ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 373 Π. X. *
Την πολιορκίαν τής Κερκΰρας ιοϋ έτους 373 π.Χ. από τον Λακεδαιμόνιον στρα
τηγόν Μνάσιππον γνωρίζομεν από τάς αρκετά λεπτομερείς περιγραφάς τοΰ Ξενοφώντος (Ελληνικά VI 2. 4) καί τοΰ Διοδώρου τοΰ Σικελιώτου (XV 47). Έν τούτοις
οί μέχρι τοΰδε έρμηνευταί δεν συνέδεσαν ικανοποιητικούς τάς περιγραφάς έκείνας με τά
τοπογραφικά στοιχεία τής αρχαίας πόλεως καί τής περιοχής της. Τοΰτο δε όχι μόνον
διότι αί περί την άρχαίαν Κέρκυραν τοπογραφικαί γνώσεις των ήσαν ακόμη

έλλιπεϊς,

αλλά καί διότι ούτοι ήρμήνευον άτελώς τάς περιγραφάς ή καί ήγνόουν ακόμη τον χώρον,
εις τον όποιον διεδραματίσθησαν τά γεγονότα (παρένθ. πίν. Α). ’Ήδη όμως τά νεό
τερα αρχαιολογικά δεδομένα επιτρέπουν με τήν επανεξέτασήν τών πηγών εκείνων
καθώς καί τών γεωγραφικών δεδομένων τής περιοχής τής αρχαίας πόλεως νά σχηματισθή σαφεστέρα ή είκών τής όλης πολιορκίας, ένω συγχρόνως άποδεικνύεται πόσον άξιοπρόσεκτον βοήθημα είναι καί τοΰ Διοδώρου ή περιγραφή, ή οποία άπερρίπτετο ώς
άναξία εμπιστοσύνης από τον

Schmidt,

ένα εκ τών συστηματικωτέρων έν τούτοις ερευ

νητών τής Κερκυραϊκής τοπογραφίας τοΰ παρελθόντος αίώνος λ Ή δε κατανόησις
τών ζητημάτων τής πολιορκίας βοηθεΐ μέ τήν σειράν της άντιστρόφως εις τό νά έννοήσωμεν καλύτερον τήν τοπογραφίαν τής πόλεως καί τής περιοχής αυτής.
1.

Κατά τον Ξενοφώντα τό στρατόπεδόν του έγκατέστησεν ό Μνάσιππος επί

λόφου άπέχοντος πέντε στάδια, δηλαδή έν περίπου χιλιόμετρον, από τήν πόλιν, προ τής
χώρας δντι, δπως άποτεμνοιτο εντεύθεν εϊ τις επί τήν χώραν τών Κερκυραίων έξίοι 2. Ζη-

τητέος ό λόφος οΰτος. Ώς γνωστόν ή αρχαία πόλις κατελάμβανε τήν χερσόνησον τής
Παλαιοπόλεως μέχρι τοΰ ακρωτηρίου Κανόνι3. Αΰτη πρός τήν ύπαιθρον ώρίζετο φυ* Ή παρούσα μελέτη είναι τό κείμενον άνακοινώσεως γενομένης Ιν Κεφαλληνία τόν Σεπτέμβριον

γώτερον εκτεταμένη, συνεκεντροϋτο δέ περί τήν ΒΔ. πε

τοΰ

ριοχήν τής χερσονήσου, βλ. Γ. ΔΟΝΤΑΝ, Άρχ. Δελτ. 18,

1965 κατά τήν διάρκειαν τών εργασιών τοΰ Γ' Πανιο-

1963, Χρονικά σ. 182. Πολύτιμος συνεργάτης τών τε

νίου

Συνεδρίου. Έκρίθη

ή δημοσίευσίς

λευταίων ερευνών, αί όποΐαι προώθησαν σημαντικώς

Πρακτικών τοΰ Συνε

τάς γνώσεις μας περί τήν τοπογραφίαν τής αρχαίας πό-

απαραίτητος

της πρό τής έκτυπώσεως τών

δρίου ένεκα τής εύλογου σημασίας, τήν οποίαν έχει ή

λως, ΰπήρξεν ό επιμελητής κ. Π. Καλλιγάς. Είναι λυ

έγκαιρος δημοσίευσίς

πηρόν ότι ό Gomme, A Historical Commentary on

τοπογραφικών ζητημάτων, συν-

απτομένων μέ κατ’ έτος

συνεχιζομένας άνασκαφικάς

1 Β. Schmidt,

Thucydides II,

σ. 370 - 2, παρερχόμενος (ή μήπως

άγνοών ;) όλας τάς μέχρι τοΰδε γενομένας έρευνας, το

δοκιμάς.
Κερκυραϊκαί μελέται. Μετάφρασις

ποθετεί τήν άρχαίαν πόλιν έκεΐ περίπου όπου είναι

ή

σημερινή,τής άποδίδει δέ καί τό Παλαιόν καί τό Νέον

Σ. Παπαγειοργίου, Κέρκυρα 1891, σ. 58.

Φρούριον (τό όποιον καί φαίνεται νά συγχέη μέ τόν λό

2 VI 2. 7.
μεταγενεστέρας περιόδους

φον του Άβράμη, ένω ό λόφος διακρίνεται σαφώς από

τής αρχαίας της Ιστορίας, ένφ ή αρχαϊκή πόλις, όπως

τό Φρούριον). ’Ακόμη καί πρό τών συστηματικών εις

άποδεικνύουν αί τελευταίοι άνασκαφαί, ήτο πολύ

τήν Κέρκυραν ερευνών καί άνασκαφών ήτο γνωστόν

3 Τουλάχιστον κατά τάς

όλι-
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Γεωργίου Σ. Αβντα

ΑΕ

1965

σικά άπό τό τείχος της, διά την διαδρομήν τοΰ οποίου πολύτιμον βοήθημα παρέχει τό
μόνον σωζόμενον έρείπιον αυτού, ό κλασσικός πύργος, ό όποιος ορθώνεται ακόμη σή
μερον άνωθεν τοΰ νεκροταφείου των ορθοδόξων \ άλλοτε δ’ έπροστάτευε μίαν έκ
τών πυλών τής πόλεως. ’Από τό σημεΐον τούτο τό τείχος έλάμβανε βορειοανατολικήν
γενικώς κατεύθυνσιν, ακολουθούν τήν κορυφογραμμήν τών λόφων, όπως όρθώς είδεν
ό

δι’ εΰνοήτους δέ στρατηγικούς λόγους. Οί λόφοι οΰτοι σβήνουν εις τό

Ρωμαίος 2,

τρίστρατον τών οδών ΔαΧρπφελδ - ’Αλκινόου κα'ι τής όδοϋ προς 'Αγίους Θεοδώρους, αί
όποΐαι, όπως φαίνεται, άκο?α>υθούν αρχαίας χαράξεις 3, εκεί δέ πιθανώτατα ήνοίγετο
άλλη πύλη. Μετά τό σημεΐον τούτο τό έδαφος είναι πλέον πεδινόν καί κατ’άκολουδτι ή αρχαία πόλις

ήτο δχι εκεί, άλλ’ εις τήν

νησον τής Άναλήψεως, ή οποία
17ον αίώνος εκαλείτο

τουλάχιστον

χερσό
από τοΰ

μέ τό πολυσήμαντον όνομα Πα-

κατολισθήσεις τμημάτων της, όπως λ.χ.

αύταί,

τάς

οποίας γνωρίζομεν καί άπό τό γειτονικόν Καρδάκι.
1 Διέφυγε τήν λεηλασίαν τοΰ

μεγαλυτέρου τμήματος

έμνημόνευσαν οί

τοΰ τείχους, επειδή εις τούς Βυζαντινούς χρόνους έγκα-

QuirinUS, καθώς

καί ό ΜΑΡΜΟΡΑΣ.Βλ. Riemann, Recherches Archeo-

τεστάθη εντός αύτοΰ ή εκκλησία τής Παναγίας τής
Νεραντζίχας, βλ. Sen LEIF, Korkyra I, σ. 15 καί

logiques sur les lies Ioniennes, I, Corfou, Paris 1879,

πίν. 1. Είναι έκτισμένος κατά τό ίσόδομον ορθογώνιον

a. 16-17. Άλλ’ έπί τέλους εάν τό βιβλίοντου είχε γραφή

σύστημα, αί δ’ έπιφάνειαι τών λίθων του είναι είργα-

λαιόπολις. Τά λείψανά της είδον καί
περιηγηταί Spon, WhELER και ο

πρό εκατόν ετών ή σύγχυσιςθά ήτο συγγνωστή. Μετάτάς

σμέναι διά τής ξοΐδος. Φαίνεται νά είναι τοΰ 5°ν άκόμη

συστηματικός όμως

τών I.ECHAT, ΡΩΜΑΙΟΥ,

αίώνος π.Χ. Ιίανέν ίχνος παλαιοτέρου τείχους τής πό

Lehmann,Schleif, Rodenwaldt, Dorpfeld, ΠαπαΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ κλπ. τό τοπογραφικόν του

λεως, λ χ· τής άρχαϊκής περιόδου, δέν έχει μέχρι σήμε
ρον εύρεθή. Είναι περίεργον πώς οί Kirsten - Krai-

σχόλιον δεν είναι παρά μία ασυγχώρητος όπισθοδρόμη-

ker,

σις εις τήν

χρονολογοΰν τό τείχος εις τήν Ελληνιστικήν περίο

άπό

εργασίας

δεκαετηρίδων καταβαλλομένην προσ

πάθειαν

πρός πληρεστέραν γνώσιν τών

αρχαίας

πόλεως. Έξ άλλου εις

στοιχείων τής

τήν σημερινήν πόλιν,

οπού καί αν έγιναν έκσκαφαί πρός θεμελίωσιν νέων οι
κιών, δεν έχει σημειωθή μέχρι τής στιγμής ή παρουσία
ούτε ενός αρχαίου οστράκου. Ή μόνη
τοΰ τοπογραφικοϋ

ορθή

περικοπή

σχολίου τοΰ GommE είναι αύτή,

ό

Griechenlandkunde (δ' έκδοσις 1962), σ. 730,

δον. Δέν βλέπο) διατί ό πύργος τής Νεραντζίχας, ό
όποιος είναι τό μόνον

γνωστόν τμήμα τοΰ

τείχους,

πρέπει νά κατέλθη τόσον πολύ
2 BCH 49, 1925, σ. 200. Δυστυχώς καί ό νέος εις τό
βιβλίον τοΰ

Ματτον,

Corfou, σ. 51 χάρτης επαναλαμ

βάνει τό σφάλμα τών παλαιών χαρτών τοΰ

Partsch,

που ούτος άντικρούει

τήν γενικώς επικρατούσαν σήμε

Die Insel Corfu, τοΰ Lechat εις BCH 15, 1891, σ. 3

ρον

τοΰ

τοΰ

παλαιάν άποψιν

Schmidt, έ.ά. σ. 39, ότι ή

0ΟΥΚΥΔΙΔΟΥ (III 75 καί III 79)

νήσο; τοΰ

Παλαιόν Φροΰριον.

Τά

έπιχειρήματά

είναι

τό

του εύσταθοΰν

Schmidt, έ.ά., τοΰ Γρ. Καρυδη,

'Ιστορία τής

Νήσου Κερκύρας (Λειψία Ελληνιστί 1936), άκόμη καί
τοΰ Παπαδημητριου εις ΑΕ 1934-35, σ. 41 είκ. 2,

Βίδο, έφ’

εις τούς οποίους ό πύργος τής Νεραντζίχας σημειιόνε-

όσον ή αρχαία πόλις δέν ήτο έκεϊ όπου οΰτος τήν τοπο

ται ώς κείμενος «εντεύθεν» μιάς φανταστικής γραμμής

θετεί (τούτο είναι ή Πτυχία), άλλά θά είναι μάλλον μία

χαραγμένης βορειότερον τοΰ όρθοΰ. Τό ορθόν είχον

έξαφανισθεϊσα έκτοτε νήσος, ή όποια

διαγνώσει οί Dorpfeld καί ΡΩΜΑΙΟΣ, βλ. BCH 1925,

απολύτως, μόνον ότι ή νήσος δέν

ακριβώς τοΰ άπό ετών

είναι

τό

έκειτο απέναντι

σκαπτόμενου ίεροΰ

τοΰ

Mon.

Repos (μάλλον τοΰ ’Ηραίου), εις άπόστασιν δέ μικρο-

σ. 200 καί σημ. 1. Μόνον οί χάρται

τών

SchlEIF

εις Korkyra I καί Kirsten - Kraiker, έ.ά.

σ. 726,

σημερινής άκτής, σήμερον

είκ. 185 έχουν τήν ορθήν διαδρομήν τοΰ τείχους, φυσι

παρουσιαζομένη ως ύφαλος, βλ. τόν χάρτην τής Ύδρο-

κά κατά τό δυτικόν αύτοΰ τμήμα, διότι τό ανατολικόν

Ναυτικοΰ 1 : 100.000. "Ίσως

είναι άκόμη σχεδόν άγνωστον. Εις τήν σελίδα 730 ό

τέραν τοΰ μιλίου άπό τής

γραφικής 'Υπηρεσίας τοΰ
είναι τό

παρακείμενον vfj

πόλει νησίδων τό άναφερόμε-

μως τοΰ βιβλίου τών Kirsten - Kraiker, σημειώνε-

νον εις τόν βίον καί τό μαρτύριον τών Άγιων Ίάσωνος

ται ότι ή

καί Σωσιπάτρου, βλ. ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΝ, Delle cose Cor-

τήν άκραν Ανεμόμυλος. "Οπως θά ίδωμεν κατωτέρω,

άνατολική αύτοΰ κατάληξις

εύρίσκετο εις

ciresi, Appendice di Document! XVIII, τό όποιον

ή άκρα αύτή περιελαμβάνετο κατά τόν 4ον αιώνα εις

Ιχρησίμευσεν ώς καταφύγιον τών ύπό τοΰ

τήν πόλιν. Άλλά τό ζήτημα τής πρός τόν κόλπον

Κερκυλίνου
πειράθη

νά

διυικομένων
συλλάβη

Χριστιανών.
ό

Κερκυλΐνος

«βασιλέως»

μετά

τής

άπε-

Γαρίτσας άπολήξεως τοΰ τείχους δέν είναι άκόμη έντε-

στόλου,

λώς έκκαθαρισμένον βλ. σ. 141 σημ. 1 καί σ. 142 σημ. 2.

Τούτους

στόλον

3 Σημειώνονται ήδη εις τούς χάρτας τοΰ Ηομανν

του ενώπιον όλου τοΰ πιστοΰ λαού. Ή καταβύθισις τής

(τών Ένετικών οχυρώσεων τής Κερκύρας - Νυρεμβέρ

νήσου ταύτης πρέπει

γη 1735 καί τής πολιορκίας τοΰ 1716).

συνεπεία όμως θυέλλης

κατεποντίσθη

νά

μέ

τόν

άποδοθή εϊς άλλεπαλλήλους
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Τβπογραφικά θέματα τής πολιορκίας τής Κέρκυρας τοΰ έτους 373 π.Χ.

{Καν είναι αβέβαια ή ακριβής διαδρομή
έξηκολούθει νά

αύτοΰ, πάντως ή

γενική κατεΰΰυνσίς του

είναι προς ΒΑ. \ Έάν τώρα μετρήσωμεν εν χιλιόμετρον, ασφαλώς

δεν θά φθάσωμεν εις τον σημερινόν λόφον τοΰ Άβράμη, όπου οί άσχοληθέντες μέ τα
τοπογραφικά ζητήματα τής πολιορκίας τοΰ 373 π.Χ. τοποθετούν τό στρατόπεδον τών
Λακεδαιμονίων1
2, διότι ή άπόστασΐς του από τήν πόλιν είναι

μεγαλύτερα τοΰ χιλιο

μέτρου. Έξ άλλου, ό λόφος οΰτος, κείμενος μακρότερον καί όπισθεν άλλων λόφων, δεν
ήτο διόλου ιδεώδης διά τήν αποκοπήν τής πόλεως από τήν ύπαιθρον. Εις άπόστασιν
ενός περίπου χιλιομέτρου από τό διαγραφέν τείχος μέ κατά?ιηξιν προς τήν Γαρίτσαν τό
έκκλησίδιον τοΰ 'Αγίου’Αθανασίου εΰρίσκονται δύο άλλοι λόφοι, ό λόφος τοΰ Κοτσέλα
καί ό λόφος τοΰ Σωτήρος, όπου αί φυλακαί. ’Άρα μόνον ένα έξ αύτών τών δύο είναι
δυνατόν νά είχεν εκλέξει ό Μνάσιππος διά τήν έγκατάστασιν τοΰ στρατοπέδου του, καί,
όπως άλλο χωρίον τοΰ Ξενοφώντος3 φανερώνει, ένα λόφον κείμενον όχι μακράν τής
θαλάσσης. Διότι μετά τον θάνατον τοΰ Μνασίππου, μάς λέγει οΰτος, ό έπιστολιαφόρος του Ύπερμένης περιπλεΰσας τήν πόλιν μέ τον στόλον από τήν θέσιν όπου οΰτος
ήτο προηγουμένως προς Νότον αυτής (ποΰ ακριβώς θά τό ίδωμεν έν συνεχεία), προσήγγισεν εις τό στρατόπεδον, τό χαράκωμα, όπως τό ονομάζει εις τήν περίπτωσιν αυ
τήν, διά νά παραλάβη άρχικώς μέν τά ανδράποδα καί τά πράγματα, άργότερον δέ
καί τά υπολείμματα τοΰ στρατοΰ. ’Αποκλείεται λοιπόν ό λόφος τοΰ Κοτσέλα, ώς κεί
μενος έσωτερικώτερον, καί επιβάλλεται ό λόφος τών

φυλακών, ό όποιος έ'κειτο τότε

πλησιέστατα τής παραλίας4. Μεταξύ αύτοΰ καί τής πόλεως τό έδαφος ήτο επίπεδον*
έπιτρέπον τήν άνετον έπιτήρησιν τών πολιορκουμένων, ή δέ ιθέσις του ήτο καταλληλοτάτη διά τήν αποκοπήν τής πόλεως από τήν ύπαιθρον, από τήν οποίαν ήδΰναντο
νά έλθουν ζωοτροφαί πρόςάνακοΰφισιν τών πολιορκουμένων. Αυτός ήτο, ώς φαίνεται,
ό λόφος έκεΐνος διά τον όποιον ό Διόδωρος λέγει5 ότι είχε προηγουμένως καταληφθή
υπό τών Κερκυραίων, έκυριεύθη δέ κατόπιν μάχης υπό τοΰ Μνασίππου. Είναι πιθα
νόν ότι ήτο ώχυρωμένος καί ότι ακριβώς αί οχυρώσεις του ήσαν πλήν τής θέσεώς του
εις επιπρόσθετος σοβαρός λόγος διά τήν υπό τοΰ Μνασίππου επιδίωξιν τής κατοχής του.
1

Διά τών άνασκαφών τοΰ 1965 πρός Β. τής εκκλη καί ό πύργος τής Παναγίας Νεραντζίχας: Έπί τών έ-

σίας τών 'Αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου, είς τό έκ

ρειπίων του έκτίσθη (τόν 18°ν αιώνα) τό έκκλησίδιον

κλησίδιον τοΰ Αγίου ’Αθανασίου, τό

τοΰ Αγίου Αθανασίου.

όποιον πατεΐ επί

μεγάλων όγκολίθων, άπεδείχθη ότι ή θάλασσα έ'φθανε

2 Schmidt, έ.ά.

σ. 59, Γρ. Καρυδης, έ.ά., Ηατζ-

τότε όχι μόνον μέχρι τής πλευράς τοΰ πύργου τής έ-

FETD,

στραμμένης πρός τόν κόλπον τής Γαρίτσας (σήμερον

III, σ. 123, σημ. 1 μετ’ έπιφυλάξεως.

ή θάλασσα απέχει έκεΐθεν δεκάδας μέτρων) άλλα καί

έ.ά. σ. 13, έλεγεν ότι οΰτος ήτο είς έκ τών πρός τά

Ξενοφώντος Ελληνικά, έκδοσις

Bude,

τόμ.

Ό RiEmann,

μέχρι τής συνεχομένης, ή οποία έχει όψιν πρός τά

ΒΔ. τής (άρχαίας) χερσονήσου λόφων, πρός Δ. ή πρός

Δυτικά,

ΝΔ. τής σημερινής πόλεως.
3 VI 2. 25.

ήτοι πρός

τόν συνοικισμόν τής Γαρίτσας.

Καί ακόμη ότι τό έκ τοΰ πύργου έκκινοΰν τείχος δέν
έχει κατεύθυνσιν πρός τό έσωτερικόν, όπως θά έπερίμήκος τής αρχαίας

4 Είς τάς άνατολικάς παρυφάς τοΰ λόφου σώζεται,
ώς γνωστόν, ό μνημειώδης άρχαϊκός τάφος τοΰ Μενε-

παραλίας πρός τόν σημερινόν ’Ανεμόμυλον. Μέ άλλους

κράτους, Οί φρονοϋντες ότι τό στρατόπεδον τών Λα

λόγους ό πύργος έπροστάτευεν όχι πύλην,αλλά λιμένα,
ήτο λιμενοβραχίων, βλ. κατωτέρω σ· 142, σημ. 2. Ό

κεδαιμονίων ήτο έγκατεστημένον έπί τοΰ λόφου τοΰ

πύργος, όπως έφάνη άπό τήν έπίχωσιν, ή οποία έκά-

ήγγισεν έκεΐ όπου είναι ό σημερινός παλαιός λιμήν,
βλ. Καρυδην, έ.ά.

μενε κανείς, αλλά

φέρεται κατά

λυπτε τμήματα αύτοΰ, κατεστράφη τόν 1°ν αιώνα π.Χ”Αν έσώθη άπό τάς μεταγενεστέρας λεηλασίας, τοΰτο

Άβράμη νομίζουν ότι ό στόλος τοΰ Ύπερμένους προσ-

5 XV 47.1.

οφείλεται είς τόν ίδιον λόγον, διά τόν όποιον έσώθη
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Και αυτά μέν διά τό στρατόπεδον τοΰ Μνασίππου, τό δέ ναυτικόν του στρατό-

πεδον έγκατέστησεν ούτος κατά τον Ξενοφώντα 1 είς τάπιΰ·άτερα

της πόλεως

δηλαδή

εις τό αντίθετον μέρος τής πόλεως ενΰεν ωετ αν τά προσπλέοντα και προαισ·&άνεσ$αι
καί διακωλνειν. Είναι φανερόν

ότι νοείται ή προς Νότον τής χερσονήσου περιοχή,

άπό την όποιαν είναι εύκολος ή έποπτεία παντός πλοίου προσεγγίζοντος έκ Νότου.
Οι Schmidt, Riemann, Καρυδης

καί

Hatzfeld

απέναντι τοΰ νησιδίου Ποντικονήσι ή καί ολίγον

νομίζουν ότι νοείται ή

ακτή

άπωτέρω. 'Οπωσδήποτε όμως απο

κλείεται νά συνεκεντρώθη έκεΐ ό στόλος τοΰ Μνασίππου. Διότι σήμερον ή ακτή αυτή
παρουσιάζεται τελείως αλίμενος, δηλαδή ακατάλληλος διά τήν ασφαλή συγκέντρωσιν
στόλου, παρά δέ τάς κάποιας μεταβολάς, αί όποΐαι είναι βέβαιον ότι έπήλθον εις τήν
μορφολογίαν αυτής άπό τήν αρχαιότητα μέχρι σήμερον, δεν είναι πιθανόν ότι έσχηματίζετο εκεί ποτέ κόλπος κατάλληλος διά νά δεχθή στόλον.
Τήν λΰσιν τοΰ ζητήματος τοΰ άγκυροβολίου τοΰ στόλου καί τοΰ Μνασίππου καί
τής έννοιας των λόγων τοΰ Ξενοφώντος νομίζω ότι δΰναται νά δώση ή έπανεξέτασις
τοΰ ζητήματος των λιμένων τής άρχαίας πόλεως.
Ή άρχαία πόλις τής Κέρκυρας είχεν, όπως άναφέρουν οί περισσότεροι συγγρα
φείς, δύο λιμένας, έκ των οποίων ό εις έλέγετο Ύλλαϊκός, ό δέ άλλος τοΰ ’Αλκινόου 1
2.
Καί ό μέν πρώτος είναι ή

σημερινή λιμνοθάλασσα Χαλικιοποΰλου, ό δέ δεύτερος,

ό όποιος κατά Θουκυδίδην έκειτο έ'ναντι τής ήπείρου 3, συνδέεται μέ τον κόλπον τής
Γαρίτσας, μολονότι τό πράγμα δέν είναι, όπως κατωτέρω θά ίδωμεν, τόσον άπλ,οΰν.
Έξ αυτών ό Ύλλαϊκός έξεμεταλλεύθη βαθύν κόλπον σχηματιζόμενον εις τά δυ
τικά τής χερσονήσου τής άρχαίας πόλεως καί είναι λογικόν νά ΰποθέσωμεν ότι ΰπήρξεν έκ τών δύο ό άρχαιότερος, διότι παρεϊχεν ιδεώδες φυσικόν καταφύγιον εις τά
πλοία4. Εννοείται ότι λιμενικαί εγκαταστάσεις θά ύπήρχον κυρίως εις τήν άνατολικήν αύτοΰ όχθην, δηλαδή τήν άνήκουσαν είς τήν πόλιν, άλλ’ είναι πιθανώτατον ότι καί
αί άλλαι όχθαι διεσκευάσθησαν κάποτε κατά τρόπον έπιτρέποντα τήν προσέγγισιν
πλοίων. Πάντως ή σημασία τοΰ λιμένος τούτου πρέπει νά έμειώθη μέ τήν πάροδον
τών αιώνων, καθ’ όσον έπροχώρει ή πρόσχωσίς του άπό τήν ίλύν τών ποταμιδίων, τά
όποια έκβάλλουν είς αυτόν. Τον κίνδυνον θά άντελήφθησαν άρκετά ενωρίς οί Κερκυραϊοι καί έξ αύτοΰ ίσως τοΰ λόγου ήναγκάσθησαν κάποτε νά άναζητήσουν άλλον τόπον
άνοικτότερον, ό όποιος μέ τήν προσθήκην ισχυρών βεβαίως προστατευτικών έ'ργων θά
1 VI 2.7.
2 Τό θέμα τών λιμένων εϊχεν έξετασθή έν λεπτο
μερείς άπό τούς Schmidt, έ'.ά. σ. 23,καί Lehmann, Die

ρινής πόλεως, όπως ένόμιζον οί Bursian, Geographie
von Griechenland II, σ. 361, Partsch, έ.ά. μετάφρ. Π.

Βέγια, Κέρκυρα 1892,

σ. 195,

Καρυδης,

antiken Hafenanlagen des Mittelmeeres, a. 96 «έξ.,

έ'.ά. σ. 24, σημ. 2 (ό όποιος όμως προτείνει καί ώς έτε

108-9 βλ. καί πίν. XV.

ρον ενδεχόμενον τόν λιμένα τών Καστράδων δηλ. τό

Κατά τόν ψΕΥΔΟ-ΣΚΥΛΑΚΑ

εις Περίπλ. 29 (Geogr. Min. σ· 34 Μ) ή πόλις τής Κέρ

βόρειον τμήμα τοΰ κόλπου τής Γαρίτσας) καί Phiup-

κυρας είχε τρεις λιμένας, έκ τών όποιων ό είς χαρα

pson

κτηρίζεται

ως κλειστός. ‘Ο είς είναι ό "Υλλαϊκός, ό

II, 2 σ. 444, άφοΰ οί όρμοι ούτοι δέν έχουν καμμίαν

δεύτερος τοΰ ’Αλκινόου (ό κλειστός; Lehmann, ε.ά.

σχέσιν μέ τήν άρχαίαν πόλιν, άλλ’ είτε ό όρμος κάτω

- Kirsten,

Die Griechischen

Landschaften,

σ. 65-74), ό δέ τρίτος θά είναι όχι ό πρός Βορράν τοΰ

θεν τοΰ μεγάλου ίεροΰ τοΰ Mon Repos, είτε άλλος

Παλαιοΰ Φρουρίου όρμος, όπως ένόμιζον οί Schmidt

τις. Βλ. καί κατωτ. σ. 143, σημ. 5.

καί BOrchnER (ούτος είς τό

περί

Κέρκυρας άρθρον

του είς RE XI, στ. 1411),ή ό παλαιός λιμήν τής σημε
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μετετρέπετο είς λιμένα μέλλοντα τελικώς να άντικαταστήστ) τον παλαιότερον Ύλλαϊκόν. Οΰτω έστράφησαν προς την ανατολικήν ακτήν, ή όποια δεν τούς έψαίνετο να
διατρέχη σοβαρόν κίνδυνον προσχώσεως, παρουσίαζε δέ καί κόλπους ή όρμους καταλ
λήλους διά την πραγματοποίησήν τοΰ ανωτέρω σκοπού λ Εις έξ αυτών προστατευτείς
καταλ?ιήλως κατά των τρικυμιών μετετράπη είς λιμένα προσλαβόντα με την πάροδον
τοΰ χρόνου τοιαΰτην σημασίαν ώστε νά έπισκιάση τον Ύλλαϊκόν, χωρίς όμως, όπως
είναι πιθανόν, καί νά τον άχρηστεΰση τελείως1
2. Ό λιμήν βεβαίως οΰτος δεν είναι δυ
νατόν νά κατελάμβανεν ολόκληρον τον κόλπον τής Γαρίτσας, όπως ένομίζετο παλαιότε
ρον 3, διότι μόνον τό νότιον αύτοΰ τμήμα περιελαμβάνετο είς την πόλιν. Πράγματι, είναι
βέβαιον ότι κάποιος λιμήν έσχηματίζετο είς τήν αρχαιότητα κατά τό σημερινόν έκκλησίδιον τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου

’Ανεμομύλου, τοΰ οποίου τό λείψανα έσώζοντο

εκεί είς τάς άρχάς ακόμη τοΰ 18ου αίώνος 4. Αυτός ήτο άσφαλώς ό προς τήν ήπειρον
λιμήν τοΰ Θουκυδίδου, ό λιμήν τοΰ ’Αλκινόου τών μεταγενεστέρων συγγραφέων, είς
τον όποιον πρέπει νά ΰποθέσωμεν, ότι ανήκε καί ό σημερινός όρμος τών θαλασσίων
λουτρών τοΰ Mon Repos, τότε πολύ βαθύτερος από ό,τι σήμερον 5, τοΰ οποίου πάντως
παραμένει ασαφής ακόμη ή ακριβής σχέσις πρός τον λιμένα τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου·
Πάντως δεν ένόει τον λιμένα τοΰ ’Αλκινόου ό Διόδωρος όταν λέγη6, ότι ό Μνάσιππος είσέπλευσεν είς τον λιμένα καί τεττάρων μεν νεών έκνρίενσε, τών δε υπολοίπων
τριών φνγουσών προς τήν γην, αϋται... ένεπρήσ&ησαν υπό τών Κερκυραίων, ί'να

μη

τοϊς

πολεμίοις υποχείριοι γένωνται, αλλά τον Ύλλαϊκόν. Διότι ή τελευταία φράσις σημαίνει

ότι ό Μνάσιππος έκυρίευσε τήν όχθην κάποιου

λιμένος. ’Ασφαλώς όμως δεν υπονο

είται ό λιμήν τοΰ ’Αλκινόου, διότι ή κατάληψις καί μικροΰ έστω τμήματος αύτοΰ θά
έσήμαινε καί τής πόλεως ολοκλήρου τήν πτώσιν, άφοΰ ούτος περιελαμβάνετο είς τήν
πόλιν 7. Άλλ’ είς τον Ύλλαϊκόν κόλπον (ό όποιος ήτο κάλλιστα δυνατόν νά όνομά1 Αί πρόσφατοιάνασκαφαί εις τήν περιοχήν τοΰ ’Ανε

τής οικίας κάποιου Σωτηρίωνος. Καί επειδή είναι όλως

μομύλου απέδειξαν δτι δένήτο δικαιολογημένη ή αισιο
δοξία των, βλ. άνωτ. σ. 141 σημ. 1 καί κατωτ. σημ. 4·

άπίθανον νά ύπήρχον τότε έν Κέρκυρα πολυκατοικίας

2 Βλ. καί ΡΩΜΑΙΟΝ είς BCH 49, 1925, σ. 202-3 καί

άλλας κοσμοπόλεις, ή οικία θά έκειτο έπί λόφου τινός.
’Αλλά τοιαύτη διάταξις εδαφών δέν υπάρχει παρά μό

Riemann, έ.ά.

σ. 31 - 2.

Ό Παπαδημητριου, ΑΕ

όπως αύταί τάς οποίας γνωρίζομεν άπό τήν Ρώμην καί

1934 - 35, σ. 41, περιώριζε τήν παλαιοτέραν Βυζαντινήν

νον α) είς τό Mon Repos

πόλιν είς τήν πρός τόν λιμένα τοΰ ’Αλκινόου περιοχήν,

σήμερον τά θαλάσσια λουτρά, β) ’Επίσης είς τό Mon

κατά τόν όρμον, όπου είναι

μάλλον όχι όρθιος, όπως μαρτυρεί ή εκκλησία τής Νε-

Repos κάτωθεν τοΰ άνασκαπτομένου μεγάλου ίεροΰ

ραντζίχας. Είναι πάντως

(τής ”Ηρας) καί γ) είς τήν

αληθές ότι τό

κέντρον τής

Παναγίαν Νεραντζίχαν,

ζωής τής πόλεως είχε τότε μετατοπισθή πρός Βορειο-

πρός τήν λιμνοθάλασσαν. Ό ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ όμως μάς

ανατολάς. Τοΰτο εξάγεται άπό τήν φρασεολογίαν τής

λέγει ότι τό νεώριον ήτο είς τόν πρός τήν ήπειρον λι

εκ τοΰ βίου τών ‘Αγίων Ίάσωνος
περικοπής, όπου γίνεται λόγος διά
έτάφη ό “Αγιος Σωσίπατρος καί

καί

Σωσιπάτρου

τήν θέσιν όπου

μετ’ αύτοΰ άργότερον

ό “Αγιος Ίάσων.
3 Schmidt, έ.ά.
chner,

ακόμη

καί άπό τόν

Bur-

ζεται πλέον ώς πιθανόν ότι τοΰτο ήτο είς τήν περιοχήν
το μέ τόν πρός τήν ήπειρον λιμένα τοΰ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥι
τόν λιμένα τοΰ ’Αλκινόου

έ.ά.

άναφερομένους είς

τήν

έκεΐ πρέπει νά ήτο καί τό νεώριον τής πόλεως,τό όποι
ον άναφέρει ό ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

τών μεταγενεστέρων, ούτω

κληθέντα, προφανώς διότι έκεϊ πλησίον ύπήρχε τό ιε
ρόν τοΰ μυθικοΰ βασιλέως τής Σχερίας. Βλ. Burchnbr,

άπεδείχθη άπό τάς άνασκαφάς τοΰ 1965
(III 72), διά τόν εξής δέ

έ.ά. στ. 1412. Περί όλων τούτων βλ. Lehmann, έ.ά.
6 VI 2. 20.
7 Μέ

τόν

όρον λιμήν άποκλείεται ό ΔΙΟΔΩΡΟΣ νά

λόγον: Κατά τινα επιγραφήν (IG IX 1, 692) τών μέσων

ένόει τόν

τοΰ 2ου

μέρος αύτοΰ ήτο εκτός τών τειχών.

π.Χ.

άποκλειομένου δέ

μικρότητός του, εμφανί

τών σημερινών θαλασσίων λουτρών, ή οποία έσχετίζεκλπ.

4 Βλ. τούς χάρτας τούς
σ. 140, σημ. 3.
5 "Οπως

μένα, άρα άποκλείεται ή θέσις(γ),
καί τοΰ όρμου (β) λόγφ τής

αίώνος, τό νεώριον εύρίσκετο κάτωθεν
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ζεται ολόκληρος λιμήν λόγω τής κλειστότητός του) ήτο δυνατόν νά κατα?ώίβη κανείς
την δυτικήν καί την βορείαν όχθην αύτοΰ χωρίς τοΰτο νά σημαίνη ότι έγινε

καί κύ

ριος τής πόλεως, έφ’ όσον δεν έκυρίευε καί την ανατολικήν αύτοΰ όχθην. Κατέλαβε
λοιπόν τάς αντίπεραν τής πόλεως όχθας τοΰ Ύλλαϊκοΰ λιμένος δ Μνάσιππος όχι
μόνον με τον στρατόν του, ό όποιος έγινε καί τής όλης υπαίθρου κύριος, άλλα καί με
τον στόλον του, είσβιάσαντα τήν σχετικώς στενήν είσοδον τοΰ κόλπου καί έγκατασταθέντα έπ’ αυτών εις έλαχίστην από τής πόλεως άπόστασιν. Εις δε τήν είσοδον τοΰ κόλ
που, κάπου επί τής σημερινής ακτής τοΰ Περάματος, έγκατέστησε τό στρατηγεΐον τοΰ
στόλου του, εις θέσιν δηλαδή από τήν οποίαν ήδύνατο εύχερώς νά κατοπτεύη ολόκλη
ρον τό μεταξύ Κερκύρας καί Ηπείρου στενόν προς Νότον.
Όρθώς πάντως έσκέφθη δ Μνάσιππος ότι δ αποκλεισμός δεν θά ήτο π?α)ρης,
έφ’ όσον δεν έσφραγίζετο ή είσοδος καί τοΰ άλλου λιμένος. Αυτόν τον άλλον λιμένα,
τον τοΰ ’Αλκινόου, είχε κατά νοΰν δ Ξενοφών όταν έλεγεν ή ότι δ στόλος τοΰ Μνασίππου επι τώ λιμάνι, οπότε μη χειμών κωλύοι, έφώρμει, διό cl ή φράσις του σημαίνει ότι μέ
τά πλοιά του έστάθμευεν ένίοτε έξω άπό τήν είσοδον κάποιου λιμένος, άποκλείουσα
αυτόν, άλλ’ ότι ή θάλασσα εκείνη δεν ήτο πάντοτε ήρεμος. Φυσικά αί αύταί συνθήκαι
έπεκράτουν καί έξω άπό τον Ύλλαϊκόν, άλλ’ εκεί, όπως εΐδομεν, είχε κατορθώσει νά
είσδύση δ στό?\,ος αύτοΰ.
3.

Οί πολιορκούμενοι, παρατηρήσαντες τήν χαλάρωσιν τής πειθαρχίας εις τό

στράτευμα τοΰ Μνασίππου, έπιχειροΰν έξοδον, άπωθοΰν άρχικώς τούς πολιορκητάς
των, κατόπιν υποχωρούν, εύρεθέντες δε πλησίον τοΰ τείχους άναστρέφουν καί βάλλουν
εναντίον τών άντιπάλων των, ώχυρωμένοι όπισθεν μνημάτων3. Δεν υπάρχει καμμία
άμφιβολία ότι τά μνήματα ήσαν επίσημοι τάφοι έχοντες μέγεθος τι, άφοΰ οί πολιορκούμενοι ήδύναντο νά τούς χρησιμοποιήσουν ως προκαλύμματα, θά ήσαν δηλαδή είτε
ογκώδεις τάφοι τής κατηγορίας τοΰ άρχαϊκοΰ

μνημείου τοΰ Μενεκράτους (τό όποιον

φυσικά δεν ήτο μεταξύ αυτών άφοΰ τοΰτο κεΐται πολύ βορειότερον, εις τήν άνατολικήν
παρυφήν τοΰ λόφου τών φυλακών), είτε στήλαι τοΰ είδους τών άθηναϊκών τάφων
τοΰ Κεραμεικοΰ κλπ. Πάντως δεν νοοΰνται ώς μνήματα πίθοι καί άλλα ταφικά άγγεϊα
όπως τά εύρεθέντα εις τάς άνασκαφάς τών ετών 1961 έως 1964 εις τήν συνοικίαν
τής Γαρίτσας, μερικάς δεκάδας μέτρων νοτίως τοΰ τάφου τοΰ Μενεκράτους. Ή συστάς
τών μνημάτων εύρίσκετο άκόμη νοτιώτερον, είτε κατά τό νότιον άκρον τής σημερινής
συνοικίας τής Γαρίτσας, είτε κατά τήν περιοχήν τοΰ σημερινού νεκροταφείου.
’Από τοιαΰτα μνημεία φαίνεται ότι προέρχονται τεμάχιά τινα έκ τής φυτικής διακοσμήσεως μαρμάρινων στηλών άττικοΰ τύπου, τά όποια εύρέθησαν υπό τών ’Ιταλών
κατά τήν κατοχήν τής νήσου, εις τήν περιοχήν τοΰ νεκροταφείου καί τοΰ άεροδρομίου,
έξωθι τήςπύλης τής Νεραντζίχας, φυλάσσονται δε σήμερον εις τό Μουσεΐον.

Είναι

τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος καί πιθανώς τής εποχής άκριβώς τής πολιορκίας τοΰ Μνασίππου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 VI 2. 7.
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Σ· ΔΟΝΤΑΣ

Π Α Ρ Ε Ν Θ Ε Τ Ο Σ Π ίΝ Α Ξ

Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΕ 1 9 6 5
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