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2.1.  Χαρακ τηρ ισ τ ι κά  θέσης 
(χάρτες 15 συνοδευτικού τεύχους πρότασης) 

2.1.1.  Ονομασία :  Παλιά Πόλη Κέρκυρας 

2.1.2.  Χώρα :  Ελλάδα 

2.1.3.  Περιφέρεια :  Ιονίων Νήσων 

2.1.4.  Νομός :  Κέρκυρας 

2.1.5.  Γεωγραφικές Συντεταγμένες : 

Γεωγραφικό Μήκος :  Ν  19 ο  55΄ 38΄΄ 

Γεωγραφικό Πλάτος:  Ε  39 ο  37΄ 15΄΄ 

UTM / WGS 84 :  Zone 34 NORTH  Easting : 409 064 

Northing : 4 386 556 
Σημείο  Αναφοράς  :  Τριγωνομετρικό  σημείο  Παλαιού  Φρουρίου 

(αριθμός σημείου : 158769) 

2.2.  Οριοθέτηση  του προτεινόμενου Μνημείου 

2.2.1.  H “ιστορική πόλη” της Κέρκυρας, που προτείνεται για ένταξη στον 
κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αποτελεί ουσιαστικά 
την άλλοτε περιτειχισμένη πόλη, όπως αυτή είχε αναπτυχθεί έως τα 
τέλη  της  Ενετοκρατίας,  τον  18 ο  αι.  Βρισκόμενη  στην 
βορειοανατολική  απόληξη  του  οικιστικού  συγκροτήματος  της 
σημερινής  πόλης  ορίζεται  στα  βόρεια  και  ανατολικά  από  την 
θάλασσα, ενώ στα νότια και δυτικά από τα υπάρχοντα λείψανα των 
οχυρώσεων  του  δυτικού  μετώπου,  που  έκλεινε  άλλοτε  την 
περιτείχιση της πόλης. 

2.2.2.  Τα  πραγματικά  όρια  του  προτεινόμενου  προς  ένταξη  Μνημείου 
διαπιστώνονται,  στον  άξονα  υπαρχόντων  δρόμων  που 
περιγράφουν  τις  οχυρώσεις  της  δυτικής  και  νότιας  πλευράς,  των 
οδών  Λοχαγού  Βλάϊκου,  Σταματίου  Δεσύλλα  και  Ακαδημίας.  Η 
επιφάνεια  του  προτεινόμενου  προς  ένταξη  Μνημείου  είναι  70 
εκτάρια και ουσιαστικά αποτελεί το «ιστορικό κέντρο», τον πυρήνα 
της  σύγχρονης  πόλης,  που  συνολικά  αναπτύσσεται  σε  επιφάνεια 
507 εκταρίων. 

2.2.3.  Από  την  συνολική  αυτή  επιφάνεια,  η  περιβάλλουσα  το  Μνημείο 
κυμαινόμενου  πλάτους  λωρίδα  γης,  συνολικής  επιφάνειας  162 
εκταρίων, αποτελεί την ζώνη επιρροής του Μνημείου. Στην περιοχή 
αυτή διαπιστώνονται σήμερα σε διασπορά αξιόλογοι αρχαιολογικοί 
χώροι, βυζαντινά ή νεώτερα μνημεία και οικιστικά σύνολα, τα οποία 
εκτός από την ιδιαίτερη σημασία τους, είναι επιπλέον οι
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αδιαφιλονίκητοι  μάρτυρες  για  την  διαρκή  εγκατάσταση στην πόλη 
της Κέρκυρας διαφορετικών πληθυσμών από την προϊστορία έως 
σήμερα,  για  την  διαρκή  σε  αυτόν  τόπο  συνύπαρξη  πολιτισμών. 
Αναλυτικές  περιγραφές  των  στοιχείων  της  ζώνης  επιρροής 
παρατίθενται  στο  κεφάλαιο  5.  παράρτημα  1  του  Σχεδίου 
Διαχείρισης. 

2.2.4.  Η ένταξη του Μνημείου στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς  περιλαμβάνει  την  θεσμοθέτηση  ενοποιημένης  ζώνης 
προστασίας, που να το περικλείει νότια και δυτικά, συντιθέμενη από 
όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Η θεσμοθέτηση αυτής 
της ζώνης κρίνεται απαραίτητη για τους εξής λόγους: 
§ τον έλεγχο των χρήσεων γης, ώστε η εγκατάσταση ασύμβατων 

χρήσεων να μην επιτρέπεται, 
§ τον έλεγχο των ανεγειρόμενων όγκων, ώστε οι οπτικές από και 

προς το Μνημείο να μην ενοχλούνται 
§ τον  έλεγχο  της  μορφής  των  κτισμάτων,  ώστε  ο  ιδιαίτερος 

ιστορικός χαρακτήρας της κάθε ενότητας να μην διαταράσσεται. 

2.2.5.  Η  οριοθέτηση  της  ζώνης  προστασίας  προκύπτει  από  την  χάραξη 
του  υφιστάμενου  οδικού  δικτύου,  ακολουθώντας  τους  δρόμους 
Πολυχρονίου  Κωνσταντά,  Κολοκοτρώνη,  Κύπρου,  Αναπαύσεως, 
Δαίρπφελδ, Αναλήψεως. 
Η σχέση  της ζώνης προστασίας με  το Μνημείο εμφανίζεται στους 
χάρτες  6  και  7  του  τεύχους  Α3  που  συνοδεύει  την  υποβολή 
πρότασης  προς  την  UNESCO.  Αναλυτικά  στοιχεία  για  το 
πολιτιστικό περιεχόμενο  της  ζώνης προστασίας παρατίθενται στο 
κεφάλαιο 5. του Σχεδίου Διαχείρισης, παράρτημα 4.
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2.3.  Περ ι γραφή  του  προ τε ι νόμενου Μνημε ίου 

2.3.1.  Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  γίνεται  μια  περιληπτική  περιγραφή  του 
προτεινόμενου προς ένταξη Μνημείου, με παράλληλη αναφορά σε 
σημαντικά  ιστορικά  γεγονότα  και  στην  συνέχεια  εντοπίζονται  τα 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά που συγκροτούν σήμερα τον συνολικό 
του  χαρακτήρα  και  τεκμηριώνουν  την  πρόταση  ένταξής  του  στον 
κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 

2.3.2.  Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με  τα πιο πάνω συγκεντρώνονται 
στο κεφ. 5 του Σχεδίου Διαχείρισης, παράρτημα 2: βασικά ιστορικά 
γεγονότα  και  συνοπτική  ιστορία,  στο  παράρτημα  3:  κατάλογοι 
σημαντικών κτηρίων και  εκκλησιών, με σύντομες περιγραφές, στο 
παράρτημα  4:  περιγραφές  των  αρχαιολογικών  χώρων  και  των 
βυζαντινών μνημείων της ζώνης επιρροής και τέλος στο παράρτημα 
5: πολεοδομική αναπτυξιακή νομοθεσία. 
Συμπληρωματικά  όλων  των  πιο  πάνω,  περισσότερο  αναλυτικά 
στοιχεία για  την εξέλιξη  του Μνημείου παρουσιάζονται στο τεύχος 
υποβολής πρότασης ένταξης της παλιάς πόλης της Κέρκυρας στον 
κατάλογο  Μνημείων  Παγκόσμιας  Κληρονομιάς,  καθώς  και  στο 
παράρτημα με το εποπτικό υλικό που συνοδεύει την πρόταση. 

2.3.3.  Η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας ανήκει στις περιπτώσεις των αρχαίων 
πόλεων της Μεσογείου που σε κάποια ιστορική φάση μετατόπισαν 
το κέντρο τους, από  την αρχαία παραθαλάσσια θέση του σε άλλη 
γειτονική,  που  προσέδιδε  την  επιθυμητή,  για  τις  συνθήκες  της 
εποχής, προφύλαξη και ασφάλεια. 

2.3.4.  Μετά  από  επιδρομή  Γότθων  το  551  μ.Χ.  η  θέση  της  πόλης  των 
αρχαίων, ελληνιστικών, ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων 
(η σημερινή Παλαιόπολη) σταδιακά μεταφέρεται σε μικρή απόσταση 
βορειότερα, σε πιο ασφαλές  καταφύγιο,  στην φυσικά οχυρή θέση 
του  σημερινού  Παλαιού Φρουρίου.  Η  χαρακτηριστική  μορφολογία 
των δύο επιβλητικών βράχων της νέας θέσης είναι το στοιχείο που 
προσδιόρισε  την  ονομασία  της  νέας  πόλης.  Με  την  ονομασία 
"Κορυφώ",  "Κορφοί",  που  στην  δύση  επικράτησε  ως  "Corfu", 
αναπτύχθηκε  η  μεσαιωνική  πόλη,  ακολουθώντας  τις  τύχες  και  τις 
αγωνίες  του  Βυζαντινού  Κράτους  ανά  τους  αιώνες,  όντας 
αναπόσπαστο κομμάτι της Αυτοκρατορίας. 

2.3.5.  Μετά  την  αποδυνάμωση  του  Βυζαντινού  κράτους  ακολουθεί  μια 
περίοδος που η Κέρκυρα γίνεται αντικείμενο συνεχών διεκδικήσεων 
μεταξύ  διαφόρων  δυνάμεων  της  Δύσης  και  της  Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας.  Από  το  1081  μέχρι  το  1202,  το  νησί  διοικείται 
εναλλάξ  από  τους  Βυζαντινούς  και  τους  Νορμανδούς.  Με  την  4 η 

Σταυροφορία (12021204) και την υποταγή των  Βυζαντινών στους 
Φράγκους,  η  Κέρκυρα  περιέρχεται  στους  Βενετούς  από  το  1207 
μέχρι  το  1214,  οπότε  προσαρτάται  στο  Δεσποτάτο  της  Ηπείρου 
μέχρι  το  1267,  που  περιήλθε  στην  κυριαρχία  του  ανδηγαυϊκού 
βασιλείου της Σικελίας για πάνω από εκατό χρόνια, έως το 1386. 

2.3.6.  Αν  και  γνωρίζουμε  ελάχιστα  για  τις  βυζαντινές  οχυρώσεις,  οι 
ιστορικές πηγές αποκαλύπτουν ότι οι Βυζαντινοί και στη συνέχεια οι 
Δεσπότες  της Ηπείρου και οι Ανδηγαυοί οχύρωσαν την ακρόπολη 
και  τις  κορυφές  της,  χτίζοντας  δύο  πύργους  (Castrum  Veter  ή 
Castel da Mare ή απλά Vecchio  και το Castrum Novum ή Castel da 
terra ή απλά Nuovo).
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Ο μεσαιωνικός  οικισμός  δεν  διέφερε από  τις  τυπικές οχυρωμένες 
μικρές  πόλεις  της  εποχής,  με  τα  χαρακτηριστικά  μορφολογικά 
στοιχεία  των  λεπτών  τειχών,  με  επάλξεις  που  διακόπτονται  από 
ψηλούς τετραγωνικούς και κυκλικούς πύργους. 
Παράλληλα με την οχυρωμένη μεσαιωνική πόλη που αναπτύχθηκε 
σύντομα  και  αντιμετώπιζε,  λόγω  της  περιορισμένης  έκτασής  της, 
προβλήματα  χώρου  διαμορφώθηκε  από  το  τέλος  της  Βυζαντινής 
περιόδου ένας μικρός, αλλά διαρκώς αναπτυσσόμενος οικισμός, το 
«ξωπόλι» (borgo), στην αμέσως εκτός των τειχών περιοχή. 

2.3.7.  Οι τέσσερις αιώνες (13861797) κατά τους οποίους η Κέρκυρα στην 
συνέχεια  διοικήθηκε  από  την  Βενετία,  αποδέχοντάς  την  ως 
"άρχονταπροστάτη",  προσδιόρισαν  κατά  κύριο  λόγο  την 
ιδιαιτερότητα  των  χαρακτηριστικών  του  νησιού,  εφ΄  όσον  σε 
αντίθεση  με  όλες  τις  υπόλοιπες  ελληνικές  περιοχές,  αυτό  δεν 

γνώρισε  ποτέ  τον  Οθωμανικό  ζυγό.  Η  μεγάλη  σημασία  που 
απέδιδαν  οι  Βενετοί  στην  γεωγραφική  θέση  της  Κέρκυρας 
προορίζοντάς  την  για  πόλη    βάση  της  Αδριατικής  και  της 
Ανατολικής  Μεσογείου,  του  δρόμου  προς  την  Ανατολή,  στην 
ανάπτυξη του εμπορίου, είχε σαν αποτέλεσμα την υλοποίηση ενός 
σημαντικού μεγέθους εξελισσόμενου προγράμματος οχυρωματικών 
έργων, που θα την εξασφάλιζε από τις τουρκικές κυρίως επιθέσεις. 
Τα  οχυρωματικά  έργα  επηρέασαν  και  ουσιαστικά  καθόρισαν  την 
ανάπτυξη και δομή της πόλης και ως εκ τούτου, η κατανόησή τους 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση της ίδιας της πόλης. 

2.3.8.  Η  αμυντική  πολιτική  των Βενετών  τα πρώτα  200 περίπου  χρόνια 
περιορίζεται  αποκλειστικά  στην  αναδιάρθρωση  του  αμυντικού 
συστήματος  της  ήδη  οχυρωμένης  μεσαιωνικής  πόλης.  Τα  έργα 
αυτής  της  πρώτης  φάσης  αφορούν  στο  διαχωρισμό  της  μικρής 
χερσονήσου  από  το  υπόλοιπο  νησί  με  θαλάσσια  τάφρο,  την 
Contrafossa και σε ριζικές αλλαγές της προηγούμενης οχύρωσης 
που  ήταν  πλέον  άχρηστη  σαν  μέσο  αντιμετώπισης  του 
πυροβολικού. Κατασκευάστηκαν νέα ισχυρά χαμηλού ύψους τείχη, 
που περιέβαλαν αφενός την παραλία σε   χαμηλότερο επίπεδο και 
αφετέρου  ψηλότερα  τις  δυο  κορυφές,  αφού  αυτές  ισοπεδώθηκαν 
και  απέκτησαν  νέα  οχυρά  στις  ίδιες  θέσεις.  Παράλληλα, 
δημιουργήθηκε τεχνητό λιμάνι στο Μαντράκι.
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2.3.9.  Η  εξέλιξη  όμως  των  τακτικών  του  πολέμου  πολύ  σύντομα,  στις 
αρχές  του 16 ου  αιώνα, οδήγησε στον εκσυγχρονισμό του μετώπου 
της δυτικής πλευράς απέναντι στην Contrafossa. Το έργο ανέλαβε ο 
M.  Sanmicheli,  ένας  από  τους  καλύτερους  αρχιτέκτονες  και 
θεωρητικούς  του  νέου  αμυντικού  συστήματος  των  προμαχώνων, 
που διέθετε το πλεονέκτημα της πλαγιοφύλαξης, επιτρέποντας στα 
κανόνια να βάλουν παράλληλα στο τείχος. Κατασκευάστηκε ένα νέο 

αμυντικό  μέτωπο  μπροστά  στην  Contrafossa,  με  δύο  μεγάλους 
όμοιους πενταγωνικούς προμαχώνες (Savorgnan και Martinengo), 
ενώ  μια  μεγαλοπρεπής  είσοδος  ανοίχτηκε  στο  συνδετικό  τείχος 
(cortina)  στο  κέντρο.  Η  σύνδεση  με  την  ξηρά  εξασφαλίστηκε  με 
κινητή ξύλινη γέφυρα. Τα έργα ολοκληρώθηκαν το 1558 και έδωσαν 
στο  Φρούριο  το  εντυπωσιακό  τελικό  σχήμα  του  με  την 
χαρακτηριστική  συμμετρία  της  δυτικής  πλευράς.  Εφοδιασμένο  με 
πυροβολεία, στρατώνες, διοικητικά κτίρια, αποθήκες, οπλοστάσιο, 
στέρνες  και  πολλές  υπόγειες  σήραγγες  επικοινωνίας,  έγινε 
απόρθητο. 

2.3.10.  Στα τέλη του 16 ου αιώνα, πραγματοποιείται η περιτείχιση του borgo, 
το  οποίο  αναγνωρίζεται  πλέον  σαν  το  κύριο  κέντρο  του  νησιού, 
υποκαθιστώντας  σταδιακά  την  πόλη  του  Φρουρίου  και 
περιορίζοντάς  την σε  αμιγή στρατιωτική και διοικητική λειτουργία. 
Τα έργα περιτείχισης που ολοκληρώνονται το 1588, οργανώνονται 
από  τον  μηχανικό  Ferrante  Vitelli  μετά  από  σχεδιασμό,  που 
στοχεύει κυρίως στον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της πόλης. Το 
σχέδιο περιτείχισης : 
• παίρνει  υπόψη  του  προϋφιστάμενες  καταστάσεις,  όπως 

προϋπάρχουσες βασικές διαδρομές, καθιερώνοντάς τες, με την 
τοποθέτηση των πυλών, 

• ορθολογίζει  με  βάση  τις  νέες  αντιλήψεις  των  στρατιωτικών 
οχυρώσεων την υπάρχουσα μορφολογία του εδάφους, 

• αποκλείει κάθε δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης της πόλης.
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2.3.11.  Η  περιτείχιση  της  πόλης  περιελάμβανε  και  ένα  νέο  φρούριο 
(σημερινό  Νέο  Φρούριο),  που  συμπλήρωνε  τα  οχυρωματικά  της 
έργα.  Κατασκευασμένο  από  τον  στρατιωτικό  μηχανικό  Ferrante 
Vittelli, όπως και τα περιμετρικά τείχη της πόλης, ολοκληρώθηκε το 
1576.  Είναι  μικρότερο  από  το  Παλαιό,  εξυπηρετούσε  καθαρά 
αμυντικούς σκοπούς και αποτελείται από δυο βασικά επίπεδα: το 
χαμηλότερο  που  προστάτευε  το  νέο  λιμάνι  και  το  ψηλότερο 
επίπεδο,  που  προστάτευε  την  πλευρά  της  υπαίθρου.  Τέλος,  τα 
αμυντικά  έργα  της πόλης συμπληρώθηκαν  κατά  τα μέσα του 17 ου 

αιώνα, βάσει σχεδίων του στρατιωτικού μηχανικού Filippo Verneda 
με  μια  δεύτερη  συμπληρωματική  γραμμή  των  οχυρών  στη  δυτική 
πλευρά,  ενώ  οι  τελευταίες  ενισχύσεις  τους  στη  φάση  της 
βενετοκρατίας,  έγιναν  το  18 ο  αιώνα  (μετά  την  τουρκική πολιορκία 
του  1716)  από  τον  στρατάρχη  Schulemburg,  που  οχύρωσε  και 
τους  λόφους  (Αβράμη, Σωτήρος  και  Σαν Ρόκκο), που βρίσκονταν 
κοντά στο δυτικό τείχος. 

2.3.12. Εύλογα,  τα  οχυρωματικά  έργα,  σε  συνδυασμό  με  περιορισμούς 
στην  ανάπτυξη  καθ΄  ύψος  έχουν  άμεση  επίδραση  όχι  μόνον στην 
δομή  της πόλης, αλλά καθορίζουν για αιώνες  την συνολική εικόνα 
της. Κατά τον 17 ο  και 18 ο  αιώνα, στην εντός των τειχών πόλη έχει 
ήδη εξαντληθεί κάθε δυνατή εκμετάλλευση του εδάφους. 

Στην  περιορισμένη  από  τα  τείχη  έκταση  των  70  εκταρίων 
αναπτύχθηκε μια πόλη με ελληνοϊταλικά χαρακτηριστικά και ως εκ 
τούτου  με  πολλές  ιδιαιτερότητες.  Πόλη  γραφειοκρατίας  και 
στρατευμάτων, πολιτικών και στρατιωτικών ελίτ, πόλη λιμανιού και 
εμπόρων,  πόλη  εκκλησιαστικών  ιδρυμάτων,  προσέχθηκε  αρκετά 
από  τους  κυβερνήτες  της ώστε  να αποκτήσει  σημαντικά  τείχη  και 
οικοδομήματα  που  την  έκαναν  να  διακρίνεται  και  να  φημίζεται. 
Πόλη  καλλιέργειας  είδε  τους  ανθρώπους  της  να  τη  διοικούν 
σωφρόνως αλλά συχνά να διακρίνονται και πέρα από τα όρια του 
νησιού. Η Κέρκυρα απ’ αυτήν  την άποψη δεν ήταν κοσμοπολίτικη 
επειδή  μπορούσε  να  δεχθεί  ξένους  αλλά  επειδή  και  δικοί  της 
άνθρωποι  μπόρεσαν  να  διακριθούν  στο  εξωτερικό.  Λέγεται  πως 
στην Κέρκυρα είχε κάθε λόγο να δοκιμασθεί  ένας  ιταλικός θίασος 
πριν  αποτολμήσει  μια  καθαυτό  ιταλική  περιοδεία.  Το  κερκυραϊκό 
κοινό ήταν απαιτητικότερο.
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2.3.13.  Το  σύστημα  των  δρόμων  που  αναπτύχθηκε  στην  πόλη  της 

Ενετοκρατίας  είναι  αυτό,  που  με  σποραδικές  μόνον  αλλοιώσεις, 
διατηρείται  ουσιαστικά  ανέπαφο  μέχρι  σήμερα  και  αποτελεί 
αδιαφιλονίκητο  μάρτυρα  της  μεσαιωνικής  τάξης  πραγμάτων. 
Προκύπτει από  την κλειστή δομή της οχυρωμένης πόλης, όπου οι 
δρόμοι προσδιορίζονται ως απλές διαδρομές και όχι με ένα σαφώς 
ιεραρχημένο οδικό δίκτυο. Διαμορφώνονται διαδρομές σε σχέση με 
τις  πύλες  και  με  αφετηρίες  κυρίαρχα  και  δευτερεύοντα  σημεία 
αναφοράς.  Το  λιτό  και  αυστηρό  δίκτυο  των  βασικών  δρόμων 
συμπληρώνεται  με  ένα  πυκνότατο  και  πολύπλοκο  σύστημα 
δευτερευόντων δρόμων  (καντούνια), πλάτους κυμαινόμενου από 1 
έως 3 μέτρα, με μία αυθόρμητη και ελαστική διάταξη. 

2.3.13.  Στα χρόνια που ακολούθησαν την αποχώρηση των Ενετών (1797) 
επαναλήφτηκε για μια ακόμη φορά στην ιστορία της Κέρκυρας ένα 
σενάριο  επάλληλων  διεκδικήσεων  και  αντίστοιχων  εναλλαγών 
στην εξουσία των κυρίαρχων δυνάμεων της πολιτικής ιστορίας της 
Ευρώπης: Δημοκρατικοί Γάλλοι (17971799), Ρωσοτουρκική 

κατοχή  και  Επτάνησος  Πολιτεία  (17991807),  Αυτοκρατορικοί 
Γάλλοι  (18071814).  Η  πτώση  του  Ναπολέοντα  (1814) 
αποδυνάμωσε  την  Γαλλική  κατοχή  των  Επτανήσων,  αιτία  που 
οδήγησε  στην  εύκολη  απομάκρυνση  των  Γαλλικών στρατευμάτων 
και  την  ανακήρυξη,  με  την  συνθήκη  των  Παρισίων  (1815),  των 
«Ενωμένων  κρατών  των  Ιονίων  νήσων»  σαν  ελεύθερο  και 
ανεξάρτητο  κράτος,  κάτω  από  την  άμεση  και  αποκλειστική 
προστασία της Μ. Βρετανίας. 

2.3.15. Κατά  τον  19ο  αιώνα  συνολικά,  οι  όποιοι  μετασχηματισμοί  του 
αστικού  τοπίου  χωρίς  να  συγκροτούν  διαφοροποιημένα 
πολεοδομικά  συστήματα  στο  εσωτερικό  της  πόλης  προκύπτουν 
κυρίως από τις επεμβάσεις των Άγγλων (18141864) στο αμυντικό 
σύστημα. Ο πολεοδομικός  ιστός παραμένει ουσιαστικά ανέπαφος 
και  παρά  τις  εξυγιαντικές  επεμβάσεις  με  κατεδαφίσεις  τειχών  και 
οχυρώσεων  και  καθαιρέσεις  μεγάλου  ποσοστού  προσκτισμάτων 
στους σημαντικούς δρόμους και ελεύθερους χώρους, παραπέμπει 
(μέχρι  σήμερα)  στη  μακρινή  μεσαιωνική  τάξη  πραγμάτων.  Τα 
κριτήρια των μεγάλων διανοίξεων που ωρίμασαν με την παιδεία του 
19 ου  αιώνα  δεν  εφαρμόστηκαν  στην  Κέρκυρα.  Αντίθετα,  οι 
οικοδομές  της  περιόδου  αυτής  καθόρισαν  το  αστικό  τοπίο, 
συνέθεσαν  κανονικότητες,  μνημειακές  προοπτικές  και  κλασσικούς 
ρυθμούς σε  σημεία  “προνομιούχα”, που ευνοήθηκαν από τις κατά 
καιρούς διατάξεις που επιβλήθηκαν στους σημαντικούς δρόμους ή 
το περιμετρικό μέτωπο Σπιανάδας  Μουράγιων  Λιμανιού. ΄Ετσι η 
γενική αίσθηση του τρισδιάστατου χώρου της Παλιάς Πόλης σήμερα 
αποπνέει  μεταγενέστερες  της  μεσαιωνικής  εποχές  εκφράζοντας, 
ανάλογα με το αρχιτεκτονικό ύφος των οικοδομών που κυριαρχούν, 
ένα  λιτό  μανιερισμό με στοιχεία αναγεννησιακά και μπαρόκ ή ένα 
κλασικισμό με νεοπαλλαδιανά και νεοκλασικά χαρακτηριστικά.
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2.3.16.  Το  1864  πραγματοποιείται  η  ενσωμάτωση  της  Κέρκυρας  στο 
Ελληνικό  κράτος. Η Κέρκυρα  θα πάψει  να  είναι πρωτεύουσα  του 
Ιονίου κράτους και θα δει το Πανεπιστήμιό της και την Βουλή της να 
κλείνουν  μέσα  στον  ενθουσιασμό  της  Ενώσεως.  Στο  εξής  θα 
αποτελεί  μία  Νομαρχία  του  Ελληνικού  Κράτους.  Λόγω  της 
γεωγραφικής της θέσης ωστόσο, θα είναι η βάση των συμμαχικών 
στρατευμάτων  το  191618,  φιλοξενώντας  την  εξόριστη  Σερβική 
κυβέρνηση με  τα  υπολείμματα  του στρατού  της. Το 1923,  το νησί 
διεκδικείται με μία σύντομη κατάληψη από τα ιταλικά στρατεύματα 
και  το  194043  δοκιμάζεται  από  τους  βομβαρδισμούς  των 
εμπολέμων,  οπότε  καταστρέφεται  το  θέατρο,  η  σημαντικότατη 
βιβλιοθήκη της πόλης, καθώς και ένας σημαντικός αριθμός κτηρίων 
(113 θέσεις βομβοπλήκτων). 

2.3.17.  Στον 20ο  αιώνα, μετά την υποχώρηση της σημασίας των τειχών, η 
πόλη επεκτείνεται όλο και περισσότερο δυτικά προς την ενδοχώρα, 
έχοντας  προηγούμενα  ενσωματώσει  τα  ιστορικά  προάστια 
(Γαρίτσα,  Ανεμόμυλο,  Μαντούκι,  Σαρόκκο),  που  εξ΄  άλλου 
αναπτύχθηκαν παράλληλα με το εντός των τειχών τμήμα. Το σχέδιο 
πόλης  του  1958, παρά  το  ότι περιορίζει  την  επέκταση  της πόλης 
στην οριογραμμή που ορίζουν οι τρεις λόφοι (λόφος Αβράμη, λόφος 
Σωτήρος,  λόφος  Αγ.  Θεοδώρων)  δεν  καταφέρνει  ουσιαστικά  να 
αποτρέψει  την  εκτός  σχεδίου  άναρχη  δόμηση  που  δυναμικά 
αναπτύσσεται  σε  όλη  την  δυτική  περιφερειακή  ζώνη,  εφ΄  όσον 
σταδιακά τα διατιθέμενα αποθέματα κενών χώρων "εντός σχεδίου" 
εξαντλούνται.  Με  την  εμφάνιση  του  τουρισμού,  ήδη  από  την 
δεκαετία του ΄70, οι οικιστικές πιέσεις οξύνονται και η εκτός σχεδίου 
δόμηση  αποτελεί  την  μοναδική  δυνατότητα  ικανοποίησης  των 
αυξημένων αναγκών.
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2.3.18.  Η  πόλη  της  Κέρκυρας  σήμερα  αποτελεί  ένα  ενιαίο  πολεοδομικό 
συγκρότημα,  συνολικής  έκτασης  507  εκταρίων  και  πληθυσμού 
28.185 κατοίκων που αναπτύσσεται νότια και δυτικά της ιστορικής 
πόλης  και  διαχωρίζεται  από  αυτήν  με  περιμετρικό  δρόμο,  που 
προέκυψε  κατά  το  μεγαλύτερο  μήκος  του στην  θέση  της παλαιάς 
περιτείχισης.  Η  εικόνα  των  δύο  περιοχών,  της  παλαιάς  και  της 
σύγχρονης πόλης, με σαφείς διαφοροποιήσεις, αποτυπώνουν στον 
χώρο  τις  συνθήκες  και  τις  αντιλήψεις  των  εποχών  που  τις 
διαμόρφωσαν.  Υποχρεωμένες  σήμερα  να  συμβιώνουν  και  να 
αλληλοτροφοδοτούνται,  να  αξιοποιούν  με  τον  καλύτερο  τρόπο  τις 
δυνατότητές τους για να καλύπτουν τις ανάγκες τους, αυτή η κοινή 
πορεία  δυο  διαφορετικής  προέλευσης  στοιχείων,  προκειμένου  να 
προχωρήσουν  στον  21ο  αιώνα  χωρίς  απώλειες,  σκιαγραφεί  την 
σύγχρονη πρόκληση που περιμένει απάντηση. 

2.3.19.  Σήμερα προτείνεται η ένταξη της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας στον 
κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τμήμα 
της  μεταγενέστερης  πόλης  αποτελεί  την  ζώνη  προστασίας  του 
προτεινόμενου  Μνημείου,  εφ  όσον  συγκεντρώνει  σημαντικές 
μαρτυρίες για την προέλευσή του. Είναι σημαντικό να διακρίνουμε 
στην εικόνα της παλιάς Πόλης σήμερα, τα στοιχεία που ορίζουν την 
ιστορικότητά  της,  αυτής  που  διαμορφώθηκε  στα  χρόνια  της 
ενετοκρατίας και βρετανικής προστασίας κυρίως και μεταφέρονται, 
με  μικρότερες ή μεγαλύτερες αλλοιώσεις έως  τις μέρες μας. Αυτά 
συγκροτούν  ένα  συνολικό  πλέγμα πολιτιστικών αξιών,  μοναδικών 
λόγω  της  συνθετότητάς  τους,  που  η  εμβέλειά  του  είναι  πολύ 
μεγαλύτερη του τοπικού και εθνικού επιπέδου.
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Πο λ ι τ ι σ τ ι κ έ ς   Α ξ ί ε ς 

2.3.20.  Οι  πολιτιστικές  αξίες  του  προτεινόμενου  Μνημείου  μπορούν  να 
θεωρηθούν ως άθροισμα πέντε  κατηγοριών στοιχείων, τα οποία, 
με έναν μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό συμβολής, συνθέτουν την 
μοναδικότητά του : 

i.  Παλαιό και Νέο Φρούριο 

ii.  Οικιστική Δομή – Σύστημα Δρόμων 

iii.  Ελεύθεροι Χώροι – Πλατείες – Πάρκα 

iv.  Κτιριακή Υποδομή 

v.  Πολιτισμικά Χαρακτηριστικά 

Η εικόνα της παλιάς πόλης σήμερα παρουσιάζει μία αμφιθεατρική 
διάταξη  πυκνής  μάζας  σπιτιών,  συσφιγμένη  ανάμεσα  στα  δύο 
Φρούρια.  Πρόκειται  πραγματικά  για  μια  αρχιτεκτονική  μάζας,  με 
ποικίλα όμως στοιχεία. Τα επιβλητικά αρχοντικά πλάι στην ανώνυμη 
και  άχρονη  αρχιτεκτονική,  οι  γοητευτικές  εκκλησίες  με  τα 
καμπαναριά  τους,  τα  αυστηρά  επίσημα  κτίρια,  όπως  και  τα 
μεταγενέστερα  νεοκλασικά  κτίρια,  φυσικοί  ακόλουθοι  των 
προηγουμένων  μορφών,  όλα  κάτω  από  την  κυρίαρχη  παρουσία 
των  Φρουρίων,  συνθέτουν  ένα  ενιαίο  σύνολο.  Αυτό  είναι  το 
βασικότερο  χαρακτηριστικό  της  πόλης.  Η  μόνιμη  ενότητα  που 
δυσχεραίνει  κάθε  περιγραφή  για  ένα  μόνο  στοιχείο.  Το  να 
ξεχωρίσουμε  τα  στοιχεία  από  το  σύνολο,  τους  αφαιρεί  αυτό  που 
πραγματικά τα αξιοποιεί, δηλαδή το προσόν να διαμορφώνουν μία 
συνέχεια και μία ενότητα. Πιο κάτω, για τις ανάγκες οργάνωσης της 
περιγραφής, θα αποπειραθούμε ακριβώς αυτόν τον διαχωρισμό.
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i .  Π α λ α ι ό   κ α ι   Ν έ ο   Φ ρ ο ύ ρ ι ο 

2.3.21. Χαρακτηριστικό  στοιχείο  στην  σύνθεση  της  εικόνας  της  πόλης 
αποτελεί  η  δίκορφη  βραχώδης  απόληξη  της  ανατολικής πλευράς, 
που  ως  "νήσος  εν  τη  νήσω",  ελέγχει  περισκοπικά  το  θαλάσσιο 

πέρασμα.  Διακρίνονται  ανέπαφες  οι  επιβλητικές  βενετικές 
οχυρώσεις,  που  συγκρατούν  σε  τρία  διαμορφωμένα  επίπεδα  τα 
μεταγενέστερα, λιτά και ογκώδη κτίρια της αγγλικής περιόδου. Όλοι 
οι  χώροι  του  Παλαιού Φρουρίου  είναι  σήμερα  επισκέψιμοι  (εκτός 
του  εσωτερικού  των  δύο προμαχώνων  της  εισόδου),  συνθέτοντας 
μία  εξαιρετικά  ενδιαφέρουσα  περιήγηση  σε  ανοικτούς  και 
στεγασμένους  χώρους  διαφόρων  περιόδων  κατασκευής,  μέσω 
στενών στοών και περασμάτων, αποκαλύπτοντας όλο το μεγαλείο 
των  περασμένων  εποχών.  Τα  ανάγλυφα  βενετικά  εμβλήματα,  με 
τους μαρμάρινους φτερωτούς λέοντες του Αγ. Μάρκου, οι ποικίλες 
επιγραφές, τα οικόσημα, όπως και τα διάσπαρτα κανόνια συντελούν 
πολύ  στην  διαμόρφωση  της  γενικής  εικόνας.  Το Παλαιό Φρούριο 
σήμερα  στεγάζει  τα  Αρχεία  του  Νομού  Κέρκυρας,  την  Δημόσια 
Βιβλιοθήκη,  Υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Πολιτισμού,  σχολές  του 
Ιονίου  Πανεπιστημίου,  αίθουσες  εκθέσεων  και  εκδηλώσεων  και 
γενικότερα λειτουργεί ως ανοικτός μνημειακός χώρος. Στους 

ελεύθερους χώρους του πραγματοποιούνται μουσικές εκδηλώσεις, 
ενώ  λειτουργούν  επίσης  αναψυκτήριο,  πωλητήριο  ειδών 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος και εστιατόριο στο Μανδράκι. 
Την  περιγραφή  συνοδεύουν  οι  χάρτες  8  και  9  του  συνοδευτικού  τεύχους  της 

πρότασης. 

2.3.22. Οι  επιβλητικές  οχυρώσεις  του  Νέου  Φρουρίου  δεσπόζουν  στην 
βορειοδυτική  πλευρά  της  Παλιάς  Πόλης,  πάνω  από  το  Παλαιό 
Λιμάνι,  κλείνοντας  την  εικόνα  της  πόλης  προς  τα  δυτικά. 
(συνοδευτικό  τεύχος,  πινακίδα  4)  Παρά  το  ότι  είναι  μικρότερο σε 
μέγεθος από το Παλαιό Φρούριο καταφέρνει έναν ισότιμο διάλογο 
μαζί του, αφού οι αδροί λίθινοι όγκοι του, που προβάλλονται πάνω 
από  τις  στέγες  των  σπιτιών,  ισορροπούν  την  περισσότερο 
πολύπλοκη  μορφή  του  Παλαιού  Φρουρίου  στην  άλλη  άκρη  της 
εικόνας. Στο εσωτερικό των προμαχώνων και των οχυρών, σε όλη 
σχεδόν  την  έκταση  του  Φρουρίου,  υπάρχει  ένα  πλούσιο  δίκτυο 
υπόγειων στοών, η ανάδειξη του οποίου θα επιτρέψει την προβολή 
του  συνολικού  ύφους  του  οχυρωματικού  αυτού  έργου,  που 
δυστυχώς  σήμερα  είναι  ελλιπής.  Στον  επισκέπτη  παρέχεται  η 
δυνατότητα  ευχάριστης  περιήγησης,  μέσα  από  στοές  και 
περάσματα,  σε  όλους  τους  χώρους  του  Φρουρίου  (εκτός  των 
υπόγειων  στοών),  ενώ  συγχρόνως  αποκαλύπτονται  θαυμάσιες 
οπτικές της πέμπτης όψης της πόλης. 
Την  πιο  πάνω  περιγραφή 

συνοδεύουν  οι  χάρτες  10  και  11 

του  συνοδευτικού  τεύχους  της 

πρότασης.
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2.3.23.  Η  οικιστική  δομή  της  παλιάς  πόλης  σήμερα  είναι  αυτή  που 
συγκροτήθηκε  κατά  το  μακρινό  υστερεομεσαιωνικό  παρελθόν  της 
και  με  σημειακές  μόνον  αλλοιώσεις,  που  επίσης  επισημαίνουν 
ιστορικές  στιγμές  ή  αντιλήψεις,  μεταφέρεται  έως  σήμερα.  Ο 
δομημένος  χώρος  χωρίζεται  σε  τρεις  μεγάλους  τομείς,  που 
παρακολουθώντας  την  γεωμορφολογία  του  εδάφους, 
προσδιορίζονται  από  τα  τρία  υψώματα  (λόφους  Καμπιέλλο,  Αγ. 
Πατέρων, Αγ. Αθανασίου). Οι τρεις τομείς υποδιαιρούνται σε δέκα 
επιμέρους ενότητες, που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη εσωτερική 
οργάνωση  και πολεοδομική  μορφολογία. Κάθε  επιμέρους ενότητα 
(συνοικία) χαρακτηρίζεται από την πλατεία, που αποτελεί το κέντρο 
της και τον μοναδικό βασικά ελεύθερο χώρο, με την εκκλησία και το 
ψηλό καμπαναριό, στην οποία συνήθως οφείλει  και  το όνομά της. 
Το  οικιστικό  πλέγμα  παρουσιάζεται  διαφοροποιημένο.  Στις 

περισσότερες  περιπτώσεις, 
κυρίως στα περιφερειακά μέτωπα, 
αποτελεί  αυστηρή  επανάληψη 
γραμμικών  οικοδομικών 
τετραγώνων,  με  κατεύθυνση  τον 
άξονα  ΑνατολήςΔύσης, 
διαμορφώνοντας  ένα  οικιστικό 
πλέγμα  που  χαρακτηρίζει  την 
δυτική  υστερομεσαιωνική 
παράδοση.  Στις  περιοχές  των 
εσωτερικών  λόφων,  όπου 
πιθανότατα  και  οι  παλαιότεροι 
οικιστικοί  πυρήνες,  εμφανίζεται 
ακανόνιστο,  αποσπασματικό,  με 

ένα δαιδαλώδες οδικό δίκτυο, γεμάτο σημεία πολλαπλής επιλογής 
πορείας  (πλατώματα,  δίστρατα,  τρίστρατα).  Η  διάταξη  των 

πολεοδομικών  ενοτήτων  αποτυπώνεται  στον  χάρτη  12  του  συνοδευτικού 

τεύχους της πρότασης. 

2.3.24.  Το  σύστημα  των  δρόμων  σήμερα  παραμένει  αυτό  που  όρισε  ο 
αμυντικός  σχεδιασμός  της  άλλοτε  περιτειχισμένης  πόλης, 
αξιοποιώντας  προϋπάρχουσες  διαδρομές  σε  συνδυασμό  με  τις 
πύλες των τειχών. Ακολουθώντας την μορφολογία του εδάφους, οι 
δρόμοι  γίνονται  συχνά  ανηφορικοί,  με  σκάλες,  ράμπες,  θολωτά 
περάσματα,  ποτέ  σχεδόν  ευθύγραμμοι,  με  επάλληλα  μικρά 
πλατώματα, γοητεύουν με την ποικιλία τους, συνθέτοντας ένα από 
τα  πιο  ενδιαφέροντα  χαρακτηριστικά  του  ιστορικού  κέντρου.  Εξ΄ 
ίσου  μεγάλο  αρχιτεκτονικό  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  και  οι 
κεντρικοί  δρόμοι.  Ο  τρόπος 
χάραξης  τους,  οι  μεταβαλλόμενες 
αναλογίες του πλάτους τους και του 
ύψους  των  κτιρίων  που  τους 
πλαισιώνουν  και  κυρίως  οι  στοές 
και οι  τοξοστοιχίες, με  την ποικιλία 
των  ανοιγμάτων  και  των  υψών, 
δημιουργούν ένα ιδιαίτερα αρμονικό 
σύνολο,  καθόλου  μονότονο  και 
σαφώς  λειτουργικό.  Οι  δρόμοι  της 
πόλης είναι οπωσδήποτε πιο παλιοί 
από τα σπίτια που σώζονται δίπλα 
τους και είναι αυτοί κυρίως που  διατηρώντας ένα σαφές σύστημα 
επικοινωνιών  και  μνήμης  διαμορφώνουν  την  έντονη  αίσθηση 
συνέχειας  με  το  μακρινό  παρελθόν  που  αποπνέει  η  παλιά  πόλη 
σήμερα. Το οδικό  δίκτυο  και  η  αξιολόγησή  του παρουσιάζονται  στον  χάρτη  13 
του συνοδευτικού τεύχους της πρότασης.



Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Κ Α Ι   Σ Η Μ Α Σ Ι Α   Τ Ο Υ   Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν ΟΜ Ε ΝΟ Υ   Μ Ν ΗΜ Ε Ι Ο Υ 

Παλιά Πόλη Κέρκυρας  Σχέδιο Διαχείρισης  20 

2 

i i i .  Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι   χ ώ ρ ο ι    π λ α τ ε ί ε ς    π ά ρ κ α 

2.3.25.  Το ένα τρίτο της επιφάνειας του ιστορικού κέντρου καταλαμβάνει ο 
ελεύθερος  χώρος  της  Σπιανάδας,  μεταξύ  Παλαιού  Φρουρίου  και 
δομημένου χώρου, που πήρε το σημερινό της μέγεθος το 1628, για 
αμυντικούς  λόγους,  μετά  από  εκτεταμένες  κατεδαφίσεις. 

Χρησιμοποιήθηκε  αρχικά  σαν  βασικός  χώρος  λειτουργιών  της 
μεσαιωνικής πόλης  (αγοράel bazaro) και αργότερα ως χώρος για 
επίσημες  τελετές.  Τον  19ο  αιώνα  πήρε  την  τελική  της  μορφή  και 
από τότε έως σήμερα, διαχωρισμένη σε άνω και κάτω πλατεία, με 
δενδροφυτεύσεις,  ενδιαφέρουσες  κηποτεχνικές  διαμορφώσεις  και 
στοιχεία  αστικού  εξοπλισμού,  λειτουργεί  ως  χώρος  περιπάτου, 
παιχνιδιού και υπαίθριων εκδηλώσεων. Στην κεντρική περιοχή της 
παλιάς  πόλης  σημαντικές  πλατείες  αποτελούν  η  πλατεία 
Δημαρχείου,  που  συγκεντρώνει  σειρά  αξιόλογων  κτιρίων  και  η 
πλατεία Ηρώων, με δύο σημαντικές εκκλησίες, σε άμεση επαφή με 

το  πλάτωμα  μπροστά  από  την  εκκλησία  του  Αγ.  Σπυρίδωνα, 
πολιούχου της πόλης. Στο 

εσωτερικό  του  οικιστικού 
συνόλου,  δεν  υπάρχουν  άλλοι 
ελεύθεροι  διαμορφωμένοι  χώροι, 
με  διαστάσεις  πραγματικής 
πλατείας. Όλες οι μικρές πλατείες, 
περισσότερο  πλατώματα, 
ανήκουν  στην  μεσαιωνική 
οργάνωση  της  πόλης  και  τις 
συναντά  κανείς  διασκορπισμένες 
στις  παλαιότερες  συνοικίες.  Η 
διάρθρωσή  τους  θυμίζοντας  τα 
βενετσιάνικα  Campielli,  είναι 
ιδιαίτερα  ενδιαφέρουσα.  Την 

τυπική  άποψη  πλατείας  συνθέτουν  η  εκκλησία,  κάποιο  ή  κάποια 
αρχοντικά,  μεγαλοαστικές  κατοικίες  και  καμιά  φορά  το  πηγάδι,  που 
στην  πραγματικότητα  είναι  στόμιο  στέρνας.  Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η πλατεία της Κρεμαστής, η ωραιότερη πλατεία του 
Καμπιέλλου. Πολλές φορές οι μικρές πλατείες και τα απλά ακανόνιστα 
πλατώματα  λειτουργούν  και  σαν  κόμβοι  διανομής  της  κίνησης  σε 
περισσότερους  από  δύο  δρόμους  (δίστρατα,  τρίστρατα, 
κ.λ.π.).  Χαρακτηριστικά  παραδείγματα  οι  πλατείες:  Αγ. 
Ελένης, Παντοκράτορα, και η παλιά πλατεία Ταξιάρχη. 

Οι  ελεύθεροι  χώροι  του  ιστορικού  κέντρου  και  η  αξιολόγησή  τους 

παρουσιάζονται  στον  χάρτη    13  του  συνοδευτικού  τεύχους  της 

πρότασης.
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2.3.26.  Το  σύνολο  των  κτιρίων  του  ιστορικού  κέντρου  της  Κέρκυρας  δεν 
ανήκει όπως είναι φυσικό στην  ίδια περίοδο. Εκτός από τα κτίρια 
της Βενετοκρατίας υπάρχει ένας αριθμός κτιρίων που χτίστηκε στο 
μικρό διάστημα 17971814 (επί Γάλλων και Επτανήσου Πολιτείας), 
πολλά κτίρια της περιόδου της Αγγλικής Προστασίας και ορισμένα 
κτίρια  των  πρώτων  δεκαετιών  μετά  την  Ένωση  με  την  Ελλάδα 
(1864) και  της περιόδου περί  το 1900.   Από μορφολογική άποψη 
και  λόγω  των  εκάστοτε  ιστορικών  συνθηκών,  που  διαμορφώνουν 
την επικράτηση των αρχιτεκτονικών ρυθμών : 
–  οι οικοδομές της περιόδου της Βενετοκρατίας έχουν αφομοιώσει 

στις  όψεις  τους  στοιχεία  της      αναγέννησης,  μανιερισμού  και 
μπαρόκ, 

–  το  μόνο  γνωστό  παράδειγμα  της  οικοδομικής  δραστηριότητας 
της ενδιάμεσης περιόδου μεταξύ Βενετοκρατίας και βρετανικής 
προστασίας  (η  ομοιόμορφη  σύνθεση  των  κτιρίων  της 
Σπιανάδας), έχει στοιχεία μανιεριστικά, ενώ 

–  τα  κτίρια  που  κατασκευάστηκαν  στην  περίοδο  της  βρετανικής 
προστασίας  επηρεάζονται  από  τον  νεοκλασικισμό  στην  πιο 
πρώιμη  έκφρασή  του  (κλασικίζουσα  διάθεση,  με  λεπτομέρειες 
αναγεννησιακές παλλαδιανισμού). 

–  τέλος,  λίγες  νεώτερες  κατασκευές  ακολουθούν  τα 
χαρακτηριστικά του εκλεκτικισμού και αργότερα του Art Nouveau 
ή έχουν στοιχεία του όψιμου αθηναϊκού αστικού κλασικισμού. 

Η  χρονολόγηση  των  κτιρίων  του  ιστορικού  κέντρου  παρουσιάζεται  στον  χάρτη  14 

του συνοδευτικού τεύχους.
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2.3.27.  Τα  δημόσια  κτίρια  της  βενετοκρατίας,  είτε  κοινής  ωφελείας,  είτε 
κατοικίες  επισήμων  ή  στρατιωτικά,  έχουν  την  σφραγίδα  της 
φροντισμένης κατασκευής, γιατί έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί 

από  αρχιτέκτονες  και  συνήθως 
τεχνίτες που έστελνε η Βενετία ειδικά 
για το σκοπό αυτό. Τα σημαντικότερα 
κτίρια  της  πόλης  πλαισίωναν  την 
σημερινή  πλατεία  Δημαρχείου,  που 
αποτελούσε  το  κοινωνικό  και 
πνευματικό    κέντρο  της  πόλης.  Η 
Λατινική  Μητρόπολη  του  Αγ. 
Ιακώβου, κομψό κτίριο του 17 ου αι. με 
τα  μπαρόκ  πτερύγια  στη  στέγη  του, 
τον πύργο και το κωδωνοστάσιό του, 
η  κατοικία  του  Λατίνου 

Αρχιεπισκόπου (ανακατασκευή 1754), με τον κομψό εξώστη με τη 
balustrade  στον  άξονα  της πρόσοψης  και  στην  βόρεια πλευρά  το 
σημαντικότερο  κτίσμα  της  Βενετοκρατίας  στην  πόλη,  η  Loggia 
Nobilei  (16639),  κατασκευασμένη  από  λαξευτή  ντόπια  πέτρα 
Σινιών. Η απλή στιβαρή μορφή της με τα μεγάλα τοξωτά ανοίγματα 
προδίδει  το  ρόλο  και  τη  σημασία  της.  Η  Loggia  μετατράπηκε  σε 
θέατρο τον 18 ο αιώνα (Teatro San Giacomo), ενώ από τις αρχές του 
20ου  αιώνα  στεγάζει  το  Δημαρχείο  της  πόλης.  Διάσπαρτα  στην 
πόλη σώζονται ακόμη και άλλα δημόσια κτήρια της Βενετοκρατίας η 
στοιχεία  αυτών,  όπως  η  πύλη  εισόδου  της  μίας  εκ  των  δύο 
σιταποθηκών  (1592)  στην  περιοχή  της  Σπηλιάς,  το 
ενεχυροδανειστήριο  (1630),  ενσωματωμένο  σήμερα    στο  παλάτι 
των Αρμοστών, οι στρατώνες της Σπηλιάς και οι στρατώνες Grimani 

στη  νότια  άκρη  της  Σπιανάδας  (τελική  μορφή  περί  το  1725), 
γνωστοί σαν  Ιόνιος Ακαδημία, γιατί στέγασαν για ένα διάστημα το 
ίδρυμα που υπήρξε και το πρώτο Ελληνικό πανεπιστήμιο. 

2.3.28.  Οι  περίοδοι  γαλλικής  κατοχής  και  βρετανικής  προστασίας  αν  και 
είχαν,  όπως  προαναφέρθηκε,  ελάχιστες  επιπτώσεις  στο 
πολεοδομικό σχέδιο της πόλης, άφησαν όμως σε σημαντικό βαθμό 
τη σφραγίδα τους στον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της. Το οικοδομικό 
συγκρότημα  της  Σπιανάδας,  τα  Βόλτα  ή  "Liston",  με  την  κομψή 
κιονοστοιχία  του,  όπου  οι  Κερκυραίοι  κάνουν  τον περίπατο  τους, 
είναι  η  κύρια  μαρτυρία  από  το  πέρασμα  των  Γάλλων. Η  ρυθμική 
επανάληψη  των  στοιχείων  του  αντικατοπτρίζει  την  μνημειακή 
πολεοδομική  αντίληψη  της  Ναπολεόντειας  περιόδου,  με 
ευθύγραμμες ομοιόμορφες διατάξεις, όπως αυτή της rue de Rivoli. 
Η  σφραγίδα  της 
περιόδου  της 
αγγλικής  προστασίας 
πολύ  πιο  έντονη, 
απλώνεται σε όλη την 
πόλη.  Χτίστηκε  τότε 
πλήθος  κτιρίων, 
απλών  και  επισήμων 
από προικισμένους αρχιτέκτονες που εγκλιμάτισαν και το ρεύμα του 
κλασικισμού στο χώρο, δίνοντας νέο χρώμα στην πρωτεύουσα των 
Επτανήσων.  Τα  σημαντικότερα  έργα  των  αρχών  της  περιόδου 
οφείλονται  σε  ξένους μηχανικούς.  Το σπουδαιότερο από αυτά,  το 
παλάτι  των  Αγίων  Μιχαήλ  και  Γεωργίου  (181923),  κατοικία  των 
Άγγλων Αρμοστών, μνημείο γεωργιανού ρυθμού και πρελούντιο του 
νεοκλασικισμού στην Ελλάδα, όπως και το μνημείο Maitland, είναι 
έργα του Άγγλου συνταγματάρχη του μηχανικού George Whitmore.
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2.3.29. Από  το  1830  όμως περίπου, μια σειρά ελλήνων τεχνικών παίρνει 

στα  χέρια  της  και  την  επίσημη  αρχιτεκτονική,  αναλαμβάνοντας 

παράλληλα  την  επάνδρωση  της  τεχνικής  υπηρεσίας.  Ο 

αρχιτέκτονας που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα 

είναι ο Ιωάννης Χρόνης, από τους πρώτους τεχνικούς επιστήμονες 

του  Ελληνικού  χώρου 

γενικότερα.  Όλα  τα 

μεγάλα,  με  κοινωνική 

σκοπιμότητα,  κτίρια  της 

πόλης,  που  δείχνουν  και 

την  ιδιαίτερη  πολιτιστική 

ακμή  του  τόπου  τον  19 ο 

αιώνα,  είναι  δεμένα  με  το 

όνομα  του  προικισμένου 

κερκυραίου  αρχιτέκτονα. 

Σε  αυτόν  οφείλονται  τα  νεοκλασικού χαρακτήρα κτίρια  της  Ιονικής 

Τράπεζας,  της  Ιονίου  Βουλής  και  το  Χρηματιστήριο,  αλλά  και 

πολλές  σημαντικές  ή  και  απλούστερες  κατοικίες  και  κυρίως  το 

μέγαρο  της  οικογένειας  του  πρώτου  Κυβερνήτη  της  Ελλάδας  Ι. 

Καποδίστρια, που στέγασε  για  ένα  διάστημα  τη Νομαρχία. Με  τη 

μαρμάρινή του πρόσοψη, με τις κομψές Κορινθιακές παραστάδες, 

θεωρείται από τα ωραιότερα μνημεία της νεότερης Ελλάδας.
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2.3.30.  Η αποκοπή από  την Βυζαντινή παράδοση από τον 13 ο  αιώνα,  τα 
100 χρόνια της Ανδηγαυικής κατάκτησης και στη συνέχεια η επαφή 
με  τη  Βενετία  για  τέσσερις  αιώνες,  έδωσαν  τον  ρόλο  του 
πρωταγωνιστή  στην  εκκλησιαστική  αρχιτεκτονική  του  νησιού  στις 
ξένες επιδράσεις. Μη έχοντας παρά ελάχιστα παραδείγματα από τη 
Βυζαντινή  περίοδο,  οι  Κερκυραίοι  έχτισαν  τις  εκκλησίες  τους 
σύμφωνα με τα καλλιτεχνικά ρεύματα της Δύσης, χωρίς όμως αυτό 
να  επηρεάσει  την  ορθόδοξη  πίστη  τους,  που  αντίθετα  ήταν 

ανεπτυγμένη  σε  μεγάλο  βαθμό.  Ο 
τύπος που επικράτησε στην κερκυραϊκή 
(αλλά  και  γενικότερα  την  επτανησιακή 
ναοδομία),  ήταν  τελικά  της  μονόκλιτης 
ξυλόστεγης  και  σπάνια  της  τρίκλιτης 
βασιλικής.  Η  υιοθέτηση  των 
τυπολογικών,  μορφολογικών  και 
διακοσμητικών  στοιχείων  από  την 
ιταλική τέχνη της περιόδου, δηλαδή την 
τέχνη  της  Αναγέννησης  και  του 
Μπαρόκ  και  η  χρήση  μόνο  σε  μικρό 

βαθμό  μορφών  της  βυζαντινής  παράδοσης  ήταν  φυσικό 
επακόλουθο των ιστορικών συγκυριών. Η ώσμωση πολιτισμών και 
ευαισθησιών  των  δύο  κόσμων  έδωσε  θαυμάσια  δείγματα  επίσης 
στην  αγιογραφία,  με  αποτέλεσμα  στην  Κέρκυρα  σήμερα  να 
φυλάσσονται  μοναδικές  συλλογές  εικόνων  μεταβυζαντινής  τέχνης 
και η ιστορία της τέχνης να αποκτήσει μια ξεχωριστή σχολή, αυτήν 
της  Επτανησιακής  τέχνης, που  ξεπέρασε σύντομα  τα σύνορα  του 
νησιού  για  να  απλωθεί,  τον  18 ο  αιώνα  στη  Νότιο  Ιταλία  (Μπάρι, 
Λέτσε) αλλά και στη Βενετία, το Τριέστε και σε πολλές δαλματικές 
πόλεις. 

2.3.31.  Οι  περισσότερες  από  τις  εκκλησίες  που  διατηρούνται  σήμερα 
χτίστηκαν  κατά  τον  16 ο  και  17 ο  αιώνα  και  ακολουθούν  τα 
αναγεννησιακά και μανιεριστικά κυρίως πρότυπα. Στα μνημεία αυτά 
ο τύπος της μονόκλιτης βασιλικής εμφανίζεται αρκετές φορές με την 
ιδιοτυπία  ενός  περιμετρικού  διαδρόμου  σε  σχήμα  Π 
("εξωνάρθηκα"). Οι κερκυραϊκή ναοί συνδυάζονται επίσης πάντοτε 
με την κατοικία του ιερέα, που μπορεί να είναι ενωμένη με τον κύριο 
όγκο τους ή να είναι ανεξάρτητο μονόροφο ή διόροφο πρόσκτισμα. 
Οι εκκλησίες συνοδεύονται από ψηλά κωδωνοστάσια πυργοειδή ή 
μορφής διάτρητου  τοιχώματος με  ελικωτά πτερύγια. Ενώ οι όψεις 
τους  είναι  απέριττες,  το  εσωτερικό  των  εκκλησιών,  όπως 
διαμορφώνεται  κυρίως  μετά  τον  17 ο  αιώνα,  είναι  πλούσια 
διακοσμημένο και ιδιαίτερα υποβλητικό.
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Ασ τ ι κ ή  Αρχ ι τ εκ τ ον ι κ ή 

2.3.32  Τα  κερκυραϊκά  αστικά  σπίτια  της  βενετοκρατίας  ήταν  είτε 
πολυώροφα σε τύπο πολυκατοικίας με 3 συνήθως ορόφους, δείγμα 
της  προσαρμογής  στην  στενότητα  του  χώρου,  είτε  σπανιότερα 
μονοκατοικίες με ένα ή περισσότερους ορόφους, ενώ τα αρχοντικά 
ήταν  συνήθως  διώροφα.  Τα  κτίρια  σχημάτιζαν  συνεχή  μέτωπα 
στους δρόμους, με ελάχιστες εξαιρέσεις αυλών ή κήπων. Χτίστηκαν 
σε οικόπεδα με μικρό γενικά εμβαδόν και με κάλυψη σχεδόν 100%. 
Αν  και  θα  υπήρχε  μεγάλος  αριθμός  αρχοντικών  στην  πόλη  (στο 
Libro  d'  oro  ήταν  γραμμένες  112  οικογένειες  ευγενών)  ελάχιστα 
αναγνωρίζονται  σήμερα  και  εμφανίζουν  χαρακτηριστικά  μιας 
επίσημης  κατασκευής.  Οι  όψεις  των  κερκυραϊκών  κατοικιών  της 
περιόδου,  ακολουθούν 
γενικότερα  τα  χαρακτηριστικά 
της  αναγέννησης,  του 
μανιερισμού  και  του  μπαρόκ, 
εκφρασμένα  όμως  με  σχετική 
λιτότητα  και  ενίοτε  με  λαϊκό 
πνεύμα,  στοιχεία  που 
σχετίζονται  και  με  τη  διαφορά 
κλίμακας  ως  προς  τα  δυτικά 
παραδείγματα.  Γενικά 
χαρακτηριστικά  της εξωτερικής 
διαμόρφωσης  των  σωζόμενων 
κτιρίων  (τα  οποία  κατά  το 
μεγαλύτερο  ποσοστό  έχουν 
προσθήκες της αγγλοκρατίας ή 
και μεταγενέστερες), είναι η 

επίπεδη  ως  επί  το  πλείστον  επιφάνεια,  η  υπεροχή    συχνά  του 
πλήρους  στο  κενό,  ο  τονισμός  της  οριζοντιότητας  (με  σειρές 
παραθύρων, ζώνες, γείσα κ.λ.π.) και η μορφολόγηση πάνω σε ένα 
συμμετρικό  σύστημα  αξόνων,  που  δεν  τηρείται  όμως  απαραίτητα 
στα  λαϊκότερα  έργα.  Από 
τα  πιο  ενδιαφέροντα 
στοιχεία  οργάνωσης  των 
όψεων  είναι  οι 
αναγεννησιακού 
χαρακτήρα    στοές  με  τις 
τοξοστοιχίες,  που 
συναντώνται  μεμονωμένες 
ή συνεχείς, στους εμπορικούς κυρίως δρόμους, τα πορτόνια (κύριες 
θύρες  εισόδου)  με  τα  λαξευτά  πλαίσια  και  την  μπαρόκ  ενίοτε 
επίστεψη, τα παράθυρα, που μπορεί να περιβάλλονται με πλαίσια 
με  κυμάτια,  τα  κορνιζώματα,  τα  φουρούσια  για  την  στήριξη  των 
εξωστών,  οι  γωνίες  των κτηρίων, οι προεξέχουσες καμινάδες  των 
μαγειρείων με την αποληξή τους στη στέγη, τα οικόσημα  κ.λ.π. 
Το αστικό  τοπίο  της Κέρκυρας  επηρεάστηκε  σε  σημαντικό βαθμό 
από  την  οικοδομική  έξαρση  της  περιόδου  της  βρετανικής 
προστασίας.  Στον  τομέα  της  κατοικίας  (εκτός  από  τις προσθήκες 
στα  παλαιότερα  κτίρια)  πλήθος  νέων  μεγαλοαστικών  (μέγαρα), 
μικροαστικών και λαϊκών κατασκευών, θα διαμορφώσει σε αυτά τα 
50  χρόνια  μια  νέα εικόνα της πόλης. Οι  τυπικές αστικές κατοικίες 
ανήκουν και πάλι στον τύπο της πολυκατοικίας, αλλά είναι ως επί το 
πλείστον  μεγαλύτερου  ύψους  από  τις  προηγούμενες  (φθάνοντας 
και τους 6 ορόφους), ενώ υπάρχουν και πολυώροφα μέγαρα –
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μονοκατοικίες με 35 ορόφους και επίσης  μονώροφα και διώροφα 
κτίρια απλής μορφής. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων 
κατοικιών  είναι  χτισμένο  στη  θέση  προϋπάρχοντος  κτίσματος. 
Διαπιστώνεται    συχνά  αύξηση  του  εμβαδού  σε  σχέση  με  την 
προηγούμενη περίοδο, που δημιουργείται κυρίως με ένωση δύο ή 
περισσότερων  οικοπέδων  ή  σπάνια  με  κατάληψη  υπάρχουσας 
αυλής. Μικρό ποσοστό των νέων κτιρίων έχει κτιστεί σε χώρο που 
δεν  υπήρχε  προηγουμένως  οικοδομή. Μορφολογικά  οι  όψεις  των 
κατοικιών  της  περιόδου  ακολουθούν  τα  χαρακτηριστικά  του 
κλασικισμού,  με  λιτότητα  όμως  και  χωρίς  έμφαση  στη  χρήση 
διακόσμου και με στοιχεία κυρίως νεοαναγεννησιακά (τόξα κ.λ.π.). 
Ο  κλασικισμός  της  Κέρκυρας,  που  αποτελεί  και  την  πιο  πρώϊμη 
έκφραση του στυλ στον ελληνικό χώρο (χωρίς να επιβληθεί εκ των 
έξω  ώστε  να  αποτελέσει  μια  τομή  στις  προϋπάρχουσες 
παραδοσιακές μορφές, όπως συνέβη στην Αθήνα ή και αλλού, αλλά 
αντίθετα  ήλθε  ως  μια  ομαλή  μετάπτωση  από  το  ένα  ρυθμικό 
σύστημα  στο  επόμενο),  πηγάζει  κυρίως  από  τον  αγγλικό 
παλαδιανισμό, αλλά και τον  ιταλικό κλασικισμό, και εναρμονίζεται 
έτσι καλύτερα με το προϋπάρχον δομημένο περιβάλλον. Γενικά, η 
χρήση  ρυθμών  στην  οργάνωση  των  όψεων  των  κατοικιών  είναι 
διακριτική    ή    ελάχιστη.   Τα ρυθμολογικά στοιχεία  (σχεδόν πάντα 
τοσκανικά στις κατοικίες) χρησιμοποιούνται βασικά σε παραστάδες, 
πεσσούς,  γείσα  ,σε  θυρώματα,  γωνίες,  επιστέψεις,  τοξοστοιχίες 
κ.λ.π. Οι όψεις είναι σχεδόν επίπεδες, με τάση προς την οριζόντια 
διάρθρωση.  Επιδιώκεται  η  συμμετρική  οργάνωση  και  η  εύρυθμη 
κανονικότητα, χωρίς να είναι απαραίτητος ο τονισμός του κεντρικού 

άξονα.  Εμφανίζεται  γενικά  ισοκατανομή  των  αξόνων  και  όχι 
ομαδοποίηση  των  ανοιγμάτων.  Βασικό  ρόλο  στη  μορφολογική 
έκφραση  παίζει  οπωσδήποτε  ο  μεγάλος  αριθμός  ορόφων, 
οδηγώντας σε λύσεις ρυθμικές, καθ΄ ύψος επαναλαμβανόμενες, με 
χρήση εξωστών σε διάφορες διατάξεις.
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2.3.33.  Τα  βασικά  υλικά  δομής  των  Κερκυραϊκών  κτιρίων  είναι  πέτρα, 
τούβλα  και  ξύλο. Από  τα  λατομεία  του νησιού βγαίνει μια σκληρή 
ασβεστολιθική πέτρα λευκή και κοκκινωπή, κατάλληλη για λαξευτές 
τοιχοποιίες, πλακοστρώσεις, πλαίσια κ.λ.π. (που χρησιμοποιήθηκε 
κυρίως  κατά  την  βενετική  περίοδο),  αλλά  και  ασβεστολιθικά 
πετρώματα  κατάλληλα  για  ασβέστη.  Υπάρχουν  επίσης  λατομεία 
όπου  βγαίνει  ένα  αμμώδες  κιτρινωπό  πέτρωμα  και  ένας 
κοκκινωπός πωρόλιθος. Στο νησί υπάρχει  επίσης άμμος, άργιλος 
κ.λ.π.  σε  μεγάλη  ποσότητα,  δηλαδή  αφθονία  υλικού  για  την 
κατασκευή τούβλων και κεραμιδιών. Οι Κερκυραίοι προμηθεύονται 
πέτρα και από την Ήπειρο και τους Παξούς (για πλακοστρώσεις), 
αλλά  και  την  Τεργέστη  (για  σχετικά  πολυτελείς  κατασκευές  π.χ. 
τζάκια).  Επί  άγγλων  χρησιμοποιήθηκε  και  πέτρα  Μάλτας. 
Συμπληρωματική  εισαγωγή  ξυλείας  (δοκοί,  σανίδες  κ.λ.π.  από 
έλατο  και  λάριζα)  και  φυσικά  εισαγωγή  σιδήρου  γινόταν  από  την 
Τεργέστη  και  Βενετία,  την  Ραγούζα,  Φουμιέ  κ.λ.π.  Η  πέτρα 
χρησιμοποιήθηκε  για  την  κατασκευή  των  χαμηλότερων  κυρίως 
ορόφων.  Οι  τοίχοι  γίνονταν  από  αργολιθοδομή  και  ήταν  πάντοτε 
επιχρισμένοι. Υπάρχουν ακόμη αρκετές τοιχοποιίες λασπόκτιστες, 
αλλά φυσικά  οι  καλύτερες  κατασκευές  γίνονταν  μα ασβεστοκονία. 
Λαξευτή  τοιχοποιία  χρησιμοποιήθηκε  σε  ορισμένα  μόνο  τμήματα 
της κατασκευής, για λόγους στερεότητας αλλά και διακόσμησης, για 
την  διαμόρφωση  των  γωνιών  των κτιρίων,  την κατασκευή γείσων, 
πλαισίων,  τοξοστοιχειών  κ.λ.π.  Επί  Άγγλων  γίνεται  μεγαλύτερη 
χρήση  λαξευτής  τοιχοποιίας  στην  κατασκευή  των  ισογείων,  ενώ 
πωρόλιθος  Μάλτας  χρησιμοποιήθηκε  εξ΄  ολοκλήρου  για  την 
κατασκευή  του  παλατιού  και  του  μικρού  κυκλικού  μνημείου  της 
Σπιανάδας, που σχετίζονται με τον πρώτο Αρμοστή sir T. Maitland. 
Οι τοίχοι των ανωτέρων ορόφων κατασκευάζονταν συνήθως από 

τούβλα.  Τούβλα  χρησιμοποιούσαν  επίσης  για  την  κατασκευή 
ανακουφιστικών τόξων, θολωτών κατασκευών, αλλά και γείσων.
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v .  Π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ά   χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά 

2.3.34.  Οι  συσσωρευμένες  από  την  αρχαιότητα  αξίες  της,  έδωσαν πάντα 
στην πόλη μια  εξαιρετική  αίγλη  για  να  θεωρηθεί  και να θεωρείται 
ακόμα ως ένα ηγεμονικό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή. 

2.3.35.  Πρωτεύουσα  του  Ιονίου  Κράτους  από  τις  αρχές  του  19 ου  αιώνα, 
έδρα  ελληνικής  Νομαρχίας  από  το  1864,  έδρα  ευρύτερης 
διοικητικής  περιφέρειας  από  την  δεκαετία  του  1980,  πόλη  που 
φιλοξένησε  την  ευρωπαϊκή  συνδιάσκεψη  κορυφής  το  1994.  Σε 
αυτήν την πόλη ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο το 1825, 
στο  οποίο  δίδαξαν    Έλληνες  και  Ιταλοί  καθηγητές από  τα πρώτα 
χρόνια  της  λειτουργίας  του.  Η  πόλη  εξακολουθεί  και  σήμερα  να 
φιλοξενεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχοντας φροντίσει μάλιστα να 

αναστηλώσει  το  καταστραμμένο  από  τους  βομβαρδισμούς  του 
1944, ιστορικό πρώτο κτίριο του πανεπιστημίου. Σε αυτήν εδρεύουν 
γραφεία  της  αρχαιολογικής  υπηρεσίας  επιφορτισμένα  με  την 
προστασία  του  αρχιτεκτονικού  ύφους  της  πόλης,  και  εδώ 
στεγάζονται  πολλά  μουσεία  συλλογής  έργων  τέχνης,  από  την 
προϊστορία έως σήμερα. 

2.3.36.Κυρίως  όμως  παραμένει  ένα  ζωντανό  και  ανθεκτικό    διοικητικό 
κέντρο,  με  σημασία  για  την  ευρύτερη περιοχή  των  Ιονίων Νήσων 
και της δυτικής Ηπείρου, αφού ως έδρα περιφέρειας ανακατανέμει 
σημαντικά  κονδύλια  και  προσδιορίζει  τον  σχεδιασμό  σημαντικών 
έργων. Τοποθετημένη ακριβώς απέναντι από το σημείο απόληξης 
της Εγνατίας και της Ιόνιας Οδού, αντιπροσωπεύει και σήμερα ότι 
αντιπροσώπευε  πάντα  στην  ιστορία  της.  Μια  πόλη  στο 
σταυροδρόμι  της  Ανατολής  και  της  Δύσης,  του  Βορρά  και  του 
Νότου. Χώρος διακοπών εκατομμυρίων ανθρώπων είναι και χώρος 
συναντήσεων  χιλιάδων  επιστημόνων  και  ανθρώπων  ειδικών 
ενδιαφερόντων  που  την  επιλέγουν  ως  χώρο  διοργάνωσης 
επιστημονικών ή άλλων συνεδρίων.
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2.3.37.  Ο  συνθετικός  χαρακτήρας  της,  η  έλλειψη  κάθε  είδους  εθνικών  ή 
θρησκευτικών  συγκρούσεων,  η  ανύπαρκτη  εγκληματικότητα, 
καθιστούν την πόλη ως ένα θετικό σημείο αναφοράς, της ευρύτερης 
περιοχής,  αφού  η  γειτονική  Αλβανία  πάντα  βοηθήθηκε  από  τους 
κερκυραϊκούς πληθυσμούς και οι κάτοικοι της σε περιόδους εξόδου, 
πάντα  αντιμετωπίστηκαν  φιλικά  και  ανθρώπινα.  Είναι 
χαρακτηριστικό  ότι  σε  περιόδους  μεγάλης  φυγής  απ΄  αυτήν  την 
χώρα, ουδέποτε σημειώθηκε το παραμικρό επεισόδιο βίας, αντίθετα 
με  το  ότι συνέβη με άλλες όμορες χώρες. Το φαινόμενο βεβαίως, 
έρχεται  από  πολύ  μακριά  μέσα  στο  χρόνο,  αφού  από  την 
προϊστορία, το νησί υπήρξε χώρος εγκατάστασης πληθυσμών από 
την  Ελλάδα,  την  Ιλλυρία,  την  Ιταλία  και  αλλού.  Πυριτολιθικά 
εργαλεία, όπως κοπτήρες και αιχμές δοράτων, λεπίδες και βελόνες 
αλλά και αγγεία διαφορετικών διακοσμήσεων (εγχάρακτα ή έμπιστα) 
από την νεολιθική εποχή, μαρτυρούν τις σχέσεις των κατοίκων της, 
τόσο με  την Θεσσαλία  της Νεολιθικής εποχής (6.000 3.000 π.χ.), 
όσο και με την Ιταλία. Τα αγγεία που κατασκεύαζαν οι άνθρωποι για 
την αποθήκευση των τροφών ή για την παρασκευή τους, ομοιάζουν 
με  εκείνα  της Μακεδονίας  ανατολικότερα,  αλλά  και  της Δαλματίας 
βορειότερα,  ή  της  Νοτίου  Ιταλίας,  της  Σικελίας  και  της  Μάλτας 
δυτικότερα.  Η  νήσος  της  Κέρκυρας  και  πάντως  η  κυριότερη 
εγκατάσταση  πληθυσμών  που  ήταν  ανέκαθεν  η  πόλη  της, 
χρησίμευε  ως  βάση  των  σχέσεων  των  κατοίκων  της,  μονίμων  ή 
περαστικών,  με  την  Ιταλία  και  τη  Σικελία.  Τα  αρχαιολογικά 
κατάλοιπα  της  ρωμαϊκής  πόλης,  αποδεικνύουν  την  κεντρική  της 
θέση  σε  αυτόν  τον  πολιτισμό,  όπως  τον  αποδεικνύουν  και  οι 
παλαιοχριστιανικοί της ναοί. 

2.3.38.  Η θέση της πόλης στο Ομηρικό έπος, υποδειγματικό βασίλειο ενός 
φιλόξενου  ηγεμόνα,  αναδεικνύει  τον  διαμεσολαβητικό  της  ρόλο 
μεταξύ  των  πληθυσμών  των  άλλων  νησιών  του  Ιονίου,  της 
ηπειρωτικής χώρας και της Σικελίας και Ιταλίας. Σε ένα αρχιπέλαγος 
προβληματικής   ναυτιλίας, αρκετής για να τροφοδοτήσει έναν από 
τους  πιο  διαχρονικούς,  παγκοσμίως,  μύθους  περιπλάνησης,  η 
Κέρκυρα,  είναι  το  μόνο  λιμάνικαταφύγιο  που  συναντά  ο 
εμβληματικός  Οδυσσέας.  Ήταν  οι  κάτοικοί  του  και  Ιλλυριοί  και 
Λιβυρνοί, όπως τους αναφέρει ο Στράβωνας, Κέρκυρες, όπως τους 
αναφέρει ο Αλκμάνας, το βέβαιο είναι ότι για τον ομηρικό κόσμο, το 
νησί ταυτιζόταν ήδη με μια σύνθεση συνύπαρξης.
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2.3.39.  Η  πόλη  υπήρξε  πάντα  πόληκαταφύγιο,  βυζαντινών  όταν  η  πόλη 
τους  έπεσε  στους  Οθωμανούς  (1453),  ελλήνων  που  διέφευγαν 
προς  τη  Δύση  (1669), Αλβανών  και  Σλάβων που πιέζονταν    από 
την  οθωμανική  επέκταση στην Αλβανία  και  τη Δαλματία  του 15 ου  
16 ου  αιώνα,  και  δεν  ήταν  λίγα  τα  μέλη  της αριστοκρατίας  της που 
προέρχονταν  απ΄  αυτά  τα  έθνη  και,  όπως προαναφέρθηκε πόλη 
καταφύγιο  για  τους  διωγμένους  Σουλιώτες  (18001815)  αλλά  και 
τους  ιταλούς  επαναστάτες  του  19 ου  αιώνα.  Στην  προκυμαία  του 
λιμανιού  της  βρήκε  άλλωστε  για  μερικές  μέρες  καταφύγιο,  η 
διωγμένη  από  τους  Ιακωβίνους πριγκίπισσα,  αίματος  αδελφή  του 
γάλλου  βασιλιά  του  Λουδοβίκου  του  16 ου .  Όλοι  όσοι  πέρασαν, 
άφησαν τα δικά τους ίχνη, αποτυπώνοντας έτσι τη μνήμη τους. Μια 
μνήμη που βρίσκει όλο  τον σεβασμό που της αρμόζει, αφού ποτέ 
κανένα μνημείο της δεν καταστράφηκε εκούσια, ποτέ οι κάτοικοι δεν 
απάλειψαν τη λατρεία ή την έκφραση μιας μειονότητας. 

2.3.40.  Χάρη  στην  ιστορία  της  και  ίσως  σε  μια  αγαθή  τύχη,  όλα  τα 
παραπάνω αποτυπώθηκαν στα κτίρια της, τα τείχη της, τα μουσεία 
της, τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία της, για να διατηρούν στη μνήμη 
τη δυνατότητα μιας ειρηνικής συνύπαρξης, σε μια περιοχή από τις 
πιο  δοκιμασμένες  σε  πολέμους  και  συγκρούσεις στην παγκόσμια 
ιστορία. Στην Κέρκυρα δεν υπάρχουν μνήμες διώξεων παρά μόνο 
καταφυγίων.
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2.4.  Η σημασία του προτεινόμενου Μνημείου 

2.4.1.  Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  του  Σχεδίου  Διαχείρισης  προσδιορίζεται  η 
πολιτιστική σημασία του προτεινόμενου Μνημείου, με βάση τις αξίες 
πολιτιστικής  κληρονομιάς που  ορίζονται  στα  κριτήρια  ένταξης  της 
Επιτροπής  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς  της  UNESCO,  αλλά  και  με 
βάση άλλες αξίες τοπικής, περιφερειακής, εθνικής και παγκόσμιας 
εμβέλειας. 

2.4..2.  Η πλήρης κατανόηση της σημασίας και των πολιτιστικών αξιών της 
παλιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  αποτελεί  την  βάση  για  μία 
αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης και ως εκ τούτου, η  παρούσα 
καταγραφή  πρέπει  να  θεωρείται  θεμελιακό  τμήμα  του  Σχεδίου 
Διατήρησης.  Εξασφαλίζει  αφ  ενός  μεν  ότι  τα  αξιόλογα  για  τον 
παγκόσμιο πολιτισμό στοιχεία που εμπεριέχονται στο προτεινόμενο 
Μνημείο προστατεύονται  επαρκώς για να κληροδοτηθούν ακέραια 
στις επόμενες γενιές, αφ ετέρου δε ότι η διαχείριση του Μνημείου 
είναι  η  κατάλληλη  και  αυτή  που  αρμόζει  σε  μία  πόλη  ευρύτερης 
σημασίας. 

2.4.3.  Η τεκμηρίωση που ακολουθεί απαρτίζεται από τρία μέρη. Το πρώτο 
είναι  μία  περιληπτική  καταγραφή  της σημασίας  του Μνημείου.  Το 
δεύτερο  σχετίζεται  με  την  τεκμηρίωση  της  πρότασης  ένταξης  της 
Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής  Κληρονομιάς  και  υποστηρίζει  την  επάρκεια  των 
κριτηρίων, με τα οποία αιτείται η αξιολόγηση της πρότασης. Το τρίτο 
τμήμα  αναλύει  την  ευρύτερη  σημασία  της  πόλης,  ιδιαίτερα  την 
διάσταση της σύγχρονης ζωντανής πόλης. 

i .  Π ε ρ ι λ η π τ ι κ ή   κ α τ α γ ρ α φ ή   τ η ς   σ η μ α σ ί α ς 

2.4.4.  Ο  ρόλος  της  Κέρκυρας  σε  όλη  την  μακρόχρονη  ιστορία  της 
σηματοδοτήθηκε  από  την  λειτουργία  της ως  Λιμάνι  και Οχυρό. Η 
καίρια  γεωγραφική  της  θέση  προσδιόρισε  από  πολύ  νωρίς  ένα 
στρατηγικό ρόλο, αφού η πολιτική εξουσία που θα έδρευε σε αυτήν 
θα μπορούσε να ασκεί τον έλεγχο του περάσματος στο οποίο, κατά 
φυσικό  τρόπο,  είναι  τοποθετημένη.  Επειδή  ήταν  γεωγραφικά 
σημαντική, οι κατά καιρούς κυρίαρχοι την φρόντισαν ιδιαίτερα. Την 
οχύρωσαν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, την συγκρότησαν για 
να  λειτουργεί  ικανοποιητικά,  την  διακόσμησαν  για  να  τους 
αποδέχεται. 

2.4.5.  Στα  δύο  στοιχεία  που  συγκροτούν  σήμερα  το  προτεινόμενο 
Μνημείο,  τόσο  στις  Οχυρώσεις  όσο  και  στο  οικιστικό  σύνολο, 
μπορεί  κανείς  να  διαπιστώσει  αυτήν  την  προσοχή  και  το 
ενδιαφέρον. 

2.4.6.  Οι  οχυρώσεις,  με  κορυφαία  στοιχεία  τους  το  Παλαιό  και  Νέο 
Φρούριο, είναι μεγάλης κλίμακας τεχνικά έργα που κτίστηκαν για να 
υποστηρίξουν τον ιδιαίτερα σημαντικό ναυτικό και στρατιωτικό ρόλο 
που  είχε  η  Κέρκυρα  για  την  διαφύλαξη  των  συμφερόντων  της 
Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, αλλά και για την προβολή 
του ηθικού κύρους και του μεγαλείου της. Αποτελούν σπουδαιότατα 
μνημεία  στρατιωτικής  αρχιτεκτονικής,  που  σχεδιάστηκαν  και 
εκτελέστηκαν από μερικούς από τους πιο διάσημους
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αρχιτέκτονες  και  στρατιωτικούς μηχανικούς που  διέθετε η Βενετία 
και  ένα από  τα τελειότερα αμυντικά συγκροτήματα της Ανατολικής 
Μεσογείου,  του  οποίου  η  αποτελεσματικότητα  αποδείχθηκε με  τις 
διαδοχικές αποκρούσεις των επιθέσεων των Τούρκων. 

2.4.7.  Το Παλαιό Φρούριο (που υπήρξε και ο πρώτος οικιστικός πυρήνας 
δημιουργημένος  κατά  την  βυζαντινή  περίοδο,  τον  6 ο  περίπου 
αιώνα),  γνώρισε  μέχρι  τα  τέλη  της  Βενετοκρατίας  (1797),  όλα  τα 
στάδια εξέλιξης της αμυντικής τέχνης, συνεχώς βελτιούμενο. Από το 
παλαιό μεσαιωνικό σύστημα με τετράγωνους ψηλούς πύργους και 
χαμηλότερα  μεταπύργια,  πέρασε  στο  μεταβατικό  σύστημα  της 
εποχής  του  πυροβόλου,  με  χαμηλούς  παχείς  τοίχους  και  ίσου 
ύψους  κυκλικούς  προμαχώνες  και  τελικά  στο  τελειοποιημένο 
σύστημα με πολυγωνικούς προμαχώνες. Η τελική αυτή μορφή των 
οχυρώσεών  του,    που  διατηρείται  σχεδόν  αναλλοίωτη  μέχρι 
σήμερα,  με  το εντυπωσιακό μέτωπο της δυτικής πλευράς, με δύο 
όμοιους πενταγωνικούς προμαχώνες και ενδιάμεση κορτίνα (1537 
1557),  σύμφωνη  με  την  νέα  τεχνική  κατασκευής  που  επέβαλε  η 
εξέλιξη  των  όπλων  λόγω  της  τελειοποίησης  και  ανάπτυξης  των 
πυροβόλων,  σημαδεύτηκε  από  την  προσωπικότητα  του  μεγάλου 
αρχιτέκτονα  του  Μανιερισμού  ΜICHELE  SANMICHELI  και  του 
ανηψιού  του  GIAN  GEROLAMO  SANMICHELI.  Ο  Michele 
Sanmicheli υπήρξε γενικός επιθεωρητής των οχυρώσεων όλης της 
επικράτειας της Γαληνοτάτης και ήταν διάσημος, μεταξύ άλλων, για 
τη  θεμελιακή  συμβολή  του  στην  εξέλιξη  της  οχυρωματικής  και 
ειδικότερα  στον  τομέα  διαμόρφωσης  και  τελειοποίησης  του  πιο 
χαρακτηριστικού της στοιχείου, του συστήματος των προμαχώνων. 

2.4.8.  Το  τεράστιο  έργο  της περιτείχισης της πόλης, άλλοτε προαστείου 
του μεσαιωνικού πυρήνα, και της κατασκευής του Νέου Φρουρίου 

(15761588),  σχεδίασε  και  κατηύθυνε  ο  στρατιωτικός  μηχανικός 
FERRANTE  VITELLI.  Για  τις  συμπληρωματικές  οχυρώσεις  της 
δεύτερης γραμμής άμυνας (16691682) και των γύρω λόφων (1716 
1726)  υπεύθυνοι  ήταν  ο  μηχανικός  FILIPPO  VERNEDA  και  ο 
στρατάρχης  SCHULEMBURG  αντίστοιχα.  Οι  σπουδαίοι  αυτοί 
μηχανικοί  και  στρατιωτικοί  δημιούργησαν  ένα  μεγαλόπρεπο 
αμυντικό σύνολο με έντονη γεωμετρικότητα, εφαρμόζοντας σε αυτό 
όλες τις τελειοποιήσεις και τα επιτεύγματα της οχυρωματικής τέχνης 
της  εποχής  (τείχη  με  συστήματα  προμαχώνων,  νέα  οχυρώματα 
πέρα από την τάφρο rivellini και mezzalune διατάξεις καλυμμένης 
υποχώρησης ritirate κ.λ.π.). 

2.4.9.  Τα οχυρωματικά έργα της Κέρκυρας, εκτός του ότι περικλείουν όλες 
τις  εξελίξεις  της  αμυντικής  τέχνης  στο  διάστημα  των  τεσσάρων 
αιώνων που διήρκεσε η κυριαρχία των Βενετών, επηρέασαν, ή και 
καθόρισαν, την εξέλιξη του  οικιστικού συνόλου. Η σημασία τους για 
την  οχυρωματική  αρχιτεκτονική  είναι  μέγιστη.  Πρόκειται    για  ένα 
από τα πιο λαμπρά δείγματα που σώζονται όχι μόνο στον ελληνικό 
χώρο, αλλά και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, από τεχνική 
και  αισθητική  άποψη.  Εκτός  των  άλλων  θεωρείται  σημαντικότατο 
και για την μελέτη των αρχών χάραξης και κατασκευής των οχυρών 
με  προμαχώνες,  αξιοποιώντας  ένα  τεράστιο  σωζόμενο  αρχειακό 
υλικό, κυρίως στα αρχεία της Βενετίας. 

2.4.10.  Το οικιστικό σύνολο, που αναπτύχθηκε περιορισμένο από γη και 
θάλασσα,  οριοθετημένο  με  σαφήνεια  από  τις  περιμετρικές 
οχυρώσεις του, συγκεντρώνει όλα τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά 
των περιτειχισμένων πόλεων της δύσης, αποτελώντας σήμερα ένα 
ζωντανό  και  ιδιαίτερο  δείγμα πολεοδομικής οργάνωσης πόλης σε 
σχέση με την άμυνα : Διαμόρφωση μεγάλης πλατείας



Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Κ Α Ι   Σ Η Μ Α Σ Ι Α   Τ Ο Υ   Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν ΟΜ Ε ΝΟ Υ   Μ Ν ΗΜ Ε Ι Ο Υ 

Παλιά Πόλη Κέρκυρας  Σχέδιο Διαχείρισης  33 

2 

(οχυρωματικού  κενού  Spianata)  μεταξύ  Παλαιού  Φρουρίου  και 
πόλης,  ακτινωτή  διάταξη  των  δρόμων  των  πρώτων  οικοδομικών 
τετραγώνων σε σχέση με το κέντρο του Φρουρίου, συσχετισμός των 
κυρίων  δρόμων  με  τις  πύλες  του  περιτειχίσματος,  διακριτοί 
οικιστικοί  πυρήνες  που  πύκνωσαν  σταδιακά  με  σχεδιασμένο  ή 
δυναμικό σύστημα δόμησης αξιοποιώντας τις βασικές διαδρομές και 
την μορφολογία του εδάφους, δαιδαλώδες πλέγμα στενών δρόμων 
στο  εσωτερικό  των  πυρήνων.  Η  πιο  πάνω πολεοδομική  δομή σε 
συνδυασμό με την πυκνή και πολυώροφη δόμηση και την κτιριακή 
μορφολογία  που  αφομοιώνει  χαρακτηριστικά  διαχρονικής 
πολιτιστικής διεργασίας σε πλήρη αρμονία και συνέχεια, συνθέτουν 
μία μοναδική ενότητα με διεθνή αξία και με  ιδιαίτερη σημασία  για 
την  ιστορία  της  αρχιτεκτονικής,  της  πολεοδομίας  και  των  καλών 
τεχνών. Ιδιαίτερα μετά τις θεομηνίες του 1953 που έπληξαν σχεδόν 
ολοκληρωτικά τα δύο άλλα  μεγάλα επτανησιακά αστικά κέντρα, της 
Ζακύνθου  και  της  Κεφαλληνίας,  η  σημασία  της  Κέρκυρας  για  την 
ιστορία της αρχιτεκτονικής είναι πολύτιμη και μοναδική. 

2.4.11.  Τα κτίρια της πόλης της Ενετικής περιόδου αποτελούν σήμερα ένα 
σπάνιο δείγμα αρχιτεκτονικής,   που ενώ αναπτύχθηκε σε ελληνικό 
χώρο  είχε  άμεση  εξάρτηση  από  τα  ξένα  σύγχρονά  της  πρότυπα, 
αντιπροσωπεύοντας  την  ελληνική  συμμετοχή  στα  κινήματα  του 
δυτικού  πνεύματος  (Αναγέννησης,  Μπαρόκ).  Παράλληλα,  η 
Κέρκυρα  όντας  από  τους  λίγους  χώρους  του  ελληνισμού  στους 
οποίους  ο  πολιτισμός  εξελίχθηκε  ομαλά  και  δεν  διακόπηκε  βίαια, 
αποτελεί  μοναδικό  διατηρημένο  παράδειγμα  ομαλής  μετάβασης 
στον  νεοκλασικισμό,  που,  όπως  και  στην  δύση,  ακολούθησε  ως 
φυσική συνέχεια των προηγούμενων μορφών, δένοντας με αυτές με 
μοναδική ομοιογένεια. Η σχέση της μάλιστα με την νεοκλασική 

αρχιτεκτονική παρουσιάζει ξεχωριστή σημασία για την  ιστορία της 
νεώτερης  ελληνικής  αρχιτεκτονικής,  γιατί  στην  Κέρκυρα 
πρωτοεμφανίστηκε αυτό το στυλ σε ελληνικό έδαφος. 

2.4.12.  Τα  κτίρια  του  19 ου  αιώνα,  εκτός  του  ότι  δένουν  αρμονικά  με  τις 
προηγούμενες  κατασκευές,  επειδή ακολουθούν  τα χαρακτηριστικά 
του  κλασικισμού  στην  πιο  πρώϊμη  φάση  του,  με  εκφραστική 
λιτότητα και με στοιχεία κυρίως νεοαναγεννησιακά, έχουν ιδιαίτερα 
προσεγμένη  κατασκευή,  λόγω  της  υψηλής  στάθμης  τεχνικής  που 
εφαρμόστηκε  από  τους  'Αγγλους. Η πρωϊμότητα  της  χρονολογίας 
των  νεοκλασικών  έργων  της  Κέρκυρας  είναι  ενδεικτική  των 
διαφορών  που  υπήρξαν  κάποτε  μεταξύ  του  νησιού  από  τη  μία 
πλευρά και οποιασδήποτε περιοχής των Βαλκανίων από την άλλη, 
χωρών  δηλαδή  και  λαών  που  σχεδόν  στο  σύνολό  τους 
αποτελούσαν την ίδια εποχή τις ευρωπαϊκές επαρχίες μιας κατά τα 
άλλα  μεγάλης  αυτοκρατορίας,  όπως  αυτής  των  Τούρκων 
σουλτάνων. 

2.4.13.  Τέλος, εκτός από το μορφολογικό ενδιαφέρον της, η Κέρκυρα είναι 
σημαντική  και  για  την  μελέτη  της  εξέλιξης  της  αστικής 
πολυκατοικίας,  αφού  είναι  η  πρώτη  ελληνική  πόλη  στην  οποία 
εμφανίζεται ο θεσμός της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Υποδομή σχεδίων 
και  εγγράφων,  μοναδική στον  ελληνικό  χώρο  για  τον πλούτο  της, 
σχετική με την αστική της αρχιτεκτονική κατά τον 19 ο αιώνα κυρίως, 
αλλά  και  για  δημόσια  ή  ιδιωτικά έργα της βενετοκρατίας, σώζεται 
σήμερα  στο  Ιστορικό  της Αρχείο,  επιτρέποντας μια πλήρη  και  σε 
βάθος επιστημονική τεκμηρίωση.
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2.4.14.  Η  ένταξη  στον  κατάλογο  Μνημείων  Παγκόσμιας  Κληρονομιάς 
βασίζεται στην τεκμηρίωση ότι το προτεινόμενο Μνημείο πληροί ένα 
ή  περισσότερα  από  τα  δέκα συνολικά  κριτήρια που  έχει  ορίσει  η 
Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCOως προϋπόθεση. 
Επιπλέον η ένταξη  εξαρτάται από την επάρκεια δύο παραμέτρων 
που υπόκεινται σε έλεγχο, της Aυθεντικότητας του Μνημείου και της 
Aκεραιότητάς του. 

2.4.15.  Η πρόταση ένταξης της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο 
Μνημείων  Παγκόσμιας  Κληρονομιάς  τεκμηριώνεται    με  βάση  τα 
κριτήρια i, ii και  iv και επιπλέον υποστηρίζεται ότι το προτεινόμενο 
Μνημείο είναι  επαρκές στους ελέγχους της αυθεντικότητας και της 
ακεραιότητας. 

Αυθεντ ι κ ό τ ητ α 

2.4.16.  Η  ανάπτυξη  της  μικρής  Βυζαντινής  πόλης  του  μεσαίωνα  σε 
κατεύθυνση αστική,  δυτικών αφετηριών, διαμόρφωσε συνθετότητα 
και  πρωτοτυπία που  διαγράφεται  με  ξεχωριστό  τρόπο σε  όλα  τα 
επίπεδα ενός πολιτισμού με πληρότητα και αυτοτέλεια, στην δομή 
και μορφή της πόλης, στην πνευματική και κοινωνική της ζωή. 

2.4.17.  Η πολεοδομική μορφολογία και οι οικιστικές τυπολογίες της εντός 
των  τειχών  πόλης,  υπηρετώντας  πιστά  τον  στρατιωτικόαμυντικό 
ρόλο  της  και  αξιοποιώντας  το  ιδιαίτερο  ανάγλυφο  της  φυσικής 
οχυρής  θέσης,  τα  τοπικά  φυσικά  δομικά  υλικά,  τις  τεχνικές  των 
περισσότερο  αναπτυγμένων  δυτικών  πολιτισμών  που  την 
καθόρισαν  και  τις  τοπικές  ιδιοκτησιακές  δομές  και  εθιμικές 

διαδικασίες, αποτελούν αυθεντική έκφραση της σύνθεσης των δύο 
πολιτισμών,  αποφεύγοντας  τον  κίνδυνο  της  απλής  μίμησης  των 
ισχυρών αισθητικών προτύπων της δύσης. 

2.4.18.  Η  αποδοχή  της  δυτικής  μορφολογίας  στην  Κέρκυρα  είναι 
οπωσδήποτε εντονότερη στα δημόσια κτίρια, με τις προθέσεις μιας 
μνημειακής  εμφάνισης,  ενώ  στις  άλλες  κατασκευές  (έργα  που 
ανταποκρίνονταν στις ανάγκες μιας κοινωνίας στην πλειοψηφία της 
ελληνικής  και  ορθόδοξης  στο  θρήσκευμα)  εμφανίζονται  βαθμιαίες 
προσαρμογές  μεταξύ  των  γηγενών  και  των  ξένων  στοιχείων, 
καταγράφοντας  συνολικά  ένα  ιδιαίτερα  γοητευτικό  και  γραφικό 
αποτέλεσμα,  που  φέρει  τη  σφραγίδα  μιας  διάθεσης  για 
απλοποίηση,  της  αίσθησης  του  μέτρου,  αποτελώντας πολιτισμικά 
τον σύνδεσμο Ανατολής  Δύσης. 

2.4.19.  Το  φυσικό  περιβάλλον,  είτε  αυτό  βρίσκεται  σε  ανεπεξέργαστη 
φυσική  μορφή,  είτε  είναι  προϊόν  ανθρώπινων  επεμβάσεων 
(πλατείες,  πάρκα,  άλση,  κήποι),  με  τον  πλουραλισμό  των 
χαρακτηριστικών  του  και  την  αρμονικότητα  στην  εναλλαγή  τους, 
διαμορφώνει  μία  χαρακτηριστική  εύθραυστη  μικροκλίμακα,  που 
συμπληρώνει  ιδανικά  τον  δομημένο  χώρο  της  Παλιάς  Πόλης  και 
τους αδρούς όγκους των δύο Φρουρίων. 

2.4.20.  Η  ιδιαιτερότητα  της  πόλης,  ως  αποτέλεσμα  συγκερασμού  του 
δυτικού ορθολογισμού με μία ανατολικότερη αυθορμητικότητα, είναι 
απόλυτα αναγνωρίσιμη έως σήμερα. Η πόλη διατηρήθηκε ζωντανή 
στο  πέρασμα  των  αιώνων.  Βρίσκονταν  σε  διαρκή  εξέλιξη  και 
προσαρμοζόμενη  στις  εκάστοτε  συνθήκες  και  νέες  ανάγκες 
διαμόρφωσε  το  σημερινό  "ιστορικό  κέντρο",  που  σαφώς 
διαχωριζόμενο  από  την  σύγχρονη  πόλη,  που  αναπτύσσεται 
περιφερειακά του, μεταφέρει στις επόμενες γενιές χαρακτηριστικά 
μιας συνολικής ποιότητας.
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2.4.21.  Οι  επεμβάσεις  του  20ου  αιώνα,  σχετιζόμενες  κυρίως  με  την 
οικοδόμηση σποραδικών κενών, μετά τους βομβαρδισμούς του Β΄ 
παγκοσμίου  πολέμου,  οικοπέδων,  δημιούργησαν  σημειακές 
αλλοιώσεις  της  αρχικής  εικόνας  της  πόλης,  όμως 
αντιπροσωπεύοντας  και  αυτές  με  ειλικρίνεια  (χρήση  μπετόν, 
έλλειψη  στέγης)  μια  συγκεκριμένη  ιστορική  συγκυρία  και 
εκφράζοντας  τις  αισθητικές  αντιλήψεις  της  εποχής  τους, 
διακρίνονται  σαφώς  από  τα  προϋπάρχοντα  κτίσματα, 
εμπλουτίζοντας  την  ιστορικότητα  του  χώρου.  Στην  περίπτωση 
επεμβάσεων  σε  υπάρχοντα  κτίσματα  ή  κοινόχρηστους  χώρους,  η 
ύπαρξη πλούσιου  αρχειακού  υλικού στα Αρχεία Νομού Κέρκυρας 
για  την παλαιότερη μορφή της πόλης και των κτιρίων, με στοιχεία 
που ξεκινούν από  τον   14 ο  αι. εξασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις 
πλήρους τεκμηρίωσης. Εξ΄ άλλου το καθεστώς πολυϊδιοκτησίας των 
πολυόροφων  κτιρίων  συμβάλλει  σημαντικά  στην  διατήρηση  της 
αρχικής κατασκευαστικής δομής τους,  εφ΄ όσον οι επισκευές είναι 
συνήθως  τμηματικές  (ανά  οριζόντια  ιδιοκτησία)  και  οι  ριζικές 
επεμβάσεις με χρήση σκυροδέματος και άλλων σύγχρονων υλικών, 
δεν είναι συνήθεις. 

Ακ ερα ι ό τ ητ α 

2.4.22.  Σε  αντιδιαστολή  με  τις  Οχυρώσεις  της  Κέρκυρας,  των  οποίων  η 
προστασία  από  το  ΥΠ.ΠΟ  θεσμοθετήθηκε  έγκαιρα  (1938),  αφού 
αναγνωρίστηκαν  ως  "ιστορικό  διατηρητέο  μνημείο"  το  ιστορικό 
κέντρο  απέκτησε  σχετικά  πρόσφατα  ικανοποιητικούς  όρους 
προστασίας. 

2.4.23.  Οι  λόγοι  που  συντέλεσαν  στην  υψηλού  βαθμού  διατήρηση  του 
ιστορικού κέντρου κατά τα χρόνια που ακολούθησαν τον Β΄ 

παγκόσμιο  πόλεμο  μέχρι  σήμερα,  πρέπει  να  αναζητηθούν σε  μία 
πρώτη  φάση  (1958–1967)  στην  ύπαρξη  θεσμοθετημένων 
αντικινήτρων  για  την  αλλοίωσή  του  και  κατά  μία  δεύτερη  φάση 
(1967  έως  σήμερα)  στην  εφαρμογή  θεσμοθετημένων  μέτρων 
προστασίας.  Η  έγκαιρη  θεσμοθέτηση  (1958)  πολύ  μικρότερης 
δυνατότητας  εκμετάλλευσης  της  γης  από  αυτήν  που  είχε  ήδη 
υλοποιηθεί  κατά  το  παρελθόν,  σε  συνδυασμό  με  το  καθεστώς 
πολυϊδιοκτησίας  των  ακινήτων,  λειτούργησε  ανασταλτικά  σε 
κατεδαφίσεις  γερασμένων  κτιρίων  και  ως  τροχοπέδη  στην 
εφαρμογή  πολεοδομικών  αντιλήψεων  της  δεκαετίας  του  ΄50  που 
δρομολογούσαν  την  αλλοίωση  του  παραδοσιακού  πολεοδομικού 
ιστού, με αντάλλαγμα την εξασφάλιση άνετης οδικής κυκλοφορίας. 
Αργότερα  (1967),  ο  χαρακτηρισμός  της  Παλιάς  Πόλης  από  το 
ΥΠ.ΠΟ  ως  "ιστορικό  διατηρητέο  μνημείο  και  τόπος  που 
παρουσιάζει  ιδιαίτερο φυσικό  κάλλος,  καθώς  και  ενδιαφέρον από 
απόψεως αρχιτεκτονικής και ιστορικής" ενίσχυσε την εφαρμοζόμενη 
πολιτική προστασίας, εγκαινιάζοντας τον έλεγχο του περιεχομένου 
των προγραμματιζόμενων επεμβάσεων σε όλα τα κτιριακά κελύφη 
και  τους  κοινόχρηστους  χώρους,  εντός  του  οριοθετημένου 
Ιστορικού Κέντρου. 

2.4.24.  Ο  χαρακτήρας  όμως  αυτής  της,  εθνικού  επιπέδου,  πολιτικής 
προστασίας  αποδείχτηκε  ευάλωτος στη συγκράτηση  των  έντονων 
πιέσεων,  που  προκάλεσε  η  βίαιη  είσοδος  του  τουρισμού  και  η 
συνακόλουθη κοινωνική τάση για "ανάπτυξη" και εκσυγχρονισμό. 

2.4.25.  Η  υπογραφή  Προγραμματικών  Συμβάσεων  (1990,  1995,  2005) 
μεταξύ  Κρατικών  Φορέων  και  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης, 
δρομολογώντας  την  συστηματική  και  συνεχή  συνεργασία  του 
κράτους και της τοπικής κοινωνίας  βάσει συγκεκριμένου
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προγράμματος  δράσης,  επιχειρεί    να  ανασκευάσει  τις  αρνητικές 
σύγχρονες πιέσεις,  εκτελώντας έργα και  εφαρμόζοντας μέτρα, για 
την  συνολική  προστασία,  ελεγχόμενη  ανάπτυξη  και  ποιοτική 
αναβάθμιση  –  ανάδειξη  τόσο  των  Οχυρώσεων,  όσο  και  του 
οικιστικού  συνόλου  της Παλιάς  Πόλης.  Το Γραφείο Παλιάς Πόλης 
της  Προγραμματικής  Σύμβασης,  ως  συντονιστικό  όργανο, 
αναδεικνύεται  στον  φορέα  εφαρμογής  της  πολιτικής  προστασίας, 
που εξειδικεύει την θεσμοθετημένη προστασία κατά περίπτωση και 
διαχειρίζεται τους όρους και τα μέτρα για την εφαρμογή της. 

2.4.26.  Ειδικότερα  για  την  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  της  έντονης 
τουριστικοποίησης  του χώρου  και  της  ορθολογιστικής διαχείρισης 
των επισκεπτών, η σύγχρονη τοπική αναζήτηση έχει αποδώσει ένα 
άτυπο  προς  το  παρόν  σχήμα  "διαχείρισης  της  επισκεπτικής 
κίνησης", που με την πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει 
εξασφαλίσει  την  συμμετοχή  όλων  των  εμπλεκομένων  φορέων, 
οργανισμών και κλάδων επαγγελματιών. 

Κριτήριο i.  Αντιπροσωπεύει  ένα  σημαντικό  δημιούργημα 
ανθρώπινης ευφυίας 

2.4.27.  Το χαρακτηριστικό αυτό  αναφέρεται στα δύο Φρούρια  της Παλιάς 
Πόλης,  το  Παλαιό  και  το  Νέο  Φρούριο,  σημαντικότατα  μνημεία 
στρατιωτικής  αρχιτεκτονικής,  που  περικλείουν  όλες  τις  βασικές 
εξελίξεις  της  αμυντικής  τέχνης  από  τον  15 ο  έως  τον  19 ο  αι.,  έργα 
κορυφαίων  αρχιτεκτόνων  και  μηχανικών,  από  τα  τελειότερα 
συγκροτήματα  που  κατασκευάστηκαν  στην  Μεσόγειο  και 
διατηρούνται αναλλοίωτα μέχρι σήμερα, συμπληρωνόμενα από το 
περιβάλλον  τείχος,  που  διατηρείται  τμηματικά  (παραλιακό  τείχος, 
δυτικό τείχος). 

2.4.28. Η κατασκευή τους συγκέντρωσε όλη την ανθρώπινη ευφυία, σε μία 
οργανωμένη  προσπάθεια  της  επιστήμης  και  της  τέχνης  να 
θριαμβεύσουν  πάνω  στη  φύση.  Ισοπεδώθηκαν  βουνά, 
κατασκευάστηκαν λιμάνια, διαμορφώθηκαν νησιά, υψώθηκαν τείχη 
και  φρούρια,  συντελέστηκε  ο  θρίαμβος  της  οικοδομικής  τέχνης, 
ώστε όπως δήλωνε ο Βενετός συγκλητικός Nicolo Zeno,  "ο  τόπος 
ισχυρότατος  εκ  φύσεως,  έγινε  από  εμάς,  με  τέχνη  και  έξοδα, 
απόρθητος". 

2.4.29. Το οχυρωματικό έργο της Κέρκυρας είναι το μοναδικό σε ολόκληρη 
την  περιοχή  της  Ανατολικής  Μεσογείου  που  άντεξε  πέντε 
οθωμανικές  πολιορκίες  (1430,  1537,  1571,  1573  και  1716), 
αποδεικνύοντας  την  μοναδικότητά  του  κατά  την  ίδια  την  αμυντική 
του  χρήση.  Η  φυσική  θέση,  η  ιδιοφυής στρατιωτική  αρχιτεκτονική 
και  η  αφοσίωση  του  πληθυσμού  στο  πολυδάπανο  έργο  της 
ανέγερσης  και  της  διαρκούς  συντήρησής  του  αναδεικνύουν  την 
ιδιαίτερη σημασία του.
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Κριτήριο ιι.   Εκφράζει σημαντική ανταλλαγή ανθρώπινων αξιών 

2.4.30.  Η  εξαιρετική  γεωγραφική  θέση  της  Κέρκυρας  στην  Μεσόγειο 
προσδιόρισε  από  πολύ  νωρίς  τον  ιστορικό  ρόλο  που  επρόκειτο 
αυτή  να  διαδραματίσει  ανά  τους  αιώνες.  Σημείo  διασταύρωσης 
ανάμεσα σε ανθρώπους, τόπος συνάντησης και συνύπαρξης αλλά 
και περιβάλλον  εγκλιματισμού  ιδεολογιών, χωνευτήρι πολιτισμών, 
που κατάφερε να συγκεράσει αρμονικά τις πιο διαφορετικές επαφές 
και  ανταλλαγές.  Κατά  μοναδικό    τρόπο  η  πόλη  των  Κορινθίων 
εποίκων  του  8 ου  αιώνα,  έγινε  μακεδονική,  ρωμαϊκή,  βυζαντινή, 
ανδηγαυική,  βενετική,  γαλλική,  βρετανική  και  ελληνική,  αφήνοντας 
και διατηρώντας, πάνω στη γη ή λίγα μέτρα κάτω από αυτήν, όλα 
της τα ίχνη. Χάρη στις αρχαιολογικές ανασκαφές και στην τύχη της 
Ιστορίας,  είναι  σήμερα επισκέψιμη και  αναγνωρίσιμη, η πόλη  των 
Κορινθίων εποίκων και  το λιμάνι τους, τα αρχαιολογικά  ίχνη όλων 
των  προηγούμενων  από  αυτούς  πολιτισμούς,  η  αγορά  της πόλης 
που  ενέπνευσε  στον  Θουκιδίδη  την  παθολογία  του  πολέμου,  η 
πόλη των ελληνιστικών χρόνων και της ρωμαϊκής διοίκησης με την 
ιδιαίτερη  έφεση  στους  θεατρικούς  αγώνες,  η  πρωτοχριστιανική 
πόλη  με  τους    εντυπωσιακούς  ναούς  και  τα  παλαιά  λείψανα  των 
αγίωνπροαστίων  της,  η  πόλη  που  γνώρισε  τις  επιδρομές  των 
Γότθων,  τις  εκστρατείες  ανακατάληψης  των  βυζαντινών,  τις 
νορμαδικές  εκστρατείες  διείσδυσης  αυτού  του  "λαού  του  Βορρά" 
στην Ανατολή, την αποτελεσματική βενετική διοίκηση που διαιώνισε 
τη  βυζαντινή  γαιοκτησία  αλλά  σεβάστηκε  τους  Εβραίους  της,  τον 
γαλλικό διαφωτισμό που ανέτρεψε τις κοινωνικές δομές αιώνων, την 
αυτοκρατορική βρεττανική διοίκηση που οδήγησε την πόλη από τον 
μεσαιωνικό  της  χαρακτήρα στον νεοκλασικισμό που παρατηρείται 
στην  πρόσοψη  της  πόλης  σήμερα,  ενώ  άφησε  ανέπαφο  το 
δαιδαλώδες εσωτερικό ρυμοτομικό. 

2.4.31. Οι κοινότητες, θρησκευτικές ή φυλετικές, που εγκαταστάθηκαν στην 
Κέρκυρα, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, αν και είχαν μεταξύ 
τους  ανταγωνισμούς,  αυτοί  ποτέ  δεν  οδήγησαν  στην  ένοπλη 
εμφύλια σύγκρουση, ποτέ  δεν  έφθασαν στο φυλετικό μίσος, ποτέ 
στην  εξόντωση.  Η  Κέρκυρα  ποτέ  έως  σήμερα,  δεν  γνώρισε  το 
φυλετικό,  το  πολιτικό  ή  το  θρησκευτικό  μίσος.  Η  σημερινή Παλιά 
Πόλη της Κέρκυρας εμφανίζεται ως ένα ανοικτό μουσείο πολιτισμών 
και ως σύνθεση διαφορετικών πολιτισμικών συμπεριφορών, χωρίς 
ποτέ να έχει αμαυρωθεί από τη μισαλλοδοξία. 

2.4.32.  Σειρά  διαφορετικών  ανθρωπίνων  εγκαταστάσεων  με  άλλες 
συνυπάρχουσες  και  αντιθετικές,  σφαίρες  πολιτισμού,  Βυζάντιο, 
Βενετία,  Γαλλία,  Αγγλία  και  άλλες  Μεσογειακές  παρουσίες 
διαπλέκονται κατά την ιστορική τους πορεία στην Κέρκυρα, μαζί με 
Εβραίους  και  κύματα  προσφύγων  από  την  τουρκοκρατούμενη 
ηπειρωτική Ελλάδα και  την Κρήτη  (μετά  την πτώση του Χάνδακα, 
1669), καθιστώντας την πόλη, τόπο παραδειγματικής συνθετότητας. 
Συνθετότητα  που  εκφράζεται  στην  αρχιτεκτονική  της  πόλης,  στην 
κοινωνική ζωή, στην ζωγραφική, την αγιογραφία, την γλυπτική, την 
μουσική. 

2.4.33.  Η  δυτικότροπη  μορφή  των  κτιρίων,  η  επιβίωση  εθίμων  (όπως  οι 
λειτανίες, το στόλισμα των παραθύρων με τα πορφυρά υφάσματα  
damaschi,  τα  λάβαρα,  οι  γιορτές  του  Πάσχα,  το  καρναβάλι),  η 
άνθηση των καλών  τεχνών κατά τον 18 ο και 19 ο  αι.,  τα πνευματικά 
ιδρύματα,  η  μουσική  παράδοση  και  ιδιαίτερα  αυτή  του  λυρικού 
θεάτρου,  αποτελούν  απτές  εκφράσεις  αυτής  της  διαδικασίας 
όσμωσης της Κέρκυρας με  την Δύση και μόνο με αυτό το πρίσμα 
μπορούμε  σήμερα  να  προσεγγίσουμε  την  σύγχρονη  κερκυραϊκή, 
κοινωνική και πολιτιστική, πραγματικότητα.
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Κριτήριο ιv.  Αποτελεί  αξιόλογο  παράδειγμα  τύπου  κτιρίων  ή 
αρχιτεκτονικού συνόλου, απεικονίζοντας συγκεκριμένο 
στάδιο της ανθρώπινης ιστορίας. 

2.4.34.  H  δομή  και  μορφή  της  Παλιάς  Πόλης  της  Κέρκυρας,  όπως  αυτή 
διατηρείται ουσιαστικά αναλλοίωτη έως σήμερα, συγκεντρώνει όλα 
τα  χαρακτηριστικά  των  υστερομεσαιωνικών  και  αναγεννησιακών 
περιτειχισμένων πόλεων της Δύσης, αποτελώντας ένα ζωντανό και 
ιδιαίτερο δείγμα πολεοδομικής οργάνωσης πόλης σε σχέση με την 
άμυνα.  Η  επιλεκτική  χρήση  και  η  γενικότερη  προσαρμογή  αυτών 
των  χαρακτηριστικών  στο  ιδιόμορφο  και  ενδιαφέρον  φυσικό 
περιβάλλον,  όπως  και  σε  άλλα  τοπικά  στοιχεία,  περιγράφουν 
ακριβώς  την  ιστορική  συγκυρία  που  τα  προκάλεσε,  αυτόν  τον 
συνεχή και εποικοδομητικό διάλογο της, προ και μετά, Ανατολής, με 
την Δύση, αποφεύγοντας την απλή μίμιση των ισχυρών αισθητικών 
προτύπων της Δύσης. Η αρμονική ένταξη στο φυσικό περιβάλλον, η 
αίσθηση του μέτρου, η ποικιλία των στοιχείων, η απόλυτη ταύτιση 
του  χώρου  με  τις  ανάγκες  που  τον  διαμόρφωσαν,  ανέδειξαν  ένα 
αρχιτεκτονικό  σύνολο  ισορροπημένο,  απλό  και  περιεκτικό,  χωρίς 
εκφραστικές πολυλογίες, που προκαλεί για την ανακάλυψή του. 

2.4.35.  Ιδιαίτερα    η  αστική  κατοικία  με  τη  μορφή  πολυκατοικίας,  όπως 
διαμορφώθηκε κατά την Ενετική περίοδο και όπως εξελίχθηκε στην 
συνέχεια  κατά  τον  19 ο  αιώνα,  αποτελεί  έναν  πολύ  ενδιαφέροντα 
κτιριακό  τύπο,  μοναδικό  για  την  πρωιμότητά  του  στον  ελληνικό 
χώρο  και  πολύτιμο  για  τη  διερεύνηση  του  θεσμού  της  οριζόντιας 
ιδιοκτησίας, όπως αυτός εξελίχθηκε ιστορικά, μέχρις ότου έλαβε τη 
συγκεκριμένη του μορφή στην σύγχρονη εποχή. 

i i i .  Ευρύ τερη  σημασ ί α  τη ς  πό λη ς 

2.4.36.  Η εικόνα της πόλης σήμερα ουσιαστικά αποτελεί μία χαρτογράφηση 
της ιστορίας των διαφορετικών φάσεων της ανάπτυξής της και της 
δημιουργικής συνύπαρξης των πολιτισμών, που εναλλακτικά αυτή 
φιλοξένησε.  Η  Κέρκυρα,  στον  δρόμο  των  καραβιών  και  των 
μετακινήσεων,  ήταν  πάντα  αυτή  που  αναμείγνυε  πληθυσμούς  και 
εθνότητες, ήταν πάντα μεταξύ δύο κόσμων Ανατολής και Δύσης και 
η  κοινωνία  της  έπρεπε  να  επιβιώνει  με  αυτούς.  Ο  συνθετικός 
χαρακτήρας της πόλης, όπως αυτός προκύπτει μέσα από ολόκληρη 
την  ιστορική  της  πορεία  και  η  ικανότητά  της  να  αφομοιώνει 
διαφορετικότητες χωρίς συγκρούσεις, διαμορφώνουν έγκαιρα έναν 
ιδιαίτερα  κοσμοπολίτικο  χαρακτήρα,  με  έντονο  ευρωπαϊκό 
συμβολισμό. 

2.4.37.  Για  περισσότερο  από  120  χρόνια  (1669  έως  1797)  η  Κέρκυρα 
παραμένει  η  πρωτεύουσα  της  Βενετικής  Δημοκρατίας  στην 
Ανατολή,  τελευταίο  ευρωπαϊκό  προπύργιο,  μαζί  με  τη  Βιέννη, 
μπροστά στις Οθωμανικές επεκτάσεις του 17 ου  και του 18 ου αιώνα. 
Μια    πόλη  ταυτισμένη  με  την  άμυνα  και  την  επιβίωση  του 
ευρωπαϊκού  πολιτισμού.  Όλες  οι  Βενετικές  προσπάθειες  να 
κρατηθεί  η  πόλη  είχαν  την  αγωνία  της  υπεράσπισης  ενός 
πολιτισμού  που  εξαρτιόνταν  από  την  αντοχή  των  φρουρίων  της. 
Δεν  ήταν  απολύτως  τυχαίο,  ότι  την  υπεράσπιση  του  17161717, 
ανέλαβε  ο  στρατάρχης  Schulenburg,  στρατιωτική  αυθεντία  στην 
Ευρώπη του καιρού  του.  Από αυτήν την ζωτική σχέση της πόλης 
με την ιστορία της Ευρώπης, προέκυψε ένα χαρακτηριστικό
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ευρωπαϊκό κλίμα για την Κέρκυρα, που θεώρησε από πολύ νωρίς 
τις θυσίες για την επιβίωση του βενετικού κράτους ως θυσίες για την 
επιβίωση  ενός  πολιτισμού.  Το  αποτέλεσμα  ήταν  να  αρθρωθεί  ο 
νεότερος κερκυραϊκός πολιτισμός ως άποψη του ευρωπαϊκού. 

2.4.38.  Η  Κέρκυρα  είχε  επιλέξει  οριστικά  την  σύνθεσή  της  με  τον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό, χωρίς να εξαλείψει τις ιδιαιτερότητές της που 
τις  συνιστούσαν  οι  επί  μέρους  ελληνικές,  λατινικές,  εβραϊκές 
παραδόσεις. Μαρτυρεί για αυτό η καλλιέργεια της όπερας από τον 
17 ο αιώνα και η εν συνεχεία μεγάλη ανάπτυξη του λυρικού θεάτρου 
σ΄  αυτήν  την  πόλη,  τόσο  που  οι  ιταλικοί  θίασοι  δοκιμάζονταν  σ΄ 
αυτήν πριν ανεβάσουν στην Ιταλία. Είναι χαρακτηριστική εξ΄ άλλου 
η εντύπωση που απεκόμισε ο πιο διάσημος κοσμοπολίτης του 18 ου 

αιώνα,  ο  Καζανόβα,  όταν  βρέθηκε  στην  Κέρκυρα,  για  δύο  ή  τρία 
χρόνια  ως  υπολοχαγός  του  Βενετικού  Ναυτικού  γύρω  στα  1726. 
Αισθάνθηκε  σε  αυτήν    εντελώς  οικεία,  όπως  καταγράφει  στα 
Απομνημονεύματά του. 

2.4.39.  Στην Κέρκυρα επιλέγει να αποσυρθεί η αυτοκράτειρά της Αυστρίας 
Σίσσυ,  αποτυπώνοντας  το  πέρασμά  της  σε  ένα  χαρακτηριστικό 
μνημείο που συνδυάζει τον αυστριακό πολιτισμό με την προσωπική 
χάρη της αυτοκράτειρας. Η κομψή έπαυλή της το Αχίλλειο, είναι έως 
σήμερα  ένα  από  τα  πιο  δημοφιλή  μνημεία  της  Κέρκυρας,  με  ένα 
υψηλό αριθμό επισκεπτών από όλον τον κόσμο. Αλλά στον τομέα 
των κομψών επαύλεων και των κήπων είχε προηγηθεί η βρετανική 
παρέμβαση.  Δεν  είναι  τυχαίο  ότι  ο  Βρετανός  ύπατος  αρμοστής 
Θωμάς Μαίτλαντ, είχε επονομαστεί βασιλιάς Θωμάς, χαρίζοντας όχι 
χωρίς μεγαλομανία στην Κέρκυρα, το παλάτι των Αγίων Μιχαήλ και 
Γεωργίου, με ρητή αναφορά στο αγγλικό ιπποτικό τάγμα, ένα 

μοναδικό  περιστύλιο  υδραγωγείου  και  τη  θερινή  έπαυλη  του Μον 
Ρεπό.  Μνημεία  άψογα  διατηρημένα,  ενταγμένα  στην  συμβολική 
γλώσσα της πόλης. 

2.4.40.  Ο ευρωπαϊκός και κοσμοπολίτικος αυτός ιδιαίτερος χαρακτήρας της 
πόλης προσανατόλισε την ανάπτυξη των τεχνών και γενικότερα την 
πνευματική  και  κοινωνική  της  ζωή  σε  μία  αυτόνομη  επτανησιακή 
έκφραση,  με  μεγαλύτερες  επιρροές  από  τους  Ενετούς,  που 
μετέφεραν  στους  ντόπιους  την  πλούσια  εικαστική  παράδοση  της 
δύσης από τα χρόνια ήδη της Αναγέννησης. 

2.4.41.  Από τον 18 ο αιώνα, η παρουσία στην τοπική κοινωνία μίας μόνιμης 
εγχώριας  ηγέτιδας  τάξης,  μίας  φεουδαρχικής  αριστοκρατίας,  που 
απορρόφησε  τους  ξένους  ευγενείς  και  διατήρησε  σχετική 
ανεξαρτησία απέναντι στην κεντρική εξουσία, όπως και η μειωμένη 
διοικητική σημασία της Εκκλησίας, τόσο της καθολικής, όσο και της 
ορθόδοξης, ως αποτέλεσμα του ανταγωνισμού της Βενετίας με τον 
παπισμό, συντέλεσαν στην διαμόρφωση μίας διαφορετικής από την 
υπόλοιπη  Ελλάδα  κοινωνικής  δομής,  που  αναγνωρίζεται  ως  ένα 
ιδιότυπο συνθετικό σύνδρομο, με αφετηρία τη δύση. Αυτή η μορφή 
κοινωνίας, με μία μόνιμη θεώρηση του χρέους προς την ανάπτυξη, 
παρασκεύασε  προσωπικότητες  που  σημάδεψαν  τις  εξελίξεις  και 
αρδεύτηκαν  από  τον  πολιτικό  και  πνευματικό  αναβρασμό  των 
ιταλικών πανεπιστημίων. 

2.4.42.  Τα χρόνια που ακολούθησαν  την αποχώρηση των Ενετών (1797), 
με  την κεκτημένη  ταχύτητα  της Γαλλικής κοσμογονίας, συντέλεσαν 
στην δημοκρατική θεμελίωση, την γέννηση των ριζοσπαστών, στην 
παραγωγή  λογίων  εθνικής  εμβέλειας,  στην  ίδρυση  της  πρώτης 
ελληνικής δημόσιας σχολής της Τενέδου (1805, με φροντίδα του
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Ι. Καποδίστρια) και αργότερα της Ιόνιας Ακαδημίας (πρώτο ελληνικό 
πανεπιστήμιο),  της  Δημόσιας  Βιβλιοθήκης  (1800),  του  πρώτου 
ελληνικού  τυπογραφείου,  του  Ιεροσπουδαστηρίου  (1820),  της 
Ελληνικής  σχολής  Καλών  Τεχνών  (1810),  της  Βιβλικής  Εταιρείας 
(1819), της Αναγνωστικής Εταιρείας  (1836), της Φιλαρμονικής  (1840). 
Μετά  την  ένωση  με  την  Ελλάδα  (1864),  όλη  αυτή  η  τοπική 
ιδιαιτερότητα και πνευματικός πλούτος υποτάχτηκαν στις επιλογές 
του  κέντρου,  κληροδοτώντας  βέβαια  στους  μεταγενέστερους 
σημαντικές  πολιτιστικές  καταβολές,  που  διαπιστώνονται  μέχρι 
σήμερα. 

2.4.43.  Συνολ ι κά ,  η   π αλ ι ά   π όλη  τ ης   Κ έρ κυρας ,  που  αποτελεί 
έναν χώρο διεθνώς γνωστό,  αντιπροσωπεύει σήμερα ένα μοναδικό 
πολιτιστικό σύνολο, υψηλής αισθητικής αξίας, που : 
• αναγνωρίζεται στη δομή και τη μορφή της πόλης, την κοινωνική 

και πνευματική της ζωή, 
• αναπτύχθηκε διαχρονικά από τη όσμωση χαρακτηριστικών των 

δυο κόσμων της Μεσογείου, ΑνατολήςΔύσης, και 
• διατηρήθηκε ζωντανό και αναλλοίωτο σε σημαντικό βαθμό μέχρι 

σήμερα.
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2.5.  Ιδιοκτησιακό καθεστώς και διαχείριση 

του προτεινόμενου Μνημείου 

2.5.1.  Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η διαχείριση της πόλης της Κέρκυρας 
σήμερα είναι αρκετά σύνθετα ζητήματα και επειδή διαμορφώνονται 
από  παραμέτρους  και  συνθήκες  που  έχουν  προκύψει  σε 
προηγούμενες  ιστορικές  φάσεις,  μεταφέρουν  σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με  την φύση και  την  ιδιαιτερότητα  του προς 
διαχείριση χώρου. 

2.5.2.  Η μεγάλη πλειοψηφία των ακινήτων και της διατιθέμενης γης ανήκει 
σε  ιδιώτες,  γεγονός  που  συνδυαζόμενο  με  το  καθεστώς 
πολυϊδιοκτησίας  των  ακινήτων,  αυξάνει  αρκετά  σημαντικά  τον 
αριθμό  των  αποδεκτών  όποιων  μέτρων  διαχείρισης  του  χώρου 
πρόκειται  να  εφαρμοστούν.  Υπάρχει  επίσης  ένας  μικρός αριθμός 
φορέων  (Ελληνικό  Δημόσιο,  Δήμος  Κερκυραίων  και  διάφορα 
Νομικά  Πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου,  όπως  Ορφανοτροφείο, 
Γηροκομείο,  Νοσοκομείο  Κέρκυρας,  Ψυχιατρείο  Κέρκυρας),  που 
κατέχουν  συνολικά  αρκετά  σημαντικό  αριθμό  ακινήτων,  όμως  η 
μεγάλη  πλειοψηφία  αυτών  των  ιδιοκτησιών  αποτελεί 
κατακερματισμένες  και  μικρές  ιδιοκτησίες  διαμερισμάτων,  που 
βρίσκονται  σε  διασπορά  σε  ορόφους  πολυϊδιόκτητων  σπιτιών. 
Όσον αφορά στα Φρούρια, το καθεστώς είναι διαφοροποιημένο. Τα 
Φρούρια ανήκουν στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και είναι 
παραχωρημένα  στο  Υπουργείο  Πολιτισμού.  Διαχειρίζονται  και 
προστατεύονται από αυτό, ενώ συγκεκριμένοι κτιριακοί χώροι έχουν 
παραχωρηθεί  για  χρήση  σε  οργανισμούς  ή  άλλους  φορείς  του 
Δημοσίου (Υπουργείο Παιδείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Δήμος 

Κερκυραίων).  To  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  αποτυπώνεται  με  λεπτομέρειες  στον 
χάρτη 18 του συνοδευτικού τεύχους της πρότασης. 

2.5.3.  Οι αρμοδιότητες προστασίας και διαχείρισης της Παλιάς Πόλης της 
Κέρκυρας,  έως  πρόσφατα,  επιμεριζόταν  σε  δύο  διαφορετικούς 
φορείς, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στον Δήμο Κερκυραίων, οι 
οποίοι  αξιοποιώντας    τις  δομές  των  υπηρεσιών  τους  και    ίδιους 
χρηματοδοτικούς  πόρους  ασχολούνταν  με  τα  θέματα  της  Παλιάς 
Πόλης, με διαφορετικό ο κάθε φορέας αντικείμενο. 

2.5.4.  Στα θέματα προστασίας, η αρμοδιότητα εξακολουθεί να ανήκει στο 
Υπουργείο  Πολιτισμού  με  κεντρική  υπηρεσία  την  Διεύθυνση 
Βυζαντινών  και  Μεταβυζαντινών  Αρχαιοτήτων.  Σχετιζόμενες 
περιφερειακές  εφορείες  του  Υπουργείου  είναι  η  21 η  Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κέρκυρας  και  η ΣΤ΄ Εφορεία Νεωτέρων 
Μνημείων.  Στα  θέματα  διαχείρισης,  η  αρμοδιότητα  ανήκει  στον 
Δήμο  Κερκυραίων. Με  την  ευθύνη  του  Δημοτικού Συμβουλίου  και 
του  Δημάρχου,  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Δήμου  είναι  το 
Πολεοδομικό Γραφείο  για  θέματα οικοδομικής δραστηριότητας,  το 
Γραφείο  αδειών  λειτουργίας  καταστημάτων  για  τον  έλεγχο  της 
συγκεκριμένης  χρήσης,  οι  Τεχνικές  Υπηρεσίες  για  την  εκτέλεση 
έργων και η Δημοτική Αστυνομία για τον έλεγχο της εφαρμογής των 
για την κάθε περίπτωση δημοτικών μέτρων . 

2.5.5.  Επειδή  ο  πιο  πάνω  διαχωρισμός  αρμοδιοτήτων  δεν  απεδείχθη 
ιδιαίτερα αποτελεσματικός και επειδή τα όρια των δύο
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κατευθύνσεων δεν είναι πάντοτε σαφή και μάλλον επικαλυπτόμενα, 
την  τελευταία  δεκαετία  προέκυψαν  σχήματα  συνεργασίας  των  πιο 
πάνω  φορέων,  αρμοδίως  εκπροσωπουμένων,  με  την  μορφή 
"Προγραμματικών Συμβάσεων". 
• Η  Προγραμματική  Σύμβαση  των  Οχυρώσεων  με  την 

συμμετοχή του ΥΠ.ΠΟ. και του Δήμου λειτουργεί από το 1990 με 
συνολική  αρμοδιότητα  επί  των  οχυρωματικών  έργων  για  την 
προστασία,  ανάδειξη  και  διαχείρισή  τους.  Λειτουργεί  ειδικό 
Γραφείο  Προγραμματικής  των  Οχυρώσεων  εγκατεστημένο  στο 
Παλαιό  Φρούριο,  με  μόνιμο  προσωπικό  και  ειδικό 
προϋπολογισμό. 

• Η  Προγραμματική  Σύμβαση  για  την  Παλιά  Πόλη,  με  την 
συμμετοχή  του Υπουργείου Πολιτισμού,  του Δήμου Κερκυραίων, 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, του Υπουργείου Χωροταξίας 
και  της  ΔΕΠΟΣ  Α.Ε.  λειτουργεί  από  το  1995  έως  το  2005,  με 
συνολική  αρμοδιότητα  στην  Παλιά  Πόλη  για  την  προστασία, 
ανάδειξη  και  διαχείριση  του  χώρου.  Λειτουργεί  Γραφείο  Παλιάς 
Πόλης, με μόνιμο προσωπικό  και ειδικό προϋπολογισμό. 

• Η  τρέχουσα Προγραμματική Σύμβαση για  την Προστασία και 
Ανάδειξη της Παλιάς Πόλης Κέρκυρας  / Οικιστικό Σύνολο και 
Οχυρώσεις  /  20062012  με  την  συμμετοχή  του  Υπουργείου 
Πολιτισμού,  του  ΥΠΕΧΩΔΕ,  του  ΤΑΠΑ  και  του  ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΚΡΥΡΑΙΩΝ,  που  ενοποιεί  τις  δομές  και  την  εμπειρία  των 
προηγούμενων  δύο  Προγραμματικών  Συμβάσεων.  Με  ετήσιο 
προϋπολογισμό  600.000  ευρώ  προερχόμενο  από  πόρους  των 
συμβαλλόμενων Μελών και επιπρόσθετες χρηματοδοτήσεις μέσω 
κοινοτικών  και  εθνικών  χρηματοδοτικών  προγραμμάτων  έχει  τη 
γενική  ευθύνη  συντονισμού  της  εφαρμοζόμενης  πολιτικής 
προστασίας, προγραμματίζει και εκτελεί έργα αναβάθμισης και 

γενικότερα  ασχολείται  με    όλα  τα  τρέχοντα  θέματα  διαχείρισης  και 
προβολής της Παλιάς Πόλης. 

2.5.6.  Αναλυτικότερα  στοιχεία  για  τις  υλοποιημένες  και 
προγραμματιζόμενες  δραστηριότητες  των  Προγραμματικών 
Συμβάσεων,  και  τις  αξιοποιούμενες  χρηματοδοτήσεις 
παρουσιάζονται στο κεφ. 5ζ. του τεύχους υποβολής πρότασης στην 
UNESCO  για  την  ένταξη  της  Παλιάς  Πόλης  στον  κατάλογο 
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 

Η  Κέρκ υρα , ως  μ ι α  σύγχρο νη  πό λη 

2.5.7.  Η  πόλη  της  Κέρκυρας  συγκεντρώνει  σύμφωνα  με  την  απογραφή 
του 2001 ένα πληθυσμό 28.185 κατοίκων, εκ των οποίων οι 7.200 
περίπου  κατοικούν  στα  όρια  του  προτεινόμενου  Μνημείου  και 
13.800  στην  ζώνη  επιρροής  του  Μνημείου.  Σε  σύγκριση  με 
πληθυσμιακά μεγέθη προηγούμενων δεκαετιών διαπιστώνεται ότι η 
τάση  ραγδαίας  πληθυσμιακής  αποδυνάμωσης  της  παλιάς  πόλης, 
που είχε καταγραφεί στην δεκαετία 19811991 (από 8774 κατοίκους 
σε 6206 και ποσοστό μείωσης 30%), έχει πλέον συγκρατηθεί. 

2.5.8.  Ο ενεργός πληθυσμός του Δήμου το 2001 ανέρχεται στο 36,8% του 
συνολικού  πληθυσμού,  κατάσταση  ελάχιστα  βελτιωμένη  σε 
σύγκριση  με  το  1991.  Η  απασχόληση  του  πληθυσμού 
συγκεντρώνεται με συντριπτική πλειοψηφία στον  τριτογενή  τομέα, 
το  εμπόριο,  τις  εξυπηρετήσεις,  τις  διοικητικές  υπηρεσίες  και  τον 
τουρισμό.  Η  αποδοτικότητα  του  σαφούς  προσανατολισμού  της 
τοπικής οικονομίας, τις τελευταίες τρις τουλάχιστον δεκαετίες, στον 
τουρισμό βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε σταθερή κρίση.
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2.5.9.  Παρά  το  ότι  η  πόλη  της  Κέρκυρας  αποτελεί  την  μοναδική  πύλη 
εισόδου    εξόδου  επισκεπτών  στο  νησί  (λιμάνι,  αεροδρόμιο)  και 
συγχρόνως είναι το διοικητικό, οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό 
του κέντρο, καταφέρνει να συγκρατήσει σε διατιθέμενες κλίνες μόνο 
το  6%  του  αριθμού  των  επισκεπτών  που  κατά  μέσο  όρο 
επισκέπτεται  ετησίως  το  νησί.  Στοιχεία  σχετικά  πρόσφατων 
καταγραφών  έχουν  δείξει  ότι  το  46%  των επισκεπτών του νησιού 
επισκέπτεται την πόλη της Κέρκυρας μόνο μία φορά, ενώ το 16 % 
δεν την επισκέπτεται καθόλου. Το "έλλειμμα επισκεψιμότητας" της 
πόλης  με  όλες  του  τις  συνέπειες,  εφ΄  όσον  η  περιβαλλοντική 
όχληση δεν αντισταθμίζεται με ανάλογα οικονομικά οφέλη, αποτελεί 
σταθερό  αντικείμενο  του  τοπικού  προβληματισμού  τα  τελευταία 
χρόνια στην  κατεύθυνση  της βελτίωσης των χαρακτηριστικών  των 
διατιθέμενων  στην  παλιά  πόλη  κλινών  (  ως  προς  τον  αριθμό,  το 
είδος  και  την  παλαιότητα),  αλλά  κυρίως  στην  κατεύθυνση  του 
επαναπροσδιορισμού  του  τουριστικού  μοντέλου  που  επικρατεί 
(μαζικός,  θερινός  υπνοτουρισμός),  δρομολογώντας  σειρά 
πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων. 

Εφαρμο ζόμενη  πο λ ι τ ι κ ή  προστασ ί ας  κ α ι  ανάπτυξη ς 

2.5.10.  Τα  μέτρα  προστασίας  που  εφαρμόζονται  σήμερα  στα  όρια  του 
προτεινόμενου  Μνημείου  προκύπτουν  από  επάλληλα  νομικά 
εργαλεία  διαφορετικών  φορέων,  με  διαφορετικό  για  την  κάθε 
περίπτωση περιεχόμενο: 

Φορ έας  π ροσ τασ ί α ς  ΥΠ.ΠΟ 
2.5.11. Με  ειδική  κήρυξη  (Υ.Α.  4701/3367/ΦΕΚ  183/Β/16367)  το 

Μνημείο χαρακτηρίστηκε ως "ιστορικό διατηρητέο μνημείο και τόπος 
που παρουσιάζει ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και ενδιαφέρον από 

άποψη  αρχιτεκτονική  και  ιστορική".  Ακολούθησαν  τρεις 
τροποποιήσεις των ορίων της  κηρυσσόμενης περιοχής και σήμερα 
βρίσκεται  σε  ισχύ  η  τελευταία  τροποποίηση  του  1980,  με  αριθμό 
Υ.Α.  Β1/Φ33/29925/828/27580/ΦΕΚ  512/Β/4680.  Η  προστασία 
που εφαρμόζει η συγκεκριμένη κήρυξη περιλαμβάνει: 
• την απαγόρευση των κατεδαφίσεων 

• τον έλεγχο των επεμβάσεων στην εξωτερική μορφή των κτιρίων 
(προστασία κελύφους) 

• τον έλεγχο των επεμβάσεων στους κοινόχρηστους χώρους 
Οποιαδήποτε  οικοδομική  εργασία  εντός  του  οριοθετημένου 
ιστορικού  κέντρου,  που  εμπίπτει  στις  πιο  πάνω  κατηγορίες, 
υλοποιείται  μετά  από  έκδοση  σχετικής  έγκρισης  από  την  21 η 

Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Ο ίδιος φορέας προστατεύει με 
αυστηρότερο τρόπο, μέσω ειδικών κηρύξεων που ξεκίνησαν από το 
1922  (Παλαιό Φρούριο),  35  ιδιαίτερα  αξιόλογα  μνημεία  εντός  της 
πιο  πάνω  περιοχής,  και  21  στην  περιβάλλουσα  αυτό  περιοχή, 
επεκτείνοντας  τον  έλεγχο  στο  εσωτερικό  τους.  Αυτός  ο  βαθμός 
προστασίας καλύπτει κυρίως τα Φρούρια, τις εκκλησίες, σημαντικά 
αρχιτεκτονικά  στοιχεία  διαφόρων  κατασκευών,  καθώς  και 
μεμονωμένα κτήρια. 

2.5.12.  Επίσης,  πολλά  αξιόλογα,  νεώτερα  (μετά  το  1830)  κτίρια  εντός 
ιστορικού κέντρου και εκτός αυτού προστατεύονται από το ΥΠ.ΠΟ. 
με  συνολικό  τρόπο,  καλύπτοντας  τόσο  την  εξωτερική  μορφή  των 
κτιρίων, όσο και το εσωτερικό τους. 
Κηρυγμένα νεώτερα κτίρια εντός του Μνημείου:  9 
Κηρυγμένα νεώτερα κτίρια στην 
εκτός ορίων Ιστορικού Κέντρου περιοχή:  302 
Το  σύνολο  των  κηρυγμένων  μνημείων  αποτυπώνεται  στον  χάρτη 
19 του συνοδευτικού τεύχους.
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2.5.13.  Τέλος,  η  ζώνη  επιρροής  του  Μνημείου,  ελέγχεται  στο  σύνολο 
σχεδόν της έκτασής της από το Υπουργείο Πολιτισμού, εφ΄ όσον σε 
αυτήν  βρίσκονται  σε  διασπορά  κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί  χώροι, 
είκοσι  ένα  (21) μεμονωμένα κηρυγμένα μνημεία και τριακόσια δύο 
(302)  νεώτερα  (μετά  το  1830)  κηρυγμένα  κτήρια,  τα  οποία  έχουν 
ζώνη  προστασίας  κυμαινόμενη  από  150500  μ.μ..  Ο  έλεγχος 
διαφοροποιείται κατά περίπτωση : 
• στην  περίπτωση  γειτνίασης  με  αρχαιολογικό  χώρο, 
πραγματοποιείται  έλεγχος  των  εκσκαφών  για  να  διαπιστωθεί  η 
ύπαρξη αρχαίων πριν την ανέγερση νέας οικοδομής, 

• πραγματοποιείται  έλεγχος  της  μορφής  και  του  όγκου  του  προς 
ανέγερση  κτίσματος,  για  να  εγκριθεί  η  συμβατότητά  του  με  το 
γειτνιάζον Μνημείο. 

Φορέας  προσ τασ ία ς  ΥΠΕΧΩΔΕ 
2.5.14.  Η  περιοχή  της  πόλης  εντός  των  ορίων  του  Μνημείου  έχει 

χαρακτηριστεί  από  το  ΥΠΕΧΩΔΕ  με  το  Π.Δ.  της  22480/ΦΕΚ 
274/Δ/551980  ως  "παραδοσιακός  οικισμός".  Από  τις  κεντρικές 
υπηρεσίες  του  Υπουργείου  κατευθύνεται  και  ελέγχεται  ο 
πολεοδομικός  σχεδιασμός  για  την  προστασία  και  ανάπτυξη  του 
χώρου,  διαδικασία  που  βρίσκεται  σήμερα  σε  εξέλιξη.  Οι 
περιφερειακές  υπηρεσίες  του  Υπουργείου  ελέγχουν  τις  μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εγκρίνουν τις χωροθετήσεις νέων 
εγκαταστάσεων και αναπτυξιακών έργων. Επίσης σύμφωνα με την 
πιο  πάνω  κήρυξη,  όλες  οι  επεμβάσεις  διαμορφώσεων  στους 
κοινόχρηστους  χώρους  της  πόλης  εγκρίνονται  από  την Επιτροπή 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου του Νομού, που λειτουργεί στα πλαίσια της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Φορέας  προσ τασ ία ς  ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΩΝ 
2.5.15.  Την  τελευταία  δεκαετία,  εφαρμόζοντας  πολιτική  διοικητικής 

αποκέντρωσης,  σημαντικές  αρμοδιότητες  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  έχουν 
μεταφερθεί στην  τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία ελέγχει την εξέλιξη 
της οικοδομικής δραστηριότητας. Οι ανεγέρσεις νέων κτισμάτων, οι 
προσθήκες  στα  υπάρχοντα,  όπως  και  οι  επισκευές  και  οι 
τροποποιήσεις ρυθμίζονται από το Π.Δ. 070981/ΦΕΚ552/Δ/0210 
81 περί "όρων δόμησης" και το Β.Δ. 090464/ΦΕΚ 37 Δ/140464. 
Τα  διατάγματα  που  καθορίζουν  τομείς  όρων  δόμησης, 
θεσμοθετώντας μικρή δυνατότητα εκμετάλλευσης των υπαρχόντων 
οικοπέδων  εντός  του  Ιστορικού  Κέντρου,  θεωρείται  ότι  ενισχύουν 
την πολιτική προστασίας του χώρου, εφ΄ όσον: 
• αποθαρρύνεται  η  ερημοποίηση  και  εγκατάλειψη  των  παλαιών 

πολυόροφων  κτιρίων, 
• απαγορεύονται  κατά  κανόνα  οι  προσθήκες  όγκων  στα 

υπάρχοντα κτίρια, και   αποφεύγονται  κίνδυνοι  αλλοίωσης της 
μορφής τους. 

2.5.16.  Πρόσφατα ο Δήμος Κερκυραίων αναγνωρίζοντας την συνθετότητα 
των προβλημάτων της Παλιάς Πόλης, σε συνεργασία με το τμήμα 
Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, συνέταξε «Σχέδιο 
Διαχείρισης της Παλιάς Πόλης Κέρκυρας 20062012» στοχεύοντας 
στην συντονισμένη  και μακροπρόθεσμη διαχείριση  του χώρου για 
την  προστασία  και  ανάπτυξή  του.  Στην  σύνταξη  του  Σχεδίου 
αξιοποιήθηκε  η  μακρόχρονη  (15ετής  εμπειρία  συνεργασίας  του 
Δήμου  με  τους  λοιπούς  εμπλεκόμενους  στα  θέματα  προστασίας 
φορείς  (Υπουργείο  Πολιτισμού  και  Υπουργείο  Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων)  και  προσδιορίστηκε  ένα 
πρόγραμμα  δράσης  όλων  των  σχετικών  τοπικών  και  κρατικών 
φορέων.
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2.5.17.  Παράλληλη αρμοδιότητα  του Δήμου για την πρόληψη αλλοιώσεων 
στην λειτουργική δομή της Παλιάς Πόλης αποτελεί η έκδοση αδειών 
λειτουργίας  καταστημάτων.  Δια  μέσου  αυτής  της  διαδικασίας 
απαγορεύεται  η  εγκατάσταση  οχλουσών ή  γενικότερα ασύμβατων 
χρήσεων  στο  ιστορικό  κέντρο  και  ελέγχονται  οι  όροι  και  οι 
επιπτώσεις  της  λειτουργίας  των  λοιπών  χρήσεων. Η συγκρότηση 
σώματος Δημοτικής Αστυνομίας από το 1990 έχει συμβάλλει στον 
αποτελεσματικότερο  έλεγχο  εφαρμογής  της  σχετικής  νομοθεσίας 
αλλά  και  των  ειδικών  μέτρων,  που  είτε  προωθούν  την  πολιτική 
προστασίας,  είτε  γενικότερα  σχετίζονται  με  την  λειτουργία  της 
πόλης. 

Στο κεφάλαιο 5, παράρτημα 5 του Σχεδίου Διαχείρισης, παρατίθεται 
κατάλογος με τα εγκεκριμένα σχέδια σχετικά με το Μνημείο, καθώς 
και  τα  νομικά  εργαλεία  που  έχουν  εφαρμογή  σήμερα  για  την 
προστασία του Μνημείου.


