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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΚΕΡΚΥΡΑ

1. Έργασίαι έπανεκθέσεως

Έν αναμονή τής οίκοδομήσεως τοΰ νέου άρ- 
χαιολογικοϋ Μουσείου Κερκύρας, προπαρασκευα
στική έργασία συντηρήσεως, καθαρισμοϋ καί 
προσωρινής έπανεκθέσεως είς τάς αίθουσας τών 
’Ανακτόρων τής πόλεως συνετελέσθη, άφορώσα 
τόσον είς τά πήλινα αντικείμενα τής Συλλογής, 
όσον καί είς τάς πολυτίμους μεταβυζαντινός ει
κόνας, περί τών όποιων πρβλ. Ί. Παπαδημη- 
τρίου, Άνακοίνωσις περί τών μεταβυζαντινών εί- 
κόνων τοΟ Μουσείου Κερκύρας, Byzantinisch - 
neugriechische Jahrbucher 1937, σ. 283 - 292.

Ό καθαρισμός καί στερέωσις τών είκόνων έξε- 
τελέσθη ύπό τοΰ έμπειρου τεχνίτου κ. Ά. Μαρ- 
γαριτώφ, βοηθουμένου ύπό τοΟ Άλ. Ραφτάκη. 
Κατά τήν έργασίαν αυτήν άπεκατεστάθησαν εικό
νες έπιζωγραφισμέναι, αλλά καλώς διατηρούμενοι 
ύπό τό νεώτερον χρωματικόν στρώμα. Τό άποτέ- 
λεσμα τοΰ καθαρισμού ύπήρξεν άποκαλυπτικόν ώς 
πρός τήν φορητήν εικόνα τής Θεοτόκου (Ί. Πα- 
παδημητρίου έ.ά. σ. 284,1) καί τήν εικόνα τού 'Αγ. 
Παντελεήμονος (έ.ά. σ. 286,8). Ή πρώτη άπε- 
δείχθη ότι άνάγεται είς τό τέλος τοΰ 15ου ή τάς 
άρχάς τοΰ 16ου αίώνος, κατά προφορικήν άνακοί- 
νωσιν τού Καθηγ. κ. Ξυγγοπούλου, ή δέ δευτέρα 
είχεν έπιζωγραφισθή ήδη κατά τόν 17ον αιώνα. 
Ή κατάστασίς της πρό τοΰ καθαρισμού παρουσιά- 
ζετο ώς άκολούθως : Ή έπιφάνεια τοΰ χρωματικού 
στρώματος είχεν άποχωρισθή κατά τό μεγαλύτε- 
ρον μέρος άπό τήν βάσιν (λινάτσαν), ή όποια 
πάλιν είχεν άποκολληθή άπό τό σεσηπός καί πλή
ρες ρωγμών ξύλον. Μετά τόν καθαρισμόν τής 
έπιζωγραφίσεως, προέκυψεν ότι ή παλαιό άγιο- 
γραφία ήτο κατά τι μεγαλυτέρων διαστάσεων τής 
νεωτέρας. Τό άρχικόν βάθος (έδαφος) ήτο κί- 
τρινον άντί χρυσού, ό φωτοστέφανος πράσινος μέ 
έρυθράν ταινίαν, τό ένδυμα τού άγιου έρυθρόν. 
Τό νεώτερον πρόσωπον, κατέχον τήν ίδιαν θέσιν 
τοΰ άρχικοΰ, ώς διεπιστώθη άκτινογραφικώς, άφέ- 
θη ώς είχε. Άντικατεστάθη ή έφθαρμένη λινάτσα 
διά νέας, έφ’ ής έκολλήθη τό χρωματικόν στρώμα, 
τοποθετηθεΐσα έπί νέου ξυλίνου πλαισίου. Ή 
προκύψασα έντελώς νέα όψις τής είκόνος κατα
φαίνεται διά τής παραβολής τής ένταΰθα δημο- 
σιευομένης φωτογραφίας (Πίν. 176 α, β) πρός 
τήν πρό τού καθαρισμού, Ί. Παπαδημητρίου έ.ά. 
σ. 286,8.

Είς ειδικήν αίθουσαν τών ’Ανακτόρων Κερκύρας

έξετέθησαν 50 μεταβυζαντινοί εικόνες, όπως καί 
τά στερεωθέντα καί καθαρισθέντα παλαιοχρι
στιανικά ψηφιδωτά τής βασιλικής τής Παλαιοπό- 
λεως, τά όποια φέρουν πολυχρώμους παραστάσεις 
πτηνών καί ζφων. ’Επίσης, έντός προθήκης είδι- 
κώς κατασκευασθείσης, έξετέθησαν αί μικραί 
φορηταί εικόνες ώς καί άλλα άντικείμενα τής 
παλαιοχριστιανικής έποχής καί τής Ενετοκρα
τίας.

Διά τά αρχαία πήλινα είδώλια καί διά τά άγ- 
γεϊα κατεσκευάσθησαν τρεις προθήκαι, αί όποϊαι 
έξετέθησαν είς αίθουσαν τής άρχαιολογικής Συλ
λογής. Είς τάς έργασίας έπανεκθέσεως έδαπανήθη 
συνολικώς τό ποσόν δραχ. 65.000.— έκ τής πι- 
στώσεως τών έπενδύσεων.

2. Βυζαντινός Ναός "Αγ. Ίάσονος καί Σωσιπάτρου

Πιστώσεις τοΰ Ταμείου άρχαιολογικών άπαλ- 
λοτριώσεων έκ δραχ. 180.000.— διετέθησαν πρός 
διαμόρφωσιν τού περιβάλλοντος χώρου, συντή- 
ρησιν τού Μνημείου καί καθαρισμόν τών τοιχο
γραφιών καί φορητών είκόνων.

Κατεσκευάσθη περίφραγμα 230 μ. περίπου, έκ 
κιγκλιδώματος έπί τής άνατολικής καί δυτικής 
πλευράς. Έκτίσθη χαμηλός τοίχος πρός υποδο
χήν τού κιγκλιδώματος, έκ λαξευμένων πλακοει
δών λίθων συνηρμοσμένων (177 α), ούτως ώστε 
ή όψις του έλαβε μορφήν τοιχοδομίας χωρικού 
τύπου. Ή αύλή πρό τής εισόδου έστρώθη διά 
πλακών άκανονίστως πολυγωνικών, έγχωρίου προ- 
ελεύσεως ( 177 β ).

Είς τό έσωτερικόν έξετελέσθη ύπό τού τεχνί
του κ. Ά. Μαργαριτώφ, βοηθουμένου ύπό τοΰ Ά. 
Ραφτάκη, έργασία καθαρισμού καί στερεώσεως 
τών σωζομένων τμημάτων τοιχογραφιών καθώς 
καί τών φορητών είκόνων. Ένεκα έξογκώσεως καί 
άποκολλήσεως τοΰ κονιάματος, άφηρέθη ή τοι
χογραφία τοΰ "Αγ. ’Αρσενίου (πρβ. Α.Ε. 1934 - 
1935, σ. 52, εϊκ 21 ), ήτις καθαρισθεΐσα καί στε- 
ρεωθεϊσα έντός μεταλλίνου πλαισίου, έξετέθη έπί 
τοΰ τοίχου τού νάρθηκος (178 α). Ύπό τήν τοι
χογραφίαν ταύτην άπεκαλύφθησαν ίχνη άρχαιο- 
τέρας, ή οποία είκονίζει τόν Άγ. Γεώργιον έφιπ
πον, πρός δεξιά, κρατούντα δόρυ. Τής άρχαιοτέ- 
ρας ταύτης τοιχογραφίας σώζεται μόνον τό μέ- 
λαν περίγραμμα ( 178 β). Έκαθαρίσθησαν καί 
έστερεώθησαν ώσαύτως τά λοιπά ΰπολείμματα τοι
χογραφιών, είς τόν νάρθηκα καί έπί τών τοίχων 
τού ίεροΰ ( Προθέσεως ), τά όποια είχον άποκα- 
λυφθή κατά τάς έργασίας συντηρήσεως τοΰ Μνη
μείου, έκτελεσθείσας τή έπιβλέψει τοΰ όπογρά- 
φοντος κατά τό έτος 1957. Δείγμα μιας τών τοιχο-
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γραφιών (χυτών δεικνύει ό Πίν. 177 γ. Αί έντός τού 
Ναού φορητά! εΙκόνες τού Τζάνε και άλλων ζω
γράφων τού 17ου αΐώνος έκαθαρίσθησαν καί έστε- 
ρεώθησαν. Άπεκαλύφθη, ώς άνεμένετο, ή ύπο- 
γραφή τού ζωγράφου Εμμανουήλ Τζάνε έπί τών 
εΙκόνων τού Νάρθηκος (Άγ. Ίάσων καί "Αγ. 
Σωσίπατρος), καλυπτομένη ύπό τό στρώμα νεω- 
τέρων έπιζωγραφίσεων. Αί εικόνες διατηρούνται 
εις καλήν κατάστασιν.

3. Άνασκαφή έν Παλαιοπόλει

Κατά τό θέρος τού έτους 1959, συνεπείμ έργα- 
σιών ίσοπεδώσεως τού έδάφους έντός τού Δημο
σίου κτήματος τού ’Ινστιτούτου ’Ελαίας, είχον 
έλθει εις φώς τοίχοι έξ όπτών πλίνθων συνδεομέ- 
νων δι’ άσβεστοκονιάματος, οί όποιοι άπεδείχθη- 
σαν, κατόπιν μικράς έρεύνης, ότι άνήκον εις βα- 
λανεΐον ρωμαϊκής έποχής. Ή θέσις άπέχει 80 μ. 
ΒΔ τού άρχαιολογικοΰ χώρου, όπου άπό έτών 
διεξάγω άνασκαφάς δαπάναις τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας. Έπικειμένης τής οίκοδομήσεως, 
έντός τού κτήματος, τών κτηριακών έγκαταστά- 
σεων τού ’Ινστιτούτου ύπό τού Υπουργείου 
Γεωργίας, διενεργήθη δοκιμαστική άνασκαφή, 
άπαραίτητος τόσον διά τήν μελέτην τού άποκα- 
λυφθέντος ρωμαϊκού κτηρίου όσον καί διά τό γε- 
νικώτερον κέρδος στοιχείων τής τοπογραφίας 
τής άρχαίας πόλεως, τής όποιας προσφάτως άκόμη 
ή άκριβής θέσις έγινεν άντικείμενον άμφισβητή- 
σεως.

Κατά τήν δοκιμαστικήν έρευναν, διενεργηθεί- 
σαν δαπάνη τού Υπουργείου, άπεκαλύφθη μεγάλη 
αίθουσα τού βαλανείου ( διαστ. 10,50 X 8 μ.) πρός 
τήν όποιαν συνάπτονται, κατά τήν βορείαν καί 
τήν νοτίαν πλευράν, άνά μία ήμικυκλική δεξαμε
νή. Τό δάπεδον τής αιθούσης, κοσμούμενον διά 
ψηφιδωτού, είχεν υποχωρήσει κατά μέγα μέρος, 
διότι έστηρίζετο έπί πήλινων στυλίσκων ύποκαύ- 
στου, οί όποιοι έχουν καταρρεύσει. 'Ως έκ τούτου 
τό ψηφιδωτόν εύρέθη, κατά τό πλεΐστον, διαλε- 
λυμένον. Συνίσταται έκ ψηφίδων κυβικών, πλευ
ράς 1 - 2 έκ., αί όποϊαι έσχημάτιζον γεωμετρικά 
κοσμήματα. Άνεσκάφησαν, έκατέρωθεν τής κεν
τρικής αίθούσης, δύο άλλαι μικροτέρων διαστά
σεων, τών όποιων ή μία, πρός δυσμάς, ήτο ύπό- 
καυστος, τό δέ δάπεδόν της έχει καταρρεύσει. Ή 
έρευνα τού κτηρίου θά συνεχισθή έν τώ πλαισίω 
τών άνασκαφών τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, 
αΐτινες διενεργοΰνται εις τήν Κέρκυραν.

ΒΑΣ. Γ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΛΕΥΚΑΣ

ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

Έν Λευκάδι έξετελέσθησαν στερεωτικοί έρ- 
γασίαι εις τήν έκκλησίαν τής Παναγίας Όδηγη- 
τρίας παρά τό χωρίον Άπόλπεναν, περί τά δύο 
χιλιόμετρα νοτίως τής πόλεως τής Λευκάδος. 
Είναι έκκλησία μονόκλιτος ξυλόστεγος, χρονο- 
λογουμένη περί τά μέσα τού 15ου αΐώνος. ’Εσω
τερικούς διασώζει μέρη έκ τών λίαν άξιολόγων 
τοιχογραφιών της 1. Τό μνημεΐον ήτο έτοιμόρ- 
ροπον οί τοίχοι του είχον έπικινδύνως διαρραγή, 
ή δέ στέγη του είχε σαπίσει. Κατά προγενέστε
ρος στερεωτικάς έργασίας έκ μέρους τών κατοί
κων είχεν άφαιρεθή μέρος έκ τού ύψους τών τοί
χων πρός έλάφρυνσιν τών βαρών των καί άνακού- 
φισιν τού μνημείου άπό τών υψηλών πιέσεων.

Κατά τάς προκειμένας στερεωτικάς έργασίας, 
γενομένας κατ’ έντολήν τής Διευθύνσεως Άνα- 
στηλώσεως, έκρίθη ότι διά νά συγκρατηθή τό 
μνημεΐον έπρεπε ν’ άντικατασταθή ή στέγη, νά 
«δεθούν» οί τοίχοι δι’ ένιαίας ζώνης έξ ώπλι- 
σμένου τσιμεντοκονιάματος (chainage) έπί τής 
κορυφής τών τοίχων περιμετρικώς καί νά έντει- 
χισθή ή νοτιά θύρα. Διά λόγους αίσθητικούς ή 
συνεκτική αύτη ζώνη άπεκρύβη έκατέρωθεν έν
τός άργολιθοδομής, χρησιμοποιηθείσης άντί 
ξυλοτύπων. Διά τής προσθήκης τής έν λόγφ ζώ
νης έπετεύχθη μερική άποκατάστασις τών υψη
λών άναλογιών τού κτηρίου, άπεφεύχθη όμως ή 
πλήρης άποκατάστασις των ώς άνευ νοήματος2. 
’Επίσης άπεφεύχθη ή μίμησις τής τοιχοδομίας, 
όπου αύτη ήτο πλινθοπερίβλητος· όπου δέ ήτο 
κοινή άργολιθοδομή έπεδιώχθη νά γίνεται αί- 
σθητή ή διάκρισις τού παλαιού άπό τού νέου. 
Έσωτερικώς ή άνωτέρω προσθήκη άφέθη άνευ 
έπιχρίσματος. Χάριν δέ άερισμοΰ τού έσωτε- 
ρικοΰ τού μνημείου — πρός καταπολέμησιν τής 
υγρασίας — άπεφεύχθη ή παρεμβολή τοιχοδομίας 
μεταξύ τής κορυφής τών τοίχων καί τής ξυλίνης 
στέγης (άστράχα )· έπίσης, χάριν προστασίας 
τών τοιχογραφιών άπό τής ύγρασίας, έπεξετάθη 
ή στέγη κατά τι πρός τά έξω. Οΰτω είς τόν έπι- 
σκέπτην θά είναι σαφές ότι τά άνω μέρη τών τοί-

1. Πρβλ. BCH LXXX ( 1956 ) 292 είκ. 6 καί τό δημο
σίευμα τού Π. Ροντογιάννη, περιοδ. Ζυγός τεϋχ. 55, Ιου
νίου 1960, 27 κ.έ.

2. Έκ προνοίας, όπως μή προστεθούν βάρη καί έκ τοΟ 
ότι ό υπολογισμός τοΟ άκριβοϋς ύψους άφινε περιθώριον 
αύθαιρεσίας.
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χων τοΟ μνημείου δέν άνήκουν όργανικώς είς 
τοΟτο, άλλ’ δτι έχουν τόν χαρακτήρα προσωρι- 
νότητος, προστεθέντα κατ’ ανάγκην χάριν προ
στασίας των μερών τού μνημείου, όσων έχουν 
διασωθή- έπομένως θά άφίνεται έλεύθερος ό έπι- 
σκέπτης νά συμπληρώση διά τής φαντασίας του 
τό μνημεϊον.

Κατά τήν διάρκειαν τών ώς άνωτέρω στερεω
τικών έργασιών άφηρέθησαν τά νεώτερα έξωτε- 
ρικά έπιχρίσματα, δπου τοΟτο ήτο δυνατόν ή 
έπεβάλλετο νά γίνη, άπεκαλύφθη δέ οΰτω ή πλιν- 
θοπερίβλητος τοιχοδομία, ή όποια, ώς συχνάκις 
συμβαίνει, είχε χρησιμοποιηθή μόνον είς δσα μέ
ρη τών τοίχων τής έκκλησίας προσεφέροντο πρός 
θέαν (Πίν. 179 α). ’Επίσης άπεκαλύφθησαν κατά 
τό μέγιστον μέρος των δσαι έκ τών τοιχογραφιών 
διατηρούνται είς σχετικώς καλήν κατάστασιν, 
προστατευόμεναι ύπό βαθμηδόν σχηματισθέντα 
φλοιόν έκ χρίσεων διά γαλακτώματος άσβέστου. 
Ή έργασία αΰτη έγινε μετά προσοχής καί μόνον 
δπου ήτο εύκολος ή άπόσπασις τού έν λόγο) 
φλοιού' άλλά τό μεγαλύτερον μέρος τών τοιχο
γραφιών είναι είτε τελείως κατεστραμμένον είτε 
διεσώθη είς κακήν κατάστασιν, διότι φαίνεται δτι 
τό μνημεϊον παλαιότερον είχεν έπί πολύ παρα- 
μείνει άνευ στέγης.

Αί τοιχογραφίαι τής Όδηγητρίας, χρονολο
γούμενοι συγχρόνως πρός τό οικοδόμημα περί 
τά μέσα τού 15ου αίώνος—είναι έξόχως ένδιαφέ- 
ρουσαι, διότι είναι έργα Ελλήνων ζωγράφων καί 
δι’ έκκλησίαν τού άνατολικοΰ δόγματος, άλλ’ 
έπηρεασμένων έκ τού ύφους, ένίοτε δέ καί έκ 
μορφών τής όψιμου γοτθικής ζωγραφικής, τής 
γνωστής ώς ζωγραφικής «κοσμοπολιτικοΰ» ή 
« διεθνούς » ύφους ( Πίν. 179 β ) 3.

Διά τών ώς άνω στερεωτικών έργασιών έπε- 
τεύχθη προσωρινή έξασφάλισις τού μνημείου. 
'Υπολείπεται νά στερεωθούν αί τοιχογραφίαι 
άπαραιτήτως παρ’ είδικοΰ τεχνίτου, νά όλοκλη- 
ρωθή δέ καί ή άποκάλυψις καί ό καθαρισμός των. 
’Επειδή δ’ αί τοιχογραφίαι τής Όδηγητρίας άν- 
τιπροσωπεύουν καλλιτεχνικήν τάσιν, παραδεί
γματα τής όποιας σπανίζουν είς τήν Ελλάδα, 
λόγω δ’ έπίσης τής έξαιρετικής ποιότητάς των 
ώς καί έπειδή δέν είναι άπολύτως έξησφαλισμένη 
ή άντοχή τού κτηρίου, μάλιστα είς περιοχήν 
πληττομένην ύπό σεισμών, φρονώ δτι θ’ άπετέλει 
πραξιν προνοίας ή έγκαιρος άποτείχισίς των.

Δ. I. Π ΑΛΛ ΑΣ

3. Xlle Congres International des Etudes Byzantines. O- 
chride 1961. Resumes des Communications, Beograd-Ochride 
1961, 83 - 84 (D. Pallas ).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΝ

Τό 1952 άνετέθη είς τόν "Εφορον κ. Μ. Χατζη- 
δάκην ή τακτοποίησις τού παλαιού Μουσείου 
Ζακύνθου καί ή έπίβλεψις τών έπισκευών τής ού- 
ρανίας τού ναού Φανερωμένης, ώς καί άλλων 
ναών τής πόλεως.

Έπί τή εύκαιρίμ περισυνελέγησαν έκ τών ναών 
τής πόλεως 36 άξιόλογοι μεταβυζαντινοί εικόνες. 
Κατά τούς σεισμούς τού Αύγούστου 1953 έκάη τό 
διά Μουσεϊον προοριζόμενον καί έπισκευαζόμε- 
νον κτήριον τού ένετικοΰ ’Ενεχυροδανειστηρίου, 
ώς καί πολλαΐ εικόνες εύρισκόμεναι έν αύτφ. Τότε 
άνετέθη ύπό τού κ. Υπουργού είς τόν Έφορον ή 
διάσωσις έκ τών έρειπίων καί τών πυρκαϊών, έντός 
τής καταστραφείσης καί καιομένης έκ τών σει
σμών πόλεως, δσφ τό δυνατόν περισσοτέρων έρ
γων τέχνης. Κατά τό διάστημα τής έκεΐ συνεχούς 
έπί δίμηνον παραμονής, περισυνελέγησαν τέμπλα 
καί άλλα ξυλόγλυπτα, φορηταί εικόνες, πίνακες 
καί άλλα έργα τέχνης έκ τών κατερειπωθέντων 
πεντήκοντα περίπου ναών, πολλοί τών όποιων 
έγένοντο άμέσως κατόπιν παρανάλωμα τού πυ
ράς ή κατεδαφίσθησαν πλήρως διά λόγους άσφα- 
λείας. Τών σωθέντων έργων —πλέον τών 800— 
ήρχισεν άμέσως ή καταλογογράφησις, καί είτα ή 
συντήρησις διά τού συντηρητού τής Έθν. Πινα
κοθήκης κ. Κ. Κουτσουρή. Διά τού αύτοϋ καλλι
τέχνου άπετειχίσθησαν, προτού κατεδαφισθοΰν, έκ 
τών έρειπίων ναών περί τά 50 τετρ. μ. τοιχογρα
φιών, άποκαλυφθεισών μετά τούς σεισμούς (12ου, 
Που - 18ου αίώνος). Βλ. Μ. Χατζηδάκη, Τοιχογρ. 
στή Ζάκυνθο, «Ζυγός» 1956. Μάρτιος 14-16, 
’Απρίλιος, 16 -18. Άργότερον δέ άπετειχίσθη 
τό σύνολον τών τοιχογραφιών τού έτοιμορρόπου 
ναού τού 'Αγίου Άνδρέου παρά τό χωρίον Βολύ- 
μες ( Που αίώνος), αί δποΐαι καί έκτίθενται έν 
τώ νέω Μουσείω Ζακύνθου.

Τό 1959 άνετέθη είς τόν Έφορον ή τακτοποίη- 
σις τού άνεγερθέντος μεγάλου Μουσείου Ζακύν
θου, ήτις καί σχεδόν έπερατώθη.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 
ΕΙΣ ΔΥΤ. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

ΠΕΛΛΑ

Περί τών άνασκαφών Πέλλης (1957-1960) 
γίνεται λόγος είς ειδικόν άρθρον τού ’Εφόρου
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