
Γεωγραφικά στοιχεία και κλίμα. Η Κέρκυρα είναι επιμήκης (περίπου 62 χλμ. μήκος), 
στενή  (μέσο  πλάτος  περίπου  9,5  χλμ.)  και  εκτείνεται  σχεδόν  παράλληλα  προς  την 

ηπειρωτική  ακτή.  Το  πλάτος  της  στο  βόρειο  τμήμα φτάνει  περίπου  τα  28  χλμ.,  ενώ 

στενεύει  προς  τα  νότια  (στενότερο  σημείο  3,5  χλμ.).  Μεταξύ  της  Κέρκυρας  και  της 
ηπειρωτικής ακτής εκτείνεται η σχεδόν κλειστή Κερκυραϊκή θάλασσα. Η τελευταία είναι 

πολύ στενή στο βόρειο τμήμα της (όπου σχηματίζεται ο πορθμός του Βόρειου Στενού 

Κέρκυρας, πλάτους περίπου 2 χλμ.) και ευρύτερη στο νότιο τμήμα, όπου δημιουργείται 
το  Νότιο  Στενό  Κέρκυρας,  πλάτους  περίπου  10  χλμ.  Ο  πυθμένας  της  Κερκυραϊκής 

θάλασσας είναι σχεδόν επίπεδος και έχει βάθος 5070 μ. Μόνο πολύ κοντά στις ακτές ο 

πυθμένας  ανυψώνεται  βαθμιαία.  Στη  δυτική  πλευρά  του  νησιού  εκτείνεται  η  ανοιχτή 
θάλασσα του Ιονίου. Λόγω της κυματώδους μορφής της κατά το μεγαλύτερο διάστημα 

του  έτους,  πέφτει  με  ορμή  στη  στεριά  και  τη  διαβρώνει  (θαλάσσια  διάβρωση),  με 

αποτέλεσμα οι δυτικές ακτές της Κέρκυρας να είναι απότομες και αλίμενες, γεγονός που 
δυσκολεύει  την  αλιεία και  τις  συγκοινωνίες. Μόνο στο βόρειο τμήμα σχηματίζονται  οι 

κόλποι  του  Αγίου  Γεωργίου  και  των  Λιαπάδων.  Αντίθετα,  οι  ανατολικές  ακτές  στην 

ήρεμη Κερκυραϊκή θάλασσα είναι ομαλές, τοξοειδείς και σχηματίζουν ωραίους κόλπους, 
όπως αυτόν της πόλης στο κεντρικό τμήμα και της Λευκίμμης στο νότιο, που απολήγει 

στο  ομώνυμο  ακρωτήριο.  Στην  περιοχή  αυτή  βρίσκεται  και  η  γραφικότατη  μικρή 

λιμνοθάλασσα  Χαλικιόπουλου,  με  το  Ποντικονήσι  στην  είσοδό  της.  Το  μορφολογικό 
ανάγλυφο  του  νησιού,  αποτέλεσμα  της  γεωλογικής  και  τεκτονικής  δομής  του,  είναι 

κάπως έντονο στα βόρεια, όπου βρίσκεται και ο Παντοκράτωρ, το μοναδικό όρος του 

νησιού (906 μ.). Προς τα νότια το ανάγλυφο γίνεται ομαλότερο, με μια σειρά χαμηλών 
βουνών  (μέγιστο ύψος 576 μ.,  κοντά στους Αγίους Δέκα)  να  υψώνεται  στο  κεντρικό 

τμήμα, ενώ στα νότια υπάρχουν μόνο λοφοσειρές. Οι πεδινές περιοχές και οι διάφορες 

λοφοσειρές  που  καταλαμβάνουν  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  νησιού  αποτελούνται  από 
μεταλπικά ιζήματα (κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, μάργες κλπ.). Τα όρη του βόρειου και του 

κεντρικού  τμήματος  –όπως  επίσης  και  μία  χαμηλή  ορεινή  ζώνη  κοντά  στις  δυτικές 

ακτές–  σχηματίζονται  από  τα  πτυχωμένα  ιζηματογενή  πετρώματα  του  αλπικού 
γεωσυγκλίνου.  Τα  πετρώματα  αυτά  ανήκουν  στην  αδριατικοιόνιο  ζώνη  και 

αποτελούνται  κυρίως  από  ασβεστόλιθους,  ραδιολαρίτες  και  από  αργιλοψαμμιτικά  της 

διάπλασης του φλύσχη. 

Εξαιτίας  της  μικρής  έκτασής  της  και  της  απουσίας  σημαντικών  ορεινών όγκων,  η 
Κέρκυρα δεν διαθέτει κανέναν μόνιμο ποταμό. Υπάρχουν όμως αρκετοί χείμαρροι λόγω 

του  μεγάλου  ύψους  βροχοπτώσεων,  με  σπουδαιότερους  τον  Μεγαπόταμο,  τον 

Τυφλοπόταμο  ή  Ηγούμενο  και  τον  Μεσογγή.  Στο  νοτιοδυτικό  τμήμα  του  νησιού 
σχηματίζεται  η  λίμνη  Κορισσίων,  με  βάθος  4 μ.·  το  καλοκαίρι  αποξηραίνεται  κατά  το 

ήμισυ, ενώ τον χειμώνα τα νερά της διοχετεύονται στη θάλασσα μέσω ενός στομίου. Η 

λίμνη  αυτή  αποτελούσε  παλαιότερα  έναν  όρμο,  όμως  τα  διάφορα  υλικά  που 
μεταφέρθηκαν από τα θαλάσσια ρεύματα απαγόρευσαν την επικοινωνία του τμήματος 

αυτού με τη θάλασσα.



Το κλίμα της Κέρκυρας είναι θαλάσσιο μεσογειακό, με δροσερό καλοκαίρι και ήπιο 
χειμώνα. Έτσι,  έχει  περίπου  την  ίδια  μέση  ετήσια  θερμοκρασία με την Αθήνα,  αν  και 
βρίσκεται  πολύ  βορειότερα  από  αυτή.  Ο  ψυχρότερος  μήνας  του  έτους  είναι  ο 

Ιανουάριος και ο θερμότερος ο Αύγουστος. Το ετήσιο θερμομετρικό εύρος φτάνει τους 

15,7°C.  Το φθινόπωρο  είναι  πολύ θερμότερο από την  άνοιξη,  λόγω  των ανέμων του 
νότιου και του νοτιοδυτικού τομέα, καθώς και της μεγαλύτερης υφεσιακής δράσης του 

φθινοπώρου.  Ο  χειμώνας  είναι  γενικά  ήπιος,  όμως  εξαιτίας  των  ανέμων  του  βόρειου 

τομέα, και  ιδιαίτερα του Μπόρα (που προέρχεται από την Αδριατική),  το κρύο γίνεται 
μερικές  φορές  έντονο,  με  την  απόλυτη  θερμοκρασία  να  έχει  αγγίξει  τους  5°C.  Το 

καλοκαίρι η θερμοκρασία δεν αγγίζει υψηλά επίπεδα και δεν υπερβαίνει  τους 39°C. H 

υγρασία είναι σχετικά μεγάλη: 75 βαθμοί από τον Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο, 67 
βαθμοί από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο και 70 βαθμοί κατά τους υπόλοιπους μήνες. Η 

νέφωση  είναι  μικρή  και  ανάλογη  με  αυτήν  της  Αττικής:  3,9  της  κλίμακας  010.  Οι 

αίθριες ημέρες φτάνουν τις 144 ετησίως. Ως προς τους ανέμους, από τον Οκτώβριο έως 
τον Μάρτιο επικρατούν οι νοτιοανατολικοί, από τον Απρίλιο έως τον Μάιο οι νότιοι και 

από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο οι βορειοδυτικοί· δηλαδή τα μελτέμια στην Κέρκυρα 

(όπως και σε όλο σχεδόν το Ιόνιο) παρουσιάζονται ως βορειοδυτικοί άνεμοι. Η Κέρκυρα 
δέχεται πολλές βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας, με μέσο ετήσιο ύψος περίπου 1.150 

χιλιοστά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το νησί βρίσκεται δυτικά του ορεινού κορμού 

της Ελλάδας, που παρουσιάζει μεγάλη υφεσιακή δράση και μεγάλη συχνότητα νότιων 
ανέμων  κατά  την  ψυχρή  περίοδο  του  έτους.  Η  θερινή  ξηρασία  είναι  σημαντικά 

περιορισμένη. Οι χιονοπτώσεις είναι σπάνιες και σχεδόν το ίδιο ισχύει και για το χαλάζι. 

Αντίθετα,  συχνές  είναι  οι  καταιγίδες  και  ιδιαίτερα  από  τον  Οκτώβριο  μέχρι  τον 
Φεβρουάριο,  περίοδος  κατά  την  οποία  το  Ιόνιο  δέχεται  περισσότερες  καταιγίδες  από 

οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας.


