
 

Οδός Ναπολέοντος Ζαμπέλη   

• Παλαιότερη ονομασία: Αλεξάνδρου 

Ο Ναπολέων Ζαμπέλης ή Ζαμπέλιος, γεννήθηκε το 1809 στη Λευκάδα και υπήρξε 
ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της Κέρκυρας, αγνοημένος όμως  μέχρι και 
 σήμερα, αφού η σημερινή κοινωνία δεν τον έχει τοποθετήσει στην θέση που του 
αρμόζει. Καταγόταν από εύπορη οικογένεια της Λευκάδας και ήταν γιος του 
Γερουσιαστή Ευτύχιου Ζαμπέλη.  

Ήταν νομομαθής και ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα για την επίτευξη ευνοϊκών 
μεταρρυθμίσεων της αρμοστείας υπέρ της Επτανήσου. Ξεκίνησε τις σπουδές του 
στην Κέρκυρα και ολοκλήρωσε την Νομική σε Ιταλία και Γαλλία. Επιστρέφοντας 
στην Κέρκυρα άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου, ενώ συνάμα αρθρογραφούσε 
στην Εφημερίδα «Πατρίς,» της οποίας ιδρυτής ήταν o Πέτρος Βράϊλας Αρμένης. Το 

1850 εκλέχτηκε βουλευτής Λευκάδος με το 
κόμμα των μεταρρυθμιστών στο Ιόνιο 
Κράτος. Διετέλεσε Άρχοντας της Παιδείας 
και εκπόνησε το νομοσχέδιο περί Υψηλής 
Αστυνομίας, με το οποίο περιοριζόταν η 
αυθαιρεσία των Αρμοστών και 
προστατευόταν η ζωή και η περιουσία των 
αντιπολιτευομένων Επτανησίων. Μετά την 
Ένωση υπήρξε μέλος του καταρτισμού των 
Κωδίκων του ελληνικού κράτους και 
Σύμβουλος της Επικρατείας.  

Συνέγραψε πολιτικά φυλλάδια. Ανάμεσα 
στους στενούς του φίλους, συγκαταλέγονται οι Γάλλοι συγγραφείς Πωλ Μπουρζέ 
και Πωλ Μαριετόν. Ο Ναπολέων Ζαμπέλης,  πέρα από την πολιτική του δράση, 
υπήρξε και ευεργέτης της Κέρκυρας  αφού  μέσα από τις διαθήκες του,  άφησε τα 
μεγαλύτερα κεφάλαια της περιουσίας του στο νησί, με σκοπό την αποξήρανση των 



λιμνών και ελών, τα οποία αποτελούσαν νοσογόνες εστίες και ταλαιπωρούσαν τον 
πληθυσμό. Σημαντικά ποσά διέθεσε και σε κοινωφελή ιδρύματα, όπως το 
ορφανοτροφείο Κέρκυρας και το Αρσάκειο.  

Την περίοδο της δικαστικής διαμάχης του Διονυσίου Σολωμού και του αδελφού του, 
με τον ομομήτριο αδελφό τους Ιωάννη Λεονταράκη (1833-1838), ο Ναπολέων 
Ζαμπέλης υπήρξε ένας από του συνηγόρους του Λεονταράκη, γεγονός για το οποίο 
δέχθηκε και τα βέλη του ποιητή με το εφιαλτικό σατιρικό ποίημα “Η Τρίχα“ (Λίνος 
Πολίτης: Σατιρικό του 1833). Το ποίημα πάντως, δεν είχε εκδοθεί τότε. Απεβίωσε το 
1896.  
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