
 

Οδός Πολυχρονίου Κωνσταντά 

Ο Κωνσταντάς Πολυχρόνης του Βικεντίου γεννήθηκε στους Αγραφούς Κέρκυρας και 
σπούδασε φιλολογία στην Ιόνιο Ακαδημία. Τελικά τον κέρδισε η πολιτική, καθώς 
είχε αποκτήσει σημαντική επιρροή στους αγρότες της επαρχίας Όρους της 
Κέρκυρας, τους οποίους υπηρέτησε με πίστη μέσα και έξω από τη Βουλή. 
Εμβληματική φυσιογνωμία για τα αγροτικά ζητήματα του τόπου στα τέλη του 19ου 
αιώνα, υποστήριξε με άρθρα του και στη Βουλή τα συμφέροντα του αγροτικού 
πληθυσμού και την επίλυση του αγροτικού ζητήματος, που από πολλά χρόνια 
απασχολούσε την Κέρκυρα.  

Επεδίωκε την απαλλοτρίωση των τιμαριωτικών κτημάτων, την παραχώρησή τους 
στους καλλιεργητές τους και την απαλλαγή των αγροτών από τα αγροτικά βάρη. Με 
δικές του ενέργειες καταργήθηκε η προσωποκράτηση χρεωστών αγροληπτών. 
Πολέμησε μέχρι τον θάνατό του τους εκπροσώπους της φεουδαρχίας, επιδιώκοντας 
συγχρόνως τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της υπαίθρου και 

τα δίκαιά τους. Αλλά η λύση του  
πολύπλοκου αυτού ζητήματος, 
διακανονίστηκε αργότερα, με βάση όμως 
τις αρχές που αυτός είχε θέσει.  

Το 1862 ήταν υποψήφιος βουλευτής για 
το 12ο κοινοβούλιο της Ιονίου Βουλής 
(Gazzetta φ 562.20/1.2.1862). Εξελέγη 
επανειλημμένα Βουλευτής Κέρκυρας 
(επαρχία ‘Ορους) και συμμετείχε στις Α, 
ΙΑ, ΙΒ, Β, Γ, Ε, Ζ, Η, Θ και Ι Περιόδους). Στην 
Θ’ Περίοδο συμμετείχε από 20/12/1881 
μέχρι 11/02/1885 και από 23/02/1884 
αντί του Θεοδώρου Ρωμαίου. Υπηρέτησε 

υπουργός Γεωργίας.  Ήταν πληρεξούσιος στην Β΄ Εθνοσυνέλευση του 1862.  



Δημιούργησε δικό του κόμμα με φιλοαγροτικό πνεύμα και στην πολιτική του δράση 
το 1864 - αμέσως μετά την Ένωση- είχε ισχυρές συμμαχίες με εξέχοντα μέλη της 
κερκυραϊκής κοινωνίας. Στο πρώτο ψηφοδέλτιό του (1864),αναφέρονται 
(αλφαβητικά) οι:  Γιαννούσης Ευστάθιος (Επίσκεψη), Γουλιαρμής Ιωάννης 
(Καλαφατιώνες),  Ζερβός Θεόδωρος (Άγιοι Θεόδωροι), Ζωχιός Γεράσιμος (Άγιοι 
Δέκα),  Καποδίστριας Αντώνιος, Καρύδης Ανδρέας (Κουσπάδες), Κόντης Δημήτριος 
(Μαντούκι),  Κόντης Κωνσταντίνος (Μαντούκι), Κοντός Αντώνιος (Μαντούκι), Κοντός 
Αρσένιος (Γαστούρι), Κουβαράς Σπυρίδων  (Περουλάδες), Κωνσταντάς Πολυχρόνης 
(Αγραφοί), Λούβρος Νικόλαος (Σκριπερό), Μεταλληνός Βασίλειος (Κορακιάνα),  
Νικοκάβουρας Αντώνιος (Σφακερά), Παγιατάκης Δημήτριος (Πάγοι), Παγκράτης 
Νικόλαος (Καστελλάνοι Μέσης), Πανδής Παύλος (Μελίκια),  Ποφάντης 
Χριστόδουλος (Μαντούκι),  Προβατάς Δημήτριος (Αγραφοί), Ράλλης Αρσένιος 
(Γαρούνα),  Χειμαριός Σπυρίδων (Ποταμός) και Χονδρογιάννης Γεώργιος (Σωκράκι).  

Η συγγραφέας κα. Όλγα Παχή, έχει συνθέσει μια βιογραφία και πολιτική ιστορία 
του βουλευτή Κερκύρας Πολυχρόνη Κωνσταντά, μιας εμβληματικής φυσιογνωμίας 
του αγροτικού κόμματος τα τέλη του 19ου  αιώνα, στην Κέρκυρα. Παρά το γεγονός 
ότι το όνομά του είναι συνδεδεμένο με τη μεταρρύθμιση της αγροτικής και 
γαιοκτηματικής πολιτικής στα Επτάνησα, οι μαρτυρίες για τη ζωή του είναι 
ελάχιστες. Απεβίωσε το 1899. 
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