
 

Οδός Κωνσταντίνου Ζαβιτσιάνου 

O Κωνσταντίνος Ζαβιτσιάνος  ήταν Έλληνας Βουλευτής και Γερουσιαστής. Γεννήθηκε 
στην Κέρκυρα  το 1879 και σπούδασε νομικά στην Αθήνα, συμπληρώνοντας στη 
συνέχεια τις σπουδές του στην Ιταλία και τη Γαλλία.  

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής  Κέρκυρας το 1910. Συμμετείχε στην 
Α΄Αναθεωρητική Βουλή από 08/08/1910 μέχρι 12/10/1910, στη διάρκεια της οποίας 
διορίστηκε γραμματέας της επιτροπής που προετοίμαζε το νέο σύνταγμα του 1910, 
στην Β΄Αναθεωρητική Βουλή από 28/11/1910 μέχρι 20/12/1911, στην ΙΘ’ Περίοδο 
από 11/03/1912 μέχρι 18/04/1915, στην Κ’ Περίοδο από 31/05/1915 μέχρι 
29/10/1915 και από 12/07/1917 μέχρι 10/09/1920, στη διάρκεια της οποίας το 
1917 χρημάτισε πρόεδρος της Βουλής και στην Δ΄ Εθνοσυνέλευση από 16/12/1923 
μέχρι 30/09/1925. Το 1925 αρνήθηκε την πρόταση του Πάγκαλου να διοριστεί 
πρωθυπουργός. Το 1928 έγινε υπουργός εσωτερικών στην κυβέρνηση 
Βενιζέλου, ενώ στη συνέχεια ίδρυσε το κόμμα «Πολιτική Προοδευτική Ένωση». 
Κατά τη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά διετέλεσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και 

υπουργός οικονομικών, αλλά γρήγορα 
διαφώνησε και παραιτήθηκε τον Ιανουάριο 
του 1937.  

Το 1941, μετά τον θάνατο του Ιωάννου 
Μεταξά, ανέλαβε πρωθυπουργός ο  
Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος 
Κορυζής, χωρίς να παραιτηθεί από το 
αξίωμά του. Με απόφαση του Δ. Σ. της 
Τράπεζας της 26ης Φεβρουαρίου 1941, 
ορίσθηκε συνδιοικητής της Εθνικής 
Τράπεζας  ο Κωνσταντίνος Ζαβιτσιάνος και η 
απόφαση αυτή έπρεπε να εγκριθεί από την 



Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία επρόκειτο να γίνει στις 5 Μαρτίου 1941 και 
η οποία λόγω του πολέμου δεν έγινε ποτέ. Έτσι ο Κωνσταντίνος Ζαβιτζιάνος, 
παρέμεινε στη θέση του συνδιοικητή μέχρι το 1943, οπότε οι αρχές κατοχής τον 
απάλλαξαν των καθηκόντων του μαζί με όλη τη διοίκηση της Τράπεζας, 
τοποθετώντας στη θέση του Προέδρου τον Μερκούρη Γεώργιο του Σπυρίδωνος.  

Προς τιμήν του Κωνσταντίνου Ζαβιτσιάνου, υπάρχει μία οδός της Κέρκυρας με το 
όνομά του, ενώ η προτομή του υπάρχει στη Σπηλιά και μία φωτογραφία της 
προτομής του βρίσκεται τοποθετημένη, μαζί με τους άλλους Διοικητές της 
Τράπεζας, σε αίθουσα του Κεντρικού Καταστήματος της Εθνικής στην Αθήνα.  

Απεβίωσε το 1946. 
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