
 

Οδός Δημάρχου Μάνεση 

Ο δικηγόρος  Νικόλαος Μάνεσης του Βασιλείου, ήταν ο πρώτος αιρετός Δήμαρχος 
της Κέρκυρας, ύστερα από τις πρώτες εκλογές μετά την ενσωμάτωση των επτά 
νήσων του Ιονίου στην Ελλάδα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Κερκυραίων ιδρύθηκε τη 8ην Ιανουαρίου 1866, ενώ 
και άλλοι Δήμοι αποτελούσαν το σύνολο της κερκυραϊκής τοπικής Αυτοδιοίκησης  
της εποχής εκείνης.  

Για πρώτη φορά έγιναν εκλογές στις 18 Μαρτίου 1886 και συμμετείχαν σε αυτές το 
Κόμμα Γαιοκτημόνων Συντηρητικών 
και το Αγροτικό κόμμα. Στο Δήμο 
Κερκυραίων εξελέγη ο Νικόλαος 
Μάνεσης  των Γαιοκτημόνων 
Συντηρητικών, ενώ το σύνολο των 
δημάρχων της υπαίθρου ήταν από το 
Αγροτικό κόμμα. 

Ο Μάνεσης ήταν άνθρωπος με 
μόρφωση και γνώση γύρω από τις 
ανάγκες του τόπου και προσπάθησε 
από την πρώτη στιγμή της 
εγκατάστασής του στο Δημαρχείο να 
νοικοκυρέψει τις δημοτικές ατέλειες 
που παρουσιάσθηκαν, αφού ήταν η 
πρώτη φορά που έμπαινε κάποιο 
σωστό πρόγραμμα για την πόλη. Και 



παρόλο που ήταν προχωρημένης ηλικίας, έδωσε νεανικό σφρίγος και επέδειξε 
υποδειγματική εργατικότητα, προκειμένου να φέρει θετικά αποτελέσματα και να 
επιλύσει χρόνιες εκκρεμότητες. 

Δυστυχώς όμως, δεν μπόρεσε να εφαρμόσει το έργο του. Έβλεπε ότι καθετί που 
προγραμμάτιζε αποτύγχανε με την αποδοκιμασία από την αντιπολίτευση, εστερείτο 
όμως και της αρωγής της ελληνικής κυβέρνησης. Έτσι, ευαίσθητος όπως ήταν, 
γρήγορα ένοιωσε την απογοήτευση να τον κυριεύει και μετά από θητεία επτά 
μηνών υπέβαλλε την  παραίτησή του από το δημοτικό αξίωμα και αποχώρησε 
προφασιζόμενος λόγους υγείας. 

Με βάση το δημαρχιακό κώδικα, διάδοχός του  ήταν ο πάρεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κωνσταντίνος Τοπάλης, ο οποίος όμως λόγω σοβαρών ασχολιών έλειπε 
εκτός Ελλάδος και έτσι το αξίωμά του κατέλαβε ο μετέπειτα Δήμαρχος 
Χριστόδουλος Κυριάκης Μπιτζάρος. 

Ο Μάνεσης ασχολήθηκε σοβαρά με τη συγγραφή έργων λογοτεχνικού 
περιεχομένου, τα περισσότερα όμως τα κυκλοφόρησε ανυπόγραφα για λόγους 
…σεμνότητας . Άξια να μνημονευθεί επίσης η μελέτη των τριών συνταγμάτων των 
Ιονίων Νήσων (1803-1817), την οποία τύπωσε και κυκλοφόρησε το 1849. 

Πέθανε σε βαθύ γήρας, αφού είχε ήδη αποσυρθεί τελείως από την πολιτική και 
κοινωνική ζωή του τόπου. 
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