
 

Οδός Πέτρου Βράϊλα  Αρμένη   

Φιλόσοφος και πολιτικός, γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1812. Σπούδασε αρχικά στην 
Ιόνιο Ακαδημία και στη συνέχεια μετέβη στο Παρίσι, όπου ασχολήθηκε με τη 
Φιλοσοφία. Μετά από πολυετείς σπουδές επέστρεψε στην πατρίδα του το 1835 και 
διορίστηκε καθηγητής της Φιλοσοφίας στην Ιόνιο Ακαδημία.  

Αναμείχθηκε στην πολιτική ιδρύοντας το κόμμα των Συνταγματικών ή 
Μεταρρυθμιστών ως αντίπαλο κόμμα των Ριζοσπαστών, που και αυτό επεδίωκε την 
Ένωση, αλλά με την πειθώ. Εξέδωσε την εφημερίδα “Πατρίς” στην οποία 
αρθρογραφούσε μεταξύ άλλων και ο γιατρός-ευεργέτης της Κέρκυρας Ναπολέων 
Ζαμπέλης. Χρημάτισε Πρόεδρος της Γερουσίας (1852-1856), καθηγητής φιλοσοφίας 
στην Ιόνιο Ακαδημία (1854), και από τους ιδρυτές της Αναγνωστικής Εταιρίας 
Κέρκυρας. 

 Λίγο μετά την μεταπολίτευση του 1862 αναδείχτηκε καθηγητής της Φιλοσοφίας 
στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. Κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Φίλιππο Ιωάννου, τον 
οποίο απάλλαξε η νέα κυβέρνηση επειδή τον θεωρούσε φιλοβασιλικό, αλλά δε 
δέχτηκε τη θέση. Τοποθετήθηκε σε διάφορες θέσεις του δημόσιου βίου, όπως 

δικαστής ανωτάτων δικαστηρίων Ζακύνθου 
φ. 492. 18/30.5.1840, Βουλευτής Κέρκυρας 
με 1179 ψήφους, στο 10ο Κοινοβούλιο, φ. 
6. 26.1.1852, Πρόεδρος της Βουλής φ. 10. 
23.2.1852, Γραμματέας της Γερουσίας  επί 
του Οικονομικού τμήματος, φ. 292. 
27/9.5.1857 και Γραμματέας της Γερουσίας 
επί του Γενικού τμήματος φ. φ. 594. 
4/16.8.1862.  

Ασχολήθηκε και πρωτύτερα με την 
πολιτική, αλλά από την Ένωση και μετά 
αφοσιώθηκε αποκλειστικά στον δημόσιο 



βίο. Έγινε βουλευτής στα Επτάνησα και μετά την Ένωση με την Ελλάδα υπήρξε 
πληρεξούσιος στην Εθνοσυνέλευση της Αθήνας το 1862. Στην Αθήνα έγινε 
υπουργός των Εξωτερικών και σύντομα διετέλεσε Πρεσβευτής της Ελλάδας στην 
Αγία Πετρούπολη, στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Τέλη του έτους 1878 και αρχές του 
1879, έγινε πληρεξούσιος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, για να 
διαπραγματευτεί τον καθορισμό της νέας μεθοριακής γραμμής. Έλαβε επίσης μέρος 
στη διάσκεψη των Μεγάλων Δυνάμεων του 1880 στο Βερολίνο, καθώς και 
υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Κουμουνδούρου.  

Συνέγραψε πολλά φιλοσοφικά, κοινωνιολογικά κ.ά έργα, όπως: “Περί των πρώτων 
ιδεών και αρχών” (1851), “Στοιχεία θεωρητικής και προκτικής φιλολογίας” (1862), 
“Η φιλοσοφία του Πλάτωνα κατά τον Φουιγιέ” (1872), “Περί ενότητος των λογικών 
στοιχείων” (1875), “Περί ψυχής, Θεού και ηθικού κόσμου διατριβή (1879) κ.ά. Το 
βιβλίο: “Αι απόρρητοι Επιστολαί του Πέτρου ΒράΪλα Αρμένη”,  με τη συγγραφή του 
Βουλευτή Κέρκυρας Νικολάου Βάρθη, κυκλοφόρησε στην Κέρκυρα το 1935 και 
τυπώθηκε “Εν Κερκύρα τη 12η Φεβρουαρίου 1935. Τύποις: ΦΟΙΝΙΞ”. Με το έργο 
του, που αποτελεί σύνθεση θεολογικών και φιλοσοφικών θεωριών, ο Πέτρος 
Βράϊλας Αρμένης προσπάθησε να συμφιλιώσει την πίστη με την λογική, έχοντας ως 
αξίωμα ότι: “ο ανώτατος βαθμός της λογικής πίστεως, είναι ο πρώτος βαθμός της 
θρησκευτικής”. Απεβίωσε στο Λονδίνο στις 10 Μαΐου 1884. 
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