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Η ΠΟΛΗ-ΣΚΗΝΗ

• ΠΟΛΙΣ, ΠΟΛΙΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ , ΠΟΛΙΤΙ ΣΜΟΣ λέξεις ομόρριζες που συνδέουν 
την έννοια του ενεργού πολίτη στη λειτουργία της πόλης.

• Στα Επτάνησα, και ειδικά στην Κέρκυρα με την παλιά πόλη μνημείο της 
ΟΥΝΕΣΚΟ, βενετσιάνικα φρούρια, μουσεία  κ.ά,  η επένδυση στη σύνδεση 
πολιτισμού και θεματικού τουρισμού, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. 

• Η ανάδειξη του ιστορικού στοιχείου, αλλά και η σύνδεση του με τη σύγχρονη, 
καλλιτεχνική δημιουργία, θα δώσει την ανάσα εκείνη σε τόπους κατά βάση 
απομονωμένους  από το διεθνές πολιτιστικό γίγνεσθαι, αλλά με πλούσια 
καλλιτεχνική δραστηριότητα και κοσμοπολιτισμό, όπως η Κέρκυρα. 

• Η ενσωμάτωση της Πόλης ως σκηνικός χώρος και η διείσδυση του αστικού 
ιστού σε μία διευρυμένη ‘θεατρικότητα’, συνάδει με τον χαρακτήρα της 
Κέρκυρας, και τη διάδραση  που οφείλει να πετύχει το ΔΗΠΕΘΕ προς την 
ευρύτερη κοινωνία.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  Απρίλιος - Μάιος  2019



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
• Στο πρότυπο της «λόντζα» (loggia, lounge) ή αλλιώς «φόρο» 

(forum) των ιταλικών κυρίως πόλεων – το σημείο όπου 
συναντιούνται οι κάτοικοι όταν αφήνουν την ιδιωτική ή την 
επαγγελματική τους σφαίρα, όπως την ορίζει ο Ηλίας 
Τουμασάτος στην ανακοίνωση του στο συνέδριο:  ‘Το 
επτανησιακό θέατρο μέσα από το έργο των καλλιτεχνών και 
την ιστορική μνήμη’

• «Η σκηνή και το άστυ. Η ενσωμάτωση των σκηνικών χώρων 
στον  αστικό ιστό της πόλης» 

• “ Συνήθως πρόκειται για μια κεντρική πλατεία ή έναν δρόμο (ή 
ένα μικρό σύμπλεγμα από πλατείες και δρόμους) που η θέση 
του στον οικιστικό ιστό της πόλης, οι συνήθειες των κατοίκων, 
αλλά και οι υποδομές που έχουν διαμορφωθεί εκεί, την έχουν 
αναγορεύσει σε «σκηνή της πόλης». Ένα τμήμα της πόλης 
μακριά από το σπίτι, που δεν το επισκέπτεσαι για να 
βιοποριστείς, και στο οποίο ο πολίτης-περιπατητής

• α.  περνάει ευπρεπώς ενδεδυμένος (όχι με τα ρούχα της 
δουλειάς ή τα ρούχα που φοράει μέσα στο σπίτι), δηλαδή με 
ένα «κοινωνικό κοστούμι», υπαγορευόμενο συχνά από τον 
κοινωνικό του ρόλο,

• β. έχει σκοπό την αναψυχή του (με την έννοια των 
συναντήσεων, της ψυχαγωγίας, αλλά και αγορών)

• γ. έχει συναίσθηση ότι τον βλέπουν, τον γνωρίζουν και 
παρακολουθούν τις κινή¬σεις του οι άλλοι συμπολίτες του και

• δ. έχει σκοπό και ο ίδιος να δει και άλλους συμπολίτες του, με 
σκοπό και να αποκτήσει υλικό για ιδιωτικές συζητήσεις”



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Κάτω από το ‘forum’ λοιπόν, συγκεκριμένη περίοδο 
του έτους, θα δημιουργηθεί  ένα  site-specific - 
θέατρο της ‘αγοράς’, που θα εκμεταλλεύεται 
συγκεκριμένα σημεία της Πόλης, τις σύγχρονες  
τεχνολογίες, τις διαδραστικές  μορφές τέχνης.
Μια σειρά δράσεων, που θα ενώσει το καλλιτεχνικό 
γίγνεσθαι με τον ιστό της πόλης, στις μέρες μας, την 
εποχή της ιδιώτευσης και της τεχνολογίας, όπου η 
δημόσια παρουσία και δέσμευση του ατόμου, είναι 
πιο δύσκολη από ποτέ . 
Για να επιτευχθεί αυτό, εκτός του ΔΗΠΕΘΕ, 
χρειάζεται η συσπείρωση πολλών φορέων της πόλης, 
του Δήμου, αλλά και της Περιφέρειας, πολιτιστικών 
σωματείων , φοιτητικών ομίλων, πανεπιστημιακών 
τμημάτων και άλλων εκπαιδευτικών φορέων του 
τουρισμού, αλλά και των κοινωνικών δράσεων. 
Μόνον έτσι  στοχευμένα, θα δημιουργηθούν δράσεις 
σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης, καθοδηγημένες 
από ένα εξελικτικό σενάριο, που θα εμπλέκουν τους 
κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες της πόλης.



Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ  
Η ΠΟΛΗ-ΣΚΗΝΗ

Θα στήνονται μικρής εμβέλειας  παραστάσεις ειδικά 
σχεδιασμένες για την Πόλη της Κέρκυρας, σε ειδικά 
επιλεγμένους χώρους
 Θα οργανώνονται δημόσιες συζητήσεις και εργαστήρια με 
συγκεκριμένη θεματολογία, σε site specific  και site-sensitive 
μέρη, καθώς και μικρά forum theater,  όπου θα μπορούν να 
συμμετάσχουν  οι πολίτες.
 Οι εκδηλώσεις θα πλαισιώνονται από ψυχαγωγικές δράσεις 
στις οποίες θα μπορούν να  συμμετέχουν και  οι επισκέπτες 
της πόλης 
 Σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης,  θα αναβιώνουν με 
ζωντανή δράση και ταυτόχρονη δημιουργική ξενάγηση, 
στοιχεία από την ιστορία της Κέρκυρας, παντρεμένα με τη 
λογοτεχνία ή με ιστορικά κείμενα. 
 Ταυτόχρονα, με τη βοήθεια των ηθοποιών, αναγνωστικών 
και φιλολογικών συλλόγων   της πόλης, θα μπορούν να 
ζωντανεύουν αναγνώσεις 
λογοτεχνικών έργων Επτανήσιων συγγραφέων, παλαιών και 
συγχρόνων. 
 Στόχος είναι οι  δράσεις  να αποτυπωθούν ,  με geolocative 
μέθοδο, και να μπορούν να παραμείνουν στο μέλλον, ως 
εφαρμογές, για όποιον επισκέπτη τις αναζητήσει  περνώντας 
από αυτό το σημείο, μαζί με στοιχεία της  ιστορίας της πόλης.

Σημασία έχει ολόκληρη η μεταμόρφωση της πόλης με δρώμενα 
και  εικαστικές επεμβάσεις, μουσική και τραγούδι, και με τη 
βοήθεια του  projection  mapping και κατάλληλη χρήση 
φωτισμού, να μπορούμε να μιλάμε για μία δράση που η Πόλη 
μεταμορφώνεται, και ο κάθε Πολίτης θέλει να συμμετέχει.
Σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα σχήματα που ήδη 
δραστηριοποιούνται στην πόλη μας , και στόχο έχουν τη 
διάδραση τεχνολογίας και παραδοσιακών μορφών παραστατικής 
τέχνης, και φυσικά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και οι φοιτητικοί 
όμιλοι. 
Για την επιλογή των σχημάτων που θα συμμετέχουν, εκτός από 
τις προτάσεις που ήδη κατατέθηκαν στο Καλλιτεχνικό μας 
Πρόγραμμα, θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου, ειδική 
πρόσκληση με τις συντεταγμένες και τα εξειδικευμένα κριτήρια 
που θα ζητηθούν, σύμφωνα με τη θεματολογία του Φεστιβάλ. 

Στόχος μας είναι, με τη βοήθεια του ΥΠΠΟ και της Περιφέρειας, 
το Φεστιβάλ να ανοίξει σε διεθνείς ορίζοντες ούτως ώστε  να 
γίνει  η Κέρκυρα τόπος πρωτότυπης και πρωτογενούς 
καλλιτεχνικής δημιουργίας, και η Πόλη να πρωταγωνιστήσει  
με την ιστορία και την αρχιτεκτονική της, όπως και με τη 
ζωντανή της πραγματικότητα.



ΚΕΡΚΥΡΑ  - Η ΠΟΛΗ



ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΦΡΟΥΡΙΟ

• 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.

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.
Η οικοδόμηση του ξεκίνησε το 1576 και δεν 
ολοκληρώθηκε παρά το 1645, μολονότι 
γνώρισε αρκετές ανακατασκευές και 
επεκτάσεις από τότε. Είναι χτισμένο σε δύο 
επίπεδα προκειμένου να ανταποκρίνεται στο 
διπλό του ρόλο: την προστασία του λιμανιού 
και τον έλεγχο της ενδοχώρας.



ΜΠΟΣΚΕΤΟ

Το Μποσκέτο – που στα ιταλικά σημαίνει μικρό άλσος – είναι ένας μικρός δημόσιος κήπος 
μεταξύ της βορεινής τάφρου του Παλαιού Φρουρίου και της Κάτω πλατείας στην Σπιανάδα. 
Το Μποσκέτο είναι ένα πολύ όμορφο σημείο για βόλτα και προσφέρει εντυπωσιακή θέα στην 
τάφρο του Φρουρίου. Ο ολάνθιστος αυτός κήπος με λουλούδια και φυτά έχει παραλληλόγραμμο 
σχήμα και είναι σχεδιασμένος με συμμετρία που παραπέμπει σε Αναγεννησιακό Ιταλικό κήπο.



ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

• Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου οικοδομήθηκε το 1840, εντός του Παλαιού Φρουρίου, για την κάλυψη των 
θρησκευτικών αναγκών των Άγγλων στρατιωτών που υπηρετούσαν στην Κέρκυρα την περίοδο της Αγγλικής 
Προστασίας (1814 – 1864).Για την κατασκευή του ναού χρησιμοποιήθηκαν υλικά από τα γκρεμισμένα σπίτια 
της γύρω περιοχής. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου θεωρείται από τις μεγαλύτερες σε μέγεθος της πόλης 



ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

          Το Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου είναι ενα παλάτι 
στην πόλη της Κέρκυρας στο ομώνυμο νησί. Το δεύτερο του 
όνομα είναι Παλαιά ΑνάκτοραΤο 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. Ο 
θεμέλιος λίθος τέθηκε στο έδαφος την ημέρα του Αγίου Γεωργίου 
το 1819. Σήμερα το παλάτι στεγάζει το Μουσείο Ασιατικής Τεχνης 
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 κήποι κήποι του παλατιού, με παλιά πέτρινα ενετικά ενυδρεία, 
εξωτικά δέντρα και λουλούδια, με θέα στον κόλπο μέσα από τις 
παλιές ενετικές οχυρώσεις και τους πυργίσκους. 

.

 
         

          Το Τάγμα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου, ένα από τα 
σημαντικότερα βρετανικά τάγματα, ιδρύθηκε στις 18 Απριλίου του 
1818 από τον πρίγκιπα αντιβασιλέα Γεώργιο Γ’ (μετέπειτα Γεώργιο Δ΄). 

Έδρα του ως το 1864 ήταν τα ομώνυμα Ανάκτορα στην Κέρκυρα, ενώ 
από το 1906 μέχρι σήμερα ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου στο 
Λονδίνο



SAN GIACOMO

       Το 1663 ξεκίνησε η ανέγερση της στοάς των ευγενών «loggia nobili» που κράτησε 30 σχεδόν χρόνια, το πανέμορφο 
αυτό κτίριο αργότερα στέγασε το θέατρο San Giacomo.

        Διευθυντής της ορχήστρας στις όπερες που παιζόταν τότε ήταν και ο Νικόλαος Μάντζαρος  ο συνθέτης του εθνικού 
μας ύμνου.

       Σήμερα διατηρεί ανέπαφη την ομορφιά και αρχιτεκτονική του και είναι η έδρα του Δημαρχείου.
 



ΙΟΝΙΟΣ ΒΟΥΛΗ

       

        Στη διασταύρωση των οδών 
Μουστοξύδη και Ναπολέοντος  
Ζαμπέλη βρίσκεται το κτίριο της 
Ιονίου βουλής .

        Στο χώρο αυτό 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 από 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.



ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
         Η συμβολή των οδών Ακαδημίας και Καποδιστρίου στο 

νοτιοδυτικό τμήμα της Άνω Πλατείας της Σπιανάδας ήταν επί 
Ενετοκρατίας μία από τις τότε εισόδους της πόλης.

        Εκεί οι Γενικοί Προνοητές της πόλης (έτσι τους έλεγαν τότε) 
Grimani και Correr φρόντισαν για την ανέγερση ενός κτιρίου 
σχήματος Γ που θα χρησιμοποιούσαν για στρατώνες.

         Στους πρώην στρατώνες Grimani και Correr μεταφέρθηκε το 
1841 το πανεπιστήμιο και από τότε λέγονται κτίριο της Ιονίου 
Ακαδημίας, στο κτίριο στεγάζονταν οι σχολές φιλοσοφικής, 
νομικής και ιατρικής ενώ αργότερα συστήθηκαν και η 
πολυτεχνική σχολή, η μαιευτική και η φαρμακολογία.

          Η Ιόνιος Ακαδημία, το πρώτο Ελληνικό πανεπιστήμιο είχε 
ιδρυθεί ήδη από το 1823, μετά από ψήφισμα της Ιονίου βουλής 
και με τη βοήθεια του Λόρδου Φρειδερίκου Γκίλφορντ, και 
μέχρι το 1841 φιλοξενούνταν σε κυβερνητικό κτίριο μέσα στο 
παλαιό φρούριο.

          Μετά το κλείσιμο του πανεπιστημίου στο κτίριο στεγάστηκε 
η Δημόσια Βιβλιοθήκη, κατά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο 
βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς τον Σεπτέμβριο του 1943, 
αναστηλώθηκε το 1994.

       Σήμερα στο κτίριο στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες του 
Ιονίου Πανεπιστημίου ενώ στο αμφιθέατρο που υπάρχει 
πραγματοποιούνται προβολές οπτικοακουστικού υλικού και 
γίνονται ομιλίες και διαλέξεις.



ΑΝΟΥΤΣΙΑΤΑ
• Στη συμβολή των οδών Ευγενίου Βουλγάρεως, Βραχλιώτη και 

Μοντσενίγου, στο κέντρο σχεδόν της παλιάς πόλης 
βρισκόνταν η Ανουντσιάτα, εκκλησία αφιερωμένη στόν 
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και στην Αγία Λουκία, ήταν η 
Καθολική Εκκλησία Λοντσιάδα όπως την ήξεραν οι 
Κερκυραίοι.

Σήμερα παραμένει όρθιο μόνο το χαρακτηριστικό 
καμπαναριό της Ανουντσιάτας που αποτελεί Μνημείο 
πανευρωπαϊκής σημασίας λόγω της σχέσης του με ένα 
από τα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας, 
μια από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες που έγιναν ποτέ, τη 
ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571 μεταξύ των στόλων της 
Ιεράς συμμαχίας



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

• Στις αρχές του 20ου αιώνα αντικατέστησε το θρυλικό Nobile Teatro di San Giacomo (το οποίο μετατράπηκε σε 
Δημαρχείο).

• Το κτίριο καταστράφηκε από βομβαρδισμούς της Λουφτβάφε το 1943 και μετά από αυτό κατεδαφίστηκε και 
ανακατασκευάστηκε ως ένα σύγχρονο τετραγωνισμένο κτίριο που δεν έχει καμιά σχέση με το όμορφο παλιό θέατρο.

• Βρίσκεται μεταξύ των οδών Νικόλαου Μάντζαρου και Σπύρου Δεσύλλα



ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
       Σήμερα στα Ανάκτορα των Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου στεγάζεται το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης της Κέρκυρας, το 

μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην τέχνη και τις αρχαιότητες της Άπω Ανατολής και της Ινδίας.
        Ιδρύθηκε το 1928, ως Μουσείο Σινοϊαπωνικής Τέχνης, με αφορμή τη δωρεά της σινοϊαπωνικής συλλογής του Γρηγορίου Μάνου. 

Έκτοτε, το Μουσείο λειτούργησε σαν πόλος έλξης, προσελκύοντας και πολλές άλλες δωρεές, με αποτέλεσμα να περιλαμβάνει 
περίπου 15.000 αντικείμενα ασιατικής τέχνης από ιδιωτικές συλλογές και δωρεές μεμονωμένων αντικειμένων. Ιδιαίτερα η δωρεά 
Χατζηβασιλείου το 1973 με την προσθήκη 400 έργων από την Ινδία, το Πακιστάν, το Θιβέτ, το Σιάμ και την Νοτιανατολική Ασία, 
άλλαξε τον αυστηρά σινοϊαπωνικό χαρακτήρα του Μουσείου και οδήγησε στη μετονομασία του σε Μουσείο Ασιατικής Τέχνης.

        Σήμερα το Μουσείο έχει παγκόσμα αναγνωρισιμότητα, με αποτέλεσμα σπάνια έργα των συλλογών του να παρουσιάζονται σε 
διεθνείς εκθέσεις. Η πιο πρόσφατη πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο στο “Tokyo Metropolitan Edo – Tokyo Museum” το καλοκαίρι του 
2009.



ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
• Είναι γνωστό ότι ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός έζησε 

κατά τα περισσότερα χρόνια της ζωής του και μέχρι του θανάτου 
του (1798-1857) στην Κέρκυρα όπου έγραψε το μεγαλύτερο αλλά 
και σπουδαιότερο μέρος του έργου του συμπεριλαμβανομένων και 
των "Ελεύθερων Πολιορκημένων". Το σπίτι όπου έζησε, έγραψε και 
πέθανε ο ποιητής, αφού καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς 
του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, αναστηλώθηκε αργότερα και 
εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα. Στο σπίτι του Σολωμού 
ιδρύθηκε από την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών και λειτουργεί 
ως "Μουσείο Σολωμού" το Κέντρο Σολωμικών Σπουδών

Το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών αποτελεί το 
πρώτο και μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο 
αποκλειστικά στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Α. Καποδίστρια και 
λειτουργεί από το 1981. Στόχος του είναι να προσφέρει στον επισκέπτη 
ένα ταξίδι στην ιστορία της Κέρκυρας, της Ευρώπης και της νεότερης 
Ελλάδας, ακολουθώντας την πορεία της ζωής του πρώτου Κυβερνήτη του 
ελληνικού κράτους.
Η παλιά αγροτική κατοικία που στεγάζει το Μουσείο, ανήκε στην 
οικογένεια Καποδίστρια τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα και μέχρι πριν 
από λίγες δεκαετίες. Το 1979, η Μαρία Γεωργίου Καποδίστρια, κάνοντας 
μια κίνηση μεγάλης ευεργεσίας προς τον τόπο, τη δώρισε σε τρεις, 
ιστορικής σημασίας, πολιτιστικούς φορείς της Κέρκυρας, την Αναγνωστική 
Εταιρία Κερκύρας (έτος ιδρύσεως 1836), την Φιλαρμονική Εταιρεία 
Κερκύρας (έτος ιδρύσεως 1841) και την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών 
(έτος ιδρύσεως 1952).



ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

      Το Βρετανικό νεκροταφείο της Κέρκυρας, είχε ανοίξει σαν στρατιωτικό νεκροταφείο περίπου 
το 1855, εκεί υπάρχουν 13 τάφοι με θύματα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου.

      Οι 16 τάφοι από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ανήκουν ως επί το πλείστον σε θύματα από 
τις επιχειρήσεις καθαρισμού ναρκών στο λιμάνι της Κέρκυρας.

      Βρίσκεται λίγα μέτρα μετά την είσοδο στην οδό Κολοκοτρώνη στα αριστερά σας, αν έρχεστε 
από την οδό Μητροπολίτη Μεθοδίου



ΕΒΡΑΪΚΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ
     

     Στο κέντρο της 
Εβραϊκής συνοικίας 
της Κέρκυρας, υπάρχει 
από το 1800 και 
αποκαταστάθηκε προς 
τιμήν των 2000 
Εβραίων της Κέρκυρας 
που στάλθηκαν στο 
Άουσβιτς και 
εξοντώθηκαν από τους 
Ναζί κατά τη διάρκεια 
του 2ου Παγκοσμίου 
Πολέμου.



ΑΝΤΙΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ

• Το κτιριακό συγκρότημα, αφιερωμένο στην Υπεραγία Θεοτόκο  Κυρά Αντιβουνιώτισσα, αποτελεί ένα από τα παλαιότερα 
και πλουσιότερα εκκλησιαστικά μνημεία της πόλης ». Η ονομασία Αντιβουνιώτισσα προέρχεται από τοπωνύμιο και 
συγκεκριμένα από τη θέση του ναού στο λόφο Αντιβούνι. Αυτός ο λόφος βρίσκεται απέναντι από το λόφο Οβριοβούνι, 
όπου ήταν εγκατεστημένοι οι Εβραίοι, πριν οικοδομήσουν την εβραϊκή συνοικία στις παρυφές του Νέου Φρουρίου στο 
τέλος του 16ου αιώνα. Δεν γνωρίζουμε, όμως, αν ο ναός αφιερώθηκε εξαρχής στη Θεοτόκο, υπόθεση που ίσως 
στηρίζεται στη σωζόμενη επιζωγραφισμένη τοιχογραφία με την παράσταση του Παντοκράτορα στα δεξιά του τέμπλου. 
Στη θέση αυτή, τοποθετείται συνήθως στην Κέρκυρα, η εικόνα του αγίου, στον οποίο είναι αφιερωμένος ο ναός. 
Ωστόσο, η εκκλησία πολύ γρήγορα αφιερώθηκε στην Παναγία και συγκεκριμένα στη Θεοτόκο των «Επιλοχίων», Μέχρι 
σήμερα, από τις λίγες ουσιαστικά αρχειακές έρευνες στο πολύ σημαντικό και πλούσιο Αρχείο Κέρκυρας προκύπτει ότι ο 
ναός είχε ήδη οικοδομηθεί στα τέλη του 15ου αιώνα.



Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΙΑΝΑΔΑ
• Η Σπιανάδα είναι η κεντρική πλατεία της Κέρκυρας και τόπος 

συνάντησης των κατοίκων και των επισκεπτών της, 
περικλείεται από τις οδούς Ηρώων αγωνιστών πολυτεχνείου 
στα ανατολικά και βόρεια, Ελευθερίας και Καποδιστρίου στα 
δυτικά και την οδό Ακαδημίας στο νότιο τμήμα της, τη 
διασχίζει κάθετα η οδός Δούσμανη. 

• Κατασκευάστηκε σύμφωνα με το στυλ των Βασιλικών Κήπων 
της Ευρώπης και είναι η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων 
και μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης.

•  
Στο κιόσκι της πλατείας γίνονται συναυλίες συμφωνικής 
ορχηστρικής μουσικής αλλά και πολλές  

.

ΜΝΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ
Το μνημείο είναι 
αφιερωμένο στην Ένωση 
των Επτανήσων με το 
Ελληνικό Κράτος, το 1864. 
Χαραγμένα επάνω του 
βλέπουμε τα σύμβολα όλων 
των Ιόνιων νησιών.



ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙ

• Η παραλία Φαληράκι (γνωστή και ως «Μπάνια τ’ Αλέκου, από την ομώνυμη ψησταριά που λειτουργούσε εκεί) βρίσκεται κάτω 
από την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, σε μια πανέμορφη τοποθεσία με φανταστική θέα στο Παλαιό Φρούριο.

• Η παραλία Φαληράκι είναι σχετικά μικρή και αμμώδης και διαθέτει μια μεγάλη προβλήτα ιδανική για ηλιοθεραπεία, αλλά και 
βουτιές. Την παραλία αυτή προτιμούν κυρίως  ντόπιοι, που επιθυμούν να κάνουν μια γρήγορη βουτιά κοντά στο σπίτι τους. 
Δίπλα στην παραλία έχει διαμορφωθεί ένας πολύ όμορφος πλακοστρωμένος χώρος, με καφετέριες, μπαράκια και μεζεδοπωλεία, 
όπου μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό ή το ποτό σας μέχρι αργά το βράδυ, με θέα το καταπράσινο νησάκι Βίδο.

• Η παραλία Φαληράκι αποτελούσε κάποτε τόπο συνάντησης και παραθερισμού των ευγενών της πόλης, οι οποίοι κατέβαιναν 
στην παραλία από τον Κήπο του Λαού που βρίσκεται ακριβώς από πάνω της. Στα δεξιά της παραλίας υπάρχει ακόμα η παλιά 
σιδερένια σκάλα που επέτρεπε την πρόσβαση στην ακτή.



ΛΙΣΤΟΝ
       Η ονομασία Λιστόν προέρχεται από τη λέξη «Λίστα» που αναφερόταν στη Λίστα των Ευγενών (Libro 

d`Oro) μιας και τα παλιά χρόνια μόνο οι ευγενείς που ήταν γραμμένοι σε αυτήν είχαν τη δυνατότητα να 
κάνουν τον περίπατό τους σε αυτό το σημείο της πόλης.

   Σήμερα οι στοές του Λιστόν αποτελούν το κοσμικότερο σημείο της Κέρκυρας και είναι ο τόπος που 
συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο.



Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΙ Η 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ

Το γνωστότερο θρησκευτικό μνημείο της πόλης, κτίσμα σαφώς επηρεασμένο από 
την Ιταλική εκκλησιαστική τέχνη, είναι στην οδό Καλοχαιρέτου μπροστά από την 
πλατεία Ηρώων, τη γνωστή Πλακάδα τ` Αγιού.
Εκεί βρίσκεται το Λείψανο του Πολιούχου και προστάτη της Κέρκυρας Αγίου 
Σπυρίδωνα που μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα από την Κωνσταντινούπολη μετά την 
άλωση το 1453.
Μετά την άλωση της Πόλης ο μοναχός Γρηγόριος Πολύευκτος στην προσπάθεια 
του να σώσει το σκήνωμα του Αγίου Σπυρίδωνα όπως και το σκήνωμα της 
αυτοκράτειρας – Αγίας Θεοδώρας τα έκρυψε σε σάκους με άχυρα με σκοπό να τα 
μεταφέρει στο άγιο Όρος.
  Συνέβησαν διάφορα γεγονότα όμως στο δρόμο με αποτέλεσμα να φτάσει μέχρι 
την Παραμυθιά, εκεί βρήκε τον συντοπίτη του ιερέα Γεώργιο Καλοχαιρέτη και του 
παρέδωσε τα Άγια λείψανα, έτσι στα 1456 έφτασαν στην Κέρκυρα.
Από τότε το ιερό σκήνωμα του Αγίου Σπυρίδωνα αλλάζει πολλούς ιδιοκτήτες και 
κληροδοτείται, ή δίνεται σαν προίκα από τον ένα στον άλλον.

Μεταφέρεται από ναό σε ναό με κίνδυνο κάποια εποχή να μεταφερθεί στη Βενετία μέχρι που τελικά 
περνά στην κατοχή της οικογένειας Βούλγαρη.
Η Οικογένεια κατόρθωσε το 1577 να παραχωρηθεί χώρος από τις Βενετσιάνικες αρχές, στον οποίο 
κτίστηκε ο σημερινός ναός του Αγίου Σπυρίδωνα όπου και παραμένει μέχρι σήμερα το ιερό σκήνωμα 
του Αγίου.
Ο Αγιος σύμφωνα με την παράδοση έσωσε στο παρελθόν τους κατοίκους από επιδημίες και δύο 
φορές από τις επιδρομές των Τούρκων το 1673 και το 1716.
Η οροφή του ναού που απεικονίζει σκηνές από τη ζωή του Αγίου και τους Ευαγγελιστές είναι 
εντυπωσιακή,
Το λείψανο του Αγίου φυλάσσεται σε ασημένια λάρνακα του 19ου αιώνα και αποτελεί ιερό κειμήλιο 
του ναού και σημείο αναφοράς της θρησκευτικής πίστης των Κερκυραίων.
Μόνο στην πόλη της Κέρκυρας υπάρχουν πάνω από 200 εκκλησίες, χαρακτηριστική είναι και η 
Μητρόπολη στην πλατεία Μητροπόλεως στο παλιό λιμάνι, δίπλα ακριβώς από το πρώην δικαστικό 
μέγαρο.
Στην Μητρόπολη φυλάσσονται και τα λείψανα της Αγίας Θεοδώρας που μεταφέρθηκαν στην 
Κέρκυρα το 1456.



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

Στο εσωτερικό του οικιστικού συνόλου του Καμπιέλο, ανάμεσα στα στενά και δαιδαλώδη καντούνια, εμφανίζονται αναπάντεχα 
ανοίγματα, μικρές πλατείες ή μικρά πλατώματα που λειτουργούν ουσιαστικά σαν κόμβοι διανομής της κίνησης σε δίστρατα και 
τρίστρατα
Πολλά από αυτά τα πλατώματα δημιουργούνται μπροστά από εκκλησίες και κάποια έχουν πέτρινα πηγάδια στο κέντρο τους. Το 
μοναδικό αυτό, για τα ελληνικά δεδομένα σκηνικό, έχει ανάλογό του, στην ιδιότυπη ανάπτυξη του ιστού της Βενετίας με τα μικρά 
campi / πλατείες που συνήθως έχουν πέτρινα πηγάδια στο κέντρο τους. 

Η πλατεία Αγίας Ελένης ή Κυροπούλας, περίκλειστη από μέτωπο ψηλών κτιρίων, προβάλλει μπροστά μας, είτε από την οδό 
Φιλαρμονικής που μας εισάγει ουσιαστικά στα καντούνια του Καμπιέλο, με τη «σκαλινάδα» της οδού Δούσμανη, είτε από την οδό 
Βουθρώτη μέσω μιας μικρής στοάς. Η περίκλειστη πλατεία Αγίας Ελένης με τον ψηλό φοίνικα στο κέντρο της, μοιάζει περισσότερο με 
γοητευτική εσωτερική αυλή παρά δημόσια πλατεία.



ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

• https://www.youtube.com/watch?v=1vdWC
7topfA

https://www.youtube.com/watch?v=1vdWC7topfA
https://www.youtube.com/watch?v=1vdWC7topfA


ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Ο Κώστας Γεωργάκης  22 ετών φοιτητής 
γεωλογίας
αυτοπυρπολήθηκε στις 19.9.1970  στην 
πλατεία Matteoti στη Γένοβα. Η κηδεία του 
πραγματοποιήθηκε στη Γένοβα
και μετά από μερικούς μήνες το σώμα του 
μεταφέρθηκε με ελληνικό πολεμικό πλοίο 
στην Κέρκυρα, όπου και κηδεύτηκε στο Α΄ 
νεκροταφείο της Κερκύρας.



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗΣ

• https://www.youtube.com/watch?v=UrqGz
6WLIBE

https://www.youtube.com/watch?v=UrqGz6WLIBE
https://www.youtube.com/watch?v=UrqGz6WLIBE


ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗΣ – ΜΟΝ ΡΕΠΟ 

Το κτήμα Μον Ρεπό έχει έκταση 258 στρέμματα, καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του λόφου 
της Ανάληψης όπου βρίσκονταν η Παλαιόπολη, η αρχαία δηλαδή πόλη της Κέρκυρας. Απέχει 3 
χλμ. από το ιστορικό κέντρο και το συναντάμε σε μια από τις ωραιότερες τοποθεσίες του νησιού.



ΝΑΟΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΑΚΙ-ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο ναός βρίσκεται στην πλαγιά του λόφου της 

Αναλήψεως στη χερσόνησο του Κανονιού και 

εντός του κτήματος Μον Ρεπό. Αποκαλύφθηκε 

τυχαία το 1822 από τους Άγγλους, κατά τη 

διάρκεια εργασιών καθαρισμού της πηγής του 

Καρδακίου στην οποία και οφείλει το όνομά 

του. 

Το ιερό της Αρτέμιδος Γοργούς βρίσκεται στην περιοχή 

των Αγίων Θεοδώρων Στρατιάς. Εντοπίστηκε τυχαία το 

Δεκέμβριο του 1910 μετά την ανέρευση μίας 

ανάγλυφης πλάκας κατά τη διάρκεια γεωργικών 

εργασιών. Η ανασκαφή ξεκίνησε το χειμώνα της 

επόμενης χρονιάς από τον αρχαιολόγο Φρ. Βερσάκη 

και συνεχίστηκε από το Γερμανό αρχιτέκτονα και 

αρχαιολόγο W. Dorpfeld και μετέπειτα τον Κ. Ρωμαίο.  



ΚΑΝΟΝΙ

Τοποθεσία νότια της πόλης στην ομώνυμη χερσόνησο δίπλα από το αεροδρόμιο, πήρε το όνομά 
της από ένα γαλλικό κανόνι τύπου πυροβολαρχίας που υπάρχει εκεί. 
Από το κανόνι η θέα προς το Ποντικονήσι και το Μοναστήρι της Παναγίας της Βλαχέρνας με το 
αεροδρόμιο δίπλα, το πέραμα απέναντι και τις Μπενίτσες στο βάθος είναι μοναδική



ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΝΕΚΡΑΤΗ

• Πρόκειται για ταφικό μνημείο, κενοτάφιο προς τιμήν του Μενεκράτη, προξένου της Κέρκυρας στην Οιάνθεια, 
πόλη κοντά στο σημερινό Γαλαξείδι. Φέρει επιγραφή σύμφωνα με την οποία ο δήμος αναγνωρίζοντας το έργο 
του, ανέγειρε το μνημείο με τη βοήθεια του αδελφού του Πραξιμένη που ήλθε για το σκοπό αυτό από την 
πατρίδα του. Η επιγραφή σε κορινθιακό αλφάβητο χρονολογείται στα 600 π.Χ. και συγκαταλέγεται στις 
αρχαιότερες σωζόμενες ελληνικές επιγραφές. Αντίστοιχα ο αρχιτεκτονικός τύπος του κενοταφίου τοποθετείται 
χρονολογικά στα 570/540 π.Χ. και βρίσκει μοναδικό παράλληλο στη Λίνδο της Ρόδου, το κενοτάφιο προς τιμήν 
του Κλεόβουλου το οποίο δεν έχει χρονολογηθεί με ακρίβεια.



ΑΧΙΛΛΕΙΟ-ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙΖΕΡ
10 χιλιόμετρα νότια της πόλης 
και 3 βόρεια της Μπενίτσας 
δίπλα στο ορεινό χωριό Γαστούρι 
βρίσκεται το πανέμορφο 
Αχίλλειο.
Είναι το ανάκτορο που έχτισε η 
Αυτοκράτειρα της Αυστρίας 
Ελισάβετ που έμεινε γνωστή ως 
η θλιμμένη βασίλισσα Σίσσυ.
Η βασίλισσα, που η ζωή της έγινε 
ταινία, ξεχώρισε την Κέρκυρα

Η γέφυρα φτιάχτηκε στις αρχές του 20ου 
αιώνα και χρησιμοποιήθηκε από τον Κάιζερ 
Γουλιέλμο τον 2ο για να πηγαίνει από το 
Αχίλλειο στην παραλία και να απολαμβάνει το 
μπάνιο του μακρΙά από αδιάκριτα βλέμματα.
Βρίσκεται 2 χιλιόμετρα βόρεια από τις 
Μπενίτσες



ΕΡΕΙΠΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ

Στη δυτική ακτή κοντά στο Χαλικούνα και το 
χωριό Άγιος Ματθαίος υπάρχουν τα ερείπια 
του Βυζαντινού κάστρου του Γαρδικίου. 
Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες γίνονται σε 
αυτό διάφορες εκδηλώσεις και κυρίως 
συναυλίες.

https://www.youtube.com/watch?v=kqc
KMB9VHBs

https://www.youtube.com/watch?v=kqcKMB9VHBs
https://www.youtube.com/watch?v=kqcKMB9VHBs


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
• ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΑΝΑ ΠΟΛΗΣ
• https://www.youtube.com/watch?v=U40VcT_BjWg
• https://www.youtube.com/watch?v=m-hINm1VtO4
• https://www.youtube.com/watch?v=1tVczYzBwqg
• https://www.youtube.com/watch?v=5q-72cBDT0M
• https://www.youtube.com/watch?v=d_d6-BE9MRw
• ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=1tVczYzBwqg
• ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ 

https://www.youtube.com/watch?v=UwCEhtrHLEI
• https://www.youtube.com/watch?v=p8Hc-Jy5vyg
• https://www.youtube.com/watch?v=ORDPnsTPKUQ
• ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
• https://www.youtube.com/watch?v=B7kPG37vYtc

        ΙΣΤΟΡΙΚΑ
• https://www.youtube.com/watch?v=MWw_GcqON

40
• https://www.youtube.com/watch?v=ljUr6jWTdRU
• https://www.youtube.com/watch?v=mqEA9QH60

Ss
• ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ FLASHMOB
• https://www.youtube.com/watch?v=60TKPegDHJg
• ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
• https://www.youtube.com/watch?v=Ptq02KBG84Q
•  
•  MAPPING 
• Αη – Γιώργης 

https://www.youtube.com/watch?v=kcgHatGKlXc
•  
• IONIAN ISLANDS VIRTUAL WORLD
• http://iivw.di.ionio.gr/%CF%80%CE%B1%CE%

BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C-%CF%86%CF%81%CE%BF%
CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF/#PromoVideo
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