
Αρχαιολογία. Αρχαιολογικές έρευνες έχουν αποδείξει πως στην Κέρκυρα υπήρχε ζωή 
από την παλαιολιθική εποχή (ευρήματα στη σπηλιά Γράβα Γαρδικίου, στη νότια πλευρά 

του  νησιού).  Κατά  τους  υπολογισμούς  των  επιστημόνων,  οι  παλαιολιθικοί  άνθρωποι 

πρέπει  να  έφτασαν  στην  Κέρκυρα  από  την  Ήπειρο  πριν  από  30.000  χρόνια,  σε  μια 
περίοδο όπου το νησί θα πρέπει να ήταν ενωμένο με την ηπειρωτική Ελλάδα. Δεν έχει 

βρεθεί καμία απόδειξη κατοίκησης κατά τη μεσολιθική περίοδο· αντιθέτως, τα τελευταία 

χρόνια  έχουν  ανακαλυφθεί  σε  διάφορα  σημεία  του  νησιού  λείψανα  της  νεολιθικής 
εποχής. Ο σπουδαιότερος συνοικισμός της περιόδου εντοπίστηκε στο Σιδάρι, στη βόρεια 

παραλία του νησιού. Όπως απέδειξαν οι έρευνες, η ζωή εκεί πρέπει να ξεκίνησε περίπου 

στα τέλη της 7ης χιλιετίας. Από τότε μέχρι το 2600 π.Χ., οπότε ξεκίνησε η εποχή του 
χαλκού,  η  ζωή  στις  διάφορες  νεολιθικές  θέσεις  του  νησιού  και  κυρίως  στο  Σιδάρι 

συνεχίστηκε με αρκετές διακοπές, οφειλόμενες στις αναστατώσεις που προκαλούσαν οι 

διαδοχικές αφίξεις νέων φύλων από τα ανατολικά. 

Κατά  την  εποχή  του  χαλκού,  οι  σχετικά  περιορισμένες  νεολιθικές  θέσεις 
εγκατάστασης  αυξήθηκαν  εντυπωσιακά.  Εκτείνονταν  σχεδόν  παντού  στο  νησί,  με 

κυριότερες  αυτές  στο  Κεφάλι,  στον  Αφιώνα  και  στους  Έρμωνες.  Χαρακτηριστικό  της 

εποχής  του  χαλκού  στην  Κέρκυρα  ήταν  η  έλλειψη  επαφής  με  τα  μεγάλα  κέντρα  της 
νότιας  Ελλάδας.  Δεν  έχουν  βρεθεί  παρά  μόνο  λίγα  χάλκινα  αντικείμενα  και  δεν 

υπάρχουν  ευρήματα  της μυκηναϊκής περιόδου,  που θα  επιβεβαίωναν  την ταύτιση  της 

Κέρκυρας με το ομηρικό νησί των Φαιάκων. Σήμερα επικρατεί η άποψη ότι πριν από τον 
αποικισμό  των  ελληνικών  φύλων  είχαν  εισβάλει  εκεί  οι  γειτονικοί  Ιλλυριοί,  που 

πραγματοποίησαν μόνιμη  εγκατάσταση. Πιστεύεται  πως,  ακόμα και μετά την  ιστορικά 

μαρτυρημένη  εγκατάσταση  των  Ελλήνων  τον  8o  αι.  π.Χ.,  εκείνοι  εξακολούθησαν  να 
αποτελούν το επικρατέστερο φυλετικό στοιχείο στο νησί. 

Από  τα  αρχαιολογικά  δεδομένα  προκύπτει  πως  οι  πρώτοι  Έλληνες  που  αποίκισαν 
την  Κέρκυρα  μεταξύ  775750  π.Χ.  ήταν  οι  Ερετριείς,  στα  πλαίσια  της  μεγάλης  τους 

εξόρμησης προς την Ιταλία. Σύντομα όμως εκδιώχθηκαν από Κορινθίους με επικεφαλής 

τον  Χερσικράτη  (734  π.Χ.),  η  αποικία  των  οποίων  πιθανολογείται  ότι  εκτεινόταν  στη 
σημερινή πόλη από την περιοχή του Ανεμόμυλου μέχρι το Κανόνι. Η λιμνοθάλασσα του 

Χαλικιόπουλου αξιοποιήθηκε ως  λιμάνι  (Υλλαϊκός  λιμήν),  καθώς προσέφερε  εξαιρετική 

ασφάλεια στα πλοία. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, υπήρχε και άλλος όρμος κοντά 
στον Ανεμόμυλο,  που  χρησιμοποιήθηκε ως  δεύτερο  λιμάνι  (λιμένας του Αλκινόου). Η 

μακρά και επίμονη κορινθιακή παρουσία στην Κέρκυρα στην αρχαϊκή περίοδο (7ος και 

μεγάλο μέρος του 6ου αι. π.Χ.), κατά την οποία η Κόρινθος βρέθηκε στο απόγειο της 
ακμής  της,  επηρέασε  καλλιτεχνικά  το  νησί.  Μάλιστα  από  τύχη  διατηρήθηκαν  εκεί  τα 

σπουδαιότερα  γλυπτά  της  αρχαϊκής  κορινθιακής  πλαστικής,  καθώς  οι  Ρωμαίοι 

ισοπέδωσαν την Κόρινθο το 146 π.Χ., αφήνοντας στη θέση τους  μόνο τα ερείπια του 
ναού του Απόλλωνα. 

Έπειτα από ένα διάστημα ανεξαρτησίας από την κορινθιακή ηγεμονία (μεταξύ 664 
π.Χ.  και  τέλους  του  7ου  αι.  π.Χ.),  η  Κέρκυρα  τελούσε,  μέχρι  το  585  π.Χ.,  υπό  την



ηγεμονία  ενός  γιου  του  Περίανδρου,  τυράννου  της  Κορίνθου.  Τότε  πρέπει  να 

κατασκευάστηκαν τα περίφημα γλυπτά αετώματα του δωρικού ναού της Αρτέμιδος και 
Γοργούς  (590580  π.Χ.),  που  βρίσκονται  σήμερα  στο  νέο  μουσείο  της  Κέρκυρας.  Τα 

ερείπια  και  ο  βωμός  αποκαλύφθηκαν  στην  περιοχή  της  λιμνοθάλασσας  του 

Χαλικιόπουλου, κοντά στους Αγίους Θεοδώρους. 

Το σπουδαιότερο ιερό στην αρχαία Κέρκυρα πιστεύεται πως βρισκόταν στον λόφο 

του Mov Ρεπό. Είχε ιδρυθεί με την πρώτη εγκατάσταση των Ελλήνων αποίκων στο νησί 
και  ήταν  αφιερωμένο  στην  Ήρα.  Η  πρώτη  μορφή  του  δεν  είναι  γνωστή·  είναι  όμως 

γνωστό  ότι  περίπου  στα  τέλη  του  7ου  αι.  κατασκευάστηκε  μεγάλος  ναός  με  πήλινη 

στέγη εξαιρετικής τέχνης, ενώ τον 6o αι. π.Χ. προστέθηκαν στο ιερό διάφορα μικρότερα 
κτίρια και δύο μικροί ναοί, αφιερωμένοι στην Αφροδίτη και στον Ερμή αντίστοιχα. Το 

ιερό  καταστράφηκε από πυρκαγιά  κατά το τελευταίο τέταρτο  του 5ου αι.  π.Χ.,  όπως 

διαπιστώθηκε  από  τις  ανασκαφές,  πιθανό  αποτέλεσμα  των  φοβερών  πολιτικών 
περιπετειών της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Τον 4o αι. 

π.Χ. κατασκευάστηκε στο  ίδιο σημείο ένας μεγάλος ναός, που συμπληρώθηκε με έναν 

επιβλητικό περίβολο. Το ιερό εμπλουτίστηκε στους επόμενους αιώνες με νέα κτίρια και 
τελικά καταστράφηκε στο τέλος των ελληνιστικών χρόνων (δεύτερο μισό του 1ου αι. 

π.Χ.). Η μεγάλη καταστροφή του  ιερού στη θέση του Mov Ρεπό πιστεύεται πως είναι 

έργο  των  Ενετών  και  οφείλεται  κυρίως  στη  χρησιμοποίηση  των  υλικών  του  για  την 
οικοδόμηση νεότερων κτιρίων. 

Η αρχαία Κέρκυρα έχει ερευνηθεί πολύ λίγο μέχρι σήμερα. Είναι ωστόσο γνωστή η 
θέση  της  αγοράς  και  των  ρωμαϊκών  λουτρών  στην  τοποθεσία  Παλαιόπολη,  και  στο 

κοντινό  κτήμα  Ρ.  Ευκλείδη  έχει  ανακαλυφθεί  ένα  μεγάλο  σύνολο  οικιών  διαφόρων 
εποχών  με  ποικίλα  ευρήματα.  Επίσης  γνωστή  είναι  η  θέση  ενός  μεγάλου  αρχαϊκού 

νεκροταφείου στην περιοχή όπου βρέθηκε το μνημείο του Μενεκράτη και στη Γαρίτσα. 

Στη  θέση  Καρδάκι  έχει  βρεθεί  ένα  ιερό  που  πιθανολογείται  ότι  ήταν  αφιερωμένο  σε 
χθόνια θεότητα, εφόσον ο βωμός (εσχάρα) βρίσκεται μέσα στον ναό. Στη βόρεια ακτή, 

στη θέση Ρόδα, είχε ανακαλυφθεί πριν από τον B’ Παγκόσμιο πόλεμο ένας ναός του 5ου 

αι.  π.Χ.,  ενώ  κοντά  στο  Κανόνι  είχε  ερευνηθεί  το  1889  το  λεγόμενο  μικρό  ιερό  της 
Άρτεμης,  όπου  βρέθηκαν  χιλιάδες  πήλινα  ειδώλια  και  αρκετά  αγαλμάτια  που 

παριστάνουν  την  Άρτεμη  και  χρονολογούνται  περίπου  στο  480  π.Χ.  Στην  ανατολική 

παρυφή του Mov Ρεπό αποκαλύφθηκε τέμενος του Απόλλωνα Κερκυραίου, του οικιστή 
θεού της Κέρκυρας. Από τα σημαντικότερα έργα της κορινθιακής πλαστικής –αλλά και 

γενικότερα  των  αρχαϊκών  χρόνων–  είναι  ο  περίφημος  Λέων  του  Μενεκράτη,  που 

χρονολογείται στα τέλη του 7ου αι. π.Χ.


