
 

Οδός Ιωάννου Θεοτόκη 

• Παλαιότερη Ονομασία 1490: Libro d’ Oro 

• Νεότερη ονομασία: Αβραμίου 

Γεννήθηκε το 1880 στην Κέρκυρα. Ήταν γιος του παλαίμαχου κερκυραίου πολιτικού 
και Πρωθυπουργού της χώρας Γεωργίου Θεοτόκη. Ήταν επίσης αδελφός του 
πολιτικού Νικολάου Θεοτόκη, ο οποίος εκτελέσθηκε το 1922 για τον ρόλο του στην 
Μικρασιατική καταστροφή, και αδελφός της Ζαΐρας Θεοτόκη, μητέρας του 
Γεωργίου Ράλλη. Ο γιος του, Σπύρος Θεοτόκης, ήταν επίσης επιφανής Έλληνας 

πολιτικός.  

Ο Ιωάννης Θεοτόκης ήταν αυλικός της 
Βασίλισσας Σοφίας. Εκλέχθηκε επτά 
φορές βουλευτής με το Λαϊκό Κόμμα 
και διετέλεσε τρεις φορές υπουργός 
Γεωργίας. Το 1935, ανέλαβε 
αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση 
Κονδύλη, η οποία επανέφερε τον 
βασιλιά από την εξορία.  

Το 1936, ο Μεταξάς τον απομάκρυνε 
από την θέση του και τον έθεσε σε 
κατ' οίκον περιορισμό στην Κέρκυρα. 
Κατά τη δίκη των δοσίλογων κατέθεσε 
για τους κατηγορούμενους: "Είχον την 
εντύπωσιν ότι αι κυβερνήσεις κατοχής 
εγένοντο δια της γερμανικής επιβολής 
και ότι δεν έπρεπε να συμμετάσχουν 



εις αυτάς πολιτικοί, εκ των υστέρων όμως διεπίστωσα ότι αυταί γενόμεναι 
εξυπηρέτησαν την Χώραν και όχι τον κατακτητήν. Εις τας Ιονίους Νήσους τα 
δικαστήρια, μεταξύ άλλων υπέστησαν τρομεράν μείωσιν εκ μέρους του κατακτητού, 
συνελήφθη ο εισαγγελεύς Εφετών Κομνηνός, όστις μετεφέρθη αιχμάλωτος εις 
Ιταλίαν και ο αντιεισαγγελεύς Καταπόδης εξωρίσθη εις Ήπειρον , ενώ δεν συνέβη 
τούτο εις την λοιπήν Ελλάδα, όπου υπήρχε κυβέρνησις. Η Ιταλική διοίκησις εις τας 
Ιονίους Νήσους υπήρξεν αισχρά. Έδιδον 134 δράμια λάδι δι έκαστον μηνιαίως και 4 
ουγγιές καλαμποκάλευρον. Η διάλυσις των ταγμάτων ασφαλείας έφερε τον 
Δεκέμβριο του 1944. Επίσης, συγκρίνων τον τρόπον της διαβιώσεως των εις τας 
Ιονίους Νήσους Ελλήνων υπό την άμεσον Ιταλικήν Διοίκησιν και των εις την 
ηπειρωτικήν Ελλάδα Ελλήνων υπό την Ελληνικήν κυβέρνησιν, ότι υπό τας 
παντοειδείς ανυποφόρους καταπιέσεις της Ιταλικής Διοικήσεως εις τας Ιονίους 
Νήσους, ο κόσμος επεζήτει να διαφεύγει εκείθεν προς την "Ελεύθερη Ελλάδα" και 
ως τοιαύτην ο κόσμος εχαρακτήριζε την λοιπήν Ελλάδα, εις ην επεξετείνετο η 
αρμοδιότης της Ελληνικής Κυβερνήσεως."  

Το 1946 έγινε υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη, 
διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής. Υπήρξε Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, σε 
τρεις διαδοχικές περιόδους: 

• από 13/05/1946 μέχρι 01/11/1947 

• από 01/11/1947 μέχρι 12/08/1948  

• από 01/10/1948 μέχρι 31/10/1949.  

Διετέλεσε υπηρεσιακός Πρωθυπουργός από τις 6 Ιανουαρίου 1950 μέχρι τις 23 
Μαρτίου 1950. Στις 31 Οκτωβρίου 1949, υπέβαλλε δήλωση ανεξάρτητου “Λαϊκού”.   

Απεβίωσε στην Κέρκυρα στις 6 Ιουνίου 1961. 
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