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Χωρίς αμφιβολία, την Κερκυραία κόμησσα Ελένη Μοντσενίγου – Αρμένη, μπορούμε 
να την κατατάξουμε στην πλειάδα των μεγάλων ευεργετών της χώρας, η οποία 
μολονότι ζούσε έξω από την Ελλάδα, εντούτοις την ευεργέτησε όσο λίγοι άνθρωποι, 
αφού άφησε την τεράστια περιουσία της για την ενίσχυση διαφόρων ιδρυμάτων και 
ιδιαίτερα για τη μόρφωση των νέων της ιδιαίτερης πατρίδας της, της Κέρκυρας.  

Γεννημένη στην Κέρκυρα στο τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα, τότε που η 
παρουσία των Ενετών άρχισε να εμφανίζει τις πρώτες αδυναμίες, η Ελένη Αρμένη 
έζησε όλες τις εναλλαγές της περιόδου εκείνης και είδε με τα δικά της μάτια την 
εκμετάλλευση και την συμπεριφορά των κατακτητών που περνούσαν από το νησί, 
και των οποίων κυριότερος σκοπός ήταν η καταπίεση του λαού και μάλιστα των 
φτωχών τάξεων. 

Ενετοί, Γάλλοι, Ρωσοτούρκοι, Γάλλοι Αυτοκρατορικοί, Άγγλοι, διαβατικοί από το 
νησί που αγάπησε όσο τίποτε άλλο, ο καθένας απ’ αυτούς έβαζε τη σφραγίδα της 
παρουσίας του. Έτσι, έτυχε μέσα στα γεγονότα να γνωρίσει τον Κόμητα Γεώργιο 
Μοντσενίγο, ο οποίος είχε έλθει στη Κέρκυρα στις 16 Αυγούστου 1802 με δυνάμεις 
στρατού, ειδικά απεσταλμένος από τον Ρώσο Αυτοκράτορα για να καταστείλει  την 
αναρχία που επικρατούσε εκείνη την εποχή, μετά τα αναβίωση του θεσμού των 
τάξεων και τη σύσταση του Ιονίου Κράτους. 

Τον παντρεύτηκε το 1807 και όταν ήλθαν στην Κέρκυρα οι Αυτοκρατορικοί Γαλλοι 
στις 7 Αυγούστου 1807 και η παρουσία του Μοντσενίγου ήταν πλέον περιττή, πήγαν 
και εγκαταστάθηκαν στη Βενετία. Εκεί η Κόμησσα Ελένη δεν σταμάτησε ποτέ να 
σκέφτεται την Κέρκυρα και πάντα είχε κατά νου τα νιάτα της Ελλάδας που είχαν 
ανάγκη από μόρφωση. Έτσι, όταν κάποτε ο Καποδίστριας πήγε στη Βενετία για να 
ζητήσει ενίσχυση από τους εκεί Έλληνες για τα άπορα και ορφανά ελληνόπουλα, η 



Μοντσενίγου γράφτηκε πρώτη στον κατάλογο των συνδρομητών, με την 
υποχρέωση να δίνει κάθε χρόνο 200 ισπανικά τάλιρα.  

Πριν έλθει το τέλος της μεγάλη Κερκυραίας αρχόντισσας, έκανε διαθήκη με σκοπό η 
μεγάλη περιουσία που είχε, να περιέλθει σε ελληνικά χέρια και να ενισχύσει μόνο 
ελληνικές προσπάθειες. 

Με τη διαθήκη της άφησε 10.000 λίρες Ιταλίας για την ενίσχυση του Φλαγγίνειου 
φροντιστηρίου που ήταν στη Βενετία, 30.000 στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου της Βενετίας, κληροδότησε την Κερκυραϊκή Πολιτεία 1.000.000 
αυστριακές λίρες, επιθυμώντας όπως από τους τόκους των χρημάτων βοηθηθούν 
παιδιά Κερκυραϊκών οικογενειών, μετά το δημοτικό σχολείο και με κλήρωση να 
στέλνονται στην Ελβετία για γυμνασιακές σπουδές και στη συνέχεια της Ευρώπης 

για ευρύτερη μόρφωση. 

Μετά τον θάνατο της μεγάλης ευεργέτιδας (Πάδοβα 
1840) και αφού έγινε πλήρης εκκαθάριση, το 
κληροδότημα Μοντσενίγου απέφερε 40.000 λίρες 
στερλίνες, οι οποίες κατατέθηκαν το 1845 στο 
δημόσιο ταμείο. Και από εκεί ήλθε η βοήθεια των 
500.000 δραχμών, όταν χρειάστηκαν λεφτά για τη 
διαμόρφωση της παραλίας της Γαρίτσας, το ρίξιμο 
των οχυρών και της Πόρτας Ρεμούντα, όταν 
βρίσκονταν ακόμη οι Άγγλοι στην Κέρκυρα. Ακόμη 
το Μοντσενίγειο ίδρυμα προσέφερε πολλά για την  
προικοδότηση απόρων κορασίδων.  

Ο Δήμος Κερκυραίων, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη 
[ροσφορά της Κόμησσας Ελένης Μοντσενίγου – 
Αρμένη, έδωσε εντολή στον κερκυραίο γλύπτη 

Ιωάννη Βαπτιστή Καλοσγούρο, μαθητή του Παύλου Προσαλένδη, να φιλοτεχνήσει 
την προτομή της, την οποία είχε τοποθετήσει στη μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων 
του δημοτικού συμβουλίου της Κέρκυρας.  

Τα οστά της σήμερα βρίσκονται στο νησάκι του Αγίου Μιχαήλ στη Βενετία, που 
είναι το νεκροταφείο της πόλης, στο οποίο υπάρχουν οι τάφοι των ορθόδοξων 
κατοίκων της άλλοτε έδρας της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας.  

• Η προτομή είναι της Κερκυραίας ευεργέτιδας Ελένης Αρμένη (Κέρκυρα, 1780 - 
Πάδοβα, 1840), κόμισσας Μοτσενίγου, η οποία βρίσκεται στο Δημαρχείο της 
Κέρκυρας. Ήταν σύζυγος του ζακυνθινού πολιτικού κόμη Γεωργίου Μοντσενίγου, 
γνωστή για τη φιλανθρωπική της δράση. Επηρεασμένη από τον Καποδίστρια, άφησε 
την τεράστια περιουσία της στην Κέρκυρα για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης. Με τη 
διαθήκη της συνέδεσε το όνομά της με το ομώνυμο κληροδότημα, που ανέδειξε 
πολλούς Κερκυραίους επιστήμονες.  
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