
 

Οδός Σταμάτη Δεσύλλα 

Ο Σταμάτης Δεσύλλας ήταν γιος του Αλέξανδρου Δεσύλλα, ο οποίος το 1871 ίδρυσε 
στη Γαρίτσα το εργοστάσιο « Καννάβεως, Λίνου και Ιούτης», μια τεράστια για τα 
δεδομένα της εποχής βιομηχανική μονάδα που ιδρύθηκε το 1871. Το εργοστάσιο 
επεξεργαζόταν κάνναβη, λινάρι και γιούτα που έρχονταν από την Ινδία, το Πακιστάν 
και τις Φιλιππίνες.   

Στις πρώτες μεταπολεμικές δημοτικές εκλογές το 1951, ο Σταμάτης Δεσύλλας 
εκλέγεται δήμαρχος και παρότι για ορισμένες αποφάσεις επί δημαρχίας του 
ασκήθηκε έντονη κριτική (κυρίως για την κατεδάφιση του βομβαρδισμένου 
Δημοτικού Θεάτρου), επανεκλέγεται για δεύτερη συνεχή θητεία δήμαρχος 
Κερκυραίων, χωρίς καν να υπάρχει αντίπαλος.  

Είναι ο Δήμαρχος που με ΟΜΟΦΩΝΗ 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κερκύρας(31 Μαρτίου 1952),κατεδάφισε ότι 
είχε απομείνει από το Δημοτικό Θέατρο 
Κερκύρας κατά τους γερμανικούς 
βομβαρδισμούς του 1943. 
Βέβαια είχε την θετική γνωμοδότηση των 
Κερκυραίων: Ιωάννη Κόλλα αρχιτέκτονα και 
Γεωργίου Λινάρδου και Ρένου Παϊπέτη 
πολιτικών μηχανικών, ότι το εναπομείναν 
κτίσμα ''ουδεμία έχει αρχιτεκτονική ή ιστορική 
αξία''. 
Βέβαια να αναφέρουμε εδώ, ότι οι Κόλλας και 



Λινάρδος είχαν αναστηλώσει με ιδιαίτερο σεβασμό το σπίτι όπου έζησε τα 
τελευταία 16 χρόνια της ζωής του ο Διονύσιος Σολωμός, το σημερινό Μουσείο 
Σολωμού, και που είχε καταστραφεί από τους ιταλικούς βομβαρδισμούς το 1941. 
Άρα, κάποιο λόγο θα είχαν να επιμένουν για την κατεδάφιση του Θεάτρου  και 
μάλιστα να το ψηφίζει ΣΥΣΣΩΜΟ το Δημοτικό Συμβούλιο. Το βέβαιο είναι πάντως, 
ότι ο λαός της Κέρκυρας αντέδρασε στην απόφαση αυτή μαζικά και αντιδρά ακόμα.  

Το 1935 παντρεύτηκε την Μαρία Καποδίστρια. Πατέρας της ήταν ο νομικός 
Γεώργιος Καποδίστριας, εγγονός του μικρότερου αδελφού του Κυβερνήτη, 
Γεωργίου, και μητέρα της η Ελένη Καραπάνου, κόρη του γνωστού αρχαιολόγου και 
πολιτικού Κωνσταντίνου Καραπάνου.  

Ο Σταμάτης Δεσύλλας, ο οποίος, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Κώστα 
Δαφνή «...έδωσε ολόκληρον τον εαυτόν του εις την προσπάθειαν της κερκυραϊκής 
ανασυγκροτήσεως...», έναν μόλις χρόνο αργότερα, στις 25 Δεκεμβρίου 1955, 
πεθαίνει αιφνίδια από καρδιακή προσβολή, σε ηλικία μόλις 61 ετών.  

Μετά τον θάνατό του, η σύζυγός του Μαρία Δεσύλλα Καποδίστρια θέτει 
υποψηφιότητα για τον Δήμο και εκλέγεται Δήμαρχος με ποσοστό 52,11% και είναι η 
πρώτη γυναίκα Δήμαρχος στην Ελλάδα. 

Ως δήμαρχος, η Μαρία Δεσύλλα, δεν εισέπραξε ποτέ τη δημαρχιακή αποζημίωση, η 
οποία μοιραζόταν σε απόρους πολίτες της Κέρκυρας, ενώ συνέχισε το έργο του 
Σταμάτη Δεσύλλα.  
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