
  



Πρόλογος 

 

Η ιστορία των κτισμάτων είναι η ιστορία των ανθρώπων και του τόπου.  

Τα αρχοντικά σπίτια της Κέρκυρας, όσα διασώθηκαν μέσα στο χρόνο, αποτελούν 

ζωντανά μνημεία αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, φορτωμένα με μνήμες και θρύλους.  

Ιστορικά, δημιουργήθηκαν σε περιόδους δύσκολες για τον τόπο, όταν οι 

Κερκυραίοι στέναζαν ακόμα κάτω από ποικιλώνυμους κατακτητές, όταν οι «άρχοντες» 

κατείχαν την καλλιεργήσιμη γη και οι χωρικοί μόλις επιβίωναν καλλιεργώντας ξένη γη. 

Οι κατασχέσεις εις βάρος των μικροϊδιοκτητών λόγω οφειλών, αλλά και οι απάτες 

έκαναν τις μεγάλες περιουσίες μεγαλύτερες. Οι χωρικοί ήταν τελείως αγράμματοι και 

εύκολα τους εξαπατούσαν. Υπέγραφαν συμβόλαια χαράσσοντας ένα σταυρό, βασιζόμενοι 

στην καλή πίστη του νοτάριου και του παπά. Η απουσία εκπαίδευσης στα στρώματα της  

κερκυραϊκής υπαίθρου συντέλεσε αποφασιστικά στη διατήρηση της εκμετάλλευσης για 

πολλούς αιώνες.   

Και μετά την Ένωση (1864), το καθεστώς ιδιοκτησίας της γης παρέμεινε ίδιο 

(μεγάλες ιδιοκτησίες γης που καλλιεργείται από χωρικούς), αν και η τάξη των ευγενών – 

γαιοκτημόνων βαθμιαία χάνει την οικονομική και πολιτική πρωτοκαθεδρία. 

Μέσα από τα κείμενα της παρούσης εργασίας, κείμενα – προϊόντα μνήμης και 

φροντίδας των κατοίκων των χωριών της Μέσης, ξεπηδούν εικόνες μιας περασμένης εποχής. 

Τους απόηχούς της βιώνουμε μέχρι σήμερα. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες μας που με ζήλο 

αναζήτησαν τα στοιχεία της παρούσας εργασίας. Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε 

στον κ. Γραμμένο Γιάννη, κάτοικο Κουραμάδων για το τόσο πλούσιο και λεπτομερές υλικό 

που έθεσε στη διάθεσή μας σχετικά με τούς Κουραμάδες. 

 

Οι υπεύθυνοι του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

του Γυμνασίου Καστελλάνων Μέσης 

 

Μπούκης Γιώργος   &   Πουλή Κατερίνα 
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Τα αρχοντικά στους Κουραµάδες 
 
 

 
 
 

Στο χωριό Κουραµάδες υπάρχουν τρία παλαιά αρχοντικά κτίσµατα, τα οποία 

διατηρούνται µέχρι σήµερα σε καλή κατάσταση. Τα δύο βρίσκονται κοντά στην εκκλησία 

της Παναγίας της Κυροπούλας (το ένα βόρεια και το άλλο δυτικά), το δε τρίτο στο πλάι του 

υψώµατος του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη, Β∆ της Εκκλησίας. 

 

 

 

 

 

Το πρώτο (Βόρεια της εκκλησίας της Παναγίας), είναι ιδιοκτησία και κατοικία των 

οικογενειών των αδελφών Σπύρου και Ασπασίας Αργυρού.  
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Είναι µονώροφο (ισόγειο – ανώγειο) 150τµ περίπου, και περιβάλλεται από αυλή 

(κούρτη) και κήπο (περιβόλι), στο οποίο υπάρχουν δύο πηγάδια, το ένα µε τροχαλία 

(κάριο). Το κτίριο είναι κεραµοσκεπές, µε εξέχουσες ιδιόµορφες καµινάδες (φουγάρα). Έχει 

πέτρινες εξωτερικά κτισµένες σκάλες και πλατύσκαλο εισόδου τοιχοπροστατευµένα 

(µπότζο). Το στέγαστρο (ξεχυτή) της εισόδου στηρίζεται σε πέτρινες σκαλιστές κολώνες µε 

κιονόκρανα. 

 

 

 

 
 

Στη βάση της εξωτερικής σκάλας, υπάρχει η χαρακτηριστική στοά (βόρτο), µέσω της 

οποίας επικοινωνεί η είσοδος του ισογείου µε την αποθήκη (κατώγι). Τα παράθυρα του 

ισογείου είναι σιδερόφρακτα. Το όλο κτήµα είναι περιτοιχισµένο κατά µεγάλο µέρος µε 

πέτρινο κτισµένο τείχος (µουράγιο), και έχει σαν είσοδο µία µεγάλη σιδερένια πόρτα 

(πορτόνι) που βρίσκεται κάτω από κτισµένη πέτρινη αψίδα. 
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Το δεύτερο αρχοντικό (∆υτικά της εκκλησίας της Παναγίας) είναι ιδιοκτησίας της 

ενορίας του Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη. Και για 60 περίπου χρόνια (από το 1929) στέγαζε το 

δηµοτικό σχολείο του χωριού, ενώ σήµερα χρησιµοποιείται ως εντευκτήριο του 

Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού.    

 

 

 

 
 

Το κτίριο αυτό έχει εµβαδόν περίπου 100τµ, και έχει τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά 

µε το προαναφερόµενο αρχοντικό. Είναι δηλαδή κεραµοσκεπές, µε εξωτερικά κτισµένη 

σκάλα, πλατύσκαλο (µπότζο) µε στέγαστρο (ξεχυτή) στηριζόµενο σε πέτρινες σκαλιστές 

κολώνες, στοά (βόρτο) για την είσοδο του ισογείου (κατωγιού), έχει πλακόστρωτη αυλή 

(κούρτη) και κήπο µε πηγάδι µε τροχαλία (κάριο), σιδερένια εξώπορτα (πορτόνι) κάτω από 

κτισµένη αψίδα που στην κορυφή της εξέχει πέτρινη γλυπτή προτοµή. Από το κτήµα όµως 

αυτό λείπουν οι µαντρότοιχοι (µουράγια), καθώς κατεδαφίστηκαν τα τελευταία χρόνια για 

«εξωραϊσµό» του χωριού και διευκόλυνση του  γειτνιάζοντος δρόµου. 
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Το τρίτο αρχοντικό που βρίσκεται Β∆ της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη, 

είναι χωρισµένο σε δύο διαµερίσµατα, ανατολικό και δυτικό, συνολικού εµβαδού 300τµ 

περίπου.  

Το δυτικό είναι ιδιόκτητη κατοικία της οικογένειας Χριστοδούλου Πιέρρη - 

Χαλικιόπουλου, το δε ανατολικό είναι ιδιοκτησία του Αριστείδη Μπαλτά και 

χρησιµοποιείται σπάνια σαν παραθεριστική κατοικία. 

 

 

 

 
 

Και τα δύο διαµερίσµατα είναι κεραµοσκεπή µε εξέχουσες ιδιόµορφες καµινάδες 

(φουγάρα).  

Στο δυτικό διαµέρισµα υπάρχει εξωτερική πέτρινη σκάλα (µπότζος), µη εφαπτόµενη 

στον τοίχο όπως συνήθως, αντίθετα, αποτελείται από επιµήκη στεγασµένο διάδροµο 

εισόδου και µεγάλη στοά (βόρτο), κάτω από τον οποίο περνά ο κλιµακωτός δρόµος προς 

την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη.  
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Από την άλλη πλευρά του δρόµου υπάρχει αυλή µε πηγάδι και ανεξάρτητο κήπο σε 

αµφιθεατρική εδαφική διάταξη. Ο κήπος είναι περιτοιχισµένος µε υπερυψωµένες ξερολιθιές 

(τροχάλους) και έχει εξωτερική ξύλινη πόρτα (πορτόνι) χωρίς αψίδα. 

 

 

 

 
 

Το ανατολικό διαµέρισµα είναι σχεδόν ισόγειο υπερυψωµένο µε υπόγειο (κατώγι). 

Έχει µικρή πέτρινη στεγασµένη είσοδο (µποτζάκι) και περιβάλλεται από µεγάλης έκτασης 

αµφιθεατρικό κήπο (περιβόλι) µε πηγάδι.  

 

Κάποτε στην έκταση αυτή υπήρχαν αµπέλια και µεγάλος αµυγδαλεώνας, µέρος του 

οποίου σώζεται µέχρι σήµερα. ∆εν υπάρχει αυλή, αλλά σε ένα επίπεδο του αµφιθεατρικού 

κήπου υπάρχουν υπολείµµατα πίστας χορού.  

 

Όλο το κτήµα ήταν περιτειχισµένο από πέτρινα τείχη (µουράγια), από τα οποία 

σήµερα, στο µεγαλύτερο µέρος τους, σώζεται µόνο η βάση τους. Η πύλη (πορτόνι) του 

κήπου ήταν ξύλινο, µε πετρόκτιστη αψίδα.   

 

∆εν έχει εξακριβωθεί ιστορικά το πότε ακριβώς κτίστηκαν τα τρία αυτά αρχοντικά. 

Είναι γνωστό όµως ποιοι ήταν οι πρώτοι ιδιοκτήτες και ένοικοι. Ήταν µέλη της παλαιάς 
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εύπορης αρχοντικής οικογένειας των Χαλικιόπουλων, οι οποίοι εµφανίζονται να 

αναπτύσσουν οικονοµική δραστηριότητα στο χωριό Κουραµάδες µετά τα µέσα του 16ου 

αιώνα.* 

 

 

 

 
 

Το οίκηµα (αρχοντικό – απαλάτι) του πρώτου από τους Χαλικιόπουλους, του Πέτρου, 

γιου  του κυρ Μιχαήλ1-2, που στεγάστηκε στο χωριό, χτίστηκε γύρω στα 1570 στην 

τοποθεσία Λίµνη, στα Ν∆ του χωριού, κοντά στη συνοικία Κοσκινάτικα. Παράλληλα έκτισε 

και την ιδιόκτητη εκκλησία του, την Παναγία Κυροπούλα18 στην τοποθεσία Γιαννουκλάτικα 

όπου βρίσκεται µέχρι σήµερα.  

Όµως το πρώτο αυτό αρχοντικό εγκαταλείφθηκε από τους απογόνους, περίπου έναν 

αιώνα αργότερα (πιθανόν επειδή το µέρος είναι λιµνώδες), και αντ’ αυτού κτίστηκαν δύο 

άλλα αρχοντικά «απαλάτια». Το ένα βόρεια και το άλλο δυτικά της ιδιόκτητης εκκλησίας 

τους, από τους αδελφούς Πέτρο και Φιλήµερο (γιους του Αναστάση, εγγονούς του Πέτρου 

και δισέγγονους του πρώτου Πέτρου).  

 

 

 

 

                                                 
* Για την οικογένεια αυτή αλλά και για τους κληρονόµους – διαδόχους των κτηµάτων και των αρχοντικών, 
παραθέτουµε στο τέλος του κειµένου κατατοπιστικά ενδεικτικά αποσπάσµατα συµβολαιογραφικών πράξεων. 
Στα λήµµατα αυτά µας παραπέµπουν οι αριθµητικές σηµειώσεις στο κείµενο. (Σχεδόν όλα τα στοιχεία αυτά 
υπάρχουν στο Ιστορικό Αρχείο Κερκύρας)   
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Τελικά τα αρχοντικά αυτά απέµειναν στον Πέτρο , ο οποίος τα παραχώρησε στους 

δύο γιους του, Τζαναντώνιο και Αναστάση, ενώ ο Φιλήµερος έκτισε άλλο δικό του σε 

αµπέλια και οικόπεδα που αγόρασε από την οικογένεια Πουλιέζου8  στην τοποθεσία του 

Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη, Β∆ της εκκλησίας, στην πρώην συνοικία Καρυδάτικα11 . 

 

Η κύρια κατοικία των Χαλικιόπουλων ήταν στην πόλη της Κέρκυρας, αλλά τον 

περισσότερο χρόνο  διέµεναν στο χωριό για να φροντίζουν και να επιβλέπουν την µεγάλη 

κτηµατική περιουσία τους, την οποία, χάρις στην οικονοµική τους ευχέρεια, 

πολλαπλασίασαν µε ευκαιριακές αγορές, δανειοδοτήσεις – κατασχέσεις κ.α. 2-4-6-7-8  

Τελικά η περιουσία των Χαλικιόπουλων κάλυπτε το µεγαλύτερο µέρος των εκτάσεων 

του χωριού, έχοντας πολλά στρέµµατα αµπέλια, χιλιάδες ελαιόδεντρα και κτιριακές 

εγκαταστάσεις (στάβλους, αποθήκες, πατητήρια και ελαιοτριβεία). Τα κτήµατα αυτά τα 

εκµεταλλεύονταν οι ίδιοι, ή, τα περισσότερα, τα µίσθωναν στους πρώην ιδιοκτήτες τους. 

 

 

 

 

 

∆ύο αιώνες κράτησε η δραστηριότητα και η ακµή των Χαλικιόπουλων στις 

Κουραµάδες. Τέλη του 18ου αιώνα, οι δύο οικογένειες (του Πέτρου και του Φιλήµερου) 

συρρικνώθηκαν οικονοµικά και αριθµητικά, καθώς δεν είχαν άρρενες απογόνους. 

 

Ο πρώτος γιος του Πέτρου, Τζαναντώνιος, πέθανε νέος αφήνοντας ανήλικα τα παιδιά 

του (4 κόρες και 2 γιους). ∆ιαχειρίστρια έµεινε η γυναίκα του, Ριγγίνα Γεωργοµηλά, η οποία 

καθώς ήταν νέα στην ηλικία, παντρεύτηκε τον Κουραµαδίτη Γιακουµέτο Κοσκινά15. Οι δύο 

γιοι της, Λινάρδος και Παναγιώτης, δολοφονήθηκαν το 1761 και το 1789 αντίστοιχα. Γύρω 

στα 1790, η Ριγγίνα αναγκάστηκε να πουλήσει στον σιορ Φίλιππο Μαρκέτη (πλούσιο 

κάτοικο της Κέρκυρας) όλη την περιουσία που της άφησε ο Τζαναντώνιος, καθώς και το 

αρχοντικό, για να προικίσει τις κόρες της16.  
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Ο Μαρκέτης αγόρασε και την περιουσία και το αρχοντικό του Αναστάση, αδελφού 

του Τζαναντώνιου, που πουλήθηκαν για να προικιστούν οι κόρες του, καθώς και ο δικός του 

γιος, ∆ηµήτριος, είχε πεθάνει µικρός. 

 

Έτσι, ο Φίλιππος Μαρκέτης έγινε κύριος όλης της περιουσίας των κληρονόµων του 

Πέτρου Χαλικιόπουλου, χωρίς, ωστόσο δικαιώµατα στην εκκλησία τους. Τα κτήµατα και τα 

αρχοντικά τα άφησε µετά τον θάνατό του στους δύο γιους του, Στέλιο και Τζώρτζη. Το 

αρχοντικό στα βόρεια της εκκλησίας (1ο αρχοντικό) το άφησε στον πρωτότοκο γιο του 

Στέλιο, και το άλλο στα δυτικά της εκκλησίας (2ο αρχοντικό) στον µικρότερο Τζώρτζη. 

 

Ο Στέλιος, µε τη σειρά του, άφησε το αρχοντικό στον γιο του, σιορ Νίκο, δικηγόρο, 

γύρω στα 1890. Ο σιορ Νίκος, το άφησε στην κόρη του Ασπασία, που παντρεύτηκε τον 

βιοµήχανο Σπύρο Ασπιώτη. Αυτοί το άφησαν στην κόρη τους Λία, σύζυγο του ∆ιονύση 

Αργυρού, για να το κληρονοµήσουν τελικά τα παιδιά τους, ο Σπύρος και η Ασπασία, 

ιδιοκτήτες και κάτοικοί του σήµερα. 

 

 

 

 

 

Ο δε Τζώρτζης, άφησε την περιουσία και το αρχοντικό του στις κόρες του, εκ των 

οποίων η µία παντρεύτηκε κάποιον Μαντά, ιατρό. Μετά από εγκατάλειψη πολλών ετών, το 

αρχοντικό πουλήθηκε από το ζεύγος Μαντά στην ενορία του Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη, η 

οποία το κατέχει έως σήµερα. 
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ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΑΝ∆ΡΙΩΤΗ 

 

Το αρχοντικό βρίσκεται στα βόρεια του Αγίου Ματθαίου στην γειτονιά 

Ανδριωτάτα- Ακράσι . Σηµερινός ιδιοκτήτης και κάτοικός του είναι ο Ανδριώτης Κων\νος - 

Ανδρέας . 

Ο ιδιοκτήτης δεν γνωρίζει την χρονολογία ανέγερσης του σπιτιού, ούτε και και τους 

πρώτους κτήτορες. Γνωρίζει όµως ότι εδώ έχουν ζήσει τουλάχιστον πέντε γενεές προγόνων 

του, οπότε είναι κτισµένο τουλάχιστον πριν διακόσια χρόνια .  

 

 

 

 
 

Αποτελείται από είσοδο , όροφο και σοφίτα . Στην πρόσοψη , που βλέπει στον κανονικό 

δρόµο , υπάρχουν τρεις πόρτες . Η µια µε µαρµάρινη αψίδα ( βόλτο ) οδηγεί στην αποθήκη      

(κατόι) όπου υπάρχουν τεράστια δοχεία αποθήκευσης κρασιού και λαδιού, πέτρινα και ένα 

τεράστιο ξύλινο χωρητικότητας περίπου 70 τενεκέδων . Η δεύτερη πόρτα οδηγεί στην κούρτη 

(αυλή ) που από πάνω της είναι το µπαλκόνι ( µπότζος ) . Η πόρτα αυτή είναι σιδερένια και 

στηρίζεται σε δυο πέτρινες κολώνες . Η τρίτη πόρτα είναι πολύ µικρή , γνωστή σαν πορτοπούλα, 

ίσως κάποτε να ήταν πόρτα διαφυγής .  
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Στον όροφο υπάρχουν δωµάτια ,  κουζίνα , τραπεζαρία µε αρκετά παλιά αντικείµενα και 

παραδοσιακές φορεσιές , φορεµένες σε κούκλες .  

 
 

 

 
 

O σοφίτας είναι ένας ενιαίος χώρος µε έξι µικρά παράθυρα, εκεί φυλάγονταν οι σοδιές, 

στάρι, καλαµπόκι, φασόλια, φάκές, όλα απλωµένα για να αερίζονται µε ανοιχτά τα παράθυρα 

αλλά µε σήτες για να µη µπαίνουν απρόσκλητοι επισκέπτες. Από την πόρτα της κούρτης 

προχωρούσες στους στάβλους, στον αχυρώνα , στον φούρνο και στο ελαιοτριβείο (λουτρουβειό) 

που τώρα δεν υπάρχουν. 
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ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΄΄ΚΟΥΡΤΗ΄΄ ΜΕΣΟΓΓΗ 

 

 
      Το αρχοντικό  ΄΄Κούρτη΄΄ βρίσκεται στη Μεσογγή , στα δεξιά του δρόµου που οδηγεί 

από τα Μωραϊτικα προς  τους συνοικισµούς Σπήλιο και Άι ∆ηµήτρη . Το όνοµα του 

΄΄Κούρτη΄΄ το έχει πάρει επειδή γύρω –γύρω περικλείεται από κτήρια και µαντρότοιχο και 

έτσι σχηµατίζεται µια εσωτερική αυλή λεγόµενη κόυρτη. 

       Από την πέτρινη επιγραφή στο εξωτερικό σιδερένιο αψιδωτό πορτόνι , φαίνεται ως 

κτήτορας ο Μισέλ-Στέφανο Τριβόλι Πιέρι . Σηµερινός ιδιοκτήτης είναι ο Μάκης Κρητικός, 

στα χέρια του οποίου περιήλθε το αρχοντικό από τον προπάππου του, ο οποίος το αγόρασε 

από την οικογένεια Τριβόλι – Πιέρι .  

        Αφού προχωρήσουµε από το εξωτερικό πορτόνι στην αυλή, την οποία κοσµούν δέντρα 

λουλούδια, πιθάρια και µια «βίδα» (παλιό πιεστήρι), αντικρίζουµε απέναντι το κυρίως 

αρχοντικό που αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο .  
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Στο ισόγειο βρίσκεται ένας προθάλαµος µε έναν πανέµορφο παλιό µπουφέ .Στη 

συνέχεια η τραπεζαρία µε καταπληκτικά έπιπλα, τζάκι, παλιά τουφέκια  και µια ξύλινη σκάλα 

που οδηγεί στον όροφο, ενώ στον όροφο οδηγεί και µια άλλη εξωτερική πέτρινη σκάλα. 

Εδώ υπάρχουν υπνοδωµάτια µε παλιές ντουλάπες, σιφονιέρες, κώµους και σιδερένια 

κρεβάτια.  

 
 

 

Από τα ξύλινα παράθυρα η θέα είναι καταπληκτική προς την αυλή (κούρτη) και 

προς τα Μωραίτικα, εκεί που συναντάται το πράσινο της στεριάς µε το µπλε της θάλασσας. 
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Σε άλλα ισόγεια κτήρια της αυλής, άλλα ερειπωµένα και άλλα σε καλύτερη 

κατάσταση, υπάρχουν οι στάβλοι ,το ελαιοτριβείο και οι αποθήκες του αρχοντικού µε 

πολλά από τα παλιά σκεύη  (πιθάρια αλεστική κ.τ.λ.) . Στο βάθος της αυλής βρίσκεται η 

Εκκλησία του αρχοντικού µε τοιχογραφίες και παλιές εικόνες, όπου τιµώνται τα Εισόδια της 

Θεοτόκου, ενώ δίπλα είναι το µικρό νεκροταφείο του αρχοντικού .  

 

 

 

 
 

      Έξω από το αρχοντικό πολλά στρέµµατα γης ανήκουν στον σηµερινό ιδιοκτήτη όπως 

µας εξηγεί η γριά µητέρα του Μάκη Κρητικού. 
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Τα αρχοντικά στον Άγιο Ματθαίο 

                     

 

    Ο Άγιος Ματθαίος θεωρείται ένα από τα όχι πολύ παλιά χωριά της Κέρκυρας.  

Υπολογίζεται ότι κτίστηκε ταυτόχρονα µε το Βυζαντινό Φρούριο Γαρδίκι για να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες διαµονής των πολεµιστών και των οικογενειών τους. Ένα παλιό 

τετράστιχο της περιοχής, δεν αναφέρει τον Άγιο Ματθαίο, αλλά τις γειτονικές Βουνιατάδες. 

 

«Κάστρο ήταν το Γαρδίκι 

και χωριό οι Βουνιατάδες 

κι ο καηµένος ο Πρινίλας 

µε τα δεκαοχτώ αργαστήρια» 

                                                                                                                                                                         

Κάποιες µεγάλες συνοικίες του Άγίου Ματθαίου, φέρουν το όνοµα από τα 

πολυπληθέστερα σε κατοίκους επώνυµα των κατοίκων του χωριού:  

 

 

 
Αρµενιακάτα από τους Αρµενιάκους που ζουν εκεί (ο «αρµενιστής» ήταν ειδικότητα 

στο Βυζαντινό ναυτικό).  Βαραγγουλάτα, όπου κατοικούν οι Βαραγγούληδες . Οι «βαράγγεις» 
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ήταν ψηλόσωµοι πεζικάριοι του Βυζαντινού στρατού. Ψηλόσωµοι είναι ακόµα και σήµερα 

αρκετοί Βαραγγούληδες, σε αντίθεση µε τους Ανδριώτηδες, πού είναι µάλλον µέτριου 

αναστήµατος και µένουν στα Ανδριωτάτα. Οι «ανδριωµένοι» αποτελούσαν και αυτοί 

ειδικότητα στο Βυζαντινό ιππικό. Τέλος, υπάρχουν οι Βρυώνηδες πού κατοικούν τα 

Βρυωνάτα. Και αυτό το  επώνυµο αντιστοιχεί µε κάποια ειδικότητα του Βυζαντινού στρατού.  

Στις κάτω γειτονιές του Αγίου Ματθαίου κατοικούν απόγονοι ανθρώπων που 

µετακόµισαν στον Άγιο Ματθαίο, όταν στο πολύ κοντινό χωριό Ζυγωνό, έπεσε πανώλη. Γι 

αυτό οι περισσότεροι Αγιοµαθήτες πού κατοικούν στο κατωχώρι, έχουν κτήµατα στο 

Ζυγωνό. 

 

 
 

 
      Τα περισσότερα παλιά σπίτια του Αγίου Ματθαίου είναι κτισµένα πυργοειδώς, 

κολληµένα το ένα στο άλλο για λόγους ασφάλειας. Μεγάλες πόρτες αµπάρωναν το βράδυ 

και έκλειναν ολόκληρες γειτονιές του χωριού. Αυτές οι αψιδωτές πόρτες υπάρχουν και 

σήµερα (Βόλτο στ’ Αρµινιακάτα, βόλτο στα Βαραγγουλάτα).             
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Στην περιοχή του Αγίου Ματθαίου, σύµφωνα µε µαρτυρίες των κατοίκων αλλά  και 

µε έρευνες που έχουν γίνει στο Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας , δεν πρέπει να υπήρχαν 

άρχοντες και εποµένως δεν υπήρχαν και αρχοντικά. Μόνο κάποιοι θρύλοι της περιοχής 

µιλούν για δούλους που σκότωσαν τους άρχοντες και τους έριξαν στης καταπακτές 

(σαγράδα) των ίδιων τους των αρχοντικών τους, ακριβώς εκεί όπου παλιότερα οι άρχοντες  

σκότωναν τους δούλους τους. Επίσης, µιλούν για το αρχοντικό της Σουσάνας, του Γκαού 

και του Καµπίσα, όλα αυτά όµως υπήρχαν µόνο σαν τοποθεσίες και πιο πολύ ανήκουν στο 

χώρο των θρύλων.  

Υπάρχουν όµως στο χωριό του Αγίου Ματθαίου κάποια παλιά ξεχωριστά σπίτια που 

ανήκουν σε οικογένειες που είχαν µεγάλες περιουσίες, έτσι λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας 

µπορούµε να χαρακτηρίσουµε, συγκρίνοντας τα µε άλλα σπίτια, ως «αρχοντικά» . 

  

   ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗ 

  

 

 

 
 

    Το αρχοντικό του Βαραγγούλη δεσπόζει στο κέντρο του Αγίου Ματθαίου. Χτίστηκε το 

1907-1909,από τον Γεώργιο Βαραγγούλη. 

     Σηµερινός ιδιοκτήτης του είναι ο Θεµιστοκλής Βαραγγούλης: 

Αρχιτεκτονικά είναι ένα διώροφο κτήριο, περίπου 170τ.µ.,µε πολύ χοντρούς 

τοίχους. Έχει πέντε υπνοδωµάτια και δυο λουτρά. Η κουζίνα είναι διακοσµηµένη µε παλιά 

κουζινικά σκεύη, όπως γουδιά, ταψιά, καζάνια και άλλα.  

 



ΤΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΕΣΗΣ» ΚΕΡΚΥΡΑΣ   - 20- 
 

 

 

 
 

Το σαλόνι ήταν διακοσµηµένο µε φούντες, γαϊτάνια, τοιχογραφίες  και µε τα 

πορτρέτα του Κάιζερ, της Ελισάβετ, του Γεωργίου του Α΄ και της αυτοκράτειρας Σίσσης . 

Σε όλο το σπίτι υπήρχαν έπιπλα από κυπαρίσσι και φωτιστικά πετρελαίου. 

  

Το αρχοντικό είχε ελαιοτριβείο και στάβλους , που τώρα έχουν γίνει αποθήκες.        

 

 

 

 
 

              

    Το αρχοντικό του Βαραγγούλη δεν σχετίζεται µε την ιστορία του χωριού. 
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(13) 1761 ηµέρα 4 του Σεπτεµβρίου µηνός έσωθεν οικίας του ποτέ Š Τζανναντωνίου Καλικιόπουλου 
του ποτέ Š Πέτρου εις το χωρίον των Κουραµάδων η παρούσα κυράτζα Ριγγίνα γυνή εις πρώτο 
συνοικέσιο του άνωθεν Š Τζανναντωνίου και τώρα εις δεύτερον συνοικέσιον του παρόντος κυρ 
Γιακουµέτου Κοσκινά ως τητόρα των παιδιών της γεννήσασα αυτά µε τον άνωθεν Š 
Τζανναντώνιο…………εώς όπου έρθουν όλα τα άνωθεν παιδιά της εις σε νόµου ηλικίας να τα 
βάνη όλα τα άνωθεν αναγεγραµµένα αγαθά του άνωθεν ποτέ Š Πέτρου παπού τους κάτου να τα 
ηµιράζουν …………………………….. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΜΒΟΛ ΤΟΜΟΣ Χ39 Φ5 ΣΕΛ5r 

 
(14) 1791 τρεις (3) του Ιουνίου µηνός ο παρών Š Φίλιππος Μαρκέτης ………..  εσυµφώνησε µε τον 

παρόντα Σπύρο Γραµµένο του ποτέ Σταµατέλου εκ χωρίου Κουραµάδων και δίνη προς αυτόν εις 
σε σολδιάτικον τες ελιές ριζάρια …………… κείµµενες όλες εις την περιοχήν του άνωθεν χωρίου. 
Τα ετζεδέρισε ο άνωθεν Š Καλικιόπουλος …………………. 

 
ΣΥΜΒ. ΑΝΑΣΤ. ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΟΣ 
ΟΙΚ. ΑΡΧΕΙΟ ∆ΗΜ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 

 
(15) ΕΝ Χριστού ονόµατι αµήν 1792 ηµέρα 20 του Μαρτίου µηνός εις το χωρίον των Κουραµάδων 

απάνου εις τα κτήρια του παρόντος Τιµίου και Ευγενούς ∆ρ. Γεωργίου Κοναρτάνου 
Καλικιόπουλου ……………… 

 
ΣΥΜΒ. ΣΤΕΦ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ 
ΟΙΚ. ΑΡΧΕΙΟ ∆ΗΜ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 

 
(18) 
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Tα αρχοντικά στους Κυνοπιάστες 

 

Στο δηµοτικό διαµέρισµα Kυνοπιαστών υπάρχουν τρία (3) κτίσµατα τα λεγόµενα 

ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ σε τρία σηµεία του έξω από τον κύριο οικισµό, τα οποία βλέπουν προς τους 

κάµπους (πεδιάδες ) που υπάρχουν στο χώρο αυτό.  

 ∆υστυχώς, παρά τις προσπάθειες που κάναµε δεν µπορέσαµε να µάθουµε πολλά 

πράγµατα γι’ αυτά τα κτίσµατα. Επιγραµµατικά θα αναφέρουµε την τοποθεσία των 

κτισµάτων και τους τωρινούς ιδιοκτήτες. 

 

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ  ΠΑΪΠΕΤΗ 

 

 

 

 
 

 

 Βρίσκεται στην νότια πλευρά του χωριού. Είναι το µεγαλύτερο από τα άλλα δυο 

και βρίσκεται µέσα σε οικόπεδο πέντε (5)  στρεµµάτων που βλέπει προς τον κάµπο της 

«Μηλιάς»  και στο απέναντι βουνό των «Άγιων ∆έκα»  όπου υπάρχει και η θερινή κατοικία 

του πρώτου ιδιοκτήτη. 

           Το αρχοντικό Παϊπέτη έχει εµβαδόν περίπου 300 τ.µ. και αποτελείται από δυο 

µεγάλα σαλόνια, µια κουζίνα στο ισόγειο, τέσσερις κρεβατοκάµαρες στον πρώτο όροφο, 

δυο λουτρά και ένα µεγάλο διάδροµο.   

            Στην είσοδο υπάρχουν δυο κιονόκρανα που σύµφωνα µε τα λεγόµενα των  

ιδιοκτητών είναι και τα µόνα που σώζονται από τότε που κτίστηκε. 
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            Ο πρώτος ιδιοκτήτης ήταν ο Ανδρέας  Παϊπέτης, ∆ήµαρχος της περιοχής κατά την 

περίοδο 1830-1840. 

             Το 1940 το σπίτι επιτάχθηκε από τους Γερµανούς και χρησιµοποιήθηκε για 

κατοικία και γραφεία του τότε στρατιωτικού γερµανού υπεύθυνου της περιοχής.  Τότε 

καταστράφηκαν πολλά σηµεία του κτίσµατος και εκλάπησαν έπιπλα, σερβίτσια  ρούχα  και 

διάφορα άλλα αντικείµενα. 

            

Το ελαιοτριβείο του αρχοντικού είναι στο πίσω µέρος, καθώς και οι µεγάλες αποθήκες. 
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ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΓΑΡ∆ΙΚΙΩΤΗ 

           

Βρίσκεται στο βόρειο τµήµα του χωριού και βλέπει προς τον κάµπο «Βούτες».  

Είναι περίπου 200 τ.µ. και έχει όλους τους χώρους που χαρακτηρίζουν τα παλιά αρχοντικά 

της περιοχής. 

 

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΡΤΑΝΟΥ 

 

Βρίσκεται σον οικισµό «ΠΙΚΟΥΛΑΤΙΚΑ»,  1000 µ.  έξω από στον κύριο οικισµό  

των Κυνοπιαστών.  Είναι και αυτό κτίσµα περίπου 300 τ.µ. και οι χώροι του ίδιοι µε τα δυο 

αλλά αρχοντικά.  Βλέπει προς τον «ΚΑΜΠΟ» και κατά τα λεγόµενα των παλαιοτέρων ήταν 

το µεγαλύτερο σε ιδιοκτησία γης στην περιοχή.  
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Ο δεύτερος γιος του Πέτρου Χαλικιόπουλου, Φιλήµερος, έχοντας τέσσερις κόρες και 

έναν γιο, ο οποίος πέθανε µικρός, δεν θέλησε να αφήσει την περιουσία του στις τρεις πρώτες 

κόρες του, οι οποίες παντρεύτηκαν άσηµους χωρικούς, αλλά στην τελευταία, την Λορεντζίνα 

που παντρεύτηκε τον ευγενή σιορ Γεώργιο Καρτάνο, άφησε «τα κτήµατα, το σπίτι (το τρίτο 

αρχοντικό), την εκκλησία του (Παναγία Κυροπούλα) και το όνοµά του». Έτσι, ο σιορ 

Καρτάνος17, µετά το γάµο του προσέθεσε και το όνοµα Χαλικιόπουλος στο δικό του18.  

 

Απ’ ότι όµως φαίνεται, ούτε ο σιορ Καρτάνος άφησε δική του κληρονοµιά, αφού περί 

το 1812 η κτηµατική του περιουσία, η εκκλησία και το αρχοντικό περιέρχονται στην 

κυριότητα του Σπύρου – Χριστοδούλου Πιέρρη (ευγενής της πόλης, πιθανόν στενός 

συγγενής του Σιορ Καρτάνου), ο οποίος επίσης πρόσθεσε στο όνοµά του το Χαλικιόπου-

λος18.  

 

Μετά τον θάνατο του Σπύρου Χριστοδούλου, η περιουσία και το αρχοντικό µοιρά-

στηκαν στους δύο επιζήσαντες γιους του, Αριστείδη και Βελισσάριο, εκτός της εκκλησίας, 

που έµεινε εξ αδιαιρέτου και στους δύο. Έτσι, ο Αριστείδης (ιατρός) πήρε το ανατολικό 

µερίδιο, ενώ ο Βελισσάριος το δυτικό. Τη µερίδα του Αριστείδη κληρονόµησε ο τελευταίος 

γιος του Αλέξανδρος, και αυτός µε τη σειρά του το άφησε προίκα στην κόρη του Αγγελίνα, 

την οποία κληρονόµησε ο από τον δεύτερο γάµο γιος της Αριστείδης Μπαλτάς (δικηγό-

ρος). Τον Αριστείδη κληρονόµησε ο γιος του Αλέξανδρος, και τον Αλέξανδρο ο γιος του 

Αριστείδης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του σήµερα. 

 

Το µερίδιο του Βελισσαρίου (δυτικό) κληρονόµησαν οι τρεις κόρες του Μαριάννα, 

Στυλιανή και Λουκία και ο γιος του Γεώργιος. Καθώς οι τρεις κόρες ήταν άτεκνες και 

αδιάδοχες, όλη η περιουσία έµεινε στον γιο του Γεωργίου, Χριστόδουλο, ο οποίος είναι 

σήµερα ιδιοκτήτης και κάτοικος του δυτικού µέρους του τρίτου αρχοντικού. 

 

Η ιστορία των τριών αρχοντικών οπωσδήποτε συνδέεται µε την ιστορία των οικογε-

νειών που κατοίκησαν σ’ αυτά, αλλά και µε την τοπική ιστορία του χωριού. Όσον αφορά 

στους πρώτους ενοίκους και κτήτορες, δηλαδή την οικογένεια των Χαλικιόπουλων, από τα 

ιστορικά στοιχεία φαίνεται ότι εκτός εξαιρέσεων, οι Χαλικιόπουλοι, αν και ξένοι προς τον 

τόπο, και ως οικονοµικοί δυνάστες δεν ήταν τόσο σκληροί όσο άλλοι γαιοκτήµονες, και 

κατά κάποιον τρόπο αγάπησαν τον τόπο. Γενικά, φερόταν συγκαταβατικά στους χρεοφειλέ-

τες τους6 και σπάνια τους προσήγαν σε δίκη, ενώ σπανιότερα προέβαιναν σε κατασχέσεις. 
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Ήταν οι µοναδικοί δανειοδότες και χρηµατοδότες σε δύσκολες εποχές και περιστάσεις, 

όπως πολέµους, ανασοδειές, θεοµηνίες και παρατεταµένες κακοκαιρίες, ιδίως προς το τέλος 

του χειµώνα, όταν τα αποθέµατα των φτωχών και άπορων κατοίκων των χωριών της 

περιοχής εξαντλούνταν και κινδύνευαν να πεθάνουν από ασιτία.  

 

Τότε τα δάνεια των Χαλικιόπουλων τους ανακούφιζαν, και µάλιστα χωρίς βαρείς ό-

ρους (απόδοση σε είδος σε καιρό παραγωγής)12. Οι Χαλικιόπουλοι ήταν επίσης κτήτορες 

και ιδιοκτήτες της µεγάλης και πλούσιας εκκλησίας της Παναγία Κυροπούλας, την οποία 

διέθεταν για κοινές λειτουργίες και συνάξεις όλου του χωριού κατά την περίοδο της 

Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Μεγάλης Εβδοµάδας. Απασχολούσαν στα σπίτια, τα 

κτήµατά, τους µύλους5, τα κοπάδια και τα ελαιοτριβεία τους8-14 πολλούς ακτήµονες και 

άνεργους οικογενειάρχες, ενώ δεν έλειψαν περιπτώσεις που διέγραψαν χρέη ή προικοδότη-

σαν άπορες εργάτριές τους10. 

 

Από την οικογένεια Μαρκέτη που τους κληρονόµησε, υπάρχει η παράδοση ότι ο σιορ 

Τζώρτζης υπήρξε σκληρός και ανάλγητος στους φτωχούς µισθωτές των κτηµάτων του, ενώ 

έβαζε τους υπηρέτες του να ανάβουν καντήλια στους στάβλους του, τη στιγµή που οι 

φτωχολογιά λιµοκτονούσε.  

 

Ο άλλος όµως, ο σιορ Στέλιος, και ο γιος του σιορ Νίκος ήταν καλοσυνάτοι, ελεήµο-

νες, και καθόλου απαιτητικοί ώστε τους αγαπούσαν όλοι οι χωρικοί. Ο σιορ Νίκος, µάλιστα, 

τους µάζευε στην κούρτη του, τους κερνούσε και του άρεσε να χαίρονται, να τραγουδούν και 

να χορεύουν τους τοπικούς χορούς, κάτι που το συνέχισε και ο γαµπρός του Ασπιώτης και η 

εγγονή του κυρία Λία. Η τελευταία, µάλιστα, οργάνωσε και ντόπιο χορευτικό συγκρότηµα, 

µέσω του οποίου έγινε γνωστό το χωριό ανά την υφήλιο. 

 

Από τους Πιέρρηδες, έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην ιστορία του χωριού ο σιορ Αρι-

στείδης, γιος του Χριστόδουλου, εξέχων δικηγόρος της πόλεως, ο οποίος στις αρχές του 

19ου  αιώνα αγωνίστηκε και πέτυχε τη συµφιλίωση και να αποκαταστήσει την ενότητα όλων 

των χωριανών, έπειτα από σοβαρό και επικίνδυνο διχασµό ανάµεσα στις δύο ενορίες του 

χωριού. Ο ίδιος ανελάµβανε αµισθί σοβαρές δικαστικές υποθέσεις Κουραµαδιτών που 

προσέτρεχαν σ’ αυτόν.     
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Παραποµπές 

 
(1) ƒαφξη΄ (1568) ηµέρα Γ΄ του Οκτωβρίου µηνός … ƒ Τη αυτή ηµέρα ο κυρ Μιχαήλ Χαλικιόπου-

λος  παρών σωµατικός εσυµφώνησε µετά του παρόντος κυρ Αντωνίου Καρύδη και επώλησε προς 
αυτόν …… όλον το σολδιάτικον αυτού το οποίο επλέρωνε ο ρηθείς κυρ Αντώνιος διά τινά χωρά-
φιον ……… κείµενον εις την περιοχή χωρίου των Κουραµάδων……… 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΤΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛ. Μ 327 ΣΕΛ 204ν 
 
 
(2) ƒαφπγ΄ (1583) ηµέρα ΚΣΤ΄ (26) Ιουλίου ƒ Τη αυτή ηµέρα κυρ Αντώνιος Μαλέρβας παρών σω-

µατικώς συµφώνησε µετά του παρόντος µισέρ Πέτρου Χαλικιόπουλου και επούλησε προς αυτόν 
όλα τα χωράφια  έχει ο αυτός Μαλέρβας εις την περιοχή των Κουραµάδων……… διά δουκάτα 
τόλερα σαράντα (40) …………. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΤΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛ. Χ 18 ΣΕΛ 259τ 
 
(3) ƒαχκζ΄(1627) ηµέρα ιβ΄ (12) του Σεπτεµβρίου µηνός, έωθεν ανωγείου του τιµίου και ευγενή κυρ 

Ανδρέα Χαλικιόπουλου του ποτέ κυρ Πέτρου εις το χωρίον των Κουραµάδων…………….. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΤΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛ. Λ1 ΣΕΛ 192ν 
 
(4) Εν Χριστού ονόµατι αµήν αχµβ΄(1642) ηµέρα ιβ΄ (12) του Οκτωβρίου µηνός εις την κούρτη του 

τιµίου Ανδρέα Χαλικιόπουλου του ποτέ τιµίου Πέτρου εις το χωρίον των Κουραµάδων οι παρό-
ντες αυτάδελφοι κυρ Ιωάννης και κυρ Νικόλαος Λαγκαδίτες του ποτέ Πρωτόπαππα Λαγκαδίτη εις 
το άνωθεν χωρίον θέλουν να αποξενώσουν τα αµπέλια και χωράφια όπου έχουν  ………  λεγόµενα 
στου Μαρµαρίτη και στον Πετρούλο και στα Κόκαλα ……..   προς τον άνωθεν τίµιον Ανδρέα 
Χαλικιόπουλο ……………. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΜΒΟ ΤΟΜΟΣ Λ. Γ99 ΣΕΛ 35τ   

 
 
(5) ƒαχυδ΄(1659) ηµέρα θ΄(9) του Ιουνίου µηνός …ƒ Τη αυτή ηµέρα εις το περιαύλιον του ευγενή 

τιµίου  Š Στυλιανού Χαλικιόπουλου του ποτέ ευγενή Š Ανδρέα Χαλικιόπουλου όπου έχει εις το 
χωρίο Κουραµάδων …… συνεφώνησε µε τον κυρ Στέλιο Σιµωτά από χωρίο Αγίου Ματθαίου και 
επάκτωσε τον µύλον όν έχει …… εις το ποτάµι της Μεσογγής. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΜΒΟΛ ΤΟΜΟΣ Γ100 ΣΕΛ 71r 
 
 
(6) Εν Χριστού ονόµατι αµήν 1664 ηµέρα 10 του Νοεµβρίου µηνός……….  Επειδή και ο παρόν 

Τίµιος και ευγενής Š Στελιανός Χαλικιόπουλος είχε πάρει το σπίτι και σώχωρο του ποτέ Νικολού 
Βέργη και Αθάνο αδελφοί από χωριό Κουραµάδων από χρέος απερασµένο όπου είχε να λάβει εξ 
αυτούς ………..  την σήµερον οι παρόντες κυρ Αθάνος Βέργης και κυρ Θεοδόσης Αδελφοί ήλθον 
προς τον άνωθεν Ευγενή Καλικιόπουλο και παρεκάλεσαν αυτόν να τους δώσει το αυτό οσπίτιον και 
σώχωρο ……..  διά να τον πληρώνουν ……..  τον πάσα χρόνο τόσο κρασί µούστο καλό και  άδο-
λο …… και ο Ευγενής Χαλικιόπουλος από αγαθοσύνης αυτού συνεφώνησε ……….. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΜΒΟΛ ΤΟΜΟΣ Γ10 ΣΕΛ 5ν 
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(7) Εν Χριστού ονόµατι αµήν 1671 ηµέρα 18 του Αυγούστου µηνός … Τη αυτή ηµέρα εις το περιαύ-

λιο του παρόντος Τιµίου Š Αναστασίου Χαλικιόπουλου του ποτέ Š Ανδρέα εις το χωρίο των Κου-
ραµάδων …………..   ο κυρ Τζώρτζης Γραµµένος υπάγη καθαρός χρεοφειλέτης µιαν σούµα τορ-
νίσια προς τον παρόντα Τίµιον Š Αναστάσιον Χαλικιόπουλον του ποτέ Š Ανδρέα δουκάτα σε κρασί 
85 ………. Σε λάδι 48 ………. ∆ιά στάρι 12 …………  σε βρώµη 6 ……… σε καλαµπόκι 10 
………….. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΜΒΟΛ ΤΟΜΟΣ Γ100 ΣΕΛ 20τ 
 
(8) 1666 ηµέρα 18 Οκτωβρίου µηνός εις την κούρτη του Τιµίου Š Αναστάση Καλικιόπουλου του ποτέ 

Τιµίου Š Ανδρέα οπού έχει εις το χωρίο των Κουραµάδων θέλοντας ο παρών µαστρο Σταµατέλ-
λος Πουλιέζος από το ρηθέν χωρίο να πουλήσει προς παρόντα και άνωθεν Š Αναστάση ……….  
∆ύο κοµµάτια χωράφια ………… και ένα κοµµάτι αµπέλι όπου έχει εις την περιοχή του άνωθεν 
χωρίου ……….. πλησίον  την δηµόσιαν στράταν και την µεγάλη Εκκλησία ………… και ένα 
κοµµάτι χωράφιον ………… πλησίον το λουτρουβιό του άνωθεν Καλικιόπουλου και τον κήπον 
του …….. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΜΒΟΛ ΤΟΜΟΣ Γ101 ΣΕΛ 25ν 
 
(9) 1671 ηµέρα 18 Αυγούστου τη αυτά ηµέρα στον µπότζο του τιµίου Š Αναστάση Καλικιόπουλου 

όπου έχει εις το χωρίο των Κουραµάδων ο παρόν Θεόδωρος Λαγγαδίτης του ποτέ Γιώργου 
…….. συνεφώνησε µε τον άνωθεν Š Αναστάση και ……. επούλησε το αµπέλι του σύντα µε τις ε-
λιές ριζάρια 6 λεγάµενο στου Κούλη και άλλο ένα κοµµάτι αµπέλι λεγάµενο στου Γόνου……. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΜΒΟΛ ΤΟΜΟΣ Γ100 ΣΕΛ20r 
 
(10) Εν Χριστού ονόµατι αµήν 1681 ηµέρα 3 του Φεβρουαρίου µηνός έσωθεν εις το ανώγειον του 

Τιµίου και Ευγενή Š Αναστασίου Καλικιόπουλου στο χωρίον των Κουραµάδων θέλοντας την σή-
µερον η κυράτζα Τζανέτα  θυγάτηρ του κυρ Ιωάννη Πουλιέζου …………. Να παραδώσει την 
προίκα  όπου ο άνωθεν ευγενής Καλικιόπουλος της έταξε όταν την επάντρεψε µε τον παρόντα µι-
σέρ Φραντζίσκο Χαλκιά κάτοικος εις τους Κορφούς…………… 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΜΒΟΛ ΤΟΜΟΣ Γ78 ΣΕΛ 22r 
 
(11) 1701 ηµέρα 27 του ∆εκεµβρίου µηνός εις το περιαύλιο του µαγαζιού του Š Φιλήµερου Καλικιό-

πουλου όπου κατοικεί ο Χριστόδουλος Καρύδης του ποτέ Νικολάου εις το χωρίον των Κουραµά-
δων ………… 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΜΒΟΛ ΤΟΜΟΣ Χ33 Φ1 ΣΕΛ 2 
 
(12) 1768 Οκτωβρίου 21 εις το ανώγειον του παρόντος και Ευγενή Š Γεωργίου Κοναρτάνου όπερ έχει 

γυναικί ονόµατι εις το χωρίον των Κουραµάδων. Ο άνωθεν Š Γεώργιος εσυνεφώνησε µετά τους 
παρόντας κυρ Γιακουµέτο Βέργη ……… και Ιωάννη Βέργη και Μανώλη Βέργη και κυρ Αρσένη 
Σγούρο όλοι από το παρόν χωρίον και πακτώνει προς αυτούς …….. το ελαιοτριβείο ονοµαζόµενο 
το απάνου …………. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΣΥΜΒΟΛ ΤΟΜΟΣ Χ39 Φ10 ΣΕΛ 11 
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ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΣΟΤΣΩΝΗ 

 

Είναι άγνωστο πότε κτίστηκε, σίγουρα όµως είναι κτισµένο τουλάχιστον πριν 

διακόσια χρόνια, µια και είναι γνωστές οι τελευταίες πέντε γενεές των ιδιοκτητών. 

Σηµερινοί ιδιοκτήτες είναι ο Αρµενιάκος Καλλίνικος και η Αρµενιάκου Αναστασία. 

Το κυρίως κτήριο είναι ακατοίκητο και οι βοηθητικοί χώροι του (στάβλοι- ελαιοτριβείο) 

είναι µαγαζιά και οικίες.  

 
Είναι κτισµένο στις νότιες γειτονιές του Αγίου Ματθαίου, στο κατωχώρι, στη 

γειτονιά Αρµενιακάτα. 

Αρχιτεκτονικά είναι ένα πυργοειδές διώροφο κτήριο µε πέτρινους χοντρούς τοίχους. 

Τέσσερα-πέντε σκαλιά οδηγούν σ’ ένα πλατύσκαλο το λεγόµενο µποτζέλι (µικρός µπότζος) 

όπου µια µεγάλη πόρτα µε πέτρινο βόλτο  οδηγεί στο ισόγειο. Εκεί βρίσκονται παλιά 

µεγάλα τενεκεδένια και ξύλινα δοχεία αποθήκευσης κρασιού και λαδιού. Μια ξύλινη σκάλα 

οδηγεί στον επάνω όροφο, όπου καταλήγει στο πόρτηγο (προθάλαµος).  

 

Στον όροφο αυτό υπάρχουν υπνοδωµάτια και η σάλα, όπου διασώζονται ακόµα 

κάποια παλιά έπιπλα (κοµµός, αρµάρι, µπαούλα) και ένα πορτρέτο της γιαγιάς Τσοτσώνενας 

(πρόγονος των σηµερινών ιδιοκτητών).  
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Στη σάλα και τριάντα πόντους πιο χαµηλά από το ταβάνι, είναι βαµµένος ο τοίχος 

µε µια κόκκινη γραµµή πάχους δύο εκατοστών το λεγόµενο κορδόνι. Μια εσωτερική ξύλινη 

σκάλα οδηγεί από το πόρτηγο σε µια ευρύχωρη σοφίτα. Εκεί διασώζεται ένα τζάκι και µια 

µεταλλική µπανιέρα.  

Στη σοφίτα αυτή διανυκτέρευαν οι πολλές εργάτριες, από τους Παξούς ή ξένα χωριά 

που µάζευαν τις ελιές του ιδιοκτήτη. Κολλητά δίπλα στο αρχοντικό του Τσοτσώνη υπήρχε η 

κουζίνα µε την ογνίστρα και ένα µεγάλο τραπέζι µε πάγκους.  

Το λουτρουβειό είχε µια µεγάλη αψιδωτή πόρτα, για να χωράει να µπαίνουν µέσα 

τα ζώα φορτωµένα. Σήµερα, εκεί που ήταν η κουζίνα και το λουτρουβειό, είναι κτισµένες 

δύο οικίες.  

Ακριβώς απέναντι ήταν οι στάβλοι, ο αχυρώνας, ο φούρνος και οι κήποι. Σήµερα σ’ 

αυτό το µέρος είναι η πιάτσα του Αγίου Ματθαίου 

 

 

 



Την Περιβαλλοντική Οµάδα του Γυµνασίου Καστελλάνων Μέσης κατά τη σχολική χρονιά 2001-

2002  αποτέλεσαν οι παρακάτω µαθητές και µαθήτριες : 

 

Αρµενιάκος  Χριστόφορος  Γραµµένου Μαρία 

Ανδριώτης  Άγγελος ∆ελλή Κατερίνα 

Ανδριώτης  Χαρίλαο; Κατσαρού  Μάγδα 

Αρβανιτάκη Ιφιγένεια Μουρµούρη Μαρία 

Αρβανιτάκη Ιωάννα Παγκράτη Αντιγόνη 

Αρµενιάκος Γιάννης Παπαδάτου  Νικολία 

Αρµενιάκου Αλεξάνδρα Πουληµένου Μαριάµ 

Βρυώνη Γεωργία Πουληµένου Νικολέτα 

Γκρέκου Γεωργία Σαγιά  Πέγκυ 

Γραµµένου  Κατερίνα  

 

 

Υπεύθυνοι Καθηγητές : 

 

Μπούκης Γιώργος       Πουλή Κατερίνα 

 

 
 



 




