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The Palaiopolis-Mon Repos Museum opened its doors to the public in 
2001. The villa in which it is housed was built at the time of British rule 

by Sir Frederick Adam, the High Commissioner of the Ionian islands. It is a 
typical example of early 19th century neoclassical architecture (1828-1831).

ΤΗΕ ΜUSEUM
The permanent exhibition, based on two themes, occupies 13 rooms. As-

pects of the history of the building and of the ancient monuments in the 
surrounding area are presented through authentic objects and visual aids. The 
second floor houses temporary exhibitions and educational activities.

GROUND FLOOR
Gallery 1: Display of material informing visitors about the layout of the 

exhibition and the history of the building.
Gallery 2: Permanent photographic exhibition.
Gallery 3: Display of material relating to the first occupants of the villa, 

Lord and Lady Adam (1828-1831).
Gallery 4: The use of the villa as a public building (1832-1864) and as a 

summer residence of the former Greek Royal family (1864-1967).
Gallery 5: The first archaeological excavations at Palaiopolis in the 19th 

century.
Gallery 6: The atrium of the villa as a brief reference to the botanical 

garden of Mon Repos.
Gallery 7: Model of the Kanoni peninsula, with the sites of the ancient 

monuments. Chronological chart of the town’s history.
Gallery 8: Interior design in Regency Style of the early 19th century.

FIRST FLOOR
Gallery 9: “Circumnavigation”: exhibition unit dedicated to the fundamen-

tal role of the island over time due to its critical location in the communica-
tions network of the Mediterranean.

Gallery 10: The agora of the ancient city as a commercial, political and 
economic centre.

Gallery 11: The Roman baths in the agora.
Gallery 12: The architecture and cult rituals in the sanctuaries of ancient 

Corcyra.
Gallery 13: Photographic material about the most important sites of Palai-

opolis and the excavations carried out there.
Gallery 14: Video display: “Corfu: from ancient city to modern town“.

ΙΣΟΓΕΙΟ -  GROUND FLOOR
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Tο Μουσείο Παλαιόπολης-Μon Repos ξεκίνησε τη λειτουργία του το 
έτος 2001. Η έπαυλη, στην οποία στεγάζεται, κτίστηκε την εποχή της Αγ-

γλοκρατίας από τον ύπατο αρμοστή των Ιονίων Νήσων Sir Frederick Adam 
και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής (1828-1831).

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
H μόνιμη έκθεση, βασισμένη σε δύο θεματικές ενότητες, αναπτύσσεται σε 

13 αίθουσες. Αυθεντικά αντικείμενα και εποπτικό υλικό παρουσιάζουν όψεις 
της ιστορίας του κτηρίου, καθώς και των αρχαίων μνημείων στον ευρύτερο 
περιβάλλοντα χώρο του. Ο δεύτερος όροφος φιλοξενεί περιοδικές εκθέ-
σεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

ΙΣΟΓΕΙΟ
Αίθουσα 1: Πληροφοριακό υλικό για τη διάρθρωση της έκθεσης και την 

ιστορία του κτηρίου.

Αίθουσα 2: Μόνιμη φωτογραφική έκθεση.

Αίθουσα 3: Υλικό σχετικά με τους πρώτους ενοίκους της έπαυλης, λόρδο 
και λαίδη Adam (1828-1831).

Αίθουσα 4: Ο δημόσιος χαρακτήρας της έπαυλης την περίοδο 1832-1864 
και η παραχώρησή της στην πρώην βασιλική οικογένεια ως θερινή κατοι-
κία (1864-1967).

Αίθουσα 5: Οι πρώτες αρχαιολογικές έρευνες στην Παλαιόπολη κατά 
τον 19ο αιώνα.

Αίθουσα 6: Το αίθριο της έπαυλης ως συνοπτική αναφορά του βοτανικού 
κήπου του Mon Repos. 

Αίθουσα 7: Πρόπλασμα της χερσονήσου του Κανονιού με τις θέσεις των 
αρχαίων μνημείων. Χρονολόγιο της ιστορίας της πόλης.

Αίθουσα 8: Διακόσμηση Ρυθμού Αντιβασιλείας (Regency Style) των αρ-
χών του 19ου αιώνα.

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
Αίθουσα 9: «Περίπλους»: ο διαχρονικός ρόλος και η κομβική θέση του 

νησιού στη Μεσόγειο.

Αίθουσα 10: Η αγορά της αρχαίας πόλης ως εμπορικό, πολιτικό και οι-
κονομικό κέντρο.

Αίθουσα 11: Τα ρωμαϊκά λουτρά στην αγορά.

Αίθουσα 12: Η αρχιτεκτονική και τα λατρευτικά δρώμενα των ιερών της 
αρχαίας Κέρκυρας.

Αίθουσα 13: Φωτογραφικό υλικό από τους πιο σημαντικούς χώρους της 
Παλαιόπολης και των ανασκαφών σε αυτή.

Αίθουσα 14: Χώρος βιντεοπροβολής με θέμα «Κέρκυρα: από την αρχαία 
στη σύγχρονη πόλη».
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