
 

Πλατεία Λιστόν 

Λιστόν ονομάζεται ο πιο κεντρικός πεζόδρομος της Κέρκυρας, η πιο διάσημη 
«βόλτα» για τους Κερκυραίους. Βρίσκεται στη δυτική άκρη της Σπιανάδας, της 
μεγάλης πλατείας και οριοθετείται από αρχοντικά που σχηματίζουν μεγάλες 
καμάρες, αψίδες, στο τελευταίο τους πάτωμα. Οι καμάρες αυτές, που οι Κερκυραίοι 
τις λένε βόλτα, στεγάζουν σήμερα πλήθος καφετεριών και εστιατορίων, που κάνουν 
το Λιστόν το κέντρο της ζωής της Κέρκυρας για ντόπιους και επισκέπτες. 

Αργότερα προστέθηκαν οι υπόλοιποι όροφοι και το μεγαλύτερο κομμάτι του 
μετατράπηκε σε πολυτελή ξενοδοχεία, όπως το «Ξενοδοχείον της Αγγλίας και 
ωραίας Βενετίας» γνωστό και ως «Bella Venezia». Στα δωμάτιά τους φιλοξενήθηκαν 
επιφανείς προσωπικότητες, τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού όπως ο 
Κωνσταντίνος Καβάφης και ο Διονύσιος Σολωμός. 

Το αρχιτεκτονικό συγκρότημα που αποτελεί το Λιστόν κατασκευάστηκε κατά τη 
γαλλική κατοχή του νησιού (1807-1814), από τον Ματτιέ ντε Λεσέψ και μιμείται την 



rue de Rivoli του Παρισιού, ενώ στο σχεδιασμό βοήθησε και ο Έλληνας μηχανικός 
Ιωάννης Παρμεζάν. Κατά την περίοδο της Αγγλικής Αρμοστείας (1815-1864) οι 
τοξοστοιχίες επεκτάθηκαν ενώ σταδιακά προστέθηκαν οι όροφοι, που σήμερα 
φιλοξενούν κατοικίες και γραφεία. 

Το Λιστόν είναι το κέντρο όπου συναντώνται οι Κερκυραίοι κατά τις κοινωνικές τους 
εξόδους από τότε που δημιουργήθηκε, ενώ εκεί γίνεται και η περίφημη περιφορά 
των Επιταφίων τη Μεγάλη Παρασκευή, ένα από τα παραδοσιακά έθιμα του 
Κερκυραϊκού Πάσχα. Το πλακόστρωτο Λιστόν αποτελεί παράλληλα την κύρια 
είσοδο στα στενά καντούνια της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας. 

Η περίεργη ονομασία του δεν έχει επιβεβαιωθεί από πού προέρχεται. Κάποιοι 
μελετητές υποστηρίζουν πως Λιστόν σημαίνει on list, δηλαδή «στη λίστα», στο Libro 
d’ Oro δηλαδή όπου ήταν γραμμένα τα ονόματα των ευγενών και των αριστοκρατών 
της Κέρκυρας, και οι οποίοι μόνο είχαν το δικαίωμα να απολαμβάνουν τη βόλτα 
τους στον πεζόδρομο αυτό. Στη βενετσιάνικη διάλεκτο όμως, «lista» σημαίνει 
«φαρδύς και ίσιος δρόμος περιπάτου», ενώ «Λιστόν» συναντάμε και σε άλλες 
ενετικές πόλεις, όπως για παράδειγμα στην Bενετία. Είναι λοιπόν πιθανό το Λιστόν 
να οφείλει στην παράδοση αυτή το όνομά του. 

Η μεγαλόπρεπη Σπιανάδα, τα Ανάκτορα, η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα που 
βρίσκεται πολύ κοντά και όλα τα ενετικά οικοδομήματα που περιβάλλουν το 
Λιστόν, το καθιστούν ένα από τα σπουδαιότερα αξιοθέατα της Κέρκυρας. Την 
περίοδο του Πάσχα, θα δείτε τα αμέτρητα φανάρια στο Λιστόν να βγάζουν μωβ, 
πένθιμο χρώμα καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Καθίστε στις 
καφετέριες και απολαύστε τα κερκυραϊκά γλυκά, το κουμ κουάτ ή την κερκυραϊκή 
τζιτζιμπύρα, ενώ στη Σπιανάδα θα βρίσκεται σε εξέλιξη …ένας συναρπαστικός 
αγώνας κρίκετ! 
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