
 

Οδός Στρατιάς 

Θέλοντας να κάνουμε μία αναφορά στους δύο δρόμους οι οποίοι διασχίζουν  το 
μικρό συνοικισμό “Στρατιά”, θα πρέπει  ασφαλώς να γυρίσουμε μερικούς αιώνες 
πίσω για να αναλύσουμε σε τι οφείλεται η περίεργη αυτή ονομασία που θυμίζει 
πολεμικές περιόδους ή χώρους συγκεντρώσεως στρατιωτικών μονάδων. 

Είναι γεγονός ότι το τοπωνύμιο έχει την ιστορική του θέση και έχει παραμείνει 
αναλλοίωτο παρά την πάροδο πολλών ετών και  σύμφωνα με πληροφορίες από 
επίσημα έγγραφα, πολύ δικαιολογημένα διατηρεί την αρχική του ονομασία.  

Μετά τη συνθήκη που υπογράφηκε το 1540 στην Κωνσταντινούπολη, μεταξύ του 
Σουλεϊμάν  του Β’ και της Ενετικής Αρχής, με την οποία παραχωρήθηκαν οι ισχυρές 
για την εποχή τους πόλεις Ναύπλιο και Μονεμβασιά, πολλοί κάτοικοι που έκριναν 
ότι αυτή η απόφαση τους μείωνε αλλά και τους καθιστούσε ανήμπορους να 
επιβιώσουν κάτω από το νέο καθεστώς, αποφάσισαν να μεταναστεύσουν 
εγκαταλείποντας την πατρίδα τους. 

Εύλογο ήταν να πάνε σε περιοχές όπου δεν υπήρχε τουρκικό στοιχείο. Έτσι πήραν 
το δρόμο για τα Επτάνησα και ειδικά για Ζάκυνθο, Κεφαλληνία και Κέρκυρα, αφού 
ήδη απέσπασαν την υπόσχεση του γενικού καπετάνιου θαλάσσης Θωμά 
Μοκενίγου, για την πλήρη αποκατάστασής  τους στις νέες περιοχές που θα 
πήγαιναν να εγκατασταθούν και στις οποίες μετέφεραν και τα ιερά τους σκεύη, τις 
εικόνες και γενικά ολόκληρο το βιος τους. 



Πραγματικά ο Μοκενίγος τήρησε το λόγο του και τους παραχώρησε ειδικές τριήρεις 
της Αυθεντίας για τη μεταφορά τους, ενώ παράλληλα φρόντισε για την εξασφάλιση 
ειδικών χώρων για την παραμονή τους.  

Στην Κέρκυρα οι μετανάστες έφθασαν στα μέσα του 1541 συνοδευόμενοι από  
πολυάριθμους στρατιώτες, Stradioti όπως ονομάζονταν, οι οποίοι βρίσκονταν στην 
υπηρεσία της βενετσιάνικης σημαίας και εγκαταστάθηκαν στο νοτιοανατολικό 
τμήμα της μικρής τότε πόλης, το οποίο ονομάζονταν Αναπλιτοχώρι.  

Οι στρατιώτες ήταν νέοι δυνατοί και γεροδεμένοι, που πρόσφεραν τις υπηρεσίες 
τους και σε πλούσιους ιδιώτες, ενώ μπορούσαν να ιππεύουν, πότε εργαζόμενοι ή 
συμμετέχοντες σε αθλητικούς αγώνες, που γίνονταν την εποχή εκείνη και οι οποίοι 
λέγονταν “Τζιόστρες” και ο χώρος όπου αγωνίζονταν ήταν το γνωστό “πλατύ 
καντούνι”, η οδός Μουστοξύδου. 

Έτσι λοιπόν, με όλες αυτές τις δραστηριότητες, έκαναν την παρουσία τους  γνωστή 
στην κερκυραϊκή κοινωνία και εξ αιτίας τους ο χώρος που ζούσαν ονομάστηκε 
στρατιά, όνομα που παραμένει μέχρι σήμερα. 

Η  Στρατιά, βρίσκεται στην αρχαιολογική περιοχή της Παλαιόπολης και δίπλα της 
στα δυτικά, βρίσκονται τα ερείπια του αρχαίου Δωρικού Ναού της Αρτέμιδος 
Γοργούς  (590-580 π.χ.). 

Πηγή: www.ikivotos.gr 
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