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η ιστορία του Παλαιού φρουρίου ξεκινά στα μέσα του 6ου αι. μ.χ., 
όταν η αρχαία πόλη της κέρκυρας στη χερσόνησο του κανο-

νιού (η χερσούπολη, σημερινή Παλαιόπολη) καταστρέφεται από 
βαρβαρικές επιδρομές. τότε οι κάτοικοί της αρχίζουν να μετακινού-
νται σταδιακά στη φυσικά οχυρή δικόρυφη χερσόνησο του Παλαιού 
φρουρίου, όπου θα αναπτυχθεί η βυζαντινή πόλη, η λεγόμενη κορυ-
φώ (από όπου προέκυψε και το ξενικό όνομα του νησιού corfu). οι 
Βυζαντινοί και αργότερα οι ανδηγαυοί (1267-1386) περιτείχισαν τη 
χερσόνησο και έχτισαν στις δύο κορυφές πύργους. 

η σημερινή μορφή των οχυρώσεων του Παλαιού φρουρίου οφείλε-
ται, κυρίως, στα αμυντικά έργα που έγιναν κατά τη διάρκεια της Βενετο-
κρατίας (1386-1797). οι Bενετοί φρόντισαν να εξασφαλίσουν την κατο-
χή της κέρκυρας, λόγω της στρατηγικής και εμπορικής της σημασίας. 
Για τον λόγο αυτό εκσυγχρόνισαν τα αμυντικά έργα του φρουρίου, 
ώστε να αντέξει στις επιθέσεις των οθωμανών. η μορφή των έργων 
υπαγορεύθηκε από τις νέες εξελίξεις που επέφερε η εισαγωγή του βα-
ρέος πυροβολικού στην τέχνη του πολέμου. αρχικά, διαχωρίστηκε η 
χερσόνησος από την ξηρά με την κατασκευή θαλάσσιας τάφρου, της 
λεγόμενης contrafossa. Παράλληλα, για αμυντικούς λόγους, δημιουρ-
γήθηκε μια αδόμητη ζώνη ανάμεσα στο φρούριο και στον εκτός των 
τειχών οικισμό (ξωπόλι ή borgo), η spianata, η σημερινή ςπιανάδα. 

μετά την καταστρεπτική τουρκική πολιορκία του 1537, οι Βενετοί 
εκσυγχρόνισαν εκ νέου τις οχυρώσεις της κορυφώς. ο μεγάλος αρ-
χιτέκτονας της Βερόνα, Michele sanmicheli, και ο ανιψιός του Gian 
Gerolamo sanmicheli δίνουν στο οχυρό τη χαρακτηριστική του μορ-
φή, σύμφωνα με τις αρχές του προμαχωνικού συστήματος (fronte       
bastionato). τα κυριότερα έργα τους είναι το δυτικό μέτωπο  με τους 
δύο πενταγωνικούς προμαχώνες, το μεταξύ τους τείχος και η είσοδος 

που ανοίγεται στη μέση αυτού. η σύνδεση με την ξηρά επιτεύχθη-
κε με κινητή γέφυρα. Λίγο αργότερα (β΄ μισό του 16ου αι.) περιτειχί-
ζεται και το ακρωτήριο καβοσίδερο στο βορειοανατολικό άκρο της  
χερσονήσου. 

Όταν στα τέλη του 16ου αιώνα μεταφέρεται η πρωτεύουσα στο Ξω-
πόλι, η κορυφώ παραμένει, κυρίως, ως στρατιωτική βάση. 

κατά την περίοδο της αγγλοκρατίας (1814-1864) γίνονται μεγάλης κλί-
μακας παρεμβάσεις στον χώρο του Παλαιού φρουρίου με την ανέγερ-
ση νέων κτηρίων, κυρίως στρατιωτικού χ αρακτήρα. κατά τη διάρκεια του 
Β΄ Παγκοσμίου πολέμου καταστρέφονται από βομβαρδισμούς σημα- 
ντικά βενετσιάνικα κτήρια, όπως το Παλάτι του Προνοητή και οι  
ςτρατώνες Πασχαλίγου. 

ςήμερα, το Παλαιό φρούριο μαζί με το νέο φρούριο, την Παλαιά 
Πόλη της κέρκυρας και τις λοιπές οχυρώσεις της αποτελούν μνημεία 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς της unesco.
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The old fortress’ history dates back to the mid-6th century aD, 

when the ancient city of corfu on the Kanoni peninsula (cher-

soupolis, modern-day palaiopolis) was destroyed in barbarian incursions. 

it was then that its inhabitants began gradually moving to the naturally-

fortified peninsula of the old fortress with its two peaks, where the 

Byzantine city, Koryfo (from which the island took its name corfu) de-

veloped. The Byzantines and later the angevins (1267-1386) walled the 

peninsula and built towers on both its peaks. 

The current form of the old fortress’ fortifications is mostly owed 

to the defensive works done during the period of the Venetian rule 

(1386-1797). The Venetians took care to secure possession of corfu 

due to its strategic and commercial importance. This was why they 

modernized the fortress’ defensive works in order to withstand 

ottoman attacks. The form these works assumed was dictated by 

the new development brought about by the introduction of heavy 

artillery into the art of war. initially the peninsula was separated 

from the island itself through construction of the sea moat, the 

so-called contrafossa. for defensive reasons, a zone that remained 

unbuilt was simultaneously created between the fortress and the 

settlement developed outside the walls (xopoli or borgo), the spia-

nata, modern-day spianada. 

following the destructive Turkish siege of 1537, the Venetians once 

again modernized Koryfo’s fortifications. The great Veronese architect 

Michele sanmicheli and his nephew Gian Gerolamo sanmicheli gave the 

fort its characteristic form in accordance with the principals of the bastian 

system (fronte bastionato). Their major projects included the west front 

with the two pentagonal bastions, the intervening wall, and the entrance 

which opens in the center of the wall. The land connection was achieved 

by a movable bridge. a short time later (second half of the 16th c.), cape 

Kavosidero at the northeast end of the peninsula was also walled. When 

the capital was transferred to the xopoli in the late 16th century, Koryfo 

remained primarily a military base. 

During the period of english rule (1814-1864), large-scale interventions 

were made at the site of the old fortress with the construction of 

new buildings, chiefly military in character. During World War ii, bomb-

ing destroyed important Venetian buildings such as the palace of the 

proveditore (Governor) and the pasqualigo’s Barracks. 

Today the old fortress, the new fortress, the old city of corfu 

together with the rest of the fortifications of the city are unesco 

World heritage Monuments.

1. Προμαχώνας savorgnan | savorgnan Bastion
2. Προμαχώνας Martinengo | Martinengo Bastion
3. φυλάκιο Πύλης | Gate outpost
4. Λατινικό Παρεκκλήσι της Παναγίας των καρμελιτών | latin chapel of Madonna del carmine
5. αγγλικός ςτρατώνας Πεζικού | english army Barracks
6. αγγλικά μαγειρεία | english cook houses
7. Θέση Παλατιού Βενετού Προνοητή | location of the Venetian Governor’s palace
8. Βενετσιάνικη ςτέρνα | Venetian Well
9. εφορεία αρχαιοτήτων κέρκυρας | ephorate of antiquities of corfu
10. Πύργος - ρολόι | Tower - clock
11. ςτρατώνας Άγγλων αξιωματικών | Barracks of english officers
12. οχυρό campana | campana fort
13. αναψυκτήριο | café
14. ιστιοπλοϊκός Όμιλος (ΠοιαΘ) | sailing club
15. Βενετσιάνικες φυλακές | Venetian prison
16. Θέση ςτρατώνα Πασχαλίγου | location of pasqualigo’s Barracks
17. ναός αγίου Γεωργίου | church of st. George
18. Πυριτιδαποθήκη | Gunpowder Magazine
19. Πύργος μανδρακίου | Mandraki Tower
20. αγγλικό νοσοκομείο | english hospital

νεοτεροι χρονοι
MoDern era

αΓΓΛικη ΠεριοΔος
enGlish perioD

Βενετικη ΠεριοΔος
VeneTian perioD
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The old fortress’ history dates back to the mid-6th century aD, 

when the ancient city of corfu on the Kanoni peninsula (cher-

soupolis, modern-day palaiopolis) was destroyed in barbarian incursions. 

it was then that its inhabitants began gradually moving to the naturally-

fortified peninsula of the old fortress with its two peaks, where the 

Byzantine city, Koryfo (from which the island took its name corfu) de-

veloped. The Byzantines and later the angevins (1267-1386) walled the 

peninsula and built towers on both its peaks. 

The current form of the old fortress’ fortifications is mostly owed 

to the defensive works done during the period of the Venetian rule 

(1386-1797). The Venetians took care to secure possession of corfu 

due to its strategic and commercial importance. This was why they 

modernized the fortress’ defensive works in order to withstand 

ottoman attacks. The form these works assumed was dictated by 

the new development brought about by the introduction of heavy 

artillery into the art of war. initially the peninsula was separated 

from the island itself through construction of the sea moat, the 

so-called contrafossa. for defensive reasons, a zone that remained 

unbuilt was simultaneously created between the fortress and the 

settlement developed outside the walls (xopoli or borgo), the spia-

nata, modern-day spianada. 

following the destructive Turkish siege of 1537, the Venetians once 

again modernized Koryfo’s fortifications. The great Veronese architect 

Michele sanmicheli and his nephew Gian Gerolamo sanmicheli gave the 

fort its characteristic form in accordance with the principals of the bastian 

system (fronte bastionato). Their major projects included the west front 

with the two pentagonal bastions, the intervening wall, and the entrance 

which opens in the center of the wall. The land connection was achieved 

by a movable bridge. a short time later (second half of the 16th c.), cape 

Kavosidero at the northeast end of the peninsula was also walled. When 

the capital was transferred to the xopoli in the late 16th century, Koryfo 

remained primarily a military base. 

During the period of english rule (1814-1864), large-scale interventions 

were made at the site of the old fortress with the construction of 

new buildings, chiefly military in character. During World War ii, bomb-

ing destroyed important Venetian buildings such as the palace of the 

proveditore (Governor) and the pasqualigo’s Barracks. 

Today the old fortress, the new fortress, the old city of corfu 

together with the rest of the fortifications of the city are unesco 

World heritage Monuments.

1. Προμαχώνας savorgnan | savorgnan Bastion
2. Προμαχώνας Martinengo | Martinengo Bastion
3. φυλάκιο Πύλης | Gate outpost
4. Λατινικό Παρεκκλήσι της Παναγίας των καρμελιτών | latin chapel of Madonna del carmine
5. αγγλικός ςτρατώνας Πεζικού | english army Barracks
6. αγγλικά μαγειρεία | english cook houses
7. Θέση Παλατιού Βενετού Προνοητή | location of the Venetian Governor’s palace
8. Βενετσιάνικη ςτέρνα | Venetian Well
9. εφορεία αρχαιοτήτων κέρκυρας | ephorate of antiquities of corfu
10. Πύργος - ρολόι | Tower - clock
11. ςτρατώνας Άγγλων αξιωματικών | Barracks of english officers
12. οχυρό campana | campana fort
13. αναψυκτήριο | café
14. ιστιοπλοϊκός Όμιλος (ΠοιαΘ) | sailing club
15. Βενετσιάνικες φυλακές | Venetian prison
16. Θέση ςτρατώνα Πασχαλίγου | location of pasqualigo’s Barracks
17. ναός αγίου Γεωργίου | church of st. George
18. Πυριτιδαποθήκη | Gunpowder Magazine
19. Πύργος μανδρακίου | Mandraki Tower
20. αγγλικό νοσοκομείο | english hospital
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e-Ticketing system

https://www.culture.gov.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
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