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Τα Φρούρια, οι δρόμοι, οι πλατείες, τα κτίρια αντιπροσωπεύουν πολλούς αιώνες ευρωπαϊκής 
ιστορίας και την κατατάσσουν στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς που προ-
στατεύει η UNESCO.
Από τον Ιούνιο του 2007, η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας είναι το 17ο ελληνικό μνημείο του κατα-
λόγου και η μοναδική ελληνική ιστορική πόλη αυτού του μεγέθους, που διατηρείται ζωντανή στο 
πέρασμα των χρόνων, εναρμονίζοντας την  ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Παλια Πολη ΚερΚυρασ  
ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
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Αγαπητοί επισκέπτες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο νησί μας, έναν τόπο   
με ιδιαίτερο φως και ταυτότητα μοναδική. η ταυτότητα αυτή 
χαρακτηριστικά αποτυπώνεται στις εκδηλώσεις του Πάσχα, 
αποκαλύπτοντας ότι η Κέρκυρα αποτελεί σταυροδρόμι πολιτι-
σμών, αρμονική συνύπαρξη ανατολής και Δύσης. 

σε κανέναν άλλον τόπο αυτές τις ημέρες δεν βιώνεται το Θείο 
Πάθος με τέτοια κατάνυξη, η κερκυραϊκή εκδοχή του έχει εμ-
φανή τη σφραγίδα του τόπου: της ιστορίας του, του πολιτισμού, 
των ανθρώπων του, των μνημείων της πόλης, του φυσικού 
κάλλους του νησιού.  

Τα τοπικά έθιμα, οι λιτανείες της Μεγάλης εβδομάδας, οι πολ-
λές και ποικίλες θρησκευτικές εκδηλώσεις που εξελίσσονται 
ταυτόχρονα με τη συμμετοχή των δεκάδων φιλαρμονικών και 
των χορωδιακών συνόλων αναδεικνύουν τη μοναδικότητα του 
κερκυραϊκού Πάσχα.

σας καλωσορίζω στην Κέρκυρα, έναν από τους πλέον ελκυστι-
κούς προορισμούς της ευρώπης και σας προτείνω να περιηγη-
θείτε στα γραφικά χωριά της υπαίθρου και στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO.     

σας προσκαλώ να γιορτάσετε μαζί μας την ανάσταση του Θε-
ανθρώπου και να ανακαλύψετε την Κέρκυρα μέσα από συναι-
σθήματα και εικόνες.

 
Χρόνια Πολλά και Καλή Ανάσταση

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας
Ιωάννης Τρεπεκλής
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Πάσχα στην Πόλη
της Κέρκυρας
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Σάββατο του Λαζάρου
11:30  από τον Ναό του αγ. Νικολάου των Γερόντων, που πανηγυρίζει κατά την ημέρα αυτή, ξεκι-

νούν μουσικά και χορωδιακά σύνολα απ’ όλο το Νησί, τα οποία ερμηνεύουν τα «Κάλαντα 
του Λαζάρου». Ύστερα από μουσική περιπλάνηση στο ιστορικό κέντρο, συναντώνται στις 12:30 και 
ψάλλουν τα Κάλαντα στο «San Giaccomo» το Δημαρχείο της Πόλης. η εκδήλωση οργανώνεται από τον 
«Φορέα Κορφιάτικης Έκφρασης». 

20:30  Συναυλία της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κέρκυρας, της παλαιότερης φιλαρμονικής του 
νησιού, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου. 

Κυριακή των Βα¨ίων
11:00 Λιτανεία του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος. Την Κυριακή των Βαΐων η 

Κέρκυρα ζει μια πρόγευση της ανάστασης, αφού μετά την Κυριακάτικη Θεία λειτουργία 
στον ι. Ν. του πολιούχου  αγίου της, πραγματοποιείται η μεγαλύτερη σε διάρκεια και μεγαλοπρεπέστερη 
λιτανεία του ιερού σκηνώματος, προεξάρχοντος του σεβ. Μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νεκτάριου. η λιτανεία 
θεσπίστηκε το έτος 1629 σε ανάμνηση της θαυματουργικής απαλλαγής του νησιού από την φοβερή πανώ-
λη, που κατά την ίδια περίοδο αφάνισε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της ευρώπης. 

20:30 Συναυλία της Φιλαρμονικής Ένωσης Κέρκυρας «Ο Ιωάννης Καποδίστριας» και της 
«Χορωδίας Κέρκυρας». η συναυλία θα δοθεί στον ιερό Ναό του αγίου Γεωργίου στο 

Παλαιό Φρούριο. 

Μεγάλη Δευτέρα
21:00 Συναυλία της Φιλαρμονικής Εταιρείας «Μάντζαρος», στον ρωμαιοκαθολικό Καθεδρι-

κό Ναό (Duomo).
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Μεγάλη Τρίτη
21:00 Ποιητική – Μουσική βραδιά με θέμα «Από τον Γολγοθά στην Ανάσταση». Διοργα-

νώνεται από τον οργανισμό Κερκυραϊκών εκδηλώσεων (ο.Κ.ε.) στο Περιστύλιο των ανα-
κτόρων.

Μεγάλη Τετάρτη
19:00 Χορωδία Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως «Ο Άγιος Αρσένι-

ος». στον ι.Ν. αγ. Πάντων στην πόλη ψάλλεται η ακολουθία του Νιπτήρα, προεξάρχοντος 
του σεβ. Μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νεκτάριου. 

21:00 Συναυλία Εκκλησιαστικής Μουσικής. η συναυλία πραγματοποιείται στο Δημοτικό Θέ-
ατρο από τη Δημοτική Χορωδία Κέρκυρας «San Giacomo». η εκδήλωση αυτή εισάγει 

τον ακροατή στο θείο δράμα μέσω της πολυφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής, που αποτελεί ξεχωριστό 
χαρακτηριστικό των επτανήσων. 

Μεγάλη Παρασκευή
η πιο πένθιμη ημέρα του έτους, κατά την οποία δεσπόζει η Ακολουθία και η περιφορά του «Επιτα-
φίου», συνοδεύεται από κατανυκτικούς ύμνους των φιλαρμονικών και των χορωδιών. 

Το ιστορικό κέντρο της πόλης ζει τις συναισθηματικά φορτισμένες αυτές στιγμές από νωρίς το μεσημέρι. 
Όλοι οι «επιτάφιοι» της Πόλης με συγκεκριμένη σειρά και τάξη περιφέρονται υπό τους μελωδικούς ήχους 
των Φιλαρμονικών και των Χορωδιακών συνόλων. ο ρόλος των πολιτιστικών αυτών σωμάτων είναι κα-
θοριστικός, αφού συμβάλλουν στη διάχυση των λατρευτικών πράξεων και εκτός του φυσικού τους χώρου 
(εκκλησία), καθιστώντας την πόλη και κατ’ επέκταση όλο το νησί έναν ανοικτό Ναό. οι Χορωδίες των ιε-
ρών ναών και ιδιαίτερα της Μητροπόλεως, αλλά και η Δημοτική Χορωδία ψάλλουν κατανυκτικά τα «εγκώ-
μια», ενώ το ρεπερτόριο των φιλαρμονικών περιλαμβάνει κλασσικά έργα και συγκεκριμένα το Adagio 
του Albinoni («παλαιά»), Marcia Funebre του Verdi («μπλε»), Elegia Funebre, Sventura του Mariani και 
Πένθιμο εμβατήριο του Chopin («κόκκινη»).

ο συνδυασμός εκκλησιαστικής λατρείας και κοσμικής τέχνης διαμορφώνει τη θρησκευτική ιδιαιτερότητα 
της κερκυραϊκής πίστης, που ως κέντρο της έχει τους Προστάτες αγίους της, τον Θαυματουργό σπυρίδωνα 
και την αγία Θεοδώρα. 
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Περιφορές Επιταφίων               

14:00 ι.Ν. Παντοκράτορος (Καμπιέλο)

 ι.Ν. υ.Θ. σπηλαιωτίσσης (Νέο Φρούριο)  
οργάνωση: Ναυτικός σταθμός Κέρκυρας

15:00 ι.Ν. αγ. Νικολάου των λουτρών (Πύλη 
αγ. Νικολάου). οργάνωση: M.A.E.Δη.Κ. 
– Π.ε. Προσκόπων Κέρκυρας

16:00 ι.Ν. αγ. Γεωργίου (Παλαιό Φρούριο). ορ-
γάνωση: οργανισμός Κερκυραϊκών εκδη-
λώσεων

16:30 ι.Ν. αγ. Παντελεήμονος (Ψυχιατρικό Νο-
σοκομείο)

17:00 ι. Μονή αγ. ευφημίας (Mon Repos)

17:15 I.N. υ.Θ. οδηγήτριας – Παναγιοπούλα  
(Πόρτα ρεμούνδα). οργάνωση: Φορέας 
Κορφιάτικης Έκφρασης.

17:30 ι. Μονή υ.Θ. Κασσωπίτρας (Φιγαρέτο)

 ι.Ν. αναλήψεως (ανάληψη)

  ι.Ν. αγ. Γεωργίου (Μανδούκι)

18:00 ι.Ν. αγ. Πάντων (Πόλεως)

 ι.Ν. αναστάσεως (α΄ Δημ. Νεκροταφείο)

 ι.Μονή αγ. Θεοδώρων (στρατιά)

19:00 ι.Ν. αγ. σοφίας (εβραϊκή)

 ι.Ν. αγ. Τριάδος (Γαρίτσα)

 ι.Ν. αγίων ιάσωνος και σωσιπάτρου (Γα-
ρίτσα)

 ι.Ν. αγ. Κων/νου και ελένης (Κουλίνες)

 ι.Ν. υ.Θ. Κοιμήσεως Μαμάλων (λόφος 
Κογεβίνα)

19:15 ι.Ν. αγ. Παρασκευής (Πόρτα ρεμούνδα)

 ι.Ν. αγ. αντωνίου (σπηλιά)

19:30 ι.Ν. αγ. σπυρίδωνος σαρόκου (Κωτσέλα)

 ι.Ν. αγ. ελευθερίου (Πόλεως)

 ι.Ν. υ.Θ. Βλαχερνών (Γαρίτσα)

20:00 ι.Ν. υ.Θ. Φανερωμένης / Παναγία των Ξέ-
νων (Πλακάδα του αγίου)

 ι.Ν. αγίων Τριών Μαρτύρων (Γαρίτσα)

20:30 ι.Ν. αγ. Βασιλείου (Πίνια)

 ι.Ν. αγ. Νικολάου των Γερόντων (Καμπι-
έλο)

 ι.Ν. αγ. ιωάννου του λάζου (Κεφαλομά-
ντουκο)

 ι.Ν. αγ. Βαρβάρου (Ποταμός)

 ι.Ν. αγ. Νικολάου αλυκών (αλυκές)

21:00 ι.Ν. αγ. ιωάννη (Πιάτσα)

 ι.Ν. αγίων ιακώβου & Χριστοφόρου (ρω-
μαιοκαθολική Μητρόπολη / Duomo)

22:00 ιερός Μητροπολιτικός Ναός της υ.Θ. σπη-
λαιωτίσσης (σπηλιά)
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Μέγα Σάββατο
06:00 Αναπαράσταση του Σεισμού μετά 

την ανάσταση του Κυρίου, που πραγμα-
τοποιείται στον ι.Ν. υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης 
(Παναγία των Ξένων), στην Πλακάδα του αγίου, ερμη-
νεύοντας την σχετική ευαγγελική περικοπή.

09:00  Περιφορά «Επιταφίου» και Λιτάνευ-
ση Ιερού Σκηνώματος του Αγίου 

Σπυρίδωνος, προεξάρχοντος του σεβ. Μητροπολίτη 
Κερκύρας κ. Νεκτάριου. είναι η αρχαιότερη λιτανεία 
του αγίου, η οποία πραγματοποιείται σε ανάμνηση της 
θαυματουργικής απαλλαγής του νησιού από την πείνα 
το έτος 1553. Μοναδικός σ’ ολόκληρο τον χριστιανικό 
κόσμο ο συνδυασμός της λιτάνευσης ενός αγίου με την 
περιφορά του επιταφίου του ιερού Του Ναού. αξιοση-
μείωτο ότι ο Άγιος λιτανεύεται στη θέση του επισκόπου, 
δηλαδή προηγείται του «επιταφίου», ακολουθώντας τη 
βυζαντινή λατρευτική τάξη και ιδιαίτερα εκείνη της Βα-
σιλεύουσας που συνεχίζει να επιβιώνει σε πολλά από 
τα ορθόδοξα λατρευτικά έθιμα της Κέρκυρας. στην πε-
ριφορά συμμετέχουν οι τρεις Φιλαρμονικές της Πόλεως, 
οι οποίες ερμηνεύουν τα μουσικά έργα: Άμλετ, του 
ιταλού συνθέτη Facio (παλαιά), Calde Lacrimae (καυ-
τά δάκρυα) του επίσης ιταλού συνθέτη Michelli (μπλέ) 
και ηρωική του Beethoven (κόκκινη).    
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11:00 «Πρώτη Ανά-
σταση» με τη 

ρίψη των μπότηδων (πήλι-
νων δοχείων). Το έθιμο  αποτε-
λεί μεταφορά ενός βενετσιάνικου 
εθίμου, σύμφωνα με το οποίο οι 
ενετοί συνήθιζαν την Πρωτοχρο-
νιά (σημαντικότερη εορτή τους), 
να ρίχνουν από τα παράθυρά 
τους παλιά αντικείμενα, προ-
κειμένου να τ’ αντικαταστήσει 
ο νέος χρόνος. Κατ’  άλλους 
το έθιμο είναι ειδωλολατρικής 
προέλευσης, δεδομένου ότι το 
Πάσχα εγκαινιάζει ουσιαστικά 
την αρχή της νέας βλαστικής πε-
ριόδου, οπότε οι τρυφεροί καρ-
ποί συλλέγονται στα νέα δοχεία, 
ενώ τα παλιά καταστρέφονται. 
οι Κερκυραίοι ανανοηματοδότη-
σαν την τοπική αυτή παράδοση 
προσφέροντάς της χριστιανικό 
περιεχόμενο, αφού ουσιαστικά 
αναπαρίσταται ο αναστάσιμος 
λόγος του Κυρίου «ίνα συντρίψω 
αυτούς ως σκεύη κεραμέως».
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11:01 στην περιοχή της Πίνιας (Κουκουνάρα), το παλαιό εμπορικό κέντρο της πόλης, πραγμα-
τοποιείται το έθιμο της Μαστέλας. σ’ ένα στολισμένο με μυρτιές και κορδέλες βαρέλι 

γεμάτο νερό ρίχνουν οι περαστικοί κέρματα κάνοντας μια ευχή. Με την αναγγελία (κωδωνοκρουσίες) της 
πρώτης ανάστασης, ο πρώτος που βουτάει στη μαστέλα λαμβάνει και το περιεχόμενό της, δηλαδή τα 
κέρματα και το …μπουγέλο. η εκδήλωση οργανώνεται από τον οργανισμό Κερκυραϊκών εκδηλώσεων 
(ο.Κ.ε.). 

21:00 ακολουθία της Πασχαλινής Αγρυπνίας στον Καθεδρικό Ναό των Ρωμαιοκαθολικών 
(Duomo), με συνοδεία εκκλησιαστικού οργάνου και πολυφωνικής χορωδίας, χοροστατού-

ντος του σεβασμιωτάτου αρχιεπισκόπου των ρωμαιοκαθολικών. η τελετή ολοκληρώνεται στις 23:00.
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22:00  Υποδοχή Αγίου Φωτός του 
Παναγίου Τάφου. Πραγμα-

τοποιείται στο Πεντοφάναρο (λιστόν) με την 
παρουσία των τοπικών αρχών. Το Άγιο Φως 
μεταφέρεται στον ι.Ν. της αγίας Παρασκευής, 
όπου αρχίζει η ακολουθία της αναστάσεως 
του Κυρίου, προεξάρχοντος του σεβ. Μητρο-
πολίτη Κερκύρας κ. Νεκτάριου.

23.00  Έναρξη μεσονυκτικού στον 
Ιερό Ναό της Αγίας Παρα-

σκευής στην Πόρτα ρεμούντα, κοντά στην 
Πάνω Πλατεία. 

23:45 Aπό τον ι. Ν. της αγίας Παρα-
σκευής μετάβαση στο Πάλκο 

της Πάνω Πλατείας για την τελετή της Ανα-
στάσεως, προεξάρχοντος του σεβ. Μητρο-
πολίτη Κερκύρας κ. Νεκτάριου. εκεί τελείται η 
ανάσταση και ψάλλεται το «Χριστός ανέστη», 
με τις τρεις Φιλαρμονικές της πόλεως να παια-
νίζουν ταυτόχρονα το εμβατήριο «Έρχονται οι 
Γραικοί», τον ύμνο της ενώσεως της επτανή-
σου με την μητέρα ελλάδα, μέσα σε μια ατμό-
σφαιρα φαντασμαγορική. 

αναστάσιμη Θεία λειτουργία τελείται τη νύχτα 
στους ιερούς Ναούς: αγίων Πάντων, Παναγίας 
των Ξένων, αγ. ιάσωνος και σωσίπατρου, αγ. 
Τριών Μαρτύρων, υ.Θ. Κοιμήσεως Μαμάλων, 
αγ. Θεοδώρων (στρατιά), αγ. Κωνσταντίνου 
και ελένης (Κουλίνες) και στις ιερές Μονές: 
υ.Θ. Πλατυτέρας, αγ. ευφημίας και υ.Θ. Κασ-
σωπίτρας (Κανόνι).
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Κυριακή του Πάσχα
09:00-11:00      στους περισσότερους ναούς της Κέρκυρας τελείται η αναστάσιμη Θεία λει-

τουργία. Παράλληλα λιτανεύεται, σύμφωνα με την κερκυραϊκή εκκλησια-
στική παράδοση, η εικόνα της αναστάσεως του Κυρίου, όχι μόνο κατά την ημέρα αυτή, αλλά καθ’ όλη την 
πασχαλινή περίοδο, διακηρύττοντας με τον τρόπο αυτό το αναστάσιμο μήνυμα. 

Περιφορές της Εικόνας της Αναστάσεως στην Πόλη 

07:15 ι.Ν. αγ. σοφίας (εβραϊκή)

07:30  ι.Ν. αγ. Πάντων (λιστόν)

07:45 ι. Μητροπολιτικός Ναός της υ.Θ. σπηλαιωτίσσης (σπηλιά)

 ι.Ν. αγ. Παρασκευής (Πόρτα ρεμούνδα)

08:10 ι.Ν. αγ. ελευθερίου (Κοφινέτα)

08:15 ι.Ν. αγ. σπυρίδωνος σαρόκου (Κωτσέλα) 

08:30 ι.Ν. αναλήψεως (ανάληψη)

 ι.Ν. αγ. Γεωργίου (Μανδούκι)

 ι.Ν. υ.Θ. Φανερωμένης - Παναγία των Ξένων (Πλακάδα του αγίου)

 ι.Ν. υ.Θ. Βλαχερνών (Γαρίτσα)

08:45 ι.Ν. αγ. Βασιλείου (Πίνια)

09:00 ι.Ν. αγ. Νικολάου των Γερόντων (Καμπιέλο) 

 ι.Ν. αγ. ιωάννη (Πιάτσα)

 ι.Ν. αγ. αντωνίου (σπηλιά)

10:00 ιερό Προσκύνημα αγίου Θαυματουργού σπυρίδωνος

18:00 ι.Ν. αγ. Τριάδος (Γαρίτσα)

19:30 εσπερινός της αγάπης στο Μητροπολιτικό Ναό, προεξάρχοντος του σεβ. Μητροπολίτη   
 κ. Νεκτάριου, όπου διαβάζεται το ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες.
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Περιφορά της Εικόνας της Αναστάσεως του Κυρίου (Προάστια Δ.Ε. Κερκυραίων) 
Την Κυριακή του Παραλύτου πραγματοποιείται αναστάσιμη λιτανεία στην αλεπού, την Κυριακή της σαμα-
ρείτιδος στην Άφρα, την Κυριακή του Τυφλού η μεγάλη λιτανεία με κέντρο τον Ποταμό, όπου συμμετέχουν 
το Τεμπλόνι, οι εβροπούλοι και η Κυρά Χρυσικού. Το Κανάλι και οι Κουλίνες συνδυάζουν τη λιτανεία τους 
με την πανήγυρη του ναού τους (αγ. Κωνσταντίνου: 21 Μαΐου), ενώ τα προάστια Κοντόκαλι (αγ. Τριάδος) 
και Γουβιά (αγ. Πάντων) κατά την περίοδο της Πεντηκοστής.  

Τρίτη της Διακαινησίμου
18:00 Μπάσματα Αγίου. εναπόθεση του ιερού λειψάνου του αγίου σπυρίδωνος στη λάρνακα 

αυτού με την καθιερωμένη παράσταση των αρχών.
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ΠΑΛΑΙΟ 
ΦΡΟΥΡΙΟ

ΣΠΙΑΝΑΔΑ

ΚΟΦΙΝΕΤΑ

ΠΕΝΤΟ-
ΦΑΝΑΡΟ

ΛΙ
ΣΤ

ΟΝ

ΠΑΛΑΙΟ 
ΛΙΜΑΝΙ

ΚΑΜΠΙΕΛΟ

ΠΟΡΤΑ
ΡΕΜΟΥΝΤΑ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΠΑΝΩ
ΠΛΑΤΕΙΑ

Κανάτια (Μπότηδες)
Πρώτη ανάσταση 
Μ. σάββατο, 11:00

Πάλκο 
(Πάνω Πλατεία)

Τελετή αναστάσεως
Μ. σάββατο, 24:00

Επιτάφιος Μητρόπολης
Μ. Παρασκευή, 22:00

Λιτανεία Αγ. Σπυρίδωνα
Μ. σάββατο, 09:00

ΝΙΚ. ΘΕΟΤΟΚΗ

ΝΙ ΘΕΟΤΟΚΗ

ΕΥΓ. ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΥ



ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ      21

Πάσχα στα 
χωριά της Κέρκυρας



22 ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Την περίοδο του Πάσχα, σε 
αρκετές Κοινότητες του Δή-
μου Κέρκυρας οργανώνο-
νται σημαντικές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, που φορτίζουν 
ανάλογα την περιρρέουσα 
κατανυκτική ατμόσφαιρα. 
Τη Μεγάλη Παρασκευή 
πραγματοποιούνται οι πε-
ριφορές των επιταφίων με 
τη συνοδεία των Φιλαρμο-
νικών, ενώ το Μεγάλο σάβ-
βατο η Aναστάσιμη Tελετή 
γιορτάζεται παραδοσιακά 
στις κεντρικές πλατείες των 
χωριών με την καθολική 
συμμετοχή των κατοίκων 
και πλήθους επισκεπτών. 
η περιφορά της εικόνας της 
αναστάσεως  πραγματοποι-
είται την Κυριακή του Πάσχα 
το πρωί ή το απόγευμα κατά 
τον εσπερινό της αγάπης ή 
τη «Νιά Δευτέρα». η ανα-
στάσιμη περίοδος ολοκλη-
ρώνεται πριν τον εσπερινό 
της αναλήψεως (Τετάρτη 
απόγευμα), όπου σύμφω-
να με την τοπική παράδοση 
πραγματοποιείται η περιφο-
ρά της εικόνας της αναστά-
σεως, η οποία κατόπιν φυ-
λάσσεται στη μόνιμη θέση 
της εντός του Ναού, μέχρι 
την επόμενη ανάσταση.
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Δημοτικη Ενοτητα ΛΕυκιμμαιων

Μεγάλη Τρίτη

20:30 εκδήλωση με εκκλησιαστικούς ύμνους και πένθιμα εμβατήρια από την Μουσική Καλλιτεχνι-
κή Ένωση λευκιμμαίων (Μ.Κ.ε.λ.) στον ι. Ν. αγ. αρσενίου.

Μεγάλη Παρασκευή

19:00 Περιφορά των επιταφίων στους οικισμούς Κάβου, Μελικίων, Ποταμιού,  αγ. Θεοδώρων και 
Παναγίας λευκίμμης με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής εταιρείας λευκίμμης (Φ.ε.λ.). επί-

σης, περιφορά των επιταφίων στους οικισμούς ριγγλάδων και αναπλάδων με τη συμμετοχή της Καλλιτεχνι-
κής Ένωσης λευκιμμαίων (Μ.Κ.ε.λ.) και τη συνοδεία του Χορευτικού συλλόγου λευκίμμης «ΦαεΘΩΝ».

Μέγα Σάββατο

10:45  αναπαράσταση του εθίμου «Πρώτη ανάσταση» με ρίψη των μπότηδων από το Χορευτικό 
συλλόγο λευκίμμης «ΦαεΘΩΝ» στο Πλακάδο της εκκλησίας αγίου αρσενίου.

Δευτέρα του Πάσχα (Νιά Δευτέρα)

10:30 λιτανεία κατά μήκος του κεντρικού ιστού της λευκίμμης (έναρξη Μελικία, Ποτάμι, αγ. Θεό-
δωροι και Παναγία) με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής εταιρείας λευκίμμης (Φ.ε.λ.). Δέηση 

στη γέφυρα του Ποταμιού.

11:00 λιτανεία κατά μήκος των χωριών ριγγλάδες και αναπλάδες, με τη συνοδεία του Χορευτικού 
συλλόγου λευκίμμης «ΦαεΘΩΝ». επίσης, την ίδια ημέρα λιτανεία πραγματοποιείται στους 

Βιταλάδες, ενώ τη «Νιά Παρασκευή» (Ζωοδόχου Πηγής) στα Κρητικά. 



24 ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Δ.Ε. κορισσιων: Τη Nιά Παρασκευή (Ζωοδόχου Πηγής) λιτανεύεται η εικόνα της αναστάσεως στο 
Μαραθιά και την Κυριακή του Θωμά στους αργυράδες. 

Δ.Ε. μΕΛιτΕιΕων: Περιφορά της αναστάσιμης εικόνας γίνεται την Κυριακή του Θωμά στους Βου-
νιατάδες, ενώ την ίδια Κυριακή και την Κυριακή των Μυροφόρων στον Άγιο Ματθαίο και στη στρογγυλή.

Δ.Ε. αχιΛΛΕιων: Τη Μεγάλη Πέμπτη στους Άγιους Δέκα αναβιώνει το έθιμο «τριζόνια» ή αλλιώς 
ροκάνες που με τον παράξενο ήχο τους οι κάτοικοι πίστευαν ότι διώχνουν τα κακά πνεύματα.

Τη Μεγάλη Παρασκευή αναβιώνει το έθιμο των μπομπόλων στους Βαρυπατάδες. Το έθιμο περιλαμ-
βάνει το γέμισμα εκατοντάδων κελυφών σαλιγκαριών με λάδι και μπαμπάκι, που χρησιμεύει ως φυτίλι. 
Τα κελύφη αυτά τοποθετούνται αναμμένα κατά μήκος της διαδρομής που περνά ο επιτάφιος, δημιουργώ-
ντας μια έντονα κατανυκτική ατμόσφαιρα. οι  περιφορές των επιταφίων στους Κυνοπιάστες, Χρυσίδα και 
Γαστούρι συνοδεύονται από τις Φιλαρμονικές Κυνοπιαστών και Γαστουρίου. Τη Δευτέρα του Πάσχα (Νιά 
Δευτέρα) η λιτανεία στις Μπενίτσες συνοδεύεται από φιλαρμονική. Μεγάλη λιτανεία πραγματοποιείται από 
τους Κυνοπιάστες προς τη Χρυσίδα. αξίζει να σημειωθεί ότι η λιτανεία της ενορίας του Βιρού καταλήγει 
με καραβάκι στο γραφικό Ποντικονήσι. επίσης, λιτανεία πραγματοποιείται την Κυριακή του Θωμά στους 
Κυνοπιάστες, Γαστούρι, αγίους Δέκα, ενώ την Κυριακή των Μυροφόρων στο σταυρό και στις Μπενίτσες. 

Δ.Ε. ΠαρΕΛιων: Τη Δευτέρα του Πάσχα (Νιά Δευτέρα) ξεκινούν λιτανείες από τα χωριά Βάτος, Γιαν-
νάδες, Κοκκίνι και Πέλεκας και κατευθύνονται αντίστοιχα προς τα γραφικά εξωκκλήσια, όπου ακολουθεί 
η Θεία λειτουργία. Παραδοσιακό πανηγύρι πραγματοποιείται το ίδιο απόγευμα στο χωριό Βάτος και στον 
Πέλεκα με τη συμμετοχή του χορευτικού του συλλόγου. επίσης, την Κυριακή του Θωμά γίνεται λιτανεία 
στο Μάρμαρο και την Κυριακή των Μυροφόρων στους σιναράδες, όπου ακολουθεί και παραδοσιακό 

πανηγύρι.

Δ.Ε. ΠαΛαιοκαστριτων:  H περιφορά του επιταφίου ξεκινά το πρωί από την ιερά Μονή Πα-
λαιοκαστρίτσας και κατευθύνεται στο λιμάνι της αλύπας, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ένωσης λα-
κώνων και της χορωδίας του Μουσικού ομίλου «οι λακωνίτες». Το βράδυ, οι ίδιοι πολιτιστικοί φορείς 
συνοδεύουν τη λιτανεία στο χωριό λάκωνες, που βρίσκεται στην αγκαλιά του όρους αρακλής. στους 
λιαπάδες, η περιφορά του επιταφίου από τους ι.Ν. αγ. Νικολάου και αγ. Βλασίου γίνεται με τη συμμετο-
χή της Χορωδίας και της Φιλαρμονικής λιαπάδων, ενώ στο σκριπερό πραγματοποιείται αντίστοιχα με τη 
συμμετοχή της Φιλαρμονικής σκριπερού. η αναστάσιμη Τελετή στους λάκωνες πραγματοποιείται με τη 
συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ένωσης λακώνων και  της χορωδίας του Μουσικού ομίλου «οι λακωνίτες», 
στους λιαπάδες με τη χορωδία λιαπάδων ενώ στο σκριπερό με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής τους. 

Τη Δευτέρα του Πάσχα (Νιά Δευτέρα) πραγματοποιείται μεγάλη λιτανεία στους Δουκάδες. λιτανεία γίνεται 
και στο σκριπερό με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής σκριπερού και στους Μακράδες με τη Φιλαρμονική 
λακώνων, ενώ ακολουθεί παραδοσιακό πανηγύρι.
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Την Κυριακή του Θωμά στην Κρήνη, η λιτανεία συνοδεύεται από τη φιλαρμονική και τη χορωδία και ακο-
λουθεί  παραδοσιακό πανηγύρι στην πλατεία του χωριού με τη συμμετοχή του χορευτικού «Κρήνης». Την 
Κυριακή των Μυροφόρων πραγματοποιείται λιτανεία στους λιαπάδες, όπου συμμετέχει φιλαρμονική και η 
χορωδία «λιαπάδων» και ακολουθεί πανηγύρι. σημαντικό είναι και το πανηγύρι της ιεράς Μονής υπεραγί-
ας Θεοτόκου στην Παλαιοκαστρίτσα, τη Νιά Παρασκευή, με τη συμμετοχή της Χορωδίας του Πολιτιστικού 
συλλόγου και της εκκλησίας λακώνων.

Δ.Ε. αγιου γΕωργιου: την Τρίτη του Πάσχα πραγματοποιείται λιτανεία στους Πάγους με συνοδεία 
Φιλαρμονικής και την Κυριακή του Παραλύτου στους Χωρεπισκόπους. 

Δ.Ε. ΕσΠΕριων: στα χωριά αυλιώτες και Καρουσάδες η περιφορά του επιταφίου πραγματοποιείται 
με τη συνοδεία φιλαρμονικών. Με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής πραγματοποιείται και η παραδοσιακή 
λιτανεία τη Δευτέρα του Πάσχα (Νιά Δευτέρα) στους Καρουσάδες. Την Τρίτη του Πάσχα (Νιά Τρίτη) γίνονται 
λιτανείες στα χωριά αυλιώτες και Μαγουλάδες, ενώ την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής (Νια Παρα-
σκευή) στο Καβαλλούρι. Την Κυριακή του Θωμά στο σιδάρι λιτανεύεται η εικόνα της «Ψηλαφήσεως» με 

τη συμμετοχή φιλαρμονικής και χορωδίας. αξίζει να σημειωθεί ότι ακολουθεί παραδοσιακό πανηγύρι.

Δ.Ε. ΘιναΛιων: λιτανείες γίνονται την Κυριακή του Θωμά στην επίσκεψη και την Κυριακή των Μυ-
ροφόρων στους Κυπριανάδες. στην Πετάλεια, επειδή εορτάζουν στις 20 Μαΐου τη μετακομιδή του ιερού 
λειψάνου του αγ. Νικολάου, πραγματοποιείται η λιτανεία κατά την πλησιέστερη προς την ημερομηνία 
αυτή Κυριακή.

Δ.Ε. κασσωΠαιων: στη Δημοτική αυτή ενότητα οι λιτανείες πραγματοποιούνται κατά τις δύο πρώ-
τες ημέρες του Πάσχα.

Δ.Ε. Φαιακων: Την Τρίτη του Πάσχα πραγματοποιείται λιτανεία στον Άγιο Μάρκο, την Παρασκευή 
της Ζωοδόχου Πηγής στον εορτάζοντα ναό της Κάτω Κορακιάνας, την Κυριακή του Θωμά στο σωκράκι, 
την Κυριακή των Μυροφόρων στο σπαρτύλα και την Κυριακή του Τυφλού στο Ζυγό. η Άνω Κορακιάνα, 
όπως και τα Γαζάτικα, ακολουθούν την παράδοση των περισσοτέρων ναών του νησιού και η λιτανεία τους 
πραγματοποιείται τη «Νιά Δευτέρα».  

ΔιαΠοντια νησια: στους οθωνούς η λιτανεία πραγματοποιείται της αγίας Τριάδας (Πεντηκοστή),  
στο Μαθράκι την Τρίτη του Πάσχα, ενώ στην ερείκουσα κατά την αναστάσιμη Θεία λειτουργία.
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Ιστορικοί Ναοί 
και Μοναστήρια
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Ιερός Ναός  Αγίου Σπυρίδωνος
Κέντρο της πνευματικής και κοινωνικής ζωής του νησιού αποτελεί ο ι. Ν. 
του αγίου σπυρίδωνα, ένα από τα σημαντικότερα μεταβυζαντινά μνημεία 
της πόλης, που κτίστηκε το έτος 1589. Πρόκειται για ένα απλό κτίσμα εξω-
τερικά. Μονόκλιτη ξυλόστεγη επτανησιακού βασιλικού ρυθμού, κτητορική 
άλλοτε της οικογένειας Βούλγαρη, που είχε στην κατοχή της και το σκή-
νωμα του αγίου, προσομοιάζει περισσότερο με τους χριστιανικούς ναούς 
της Δύσης παρά της ανατολής, καθώς της λείπουν  τα αυστηρά βυζαντινά 
πρότυπα, που απαντώνται στην ηπειρωτική ελλάδα. Πρόκειται για ένα γε-
γονός που εξηγείται πολύ εύκολα, καθώς η Κέρκυρα υπήρξε επί αιώνες 
βενετοκρατούμενη και δεν γνώρισε τον οθωμανικό ζυγό, χαρακτηριστικό 
όλων των επτανήσων, που δέχτηκαν έτσι απρόσκοπτα τις επιδράσεις της 
ιταλικής αναγέννησης και κατά συνέπεια της Τέχνης του 17ου αιώνα. 
Το σχήμα της είναι μακρόστενο και χαμηλοτάβανο, με εντυπωσιακό πυργοει-
δές καμπαναριό, το οποίο μοιάζει εξαιρετικά με το καμπαναριό της εκκλησίας 
του αγίου Γεωργίου των ελλήνων στη Βενετία (San Giorgio dei Greci), αφού 

κτίστηκαν την ίδια περίπου 
εποχή. η «ουρανία», η 
οροφή της εκκλησίας, απο-
τελείται από 17 χρυσοποίκιλτα φατνώματα, στα οποία αναπαριστώνται 
σκηνές τόσο από τη ζωή του αγίου, όσο και από  ευαγγελικές περικο-
πές. Τα πλαίσια των φατνωμάτων είναι τα αυθεντικά, ενώ οι τοιχογρα-
φίες είναι αντίγραφα των αρχικών, που είχε φιλοτεχνήσει ο Παναγιώτης 
Δοξαράς το 1727. Τις τοιχογραφίες, οι οποίες καταστράφηκαν από την 
υγρασία, αντικατέστησε κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ο ζωγράφος 
Νικόλαος ασπιώτης.
Το μαρμάρινο τέμπλο του ναού, που σχεδόν αγγίζει την «ουρανία», 
έργο του αρχών του 20ου αιώνα, είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό της 
επτανησιακής αρχιτεκτονικής. Το παλαιό λίθινο τέμπλο της εκκλησίας 
μεταφέρθηκε στον πανεπιστημιακό ναό του αγίου Γεωργίου (Παλαιό 
Φρούριο). 
Το λείψανο του αγίου Θαυματουργού σπυρίδωνα φυλάσσεται σε μία 
αργυρή πολυτελή λάρνακα, έργο του 19ου αιώνα, που βρίσκεται το-
ποθετημένη στα δεξιά του ιερού, αποτελώντας ουσιαστικά ένα παρεκ-
κλήσι, στο οποίο προσέρχονται και προσεύχονται αδιαλείπτως πιστοί 
απ’ ολόκληρο τον κόσμο.
Τηλ.: 26610-39779 και 33059
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Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Υ.Θ. Σπηλαιωτίσσης
Κτίστηκε το έτος 1577 στο σημείο όπου βρισκόταν παλαιότερος ναός του αγ. Βλασίου. ο ναός είναι αφιερωμένος στην 
Παναγία σπηλαιώτισσα, καθώς μετά από την καταστροφή του ομώνυμου ναού της, η εικόνα της μεταφέρθηκε στον Άγιο 
Βλάσιο, του οποίου ναός βρισκόταν στη συγκεκριμένη θέση και στην αγία Θεοδώρα την αυγούστα, την αυτοκράτειρα 
της ρωμανίας («Βυζαντίου»), η οποία αναστήλωσε τις εικόνες μετά την πολύχρονη έριδα της εικονομαχίας και της οποίας 
το λείψανο φυλάσσεται ακέραιο στο εσωτερικό του ναού. Μορφολογικά κατατάσσεται στην κατηγορία των επτανησια-
κών Βασιλικών τρίκλιτων ναών. εντύπωση προκαλούν αναγεννησιακά στοιχεία της εξωτερικής του όψης. Πέρα από την 
ασημένια λάρνακα με το ιερό λείψανο της αγίας Θεοδώρας, αξιόλογο είναι το βυζαντινό τέμπλο του ναού και μία σειρά 
από σπουδαίες αγιογραφίες του 14ου, 15ου και 16ου αιώνα. 
αποτελεί το δεύτερο ιερό προσκύνημα του νησιού και από το έτος 1986 έχει θεσπισθεί από τον μακαριστό Μητροπο-
λίτη Κερκύρας Τιμόθεο η λιτάνευση του ιερού σκηνώματος της αγίας, κατά την Κυριακή της ορθοδοξίας, ημέρα που 
τιμάται η αναστήλωση των ιερών εικόνων. 
Τηλ.: 26610-37008

Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου
Το σημαντικότερο βυζαντινό μνημείο του νησιού. ο ναός είναι αφιερωμένος στους αγίους αποστόλους ιάσονα και 
σωσίπατρο, μαθητές του αποστόλου Παύλου, που μετέφεραν τον χριστιανισμό στην Κέρκυρα, καθιστώντας την τοπική 
εκκλησία αποστολική. Κτίστηκε γύρω στο 1.000 μ.Χ. στην περιοχή ανεμόμυλου, στον τύπο του δικιόνιου σταυροει-
δούς εγγεγραμμένου ναού, από τεχνίτες που προερχόταν από την αττική ή τη Βοιωτία. ο οκτάπλευρος τρούλος του 
μετασκευάστηκε τον 17ο αιώνα. ο ναός είναι 
κτισμένος με πλινθοπερίκλειστο σύστημα. 
στο κάτω μέρος φέρει λαξευμένους πωρό-
λιθους, που προέρχονται από κτίρια της αρ-
χαίας πόλης. στα ανώτερα τμήματά του έχει 
διακοσμητικές ταινίες, που σχηματίζονται με 
πλίνθους. η αρχιτεκτονική του αποτελεί αδι-
άψευστο τεκμήριο της βυζαντινής παράδοσης 
στο νησί. στο εσωτερικό υπήρχαν τοιχογρα-
φίες, από τις οποίες σώζονται λιγοστά δείγ-
ματα. στο βόρειο τοίχο υπάρχει η μορφή του 
αγ. αρσενίου (επισκόπου Κερκύρας) του β΄ 
μισού του 11ου αιώνα και στην κόγχη της 
πρόθεσης μορφές ιεραρχών του 12ου αιώνα. 
στο ναό βρίσκονται οι τάφοι των δύο αγίων, 
καθώς και τεμάχια από τα ιερά τους λείψανα.
ανεμόμυλος Γαρίτσα
Τηλ.: 26610-27894
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Ιερά Μονή Υ.Θ. Πλατυτέρας
ιδρύθηκε το έτος 1743 από τον λευκαδίτη ιερομόναχο Χρύσανθο συρόπουλο. Το έτος 1746-1747 ιδρύεται Μετόχι της 
Μονής αφιερωμένο στην υ.Θ. ευαγγελίστρια, στο χωριό ευρωπούλοι της Κέρκυρας. η μοναστική κοινότητα έφθασε 
κατά την εποχή αυτή να αριθμεί είκοσι μοναχούς, αναπτύσσοντας μία σημαντική λατρευτική, ποιμαντική και φιλανθρω-
πική δράση στην κερκυραϊκή κοινωνία. Την ευοίωνη εξέλιξη της μονής ανέκοψε η πυρπόληση που υπέστη από τους 
Δημοκρατικούς Γάλλους το έτος 1798. λίγα χρόνια αργότερα η θαυματουργική εύρεση της προστάτιδος εικόνας της 
μονής έδωσε δύναμη στους Πατέρες της  ν’ αγωνιστούν για την ανακαίνισή της. Το έτος 1801 εγκαινιάστηκε ο ναός από 
τον πρώτο Μητροπολίτη Κερκύρας, μετά την ανασύσταση του επισκοπικού θρόνου, ιερόθεο Τσιγάλα ή Κιγάλα (1800-
1813). ιδιαίτερες σχέσεις με τη Μονή, την οποία ποικιλοτρόπως ευεργέτησε, ανέπτυξε η οικογένεια Καποδίστρια και ο 
ίδιος ο ιωάννης (πρώτος Κυβερνήτης του Νεοελληνικού Κράτους). στη μονή, μάλιστα, σώζονται πολλές δωρεές του. 
εκεί βρίσκονται άλλωστε και οι τάφοι του αντωνίου-Μαρία Καποδίστρια (πατέρα του Κυβερνήτη), του αυγουστίνου Κα-
ποδίστρια (αδελφού του Κυβερνήτη) και του ιδίου του Κυβερνήτη. επίσης, στη μονή υπάρχουν οι τάφοι του ήρωα της 
ελληνικής επανάστασης Φώτου Τζαβέλλα, του ανδρέα Μουστοξύδη, άλλων επωνύμων προσώπων του 19ου αι., των 
περισσοτέρων Μητροπολιτών Κερκύρας μετά την ανασύσταση του επισκοπικού θρόνου, καθώς και των περισσοτέρων 
αδελφών της μονής. σώζονται αξιόλογες εικόνες (του Γ. Κλόντζα, του Μ.  Δαμασκηνού, του Θ. Πουλάκη, του Δ. Προ-
σαλένδη, του Ν. Κουτούζη, του Ν. Καντούνη κ.α.). επίσης, φυλάσσονται δημιουργίες εκκλησιαστικής τέχνης μεγάλης 
καλλιτεχνικής αξίας. η μονή από την ίδρυσή της και καθ’ όλη την πορεία της στο χρόνο συνδέεται με τη γενικότερη 
τοπική ιστορία και πανηγυρίζει την 15η αυγούστου.

Ιερά Μονή Υ.Θ. Παλαιοκαστρίτσας
Το μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας κτίστηκε σύμφωνα με μία παλαιά επιγραφή που έχει στην είσοδό του το έτος 1228. 
Όμως η ιστορική έρευνα εντοπίζει την αρχή της ύπαρξής του στα μέσα του 15ου αι. αφορμή για τη δημιουργία του 
δόθηκε, όπως διασώζει η παράδοση, με την εύρεση της εικόνας με τη μορφή της υπεραγίας Θεοτόκου. η Μονή έκτοτε 
έγινε σημείο των 39 χωριών που συνέβαλαν στην ίδρυσή της και που αποτελούσαν τις τότε επαρχίες, Κάτω Μέσης, 
αρχαγγέλου και Κάτω Γύρου. αξίζει να αναφέρουμε ότι το μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας ανήκε στην κατηγορία των 
κτητορικών - συναδελφικών. 
στη Μονή διασώζονται αξιόλογες εικόνες κυρίως κρητικής τεχνοτροπίας που ανάγονται μεταξύ του 15ου με 18ου αι. 
ενδεικτικά αναφέρουμε την εικόνα της Κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου του εμμ. λαμπράδου (τέλη 16ου ή αρχές 
17ου αι.), τις εικόνες του Γεωργίου Χρυσολωρά (μέσα 18ου αι), καθώς και την εικόνα που βρίσκεται στο Δεσποτικό, την 
Παναγία στον τύπο της σκοπιώτισσας, η οποία είναι ζωγραφισμένη σε δέρμα βοός και φέρει χρονολογία 1494, αλλά 
σύμφωνα με ειδικούς είναι έργο του 18ου αι. Πολλά ακόμη σημαντικά κειμήλια μπορεί να δει ο επισκέπτης και εκτός 
του καθολικού στο μουσείο που διαθέτει η Μονή.
η ιερά Μονή πανηγυρίζει στις 15 αυγούστου εορτή της Κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου και της Ζωοδόχου Πηγής, 
την Παρασκευή της Διακαινησίμου.
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Ιερά Μονή Υ.Θ. Μυρτιδιωτίσσης
η ιερά Μονή υ. Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή της δυτικής μέσης Κέρκυρας. η ι. Μονή 
χρονολογείται περίπου στον 16ο αιώνα. Πρόκειται για μια ιστορική Μονή. Βρίσκεται σε μια τοποθεσία εξαίρετου φυσι-
κού κάλλους κοντά στη θάλασσα. η αρχιτεκτονική της μορφή καθώς και το πλήθος των κειμηλίων, τα οποία επί αιώνες 
τώρα διαθέτει την κατατάσσουν στις πλέον σημαντικές  Μονές της Κέρκυρας. Το πανέμορφο Καθολικό της Μονής 
κοσμούν πλήθος λατρευτικών εικόνων, οι οποίες είναι κυρίως επτανησιακής τεχνοτροπίας. αξιοσημείωτη παραμένει πά-
ντοτε η εξαιρετικής τεχνοτροπίας και καλλιτεχνίας εικόνα της υ. Θεοτόκου της Μυρτιδιωτίσσης, η οποία αποτελεί σημείο 
θρησκευτικής αναφοράς και πίστεως πολλών ευσεβών, όχι μόνον της γύρω περιοχής αλλά όλης της Κερκύρας.
η ι. Μονή γιορτάζει την 24η σεπτεμβρίου, εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης.

Ιερά Μονή Παντοκράτορος, Αγίου Αθανασίου
ο ι. Ναός του Παντοκράτορος (σημερινό Καθολικό της Μονής) λειτούργησε υπό συναδελφικό καθεστώς με λειτουργό 
ιερομόναχο από τα 1634, το 1881 απετέλεσε μετόχι της ι. Μονής υ.Θ. Παλαιοκαστριτίσσης και το 1978 μετατράπηκε 
σε επίσημη γυναικεία ι. Μονή. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και μετά την εγκατάσταση της σημερινής αδελφό-
τητας έχει ανακαινισθεί και έχουν κτισθεί παρεκκλήσια και νέα κτίσματα. η αδελφότητα συντηρείται από τη συστηματική 
καλλιέργεια του κτήματος, την αγιογραφία και από μικροεργόχειρα, ενώ επιμελείται την ανακαίνιση και επέκταση των 
κτισμάτων της μονής, όσο αυξάνεται, καθώς και την αγιογράφηση του ναού και των παρεκκλησίων της. από το 1986 
εκδίδει κηρύγματα του ιδρυτού και Γέροντά της Μητροπολίτου Κερκύρας Πολυκάρπου (Βαγενά), μεταφράσεις του βίου 
και ακολουθιών του αγ. σπυρίδωνος. στη μονή φυλάσσονται μικρά τεμάχια λειψάνων πολλών αγίων, από τα οποία 
ξεχωρίζουν της αγίας Άννης, του αγίου αρσενίου του Καππαδόκη, της αγίας ευφημίας, του αγίου αρσενίου Κερκύρας, 
του αγίου αθανασίου Χριστιανουπόλεως του Κερκυραίου κ.α. εορτάζει στις 6 αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως 
του σωτήρα Χριστού. Άγιος αθανάσιος – αγρός, 26630-71208

Ιερά Μονή Υψηλού Παντοκράτορος
στο πιο ψηλό βουνό της Κέρκυρας, το γνωστό από την αρχαιότητα με το όνομα ιστώνη, σε υψόμετρο 914 μ. βρίσκεται 
το μοναστήρι του Παντοκράτορα. η σημερινή ονομασία του βουνού φέρει το όνομα «Παντοκράτωρ». ο ναός του «υψη-
λού ή Μεγάλου Παντοκράτορος» κτίστηκε το 6855 «από κτίσεως κόσμου» ή το 1347 μ.Χ., σύμφωνα με το ιδρυτικό της 
ι. Μονής που σώζεται σε περγαμηνή στα Γ.α.Κ. Ν. Κερκύρας. οι κάτοικοι 23 χωριών του Όρους πήραν την απόφαση να 
κτίσουν το μοναστήρι. Τούτο πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών 1343 - 1347. Έκτοτε το μοναστήρι έγινε πόλος έλξης 
και σημείο αναφοράς της ευρύτερης περιοχής. ο σημερινός Ναός αποτελεί ανακαινισμένη μορφή του παλαιότερου, 
που τοποθετείται  στον 17ο αιώνα. ο ρυθμός του ναού είναι μονόχωρος θολωτός και πλαισιώνεται από προσκτίσματα 
προσαρτημένα στη βόρεια και νότια πλευρά του. στους τοίχους του ναού διασώζονται σημαντικές τοιχογραφίες του 
17ου αλλά και του 14ου αι. και εντός αυτού υπάρχουν εικόνες επτανησιακής τεχνοτροπίας και θαυμάσια αργυρά εκκλη-
σιαστικά σκεύη. η Μονή πανηγυρίζει την 6η αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του σωτήρος.
στο βάθος και στους πρόποδες του βουνού βρίσκεται ο αξιόλογος παραδοσιακός ιστορικός οικισμός (το παλιό χωριό) 
των σινιών με θαυμάσιες ιστορικές εκκλησίες και παραδοσιακά κτίσματα.
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Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός (Duomo)
ο ιερός Ναός αγίων ιακώβου και Χριστοφόρου (Duomo), βρίσκεται στην πλατεία του Δημαρχείου. ανεγέρθηκε το 1588 
μετά από άδεια που έδωσε ο αρχιεπίσκοπος Μαρτίνος στην καθολική αδελφότητα των αγίων ιακώβου και Χριστοφό-
ρου. ο Duomo είναι μονόκλιτος ναός και χαρακτηρίζεται από τα μπαρόκ πτερύγια στην στέγη του, το καμπαναριό και 
τον πύργο του. Το 1633 διακομίστηκαν στο ναό τα λείψανα του αγίου αρσενίου και ο ναός άρχισε να λειτουργεί ως 
καθεδρικός. Το 1659 ο αρχιεπίσκοπος Κάρολος λάβια προσέθεσε στο ναό έξι μικρά παρεκκλήσια και επιμελήθηκε το 
στολισμό του παρεκκλησίου του αγίου αρσενίου. 
Το 1709 ο αρχιεπίσκοπος Zacco ανακαίνισε το ναό διατηρώντας την αρχική του πρόσοψη. Κατά τον β΄ παγκόσμιο πόλε-
μο βομβαρδίστηκε με αποτέλεσμα να καταστραφεί το εσωτερικό του. οι εργασίες αναστήλωσης που πραγματοποιήθη-
καν το 1970 έφεραν το ναό στην τελική του μορφή. Πλατεία Δημαρχείου, Τηλ.: 26610-30271

Αγγλικανική Εκκλησία 
ο αγγλικανικός Ναός στεγάζεται σε τμήμα της ιονίου Βουλής, στο πίσω μέρος του κτιριακού συγκροτήματος και μετα-
τράπηκε σε αγγλικανικό ναό, όταν παραδόθηκε στην εναπομείνασα αγγλικανική κοινότητα του νησιού μετά την ένωση 
των ιονίων Νήσων με την ελλάδα (1864). Πρώτος αγγλικανικός ναός υπήρξε ο πανεπιστημιακός ναός του αγίου Γεωργί-
ου στο Παλαιό Φρούριο, που κατασκευάσθηκε επί αρμοστείας Howard Douglas (1840). σήμερα λειτουργεί ο ναός της 
«αγίας Τριάδος» (Holy Trinity Church) με μόνιμο αγγλικανό λειτουργό, που εξυπηρετεί τις ανάγκες της πολυπληθούς 
αγγλικανικής κοινότητας. ιόνιος Βουλή, Τηλ.: 26610-31467

Εβραϊκή Συναγωγή
η πρώτη παρουσία των εβραίων στην Κέρκυρα χρονολογείται, σύμφωνα με τις γραπτές ενδείξεις, τον 12ο αιώνα. 
οι εβραίοι του νησιού χωρίζονταν σε δυο κοινότητες, στην απουλιανή και στην ρωμανιώτικη, η οποία αποτελούσε και 
την παλαιότερη στο νησί. Το έτος 1879 ο πληθυσμός της εβραϊκής κοινότητας στην Κέρκυρα ξεπερνούσε τους 2.500. 
Μετά το πέρας του ολοκαυτώματος και τον αποδεκατισμό της εβραϊκής κοινότητας την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής, 
μόνο 190 κατάφεραν να ξεφύγουν από τα χέρια της Ναζιστικής Γερμανίας, από τους οποίους ένας μεγάλος αριθμός 
μετανάστευσε εκτός του νησιού. αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο της Βενετοκρατίας και τη δίωξη των εβραίων από 
τη Μεσόγειο (1571), οι εβραίοι της Κέρκυρας αποτέλεσαν εξαίρεση, καθώς αποφασίστηκε από την ενετική σύγκλητο, 
ότι “η κοινότητα αυτή των εβραίων απέβαινε ωφέλιμος εις την πόλιν και την νήσον”. 
Το σημερινό κτίριο της εβραϊκής συναγωγής οικοδομήθηκε τον 19ο αιώνα πάνω σε παλαιότερο κτίσμα. Πρόκειται για 
κτίριο ιταλικού τύπου, μια τυπολογία που προέκυψε κατόπιν παπικού διατάγματος, ώστε να μην υπάρχει επαφή των 
χριστιανών με τις τελετές των ισραηλιτών. η εξωτερική όψη με τα τοξωτά παράθυρα είναι αρκετά λιτή, ενώ το υπόγειο 
με τα χαρακτηριστικά σταυροθόλια του παλαιότερου κτιρίου διατηρείται σε καλή κατάσταση.
οδός Βελισσαρίου 4 (εβραϊκή) 
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Παλαιό Φρούριο 
αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα της οχυρωματικής τέχνης τόσο της βυζαντινής εποχής, όσο και της βενε-
τσιάνικης. Το οχυρό αυτό περιέκλειε τη βυζαντινή πόλη του νησιού με το όνομα Κορυφώ (6ος αιώνα μ.Χ.), μετά από 
μεταφορά της πρωτεύουσας  από την ιστορική Παλαιόπολη, η οποία ήταν περισσότερο εκτεθειμένη στις ληστρικές 
επιδρομές. Τις αρχικές εργασίες των Βυζαντινών, τα τείχη των οποίων δε διασώζονται σήμερα, ενίσχυσαν οι Βενετσιάνοι 
το 16ο αιώνα, ανοίγοντας μεταξύ άλλων περισσότερες τάφρους σε μια προσπάθεια να αυξήσουν την αμυντική του 
ικανότητα, ενώ για περισσότερη ασφάλεια λείαναν τα τείχη, προκειμένου ν’ αποτρέψουν οποιαδήποτε μελλοντική από-
πειρα επιδρομέων. 
Δύο μεγάλοι προμαχώνες υψώνονται δεξιά και αριστερά της κεντρικής Πύλης, ενώ οι δύο μεγάλοι Πύργοι (της Ξηράς 
και της Θάλασσας) χτίστηκαν πάνω στις δύο κορυφές, που έδωσαν στην πόλη το βυζαντινό της όνομα, Πόλη των Κο-
ρυφών, μια ονομασία που επεκράτησε τελικά για ολόκληρο το νησί (Corfu). 
στο εσωτερικό του Παλαιού Φρουρίου διατηρούνται επιβλητικά κτίρια, κατασκευασμένα από τους ενετούς και τους 
εγγλέζους, για την εξυπηρέτηση των στρατιωτικών τους αναγκών: μία ενετική φυλακή (1786), η οποία στη συνέχεια 
επεκτάθηκε από τους Άγγλους, έδρα της εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτήτων σήμερα, δύο αγγλικοί στρατώνες (1850), 
που στεγάζουν τα Γενικά αρχεία του Κράτους και τη Δημόσια Βιβλιοθήκη και το πρώην βρετανικό αναρρωτήριο, όπου 
στεγάζεται το Τμήμα Μουσικών σπουδών του ιονίου Πανεπιστημίου. υπάρχει ακόμη και το πρώην βρετανικό νοσοκο-
μείο, στο κέντρο της ακρόπολης, το οποίο ανήκει και αυτό στο ιόνιο Πανεπιστήμιο και αναμένει την αξιοποίησή του. στο 
Φρούριο δεσπόζει ο πανεπιστημιακός ναός του αγίου Γεωργίου (κατασκευάσθηκε το 1840 από το βρετανό αρμοστή 
Howard Douglas), ενώ σ’ έναν καλαίσθητο χώρο εκτίθεται η «Βυζαντινή συλλογή Κέρκυρας», που περιλαμβάνει σπου-

δαίες εικόνες και μωσαϊκά.
στα βόρεια της βενετσιάνικης 
ακρόπολης υπάρχει το Μα-
ντράκι, ένα μικρό λιμανάκι - 
βάση σήμερα του ιστιοπλο-
ϊκού ομίλου, ενώ η τάφρος 
(Κόντρα Φόσσα) που περι-
βάλλει το Παλαιό Φρούριο 
αποτελεί πια ασφαλές αρα-
ξοβόλι για τις βάρκες των 
ερασιτεχνών αλιέων. από τις 
εντυπωσιακές επάλξεις του 
Φρουρίου μπορεί ο επισκέ-
πτης να γευθεί την πανορα-
μική θέα της πόλης και της 
απέναντι ηπειρωτικής ακτής.
Τηλ.: 26610-33324
και 48310
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Νέο Φρούριο  
Άρχισε να χτίζεται 
στο λόφο του αγίου 
Μάρκου από τους 
Βενετσιάνους το 16ο 
αιώνα (η οικοδόμησή 
του ξεκίνησε το 1576 
και ολοκληρώθηκε 
το 1645), όταν έγινε επι-
τακτική η ανάγκη προ-
στασίας της πόλης, την ασφάλεια της οποίας δεν μπορούσε πλέον να εξασφαλίσει το Παλαιό Φρούριο. είναι χτισμένο 
σε δύο επίπεδα, προκειμένου να ανταποκρίνεται στο διπλό του ρόλο: την προστασία του λιμανιού και τον έλεγχο της 
ενδοχώρας. ο σημαντικότερος βενετσιάνος αρχιτέκτονάς του, Francisco Vitelli, προκειμένου να βρει τα οικοδομικά 
υλικά που απαιτούνταν χρειάστηκε να κατεδαφίσει περισσότερα από 2.000 οικήματα, στην πλειοψηφία τους κατοικίες 
και εκκλησίες. Ωστόσο, ανάμεσα στις καταστροφές συγκαταλέγεται και μια από τις ομορφότερες Πύλες της πόλης, η 
Porta Reale. Το Φρούριο αυτό αποτέλεσε την κυριότερη θέση των υπερασπιστών της πόλης της Κέρκυρας το 1716, 
όταν οι Τούρκοι επιχείρησαν να την κυριεύσουν. Μεγάλο τμήμα των τειχών του καταστράφηκε από τους Βρετανούς 
το 1864, προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη ένωση του νησιού με την ελλάδα (1864). Διατηρούνται, χωρίς να 
είναι προσβάσιμες, οι σήραγγες που το ένωναν με το Παλαιό Φρούριο. Το Νέο Φρούριο δέχτηκε σφοδρές επιθέσεις 
και κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. η Πύλη του είναι διακοσμημένη 
μ’ έναν υπέροχο ανάγλυφο λέοντα του αγίου Μάρκου, το έμβλημα της Βενετίας. Τα σημάδια τους άφησαν όμως 
και οι Άγγλοι: δύο αγγλικοί στρατώνες, ο ένας δίπλα στην Πύλη και ο άλλος στο δεύτερο επίπεδο, στο κέντρο της 
ακρόπολης, ενώ υπάρχει και ένας ναός, πιθανότατα του 17ου αιώνα, η Παναγία η σπηλαιώτισσα. σήμερα στο χώρο 
του Φρουρίου στεγάζεται ο Ναυτικός σταθμός του Πολεμικού μας Ναυτικού, ενώ περιοδικά φιλοξενούνται εκθέσεις 
φωτογραφίας και ζωγραφικής, μουσικές συναυλίες, αλλά και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

Τηλ.: 26610-44444
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Ανάκτορο Αγίων Μιχαήλ  
και Γεωργίου
Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της μεγαλύτε-
ρης πλατείας των Βαλκανίων σπιανάδα και 
αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της βρετα-
νικής νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Κτίστηκε 
κατά την περίοδο 1819–1823, από τον Άγ-
γλο αρμοστή Thomas Maitland, υπό την 
επίβλεψη του μηχανικού George Whitmore. 
αποτελεί αναμφισβήτητα το σπουδαιότερο 
μνημείο της Βρετανικής περιόδου. Για την 
κατασκευή του μεταφέρθηκαν υλικά, ιδιαί-
τερα πέτρες, από την άλλη διοικητική περι-
φέρεια του Μαίτλαντ, την Μάλτα. η είσοδός 

του κοσμείται από περιστύλιο 
σε δωρικό ρυθμό που διακόπτεται από δυο μεγαλοπρεπείς τοξωτές πύλες, του αγίου Μιχαήλ στα 

δεξιά και του αγίου Γεωργίου στα αριστερά. στο κεντρικό τμήμα του κτιρίου υπάρχουν ανάγλυφες 
αλληγορικές παραστάσεις των επτά Νησιών του ιονίου. ο εσωτερικός διάκοσμος του κτιρίου 

κοσμείται από γλυπτά και ζωγραφικές παραστάσεις. Τα περισσότερα γλυπτά είναι έργα του 
Κερκυραίου γλύπτη Προσαλέντη. Το ανάκτορο χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία των Άγγλων 

αρμοστών, ως έδρα της ιονίου Γερουσίας, ως έδρα του Τάγματος των αγίων Μιχαήλ και 
Γεωργίου. από το 1913 ως το 1993 στέγασε το μουσείο σινοϊαπωνικής Τέχνης, ενώ σήμερα 
στεγάζει το μουσείο ασιατικής Τέχνης και τη Δημοτική Πινακοθήκη, φιλοξενώντας παράλ-
ληλα διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και περιοδικές εκθέσεις. 
Τηλ.: 26610-30443

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης
στεγάζεται στο ανάκτορο των αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου. στις αίθουσές του εκτίθενται ιστο-

ρικά κειμήλια και έπιπλα από την εποχή της ιονίου Γερουσίας, ενώ στον όροφο εκτίθεται 
η περίφημη συλλογή ασιατικής Τέχνης, που το καθιστά μοναδικό στο είδος του στην ελ-
λάδα. Περιλαμβάνει περισσότερα από 11.000 εκθέματα, τα οποία προέρχονται από την 
Κίνα, την ιαπωνία, τις ινδίες, την Κορέα, την Καμπόζη, τη Ταϊλάνδη και το Θιβέτ. ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελληνοβουδιστική συλλογή με γλυπτά από την Γκαντάρα του 
Πακιστάν, που χρονολογείται από τον 1ο έως τον 5ο μ.Χ. αιώνα. 
Τηλ.: 26610-30443
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Πινακοθήκη  
Δήμου Κέρκυρας
λειτουργεί στην ανατολική πτέρυγα του ανακτόρου των αγ. 
Μιχαήλ και Γεωργίου. Πέρα από τη μόνιμη έκθεσή της, δι-
οργανώνονται κι άλλες εκθέσεις, διαλέξεις, παρουσιάσεις, 
κύκλοι μαθημάτων ιστορίας τέχνης, συναυλίες και εκπαι-
δευτικά προγράμματα. Τα περισσότερα έργα που διαθέτει 
προήλθαν από δωρεές συλλεκτών, αλλά και καλλιτεχνών 
του 19ου και 20ου  αιώνα, όπως του σαμαρτζή, της αγλαΐας 
Παπά, του Φίλιππου Μάκοτσι και του Νικολάου Βεντούρα. 
η έκθεση αφορά κυρίως σε έργα κερκυραίων καλλιτεχνών 
μερικοί από τους οποίους είναι ο Χαράλαμπος Παχής, ο 
υδατογράφος Άγγελος Γιαλλινάς, ο σπυρίδων σκαρβέλης, 
ο οποίος συνέβαλε στη διακόσμηση του αχιλλείου, ο σπύ-
ρος Προσαλέντης, ο αγιογράφος Μιχαήλ Δαμασκηνός, ο 
Παύλος Προσαλέντης ο νεότερος, ο Βικέντιος Μποκατσιά-
μπης, ο Γεώργιος σαμαρτζής, καθώς και οι ζωγράφοι και χαράκτες λυκούργος Κογεβίνας και Νικόλαος Βεντούρας. 
ορισμένα από τα πιο αξιόλογα έργα της Πινακοθήκης, τα οποία μαρτυρούν την καλλιτεχνική άνθηση του νησιού είναι 
“η δολοφονία του Καποδίστρια” του Χ. Παχή, “Το σπίτι του Γιαλλινά” και “Το καντούνι του Βιανέλλου” του Ν. Βε-
ντούρα, ο “Μαρκάς” και το “Κοπάδι” του αγ. Γιαλλινά, η “σφίγγα” του σπ. σκαρβέλη, ο “Πολεμιστής του ‘21” του 
σπ. Προσαλέντη, ο “Άραβας Μουσικός” του Π. Προσαλέντη, ο “Κουρδιστής του πιάνου” και “Νυξ εν Κερκύρα” του Γ. 
σαμαρτζή, η “αποτομή του Προδρόμου” και ο “λιθοβολισμός του αγίου στεφάνου” του Μ. Δαμασκηνού, καθώς και 
η “αυτοπροσωπογραφία” της αγλ. Παππά. ανάκτορα Μιχαήλ και Γεωργίου, Τηλ: 26610-48690 

Ιόνιος Βουλή
Βρίσκεται στην οδό ανδρέα Μουστοξύδη, γνωστή ως Πλατύ Καντούνι. από την ίδρυση του ιονίου Κράτους (1817) μέχρι 
το 1849 η Βουλή συνερχόταν στα ανάκτορα. από το έτος 1849 μεταφέρθηκε σε δημόσιο κτίριο στην ίδια τοποθεσία 
όπου βρίσκεται και σήμερα. Το 1852, ωστόσο, το κτίριο αυτό κάηκε μετά από πιθανό εμπρησμό. Μετά την πυρκαγιά η 
10η Βουλή των ιονίων αποφάσισε την ανοικοδόμηση νέου κτιρίου. Το νέο Βουλευτήριο σχεδίασε ο αρχιτέκτονας ιωάν-
νης Χρόνης σε νεοκλασικό ρυθμό. η ανέγερσή του ξεκίνησε το 1854 και ολοκληρώθηκε το 1855. η 11η, 12η και 13η 
Βουλή συνεδρίασαν στο νέο κτίριο, όπου το 1863 αποφασίστηκε η Ένωση της επτανήσου με την ελλάδα. Το 1869 το 
Βουλευτήριο εκχωρήθηκε ως δωρεά στην κοινότητα των αγγλικανών. Το 1943 το κτίριο κάηκε από τους εμπρησμούς 
των Γερμανών και αναστηλώθηκε λίγα χρόνια αργότερα, υπό την εποπτεία του αρχιτέκτονα ιωάννη Κόλλα. στο εσωτερι-
κό του κτιρίου υπάρχει εξώστης, ο οποίος  στηρίζεται σε ελλειπτικό περιστύλιο, ενώ στην είσοδό του υπάρχει μαρμάρινη 
πλάκα στην οποία αναγράφονται τα εξής: 
«ΕΝ ΤΩ ΑΡΧΑΙΩ ΤΟΥΤΟ ΙΩΝΙΩ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΩ Η ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΘΕΛΗΣΕΙ ΙΟΝΙΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ-
ΤΑΤΙΔΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΕΨΗΦΙΣΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΝΗΣΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΗ 23Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1863».  
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Αρχαιολογικό Μουσείο*
η συλλογή περιλαμβάνει ευρήματα από την αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, την 
Κερκυραϊκή Κασσιώπη, καθώς και από ανασκαφές της Θεσπρωτίας. Μερικά από τα 
πιο εντυπωσιακά εκθέματα του αρχαιολογικού Μουσείου, που υποδηλώνουν και την 

ακμή του νησιού κατά την αρχαϊ-
κή περίοδο, αποτελούν το περίφημο 
αέτωμα της Γοργόνας, με διαστάσεις 17 μ. πλάτος και 3,18 
ύψος, από τη δυτική όψη του δωρικού ναού της αρτέμιδος 
(590-580 π.Χ.), το επιτύμβιο αρχαϊκό λιοντάρι του Μενεκράτη 
(τέλη του 7ου αιώνα π.Χ.), το οποίο οφείλει την ονομασία 
του στο γεγονός ότι βρέθηκε σε κυκλικό κενοτάφιο του Με-
νεκράτη και το αριστερό τμήμα ενός αρχαϊκού αετώματος (το 
αέτωμα του Διόνυσου 500 π.Χ.), με διαστάσεις 2,73 μ. μήκος 
και 0,68-1,29 ύψος, που βρέθηκε στην περιοχή Φιγαρέτο και 
εικονίζει με ζωντάνια μια σκηνή Διονυσιακού συμποσίου. 
Άλλα, εξίσου αξιόλογα έργα της αρχαϊκής περιόδου, είναι 
το χάλκινο αγαλμάτιο τρέχοντος νέου “κωμαστού” (570 
π.Χ.), ο οποίος με το αριστερό του χέρι κρατά “ρυτό”, η 
κεφαλή κούρου του 6ου αιώνα π.Χ., η οποία βρέθηκε στις 
ανασκαφές της Παλαιόπολης στο Mon Repos, το πήλινο 
αγαλματίδιο της αρτέμιδος (490 πΧ), που βρέθηκε στην πε-
ριοχή Κανόνι, ο κούρος της Κέρκυρας (530 π.Χ.) από Πα-
ριανό μάρμαρο, καθώς και η επιτύμβια στήλη του αρνιάδα 
(630-600 π.Χ.), που βρέθηκε στο αρχαϊκό νεκροταφείο στην 
περιοχή Γαρίτσα. επίσης, στο Μουσείο μπορεί να θαυμάσει 
κανείς ευρήματα της Παλαιολιθικής εποχής και πρώιμης 
εποχής του Χαλκού, όπως ακόμα και νεότερα αντικείμενα 
της ελληνιστικής και ρωμαϊκής Περιόδου. 
Βράϊλα αρμένη 1, Tηλ: 26610 - 30680

*Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό την περίοδο του Πάσχα, 
λόγω ανακαίνισης.
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Βυζαντινό Μουσείο Αντιβουνιώτισσας
Το Μουσείο στεγάζεται στον ι. Ν. υπεραγίας Θεοτόκου αντιβουνιώτισσας και 
αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και πλουσιότερα εκκλησιαστικά μνημεία 
της πόλης, που πιθανότατα κτίστηκε στο τέλος του 15ου αιώνα. είναι μια 
μονόχωρη, ξυλόστεγη βασιλική, που διασώζει άθικτη την ιδιαιτερότητα του 
κερκυραϊκού ναού της εποχής. στην ανατολική πλευρά υπάρχει αίθριο, στο 
νότιο τοίχο του οποίου συμφύεται το κωδωνοστάσιο. ο ναός εσωτερικά είναι 
ιδιαίτερα υποβλητικός με ψηλά στασίδια, ζωγραφιστή “ταπετσαρία” στους 
τοίχους και ουρανία με επίχρυσα ξυλόγλυπτα θέματα. Το τέμπλο είναι λί-
θινο όπως λίθινες είναι και οι πλάκες του δαπέδου του κυρίως ναού, όπως 
και των εξωναρθήκων, όπου οι περισσότερες είναι επιτάφιες με εγχάρακτα ή 
ανάγλυφα ονόματα και οικόσημα ευγενών, μεγάλων πρωτοπαπάδων, αλλά 
και γενικότερα σημαντικών προ-
σώπων της Κέρκυρας.
Το 1979 οι κτητορικές οικο-
γένειες αλαμάνου, Μυλωνό-
πουλου, ριζικάκη και σκάρπα 
αποφάσισαν να δωρίσουν το 
ναό στο ελληνικό Δημόσιο, 
με τον όρο να λειτουργήσει ως 

μουσείο. από το 1984 λειτουργεί ως βυζαντινό μουσείο, όπου 
εκτίθεται πλούσια συλλογή φορητών εικόνων και κειμηλίων, με σημαντικά 
έργα (15ου – 19ου  αιών.), που προβάλλουν σε υψηλό αισθητικό επίπεδο 
τη σύνθεση της βυζαντινής παράδοσης με τις επιδράσεις της δυτικής τέχνης. 
συγκεκριμένα εκτίθενται περίπου ενενήντα εικόνες, μεταξύ των οποίων η 
εικόνα της Θεοτόκου οδηγήτριας Καστελλάνων (15ου αιώνα), Μακεδονι-
κής σχολής, η εικόνα των αγίων σεργίου, Βάκχου και ιουστίνης του Μιχαήλ 
Δαμασκηνού, ζωγραφισμένη για τον ναό της Τριμάρτυρος (Γαρίτσα), μετά 
την ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571), τις εικόνες του Δωδεκαόρτου του 
εμμ. Τζάνε, την ωραία εικόνα με θέμα το “Μη μου άπτου”, παραγγελία 
της οικογένειας ιουστινιάνη, καθώς και σε μεμονωμένα έργα των Μόσκου, 
Θ. Πουλάκη, Βίκτωρος, εμμ. σκορδίλη και του Κωνσταντίνου Κονταρίνη.
αρσενίου (Μουράγια), Τηλ.: 26610-38313
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Μουσείο Χαρτονομισμάτων
Πρόκειται για το μοναδικό Μουσείο του είδους του, που λει-
τουργεί από το 1981 στην ελλάδα κι ένα από τα ελάχιστα στον 
κόσμο. στεγάζεται σε μια ειδικά διαμορφωμένη πτέρυγα του κτι-
ρίου της πρώτης Τράπεζας στον ελληνικό χώρο (ιονικής). Περι-
λαμβάνει μια αξιόλογη συλλογή από σπάνια χαρτονομίσματα, 
μήτρες εκτύπωσης, φωτογραφίες και μακέτες. Το εντυπωσιακό 
είναι ότι παρουσιάζει όλα τα στάδια παραγωγής χαρτονομι-
σμάτων, ξεκινώντας από τον αρχικό σχεδιασμό του και την πα-
ραγωγή χαρτιού, ως τον τρόπο καταστροφής τους σε παλιούς 
κλιβάνους. ανάμεσά τους ξεχωρίζουν: τα χαρτονομίσματα που 
εξέδωσε η ιονική Τράπεζα από το 1839 έως το 1920. επίσης, 
τα πρώτα χαρτονομίσματα, που κυκλοφόρησαν στην απελευ-
θερωμένη ελλάδα το 1831, επί κυβερνήσεως ιωάννη Καποδί-
στρια, καθώς και τα πρώτα χαρτονομίσματα που κυκλοφόρησε 
η εθνική Τράπεζα της ελλάδος το 1840. αξίζει να δει κανείς και 
τη συλλογή από χαρτονομίσματα της μεταπολεμικής περιόδου, 
που προέρχονται από διάφορες χώρες του κόσμου, μεταξύ των 
οποίων και ένα κινέζικο χαρτονόμισμα, που χρονολογείται από 
το 1300 και είναι ένα από τα παλαιότερα που σώζονται σε πα-
γκόσμιο επίπεδο.

Κτίριο της Alpha Bank, στην Πλακάδα του αγίου (Πλ. ηρώων). Τηλ.: 26610-41552

Μουσείο Διονυσίου Σολωμού 
(Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών)
ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος σολωμός, ο οποίος καταγόταν από τη Ζάκυνθο, έζησε τα περισσότερα και παραγω-
γικότερα χρόνια της ζωής του στη Κέρκυρα (από το 1828 έως το 1857, έτος θανάτου του). ανέπτυξε στενή φιλία με 
τον κερκυραίο μουσικό Νικόλαο Μάντζαρο, ο οποίος μελοποίησε μεταξύ άλλων ποιημάτων του ποιητή και τον «΄υμνο 
εις την ελευθερίαν», τον εθνικό ύμνο της ελλάδος. Το σπίτι που έζησε όλα αυτά τα χρόνια ο εθνικός ποιητής, υπέστη 
μεγάλες ζημιές κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά αναστηλώθηκε και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο 
και έδρα της «εταιρείας  Κερκυραϊκών σπουδών». στον εκθεσιακό χώρο του διασώζονται μεταξύ άλλων το γραφείο 
του ποιητή, συλλογή από προσωπικά του είδη και σπάνια ενθύμια, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συλλογή με τις 
ανέκδοτες φωτογραφίες που εκτίθενται στο Μουσείο και παρουσιάζουν πρόσωπα και γεγονότα, που σχετίζονται με τη 
ζωή, το έργο και την ταραγμένη εποχή στην οποία έζησε ο μεγάλος ποιητής. 
αρσενίου 2, Μουράγια, τηλ.: 26610-30674
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Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας
αποτελεί το αρχαιότερο πνευματικό ίδρυμα της νεότερης ελλάδας. 
ιδρύθηκε το 1836 στο πρότυπο της ομώνυμης εταιρείας της Γενεύης, 
της οποίας μέλη ήταν ο Καποδίστριας, ο Κάλβος και πολλοί άλλοι 
επιφανείς επτανήσιοι. ο ιδρυτές της αναγνωστικής εταιρείας ήταν από-
φοιτοι κυρίως ιταλικών πανεπιστημίων, εκδιωχθέντες οι περισσότεροι 
από την ιταλία ως καρμπονάροι. Μέλη της υπήρξαν: ο Διονύσιος 
σολωμός, ο Νικόλαος Μάντζαρος, ο λορέντζος Μαβίλης, ο Ντίνος 
Θεοτόκης, κ.α. Κατέχει ως κύριο πλούτο της την ανεκτίμητη ιονική 
Βιβλιοθήκη. είναι μέλος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας σωματείων 
και ιδρυμάτων “Europa Nostra”. οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις, 
εκθέσεις, σεμινάρια και μουσικές εκδηλώσεις. εκδίδει ετήσιο Δελτίο 
με μελέτες σε επτανησιακά και κερκυραϊκά θέματα. Το 1978 για την 
πολιτισμική της προσφορά βραβεύτηκε από το ανώτατο πνευματικό 
ίδρυμα της χώρας την ακαδημία αθηνών.
Καποδιστρίου 120, Τηλ.: 26610-39528

Μουσείο Μουσικής 
«Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος» 
 Το Μουσείο της Φιλαρμονικής εταιρείας Κερκύρας αποτελεί το μοναδικό του είδους 
του στην ελλάδα και εγκαινιάστηκε τον σεπτέμβριο του 2010, ακριβώς 170 έτη μετά 
την ίδρυση της Φιλαρμονικής. Το Μουσείο σκιαγραφεί την πορεία του ιδρύματος 
μέσα στους δύο αιώνες αδιάκοπης δράσης, παρουσιάζοντας σημαντικά τεκμήρια, 
όπως όργανα, προσωπογραφίες, μαθητολόγια, φωτογραφικό υλικό, παρτιτούρες, 

ηχητικά ντοκουμέντα. Το Μουσείο περιέχει πέντε θεματικές ενότητες, οι οποίες απεικονί-
ζουν τις δραστηριότητες και την ιστορία του ιδρύματος: 1. ίδρυση, διοίκηση, οργάνωση, 2. 

εκπαιδευτικό έργο, 3. συναυλίες, 4. μπάντα, 5. τα πρόσωπα και τα έργα τους.
α ν ά - μεσα στα εκθέματα του Μουσείου ξεχωρίζουν ιδιαίτερα παρτιτούρες του Νικολάου Μάντζαρου, 
του σπυρίδωνος σαμάρα, του Παύλου Καρρέρ, του Διονυσίου ροδοθεάτου και του αλεξ. Γκρεκ, η συλλογή με μουσικά 
όργανα εποχής, ενθυμήματα του μαέστρου σπυρίδωνος Δουκάκη, καθώς και εικαστικά έργα καλλιτεχνών, όπως του σπ. 
Προσαλένδη, του Άγ. Γιαλλινά και του Π. Παυλίδη Μινώτου.
Νικηφόρου Θεοτόκη 10, Τηλ.: 26610- 39289 (εσωτ. 6)
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Κανόνι
Βρίσκεται νότια από τη χερσόνησο της Παλαιόπολης. ονομάστηκε έτσι ύστερα από την τοποθέτηση εκεί συστοιχίας 
πυροβολικού από τους Γάλλους το 1798. Ένα από τα κανόνια της πυροβολαρχίας σώζεται και εκτίθεται στο τουριστικό 
περίπτερο. Κάτω από την περιοχή αυτή βρίσκεται η Ιερά Μονή Βλαχερνών (κτίστηκε τον 17ο αιώνα), που ενώνεται 
με τη στεριά με προκυμαία. από εδώ μπορεί κανείς να επισκεφθεί το Ποντικονήσι, στο οποίο υπάρχει το γραφικό 
παρεκκλήσι του Παντοκράτορα. η εντυπωσιακά γραφική θέα από το Κανόνι ενέπνευσε τον Γερμανό ζωγράφο Μπέκλιν 
να ζωγραφίσει τον πίνακα «Το νησί των Νεκρών». αυτή η τοποθεσία είναι από τις πιο γοητευτικές στην Κέρκυρα και 
αποτελεί ένα από τα πέντε πιο γνωστά αξιοθέατα της ελλάδας. 

Παλαιόπολη (Mon Repos)
Το εξαιρετικό άλσος  βρίσκεται στην περιοχή που είχε ιδρυθεί η αρχαία 
πόλη. οφείλει τη μοναδικότητά του στα αρχαιολογικά ευρήματα και στη θε-
ρινή κατοικία Mon Repos που σήμερα φιλοξενεί τμήμα του αρχαιολογικού 
Μουσείου. Το Μοn Repos είναι μία έπαυλη νεοκλασικού ρυθμού που χτί-
στηκε το 1825 σε σχέδια του Sir George Whitmore και χρησίμευσε ως θερι-
νή κατοικία των Άγγλων αρμοστών και της ελληνικής βασιλικής οικογένειας. 
ο σπάνιος κήπος του περιλαμβάνει περίπου 2000 είδη φυτών, προερχόμενα 
από τις αγγλικές Μεσογειακές αποικίες.  
εκτός από το Μουσείο του Μον ρεπό,  σημαντικά αξιοθέατα αποτελούν ο 

δωρικός ναός του Καρδακίου, το σπή-
λαιο κάτω από το ναό, το ηραίο (δωρι-
κός ναός του 7ου αι. π.Χ αφιερωμένος 
στην ακραία Ήρα), η μεταβυζαντινή 
εκκλησία του σωτήρος, το διώροφο 
οικοδόμημα γοτθικής μορφής (κατοι-
κία Κόλχουαμ), το ερειπωμένο κτίσμα 
αγγλοκρατίας, διώροφο κτίριο αποικι-
ακού ρυθμού (αμαξοστάσιο - στρατώ-
νες) και το Μοναστήρι της αγίας ευφη-
μίας που είναι το αρχαιότερο γυ-ναικείο 
μοναστήρι στο νησί και αναφέρεται σε 
έγγραφο του 1478.
Το καλοκαίρι στο άλσος λειτουργεί το 
θέατρο “ρένα Βλαχοπούλου”. 
Tηλ: 26610 20980
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Αχίλλειο
Βρίσκεται εννέα χιλιόμετρα ανατολικά της πό-
λης, σ’ έναν κατάφυτο λόφο, περιτριγυρισμένο 
από κήπους. ανάκτορο σε ρυθμό πομπηιανού 
μεγάρου, που χτίστηκε την περίοδο 1889-1892, 
σε σχέδια του ιταλού αρχιτέκτονα Raffaelle 
Carito, ως ησυχαστήριο της αυτοκράτειρας της 
αυστρίας ελισάβετ (πιο γνωστής ως σίσσυ). Κύ-
ριο χαρακτηριστικό του είναι το πλήθος αγαλ-
μάτων, που απεικονίζουν μορφές της ελληνικής 
μυθολογίας και ήρωες από τα έπη του ομήρου 
και ιδιαίτερα του αχιλλέα, από τον οποίο έλαβε 
και το όνομά του. στην οροφή του ισογείου δε-
σπόζει η νωπογραφία που απεικονίζει τις τέσσε-
ρις εποχές του χρόνου, ενώ στο παρεκκλήσι του 
ανακτόρου η τοιχογραφία με την απεικόνιση της 
δίκης του Χριστού. Τα πιο εντυπωσιακά αγάλμα-
τα είναι αυτά των ολύμπιων θεών, το περιστύ-
λιο των εννέα Μουσών και το περίφημο άγαλμα 
του θνήσκοντα αχιλλέα. εντύπωση προκαλεί το 
τεράστιο άγαλμα του αχιλλέα ύψους 11,5 μ. στον κήπο του ανακτόρου, με την πανοραμική θέα. 
Το παλάτι αγοράστηκε το έτος 1907 από τον Κάιζερ της Γερμανίας Γουλιέλμο, ο οποίος πραγματοποίησε αρκετές πα-
ρεμβάσεις στο κτίριο, ενώ κατά τη διάρκεια του α΄ και Β΄ παγκοσμίου πολέμου υπέστη το κτήριο αρκετές φθορές. Μετά 
την αποκατάσταση των ζημιών και την πρόσφατη ανακαίνισή του, το παλάτι φιλοξένησε το Καζίνο της Κέρκυρας, ενώ 
σήμερα λειτουργεί ως Μουσείο και ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Γαστούρι, Τηλ.: 26610-56210

Μουσείο Ιωάννη Καποδίστρια
λειτουργεί στην εξοχική κατοικία της οικογένειας του πρώτου Κυβερνήτη της ελλάδας ιωάννη 

Καποδίστρια, αποτελώντας από το 1981, εκτός από οικογενειακό μουσείο και την έδρα του 
Κέντρου Καποδιστριακών σπουδών. Βρίσκεται στη θέση Κουκουρίτσα, στο χωριό ευρωπού-
λοι και αποτελεί δωρεά της Μαρίας Δεσύλλα–Καποδίστρια, Δήμαρχο Κερκυραίων (1956 – 
59) και πρώτη ελληνίδα δήμαρχο. η οικία και το κτήμα αποτελούσαν περιουσία της οικογέ-
νειας Καποδίστρια από την εποχή που ζούσε ο Κυβερνήτης. στον εκθεσιακό χώρο εκτίθενται 
προσωπικά αντικείμενα του ιωάννη Καποδίστρια, έπιπλα της εποχής και οικοσκευές, που 
χρησιμοποιήθηκαν από τον μεγάλο κερκυραίο πολιτικό, που η διαδρομή του σημάδεψε την 

ιστορία όχι μόνο της νεότερης ελλάδας, αλλά και της σύγχρονης ευρώπης. 
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Γαρδίκι
Χαμηλός λόφος στους πρόποδες του Aη-Mαθιά (κοινότητα αγίου Ματθαίου), όπου διατηρούνται τα οκταγωνικά ελ-
λειπτικά τείχη βυζαντινού κάστρου. Κτίστηκε πιθανότατα τον 13ο αιώνα από τον Mιχαήλ Άγγελο τον B’, Δεσπότη της 
Hπείρου, ο οποίος έχτισε και το Aγγελόκαστρο. Έχει σχήμα οκταγώνου μ’ έναν ισχυρό πύργο σε κάθε γωνιά και για το 
χτίσιμό του χρησιμοποιήθηκαν υλικά της αρχαιότητας. Eνδιαφέρον παρουσιάζουν τα υπολείμματα αρχαίων τειχών στο 
εσωτερικό του, καθώς και υπολείμματα αρχαίων ναών που βρίσκονται ενσωματωμένα στα τείχη. 

Αγγελόκαστρο
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά κάστρα της ελλάδας. Βρίσκεται στην κορυφή της υψηλότερης αιχμής της 
ακτής του νησιού στη βορειοδυτική ακτή, κοντά στο χωριό Κρήνη και απέναντι από την Παλαιοκαστρίτσα, σε υψόμε-
τρο 330 μ. η προέλευση του ονόματός του, αλλά και ο χρόνος κατασκευής του δεν είναι απολύτως σαφή. ορισμένοι 
ιστορικοί αναφέρουν ότι το 1214 ο δεσπότης της ηπείρου Μιχαήλ α΄ Κομνηνός, κατέλαβε την Κέρκυρα και μετά από το 
θάνατό του, ο Μιχαήλ Β’ Κομνηνός, οχύρωσε την περιοχή χτίζοντας το κάστρο και του έδωσε το όνομα του πατέρα του: 

αγγελόκαστρο. Για μικρό διάστη-
μα χρησίμευσε και ως πρωτεύουσα 
της Κέρκυρας, αφού ο κυβερνήτης 
ζούσε εκεί. Το 1403 αποκρούστηκε 
επίθεση των Γενοβέζων πειρατών. η 
είσοδος του κάστρου είναι αψιδωτή, 
αλλά το εσωτερικό του είναι σχεδόν 
ολοκληρωτικά ερειπωμένο, με τα 
δωμάτια και τις αποθήκες να έχουν 
γκρεμιστεί. σε σκοτεινή σπηλιά, μέσα 
στο κάστρο, υπάρχει εκκλησία αφι-
ερωμένη στους Ταξιάρχες, με μία 
όμορφη τοιχογραφία της Παρθένου. 
επειδή η τοποθεσία του κάστρου 
βρίσκεται σε σημαντική στρατηγική 
θέση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 
στην τοπική ιστορία. Κατά τη διάρκεια 
των ανασκαφών το 1997 από την 
εταιρεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων 
Κέρκυρας, ανακαλύφτηκαν στην 
άκρη της ακρόπολης δύο αρχαίοι 
χριστιανικοί τάφοι, αποδεικνύοντας 
ότι η περιοχή κατοικείτο από την 
πρώιμη βυζαντινή περίοδο (5ος-
7ος αι. μ.Χ.). 
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Καστέλλο  Μιμπέλι 
Περισσότερο γνωστό ως «Καστέλλο», λιγότερο γνωστό ως 
Βίλλα Μιμπέλι και ακόμα λιγότερο γνωστό ως «Πύργος των 
Πολυλάδων», βρίσκεται στην Κάτω Κορακιάνα. σήμερα, ένα 
από τα κτίρια του συγκροτήματος (Καστελλίνο), λειτουργεί 
ως παράρτημα της εθνικής Πινακοθήκης. Κάτω Κορακιάνα, 
Τηλ.: 26610 93333

Φρούριο Κασσιώπης
η Κασσιώπη αποτελεί μια από τις πιο αναπτυγμένες περιοχές 
της βόρειας Κέρκυρας με χαρακτηριστικό γνώρισμα το γρα-
φικό της λιμάνι. Πρόκειται για τη δεύτερη πόλη του νησιού 
την περίοδο των κλασικών χρόνων, όπως μας μαρτυρεί ο 
Θουκυδίδης.
ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το φρούριο της Κασσιώ-
πης, το οποίο θεωρείται το αρχαιότερο φρούριο του νησιού 
και ένα από τα πιο ισχυρά κάστρα της κερκυραϊκής υπαί-
θρου. Με την πάροδο των αιώνων και μέχρι τον μεσαίωνα, 
οι οχυρώσεις του κάστρου παρουσίασαν μεγάλες φθορές, 
αποτέλεσμα της σταδιακής εγκατάλειψής τους στους χρόνους 
της ύστερης ενετοκρατίας.
σήμερα διασώζεται το περιτείχισμα του Φρουρίου, οι πύργοι 
του, η είσοδός του από ογκώδεις λίθους, οι προμαχώνες, 
η στέρνα (υδατοδεξαμενή) και μερικά κανόνια της ενετικής 
περιόδου.

Παρατηρητήριο του Κάιζερ
σημαντικό αξιοθέατο αποτελεί το Παρατηρητήριο του Κά-
ιζερ, στην κορυφή του λόφου του Πέλεκα, σε υψόμετρο 
270 μ. Πρόκειται για το μέρος που έγινε γνωστό από τον 
Κάιζερ Γουλιέλμο τον Β΄, ο οποίος το επισκεπτόταν συχνά 
για να θαυμάσει την υπέροχη θέα. εκτός από το παρατηρη-
τήριο, μπορεί κανείς να απολαύσει ένα εντυπωσιακό ηλιο-
βασίλεμα.
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Λαογραφικό Μουσείο Μέσης
Το ιστορικό και λαογραφικό Μουσείο στεγάζεται σ’ ένα παραδοσιακό κτή-
ριο του χωριού σιναράδες. ιδρύθηκε από την ιστορική - λαογραφική εται-
ρεία Κερκύρας (1982), με πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού και ερευνητή 
Νίκου Πακτίτη και στους δύο ορόφους του εκτίθεται πλούσιο λαογραφικό 
υλικό από την κεντρική κερκυραϊκή ύπαιθρο. στο πρώτο επίπεδο ο επισκέ-
πτης μπορεί να δει πως ήταν μια χωριάτικη κατοικία το 1960, ενώ στο δεύ-
τερο, που αποτελείται από ένα μικρό δωμάτιο, εκτίθενται μικρές συλλογές. 
σιναράδες, Tηλ.: 26610-54962

Μουσείo Ελιάς
στο χωριό Κυνοπιάστες, ένα γραφικό χωριό επτά χιλιομ. δυτικά της 
πόλεως, λειτουργεί το «Μουσείο της ελιάς». Πρόκειται για το πρώ-
ην ελαιοτριβείο Παϊπέτη, ένα από τα χίλια που λειτουργούσαν με 
τον παραδοσιακό τρόπο στο νησί μέχρι το 1970. στεγασμένο σ’ ένα 
τέλεια συντηρημένο κτίσμα των αρχών του 20ου αιώνα, προσφέρει 
στον επισκέπτη την ευκαιρία να θαυμάσει μια πλούσια συλλογή ερ-
γαλείων και μέσων επεξεργασίας της ελιάς, καθώς και φωτογραφίες 
από την αγροτική ζωή των αρχών του περασμένου αιώνα.
Κυνοπιάστες, Τηλ.: 26610-49301, 2.

Λαογραφικό Μουσείο Αχαράβης
στο μουσείο αυτό εκτίθενται αντικείμενα, φωτογραφίες, σχέδια και κείμενα της Κέρκυρας των τριών τελευταίων αιώνων, 
με σαφή αναφορά στα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού της υπαίθρου. Τηλ.: 26630 63052.

Υδροβιότοποι της Κέρκυρας
η λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου, που βρίσκεται κοντά στο 
Κανόνι, ήταν ένα από τα δύο λιμάνια της αρχαίας Κέρκυρας, 
γνωστό ως υλλαϊκός λιμένας. σήμερα, μαζί με την παραλιακή 
ζώνη, αποτελεί υδροβιότοπο μεγάλης οικολογικής αξίας. 
στο βόρειο μέρος του  νησιού, η λιμνοθάλασσα αντινιώτη, 
τόπος ιδιαίτερης αισθητικής αξίας, φιλοξενεί σημαντικά είδη 
της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής.
Με έκταση 6.000 στρεμμάτων, η λιμνοθάλασσα των Κορισ-
σίων στη νοτιοδυτική Κέρκυρα, αποτελεί έναν ακόμα σημα-
ντικό υδροβιότοπο, πόλο έλξης για 126 είδη πουλιών. 
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Παραδοσιακοί οικισμοί
ο πλούτος και η ποικιλομορφία της κερκυραϊκής αρχιτεκτο-
νικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αναδεικνύεται σε δεκάδες 
παραδοσιακούς οικισμούς που είναι διάσπαρτοι κατά μήκος 
και πλάτος του νησιού. ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να 
περιηγηθεί στα πλακόστρωτα σοκάκια, να θαυμάσει τα παλιά 
σπίτια, τα παλιά αρχοντικά και τις πολυάριθμες τοπικές εκ-
κλησίες και μοναστήρια, με πλούσιο εσωτερικό διάκοσμο και 
πανέμορφα τέμπλα, που συχνά πολλά απ΄ αυτά ανάγονται 
στη Βυζαντινή και ενετική περίοδο.
στους παραδοσιακούς αυτούς οικισμούς, όπως η Παλιά Πε-
ρίθεια αποτυπώνεται και εκφράζεται ο τρόπος ζωής των κα-
τοίκων, οι διάφορες τεχνοτροπίες και οι αισθητικές προτιμή-
σεις, τα καλλιτεχνικά ρεύματα και οι κοινωνικές σχέσεις, που 
διαμορφώθηκαν κατά τη μακραίωνη ιστορία της Κέρκυρας. 

Λευκίμμη - Αλυκές
σε απόσταση 40 χλμ. νότια της πόλης της Κέρκυρας βρίσκεται 
η λευκίμμη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού, χτισμένη 
κοντά στη θάλασσα. Διατηρεί πολλά παραδοσιακά στοιχεία, τα 
οποία συνδυάζει αρμονικά με τα σύγχρονα. 
αναμφισβήτητα, το κυριότερο αξιοθέατό της είναι το φυσικό πλω-
τό ποτάμι, που διασχίζει το κέντρο της και παρέχει καταφύγιο στις 
ψαρόβαρκες, αποτελώντας ταυτόχρονα ιδανικό σημείο για περί-
πατο. 
ανατολικά της κωμόπολης βρίσκονται οι αλυκές της, των οποί-
ων η δημιουργία ανάγεται στη βυζαντινή εποχή, κατά την οποία 
είχε ήδη αναπτυχθεί η μονοπωλιακή εκμετάλλευσή του αλατιού 
μέχρι και τα 1988. σήμερα έχουν αναπαλαιωθεί οι δύο βενετσιά-
νικες αλαταποθήκες, ενώ παράλληλα στο χώρο των αλυκών 
λειτουργεί Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπου πραγμα-
τοποιούνται και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
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