
 
 
Οδός Ερωτόκριτου Μωραΐτη (ιατρού) 
 
Ο Ερωτόκριτος Μωραΐτης γεννήθηκε το 1895 στο χωριό Άγιοι Δέκα της Κέρκυρας. 
Άνθρωπος με πλούσια ψυχικά χρίσματα, τα οποία πλαισίωναν η επιστημονική του 
κατάρτιση και η ανιδιοτελής προσφορά προς κάθε κατεύθυνση, κατόρθωσε να 
καθυποτάξει τις ανθρώπινες αδυναμίες και να σταθεί ακέραιος και ανεπηρέαστος 
από τις σειρήνες της εμπορευματοποίησης  του πιστεύω του, που δεν ήταν τίποτα 

άλλο από συνεχή προσπάθεια για πρόοδο και 
ιατρική υπηρεσία σε ένα κόσμο ισότιμο και 
δημοκρατικό. 
Ο Μωραΐτης ξέφυγε από την πνευματική 
ανυπαρξία της εποχής του και στόχευσε ψηλά, 
θέλοντας να δώσει διέξοδο στις ανήσυχες και 
ανυπόταχτες φιλοδοξίες του. Έτσι, αφού 
τελείωσε το Γυμνάσιο της Κέρκυρας έφυγε για 
την Πάδοβα όπου πήρε το πτυχίο του ιατρού. 
Ο Μωραΐτης δεν αρκέστηκε στο πτυχίο αυτό, 
αλλά το 1918 επιστρέφοντας στην Ελλάδα, 
έδειξε αμέσως τις επιστημονικές του  
δυνατότητες, αρχίζοντας μία έρευνα σε βάθος 
για τη λειτουργία της υπόφυσης και του 
θυρεοειδή. Ήταν μια ενέργεια η οποία έφερε σε 
φως πολλά στοιχεία των σχεδόν άγνωστων μέχρι 

τότε αδένων.  
Μετά το τέλος αυτής της προσπάθειας, επέστρεψε στην Κέρκυρα, όπου υπήρχαν 
Γάλλοι στρατιωτικοί γιατροί,  και το 191 επιδίδεται μαζί τους στην έρευνα της 
εντερικής παρασίτωσης. 
 



Οι συνεχώς αυξανόμενες ανησυχίες του, προϊόν μιας παραπαίουσας κοινωνίας, του 
έδωσαν την ευκαιρία να απλώσει τα ενδιαφέροντά του και σε άλλους μη ιατρικούς 
χώρους, εξίσου όμως ανθρωπιστικούς. Η βαθειά δημοκρατική του φύση και η 
άδολη ψυχή του, δεν μπορούσαν να τον αφήσουν αδιάφορο μπροστά στο 
φαινόμενο των ανισοτήτων που παρουσιάζονταν τότε και ιδιαίτερα στον αγροτικό 
χώρο.  
Πρωτοστάτησε το 1929 στην ίδρυση του Αυτόνομου Οργανισμού Αγροτικής Πίστεως 
(ΑΟΑΟΠ), ο οποίος ήταν ένας οργανισμός από τον οποίο πολλά θα μπορούσε να 
κερδίσει η αγροτιά. Όμως έξι χρόνια αργότερα το 1935, έπαψε να λειτουργεί.  
Αποσύρθηκε αργά και αθόρυβα στα παλιά γνώριμα στέκια του, στους Αγίους Δέκα. 
Απεβίωσε το 1978 σε ηλικία 83 ετών και ετάφη στο χωριό του.  
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