελαιικά που ποσεδέρει εις 

τον Ποταμόν.   

ΑΝα2 Με την αρ.Α408\βιβλίον 74ον\σελ.37\10 ή 22-11-1815 πράξη της  η ευγενή 

κυρία Διαμαντίνα Μπασά Λάντο με τον παρόντα ευγενή κύριο Αντώνιο Κουλάντο 



στερεώνουν την ανταλλαγήν οπού έγινε απάνω εις χωράφια ....έφεραν να 

ρεγγιστάρο εις το παρόν βιβλίον μου ....ακολουθεί το ρεγγίστρο.»Υπογράφει. 

ΑΝΤα3.Στην αρ. Α541\45\19-10-1826 ή 30-10-1826 πράξη αναφέρεται: «Η 

Νένο, θυγάτηρ του ποτέ Φράγγου Κυπριώτη από χωρίον Καστελλάνων Μέσης και 

κατά το παρόν κατοικεί εις το προάστειον της Γαρίτζας γράφει την παρούσαν 

πράξιν αποξενώσεως και σολιατοποιήσεως και εμφυτευτικής εις το επίλοιπον των 

δύο οσπιτίων χαμόγαιων, το ένα μεγάλο και το άλλο μικρότερον οπού συνεγγίζει 

και τα δύο της ελευθέρας εξουσίας και κυριότητάς της της αυτής Νένος 

διακείμενα έσωθεν του αυτού χωρίου των Καστελλάνων Μέσης, εις την γειτονίαν 

λεγόμενη Κεφαλάτικα. Η άνωθεν Νένο, πωλεί, αποξενώνει και σολιάζει του 

ρηθέντος εξαδέλφου της Στάθη Κυπριώτη τα άνωθεν δύο οσπίτια σύντα με μίαν 

αμυγδαλιάν οπού έξωθεν σώζεται με τον φόντο ξίσκεπο και με το 

εμπεσοβγαλσιδιόν τους...  

Η τιμή των οποίων οσπιτίων αποδείχνεται από ταις τρεις χορισταίς ορκιστικαίς 

εξετήμοσαις σημειωμένες την χθες και εις τας πράξεις μου υπομνηματισμένες την 

ιδίαν ημέραν οπού έκαμαν οι μαστόροι πρακτικοί εξετημοταίς και λικουιδατόροι 

την πρώτην εις τάλαρα Ισπανίας 241 και φαρδίνια 192, την δευτέραν εις τάλαρα 

217 και 88 φαρδίνια και την τρίτην 725 τάλαρα και 70 φαρδίνια... Χρειαζούμενη 

όμως η γυνή από τάλαρα δίστηλα 100 δια να την χρησιμεύσουν διά τον Γάμον της 

οπού πλησιάζει ο καιρός του σταφανώματός της, εζήτησε του Στάθη να 

κατεβαστούν με την απόδασιν την ολιγοτέραν από την τιμήν των τα ανωτέρω 

οσπίτια...Ο Στάθης και η Νένο εδήλωσαν αγράμματοι και δεν υπογράφουν την 

πράξη.» 

 

Επιστροφή  μεριδίου καϊκιού 

ΕΠΜ1.Με την αρ.Α408\βιβλίον 740ν\σελ.40δεξιά\11 ή 23-11-1815 πράξη της 
«η Αικατερίνη θυγάτηρ Κωνσταντίνου Αργυροκαστρίτη από την Άρτα, κάτοικος 

ταύτης της πόλεως, τζαδέρει και με την δύναμην του παρόντος νοταριακού 

γράμματος επιστρέφει το ήμισον καΐκιον με τα ήμισά του γεμίτζα οπού από τον 

ίδιον είχε αγοράσει δια τάλλαρα εβδομήντα έξη με κοντράτο την 16\28 

Νοεμβρίου 1814 πράξιν μου από τον έτερον εξουσιαστήν Μπιτσιάκο Δημήτριο 

δια το οποίο (καΐκιο) η προριθίσα Αικατερίνη δεν έχει ούτε απομένει να έχη 

καμίαν κριτέτζαν. Τα μέρη δεν γνωρίζουν γράμματα οπού ως λέγουν και δεν 

υπογράφουν.» 

 

Παπάκης ( Π94) Διαθήκες 

Με την αρ.Π27\4550\17-12-1845 διαθετήρια πράξη της η Λουτζιέτα Μαρκεζίνη 

πατρός Γεωργίου, από Ζάκυνθο κληροδοτεί στον ευγενή κύριο Σπυρίδωνα 

Θεοτόκη πατρός Αλοϊσίου και σε άλλους άνδρες και γυναίκες γνωστούς της 



ασημένια αντικείμενα, καντηλέρια και άλλα πολύτιμα αντικείμενα οικιακής 

χρήσης, καθώς και δακτυλίδια διαμαντένια και άλλα κοσμήματα στις θυγατέρες 

του προαναφερθέντος Σ. Θεοτόκη. 

Με την αρ.Π94\6092\5 ή 17-12-1845 διαθετήρια πράξη της η Θεοδωρέλλα 

Μόσκο π. Ανδρέου, σύζυγος του κυρίου Αγγέλου Πήλικα από της πόλεως ταύτης 

αναφέρει: «εγώ από την ουσίαν μου υπάνδρευσα τας τρεις θυγατέρας μου 

γενησαμένας με τον άνωθεν ανήρ μου κυρ. Άγγελον Πήλικα και τους έδωσα 

αρκετά κτήματα της καθεμιάς, εις τρόπον ότι μου φαίνεται ότι έκαμα αρκετά το 

χρέος μου ως καλή μητέρα και να μην έχουν αυταίς άλλα ζητήματα νόμιμα επί της 

ουσίας μου. Όθεν θέλω ορίζω και αφήνω καθολικόν μου κληρονόμον τον 

ηγαπημένον μου υιόν Σπυρίδωνα. Και ως λεγάτο το σολιάτικο από το οσπίτιόν 

μου στον Κυνοπιάστες να λαβαίνει ετησίως η εγγονιά μου Ελένη...Δεν ηξεύρει 

γράμματα ως λέγει η άνωθεν διαδηλούσα.» 

Η κυρία Μαρία Δορά π. Ιωάννου από την χώραν και κάτοικος κατά το παρόν εις 

το προάστειον της Γαρίτζας στην αρ.Π94\6570\1 ή 13-7-1846 διαθετήρια πράξη 

της γράφει: «αφήνω διά καθολικόν μου κληρονόμον τον ηγαπημένον μου 

ανεψιόν κύριον Ανδρέα Φραγγούλην π. Δημητρίου από την χώρα με τον οποίον 

συγκατοικώ και συζώ και ο οποίος έχει προς εμέ όλας τας φροντίδας. Δεν ηξεύρει 

γράμματα η διατακτούσα, ως λέγει.» 

Στην αρ.Π94\7050\3ή 15-4-1847 διαθετήρια πράξη της η κυρία Λουτζέτα ήτοι 

Ρόζα Μαρκεζίνη π. Γεωργίου από την νήσον Ζάκυνθον η οποία κατοικεί από 

χρόνους πολλούς εις ταύτην την πόλιν γράφει: «θέλω ορίζω και αφήνω καθολκόν 

κληρονόμον μου νόμιμον εις ότι έχω και μου ευρίσκεται και με ακαρτερεί τον 

ευγενή κύριον Σπυρίδωνα Θεοτόκην πατρός Αλοΐζιου, εκ της πόλεως ταύτης, 

αδελφός του ευεργέτη μου τόρα Ιωάννου Βαπτιστού Θεοτόκη εις μικρήν αμοιβήν 

των ευεργεσιών οπού από τον αυτόν κύριον Σπυρίδωνα έλαβα και καθημερινώς 

λαμβάνω .Διορίζω εις είδος λεγάτου στον αυτόν Σπυρίδωνα το ορολόγιόν μου το 

χρυσόν, το κουτάλι μου το μεγάλο, το ασημένιο. Της θυγατρός του κυρίας 

Ιωάννας αφήνω το κομμό μου το μεγάλο και ένα ζευγάρι σκολαρίκια 

διαμαντένια. Της έτερης θυγατρός του τρία κουτάλια ασημένια, της έτερης 

θυγατρός του Μαρίας έτερα τρια κουτάλια ασημένια και εις την συμβίαν του 

άνωθεν κυρίου Σπυρίδωνος ένα λιβανιστήρι ασημένιο. Και του ετέρου κυρίου 

Μάρκου Θεοτόκη αφήνω έξι σκαμιά, ένα στρώμμα, δύο πολυθρόνας, τα 

κουάνδρα της μεγάλης κάμαράς μου, ένα ταουλί από ρεμέσο...» 

Με την αρ.Π94\7109\14 ή 26-4-1847 βιβίον 2ον η Αννέτα θυγάτηρ π. Αθανασίου 

Βουτζινά, χήρα Πέτρου Κουρταλέση από την Γαρίτζαν η οποία κατοικεί εις την 

χώραν γράφει: «από τα δύο τέκνα μου τα αρσενικά, Θεόδωρον και Νικόλαον 

γενησαμένα με τον ανήρ μου Πέτρον Κουρταλέση έλαβα και καθημερινώς 

λαμβάνω βοήθειαν και ευεργεσίαν και εξαιρέτως από τον Θεόδωρον με τον 

οποίον συνζώ, κατοικώ με αυτόν και την φαμίλια του και από τον οποίον 

λαμβάνω την καθημερινήν ζωοθροφίαν μου και όλα τα άλλα τα αναγκαία.Διά να 



ανταμείψω δι’ όσον δύναμαι θέλω και ορίζω και αφήνω διά καθολικούς και 

γενικούς μου κληρονόμους εις ομοιότητα τους άνωθεν ηγαπημένους μου υιούς 

Θεόδωρον και Νικόλαον Κουρταλέση. Ελπίζω ο έτερος υιός μου Αθανάσιος 

Κουρταλέσης πατρός του άνωθεν Πέτρου να μην ενοχλήσει εις κανέναν τρόπον 

τους αυτούς αδελφούς του και ότι θέλει σέβεται την παρούσαν μου δι’ όρκου μου, 

σκεπτόμενος ότι αυτός δεν έλαβε κανένα βάρος δια το υποκείμενόν μου και δια 

την ζωοθροφίαν μου. Και ελπίζω ότι θέλει ευχαριστηθεί να δεχθεί την μητρικήν 

μου ευχήν περικαλώντας τον μεγαλοδύναμον  Θεόν να ευλογήσει και να 

πολλαπλασιάσει τους κόπους του...» Δεν ηξεύρει γράμματα η διατακτούσα, όπως 

λέγει. 

Με την αρ.Π27\7916\13ή 25-6-1847 διαθετήρια πράξη της «La nobile Signora 

Elena figlia del Panagioti Bulgari, moglie der nobil Giovanni Cimegotto» 

κληροδοτεί όλη της την περιουσία στον αγαπημένο της σύζυγο. Υπογράφει την 

πράξη της. 

Με την αρ.Π27\8667\7 ή 19-8-1849 διαθετήρια πράξη της η Μαριέττα θυγάτηρ 

Ν. Πατζού, σύζυγος σε πρώτο γάμο του Ν. Παπαδόπουλου και σε δεύτερο γάμο 

του Αναστασίου Αντύπα (λίγο κωφή, όπως σημειώνεται) κληροδοτεί όλο το 

υποστατικό της στη Σουζάνα Μπουλτζούνη. Συγκεκριμένα γράφει: « Διορθώνω 

τη διαθήκη μου οπού εσχάτως έκαμα εις ταις πράξεις του κυρίου Δημητρίου 

Αγγελικόπουλου, νοταρίου διότι δεν επιθυμούμεν την σήμερον να ξεχάσουμε το 

χρέος προς την γυνή Σουζάνα Μπουλτζούνη π. Νικολάου, χήρα Κωνταντίνου 

Πλασκασοβίτη, Παργηνή, η οποία συζεί μετ’ εμού σχεδόν εικοσιπέντε χρόνους, 

οπού την εγνώρισα και είναι καλής καρδίας..., οπού με επεριποιήθηκε ως αδελφή 

μου και μάλιστα υπέφερε πολλές πίκραις. Διά τούτο αφήνω λεγάτο της ειρημένης 

άνωθεν Σουζάνας όλον το υποστατικόν μου αγαθών συντεθιμένων από 

ελαιόδενδρα, αμπέλους, χωράφια, τόπους ημέρους διακείμενα εις την περιοχήν 

του χωρίου Επισκοπιανά εις ονομασίαν «Κορακομάτι». Αφήνω εις είδος λεγάτου 

του Σπύρου Πατζού δώδεκα ριζάρια ελαιόδενδρα.» Δεν υπογράφει. 

Με την αρ.Π94\9423\9 ή 21-10-1850,(βιβλίον 2ον διαθηκών) διαθήκη της η 

κυρία Εκατερίνη θυγάτηρ Θεοδώρου Παπαδάτου, χήρα Ιωάννου Αρταβάνη, η 

οποία κατοικεί εις τον Ανεμόμυλον της Γαρίτζας γράφει: «αφήνω διά καθολικήν 

μου κληρονόμον εις ότι έχω και μου ευρίσκεται και παντοίω τρόπω ήθελε με 

ακαρτερεί την ηγαπημένην μου ανεψιάν Ελένην θυγάτηρ του π. Μικέλη 

Παπαδάτου, αδελφού μου και γυνή του Ανδρέου Ζούλα η οποία κατοικεί εις το 

οσπίτιόν μου και την ανέθρεψα εκ νεότητος, από την οποίαν έλαβα και λαμβάνω 

αγάπη και σέβας...Εξαιρουμένου τούτου του λεγάτου αφήνω εις τον ανεψιόν μου 

Θεόδωρον Παπαδάτον π.Γεωργίου από Ανεμόμυλον ως λεγάτο τα κολονικά 

ελαιόδενδρά μου όσα και αν κατέχω εις χωρίον Βαρυπατάδες, οπού κρατεί εις 

κολονίαν ο Νικόλαος Κομπολίτης π. Αντώνη.» Δεν ηξεύρει γράμματα. 

Σε όλους τους προσφιλείς της με την αρ.Π27\9856\4 ή 16-6-1851 διαθετήρια 

πράξη της  η Marianna Partichio , πατρός Anastasio, χήρα του Ανδρέα Pilotto, 



προσφέρει στον εγγονό της από το γιο της  Francesco, Giorgio Bobonini για τη 

μνήμη της, καθώς και στην Αναστασία Ζερβού, σύζυγο του άλλου γιου της και 

στην Αντωνία χήρα του κυρίου Αντωνίου Bobolinni και στη Margarita, κόρη του 

αδελφού της Σπυρίδωνα διάφορα περιουσιακά της στοιχεία και κοσμήματα.  

Με την αρ.Π94\9943\22-7-1851 ή 3-8-1851,βιβλίον 3ον, διαθετήρια πράξη της η 

Διαμαντίνα Μανέτα, χήρα Σπυρίδωνος Καλούδη, πατρός Νιοκολάου, από το 

Μαντούκι, αφήνει γενικόν κληρονόμον της τον ανεψιό του συζύγου της κύριο 

Νικόλαο Πολίτη. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «αφήνω καθολικόν κληρονόμον μου 

τον ανεψιόν του άνδρα μου κύριον Νικόλαον Πολίτην π. Ανδρέου με τον οποίον 

συνζώ και συγκατοικώ και ούτως εγώ άτεκνη ανέθρεψα ως τέκνον μου από το 

οποίον λαμβάνω καθώς και από την φαμίλια του χαράς και βοηθείας και οπού με 

σέβονται ως μητέρα τους..».Μην ηξεύροντας γράμματα δεν υπογράφει. 

Με την αρ.Π94\10050\7 ή 19-9-1851 διαθετήρια πράξη της αφήνει γενικό 

κληρονόμο της το Lodovico Michiele Palatiano p. Spiridione η Marietta 

Calogera p. Emmanuele και χήρα Spiridione Cavuicuti. 

Με την αρ.Π294\10066\20-9-1851 ή 2-10-1851 διαθήκη της η Αγγελική 

Βελιανίτη π. Σταματίου από τη νήσο των Παξών αλλά από πολλά έτη διαμένουσα 

εις την πόλιν της Κέρκυρας, αφήνει γενικό κληρονόμο της το γιο της αδελφής της 

Μιχαήλ Ληναρά πατρός Αναστασίου με μία υποχρέωση να πληρώσει προς τον 

αδελφό της Παναγιώτη ένα χρέος της από 4 τάλληρα ενετικά. Συγκεκριμένα 

γράφε: «αφήνω διά καθολικόν μου κληρονόμον εις ότι έχω και μου ευρίσκεται 

εις την νήσον ταύτην, καθώς και εις εκείνην των Παξών εις τον ηγαπημένον μου 

ανεψιό εξ αδελφής μου , τον κύριον Μιχαήλ Ληναρά πατρός Αναστασίου, ολοένα 

κάτοικον εν τη πόλει ταύτη από τον οποίον έλαβα και έχω καθημερινώς πωλαίς 

χάραις, ευεργεσίας και περιποιήσεις...Μην ηξεύροντας γράμματα ως λέγει η 

διατακτούσα δεν υπογράφει.» 

Στην αρ.Π94\10237-3 ή 15-1-1852 διαθήκη αναφέρεται: «ο ευγενής κύριος 

Σπυρίδων Βαρλάμος Πετρετίνης π. Δομινίκου μου παρέδωσε νέον φάκελον 

σφραγισμένον με τρείς σφραγίδες διαδηλώνοντας ότι εμπεριέχει την μητρικήν 

διαταγήν γραμμένην και υπογεγραμμένην υπό της μητρός του..αφήνει γενικόν 

κληρονόμον της τον άνωθεν αναφερόμενον  υιόν της».  

Η αρ.Π94\10411\15-5-1852 ή 27-5-1852 αναφέρει: «εν ώρα ενάτην πριν 

μεσημβρίας ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και των υποφαινομένων 

μαρτύρων ενεμφανίσθη η ευγενής κυρία Κωνσταντίνα Ζερβού π. Μάρκου, συμβία 

του ευγενούς κυρίου Δοτόρ Αλεξάνδρου Χαλικιόπουλου-Μπίρη εκ ταύτης της 

πόλεως, ημών γνωστή, ήτις τον νουν έχων και μου επαρέδωσεν εν φάκελον 

σφραφισμένον με μίαν σφραγίδα διαδηλόνων  παρουσία μας ότι εν αυτή 

εμπεριέχεται η εξ ιδίας αυτής χειρός γραμμένην και υπογεγραμμένην η εαυτής 

διαθήκη την οποίαν παρουσία υμών στερεώνει και επικυρώνει ζητώντας μου να 

την διαφυλάξω εις τας εμαυτού πράξεις δια τα ακόλουθα αποτελέσματα του 

νόμου... Μάρτυρες ο ευγενής κύριος Πέτρος Βούλγαρης του κ. Λιβίου, ο ευγενής 



κύριος Δόκτ. Περικλής Φλαμπουράρης π. Αναστασίου και ο ευγενής κυρ. 

Θεόδωρος Τριβόλης π. Βενεδίκτου και οι τρεις από ταύτης της πόλεως οίτινες 

υπογράφουν μετά την κυρίαν Κωνσταντίναν.» 

Με την αρ.Π94\10351\25-8-1852 ή 6-9-1852 διαθετήρια πράξη της η Αναστασία 

πατρός Τάσιο Τάραντο, χήρα Ιωάννου Παραμπέλλου, αφήνει γενικό κληρονόμο 

της την αδελφή της Αναστασία χήρα Καϊνέλη και το γιο της Ιάκωβο Καϊνέλη του 

Πέτρου. Διαθέτει δε και δώρα στις ανεψιές της Διαμαντίνα Βούλγαρη και 

Μαγδαληνή Στραπαντίνα. 

Με δύο διαθήκες της την αρ.Π94\10479\11 ή 23-7-1852 και την 

αρ.Π94\10512\30-7-1852 ή 11-8-1852 « la nobile signiora Amaxio Rodostamo 

p. Pietro, sposa Νicolo Calichopoulo, αφήνει γενικό κληρονόμο της τον γιο της  

ο οποίος και προσεκόμισε και τις δύο διαθήκες.» Η ανωτέρω απεβίωσε τη 15-8-

1852. 

Στην αρ.Π94\10707\16 ή 28-12-1852 διαθετήρια πράξη της η Χρυσούλα 

Γιαννόπουλος Βάρδα π. Αντωνίου λεγόμενος Δέδες, χήρα του κ. Αναστασίου 

Σταματόπουλου εκ της πόλεως ταύτης, αναφέρει ότι: «αφήνω ως γενικούς 

κληρονόμους εις ό,τι έχω και μου ευρίσκεται στα αγαπημένα μου εγγόνια, τέκνα 

του αποβιώσαντος υιού μου Σπυρίδωνος Σταματόπουλου, θηλυκά και αρσενικά 

ονόματι...Της δε αγαπημένης μου θυγατρός Αικατερίνης Σταματόπουλου, συμβίας 

του Σπυρίδωνος Χρυσάφη για δώδεκα έτη ανά έτος δύο τάλληρα, του δε ανεψιού 

μου Καρόλου Γιαννόπουλου Βάρδα δέκα τάλληρα όπου να του τα δίνουν οι 

κληρονόμοι μου.» Η γυναίκα εδήλωσε ότι δεν ηξεύρει γράμματα. 

Με την αρ.Π94\10900\27-4-1853 ή 9-5-1853 διαθετήρια πράξη της η κυρία 

Μαρία θυγάτηρ του Δημητρίου Γεροντικού, συμβία του ευγενούς κ. Ανδρέου 

Κυριάκη π. Ευσταθίου, καταλείπει διάφορα κληροδοτήματα στην εκκλησία της 

Υ.Θ. Ελεούσης Ποταμού, επίσης στη Χριστίνα Περούλη π. Δήμου και διαμάντια 

δεμένα σε κοσμήματα, καθώς και ρουχισμό και ενδύματα πολυτελή σε διαφόρους 

γνωστούς της. Γενικό κληρονόμο της αφήνει το σύζυγό της Κυριάκη Ανδρέα. Δεν 

υπογράφει δηλώνουσα αγράμματη. 

Στην αρ.Π94\10971\21-6-1853 ή 3-7-1853 πράξη της «η Ελισάβετ Τζερκυστιάνο 

π. Δημητρίου εκ της πόλεως ταύτης παρέδωκέ μοι φάκελον σφραγισμένον με δύο 

σφραγίδας δια βουλοκερίου με εντυπώσεις. Διαδηλώνω ότι αυτό εμπεριέχει τη 

μυστική διαθήκη της εξ ιδίας της χειρός γραμμένη και υπογραμμένη την οποίαν 

παρουσίαν ημών επικυρώνει ζητώντας μου να την διαφυλάττω εις τας πράξεις 

μου δια τα αποτελέσματα του νόμου και την οποίαν έλαβα και επείρα μετ’ εμού. 

Μάρτυρες οι κύριοι Φραγκίσκος Βέγιας π. Γεωργίου, Ιωάννης Αγγελάτος Π. 

Δαρκιζίνη, Ανδρέας Ποντζέτας π. Παύλου εκ της πόλεως ταύτης, οίτινες 

υπογράφονται μετά της κυρίας Ελισάβετ.» 

Παρόμοιο περιεχόμενο έχει και υπ’ αριθμό Π94\11053\18-8-1853 ή 30-8-1853 

πράξη της ευγενούς κυρίας Στυλιανής Κολυτά π. Σπυρίδωνος, συμβίας του 

ευγενούς Μιχαήλ Σαούλη π. Δημητρίου. Ως μάρτυρες υπογράφουν ο ιερεύς 



Αλέξανδρος Κονοφάος π. ιερέως Ιωάννου και οι κύριοι Σπυρίδων Τζανκαρόλ π. 

Γεωργίου και Αλέξιος Πουλής π. Κωνσταντίνου.  

Με την αρ.Π94\11389\22-4-1854 ή 4-5-1854 διαθήκη της η Αγγελική Καζέλη π. 

Διαμαντή, χήρα Χατζή Κώστα Λεονταρά αφήνει σε γνωστή της οικογένεια 

κοσμήματα και ένα μονόπετρο μπριγιάντ.Δεν υπογράφει διότι δεν βλέπει. 

Με την αρ. Π94\12406\ 11ή 23-10-1856 διαθετήρια πράξη της αναθέτει την 

περιουσία της στον υιόν της Αντώνιο.Γράφει σχετικά: «ενεφανίσθη η ευγενής 

κυρία Μαριάννη κόμισσα Πουζινιάνη π. κόμητος Αντωνίου, σύζυγος του 

ευγενούς ιππότου Νικολάου Χαλικιόπουλου- Μάντζαρου εκ ταύτης της πόλεως η 

οποία συνεννοείται ιταλιστί μη εννοούσα την ελληνικήν γλώσσαν ...» Ως μάρτυρες 

υπογράφουν την πράξη την οποία και η ίδια υπογράφει οι Ροδόσταμος Γεώργιος 

π. Πέτρου, Σπυρίδων Τριαντάφυλος π. Γεωργίου και Κων. Σάββας π. Ιωάννου.  

Στην αρ. Π94\12541\12ή 24-2-1857 διαθήκη αναφέρεται ότι: «ενεφανίσθη η 

ευγενής κυρία Άννα Ραφτάκη π. Πολυχρόνου, συμβία του κυρίου Ιωάννου 

Κόκαλη η οποία ορίζει ως γενικόν και καθολικόν κληρονόμο της τον ηγαπημένο 

σύζυγό της και συμπληρώνει: «Και επειδή είμεθα άτεκνοι του αφήνω χρέος να 

εκτελέσει τα ακόλουθα κληροδοτήματα. Πρώτον προς την Ειρήνη Δελαπόρτα 25 

τάλαρα βενέτικα. Δεύτερον της Μαρίας θυγατέρας Νικολάου Σκυντζούλη που 

συζεί μαζί μας ως δούλα εις αύξησιν της προικός της έτερα 16 τάλαρα.» Η ίδια 

υπογράφει τη σχετική της διαθετήρια πράξη. 

Διαθήκες επίσης γυναικών είναι και οι κάτωθι πράξεις του νοταρίου της πόλης 

της Κέρκυρας Παπάκη: Π94\10323 της Signiora Antonia Pelizzani p. Francesco 

Nicolo Sardini, η αρ.Π94\10562 της Signiora Maria Baldachino p. Andrea, 

χήρας Michiele Trapani, η αρ.Π94\10722\26-11-1852 ή 8-12-1852 της nobile 

signiora Anna- Maria Petrettin g. Marco, χήρας del Augousto Liguina. Ακόμη η 

αρ.Π94\10670\30-10-1852 ή 11-11-1852 πράξη διαθετήρια της signiora Giulia 

Theotoky,η αρ.Π94\11385\19-4-1854 ή 1-5-1854 της nobile signiora Elena 

Cuendro p. Eugenio sposa nobile Nicolo cav-re Callona και της signiora Agata 

Calocrisso p. Anastasio, χήρας Demetrio Caviatti. Όλες υπογράφουν τις πράξεις 

τους. 

 
Καμπούλι 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Τον 19ο αιώνα η πόλη της Κέρκυρας αποτελεί το κέντρο της Διοίκησης της 
Ιονίου Πολιτείας, όπως, επίσης, εδώ έχουν την έδρα τους οι Ύπατοι Αρμοστές 
της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας, καθ’όλον το διάστημα της Κατοχής των 
Ιονίων Νήσων από αυτούς, δηλαδή από το 1814 μέχρι το 1864, την Ένωσή 
τους με την κυρίως Ελλάδα. 

Έτσι, η αμεσότητα των αποφάσεων και των επιδράσεων των ενεργειών των 
κατακτητών είναι εμφανείς στην τύχη των κατοίκων της πόλης και αυτοί, 
ανάλογα με την εργασία τους, την καταγωγή τους και την κοινωνική τους θέση 
και το όποιο status των, συμμετέχουν στη ζωή της πόλης, ωφελούνται, 
επιδιώκουν να επωφεληθούν από τις γνωριμίες τους και έτσι να 
εξασφαλίσουν, άλλοι τον επιούσιο και άλλοι την εύνοια και τον κοινωνικό 
συγχρωτισμό. 

Στην πόλη κατοικούν εντόπιοι κάτοικοι, κάτοικοι από τους μπόργους και τα 
κοντινά χωριά, αλλά και χωρικοί από ολόκληρο το νησί, που ήλθαν στην πόλη 
της Κέρκυρας για να σπουδάσουν, να εργασθούν, να καλοπαντρευτούν και να 
αλλάξουν, ει δυνατόν, τη μοίρα τους. Επίσης υπάρχουν ταξιδιώτες, γιατί η 
Κέρκυρα είναι γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολή. Ευρίσκονται 
κάτοικοι διαφόρων εθνικοτήτων, κυρίως Ιταλοί, Μαλτέζοι, Εβραίοι, Άγγλοι και 
πρόσφυγες από την Πάργα, κυρίως, και από τα κοντινά νησιά και την Ήπειρο, 
γενικότερα. 

Η κοινωνική διαστρωμμάτωση στην πόλη της Κέρκυρας είναι εντονότατη και 
οι πολίτες ανήκουν στην τάξη των αριστοκρατών, οι οποίοι κατέχουν τη θέση 
τους στο libro d’oro, από την εποχή των Ιταλών που τα αξιώματα και οι τίτλοι 
ευγενείας ήταν ακόμη και ωνητοί. Οι τίτλοι αυτοί διατηρούνται μέχρι τις 
αρχές του 20ου αιώνα. 

Άλλη τάξη είναι η δημιουργηθείσα από τους απογόνους των ευγενών, μετά 
από σπουδές, επαγγελματικές επιλογές και επιγαμίες με τους ισχυρούς του 
χρήματος και τους απογόνους της νεοανερχόμενης βιομηχανικής, ναυτιλιακής 
και εμπορικής τάξης. 

Τα μέλη όλων των πιο πάνω τάξεων προσπαθούν να καλοπαντρέψουν τα 
παιδιά τους μεταξύ τους, αλλά και με τους αξιωματούχους της στρατιωτικής 
παρουσίας των κατά καιρούς κατακτητών, δίχως να υπολογίζουν εθνική 
συνείδηση, φθάνει να είναι σε θέση με αυτούς τους γάμους να εξασφαλίσουν 
την αέναη πρωτοκαθεδρία στην κοινωνία τους και με ό,τι αυτή συνεπάγεται. 

Υπάρχει η εργατική τάξη, η οποία δεν έχει έντονη την ταξική συνείδηση, διότι 
είναι βυθισμένη στην αμάθεια, την καταπίεση αιώνων και η επιβίωση είναι 
τόσο δύσκολη, ώστε δεν υπάρχουν περιθώρια για κινήσεις ανατροπής ή 



βελτίωσης της θέσης τους, παρ’όλον που υπάρχει αντιπροσώπευσή τους στο 
Κοινοβούλιο, που και αυτοί, από δική τους πρωτοβουλία, από εμπειρίες τους 
και φιλοδοξίες τους παρακινούμενοι, συντρέχουν το λαό, εργατικό και 
αγροτικό, και προσπαθούν να υψώσουν ανάστημα και να βελτιώσουν τις 
συνθήκες διαβίωσής του. 

Υπάρχει η ανερχόμενη μεσαία τάξη, με μικροεμπόρους, βιοτέχνες και 
καπετάνιους, οι οποίοι, όποια περιθώρια αφήνει η οικονομική και πολιτική 
εκμετάλλευση των πόρων του τόπου, καθώς και η  καταπίεση των Βρεττανών, 
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις 
κοινωνικής και πολιτικής ανέλιξης. 

Το παιχνίδι της ζωής παίζεται σε πολλά επίπεδα και από πολλά άτομα, σε 
κάθε γωνιά της πόλης της Κέρκυρας και όποιος είναι ικανός, δυνατός, 
έξυπνος, ευέλικτος και έχει θέληση και κουράγιο, ευρίσκει τρόπο να ανοίγει 
δρόμους.  

Από αυτά τα άτομα αποκλείονται οι γυναίκες που δεν έχουν ούτε την 
κατάλληλη μόρφωση, την νομική υποστήριξη, αλλά και την κοινωνική 
ελευθερία να συμβάλλουν ενεργά και με ευρύτητα παρέμβασης στο 
οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, καθ’ότι είναι μέλη της 
κατώτερης, κυρίως, τάξης. 

Άλλωστε τις επαναστάσεις, αλλά και την Ιστορία την γράφουν οι άνδρες και 
αυτήν την εποχή, ο Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας, πολύ λίγες ελευθερίες και 
ελάχιστα δικαιώματα παρέχει στις γυναίκες, που ανήκουν, ως θυγατέρες στον 
πατέρα τους, ως σύζυγοι στον άνδρα τους και ως άτομα, για κάθε τους νομική 
πράξη χρειάζονται την ανδρική παρουσία, ως εγγύηση και εις επίρρωση των 
όσων λέγουν, ισχυρίζονται ή διεκδικούν στα Δικαστήρια ή στις ανθώπινες 
συναλλαγές. 

Οι γυναίκες που επιλέξαμε να παρουσιάσουμε στην εργασία μας αυτή, είναι 
γυναίκες της ανώτατης κοινωνικής τάξης, που γεννήθηκαν στην Κέρκυρα, 
μορφώθηκαν, ενηλικιώθηκαν, κάτω πάντα από την πατρική και οικογενειακή 
σκέπη και, όταν τους δόθηκε η ευκαιρία, την οποία πολλές φορές, όπως 
διαπιστώσατε, επιδίωξαν παντοιοτρόπως, έφυγαν μακριά από την πνιγηρή 
ατμόσφαιρα της Κέρκυρας, από τον έντονο κοινωνικό έλεγχο, από την 
επιτήρηση και την στενομυαλιά, υποθέτουμε, του περιβάλλοντός τους. 

Έφυγαν στην Ιταλία, την Ελβετία, τη Γαλλία, όπου η αστική τάξη είχε 
δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, πνευματικές, πολιτιστικές και 
οικονομικές, ώστε άτομα προικισμένα, προσωπικότητες λαμπερές, που 
επιπλέον είχαν και το χάρισμα της ομορφιάς, εξωτερικής και εσωτερικής, 



γυναίκες από την αριστοκρατία της Κέρκυρας, να σμίξουν ποικιλοτρόπως με 
την επιτόπια αριστοκρατία. 

Αντίθετα, για τη γυναίκα της πόλης της Κέρκυρας που παρέμεινε στο νησί, 
δίχως ευκαιρίες αλλαγής της θέσης της, ελάχιστες πληροφορίες έχουμε, 
κυρίως, από συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες οι ίδιες οι γυναίκες 
παραγγέλνουν για να καταγράψουν τις θελήσεις τους, είτε ως 
πληρεξουσιοδοτήσεις, είτε αγοροπωλησίες, είτε προικοσύμφωνα και 
προικοπαραδόσεις κ.α.  

Η καθημερινότητα, η προσπάθεια για την εξασφάλιση των πόρων διαβίωσης, 
η ανατροφή των παιδιών, η εξυπηρέτηση των αναγκών του κοινωνικού 
συνόλου, μέσω της παροχής υπηρεσιών, δεν έχουν καμμία ποιητικότητα, 
καλαισθησία, δεν κρύβουν μυστήριο και φαντασιώσεις, δεν έχουν να 
προσφέρουν τροφή την περιέργεια της κοινωνίας, θέμα σχολιασμού και 
παραδείγματα για υιοθέτηση τρόπου διαβίωσης, πρότυπα ένδυσης και 
παρουσίας στις εκδηλώσεις της πόλης, που ήταν πολλές και που μόνον από 
την εργασία και την υποταχτική συμπεριφορά των γυναικών της λαϊκής τάξης 
ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν. 

Το περιθώριο της ζωής και της Ιστορίας είναι ο χώρος του μόχθου, της 
ανάγκης, της στέρησης, της απέλπιδας ελπίδας για τη χαραυγή μιας άλλης 
ζωής όπου οι άνθρωποι δεν θα χωρίζονται ανάλογα με στην αυλή τίνος, το 
έφερε η μοίρα, να γεννηθούν. Η ζωή, οι ευκαιρίες για μόρφωση και για 
δυνατότητα επιλογής επαγγελμάτων, τρόπου ζωής και χώρου διαμονής να 
είναι εύκολη και αυτονόητη για όλα τα άτομα, μέλη μιας δικαιότερης 
κοινωνίας, η οποία, ούτε και με την Ένωση με την Ελλάδα, δεν ήλθε, αφού και 
εκεί οι ίδιες συνθήκες επικρατούσαν. 

Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι μέσα σ’αυτή την κοινωνία της Κέρκυρας του 19ου 
αιώνα, που παρουσιάζει έντονες αντιθέσεις, φτώχεια και μιζέρια, πολυτέλεια 
και αφθονία, βρώμα, ιδρώτα και κάματο, αρώματα, δαντέλλα, μουσελίνα και 
διασκέδαση, αγώνα και αγωνία για την επιβίωση, διαγκωνισμό και 
ανταγωνισμό για την επίδειξη, πολιτική καμαρίλα, πολιτική απάθεια ή άγνοια, 
σ’αυτήν, λοιπόν,  την κοινωνία διαβιούν και κινούνται οι γυναίκες της 
αναφοράς μας. 
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