
 

Οδός Κορινθίων  

• Παλαιότερη ονομασία: Calle Chiessari 

Το νησί της Κέρκυρας κατοικήθηκε ήδη από την Παλαιολιθική Εποχή. Τότε η 
Κέρκυρα αποτελούσε συνέχεια της οροσειράς της Πίνδου και ήταν ενωμένη με την 
απέναντι Ηπειρωτική ακτή. Εξακριβωμένη είναι η ανθρώπινη παρουσία στο νησί και 
κατά την Νεολιθική Περίοδο και την Εποχή του Χαλκού.  

Η ιδιαίτερα σημαντική γεωγραφική θέση της Κέρκυρας (καλώς παράπλου κείται, 
Θουκυδ. Ι, 36) στο δρόμο για τις ακτές της Αδριατικής και της Ιταλίας προκάλεσε το 
ενδιαφέρον των Ερετριέων γύρω στο 750 π. Χ., όπως μας πληροφορούν οι 
Διόδωρος ο Σικελιώτης, Στράβων και Πλούταρχος.  

Την Ευβοϊκή αποικία κατέλυσε το 734 π. . ομάδα Κορινθίων με αρχηγό τον 
Χερσικράτη από το αριστοκρατικό γένος των Βακχιδών, απογόνων του Ηρακλή. Το 
νησί ονομάζεται, δωρικά, Κόρκυρα και επικρατεί η Δωρική γραφή.  

Η νέα Κορινθιακή αποικία, που ονομάστηκε Χερσούπολη, θα αναπτυχθεί λίγο 
νοτιότερα από την σημερινή πόλη, στην χερσόνησο της Παλαιόπολης, 
μεταφέροντας συνήθειες, λατρεία και πολίτευμα από την μητρόπολη. Οι ευνοϊκές 
προϋποθέσεις για αυτόνομη ανάπτυξη της αποικίας ανέδειξαν την Κέρκυρα σε 
μεγάλη εμπορική και ναυτική δύναμη του Ελληνικού κόσμου. Απέκτησε ισχυρό 
πολεμικό στόλο και δική της αποικία: την Επίδαμνο (σημερινό Δυρράχιο) και 
έφτασε να ανταγωνίζεται στο εμπόριο την Κόρινθο που γρήγορα οδήγησε της δύο 
πόλεις σε σύγκρουση.  

Η αρχαιότερη ναυμαχία μεταξύ Ελλήνων, όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης, συνέβη το 
664 π.Χ. μεταξύ Κορίνθου και Κερκύρας, στην οποία υπερίσχυσε η Κέρκυρα.  



Την αυτή με την επίδραση των Κορινθίων καλλιτεχνών, έγιναν λαμπρά έργα όπως το 
ταφικό μνημείο του Μενεκράτους, ο ναός Καρδακίου, και οι ναοί της Ήρας και της 
Αρτέμιδος με το περίφημο γλυπτό αέτωμα της Γοργούς. Το αέτωμα εκτίθεται στο 
αρχαιολογικό μουσείο της πόλης και είναι το παλαιότερο λίθινο αέτωμα που έχει 
αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα.  

 

Το αέτωμα της Γοργούς στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας. 

Μετά τον θάνατο του τυράννου της Κορίνθου Περίανδρου (585 π. Χ.) η πόλη αποκτά 
και πάλι την ανεξαρτησία της από την μητρόπολη Κόρινθο και την παλιά της 
δύναμη. Όντας ισχυρή ναυτική δύναμη διαθέτει 60 τριήρεις για την αντιμετώπιση 
των Περσών. Την εποχή αυτή κόβει και το πρώτο δικό της νόμισμα.  

Η εμπλοκή της Κέρκυρας στον Πελοποννησιακό πόλεμο (431-404 π. Χ.) που ξεσπά 
με αφορμή την εθελούσια προσχώρηση της αποικίας της Επιδάμνου στην Κόρινθο 
και η επακόλουθη εμφύλια διαμάχη αριστοκρατικών και δημοκρατικών (οπαδών 
αντίστοιχα της Κορίνθου-Σπάρτης και της Αθήνας) έχουν σαν αποτέλεσμα την 
σταδιακή αποδυνάμωση του νησιού, την εμπλοκή του σε σοβαρές πολεμικές 
συγκρούσεις και την τελική κατάπτωση και παρακμή.  

Μετά από διάφορες επιδρομές και επικυριαρχίες η Κέρκυρα το 229 π. Χ. 
εξαναγκάζεται να ζητήσει την προστασία των Ρωμαίων, στους οποίους και 
υποτάσσεται με την θέλησή της, προκειμένου να προστατευθεί από τους Ιλλυριούς 
πειρατές. Στη Ρωμαϊκή κυριαρχία μένει για πέντε αιώνες (337 μ. Χ.)  

Το νησί χρησιμοποιήθηκε από τους Ρωμαίους ως ναυτική βάση και ορμητήριο για 
εκστρατείες στην υπόλοιπη Ελλάδα και Ανατολή. Παρόλα αυτά, το 31 π. Χ. 
παραμονές της ναυμαχίας στο Άκτιο, ο Αγρίππας, σύμμαχος του Οκταβιανού, θα 
καταστρέψει την πόλη ολόκληρη, επειδή οι Κερκυραίοι είχαν συμμαχήσει με τον 
Αντώνιο.  

Οι Ρωμαίοι παραχώρησαν αργότερα ορισμένα προνόμια στην Κέρκυρα σε 
αναγνώριση των υπηρεσιών που παρείχε στο ρωμαϊκό στόλο. Διατήρησε σχετική 
αυτονομία με δικούς της νόμους και δικό της νόμισμα. Την εποχή αυτή πολλοί 
πλούσιοι Ρωμαίοι αγοράζουν κτήματα και κτίζουν πολυτελείς επαύλεις σε διάφορα 
σημεία του νησιού. Μεταξύ των Ρωμαίων που θα επισκεφτούν την Κέρκυρα είναι ο 
ρήτορας και πολιτικός Κικέρων, οι αυτοκράτορες Βεσπασιανός, Αντωνίνος Πίος, 
Σεπτίμιος Σεβήρος και ο Νέρων, που τραγούδησε μάλιστα μπροστά στο βωμό του 
Κασσίου Διός στην Κασσιώπη (πόλη με μεγάλη ακμή αυτήν την εποχή).  



Οι Ρωμαίοι φρόντισαν για την υδροδότηση 
της αρχαίας πόλης μεταφέροντας νερό με 
αψιδωτό υδραγωγείο από την περιοχή της 
Κατακαλούς.  

Το σημαντικότερο γεγονός της περιόδου 
αυτής, είναι ο εκχριστιανισμός της 
Κέρκυρας από τους μαθητές του 
Αποστόλου Παύλου, Ιάσωνα και 

Σωσίπατρο, που πραγματοποιήθηκε στο β' μισό του 1ου μ. Χ. αιώνα. Μεταξύ των 
χριστιανών που μαρτυρούν στο νησί είναι η νεαρή Κερκύρα, κόρη του Ρωμαίου 
ανθύπατου, που η Χριστιανική Εκκλησία μετέπειτα ανακήρυξε σε Αγία. Στους 
επόμενους δύο αιώνες ο Χριστιανισμός επικρατεί πλήρως στο νησί και η Εκκλησία 
της Κέρκυρας, ήδη σε ακμή, μετέχει με τον επίσκοπό της Απολλόδωρο στην Α΄ 
Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας της Βιθυνίας το 325 μ. Χ. 
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