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Αγία Τριάδα  αρχές 17ου αι. 

Ιδιωτική,  της  Κρητικής  οικογένειας  των 

Τζακαρόλων,  σήμερα  εγκαταλελειμένη  μετά  τους 

βομβαρδισμούς  του  1943.  Επιγραφή  με  την 

χρονολογία 1680 πιθανά δηλώνει μετασκευή. 

Αγία Παρασκευή και  Άγιος Iωάννης, ο Θεολόγος  αρχές 17 ου αι. 

Αρχικά  ιδιωτική.  Κτήτορες  ο Μοναχός  Χριστόφορος 

και η Χριστοφόρα. Ανακαινίστηκε περί  το 1900 

Αγγλικανική Εκκλησία  19ος αι. 

Από  το  1864  στεγάζεται  στο 

κτίριο  της  Ιονίου  Βουλής.  Μετά 

την  αναστήλωση  του  1960 

περιορίστηκε  σε  ένα  τμήμα  του 

κτιρίου,  ενώ  το  υπόλοιπο 

χρησιμοποιείται  από  τον  Δήμο 

Κερκυραίων. 

Οδηγήτρια Ραχαπίδη Παναγιοπούλα 

Μικρή  ιδιωτική  εκκλησία  της  οικογένειας 

Ραχαπίδη.  Μεταγενέστερα  αποτέλεσε 

παρεκκλήσι της Μονής Πλατυτέρας.
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Ευαγγελισμός "S.S. Annunziata"  13ος αι. 

Καθολική  Μονή,  με  μεγάλη  ιδιοκτησία  γης. 

Εγκαινιάστηκε  το  1394.  Τρίκλιτη  ξυλόστεγη 

βασιλική  με  γοτθικά  τόξα.  Σήμερα  σώζεται    το 

πυργοειδές  κωδωνοστάσιο,  με  προσθήκη  στη 

βάση  του από διάφορα  νεότερα προσκτίσματα  και 

μικρό τμήμα της όψης με εντοιχισμένο ανάγλυφο. 

Υψηλή Θεοτόκος και  Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων  (1730) 

Ιδιοκτησία  της  οικογένειας  Θεοτόκη,  από  το  1790 

ανήκε σε συντεχνία οινοποιών και οινοπωλών. 

Αγία Σοφία και Άγιος Ιωσήφ  (1650) 

Αρχικά  ιδιωτική.  Από  το  1846  συναδελφική 

(συντεχνίες  ξυλουργών  και  οικοδόμων). 

Ξανακτίστηκε  το  1848,  βάσει  σχεδίων  του 

αρχιτέκτονα  Ι.  Χρόνη.  Ένα  από  τα  ελάχιστα 

μνημεία  ναοδομίας  της  πόλης  του  19 ου  αι.    Μικρή 

ξυλόστεγη  μονόκλιτη  βασιλική.  Η  δυτική  όψη,  απ΄ 

όπου  και  η  είσοδος  στο  ναό,  έχει  συμμετρική 

διόρθωση  με  μεγάλο  ημικυκλικό  φεγγίτη  πάνω 

από  το  κεντρικό  θύρωμα,  που  θυμίζει    έργα  των 

αρχών  του  19 ου  αι.  στη Βενετία  (Αγ. Μαυρίκιου του 

G. Selva) 

Συναγωγή "Sinagoga Vecchia” 

Η  παλαιότερη  από  τις  δύο  που  υπήρχαν.  Ελληνική 

(vecchia),  ανακατασκευασμένη  μεταπολεμικά.  Το 

σημερινό  κτίριο,  απλής  μορφής με  τοξωτά ανοίγματα 

είναι  του  19 ου  αι.  κτισμένο  πάνω  σε  παλιότερο. 

Σώζεται  το  σχετικό  υπόγειο  με  σταυροθόλια.  Είχε 

δύο  παραρτήματα  το  Oratorio  Medrage  (1820) 

ακριβώς  πλάϊ  της  και  το  Tempo  Nuovo  κτισμένο 

πάνω από το προηγούμενο 1860.
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Παναγία Τένεδος  αρχές 18ου αι. 

Καθολική  Μονή.  Ο  σημερινός  ναός  κτίστηκε 

μεταξύ  1710    1723  στη  θέση  παλαιότερου.  Η 

πιο  σημαντική  από  αρχιτεκτονική  άποψη 

θολοσκεπής  εκκλησία  με  αναγεννησιακού 

χαρακτήρα  τρούλο  πάνω  από  το  ιερό  (που 

θυμίζει  τον  Duomo  Φλωρεντίας).  Πρόκειται  για 

μονόκλιτη  Βασιλική  με  διπλά  πλάγια 

παρεκκλήσια  και  πυργοειδές  κωδωνοστάσιο, 

μνημείο με ιδιαίτερη πλαστικότητα. 

Κυρά των Αγγέλων  (1637) 

Μικρή  ιδιωτική εκκλησία, αρχικά 

της  οικογένειας  Αμοργού  και 

αργότερα  της  οικογένειας 

Ρουβά.  Ανακαινίστηκε  στα  τέλη 

του 18 ου αι. 

Παναγία Σπηλιώτισσα, Νέου Φρουρίου 

Στο  Νέο  Φρούριο. 

Παλαιότατος  δημόσιος  ναός 

σκαμμένος  στο  βράχο. 

Επέκταση  και  μετασκευές  το 

1739. 

Ναός Αγίου Ιακώβου, Λατινική Μητρόπολη, Duomo  τέλη 16 ου αι. 

Κομψό  κτίριο  με  την  τυπική 

μπαρόκ  καμπύλη  του 

17 ου  αι.  στο  αέτωμά  του,  το 

δαντελωτό  πύργο  γοτθικής 

μορφολογίας  και  το  ψηλό 

κωδωνοστάσιο.  Αναμόρφωση  και 

επέκταση  το  1622.  Από  το  1632 

υπήρξε  Λατινική  Μητρόπολη. 

Αναμόρφωση  τον  18 ο  και  19 ο  αι. 

Αναστηλώθηκε  μετά  τους 

βομβαρδισμούς του 1943.
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Άγιοι Πάντες &  Παναγία των Βλαχερνών  17ος αι. 

Συναδελφική  κρεοπωλών  και  σφαγείων. 

Ανακατασκευάστηκε  βάσει  σχεδίων  το  1850. 

Δεύτερο  μνημείο  της  πόλης  του  19 ου  αι. 

Αφιερώθηκε  και  στην  Παναγία  Βλαχερνών  λόγω 

κατεδάφισης  της  ομώνυμης  εκκλησίας  στο  Ν. 

Φρούριο  το 1826. Η κύρια όψη του μνημείου είναι 

η  νότια  που  χαρακτηρίζεται  από  αυστηρό 

κλασικιστικό  ύφος  και  συνδυάζεται  με  το 

κωδωνοστάσιο.  Το  εικονοστάσι  του  ναού  είναι 

από  τα  λίγα  ξυλόγλυπτα  παραδείγματα  της 

πόλης. 

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος  πριν τον 16ο αι. 

Από  τους  πρώτους  Καθεδρικούς 

Ναούς  των  Μεγάλων 

Πρωτοπαπάδων.  Με  περιμετρικό 

εξωνάρθηκα.  Αύξηση  σε  ύψος  και 

επέκταση  προς  δυσμάς  1757 

1760  (επισκευή  κωδωνοστασίου 

1784,  κατεδάφισή  ου  το  1804, 

ανακατασκευή  του  το  1807).  Η 

εξωτερική  όψη  πολύ  απλή  με  τη 

βαθμωτή  διάταξη  των  στεγών  και  το  χαρακτηριστικό  διάτρητο  κωδωνοστάσιο  που 

υψώνεται πάνω από  το  ιερό. Στο  τέμπλο  υπάρχουν  έργα  της σχολής Τζάννε, όπως 

επίσης Τζένου και Χρυσολωρά, ενώ η ουρανία είναι σύνθεση του Σπεράντζα 1773. 

Υ. Θ. Φανερωμένη, Παναγία των Ξένων  αρχές 18 ου αι. 

Κτίστηκε  από  τον  Ιερομόναχο  Νικόδημο. 

Αποτέλεσε  ιδιαίτερη  Ενορία  των  Ηπειρωτών  της 

Κέρκυρας.  Συναδελφική  (συντεχνίες 

γουναράδων  και  χρυσοχόων).  Τρίκλιτη 

ξυλοστεγη  βασιλική.  Αναμόρφωση  (αύξηση  σε 

ύψος)  το  1832  βάσει  σχεδίων  του  Ι.  Χρόνη.  Το 

ξύλινο  τέμπλο  ανακατασκευάστηκε  το  1875 από 

Ναπολιτάνους  τεχνίτες.  Η  ουρανία 

ζωγραφισμένη από τον Ν. Κουτούζη (18 ος αι.) 

Άγιος Βασίλειος και Άγιος Στέφανος 

Πριν  τον    16 ο  αι.  Συναδελφική 

(συντεχνία  υποδηματοποιών)  S. 

Stefano  dei  (ale  gheri). 

Εξωτερικά  ο  ναός  παρουσιάζει 

ιδιαίτερη  γραφικότητα  στην  όψη 

της  οδού  Ν.  Θεοτόκη,  που 

διαμορφώνεται  διώροφη  με  στοά 

στον  όροφο  που  κλείστηκε 

μεταγενέστερα  με  τζαμαρία.  Το 

κτιστό  εικονοστάσι  του  είναι  έργο  του  Γ.  Καρμενάκη  1837,  ενώ  η  ουρανία  είναι 

ζωγραφισμένη το 1752.
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Άγιος Σπυρίδωνας  (1589) 

Αντικατέστησε  προηγούμενη  εκκλησία,  που 

βρισκόταν  στο  S.  Rocco.  Πολιούχος  της  πόλης. 

Ιδιοκτησία  της  οικογένειας  Βούλγαρι.  H  αρχική 

φάση  συμπληρώνεται  το  1594. Χαρακτηριστικό:  το 

πυργοειδές  κωδωνοστάσιο,  τετραγωνικής 

διατομής  με  κορμό  μεγάλου  ύψους  που  απολήγει 

σε  διάτρητο  τμήμα  για  τις  καμπάνες  (θυμίζει 

κωδωνοστάσιο  S.  Giorgio  dei  Greci  στη  Βενετία), 

που  κτίστηκε  το  1590. Ο Ναός αναμορφώθηκε  και 

το  1670.  Είναι  εξωτερικά  απλής  μορφής. 

Εσωτερικά  γίνεται  υποβλητικός  με  πολλά  κειμήλια 

και  αναθήματα.  Η  ουρανία  ζωγραφίστηκε  από  τον 

Π.  Δοξαρά  μεταξύ  1724    1727  καταστράφηκε  και 

αντικαταστάθηκε  με  αντίγραφα  του  19 ου  από  τον  Π.Ασπιώτη.  Το  μαρμάρινο  τέμπλο 

και η πολυτελής λάρνακα είναι έργα του 19 ου αι. 

Άγιος Χαράλαμπος  αρχές 8 ου αι. 

Κτίστηκε  τον  18 ο  αι.  και  ακολουθεί  τον  τύπο  της 

μονόκλιτης  ξυλόστεγης  βασιλικής  εξωτερικά,  είναι 

εντελώς απλής  μορφής. 

Άγιοι Πατέρες και Άγιος Αρσένιος  πριν τον 16 ο αι. 

Συναδελφική  (λίγες  οικογένειες  εμπόρων).  Κτίστηκε 

για  τους  Ηπειρώτες  πρόσφυγες.  Από  το  1860 

ιδιοκτησία  του  Ηπειρώτη  Μοναχού  Ζαμανού  και 

αργότερα  μετόχι  της  Παναγίας  των  Ξένων. 

Καταστράφηκε  από  τους  βομβαρδισμούς  του  Β' 

παγκοσμίου  πολέμου.  Πρόσφατη  εκ  νέου 

κατασκευή.  Μετασκευή  (αύξηση  ύψους,  νέα  όψη) 

κατά  το  1768.  Πρόσοψη  οργανωμένη  με 

τοσκανοδωρικές  παραστάδες  σε  μία  τριμερή 

σύνθεση  που  αναβιώνει  παλλαδιανά  πρότυπα  και 

θυμίζει υστερομπαρόκ μνημεία της Βενετίας. 

Άγιοι Απόστολοι  αρχές  17 ου αι. 

Κτήτορας  Πετρόνικος.  Αργότερα  ιδιοκτησία  της 

οικογένειας Δημουλίτσα.
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Ευαγγελίστρια dei Greci  17 ος αι. 

Iδιωτική της οικογένειας Τουρλίνου. 

Μονή του Αγίου Φραγκίσκου (St. Francesco)  13 ος αι. 

Καθολική.  Αρχική  φάση  13 ος    14 ος  αι. 

Το  παλαιότερο  τμήμα  και  το 

παρεκκλήσιο  του Αγ. Αγγέλου ανάγεται 

στον  13 ο  αι.  πιθανά  (σήμερα  ιδιαίτερα 

αλλοιωμένο).  Ο  Ναός  έχει  μετασκευές 

του  17 ου  και  18 ου  αι.  Το  βαρύ 

πυργοειδές  κωδωνοστάσιο  θυμίζει 

παλιά  βενετσιάνικα  παραδείγματα. 

Σήμερα σώζεται  μόνο το καθολικό της μονής και η μοναστηριακή αυλή με  τη στοά και 

τα  προκτίσματα  αλλοιωμένα.  Ενδιαφέρουσα  διακόσμηση  που  σώζεται  ελάχιστα  στην 

πλευρά του cloitre. 

Άγιος Αντώνιος και Άγιος  Ανδρέας  πριν τον 14 ο αι. 

Συναδελφική,  κατασκευάστηκε  το  1753.  Υπήρχε  με 

άλλη μορφή το 1439. Μονόκλιτη βασιλική με κάλυψη 

από  σταυροθόλιο.  Το  τέμπλο  από  μάρμαρο 

Καρράρας  χρονολογείται  στα  1777  (σχέδιο  Αλ. 

Τριβόλη Πιέρρη). 

Σπηλιώτισσα και Άγιος Βλάσιος,  Σημερινή Ορθόδοξη Μητρόπολη  (1577) 

Συναδελφική  (οικογένειες  ευγενών). 

Αντικατέστησε  παλαιότερη  εκκλησία  του  Αγ. 

Βλάσιου.  Από  το  1841  Μητροπολιτικός  Ναός. 

Τρίκλιτη  βασιλική.  Κωδωνοστάσιο  μεγάλου 

ύψους.  Παρεμβάσεις  εσωτερικά  και  εξωτερικά  το 

1913.  Ανάμεσα  στις  πολυάριθμες  εικόνες  που  την 

κοσμούν  ξεχωρίζουν  εκείνες  των  Μ.  Δαμασκηνού 

(15 ος αι.)  Εμμ.  Τζάννε  (17 ος ),  Παραμυθιώτη  (18 ος ), 

ενώ  η  αμφίπλευρη  εικόνα  της  Παναγίας  της 

Δημησιάνας  είναι  η  παλιότερη  (15 ος  αι.)  και  η  πιο 

σημαντική εικόνα του ναού.
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Υπεραγία Θεοτόκος Κρεμαστή  πριν τον 16 ου αι. 

Συναδελφική  με  μεγάλη  ιδιοκτησία 

γης.  Ανήκει  στον  επτανησιακό  τύπο 

συνδυασμένη  με  την  κατοικία  του 

ιερέα.  O  περιβάλλον  εξωνάρθηκας 

διατηρείται  μόνο  στο  δυτικό  τμήμα. 

Χαρακτηριστική  η  διακόσμηση  στη 

βόρεια  όψη  στη  θέση  του 

εξωνάρθηκα  με  ανάγλυφα 

γεωμετρικά  σχήματα  πάνω  στο  σοβά  που  θυμίζουν  ιταλικό  sgraffito.  Μετασκευές 

μεταξύ  1675    1693.  Εσωτερικά  ιδιαίτερα  μεγαλοπρεπής,  με  μαρμάρινο  τέμπλο  όπου 

τα  θυρώματα  του  κοσμούνται  με  μοτίβο    φύλλων  άμπελου,  πέτρινα  προσκηνητάρια 

και εντυπωσιακές πελώριες εικόνες του Σπεράντζα (18 ος αι.) 

Υπαπαντή  τέλος 16 ου αι. 

Συναδελφική  του  τύπου  της  μονόκλιτης 

ξυλόστεγης  βασιλικής.  Εξωτερικά  πολύ  απλής 

μορφής. Υπέστει σοβαρή καταστροφή του 1943. 

Υπεραγία Θεοτόκος Κυρά Αντιβουνιώτισσα  μέσα 15 ου αι. 

Συναδελφική  (οικογένειες 

ευγενών)  με  μεγάλη  ιδιοκτησία 

γης.  Διατηρεί  άθικτη  την  τυπική 

μορφή  κερκυραϊκού  ναού  με 

περιβάλλοντα  εξωνάρθηκα 

συνδυασμένου  με  την  κατοικία 

του  ιερέα.  Είναι  από  τις 

παλαιότερες  εκκλησίες  της 

πόλης.  Στο  χώρο  του 

εξωνάρθηκα  σώζονται  επιτάφιες  πλάκες  με  τα  οικόσημα  ευγενών  που  έχουν  ταφεί 

εκεί. 

Άγιος Ανδρέας  (1753) 

Ιδιωτική  οικογενειών  Κουβαρά  και  Μπαρμπάτη. 

Αργότερα  οικογένειας  Λινάρδου.  Ενδιαφέρον 

παράδειγμα  που  συνδυάζεται  με  τριώροφη 

κατοικία  ιερέα.  Εξωτερικά  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον 

παρουσιάζει  η  όψη  του  ιερού  με  ημικυκλική  κόγχη 

και  το  γραφικό  κωδωνοστάσιο  μορφής  διάτρητου 

τοιχώματος, που κοσμείται με ανάγλυφα στοιχεία.
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Ναός Παντοκράτορα (Μεταμόρφωση)  αρχές 16 ου αι. 

Συναδελφική.  Το  1900  ιδιοκτησία  6  οικογενειών. 

Μετασκευές  πιθανά  μεταξύ  15721574.  Ριζική 

ανακαίνιση  17161728.  Αναστηλωμένη  από  την 

Αρχαιολογική  Υπηρεσία.  Με  εξωνάρθηκα  μόνο  στη 

βορεινή  πλευρά  και  πρόκτισμα  διώροφο,  όπου  ο 

όροφος  χρησίμευε  για  κατοικία  του  ιερέα. 

Χαρακτηριστικό:  ο  κατακόρυφος  άξονας  της 

πρόσοψης,  που  τονίζεται  με  την  τοξωτή  θύρα 

κύριας  εισόδου,  τα  δύο  κυκλικά  παράθυρα  και  τον 

ολόγλυφο  άγγελο  στην  κορυφή    της  στέγης.  Έργο 

του  γλύπτη  Torretti  (18 ος  αι.).  Στις  αρχές  του  20ου 

αι.  αντικαταστάθηκε  το  δάπεδο  και  αφαιρέθηκαν  οι 

ταφόπετρες. Το σωζόμενο μαρμάρινο τέμπλο ζωγραφίστηκε από τον Χρυσολωρά. 

Παναγία Λιμνιώτισσα 

Συναδελφική.  Ιδιοκτησία  αρχικά  των  οικογενειών 

Κουαρτάνου, Παλατιανού, Βεντούρα και Μπάλμπη. 

Άγιος Νικόλαος των Γερόντων (S. Nicolo dei Vecchi)  αρχές 16 ου αι. 

Μία  από  τις  πλουσιότερες 

συναδελφικές  εκκλησίες 

(οικογένειες  ευγενών). 

Αποτέλεσε  Καθεδρικό  Ναό  των 

Μεγάλων  Πρωτοπαπάδων  μέχρι 

το  1712.  Πιο  επιμήκης  ανάλογης 

μορφής  με  τους  ναούς 

Αντιβουνιώτισσας  και 

Κρεμαστής,  με  κάποιες 

παραλλαγές λόγω κεκλιμένου εδάφους. Ένα από τα λίγα παραδείγματα που εμφανίζει 

άμβωνα.  Σε  συνδυασμό  με  την  εκκλησία  βρίσκεται  η  κατοικία  του  ιερέα  στο  βόρειο 

τμήμα  του  εξωνάρθηκα.  Εξωτερικά  ο  ναός  έχει  αλλοιωθεί  μετά  τις  αλλεπάλληλες 

επιδιορθώσεις.  Υπέροχο  ξύλινο  σκαλιστό  τέμπλο  από  τα  παλιότερα  σωζόμενο  στην 

πόλη. 

Αγία Αικατερίνη  (1671) 

Αρχικά  ιδιωτικός  Ναός.  Κτήτορας  Ν. 

Καρυοφύλακτος.  Από  το  1704  συγκροτείται  με  το 

διπλανό  κτίριο  σε  μικρή  ανδρική  μονή  (6  μοναχών). 

Σήμερα ανήκει στο δημόσιο.
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Άγιος Νικόλαος των Λουτρών  (1579) 

Ιδιωτική  της  οικογένειας  Κατσίνα.  Ενταγμένη 

σε  συγκρότημα  κτιρίων.  Αργότερα  περιήλθε 

στο  δημόσιο.  Πρόσφατα  υπέστη  ριζική 

επέμβαση με  βασική  αλλοίωση  του χαρακτήρα 

του. 

Άγιος Γεώργιος Παλαιού Φρουρίου  19 ος αι. 

Ένας  από  τους  μεγαλύτερους  ναούς 

της Κέρκυρας. Αγγλικανικός Ναός  για 

τους  Αγγλους  στρατιώτες.  Βάσει 

σχεδίων  του  Antony  Emmet 

(αξιωματικού  βασιλικού  μηχανικού). 

Τρίκλιτη  βασιλική,  χωρισμένη  με 

διπλή  σειρά  σιδηρόχυτων  κιόνων 

στους  οποίους  στηριζόταν  υπερώο 

που εκτεινόταν σε σχήμα Π και στις 3 

πλευρές  του  κτιρίου.  Η  αρχική  εσωτερική  δομή  αλλοιωμένη  λόγω  βομβαρδισμών  το 

1943. Μετά  την  Ενωση  έγινε  ορθόδοξος.  Τοποθετήθηκε  εκεί  το  λίθινο  τέμπλο  του Αγ. 

Σπυρίδωνα που αντικαταστάθηκε με νεότερο. 

Υπεραγία Θεοτόκος Λιμνιώτισσα του Αιγιαλού  περί τον 17 ο αι. 

Αποτελεί  τμήμα  (insitu)  του  νότιου  τείχου  της 

μεγαλύτερης  εκκλησίας  που  προϋπήρχε  και 

αποτμήθηκε  στην  φάση  της  επέκτασης  της 

περιτείχεισης,  για  λόγους  διαπλάτυνσης  του 

περιφερειακού  δρόμου  επί  Αγγλοκρατίας.  Η 

σημαντική  τοιχογραφία  που  σώζεται  ανάγεται 

στον 17 ο αι. 

Μανδρακίνα  17 ος αι. 

Συναδελφική  (συντεχνία 

φουρναραίων).  Μικρή 

ξυλόστεγη  βασιλική. Στο πλάϊ 

της  είναι  προσαρτημένο  το 

παλιό  βενετσιάνικο 

πυργόμορφο  κωδωνοστάσιο. 

Ανακαινίστηκε  κατά  τον  19 ο 

αι.  Aναμόρφωση  βάσει 

σχεδίων του Ι. Χρόνη (1860).


