
 
 
Οδός Αναπαύσεως 
 
Είναι ο δρόμος που οδηγεί στο Α ́ Νεκροταφείο της Κέρκυρας στη Γαρίτσα. Μας 
φέρνει στη μουντή και άφωνη πολιτεία των νεκρών, εκεί που η γαλήνη και η ηρεμία 
δημιουργούν την ύψιστη συμφωνία της σιωπής. Τα πανύψηλα και αιωνόβια δένδρα 
που φθάνουν μέχρι τον ουρανό, δίνουν την αίσθηση ότι όλος αυτός ο βουβός και 
αόρατος κόσμος, επικοινωνεί με τον ουράνιο πατέρα.  
 
Το νεκροταφείο αυτό μέσα το οποίο “κοιμούνται” τον αιώνιο ύπνο κάθε εποχής 
άνθρωποι, εύκολα μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν ένας μουσειακός χώρος, αφού σ’ 
αυτόν συναντάμε τις περισσότερες από τις μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας 

μας. Κτισμένο την εποχή της αγγλικής προστασίας 
(1840) σ’ ένα απόμακρο δημοτικό οικόπεδο, 
μετράει σήμερα (2019) 180 χρόνια ζωής. 
Θεμελιώθηκε στις 28 Ιουλίου 1838 και τα εγκαίνια 
έγιναν στις 4 Ιουνίου 1840, ημέρα Πέμπτη, εορτή 
της Αναλήψεως. Η επιβλητική εκκλησία δωρικού 
ρυθμού, είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του 
Χριστού και στους Πρωταποστόλους Πέτρο και 
Παύλο και αποδίδεται στο μεγάλο Κερκυραίο 
αρχιτέκτονα Γιάννη Χρόνη (1800-1879).  
 
Η διακόσμηση της εκκλησίας περιλαμβάνει 
εικόνες μεγάλου σχήματος, οι οποίες αρχικά 
ανήκαν σε άλλες εκκλησίες (Τριμάρτυρος, 
Λαμποβίτισσα κ.ά), αλλά μεταφέρθηκαν εκεί για 
να κοσμήσουν τον ιερό αυτό χώρο. Σήμερα 
μπορούμε να πούμε ότι είναι αριστουργήματα 
υψηλής αγιογραφίας, αφού οι ζωγράφοι είναι 



γνωστοί και διάσημοι στο χώρο αυτό. Ο Λομπάρδος και ο Χρυσολωράς είναι αυτοί 
που φιλοτέχνησαν τους καλλιτεχνικούς αυτούς θησαυρούς. Η θαυμάσια όμως 
εικόνα-προσκυνητάριο των Αγίων Πέτρου και Παύλου και η μοναδική παράσταση 
του Χριστού με την Μαγδαληνή μετά τη Ανάσταση, με την καθιερωμένη φράση “Μη 
μου άπτου”, μεταφέρθηκαν για λόγους ασφαλείας στη Δημοτική Πινακοθήκη. Οι 
εικόνες του θαυμάσιου τέμπλου, είναι του Μ. Δαμασκηνού και αποδίδουν την 
σοβαρότητα και την ευσέβεια του τόπου.  
Μέσα σ’ αυτό το χώρο βρίσκουν αιώνια ανάπαυση όλοι όσοι έτυχε να διαβούν το 
πρόσκαιρο μονοπάτι της ζωής, για να φθάσουν μία μέρα στην απεραντοσύνη του 
σύμπαντος. 
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