
 

Οδός Μιχαήλ Θεοτόκη 

(Παλαιότερη ονομασία: Calle dei Mercatanti) 

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1842 και ήταν γόνος της ιστορικής οικογένειας των 
Θεοτόκη, του κλάδου Daviazzo ή Πολιτικών. Γονείς του ήταν ο Νικόλαος-Ανδρέας 
Θεοτόκης και η Αδελαΐδα Βεντούρα. Έλαβε την εγκύκλια παιδεία στο νησί των 
Φαιάκων. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, στη μεγάλη ελληνική 
εταιρεία των Ροδοκανάκη-Πετροκόκκινου, αρχικά, από το 1863, στο Λονδίνο και 
από το 1865 στα γραφεία της εταιρίας στη Σαγκάη.  

Το 1880 γεννήθηκε ο Ερρίκος, ο μοναδικός γιος του Μιχαήλ Θεοτόκη και της 
συζύγου του Σοφίας Παλαιολόγου, ο οποίος σε ηλικία είκοσι ετών σκοτώθηκε 

υπηρετώντας ως δόκιμος στο ναυτικό της 
Αυστρίας.  

Με την επιστροφή του στο νησί, ο Μιχαήλ 
Θεοτόκης ενεπλάκη στα τοπικά πολιτικά δρώμενα, 
θέτοντας υποψηφιότητα για τη θέση του 
δημάρχου. Εκλέχθηκε δήμαρχος Κερκυραίων το 
1887 για πρώτη φορά, επανεξελέγη το 1891 και 
διατήρησε το αξίωμα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 
1895. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον εξωραϊσμό της 
πόλης ενώ η δεύτερη δημαρχιακή του θητεία 
συνδέθηκε με την απόφαση για την κατεδάφιση 
της πύλης Porta Reale, η οποία ήταν κτίσμα του 
1578 και αποτελούσε τη βασική πύλη εισόδου 
στην πόλη για τους κατοίκους της υπαίθρου του 

νησιού. Η απόφαση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από σημαντική μερίδα 
των λογίων της εποχής και η διαμάχη είχε λάβει ταξικά χαρακτηριστικά.  



Το 1899 ο Μιχαήλ Θεοτόκης έθεσε υποψηφιότητα και εξελέγη βουλευτής Κέρκυρας 
συμμετέχοντας στο κόμμα του αδελφού του Γεωργίου. Στην κεντρική πολιτική 
σκηνή παρέμεινε μέχρι το 1916 εκλεγόμενος επανειλημμένως βουλευτής Κέρκυρας, 
ενώ διετέλεσε και πρόεδρος της Βουλής από τις 22 Ιανουαρίου μέχρι τις 8 Ιουνίου 
του 1916. Η εκλογή του στο προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ ο ίδιος ήταν 
απών, έγινε τιμητικά ως αναγνώριση των υπηρεσιών προς την πατρίδα του 
αδελφού του Γεωργίου Θεοτόκη, που  μόλις είχε πεθάνει.  Ανέλαβε τα καθήκοντά 
του τρεις μήνες αργότερα, τον Μάιο του 1916. Ωστόσο, η θητεία του ήταν σύντομη, 
καθώς ο Μιχαήλ Θεοτόκης ασθένησε από εξανθηματικό τύφο και πέθανε στις 6 
Αυγούστου 1916. 


