
 

Πλατεία Νέου Φρουρίου 

Το Νέο Φρούριο της Κέρκυρας (Fortezza Nuova), που δεσπόζει στο λόφο του Αγίου 
Μάρκου, χτίστηκε από τους Βενετσιάνους το 16ο αιώνα, όταν έγινε επιτακτική η 
ανάγκη προστασίας της πόλης, την ασφάλεια της οποίας δεν μπορούσε πλέον να 
εξασφαλίσει το Παλιό Φρούριο. Η οικοδόμηση του ξεκίνησε το 1576 και δεν 
ολοκληρώθηκε παρά το 1645, μολονότι γνώρισε αρκετές ανακατασκευές και 
επεκτάσεις από τότε. Είναι χτισμένο σε δύο επίπεδα προκειμένου να 
ανταποκρίνεται στο διπλό του ρόλο: την προστασία του λιμανιού και τον έλεγχο της 
ενδοχώρας. 

Ο Βενετσιάνος αρχιτέκτονας Francisco Vitelli προκειμένου να βρει τα οικοδομικά 
υλικά που απαιτούνταν, χρειάστηκε να κατεδαφίσει περισσότερα από 2.000 



οικήματα, στην πλειοψηφία τους κατοικίες και εκκλησίες. Τo Φρούριο δέχτηκε 
πολλά πλήγματα κατά τη διάρκεια των αιώνων. Οι ίδιοι οι Κερκυραίοι 
αναγκάστηκαν να καταστρέψουν μεγάλο τμήμα τους, όπως και τα περισσότερα 
τείχη, που το ένωναν με το Παλιό Φρούριο, και τα οποία περιέβαλλαν την πόλη, 
μετά από απαίτηση των Μεγάλων Δυνάμεων, τις παραμονές της Ένωσης των 
Επτανήσων με την Ελλάδα το 1864. Ωστόσο διατηρούνται μέχρι σήμερα, χωρίς να 
είναι προσβάσιμες στο κοινό, οι σήραγγες που το ένωναν με το Παλιό Φρούριο. 

Το Νέο Φρούριο δέχτηκε σφοδρές επιθέσεις και κατά τη διάρκεια των 
βομβαρδισμών την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε και έπαθε σοβαρές 
ζημιές. 

Πρόκειται για ένα στιβαρό αυστηρό οικοδόμημα, το οποίο στέκεται επιβλητικό 
πάνω από το Παλιό Λιμάνι, απ’ όπου έχει και πρόσβαση, και προσφέρει μια 
μοναδική πανοραμική θέα της πόλης και της ανοιχτής θάλασσας. 

Η Πύλη του είναι διακοσμημένη με έναν υπέροχο ανάγλυφο Λέοντα του Αγίου 
Μάρκου, το έμβλημα της Βενετίας. Τα σημάδια τους άφησαν και οι Εγγλέζοι: δύο 
αγγλικοί στρατώνες, ο ένας δίπλα στην Πύλη και ο άλλος στο δεύτερο επίπεδο ενώ 
υπάρχει και ένας ναός, πιθανότατα του 17ου αιώνα, η Παναγία η Σπηλαιώτισσα. 

Σήμερα εκτός από εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, το Νέο Φρούριο 
φιλοξενεί εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής κ.α. ενώ στους χώρους του βρίσκουν 
στέγη μουσικές συναυλίες αλλά και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες.  

Πηγή: https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=kerkyrnew 
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