
Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας  

Το Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας (Ενετικά: Fortezza Vecchia) είναι χτισμένο πάνω σε μια 
βραχώδη χερσόνησο με δύο χαρακτηριστικούς λόφους (Κορυφαί, Koryphai) και αποτελεί το 

ανατολικό άκρο της Πόλης. Η θέση της χερσονήσου βρίσκεται ανατολικά από την αρχαία πόλη 
της "Κόρκυρας", ανάμεσα στον κόλπο της Κέρκυρας στα βόρεια και τον όρμο της Γαρίτσας στα 

νότια.Η συγκεκριμένη τοποθεσία αποτελεί ιδανική επιλογή καθώς επιτρέπει την εύκολη 
πρόσβαση στο θαλάσσιο δίκτυο και τον πλήρη έλεγχο των γειτονικών ακτών, τα υψηλά 

οχυρώματα σε συνδυασμό με την τεχνητή τάφρο καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση 
οποιουδήποτε επιδρομέα. 

Τον 16ο αιώνα η Πόλη έχει 
διαμορφώσει περίπου τη 
σημερινή της μορφή και το 
Παλαιό Φρούριο 
μετατράπηκε σε 
στρατιωτικό χώρο 

 Η πόλη της Κέρκυρας και 
ολόκληρο το νησί πήραν το 
όνομα τους από τις δυο 
δίδυμες κορυφές του 
φρουρίου ("Κόρυφος" στα 
Ελληνικά, "Κορυφώ" στα 
Βυζαντινά) που σημαίνει 
"πόλη των κορυφών" 



Νέο Φρούριο Κέρκυρας  

• Το Νέο Φρούριο της Κέρκυρας (Fortezza Nuova), που δεσπόζει στο λόφο του Αγίου Μάρκου, 
χτίστηκε από τους Βενετσιάνους το 16ο αιώνα, όταν έγινε επιτακτική η ανάγκη προστασίας της 
πόλης, την ασφάλεια της οποίας δεν μπορούσε πλέον να εξασφαλίσει το Παλιό Φρούριο. 

Πρόκειται για ένα στιβαρό αυστηρό οικοδόμημα, το οποίο στέκεται 
επιβλητικό πάνω από το Παλιό Λιμάνι, απ’ όπου έχει και πρόσβαση, και 
προσφέρει μια μοναδική πανοραμική θέα της πόλης και της ανοιχτής 
θάλασσας. 

Η Πύλη του είναι διακοσμημένη με έναν υπέροχο ανάγλυφο Λέοντα του Αγίου 
Μάρκου, το έμβλημα που θα δένει αιώνια το Φρούριο με τη Βενετία. 

Σήμερα εκτός από εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το Νέο Φρούριο 
φιλοξενεί εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής κ.α. ενώ στους χώρους του βρίσκουν 
στέγη μουσικές συναυλίες αλλά και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 



Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου 

Το Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου είναι ενα παλάτι στην πόλη της 
Κέρκυρας στο ομώνυμο νησί. Το δεύτερο του όνομα είναι Παλαιά Ανάκτορα. 

Το Ανάκτορο είχε χτιστεί για τον Sir Thomas Maitland, τον Βρετανό Κύριο Ύπατο Αρμοστή των Ιονίων 
Νήσων. Χρησιμοποιήθηκε σαν κατοικία του Ύπατου Αρμοστή αλλά χρησιμοποιήθηκε και ως έδρα 
της Ιονίου Γερουσίας και του τάγματος των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου. Η τοποθεσία που χτίστηκε το 
Ανάκτορο είναι ανάμεσα στο παλιό δημαρχείο της Κέρκυρας και το ενετικό κάστρο. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Maitland&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1


Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου 

Μετά την ένωση των 
Επτανήσων με το Βασίλειο 
της Ελλάδας το 1864 το 
παλάτι χρησίμευσε ως 
βασιλική κατοικία μέχρι τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Δεν επλήγη απο τον ιταλικό 
βομβαρδισμό της Κέρκυρας 
κατά την διάρκεια των 
περιστατικών της Κέρκυρας.  

Σήμερα το παλάτι στεγάζει 
το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης 
της  Κέρκυρας. Η συλλογή του 
μουσείου άρχισε να 
συγκεντρώνεται το 1927 και 
αποτελείται κυρίως από δωρεές, 
με τη μεγαλύτερη αυτή 
του Γρηγορίου Μάνου με 10.500 
κομμάτια. 

Οι δύο πύλες που πλαισιώνουν το παλάτι είναι η πύλη του Αγίου Μιχαήλ και η πύλη του 
Αγίου Γεωργίου. Τα Επίσημα δωμάτια αποτελούνται από μια μεγαλοπρεπή σκάλα, μια 
ροτόντα στο κέντρο που οδηγεί σε δύο μεγάλες αίθουσες, την Αίθουσα του Θρόνου και την 
επίσημη τραπεζαρία. Το παλάτι ανακαινίστηκε για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το 1994. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1


Σημερινό Δημαρχείο      

. H Στοά των Eυγενών, η Loggia, 
λειτούργησε στο χώρο που σήμερα 
στεγάζεται το Δημαρχείο. Xτίστηκε 
μέσα σε 30 χρόνια (1663-1691) από το 
καλύτερο υλικό: την πέτρα Σινιών. 

Eκεί συναντιόταν η αφρόκρεμα της 
τοπικής κοινωνίας και μετά το 1720 
που η Στοά μετατράπηκε στο πρώτο 
λυρικό θέατρο της Aνατολής.  

Tο 1903 το θέατρο μεταφέρθηκε και 
στον χώρο προστέθηκε ένας ακόμα 
όροφος, εγκαινιάζοντας τη σημερινή 
του χρήση. Oι δύο κύριες πλευρές του 
είναι διακοσμημένες με πέτρινες 
μάσκες και διάφορες ιστορικές 
επιγραφές και σύμβολα. Tο έμβλημα 
της Kέρκυρας εμφανίζεται πάνω από 
την κύρια είσοδο και η εντοιχισμένη 
προτομή του στρατηγού Francesco 
Morosini με τις αρετές και τα 
κατορθώματά του σε λατινική 
επιγραφή στην ανατολική πλευρά.  



Ιόνιος  Βουλή 

• Στο κτίριο της Ιονίου βουλής σφυρηλατήθηκε η 
σταθερή θέληση των εκπροσώπων του Λαού των 
Ιονίων Νήσων για την ένωση με την Ελλάδα και 
επικυρώθηκε τελικά με το ψήφισμα της Ιονίου 
Βουλής στις 23-9 του 1863. 
Το κτίριο κατασκευάστηκε απο τον Ιωάννη Χρόνη 
το 1855 σε νεοκλασσικό στυλ και χαρακτηριστική 
είσοδο από Δωρικούς κίονες. 
Αναστυλώθηκε το 1978 και από τότε είναι η έδρα 
Μουσείου αφιερωμένου στους αγώνες για την 
ελευθερία των Επτανήσων.  
 

Η κύρια είσοδος φέρει μαρμάρινες επιγραφές 
στα Ελληνικά και στα Αγγλικά που μνημονεύουν 
το ψήφισμα της Ένωσης με την Ελλάδα. 



Χλωρίδα Κέρκυρας  

• Η Κέρκυρα διαθέτει την πλουσιότερη χλωρίδα από όλα τα νησιά της Μεσογείου και αποτελει πραγματικό παράδεισο φυσικού πλούτου. 

• Ο πλούτος και η ποικιλία της χλωρίδας και της πανίδας οφείλεται στο υγρό, ζεστό κλίμα, τις πολλές βροχοπτώσεις, τις εδαφικές συνθήκες και 
τη γεωγραφική θέση χάρη της οποίας συγκεντρώνει φυτά από την Ευρώπη και την Αφρική. 

• Την Ανοιξη το νησι μοιάζει με απέραντο κήπο γεμάτο λουλούδια. Η εποχή αυτή είναι ιδανική για περιπάτους και πεζοπορίες στο πλούσιο 
δίκτυο μονοπατιών. 

• Στα μέσα Φεβρουαρίου ανθίζει η πρώτη άγρια ορχιδέα Barlia Robertiana ενώ στις αρχές της Ανοιξης η περιοχή πλημμυρίζει από Anthemia 
xhamomila (φαρμακευτικό χαμομήλι). Το Φθινόπωρο συναντάμε τα άγρια κυκλάμινα, τα γιούλια Viola Odorata, τα ζουμπούλια Narcissus 
tazetta,τις ίριδες Iris Unuicularis, τα κρινάκια Sternbergia lutea και τους κρόκους Crocus Bowles, Crocus Pickwick, Crocus longiflorus κλπ. 

 

Από τις αμμουδερές ακτές με τα κρίνα Pancratium maritimum έως τις σχισμές των βράχων στις απότομες πλαγιές του Παντοκράτορα, η 
Κέρκυρα προσφέρει στους φίλους της φύσης και των αγριολούλουδων μια μεγάλη ποικιλία από ωραία και σπάνια φυτά που είναι αδύνατον 
να συναντήσουν σε άλλο μεσογειακό νησί. 

 



Πανίδα Κέρκυρας  

 

• Ιστορικές πηγές αναφέρουν το νησί σα "ΦΥΡΕΥΤΙΚΟ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ". Στις μέρες μας όμως η πανίδα που 
συναντούμε είναι περιορισμένη συγκριτικά. Το ισχυρό 
όμως ανάγλυφο του εδάφους, η ιδιομορφία των 
ελαιώνων και οι μικρές αλλά όχι ασήμαντες εστίες 
άγριας δασικής βλάστησης προφυλάσσουν αρκετά 
είδη. Από την πλούσια πανίδα των ερπετών, πρέπει να 
αναφέρουμε τις ΝΕΡΟΧΕΛΩΝΕΣ , Mayremys 
caspica θεωρέιτε σπάνια. Επίσης διαφορετικά είδη 
αμφιβίων ζουν σε περιοχές με γλυκό νερό. Στην 
πλούσια ορνιθοπανίδα της Κέρκυρας έχουν 
καταμετρηθεί πάνω από 150 είδη πουλιών, πολλά από 
αυτά σπάνια ζουν ή περνούν πό εδώ την περίοδο της 
αποδημίας τους. 



Ιόνιος Ακαδημία 

• Η Ιόνιος Ακαδημία ήταν η πρώτη πανεπιστημιακού επιπέδου 
ελληνική σχολή τις νεωτέρας εποχής και η ακαδημία του Ηνωμένου 
Κράτους των Ιονίων Νήσων. 

• Το κτίριο βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Πλατείας 
Σπιανάδας στην Κέρκυρα. Είναι ένα επιβλητικό τριώροφο κτίριο[1] το 
οποίο έχει μια κεντρική είσοδο με μια διπλή πέτρινη σκάλα και βλέπει 
προς την πλατεία και το Παλιό Φρούριο[2]. Αρχικά κτίστηκε ώστε να 
χρησιμοποιηθεί ως στρατώνας. 

• Το 1824 ιδρύθηκε η Ιόνιος Ακαδημία, στο συγκεκριμένο κτίριο[4]. 
Αποτέλεσε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κέρκυρας με μεγάλη 
γενναιοδωρία του φιλέλληνα Άγγλου κόμη Φρέντερικ Νορθ, κόμη του 
Γκίλφορντ και πρωτοβουλία της Ιόνιας Πολιτείας. Ήταν το πρώτο 
Πανεπιστήμιο στην ιστορία της νεοελληνικής παιδείας και αρχικά 
περιελάμβανε τέσσερις σχολές[4]: 

• τη Νομική 

• τη Θεολογική 

• την Ιατρική 

• τη Φιλοσοφική 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%BD_%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%BD_%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA_%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B8_(1766-1827)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1


Ανουντσιάτα  

• Η Ανουντσιάτα ( ελληνικά Ευαγγελίστρια) δέν 
είναι άλλη από τήν περίφημη Καθολική Εκκλησία 
τής ΛΟΝΤΣΙΑΔΑΣ.Η εκκλησία ήταν αφιερωμένη 
εις τόν Ευαγγελισμό τής Θεοτόκου καί εις τήν 
Αγία Λουκία (λατινικά Lucia,Λουτσία)από τήν 
αγία αυτή η εκκλησία ήταν γνωστή σέ όλους τούς 
Κερκυραίους μέ τό όνομα Λοντσιάδα. 

• Ο ιερός ναός τής Ευαγγελιστρίας,Ανουτσιάτας η 
Λοντσιάδας εκτίστηκε εις τήν Κέρκυρα εις τό 
σημείο πού βρίσκεται ακόμη σήμερα τό 
καμπαναριό τού ιερού ιστορικού ναού,στά τέλη 
τού 14oυ αιώνα.Από τόν οίκο Capece έναν από 
τούς αρχαιότερους τού Βασιλείου τής 
Νεαπόλεως καταγόνταν καί ο καπετάνιος Petrus 
Capece ο οποίος αναφέρεται εις τά έγγραφα στίς 
8 Νοεμβρίου 1367.Τό 1394 κτιζει μέ ενέργειές 
του έξω από τόν Μπόργκο τής Κέρκυρας ένα 
μοναστήρι πρός τιμή τού Ευαγγελισμού τής 
Θεοτόκου προοριζόμενο γιά τό Τάγμα τών 
μοναχών τού Αγίου Αυγουστίνου. 

• Η αφιέρωση τού ναού εις τόν Ευαγγελισμόν τής 
Θεοτόκου έγινε πιθανότατα πρός τιμήν τής 
Βενετίας, αφού εις τίς 25 Μαρτίου εορταζόνταν η 
επέτιος τής ίδρυσης τής Βενετικής Δημοκρατίας. 



Αχίλλειο 

• Το Αχίλλειο είναι μια από τις γνωστότερες 
βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης. 

• Είναι το σημαντικότερο αξιοθέατο 
αρχιτεκτόνημα της Κέρκυρας, βρίσκεται στον 
Οικισμό Γαστούρι. 

• Σχεδιάστηκε από τους Ιταλους αρχιτέκτονες 
Ραφαέλε Καρίττο και Αντόνιο Λάντι .  Χτίστηκε με 
εξ'ολοκλήρου δαπάνη της Αυτοκράτιρας 
Ελισάβετ της Αυστρίας. 

•  Η έπαυλη ήταν αφιερωμένη στον Αχιλλέα. Τον 
περίβολό της διακοσμούσαν αγάλματα από την 
αρχαία ελληνική μυθολογία .  

• Είναι κατασκευασμλενη σε πομπηινό ρυθμό. 



Φρούριο Γαρδικίου 
Το φρούριο Γαρδίκι βρίσκεται 
στο νότιο τμήμα του νησιού και 
συγκεκριμένα κοντά στο χωριό 
Άγιος Ματθαίος. Αυτό είναι ένα 
χωριό μεσαίων διαστάσεων, 
καθόλου τουριστικό το οποίο 
εκδηλώνεται σε ένα ύψωμαλίγο 
πιο βόρεια της λιμνοθάλασσας 
Κορυσσίων. 

 Ακριβώς στην περιοχή ανάμεσα στο Άγιο 
Ματθαίο και την λιμνοθάλασσα υπάρχουν 
διάφοροι δρόμοι που οδηγούν στη θάλασσα 
περνώντας απο τοποθεσίες γεμάτες με πολύ 
ψηλές ελιές. 

 Ακολουθώντας τις πινακίδες θα βρείτε τα ερείπια του Βυζαντινού φρουρίου που κατασκευάστηκε τον XIII αιώνα απο τον δεσπότη Μιχαήλ Β, ο ίδιος που οργάνωσε την 
κατασκευή του Αγγελόκαστρου κοντά στην Παλαιοκαστρίτσα. 

 . 

   



Ερείπια Βυζαντινού 
κάστρου στο Γαρδίκι  

Το κάστρο χτίστηκε από τους Φράγκους του 
πριγκιπάτου της Αρχαιας πάνω στα ερείπια της 
ακρόπολης της Αρχαίας Αμφείας. Το 1264-1292. 
Λίγο μετά τη κατασκευή του,το κάστρο έπεσε στα 
χέρια των Βυζαντινών του Δεσποτάτου του 
Μορέως. Μετά από πολλές πολιορκήσεις από 
Τούρκους και Φράγκους το κάστρο καταστράφηκε 
και ερήμωσε. Τα γεγονότα τον Μάιο του 1960 
έδωσαν στο κάστρο την ονομασία ''Κόκκαλα'' 
λόγω ακαταμέτρητων πτωμάτων. 



Η Γέφυρα του Κάιζερ 
Αρχιτεκτονικό αριστούργημα, αν και από τα πιο «άγνωστα» αξιοθέατα της Κέρκυρας, η Γέφυρα του Κάιζερ 

βρίσκεται κάτω από το κτήμα του Αχιλλείου, δύο χιλιόμετρα βορειότερα από το τουριστικό θέρετρο Μπενίτσες 

του νησιού. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «βραχίονα» που μοιάζει να επιπλέει στο νερό, κατασκευασμένος με 

ιδιαίτερη τεχνοτροπία και τεχνική. 

 

Δημιουργός της Γέφυρας του Κάιζερ, ήταν ακριβώς αυτός που λέει και το όνομά της: ο Κάιζερ Γουλιέλμος ο 

Β’, ο Γερμανός αυτοκράτορας, στην ιδιοκτησία του οποίου πέρασε το Αχίλλειο μετά από την Αυστριακή 

Αυτοκράτειρα Σίσσυ.  Ο Γουλιέλμος ήθελε να έχει άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και η Γέφυρα του Κάιζερ 

του το εξασφάλιζε, ενώ παράλληλα του παρείχε την απαραίτητη απομόνωση από τα αδιάκριτα βλέμματα. 

 

 

Η Γέφυρα του Κάιζερ κατασκευάστηκε στις αρχές 

του 20ού αιώνα, αλλά διατηρείται σε πολύ καλή 

κατάσταση, αν και το τόξο της πλέον είναι 

«κομμένο στα δύο» για να περνάει ο σύγχρονος 

παραλιακός δρόμος. 

 

Στο σημείο που στέκει εδώ και πάνω από έναν 

αιώνα η πανέμορφη Γέφυρα του Κάιζερ μπορεί 

κανείς να παρατηρήσει και υπόλειμμα από την 

προβλήτα που είχε φτιάξει ο Γουλιέλμος για να 

ελλιμενίζονται οι βάρκες που αποβίβαζαν τους 

υψηλούς του προσκεκλημένους. 



Η Σπιανάδα είναι η μεγαλύτερη πλατεία στην Κέρκυρα αλλά και σε 
όλόκληρα τα Βαλκάνια , μια πλατεία εντυπωσιακή όσο και ιστορική. 
 

Ο περίπατος στη Σπιανάδα είναι απολαυστικός και απαραίτητος, καθώς 
η θέα προς τη θάλασσα είναι υπέροχη. 
 

 

Περπατώντας στην πλατεία βλέπει κανείς και την Ιωνικού Ρυθμού Στέρνα που χτίστηκε προς τιμήν του 
Sir Thomas Maitland, Άγγλου Αρμοστή., ενώ μπορεί να αγοράσει και φραγκόσυκα από τους διάφορους 
πλανόδιους που βρίσκονται στην πλατεία. Στην πλατεία συνήθως θα ακούσετε κάποιο γκρουπάκι ή τη 
φιλαρμονική της πόλης να παίζει κλασική μουσική ή jazz. 



Λιστόν ονομάζεται ο πιο κεντρικός πεζόδρομος της 

Κέρκυρας, η πιο διάσημη «βόλτα» για τους 

Κερκυραίους. Βρίσκεται στη δυτική άκρη της 

Σπιανάδας, της μεγάλης πλατείας και οριοθετείται από 

αρχοντικά που σχηματίζουν μεγάλες καμάρες, αψίδες, 

στο τελευταίο τους πάτωμα. Οι καμάρες αυτές, που οι 

Κερκυραίοι τις λένε βόλτες, στεγάζουν σήμερα πλήθος 

καφετεριών και εστιατορίων, που κάνουν το Λιστόν το 

κέντρο της ζωής της Κέρκυρας για ντόπιους και 

επισκέπτες. 

Το αρχιτεκτονικό συγκρότημα που αποτελεί το Λιστόν κατασκευάστηκε 

κατά τη γαλλική κατοχή του νησιού (1807-1814), από τον Ματτιέ ντε 

Λεσέψ και μιμείται την rue de Rivoli του Παρισιού, ενώ στο σχεδιασμό 

βοήθησε και ο Έλληνας μηχανικός Ιωάννης Παρμεζάν. Κατά την 

περίοδο της Αγγλικής Αρμοστείας (1815-1864) οι τοξοστοιχίες 

επεκτάθηκαν ενώ σταδιακά προστέθηκαν οι όροφοι, που σήμερα 

φιλοξενούν κατοικίες και γραφεία. 



Το Αγγελόκαστρο είναι ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά κάστρα της Ελλάδας. Βρίσκεται στο νησί της Κέρκυρας 

στην κορυφή της υψηλότερης αιχμής της ακτής του νησιού στη βορειοδυτική ακτή κοντά στην Παλαιοκαστρίτσα και 

πάνω στην άκρη της κορυφής της απότομης πλαγιάς. 

Επειδή η τοποθεσία του κάστρου βρίσκεται σε σημαντική 

στρατηγική θέση, το Αγγελόκαστρο έπαιξε σημαντικό ρόλο για την 

τύχη του νησιού για πολλούς αιώνες. Σε εποχές ειρήνης ήταν 

επίσης κέντρο εμπορίου και ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια των 

ανασκαφών το 1997 από την Εταιρεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

της Κέρκυρας, δύο αρχαίοι χριστιανικοί τάφοι ανακαλύφτηκαν στην 

άκρη της ακρόπολης, επιδεικνύοντας ότι η περιοχή κατοικείτο από 

την πρώιμη βυζαντινή περίοδο (5ος-7ος αι. μ.Χ.) 

Το Αγγελόκαστρο θεωρείται ένα από τα πιο 

επιβλητικά αρχιτεκτονικά λείψανα των Ιονίων 

Νήσων, μαζί με τέσσερις άλλες οχυρώσεις της 

Κέρκυρας, όπως το Γαρδίκι, το Κάστρο της 

Κασσιόπης που χτίστηκε από Ανδηγαυούς. 



Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σπυρίδωνα κτίστηκε το 1589, με τη μορφή μιας μονόχωρης Επτανησιακής Βασιλικής. 

Παρόλο ο εξωτερικός της διάκοσμος είναι ιδιαίτερα λιτός, το εσωτερικό του ναού, είναι πλούσιο σε διακόσμηση, με 

ιδιαίτερα εντυπωσιακό τέμπλο του 1864 από μάρμαρο Πάρου. Οι εξίσου αξιόλογες εικόνες του τέμπλου είναι έργα 

του Κερκυραίου ζωγράφου Σπύρου Προσαλέντη. 

 

 

Η περίφημη «ουρανία» του ναού είναι χωρισμένη σε 17 τμήματα με χρυσά πλαίσια, ζωγραφισμένα αρχικά από το 

σπουδαίο Κερκυραίο ζωγράφο, Παναγιώτη Δοξαρά, το 1727. Οι αρχικές εικόνες ωστόσο δεν κατάφεραν να 

επιβιώσουν λόγω της υγρασίας. Στα μέσα του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1852, η «ουρανία» αποκαταστάθηκε 

και επανέκτησε χρώμα και ζωντάνια από τα χέρια του ζωγράφου Νικόλαου Ασπιώτη. 

 

Ανάμεσα στα πολλά αφιερώματα που δέχεται κάθε χρόνο ο προστάτης του νησιού Άγιος Σπυρίδωνας, διακρίνονται 

δύο μεγάλα καντήλια που αφιερώθηκαν το 1716, το έτος που γλίτωσαν οι κάτοικοι του νησιού από τους Τούρκους με 

τη βοήθειά του. 



Η Παλαιοκαστρίτσα έχει χαρακτηριστεί ως το στολίδι της 

Κέρκυρας, αποτελείται από μια σειρά από παραλίες που 

χωρίζονται από μικρά ακρωτήρια, και στο πιο μακρυνό 

ακρωτήρι από τη θάλασσα βρίσκεται το πανέμορφο 

μοναστήρι, εξακολουθεί να υπάρχει και περιέχει την 

περίφημη εικόνα της Παναγίας στην εκκλησία του. 

Γύρω απο την Παλαιοκαστρίτσα και ιδιαίτερα προς τα νότια 

υπάρχουν πολλές μοναδικής ομορφιάς παραλίες, οι περισσότερες 

δύσκολα προσβάσιμες ή και απομονωμένες. 

 

Είναι οι κρυφές παραλίες της Κέρκυρας, όλες παραλίες με ψιλά 

βότσαλα και λίγη άμμο με γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα καθαρά 

νερά, χωρίς τουριστική ανάπτυξη, εδώ ανακαλύπτει κανείς την 

εξωτική ομορφιά της Κέρκυρας. 



ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  
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