
 
 

 
Οδός Αγίας Ελεούσας (Ποταμού) 
 
Η ιστορική εκκλησία της Υ. Θ. 
Ελεούσας στον Ποταμό, 
χρονολογείται από το 1562. 
Παρά τις περιπέτειες και 
καταστροφές που υπέστη κατά 
καιρούς, παραμένει στη θέση, 
όπου η υψηλή αποστολή της 
επιβάλλει. Όπως οι περισσότερες 
κερκυραϊκές εκκλησίες, είναι 
χτισμένη στον απλό ρυθμό της 
τετράπλευρης εκκλησίας. Για 

πολλά χρόνια ήταν κτητορική και ανήκε σε δώδεκα οικογένειες, μεταξύ των οποίων 
ήταν οι οικογένειες Βραχλιώτη, Παπικινού, Χειμαριού, Κρόκου, Διαβάτη, Γεροντικού 
κ.ά.  
Πριν από τη δημιουργία του νεκροταφείου το 1930, που σήμερα είναι το μοναδικό 
του Ποταμού, ο εσωτερικός χώρος της εκκλησίας, χρησιμοποιήθηκε από τους 
κτήτορες για ενταφιασμό συγγενικών τους προσώπων. Έτσι, όλος ο ναός ήταν 
καλυμμένος από τάφους και ταφόπετρες, οι οποίες όμως μετά την αναγκαστική 
επισκευή που έγινε το 1930, μεταφέρθηκαν στο προαύλιο για να αντικατασταθούν 
από σύγχρονες μαρμάρινες πλάκες.  
Τρεις φορές χρειάστηκε να ανακαινισθεί η εκκλησία από φθορές και ζημίες. Η 
πρώτη το 1694, η δεύτερη το 1753, ενώ η τρίτη ήταν αυτή που ακόμη και σήμερα 
καταβάλλεται προσπάθεια να εξαλείψει τα σημάδια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. 
Ήταν η τραγική νύχτα της 13 Σεπτεμβρίου 1943, όταν η πόλη της Κέρκυρας έγινε 
ολοκαύτωμα από τις εμπρηστικές βόμβες των Γερμανών. Ένα γερμανικό 
αεροπλάνο, χτυπημένο από αντιαεροπορικά πυρά, έπεσε με τρομακτικό θόρυβο 
επάνω στο καμπαναριό της εκκλησίας, που την εποχή εκείνη βρισκόταν ακριβώς 
δίπλα στη βόρεια πλευρά. Το καμπαναριό καταστράφηκε ολοσχερώς και η εκκλησία 



έγινε μία άμορφη μάζα μετά την καταστροφή και της στέγης. Σώθηκε, ως από 
θαύμα, η πολύ ωραία τοιχογραφία άγνωστου ζωγράφου, η οποία σήμερα είναι 
προφυλαγμένη από γυάλινη κορνίζα. Σώθηκε επίσης το θαυμάσιο τέμπλο, επάνω 
στο οποίο υπάρχουν ακόμη σημάδια της καταστροφής. Στην αριστερή πλευρά του 
εξωτερικού χώρου, υπάρχει ένα κτίριο με χρονολογία κατασκευής το 1741, το ποίο 
είχε χρησιμοποιηθεί ως σπουδαστήριο του Ποταμού. Το καμπαναριό ξαναχτίστηκε 
μακρύτερα από την αρχική του θέση, έχει ύψος 30 μέτρα και σήμερα, ανανεωμένο 
όπως είναι, δεν θυμίζει τίποτα από το παλαιό. Στον νάρθηκα του ναού, υπάρχει 
μεταξύ άλλων, και ο τάφος του μεγάλου Κερκυραίου πολεοδόμου μηχανικού 
Σταμάτη Βούλγαρη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια της ζωής του, αποσύρθηκε στον 
Ποταμό, όπου έζησε τα τελευταία χρόνια του και πέθανε το 1842 σε ηλικία 68 ετών 
και ετάφη στην εκκλησία της Αγίας Ελεούσας.  
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