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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κέρκυρα

Κατά τό έτος 1963 τό κύριον έργον της Εφο
ρείας Ίονίων Νήσων ύπήρξεν ή συνέχισις τής 
άπό τοϋ 1962 άναληφθείσης άνασκαφής εις τό 
έν Κερκύρα βασιλικόν κτήμα τοϋ Mon Repos, 
διά τά σπουδαία άποτελέσματα τής όποιας δη
μοσιεύεται κατωτέρω χωριστή λεπτομερής έκ- 
θεσις.

Περιωρισμένη όμως έρευνα άρχαίων ταφών διε- 
ξήχθη καί εις τόν λόφον τών φυλακών, όπου έπί 
Ενετοκρατίας ύψοϋτο ό προμαχών τοϋ «Σωτή- 
ρος», έξ άφορμής τών έργασιών θεμελιώσεως ένός 
συγκροτήματος λαϊκών πολυκατοικιών (Σ χ έ δ. 1)· 
Ή περιοχή αΰτη εύρίσκεται ήμισυ περίπου χι- 
λιόμετρον πρός νότον τοϋ μνημείου τοϋ Μενε- 
κράτους καί είς μικράν άπόστασιν πρός δυσμάς 
τών οίκοπέδων Δαλιέτου, Γρίμμα καί Πουλιάση, 
όπου διενηργήθησαν άνασκαφαί τό 1962. Είς τό 
παρατιθέμενον σχεδιογράφημα τών συγκροτημά
των οίκοδομών έχουν σημειωθή διά μελανών στιγ
μών έντός τών «πέδιλων» αί θέσεις, όπου εύρέθη- 
σαν αί ταφαί.

Ό μεγαλύτερος άριθμός των είχεν ύποστή, όπως 
συνήθως, τήν καταστρεπτικήν ένέργειαν τών μη
χανημάτων έκσκαφής, προτοΰ ή άρχαιολογική 
σκαπάνη δυνηθή νά θέση κάποιαν τάξιν είς τό 
χάος.

Αί ταφαί αύται ήσαν άπλούσταται. Αί περισσό
τεροι ήσαν τάφοι τοϋ συνήθους κεραμοσκεποΰς 
τύπου, περιέχοντες τόν σκελετόν τοϋ νεκροϋ καί 
τινα, κατά τό πλεϊστον άσήμαντα, κτερίσματα, 
ύπήρχον όμως καί μερικά τεφροδόχα άγγεϊα. Χρο- 
νολογικώς αύται έξετείνοντο άπό τοϋ 5ου μέ
χρι τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος.

Είς τό παρά τήν όδόν Κύπρου συγκρότημα άριθ. 
8 διεπιστώθησαν είκοσι τρεις τούλάχιστον τα
φαί, έξ ών τινες εύρίσκοντο άνωθεν έτέρων, ώστε 
έσημειώθησαν μόνον είκοσι. ’Αναφέρω τά κυριώ- 
τερα ευρήματα έκ τών ταφών τοϋ συγκροτήματος 
τούτου κατά χρονολογικήν τάξιν:

’Εκ τών παλαιοτέρων ήτο τό μικρόν άττικόν 
άρυβαλλοειδές ληκύθιον τοϋ Π ί ν. 354 α (άριθ. 
εύρ. 951 ), ύψ. 0,056 μ., έπί τοϋ όποιου είκονίζεται 
κυνάριον τρέχον άριστερά. Χρόνοι του είναι τό 
β' ήμισυ τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος.

Τοϋ α' ήμίσεος τοϋ 4ου αίώνος είναι ή μελαμ- 
βαφής πελίκη τοϋ Π ί ν. 354 β μέ τό ραβδωτόν 
σώμα (άριθ. εύρ. 873), ΰψ. 0,365, διαμ. 0,17 μ., ή ό
ποια ήτο τεφροδόχος (τάφ. A 1 ).

Ή έφθαρμένη καί έκ πολλών τεμαχίων συγκολ- 
ληθεΐσα άττική έρυθρόμορφος πελίκη τοϋ Π ί ν.
354 γ (άριθ. εύρ. 919), ΰψ. 0,22 μ., άπό τόν τάφον Κ, 
είναι τών μέσων περίπου τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος. 
Έπί τής κυρίας της δψεως φέρει παράστασιν πυ
γμαίου μέ κωνικόν πίλον, άγωνιζομένου έναν- 
τίον δύο γερανών έκατέρωθεν, έπί δέ τής άλλης 
συνήθη παράστασιν δύο ίματιοφόρων νέων συνο- 
μιλούντων.

Είς ένα τάφον κάτωθεν τοϋ Π εύρέθη ή χαλκή 
στλεγγίς τοϋ Π ί ν. 355 δ (άριθ. εύρ. 950), μήκους 
0,17 μ., ή όποια φέρει μέ μικρά άνάγλυφα γράμ
ματα τό όνομα τοϋ Ιδιοκτήτου της καί κατόχου 
προφανώς τοϋ τάφου

Άρβλόσωνος

Τόν 4ον αιώνα μαρτυροϋν τά γράμματα, ή συνευ- 
ρεθεϊσα κοτύλη τοϋ Π ί ν. 354 δ (άριθ. εύρ. 935), 
ΰψ. 0,14, διαμ. 0,105 μ., καθώς καί ό πιθανώς έντό- 
πιος λύχνος (άριθ. 949) άπό τόν ίδιον τάφον. Διότι 
ό λύχνος ούτος είναι τοϋ τύπου 25 Α τοϋ How
land, Greek Lamps, σ. 38 καί σ. 67 κ.έ., άνή- 
κει δέ είς τούς χρόνους μεταξύ τοϋ β' τετάρτου 
τοϋ 4ου αίώνος, ότε έμφανίζεται ό τύπος, καί τοϋ 
310 περίπου, όπότε έξαφανίζονται αί λαβαί άπό 
τούς λύχνους τοϋ τύπου αύτοϋ.

Είς τόν τάφον Ε εύρέθησαν φύλλα χρυσοϋ στε
φάνου (άριθ. εύρ. 962), έξήκοντα τόν άριθμόν, καί 
χρυσοΰν δισκάριον φέρον έκκρουστον διακό- 
σμησιν κύκλφ μέν στιγμών καί έσωτέρφ στεφά
νου, έντός δέ τούτου είς καθέτους σειράς 

Ά π ε ι 
τρίπους 
ρωτάν

όπως άκριβώς είς τά ’Ηπειρωτικά νομίσματα τής 
έποχής τής Δημοκρατίας, 238 - 168 π.Χ. (BMC, 
Thessaly etc. πίν. 17, άριθ. 12).

Τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος είναι ή πυξίς τοϋ Π ί ν.
355 β (άριθ. εύρ. 900) άπό τόν τάφον Δ (ΰψ. 0,105, 
διαμ. άνοίγματος 0,05 μ.), τής οποίας χαρακτηρι
στικόν είναι τό κυλινδρικόν, μειούμενον πρός τό 
στόμιον, σώμα καί ό περί τήν κοιλίαν εύρύς δα
κτύλιος. Όμοια, άλλ’ όλίγον παλαιοτέρα, λόγφ τών 
κάπως βαρυτέρων άναλογιών της, είναι ή έκ Φοι
νίκης τής Βορείου ’Ηπείρου πυξίς (Albania Αη- 
tica II, σ. 205, είκ. 137), εύρεθεϊσα έντός τάφου 
μέ νόμισμα τοϋ Πύρρου καί μεγαρικόν σκύφον 
τοϋ 3ου αίώνος (αύτ. είκ. 139). Μέ τήν πυξίδα μας 
εύρέθη είς τόν ίδιον τάφον μεγαρικός σκύφος μέ 
μεγάλα φύλλα (άριθ. εύρ. 897) τοϋ 2ου αίώνος π.Χ. 
Τό είς τόν Π ί ν. 355 β κάλυμμα άπό τόν ίδιον 
τάφον Δ (άριθ. εύρ. 899), διαμ. 0,10 μ., μέ άνάγλυ- 
φον παράστασιν άσπιδοφόρου όρμώντος έναντίον
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γονυπετοΟς άντιπάλου του δεξιά, κατά πάσαν πιθα
νότητα συνανήκει (παραδείγματα 2ου αίώνος: 
Hesperia 1934, άριθ. Ε 51 καί AM 1912, σ. 107, 
είκ. 8, σ. 110 ).

Τοϋ άλλου, ύπ’ άριθ. 3, συγκροτήματος at τα- 
φαϊ ύπερέβαινον τάς δέκα, άλλά τά εύρήματα 
ήσαν τόσον πενιχρά, ώστε περιττεύει, νομίζω, ή 
μνεία καί ένός έστω έξ αυτών.

Βορειοανατολικώς τής περιοχής αύτής, όλίγον 
νοτιώτερον τοϋ μνημείου τοϋ Μενεκράτους, είς ot- 
κόπεδον όμως τής άντιθέτου (άνατολικής) πλευράς 
τής όδοΰ Κύπρου (άριθ. 8) εύρέθησαν τόν’Ιανουά
ριον τοϋ 1963 συντρίμματα άρχαϊκών τάφων. Τό 
περισσότερον άξιόλογον εύρημα ήτο μικρόν πή- 
λινον πρωτοκορινθιακόν μυροδοχεϊον ένός γνω
στού σχήματος (Payne, NC, σ. 313-4 καί σημ. 
άριθ. 1067 - 72. Hopper, BSA, 44, 247 κ.έ. Pera- 
chora, II, άριθ. 2227 κ.έ.) ΰψ. 0,085 μ., μέ έφθαρμέ- 
νην γεωμετρικήν διακόσμησιν καί δύο όπάς πρός 
άνάρτησιν ( Π ί ν. 355 γ).

Πολύ μακρύτερον, πρός δυσμάς, είς τήν περιο
χήν τοϋ Ε.Ι.Ρ. περισυνελέγησαν τόν ίδιον μήνα 
δύο ναϊδιόσχημοι έπιτύμβιοι στήλαι τής πρωίμου 
έλληνιστικής περιόδου έξ άσβεστολίθου, at ό- 
ποϊαι θά έφερον άλλοτε γραπτάς παραστάσεις 
είς τήν μεταξύ τών παραστάδων βαθυτέραν έπι- 
φάνειάν των. Ή μία, μεταφερθεΐσα έκ τοϋ χώρου 
τοϋ έναντι τοϋ Ε.Ι.Ρ. κέντρου «Καλλιθέα» (μεγ. 
ϋψ. 0,91 μ., άριθ. εύρ. 835 ), φέρει έπί τοϋ έπιστυ- 
λίου τήν έπιγραφήν:

Σώσανδρε χ α ΐ ρ ε

Ή άλλη (σώζεται μόνον τό άνω) (άριθ. εύρ. 833, 
ΰψ. 0,345 μ. ), μεταφερθεΐσα έκ τοϋ κτήματος Σού- 
λου, μεταξύ άεροδρομίου καί Ε.Ι.Ρ. φέρει τά όνό- 
ματα δύο γυναικών:

Κ ύ λ λ α Άμφια
Χαίρετε

’Από τό κτήμα Σούλου μετεφέρθη καί ήμισυ κο
ρινθιακού κιονοκράνου έξ άσβεστολίθου, έξ ήμι- 
κίονος έλληνιστικών χρόνων, έπιτυμβίου προ
φανώς προορισμού ( Π ί ν. 355 α).

Κατά τό έτος τοΰτο συνεχίσθησαν at έργασίαι 
άνεγέρσεως τοϋ νέου Μουσείου Κερκύρας, τό 
όποιον, όπως έλπίζεται, θά είναι έτοιμον έντός 
τοϋ 1964.

Κεφαλληνία

ΕΙς τό Μουσεϊον ’Αργοστολιού ό ύπό τής ’Αρ
χαιολογικής 'Εταιρείας άποσταλείς ίκανώτατος 
τεχνίτης κ. Ζαχαρίας Κανάκης συνεκόλλησε μέγα 
μέρος τών έκ τοϋ φοβεροϋ σεισμού τοϋ 1953 κα-

ταστραφέντων άγγείων τής παλαιάς συλλογής, 
ώς καί τά άγγεΐα τά όποια εύρεν είς τά Μεταξάτα 
ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Σπυρ. 
Μαρινάτος τό έτος 1960. Ή έπανέκθεσις είς τό 
έτοιμον πλέον κτήριον τοϋ Μουσείου θά άρχί- 
ση εύθύς ώς περατωθή ή συγκόλλησις τοϋ συνό
λου τών άγγείων.

Ό κ. Μαρινάτος άνέσκαψε τό θέρος είς τό παρά 
τήν Σάμην σπήλαιον Μελισσάνης μικράν λωρί
δα γής έντός τής ώραίας λίμνης τοϋ σπηλαίου. 
Τήν άφορμήν είς τήν έρευναν παρέσχεν ή κατά 
τήν διάρκειαν τών έργασιών τουριστικής άξιο- 
ποιήσεως τοϋ σπηλαίου άνεύρεσις πήλινου στρογ- 
γύλου δίσκου μέ παράστασιν συρίττοντος Πανός 
καί κύκλου χορευουσών Νυμφών ( άριθ. εύρ. Μου
σείου ’Αργοστολιού 1803 ). Τόσον ό δίσκος, όσον 
καί τά άλλα άναθήματα, τά όποια εύρέθησαν κατά 
τήν άνασκαφήν (πήλινα άνάγλυφα πλακίδια καί 
τινες λύχνοι), άνήκουν είς τήν πρώιμον έλλη- 
νιστικήν περίοδον. Ταϋτα πρόκειται συντόμως 
νά δημοσιευθοϋν.

Είς άλλην θέσιν τής περιοχής Σάμης καί συγ- 
κεκριμένως έντός τής κοίτης χειμάρρου διερχο- 
μένου είς όχι μεγάλην άπόστασιν άπό τής θέσεως 
Ρουπάκι, έν περίπου χιλιόμετρον έξωθι τής κω- 
μοπόλεως πρός νοτίαν γενικώς κατεύθυνσιν, ό 
καθηγητής κ. Μαρινάτος άνεϋρεν έπιβλητικά 
κτηριακά λείψανα, τά όποια ύπετέθη ότι άνή
κουν είς τήν μεσοελλαδικήν ή τήν όστεροελλα- 
δικήν περίοδον. Άν βεβαιωθή ή ύπόθεσις, τά 
λείψανα ταϋτα θά άπετέλουν τήν πρώτην θετι
κήν μαρτυρίαν περί τής ύπάρξεως ίσχυράς προϊ
στορικής Σάμης (πρβλ. Ίλ. Β 634, Όδυσ. α 
245 - 8,1 24).

*

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
TOY MON REPOS

Β'. ”Εκθεσις πεπραγμένων

Ή άπό τοϋ 1962 άναληφθεΐσα άνασκαφή είς 
τό βασιλικόν κτήμα τοϋ Mon Repos (Σ χ έ δ. 2 ) 
συνεχίσθη καί τό 1963 μέ έκπληκτικά, όπως καί 
κατά τό προηγούμενον έτος, άποτελέσματα.

Ό Χώρος

Ό άνασκαφείς χώρος, κείμενος είς όχι μεγάλην 
άπόστασιν άπό τόν ναόν τοϋ Καρδακίου, άποδει- 
κνύεται βαθμηδόν, ότι ήτο έν έκ τών σπουδαιο- 
τέρων ίερών τής άρχαϊκής Ελλάδος. Ό ναός, 
τοϋ όποιου ύπετέθη ή ύπαρξις έπί τοϋ χαμηλοϋ 
λόφου, ήτο κατά πάσαν πιθανότητα ό μεγαλύτε
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ρος καί σημαντικώτερος τής πόλεως, παρ’ αυτόν 
δέ ύφίσταντο, όπως θά ίδωμεν, μικρότεροι ναΐ
σκοι έντός τοϋ ίδιου Ιερού. Όλων αυτών ή δια- 
κόσμησις ήτο πλούσια καί, τό σπουδαιότερον, 
διετηρήθη κατά μέγα μέρος, έπειδή άπερρίφθη 
μέ τά άφιερώματα είς τάς παρυφάς τοϋ λόφου 
ύστερα άπό κάποιαν καταστροφήν έπισυμβάσαν 
είς τό Ιερόν κατά τά τέλη τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος 
καί τήν περί τό 400 π.Χ. άναληφθεΐσαν γενικήν 
άναμόρφωσιν αύτοϋ, ιστορίαν δηλαδή ή όποια 
ύπενθυμίζει τόν σχηματισμόν τοϋ περιφήμου 
Schutt τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών. Μέρος 
τής έπιχώσεως αυτής είχεν άνασκαφή τό 1962 
είς τήν ΒΑ. γωνίαν τοϋ λόφου (χώρος III), όπι
σθεν τοϋ έρειπωμένου άναλημματικοϋ τοίχου. 
Κατά τήν άνασκαφήν έκείνην είχον εύρεθή όχι 
μόνον πάμπολλα συντρίμματα τοϋ μεγάλου ναοΰ, 
καθώς καί άφιερώματα, άλλά καί τμήμα άπλοϋ 
τίνος, διμεροϋς κτίσματος, τό όποιον ύπετέθη, 
ότι ήτο κατοικία ιερέων, καί παρ’ αύτό δεξαμε
νή λαξευμένη είς τό μαλακόν, άργιλλώδες έδα
φος, τής όποιας έλάχιστον ήρευνήθη τότε.

Τό 1963 ή άνασκαφή έξετάθη πρός Ν. καί Δ. 
καί ώλοκληρώθησαν, τόσον μέν ή άποκάλυψις 
τοϋ διμεροϋς κτίσματος (κληθέντος A), όσον 
καί ό καθαρισμός τής δεξαμενής.

Τό κτίσμα Α έσώθη έπί μήκους 9.75 μ. Τό βό
ρειόν του άκρον είχεν άποκοπή, όπως καί είς 
τήν εκθεσιν τοϋ 1962 έλέχθη, κατά τήν οίκοδό- 
μησιν ένός έκ μεγάλων λίθων συγκειμένου άνα- 
λημματικοΰ τοίχου. Ό δυτικός τοίχος, πάχους 
περίπου 0,50, σωζόμενος μέχρις ΰψους 0,45 μ., ά- 
παρτίζεται κυρίως έξ άσβεστολίθων προελεύσεως 
Σινιών Κερκύρας, τοποθετημένων δρομικώς, ένφ 
ή έσωτερική πλευρά του άποτελεϊται έκ πολλών 
μικρών λίθων έξ άσβεστολίθου ή ψαμμολίθου ή 
κερατολίθου, μεταξύ τών όποιων άραιά καί ποϋ 
παρεμβάλλονται τεμάχια κεράμων. Ή έξωτερική 
( δυτική ) δψις του παρουσίαζε, καθ’ δλον αύτής 
τό μήκος, οίονεί έπένδυσιν έκ τεμαχίων κεράμων 
στέγης (περί ής βλ. ΑΔ 18 ( 1963): Χρονικά Β2 
σ. 163 τής έκθέσεως τοϋ 1962). Πρός τό βόρειον 
άκρον του ό τοίχος ούτος παρουσιάζει κλίσιν 
παρακολουθοϋσαν τήν φυσικήν πρός τήν κατεύ- 
θυνσιν αυτήν κατωφέρειαν τοϋ έδάφους.

Ό έγκάρσιος τοίχος έχει όψιν πρός Β., τό μέ- 
γιστον διακρινόμενον ϋψος του είναι 0,54, τό δέ 
πάχος του περίπου 0,60 μ. Βασικώς, ή κατασκευή 
του είναι ή ιδία μέ τήν τοϋ δυτικοΰ τοίχου, τό 
σύστημα είναι δρομικόν μέ μικροτέρους λίθους 
όπισθεν, τών όποιων οί άνώτεροι καλύπτονται 
άπό τούς είσέχοντας άνωτέρους λίθους τής πρό
σθιας πλευράς. Δόμοι σώζονται πέντε. Τό έδαφος

έδώ είναι έπικλινές πρός Α., άνάλογος δέ καί ή 
κλίσις τοϋ τοίχου. Είς τήν δυτικήν γωνίαν τοϋ 
βορειοτέρου δωματίου ύπάρχει βαθμιδωτή κα
τασκευή, τής όποιας αί «βαθμίδες» άποτελοϋν- 
ται πάλιν έξ άκανονίστων καί άνίσων λίθων, έξ 
ών αί πλεϊσται έξ άσβεστολίθου Σινιών (μία έκ 
ψαμμίτου). Τοιαϋται «βαθμίδες» σώζονται τρεις, 
πρός τόν δυτικόν όμως τοίχον σχηματίζεται εί
δος «πλατύσκαλου» έκ δύο πλακών, πέραν τοϋ 
όποιου ύπάρχει ισόπεδος έκτασις όχι μεγάλη. 
Είναι πιθανόν, ότι έπ’ αύτής έστηρίζετο ξυλίνη, 
κινητή κλίμαξ άνάγουσα κατά μήκος τοϋ δυτικοϋ 
τοίχου είς ξύλινον δώμα άνωθεν τοϋ βορείου 
άκρου τοϋ δωματίου.

Ό άνατολικός τοίχος τοϋ κτίσματος άπετελεί- 
το άπό μεγαλυτέρους καί κανονικωτέρους τών 
άλλων λίθους, οί όποιοι έχουν κυλισθή είς μι- 
κράν άπόστασιν άπό τήν άρχικήν των θέσιν λό
γω τοϋ έπικλινοϋς τοϋ έδάφους.

Διά τόν προορισμόν τοϋ κτίσματος οϋτε τώρα 
δέν προέκυψε τίποτε τό συγκεκριμένον. Ώς ύπόθε- 
σις μόνον ήμπορεΐ νά λεχθή ότι ή θέσις του είς τήν 
ΒΑ. άκραν τοϋ ίεροϋ, τό σχήμα, καί ή ιδιόρρυ
θμος βαθμιδωτή κατασκευή, δικαιολογούν τήν έν- 
τύπωσιν, ότι δέν ήτο ίερόν, άλλά μάλλον κατοι
κία ίερέως ή άλλο τι βοηθητικόν κτίσμα.

Ή δεξαμενή είναι, ώς άνωτέρω έλέχθη, έσκαμ- 
μένη είς τό μαλακόν άργιλλώδες έδαφος. Τόσον 
μαλακά ήσαν τά τοιχώματα της, ώστε μέ τάς πρώ- 
τας βροχάς τοϋ φθινοπώρου καί προτοϋ προλά- 
βωμεν νά έπέμβωμεν, κατέρρευσε σημαντικόν 
τμήμα τούτων, ιδίως τά άνω μέρη. Διά τόν λόγον 
αυτόν άπεχώσθη αΰτη καί πάλιν παρ’ ήμών, διά 
νεωτέρων «μπάζων», ώστε νά άποτραπή νέα, όλο- 
κληρωτική ίσως καταστροφή. Τό όλικόν βάθος 
τής δεξαμενής έφθανε τά 3.24 μ., άπό δέ βάθους 
1.56, όπου είχε διάμετρον 2.30 μ., διηυρύνετο κα- 
νονικώς φθάνουσα τελικώς διάμετρον 3.30 μ.

Είς άπόστασιν 45 περίπου μέτρων άπό τοϋ δι
μεροϋς κτίσματος πρός Ν. είχεν έπισημανθή κατά 
τήν πρόοδον τής άνασκαφής μία πλήρης θάμνων 
τάφρος έχουσα κατεύθυνσιν Δ - Α., δηλαδή κά
θετος πρός τόν λόφον, ή όποια, όπως άπεδείχθη 
έκ τών παλαιών φωτογραφιών τοϋ Γερμανικού 
’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, είχεν άνοιχθή άπό 
τούς άνασκαφεϊς τοϋ 1914. Είς τό κάτω τμήμά της 
είχεν εύρεθή τότε τμήμα τοίχου, τόν όποιον άπε- 
φάσισα νά διερευνήσω παρακολουθήσας κυρίως 
πρός Β. (ό χώρος ώνομάσθη IV). Ό τοίχος άπε- 
καλύφθη, ότι άνήκεν είς κτήριον άρκετά μεγάλων 
διαστάσεων, τοϋ όποιου εύρέθησαν δύο διαμερί
σματα άξονος Α - Δ., έν βόρειον σκαφέν κατά μέ
γα μέρος καί έν νότιον, έλάχιστα σκαφέν. Ή κυ
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ρία πρόσοψις τοΰ κτηρίου ήτο πρός βορράν. Τό 
φανερώνει ή επιμέλεια τοΰ βορείου τοίχου, δ 
όποιος άπαρτίζεται έκ μεγάλων, καλώς πελεκη- 
μένων λίθων (τών μεγαλυτέρων έξ αύτών έχόν- 
των μήκος 1.15 καί 1.19 μ. ), δρομικώς τοποθετη
μένων κατά τό ίσόδομον σύστημα. Όπισθεν τής 
«προσόψεως» ύπάρχει «γέμισμα» άλλων μικρο- 
τέρων όρθιων λίθων διαφόρων διαστάσεων. Τό 
συνολικόν πάχος τοΰ τοίχου είναι 0,58 - 0,59, τό 
δέ μέγιστον άνασκαφέν ϋψος 0,95 μ.

Τό αύτό περίπου πάχος έχει καί ό δυτικός τοί
χος, μόνον ότι τούτου ή εύθυντηρία έξέχει άλλα 
0,07 - 0,08 μ. Τό μέγιστον σφζόμενον ύψος του 
είναι 0,68, εις αύτό δέ τό σημεΐον τό θεμέλιόν 
του έχει ύψος 0,30 μ., ένφ εις άλλα σημεία όλι- 
γώτερον. Ό τοίχος ούτος δέν έχει τήν επιμέλειαν 
τοΰ βορείου. Άποτελεΐται έκ λίθων μικροτέρων 
διαστάσεων, κατά τό μάλλον δέ ή ήττον άκανο- 
νίστων, είς δύο σειράς. Όπισθεν τής έσωτερικής 
ύπήρχον κατά τήν στιγμήν τής άνασκαφής τε
μάχια κεράμων όρθια κατά σειράν, ώσάν έπέν- 
δυσις, όπως άκριβώς είς τήν έξωτερικήν όψιν 
τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ κτίσματος A (Π ί ν. 
356 α).

Τό κτίσμα Β είναι θεμελιωμένον έντός τής μά- 
μου. Ή χρονολόγησίς του δέν κατωρθώθη άκόμη, 
ή κατασκευή του όμως φαίνεται νά είναι ύστερο- 
κλασσική. Τήν έποχήν τής καταστροφής του γνω- 
ρίζομεν άπό όστρακα καί τινα νομίσματα τής μετά 
τήν καταστροφήν του σχηματισθείσης έπιχώσεως, 
έξ ών προκύπτει ότι αϋτη είναι ή μέση έλληνι- 
στική περίοδος. Είς τήν έπίχωσιν καταστροφής 
εύρέθησαν καί σωροί κονιαμάτων, κυρίως λευ
κών καί τινων μελανών, τά όποια άνήκουν είς 
δύο περιόδους, μίαν παλαιοτέραν άτελεστέρας 
τεχνικής καί μίαν νεωτέραν πολύ καλής ποιότη- 
τος. Έπί 'Ενετοκρατίας όσοι τοίχοι τοΰ κτηρίου 
άπέμειναν όρθοί, έλεηλατήθησαν άπό τούς Ενε
τούς διά τάς όχυρώσεις τής νέας πόλεως. Τοΰτο 
έβεβαιώθη άπό τήν έπανευρεθεϊσαν τάφρον, τήν 
όποιαν είχον άνοίξει ούτοι είς όσα σημεία τό θεμέ
λιον έκαλύπτετο ύπό χώματος, έν συνδυασμφ μέ 
τήν περισυλλογήν ένετικοΰ νομίσματος άκριβώς 
έπί τής έπιφανείας ένός έκ τών ύπολειφθέντων 
λίθων τοΰ θεμελίου.

Όλίγα μέτρα άνωθεν τοΰ κτηρίου Β, έπί αύτοΰ 
τούτου τοΰ λόφου διενηργήθη μικρά άνασκαφι- 
κή δοκιμή έκτάσεως 5.40x3.50 μ. (χώρος V).’Εκεί, 
είς έλάχιστον ύπό τήν έπιφάνειαν βάθος, εύρέθη 
έπί μήκους 3.70 μ. τμήμα θεμελίου έχοντος κατεύ- 
θυνσιν ΒΑ - ΝΔ. καί συγκειμένου έκ διπλής σει
ράς άσβεστολίθων, μεγίστου πάχους 1 μ. περίπου 
( Π ί ν. 356 β - γ ). Τό κτίσμα είς τό όποιον άνή-

κεν ό τοίχος ούτος ( Γ) ήτο άρχαϊκόν καταστρα- 
φέν, όπως άπό τά όστρακα τών χωμάτων τά όποια 
τόν έκάλυπτον έξάγεται, τήν ιδίαν έποχήν μέ τά 
ύπόλοιπα κτίσματα τοΰ λόφου, δηλαδή τόν 5ον 
π.Χ. αιώνα. Είς τά χώματα αότά περιείχετο καί 
λεπτή λατύπη, ή όποια προφανώς έχει τήν Ιδίαν 
έξήγησιν μέ τήν εύρεθεϊσαν είς τόν χώρον III, 
όφείλεται δηλαδή είς τήν κατεργασίαν λίθων 
κατά τήν άποκατάστασιν τοΰ ίεροΰ περί τό 400 
π.Χ.

Τά εύρήματα

Είς εύρήματα ή άνασκαφή τοΰ 1963 ύπήρξεν 
άκόμη περισσότερον άποδοτική καί συναρπαστι
κή άπό τήν άνασκαφήν τοΰ 1962, τούλάχιστον 
είς τάς περισσοτέρας κατηγορίας. Όχι μόνον ό 
άριθμός των ήτο σημαντικώς μεγαλύτερος, άλλά 
καί οί τύποι τών κεραμεικών στέγης περισσότε
ροι, τά δέ μικροευρήματα καί άφθονώτερα καί 
έν πολλοϊς άρίστης τέχνης. Τόπος εύρέσεώς των, 
όπου δέν δηλοϋται άλλως, πρέπει νά νοήται τό 
Schutt τοΰ χώρου III, είς τό όποιον περιλαμβάνε
ται καί ή έπίχωσις τής δεξαμενής. Θά άρχίσω 
άπό τάς κεράμους, άφοϋ προτάξω μίαν γενικήν έπ’ 
αύτών παρατήρησιν. Τό 1963 καιενοήθη διατί αί 
περισσότεροι έκ τών κεράμων τοΰ μεγάλου ναοΰ 
είχον τόν πηλόν τόσον εϋθρυπτον, ένίοτε μάλι
στα τόσον, ώστε ούτος νά άποσπάται μέ τό παρα
μικρόν είς τεμάχια. Διότι πολλά παραδείγματα 
τής άνασκαφής τοΰ 1963 ήσαν καί μαυρισμένα, 
τήν μεγαλυτέραν δέ έξ όλων βλάβην είχον ύπο- 
στή αί άγελαΐαι κεραμίδες, καί μάλιστα τά κατώ
τερα τμήματά των. "Ωστε ή καταστροφή τοΰ με
γάλου ναοΰ ώφείλετο είς πυρκαϊάν, ή όποια κα
τέφλεξε τήν ξυλίνην ύποδομήν τής στέγης έπη- 
ρεάσασα τά έσωτερικά κυρίως μέρη τών κερα
μίδων, προτοΰ τό δλον καταπέση έπί τοΰ έδά- 
φους είς έρείπια (σημειοΰται ότι Ιδιαιτέρως έμφα- 
νή είναι τά ίχνη τής πυρκαϊάς είς τό παλαιόν τεμά- 
χιον, Korkyra I, σ. 153 - 4, είκ. 135-7, τό όποιον 
είς τό εύρετήριον τοΰ Μουσείου έλαβεν ήδη τόν 
άριθμόν 781). Αί άκροκέραμοι ύπέστησαν μι- 
κροτέραν σχετικώς ζημίαν, προφανώς διότι προ- 
εξεΐχον τοΰ κυρίου σώματος τοΰ ναοΰ. Ίχνη 
όμως πυρκαϊάς παρετηρήθησαν καί είς μικρότε
ρα κεραμεικά, άνήκοντα, όπως θά ίδωμεν, είς άλ
λα κτίσματα τοΰ λόφου, καθώς καί είς άλλα άντι- 
κείμενα τοΰ ίεροΰ, ώστε έξήχθη τό συμπέρασμα, 
ότι όλόκληρον τό ίερόν κατεστράφη είς τά τέλη 
τοΰ 5ου αί. π.Χ. έκ πυρκαϊάς, έξ ής παρέστη ά- 
νάγκη ριζικής άνακαινίσεώς του.

Άπό τάς άκροκεράμους εύρέθησαν κατά τό 1963 
αί περισσότεροι έκ τών τύπων τής άνασκαφής τοΰ
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1962, έλειψαν δέ μόνον τά τεμάχια μέ τήν πλα
γιάν κόμην γυναικός τήν διαμορφουμένην εις 
κόμβους (καθ’ ήμας τύπος I β ). Ή έλλειψις όμως 
αυτή άνεπληρώθη άπό τήν παρατήρησιν ότι αύ- 
τά άνήκον είς καλυπτήρας τοΰ καθ’ ήμας τύπου 
1 α, τού όποιου γνωρίζομεν τό άνω μέρος άπό τό 
παλαιόν εύρημα (Korkyra I, είκ. 126), όχι μόνον 
διότι τό ύψος τών όριζοντίων διαιρέσεων είναι 
περίπου Ισον πρός τό τών διαιρέσεων τού τύπου 
I α ( μεγαλύτερον τού των διαιρέσεων τού τύπου 
II), άλλά καί ή έργασία των όμοιοτάτη, τό δέ 
πάχος τών τεμαχίων MR 21 καί MR 22 όμοιον 
πρός τό πάχος των πλακών μέ τό γοργόνειον, αί 
όποϊαι, όπως πέρυσιν έλέχθη, έχουν τοξοειδή, 
όπως ό τύπος II, τήν άνω άπόληξιν. Άρα οί τύ
ποι Ια καί Ιβ είναι έν καί τό αύτό.

Λεοντοκεφαλών εύρέθησαν δέκα τρία έν συνό- 
λφ τεμάχια (είς τά όποια συμπεριλαμβάνω καί 
τεμάχια έκ τού στρωτή ρός των), τά όποια όμως 
καί είς μέγεθος καί εις σημασίαν ήσαν μικρότε
ρα τών τοΰ 1962. Πάντως, χάρις είς τό τεμάχιον 
MR 215, συμπεραίνω ότι τά τριχωτά μέρη τής 
λεοντοκεφαλής είχον τρία χρώματα, ήτοι άλλο 
διά τάς λεπτάς τρίχας τάς περιβαλλούσας τά γυ
μνά, άλλο διά τήν πρώτην σειράν τών έλικοειδών 
τριχών καί άλλο διά τάς λοιπός, έλικοειδεΐς, τρί
χας, όπως δέ άπό τό άνωτέρω παράδειγμα συνά
γεται κατά σειράν λευκόν - μέλαν - έρυθρόν ( Π ί ν. 
357 α - β ).

Τεμάχια στρωτήρων, όπως τό MR 16 τοΰ 1962, 
γωνιαίων δηλαδή, εύρέθησαν τό 1963 πέντε τε
μάχια. Μέ τό τεμάχιον MR 300 έξηκριβώθη, ότι 
είς τήν άνω έπιφάνειάν των οί στρωτήρες ούτοι 
είχον δύο παραλλήλους βραχίονας βαίνοντας κα- 
θέτως πρός τά έξω, ύπό τούς όποιους είσέδυον 
λοξώς έκ τών πλαγίων δΓ όπών άνοιγομένων κατά 
τό μέσον ( ;) των τά ΰδατα τής βροχής είς τήν 
κεντρικήν αΰλακα. Αί διαφοραί τών στρωτήρων 
τούτων άπό τούς συνήθεις είναι ότι: 1) Ή κεν
τρική αύλαξ είναι πολύ στενοτέρα. 2) Έχουν πλά
γιας όπάς αί όποϊαι δέν υπάρχουν είς τούς συνή
θεις στρωτήρας (αί μικραί στρογγυλαί όπαί είς 
τούς βραχίονας τούτων είχον άλλον προορισμόν, 
πιθανώτατα έχρησίμευον είς τήν διέλευσιν όρι
ζοντίων συνδέσμων). 3) Έχουν πλήν τών βρα
χιόνων αύτών καί έτέρους δύο, συναντώντας έκ 
τών έξω τούς πρώτους. Άγνωστον είναι ποϊαι 
κεφαλαί έκόσμουν τούς στρωτήρας αύτούς, άν δη
λαδή έπίσης λεοντοκεφαλαί ή μήπως άνδρικαί 
κεφαλαί, όπως ή έν Korkyra I, είκ. 124, τής όποιας 
παραδόξως ούδέν δεύτερον παράδειγμα έχει μέ
χρι στιγμής έλθει είς φώς.

Γυναικείων προσώπων εύρέθησαν έπτά τεμά

χια, έξ αυτών δέ δύο τά MR 228 (ΰψ. 0,184 μ.) καί 
MR 230 (ύψ. 0,24 μ. ) (Π ί ν. 357 γ, 358 α) διέ
σωσαν τήν περί τό στόμα περιοχήν, όπου δύναται 
νά θαυμάση κανείς τήν ευαισθησίαν τοΰ καλλι
τέχνου των. Ό συνδυασμός τής άπλότητος τών 
έπιφανειών μέ τήν έκτακτον τρυφερότητα τής 
σαρκός, καθώς καί τό ζωηρόν χρώμα μαρτυρούν 
καλλιτέχνην μεγάλης όλκής. Τό πλησιέστερον 
χρονολογικώς παράδειγμα είναι ό Κλέοβις καί 
ό Βίτων τών Δελφών, έργον δηλαδή τοΰ 600 π.Χ. 
περίπου ή τών πρώτων έτών τοΰ 6ου αϊώνος. Αί 
γυναικείοι κεφαλαί τών άκροκεράμων τής λεγο- 
μένης «κορινθιακής» στέγης τοΰ Μουσείου Κερ- 
κύρας (Korkyra I, είκ. 108 c καί 111) πρέπει νά εί
ναι κατά τινα έτη νεώτεραι, καθώς είναι στρογγυ- 
λώτεραι άπό τάς κεφαλάς τοΰ Mon Repos, μέ έντο- 
νώτερον μειδίαμα καί τήν όλην μιμικήν τοΰ προ
σώπου. Χάρις είς τά νέα τεμάχια γυναικείων προ
σώπων άπό τό Mon Repos έξηκριβώθη, ότι καί είς 
αύτάς Ισχύει, όπως καί είς τάς λεοντοκεφαλάς, 
τό σύστημα τής έναλλαγής τών παρακειμένων 
χρωμάτων. "Οπου ή κόμη είναι έρυθρά, τό έδα
φος (έκτός φυσικά άπό τήν «Άθωρικήν» κόμην) 
είναι μέλαν καί άντιστρόφως.

Γοργονείων εύρέθησαν τέσσαρα νέα τεμάχια. 
Τά MR 233 καί MR 235 ( Π ί ν. 358 β - γ ) παρι
στάνουν τμήματα έκ τής κόμης. Αί έλικοειδεΐς έπ’ 
αύτών διαμορφώσεις ύποδηλώνουν βοστρύχους, 
συμπεπλεγμένους μέ όφεις.

Τών δισκοειδών άκροκεράμων (βλ. MR 27 
καί MR 28 τής άνασκαφής τοΰ 1962) άνευρέθη- 
σαν τό 1963 περισσότερα τεμάχια, διατηρήσεως 
δέ πολύ καλυτέρας. Ή διακόσμησίς των βεβαιοΰ- 
ται πλέον όριστικώς: όκτάφυλλος λευκός ρόδαξ 
τοΰ όποιου τό κέντρον καταλαμβάνεται ύπό μέ- 
λανος κύκλου περιβαλλομένου ύπό ένός λευκού 
καί ένός μέλανος δακτυλίου ( βλ. MR 237, Π ί ν. 
358 δ ). Πολύ σπουδαίοι είναι αί έκ τής μελέτης 
τών τεμαχίων τοΰ 1962 καί τοΰ 1963 προκύψασαι 
ένδείξεις διά τήν θέσιν τήν όποιαν είχον αύται 
άρχικώς είς τό κτήριον. Διά τάς όμοιας άκροκερά- 
μους τοΰ Θέρμου εΐχεν άπό μακροΰ χρόνου δια- 
τυπωθή άπό τόν Ρωμαϊον ή γνώμη, ότι δέν ΐσταντο 
είς τήν παρυφήν τοΰ κτηρίου, άλλ’ όπως καί είς 
τήν έκθεσιν τοΰ 1962 έγραφον, όπισθεν τών ηγε
μόνων. Τούτο βεβαιοΰται καί άπό τά νέα τεμά
χια καί συγκεκριμένως άπό δύο κάτω τμήματα 
τοιούτων κεράμων, έν τής άνασκαφής τοΰ 1962 
(τό MR 60) καί εν τοΰ 1963 (MR 246), τών 
όποιων ή υποκάτω έπιφάνεια είναι άδιακόσμη- 
τος, δπερ προφανώς σημαίνει, ότι αί άκροκέραμοι 
δέν προεξεϊχον άπό τό κτήριον, όπως λ.χ. αί λε
οντοκεφαλαί, άλλ’ ΐσταντο κάπου είς τό έσωτερι-
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κόν του. Τό ποϋ περίπου μάς τό φανερώνει τό τε- 
μάχιον MR 60, διότι είς αυτό σώζεται καλώς τό 
πάχος τοΟ όριζοντίου τμήματος έμπρός καί όπί- 
σω, είναι δέ όπίσω 0,057, ένώ έμπρός 0,072 καί 
τοϋτο είς άπόστασιν μόλις 0,15 μ., δηλαδή τό όρι- 
ζόντιον τμήμα τής κεράμου μειοΟται Ισχυρώς πρός 
τά όπίσω, τό όποϊον σημαίνει ότι αΰτη ίστατο έπί 
τοϋ κεκλιμένου τμήματος τής στέγης, κάπου είς τάς 
μακράς πλευράς τοϋ κτηρίου, πιθανώς δέ κατά τό 
άκρον τοΟ κεκλιμένου τμήματος τής στέγης, έκεΐ 
όπου τοϋτο συναντάται μέ τό περίπου έπίπεδον 
μέρος, τήν «παρυφήν».

Άπό τήν μελέτην τών κοινών καλυπτήρων προ- 
έκυψεν ότι δέν είναι όλοι τοϋ αύτοΰ πάχους, τό 
σπουδαΐον όμως είναι ότι άνάλογον διαφοράν 
παρουσιάζουν καί τά πάχη τών ήγεμόνων καλυ
πτήρων. Οί μέ τό πρόσωπον τοϋ παλαιοτέρου τύ
που (Ια καί I β ) είναι παχύτεροι τών τοϋ νεωτέ- 
ρου τύπου (II). Οΰτω βεβαιούται πλέον ό,τι τό 
1962 είχον ύποψιασθή, ότι δηλαδή αί πήλινοι κε
ραμίδες δέν είναι μιας, άλλά δύο βασικώς περιό
δων, κειμένων πάντως έγγύτατα άλλήλων. Μιας 
πρώτης, δτε ό ναός είχε χονδρούς καλυπτήρας, 
τών όποιων οί ήγεμόνες έκοσμοΰντο έναλλάξ μέ 
γοργόνεια καί γυναικεία πρόσωπα «παλαιικού» 
τύπου, καί μιας κατά τήν όποιαν ούτος άπέκτησε 
λεπτοτέρους καλυπτήρας, τών όποιων οί ήγεμό
νες έκοσμοΰντο μέ γυναικεία πρόσωπα νεωτέρου 
τύπου.

Τό βάθος τών κοινών, άγελαίων στρωτήρων 
κατωρθώθη νά έξακριβωθή χάρις είς τό νέον τε- 
μάχιον MR 295, τοϋ όποιου σώζεται τό 8ν πέρας 
καί ή άρχή τής ύπό τό έν πλαίσιον τομής. Τό μή
κος μέχρι τής ύποτομής είναι 0,53 μ., τοϋτο δέ 
προστιθέμενον είς τό έκ τοϋ τεμαχίου MR 35 τοϋ 
1962, μήκος ύποτομής καί έντομής έξ 0,27, μας δί
δει συνολικόν μήκος 0,80 μ. Έξ αύτοϋ άποδεικνύε- 
ται έπίσης ότι οί στρωτήρες ήσαν τετράγωνοι, άφοΰ 
τό πλάτος τοϋ MR 1 είναι 0,81 (είς τάς διαστά
σεις πάντοτε προκύπτουν, ώς γνωστόν, μικροδια- 
φοραί, αί όποϊαι όφείλονται είς τήν άπότριψιν 
τών άκρων). Πιθανώτατον είναι ότι οί τεχνΐται 
είχον ύπ’ όψιν των 21/2 πόδας, όπως ύποθέτει 
ό Ρωμαίος είς Korkyra I, σ. 152.

Καί διά τούς καλυπτήρας τής κορυφαίας δυνά- 
μεθα ήδη κάτι νά προσθέσωμεν, μολονότι άνεπαρ- 
κές άκόμη διά νά σχηματισθή σαφής είκών. Μέ 
τήν προσθήκην τριών νέων τεμαχίων είς τό τεμά- 
χιον MR 78 τοϋ 1962, άπηρτίσθη σημαντικόν 
τμήμα ένός τοιούτου καλυπτήρος. Εκεί όπου 
τερματίζεται τό κύριον σώμα, άρχίζει άπό τό κάτω 
άκρον του παραφυάς μήκους 0,20 μ. περίπου, ή ό
ποια έχει δύο δακτυλιοειδείς έντομάς. Πώς όμως

συνεδέετο μέ τό συνεχόμενον τεμάχιον ό καλυ- 
πτήρ ούτος δέν γνωρίζω, διότι δέν έσώθη λ.χ. 
κανέν τεμάχιον μέ άντίθετον διαμόρφωσιν, ή 
όποια νά προσαρμόζεται είς τήν παραφυάδα τοϋ 
πρώτου καί νά έξασφαλίζεται μέ τήν ύπερκάλυψιν 
ή ύποκειμένη ξυλίνη δοκός άπό τήν είσροήν τών 
ύδάτων τής βροχής. Έπειτα πώς νά έξηγηθή ότι 
εύρέθησαν άλλοι καλυπτήρες κορυφαίας άνήκον- 
τες λόγω μεγέθους είς τόν κύριον ναόν, οί όποιοι 
έχουν άπλοΰν πέρας, δηλαδή χωρίς παραφυάδα; 
Είναι νεώτεροι τών άλλων, ή μήπως αύτοί είναι 
παλαιότεροι τών κεραμίδων μέ τήν παραφυάδα;

Εκτός άπό τά μεγάλα κεραμεικά στέγης εύρέ
θησαν τό 1963 καί πολλά μικροτέρων διαστά
σεων, τά όποια άνήκον είς άλλα κτίσματα τοϋ 
λόφου. Λείψανα δύο τοιούτων κτισμάτων (Α καί 
Γ, τό Β δέν ύπολογίζεται ώς κείμενον έκτος τοΰ 
λόφου καί ώς νεώτερον) έγνωρίσαμεν ήδη, τά 
κεραμεικά όμως μάς άπέδειξαν ότι ύπήρχον άκό
μη περισσότερα είς τόν λόφον.

Τά περισσότερον έντυπωσιακά άπό αύτά τά 
κεραμεικά ήσαν δύο σίμαι. Ή πρώτη, τής όποιας 
σφζεται έν πλήρες τμήμα μήκους 0,785 καί ύψους 
0,27 μ. ( Π ί ν. 358 ε - ς' ) καθώς καί πέντε τεμά
χια ( Π ί ν. 359 α - β ) ήτο έπαετίς, όπως άπο- 
δεικνύεται άπό τήν ελλειψιν όπής έκροής. Είς 
τά περισσότερα έξ αυτών διατηρείται άριστα ή 
γραπτή διακόσμησις. Μορφολογικώς ή σίμη 
αΰτη διαιρείται είς δύο τμήματα, εν κυμάτιον άνω 
καί μίαν ταινίαν κάτω. ’Αξιοσημείωτα χαρακτη
ριστικά της είναι πρώτον ή όξύτης τής γωνίας, 
τήν όποιαν σχηματίζει τό κάθετον μέτωπον τής 
ταινίας τής προσόψεως μέ τήν λοξήν ύποκάτω 
έπίπεδον έπιφάνειαν, καί δεύτερον τό άδιακόσμη- 
τον τής ταινίας τής προσόψεως, ή όποια φέρει 
μόνον τό γνωστόν χρώματος έλεφαντοστοϋ ά
λειμμα, τό χρησιμεϋον ώς έδαφος καί διά τάς υπο
λοίπους διακοσμητικάς έπιφανείας. Τοϋ τύπου 
τούτου είναι καί εν παλαιότερον Κερκυραϊκόν 
εύρημα, ήτοι ή έλαφρώς μικροτέρα σίμη (Korky
ra I, είκ. 104 α), τήν όποιαν είχεν ήδη χρονολο
γήσει ό Ρωμαίος, έ.ά. σ. 133, είς τό β' ήμισυ τοϋ 
6ου αίώνος, διά τήν συγγένειαν τοϋ κυματίου της 
μέ τό κυμάτιον τής μαρμάρινης σίμης τοϋ ναοϋ 
τής Άρτέμιδος καί μέ τό διπλοϋν κυμάτιον τής 
πηλίνης διακοσμήσεως τοϋ ναοϋ C τοϋ Σελινοϋν- 
τος.

Ώραιοτάτη είναι ή γραπτή διακόσμησις, είς μέν 
τό κυμάτιον φυλλοστοιχία, είς δέ τήν κάτω όψιν 
έναλλασσόμενα άνθέμια καί άνθη λωτοϋ, όπου 
οί μίσχοι τής βάσεως τών άνθεμίων άνακαμπτό- 
μενοι κρέμονται έξ όριζοντίου εύλυγίστου κλά
δου κατά τρόπον γνωστόν έκ πλείστων κορινθια
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κών και άττικών άγγείων τοΟ 6ου αίώνος ( κοριν
θιακά παραδείγματα βλ. είς Payne, NC, σ. 149, 
Η - Κ). Καί ή τεχνοτροπία τοΟ κοσμήματος άγει 
είς τήν περίοδον τήν όποιαν ύπέβαλεν ήδη ό Ρω
μαίος. Άκριβέστερον θά ήμποροΰσε κανείς νά 
χρονολογήση τήν σίμην είς τό γ' τέταρτον τοϋ 
6ου αίώνος.

Τό κτίσμα είς τό όποίον άνήκεν ή σίμη δέν 
φαίνεται νά είχεν είς τάς μακράς του πλευράς 
παραετίδα σίμην, άλλά, όπως συνήθως είς τήν άρ- 
χαϊκήν Ελλάδα, ήγεμόνας στρωτήρας καί άν- 
θεμωτούς καλυπτήρας. Διότι έκτος τοϋ ότι ού- 
δέν άπολύτως τεμάχιον παραετίδος σίμης τοϋ 
τύπου αύτοΟ έσώθη, ό έν Π ί ν. 359 δ άνθεμωτός 
καλυπτήρ άνήκει είς τήν Ιδίαν περίοδον μέ τήν 
έπαετίδα σίμην. Είναι ασφαλώς νεώτερος τών 
όμοιων καλυπτήρων τής Καλυδώνος τοϋ 570 π.Χ. 
περίπου ( βλ. λ.χ. Ρωμαίος, Κέραμοι Καλυδώνος 
σ. 18) καί των καλυπτήρων τής Κορίνθου Hill - 
King, Corinth IV, I, σ. 12, είκ. 21 καί Ν2, σ. 
257, οΐ όποιοι άποδίδονται είς τόν ναόν τοΟ ’Α
πόλλωνος (V. Buren, Greek fictile revetments 
in the archaic Period, είκ. 71 καί σ. 147, άριθ. 
Ill ), σύγχρονος δέ ή όλίγον νεώτερος τού καλυ- 
πτήρος Corinth έ.ά. Α15, είκ. 3.

’Από κοινούς στρωτήρας τής Ιδίας στέγης φαί
νεται ότι προέρχονται μερικά τεμάχια φέροντα 
γραπτά γράμματα, όμοια μέ τό MR 102 τής άνα- 
σκαφής τοΟ 1962.

Τέλος, είς τό ίδιον πάντοτε κτήριον άποδίδω 
καϊ δύο τεμάχια γλυπτών έκ καθαρωτάτου πηλού. 
Τό εν (MR 346 ), διακοσμούμενον μέ σειράς με
λανών καί έρυθρών τετραγώνων (Π ί ν. 359 γ ), 
νομίζω ότι προέρχεται άπό τό όπίσθιον μορφής 
τίνος, τό δέ έτερον, τού όποιου τά χρώματα δέν 
έχουν σωθή, προέρχεται μάλλον άπό αιλουροει
δές ( σφζεται ούρά ).

Ή δευτέρα σίμη, τής όποιας εύρέθησαν όκτώ 
τεμάχια, είναι τοϋ λεγομένου «Μεγαρικού» τύ
που, άνήκε δέ είς κτίσμα μικροτέρων διαστάσεων, 
τού τέλους τοϋ 6ου π.Χ. αΐώνος (Π ί ν. 360 α-ς'). 
Τεχνοτροπικώς αΰτη κατέχει θέσιν μεταξύ τοϋ 
έκ Κορίνθου παραδείγματος ( Payne, NC, είκ. 110) 
καί τής γνωστής σίμης τοϋ έν ’Ολυμπία θησαυ
ρού τών Μεγαρέων, άπό τήν όποιαν λαμβάνει καί 
τό όνομα ό τύπος. Ή «καρδία» τοϋ άνθους τοϋ 
λωτοΰ υπενθυμίζει τό παράδειγμα τών Μυκηνών, 
Payne, NC, είκ. 111. ΉνέαΚερκυραϊκήσίμη είναι 
έκ τών καλυτέρων τοϋ Μεγαρικοΰ τύπου, άξια 
παντός θαυμασμού είναι ή χάρις τών άνθέων της.

Τό πιθανώτερον είναι ότι καί αύτή ή στέγη 
είχεν είς τάς μακράς της πλευράς στρωτήρας καί 
άνθεμωτούς καλυπτήρας. Ποιοι όμως έκ τών σω-

θέντων τοιούτων καλυπτήρων προέρχονται άπό 
αυτήν είναι δλως άβέβαιον. Τό νέον τεμάχιον 
MR 269 (Π ί ν. 361 α) είναι έκ τοϋ κάτω μέρους 
καλυπτήρος, τύπου μέν όμοιου πρός τό MR 268, 
μεγαλύτερων όμως διαστάσεων, τό τεμάχιον πά
λιν MR 268 (Π ί ν. 361 β) είναι μικρών άνα- 
λογιών. Ίσως τό τεμάχιον MR 99 τής άνασκα- 
φής τοϋ 1962 νά προέρχεται έκ τής στέγης αύ- 
τής.

Σήμερον είναι περισσότερον ή πιθανόν ότι είς 
τήν πηλίνην του διακόσμησιν (άκρωτήρια ;) άνή- 
κον τά τεμάχια άγαλματίων MR 104, MR 105, 
MR 106, MR 107 τής άνασκαφής τοϋ 1962, κα
θώς καί τά MR 342, MR 343, MR 344 τής άνα
σκαφής τοϋ 1963.

Τό MR 342 ( Π ί ν. 361 γ ) είναι κορμός γυ
ναικείας μορφής μέ κολλητόν χιτώνα, τρεχούσης 
όρμητικώς πρός τά άριστερά, στρεφούσης όμως 
άντιθέτως τήν κεφαλήν. Τοϋτο δηλοϋται όχι μό
νον άπό τούς μακρούς πλοκάμους τής κόμης, οί 
όποιοι πίπτουν έκατέρωθεν τοϋ άριστεροϋ μα
στού, άλλά καί άπό τήν θέσιν τοϋ ύπολείμματος 
τής σιαγόνος της. Τελαμών διασταυρώνει τό στή
θος της πρός τό άριστερόν αύτής ίσχίον. ’Εκεί 
σώζεται άντικείμενόν τι τό όποίον έκ τοϋ σχήμα
τος έρμηνεύω ώς πέλεκυν, ή μορφή λοιπόν είναι 
Άμαζών. Τά χρώματα σώζονται έν πολλοϊς θαυ
μάσια, έρυθρόν είς τόν χιτώνα καί μέλαν είς τούς 
πλοκάμους καί τήν παρυφήν τοϋ χιτώνος. Ό λαι
μός έχει έπάλειμμα χρώματος καί λάμψεως έλε- 
φαντοστοϋ, γνωστοϋ καί έκ τοϋ MR 107 τοϋ 1962, 
έπ’ αύτοϋ δέ περιδέραιον μέλαν. Είς τόν πέλεκυν 
( ;) σώζονται κοσμήματα, άλλα γραπτά καί άλλα 
έγχάρακτα (άνθέμια είς τήν λαβήν). ’Από τήν 
μεγάλη ν πλαστικήν τό πλησιέστερον ίσως πα
ράδειγμα είναι ή Νίκη 691 τής Άκροπόλεως. Ή 
Άμαζών αΰτη προστίθεται είς τά έπίσης έξ Αμα
ζόνων προερχόμενα τεμάχια MR 104 καί 105 τής 
άνασκαφής τοϋ 1962. Τό νέον τεμάχιον MR 343 
( Π ί ν. 361 δ ) είναι όπίσθιον άριστερόν τμήμα 
γυναικείας κεφαλής μέ διάδημα καί μακρούς πλο
κάμους, έντελώς είς τόν τύπον τών ύστεροαρχαϊ- 
κών κορών. Ό γυναικείος πούς MR 344 ( Π ί ν. 
361 ε) είναι καί αύτός ύστεροαρχαϊκός, ύπενθυ- 
μίζων τόν πόδα τόν άποδιδόμενον είς τήν κόρην 
674 τής Άκροπόλεως ( Schrader, Marmorbildwer- 
ke, σ. 95, άριθ. 44 ).

’Εκτός άπό τάς προαναφερθείσας εύρέθησαν δύο 
τεμάχια μιας τρίτης σίμης, ΰψ. 0,142 μ., έξ έρυθροϋ, 
μαλακοϋ, εύθρύπτου πηλοϋ, όμοιας τήν τομήν 
πρός τήν έν Korkyra I, είκ. 104 β. Τό τεμάχιον 
MR 261 (Π ί ν. 362 α) μήκ. 0,39, βάθ. 0,24 μ. εί
ναι μέν πληρέστερον ( ή πρός άρ. Ισχυρά μείωσις
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τοΟ πάχους τοΟ όριζοντίου τμήματος σημαίνει 
δτι αύτη άνήκεν είς τό δεξιόν τμήμα άετωματικής 
στέγης) δέν σφζει όμως καθόλου χρώματα, ένφ 
τά ίχνη τών έπϊ τοΟ MR 262 χρωμάτων άποδει- 
κνύουν δτι ή διακόσμησις ήτο έντελώς όμοια πρός 
τήν τοΟ παλαιού εύρήματος.

Είς τάς μακράς πλευράς τής τρίτης αυτής σί- 
μης πρέπει νά άνήκον, λόγω πηλοϋ καί διαστά
σεων, δύο τεμάχια ήγεμόνων στρωτήρων, τών 
όποιων τό μέτωπον έκοσμεϊτο μέ διπλήν σειράν 
μικρών ανθεμίων καί άνθέων λωτοΟ έναλλάξ καί 
άντιστρόφως (MR 264 καί 265 ) ( Π ί ν. 362 β ). 
Ό πηλός δλων αύτών τών τεμαχίων όμοιάζει πρός 
τόν τών στρωτήρων MR 29 καί MR 30 τής άνα- 
σκαφής τοΟ 1962.

Υπάρχει ακόμη εν τεμάχιον τετάρτης σίμης, 
MR 263, ( Π ί ν. 362 ζ ) μήκ. 0,083, βψ. 0,073, 
πάχ. 0,054 μ., τό όποιον όμοιάζει πρός τό έν Kor- 
kyra I, εΐκ. 104 c, έχει δμως τό κάθετον τμήμα 
λεπτότερον έκείνου. Τά Οψη πάντως τής στεφού- 
σης ταινίας καί τής ύπ’ αύτήν άναστροφής τής 
φυλλοστοιχίας είναι τά αύτά.

Μία πέμπτη σίμη, ή MR 274 (Π ί ν. 362 γ ), 
πρέπει νά ήτο παραετίς, πρώτον μέν διότι τό μέ- 
τωπόν της είναι λοξόν έν σχέσει μέ τήν ύποκάτω 
έπιφάνειαν, δηλοβν κεκλιμένην στέγην, καί δεύ
τερον διότι καθέτως πρός τό μέτωπον παρουσιά
ζει τό σύνηθες άνυψούμενον πλαίσιον τών στρω
τήρων. Τό μέτωπον, τοΟ όποιου μόνον μικρόν 
τμήμα έχει σωθή, έφερεν άλλοτε γραπτούς ρό
δακας, δπως ό σφζόμενος έγχάρακτος κύκλος 
μαρτυρεί.

Εύρέθη ακόμη καί έν τεμάχιον ήγεμόνος στρω- 
τήρος άπό κίτρινον πηλόν, MR 270, (Π ί ν. 362 
ε) τοΟ όποιου ή πρόσθια δψις κοσμείται άπό δύο 
όριζοντίους ταινίας, μίαν μέλαιναν καί μίαν έρυ- 
θράν. Ό στρωτήρ ούτος άνήκει είς κτήριον μέ 
συνεχή λοξήν στέγην, δπως άποδεικνύει τό λο
ξόν έν σχέσει μέ τήν άνω] έπιφάνειαν μέτωπον 
καί ή πρός τό μέτωπον αΰξησις τοΟ πάχους του, 
όπίσω 0,055, έμπρός 0,068 (άπόστασις τών δύο 
τούτων σημείων μεταξύ των 0,295 μ.).

’Εξαιρετικόν ένδιαφέρον παρουσιάζουν έπί- 
σης δύο συνανήκοντα τεμάχια πήλινου γείσου, 
MR 271, (Π ί ν. 362 ς') μήκ. 0,145 μ., τοβ όποιου 
ή πρόσθια έπιφάνεια κοσμείται μέ γραπτήν ίχθυ- 
άκανθαν έκ δύο σειρών ρόμβων φερομένων πρός 
δεξιά καί έναλλασσομένου χρωματισμού, άνω 
μέλανος καί λευκού, κάτω δέ έρυθροΰ καί λευκού. 
Ή μεγάλη σημασία τού γείσου τούτου έγκειται 
είς τό δτι ή μέν κάτω έπιφάνειά του είναι έρυθρο- 
βαφής, ήτο δηλαδή όρατή, ένφ ή άνω δχι μόνον 
δέν έχει χρώμα, άλλα φέρει καί σαφή ίχνη πυρ-

καϊάς, έξ ού συμπεραίνεται, δτι τό γείσον έκαλύ- 
πτετο υπό ξύλινης δοκού, δπως λ.χ. είς τό πα
λαιόν Λαφριαϊον τής Καλυδώνος ( βλ. Ρωμαϊον 
είς ΑΕ 1937).

Σημειώνω άκόμη έν τεμάχιον πηλίνης λεοντο
κεφαλής, MR 278, ϋψ. 0,069 μ., ( Π ί ν. 362 δ ) έκ 
σίμης έλληνιστικών χρόνων (πιθανώς τού β' ήμί- 
σεος τού 3ου αί. π.Χ.) (πρβλ. Willemsen, Die Lo- 
wenkopf - Wasserspeier vom Dach des Zeus - 
Tempels, πίν. 71 καί σ. 67) καί έν τμήμα πη
λίνης σίμης έπίσης έλληνιστικών χρόνων, MR 
277, μήκ. 0,16 μ., (Πίν. 363 α) μέ ύπόλειμμα 
κεφαλής Σιληνού (; ).

Μέχρι τούδε έγινε λόγος μόνον διά τά πήλινα 
άρχιτεκτονικά εύρήματα τής άνασκαφής τού 1963. 
’Εξαιρετικής δμως σημασίας ύπήρξαν καί τά λί
θινα ευρήματα. Οϋτω έν τεμάχιον άρχαϊκού σπον
δύλου έκ ψαμμολίθου, MR 444, ύψ. 0,195 μ., ( Π ί ν. 
363 γ ), πρέπει έξάπαντος νά προέρχεται άπό τόν 
μεγάλον άρχαϊκόν ναόν, δχι μόνον διά τό πλά
τος τής σφζομένης ραβδώσεως, τό όποιον είναι 
σημαντικόν (0,151, πλάτος σφζομένου σπονδύ
λου Άρτέμιδος 0,122 μ., βλ. Korkyra I, σ. 31, είκ. 
13 ) άλλά καί διά τήν ρηχότητά της, ή όποια μαρ
τυρεί πολύ πρωίμους χρόνους. ’Ενδιαφέρον εί
ναι δτι πρός τό έν άκρον του τό τεμάχιον παρου
σιάζει όρθογώνιον έντομήν, τής όποιας δέν έχει 
σωθή όλόκληρον τό βάθος.

Υψηλής καλλιτεχνικής στάθμης είναι μία υπερ
φυσικού μεγέθους άριστερά άνδρική κνήμη, MR 
441, ϋψ. 0,31 μ., ( Π ί ν. 363 β ), έκπληκτική δ’ή αΐ- 
σθησις τής ζωής ή άναδιδομένη έκ τής φαινομε- 
νικώς άπλουστάτης έπιφανείας τού συσφιγγομέ- 
νου γαστροκνημιαίου μυός. ’Εποχή της θά πρέ- 
πη νά είναι αί πρώται δεκαετίαι τού 6ου αίώνος, 
διότι ένφ ό δι’ έγχαράξεως άποχωρισμός τού κνη- 
μιαίου όστοϋ άπό τόν μύν είναι παράδοσις τού 7ου 
αίώνος άκόμη, ή πλαστικωτέρα άπόδοσις τών 
μαζών καί ή τρισδιάστατος γενικώς άντίληψις 
μαρτυρούν σαφώς τόν 6ον αϊώνα (πρβλ. τό χαλ- 
κοΰν άγαλμάτιον τού Βερολίνου άπό τήν Δωδώ
νην, Richter, Kouroi2, είκ. 166 - 168, άριθ. 45). Καί 
έπειδή αύτη καθ’ δλην αυτής τήν έξωτερικήν πλευ
ράν έχει ίχνη έπαφής μέ έπίπεδον έπιφάνειαν, νο
μίζω δτι πρέπει νά προέρχεται άπό τήν άετωμα- 
τικήν διακόσμησιν τού μεγάλου ναού, τής όποιας 
είχομεν εβρει είς τήν άνασκαφήν τού 1962 καί 
μίαν άλλην, μικροτέραν δμως, κνήμην.

Είς τόν χώρον IV εύρέθησαν τό 1963 καί δύο 
τεμάχια μαρμάρινων λεοντοκεφαλών έξ ύδρορ- 
ρόης σίμης, τά MR 453 (Πίν. 363 δ ) καί MR 
454. ’Ανήκουν είς τήν ίδιαν σειράν μέ τά κατά 
τό 1914 είς τό Mon Repos άνευρεθέντα τεμάχια,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:37 EEST - 34.211.113.242



324 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 19 (1964) : ΧΡΟΝΙΚΑ

τά όποια έδημοσιεύθησαν είς τό προαναφερθέν 
βιβλίον τοΰ Willemsen πίν. 43 καί σ. 40-41. 
Ύπ’ αύτοΰ θεωροΟνται έργα τεχνιτών τοΟ τέλους 
τοΰ αύστηροΰ ρυθμοΟ, ίσχυρώς έπηρεασθέντων 
άπό τό έργαστήριον τής ’Ολυμπίας, φαίνεται όμως 
νά είναι νεώτερα καί τής Περικλείου περιόδου. Τά 
τεμάχια αΰτά μάς θέτουν πρό περιπλόκων προ
βλημάτων, τών όποιων τήν άνάπτυξιν προτιμώ 
νά παραλείψω.

Άπό τά άλλα λίθινα εύρήματα άναφέρω άρκε- 
τά τεμάχια μαρμάρινων περιρραντηρίων, τών 
όποιων μερικά εόρέθησαν είς τό Schutt τοϋ χώ
ρου III καί άλλα είς τάς έπιχώσεις τοΰ χώρου IV. 
Μεταξύ τών πρώτων είναι καί τό MR 459, τό ό
ποιον άπεικονίζεται έδώ (Πίν. 364 α).

Είς τήν άνασκαφήν τοϋ 1963 εύρέθησαν καί 
δύο έπίχρυσα άντικείμενα, ό ώραΐος ρόδαξ MR 
521, διαμ. 0,067 μ. ( Π ί ν. 364 γ ) (πρβλ. ΑΑ 1942, 
είκ. 24 καί στ. 134, Δελφών) καί μία σχήματος 
ραβδίσκου λαβή χαλκοΰ άγγείου, MR 523, μήκ. 
0,069 μ. (Πίν. 364 β ) μέ πυκνός, καθέτους έν- 
τομάς, τής όποιας ό πυρήν είναι μολύβδινος.

Άπό τά χαλκά εύρήματα τής άνασκαφής έν 
άπό τά σπουδαιότερα άσφαλώς είναι τό τεμάχιον 
ποδός τρίποδος(;) MR 517, ϋψ. 0,129 μ. (Π ί ν. 364 
δ) μέ γεωμετρικήν διακόσμησιν (παρυφήν μέ 
κάθετον θλαστήν γραμμήν καί κυρίαν διακόσμη- 
σιν μέ όριζόντιον θλαστήν γραμμήν ) ( πρβλ. Wil
lemsen, Dreifusskessel aus Olympia, Olympia- 
forschungen III BR. 3627, σ. 84, πίν. 47 κ.έ.), 
έκ τοΰ όποιου άποδεικνύεται είς πόσον πρώιμον 
έποχήν πρέπει νά άναχθή τό ιερόν. Ό μικρός 
κριός MR 478, ΰψ. 0,049 μ. (Πίν. 364 ε) είναι 
πρώιμος, όχι όμως όσον θά ένόμιζε κανείς έκ τοΰ 
άδιαμορφώτου σώματός του. Είναι μάλλον τοΰ 
7ου αίώνος. Διά τοΰ σώματός του καί τής βάσεως 
έπί τής όποιας πατεϊ, διήρχετο άλλοτε σιδηρά 
βελόνη. Εντελώς παρόμοιος είναι ό κριός τής 
’Ολυμπίας (Olympia IV, πίν. XXV, άριθ. 474), 
όπου σώζεται ή βελόνη.

Διά τόν μικρόν χαλκοΰν λέοντα MR 477, ΰψ. 
0,086 μ. (Πίν. 364 ς' ) δικαιολογημένος θά ήτο 
κανείς έάν εϊπη, δτι είναι όχι μόνον τό ώραιότε- 
ρον άπό όλα τά χαλκά εύρήματα τής άνασκαφής 
τοΰ 1963, άλλά καί έν έκ τών καλυτέρων τοΰ εί
δους του. Προέρχεται άπό τήν διακόσμησιν άγ
γείου τινός, τήν όποιαν κατ’ άναλογίαν άλλων 
παραδειγμάτων τής άρχαϊκής περιόδου πρέπει 
νά φαντασθώμεν πλουσίαν. Ή όπισθία όψις του 
δέν ήτο μέν όρατή, διότι δέν είναι ώλοκληρω- 
μένη όπως ή πρόσθια, πάντως έπειδή δηλοΰνται οί 
πλαστικοί όγκοι της, πρέπει νά συμπεράνωμεν 
ότι δέν ήτο προσηρμοσμένη είς άλλην έπιφά-

νειαν έκτός μόνον άπό τήν ( ύπενθυμίζουσαν Ιω
νικόν κιονόκρανον) βάσιν, δπερ άλλωστε μαρ
τυρεί καί ή όπή παρά τό δεξιόν άκρον της. Ή 
στάσις μέ τό άνυψωμένον πρόσθιον σκέλος είναι 
συνηθεστάτη είς τήν κορινθιακήν τέχνην, δ- 
μοιον δέ λέοντα πρέπει ίσως νά ύποθέσωμεν άν- 
τιστοίχως άριστερά. ’Εντελώς παρομοίαν βά- 
σιν, μέ έγχάρακτον δπως έδώ θλαστήν γραμμήν 
( χωρίς τήν όπήν ), έχει μία χαλκή πτερωτή μορ
φή έξ ’Ολυμπίας (σφζεται μόνον τό κάτω) 
( Olympia IV, πίν. VIII, άριθ. 79 ), άλλ’ ό έν γένει 
τύπος είναι γνωστός έκ πολλών παραδειγμά
των. ’Εποχή τοΰ λέοντος τούτου ό όποιος συν
δυάζει τήν γνώριμον άπό τόν 7ον αιώνα άγριότη- 
τα τοΰ θηρίου μέ κάποιαν άρχομένην λυγερότητα 
σώματος, είναι αί πρώται δεκαετίαι τοΰ 6ου. 
Ό χαλκοΰς λέων τής ’Ολυμπίας (Olympia IV, πίν. 
57, 969 καί Ausgr. IV, πίν. 24), είναι παλαιότερός 
του, τής πρωίμου κορινθιακής περιόδου. Σύγχρο
νοί του είναι οί λέοντες τών άγγείων τής μέσης 
κορινθιακής περιόδου, βλ. Payne, NC, πίν. 30 
καί πίν. 33, άριθ. 8.

Άλλο άξιοσημείωτον εύρημα τής άνασκαφής τοΰ 
1963 είναι τό έλασμα MR 485, ΰψ. 0,035 μ. ( Π ί ν. 
365 α), τό όποιον είναι τμήμα όχάνου άσπίδος, 
ώσάν αύτά τά όποια εις μεγάλον άριθμόν έχουν 
έλθει είς φώς είς τήν ’Ολυμπίαν καί άλλοΰ. Σώ
ζεται δεξιά δρθιον ζώον, πιθανώς λέων, πρός τόν 
όποιον παλαίει, οός φαίνεται, κακώς διατηρημένη 
μορφή άριστερά.

Είς χαλκοΰς πλόκαμος κόμης όφιοειδώς κατερ- 
χόμενος ( MR 480, ΰψ. 0,167 μ.) προέρχεται άπό 
γυναικεΐον άγαλμα, σχεδόν φυσικοΰ μεγέθους. 
Όπως δέ ό καμπύλος σχηματισμός του μαρτυρεί, 
κατήρχετο έπί τοΰ μαστοΰ. Λεπτότατοι έγχαρά- 
ξεις δηλώνουν τάς τρίχας. "Ομοιος, μικρότερος, 
πλόκαμος είχεν εύρεθή καί κατά τάς άνασκαφάς 
τοΰ 1962. Τοιοΰτοι πλόκαμοι είναι γνωστοί καί 
άπό άλλα μεγάλα ιερά, λ.χ. τό Ήραΐον τοΰ Άρ
γους (The Argive Heraeum, II, 194, πίν. 70, 2 ), 
τούς Δελφούς (FdD V, 42 άριθ. 81, είκ. 121 G), 
τήν Άκρόπολιν ( De Ridder, Cat. Bronzes Acrop. 
221, άριθ. 619 ), τήν ’Ολυμπίαν (Neugebauer, Die 
minoischen u. archaisch-griechischen Bronzen, Sta- 
atliche Museen zu Berlin, άριθ. 198 καί 199, εις 
πίν. 34) κλπ.

Άπό άγαλμάτιον πεπλοφόρου γυναικός προ
έρχεται τό ώραΐον τεμάχιον MR 479, ΰψ. 0,06 μ., 
(Πίν. 365 β), τό όποιον παριστάνει πτυχάς. 
’Εποχή του είναι ό αύστηρός ρυθμός τοΰ 5ου αί- 
ώνος.

’Ιδιαιτέρας σημασίας είναι τό χαλκοΰν κηρύ- 
κειον MR 481, μήκ. 0,125 μ., (Π ί ν. 365 ε ), διότι
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άποδεικνύει δτι εις τό Ιερόν έλατρεύετο καί ό 
Ερμής.

Ή σπουδαιότης τοϋ έλάσματος MR 518, μήκ. 
0,08, ϋψ. 0,05 μ. (Π ί ν. 365 γ), είναι άλλη. Διότι είναι 
πόρπη ζώνης ένός τύπου, τού όποιου, καθ’ όσον 
γνωρίζω, μόνον άλλο εν παράδειγμα έχει εύρεθή 
είς τήν Ελλάδα, τό έν Olympia IV, πίν. 66, άριθ. 
1151, είναι όμως συχνότατος είς τήν ‘Ισπανίαν καί 
τήν νότιον Γαλλίαν καί δι’ αυτό θεωρείται ώς κελ- 
τιβηρικός (βλ. Antonio Garcia y Bellido, Hispa- 
nia Graeca I, σ. 235 - 6). Καί ή μέν πόρπη τής 
’Ολυμπίας άποδίδεται είς τήν κατά τά έτη 368 καί 
367 π.Χ. παρουσίαν των ισπανικών μισθοφορικών 
στρατευμάτων τού Διονυσίου Α' τών Συρακου
σών παρά τό πλευρόν τών Λακεδαιμονίων ( Ξεν. 
Έλλ. 7, 1,20 καϊ Διοδ. 15, 70, 1), τό έκ Κερκύ- 
ρας όμως παράδειγμα, παλαιότερον τοΟ τής ’Ο
λυμπίας όχι μόνον διότι εύρέθη είς τό Schutt τοϋ 
ΙεροΟ, τοΟ όποιου τό κάτω όριον είναι τά τέλη 
τοϋ 5ου αίώνος, αλλά καί διότι μορφολογικώς 
είναι άπλούστερον, έξηγεϊται άπό τήν έπαφήν τήν 
όποίαν είχεν ή Κέρκυρα μέ τήν Δύσιν. Δέν είναι 
δέ άπίθανον νά σχετίζεται μέ τήν έπέμβασιν τών 
Κερκυραίων καί τών Κορινθίων τό έτος 492 π.Χ. 
ύπέρ τών Συρακοσίων, όταν ούτοι έπιέζοντο ύπό 
τοϋ τυράννου τής Γέλας Τπποκράτους.

Τό χαλκοϋν κυκλικόν έλασμα MR 483, διαμ. 
0,032 μ., μέ τήν κεντρικήν όπήν, τό φέρον τήν έγ- 
χάρακτον έπιγραφήν Άγορανόμον (Πίν. 365 
δ) είναι προφανώς σταθμίον, όπως ήτο καί τό 
επίσης έκ Κερκύρας προερχόμενον όρθογώνιον 
(Pernice, Griechische Gewichte, σ. 190-1, άριθ. 
756). Τά γράμματα μαρτυροϋν τόν αύστηρόν ρυ
θμόν τοϋ 5ου αίώνος (πρβλ. Jeffery, The Local 
Scripts of Archaic Greece, πίν. 46, άριθ. 46, περ. 
475 ;). Ή έπιγραφή αΰτη είναι ή παλαιοτέρα, δφ’ 
όσον γνωρίζω, μαρτυρία περί τών αρχόντων τού
των. Τά σταθμία άφιεροΰντο ύπό τών άγορανό- 
μων είς τά ιερά μετά τήν λήξιν τής άρχής των 
( βλ. IG2 2886, V, 1, 1156 καλλ.).

’Εκτός τούτων άξια μνείας είναι είς κλάδος 
( MR 508, μήκ. 0,223 μ.), φύλλα έκ στεφάνων, έξαρ- 
τήματα θυρών, πολυάριθμοι ήλοι κλπ.

’Από τά έλάχιστα μολύβδινα εύρήματα τό μό
νον άξιόλογον είναι τμήμα έλάσματος MR 520, 
ϋψ. 0,066 μ., φέροντος είς άμφοτέρας τάς όψεις έγ- 
χάρακτον έπιγραφήν βουστροφηδόν (Πίν. 365 
ς' - ζ). Τό άλφάβητον είναι κορινθιακόν, τό σχή
μα τών γραμμάτων μαρτυρεί τό α' ήμισυ τοϋ 5ου 
π.Χ. αίώνος. Μολονότι ή συμπλήρωσις τοϋ κειμέ
νου παρουσιάζει δυσκολίας, έξ όσων σφζονται, 
φαίνεται ότι πρόκειται περί καταλόγου άντικειμέ- 
νων καί χρημάτων, τά όποια είσέπραττε κατ’ έ

τος τό ίερόν. Τά έτη δηλοΰνται διά τοϋ έπωνύμου 
άρχοντος (ώς τοιούτου νοουμένου τοϋ πρυτά- 
νεως, βλ. 1G IX, 1, 682 ), τών όποιων άναφέρονται 
δύο, 'Αριστόξενος είς τήν μίαν όψιν καί Μναα[ 
είς τήν άλλην. Είς άμφοτέρας τάς όψεις άναφέ- 
ρεται ώς έσοδον τοϋ ίεροϋ ό μισθός κάποιας οι
κίας.

Όστρακα άγγείων εύρέθησαν πολλά. Τά πε
ρισσότερα όμως προήρχοντο είτε έξ άδιακοσμή- 
των είτε έκ μελαμβαφών άγγείων. Όλιγώτερα ή- 
σαν τά μετά διακοσμήσεως. Όσα εύρέθησαν είς 
τόν χώρον III έντός τοϋ Schutt, βεβαιώνουν ότι 
είς τήν έπίχωσιν αύτήν κατέληξαν συντρίμματα 
άντικειμένων ήδη κατεστραμμένων. Διότι άλλως 
πώς νά έξηγηθή ότι άπό τά περισσότερα άγγεϊα 
διεσώθησαν μόνον μεμονωμένα όστρακα; Οΰτω 
δέν άποκλείεται τεμάχια τών ίδιων άγγείων νά 
εύρεθοϋν κάποτε είς τελείως διάφορον θέσιν τοϋ 
λόφου.

Εύτυχώς μερικά μικρότερα άγγεϊα διέφυγον τήν 
καταστροφήν. Οΰτω τό μικρόν, χαριτωμένον πρω- 
TOKopiv0un«n^K00iovMR 301, ϋψ. 0,071 μ. (Π ί ν. 
366 α - β), διεσώθη σχεδόν όλόκληρον. Ή διακό
σμησες του, σήμερον κατά τό πλεϊστον έφθαρμέ- 
νη, είναι κατανεμημένη είς τέσσαρας, κατά τό μάλ
λον ή ήττον στενάς ζώνας, έξ ών αί δύο ανώτεροι 
καί ή κάτω φέρουν μόνον στιγμορόδακας, ή δέ 
τρίτη έκ τών άνω φέρει ζφα, βοΰν πρός δ., αι
λουροειδές πρός άρ. καί αίγα άνορθουμένην πρός 
άρ. Είς τό χείλος καί περί τήν βάσιν ύπάρχουν 
άκτϊνες. ’Εποχή του είναι ή μέση πρωτοκοριν- 
θιακή.

’Ολίγον παλαιότερον θά είναι τό τμήμα ένός 
πρωτοκορινθιακοΰ ληκυθίου MR 302, ϋψ. 0,054 μ, 
(Πίν. 366 γ), τοϋ όποιου τό σώμα είναι εύρύ- 
τερον, προπάντων όμως ή διακόσμησες άρχαιο- 
τέρα; Ζατρικιοειδές κόσμημα είς τόν ώμον καί 
δύο ζώναι καθέτων κυματοειδών γραμμιδίων πε- 
ριβάλλουσαι τήν κυρίαν ζώνην, ή όποια διακο
σμείται μέ βοΰν καί αιλουροειδές, μόνον έν σκια
γραφία. Τό χρώμα έχει φθαρή.

Άπό τά μελανόμορφα άττικά όστρακα περί
εργον είναι τό MR 310 (Πίν. 366 δ - ε ). Είναι 
λαβή μεγάλου άγγείου, πιθανώτατα κρατήρος 
μέ έλικοσχήμους λαβάς, όπως είς τό άγγεΐον 
Frangois, με τά άκρα δηλαδή καθέτως έξέχοντα 
καί διηρημένα είς πεδία. Έν τούτοις, τό σφζόμε- 
νον τεμάχιον είς τό άνώτερον αύτοϋ τμήμα δέν 
συνεχίζεται καμπτόμενον πρός τό άγγείον, όπως 
θά έπερίμενε κανείς, άλλά περατοΰται είς άδιακό- 
σμητον λοξήν έπιφάνειαν. Αί κοσμοϋσαι τό πε- 
δίον άντωπαί Σφίγγες είναι έργον τεχνίτου μι- 
μουμένου τόν Λυδόν (περί τό 560 π.Χ.).
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Είς τήν Ιδίαν έποχήν ανήκει καί τό δστρακον 
MR 303, ϋψ. 0,027 μ. ( Πίν. 367 α), τό όποιον προ
έρχεται έκ κύλικος τύπου «Σιάνας» μέ δύο διακο- 
σμητικάς ζώνας. Τά σωζόμενα, πάνθηρ καί ούρα 
Σειρήνος (;), προέρχονται άπό τήν κάτω ζώνην.

Είς τά τέλη τοϋ 6ου αίώνος ανήκουν τά τεμά
χια MR 304 καί MR 305. Τό πρώτον (Πίν. 367 
γ) προέρχεται άπό κρατήρα (ίσως τοΟ τύπου μέ 
τάς έλικοσχήμους λαβάς) καί περιλαμβάνει τμή
μα τού λαιμοϋ καί τοΟ ώμου ( βψ. λαιμού 0,045, 
μετά τού ώμου 0,055, πλ. 0,042 μ.). Είς τόν λαιμόν 
σφζεται παράστασις παλαίοντος Ήρακλέους ( ;) 
(καί σκέλος έτέρας μορφής άρ.). Τό MR 305 
(Πίν. 367 β) είναι έκ τοϋ λαιμού όμοιου κρα- 
τήρος, βψ. 0,052, πλ. 0,052 μ., καί σφζει άναβά- 
την τεθρίππου.

Άπό τά έρυθρόμορφα, τό άξιολογώτερον είναι 
τό MR 311, βψ. 0,055 μ., ( Π ί ν. 367δ) άποτελε- 
σθέν έκ δύο όστράκων. Προέρχεται άπό τόν ώμον 
κρατήρος (μέ κιονοσχήμους λαβάς) καί παριστα 
γυναίκα φεύγουσαν δεξιά καί στρέφουσαν όπί- 
σω τήν κεφαλήν πρός μή σωθέντα διΦκτην. Εί
ναι λεπτόν έργον τεχνίτου τοϋ κύκλου τού Έρ- 
μφνακτος. ’Αλλά καί τό MR 318, έπίσης άποτε- 
λεσθέν έκ δύο όστράκων, βψ. 0,07μ. (Π ί ν. 367ε), 
είναι άξιοπρόσεκτον. Είκονίζει γυναίκα κατενώ
πιον, μέ χιτώνα καί ίμάτιον, τόν κορμόν τής όποιας 
διασταυρώνει έπίμηκες δυσερμήνευτον άντικεί- 
μενον. Προέρχεται άπό οίνοχόην τών περί τό 
470 χρόνων.

Άπό τά μελαμβαφή άγγεΐα άπεικονίζω έν πρώ- 
τοις τόν κάνθαρον MR 321, ϋψ. 0,081 μ. (Πίν. 
368 α), ό όποιος φέρει σειράς έμπιέστων κοσμη
μάτων, ήτοι έκ τών άνω πρός τά κάτω: Όρθιων 
άνθεμίων, πλαγιαστών άνθεμίων άνά ζεύγη, έπ- 
αλλήλων άνεστραμμένων τριγώνων καί μαιάν
δρου (πρβλ. Pease, Hesperia 1936, σ. 276 κ.έ. 
άριθ. 49-51, είκ. 18, άριθ. 50 καί 17, άριθ. 49). 
Τό τεμάχιον MR 320, ϋψ. 0,032 μ. (Πίν. 368 β ) 
είναι άπό πρόχουν τοϋ τύπου μέ τήν έπίπεδον βά- 
σιν ( mug ). Ό λαιμός του διακοσμείται μέ άνε- 
στραμμένα άνθέμια καί φύλλα κισσοϋ.

Άπό τάς έπί άγγείων έγχαράκτους έπιγραφάς 
(graffiti) άναφέρω τάς κυριωτέρας : Έπί βάσεως 
άττικής κύλικος MR 334, διάμ. 0,06μ. (Πίν. 368δ) 
] φ ε λεα [ τοϋ 5ου αί. π.Χ. Σημαντική ή συνύ- 
παρξις τών δύο τύπων τοϋ ε. Έπί άλλης, MR 
331, μήκ. 0,041 μ. (Πίν. 368 γ) ] ι να [, έπίσης 
τοϋ 5ου αίώνος. Παρά τό χείλος μελαμβαφοϋς 
κοτύλης τοϋ «Κορινθιακού» τύπου (MR 319, 
ϋψ. 0,034 μ.) ] νγ ο [ (Πίν. 368 ε ).

Πήλινα άγαλμάτια καί είδώλια εύρέθησαν πολ
λά καί κατά τήν άνασκαφήν τοϋ 1963. Έκ τών

άγαλματίων άνέφερον ήδη όσα πιστεύω ότι άπε- 
τέλεσαν μέρος τής διακοσμήσεως ναΐσκων τοϋ 
λόφου. Αίκεφαλαί δμως MR 340 (ϋψ. 0,111 μ.) καί 
MR 341 ( βψ. 0,104 μ.), (Πίν. 369 α), αί όποϊαι 
φαίνονται νά προέρχωνται έκ μιάς μήτρας (τό 
όπίσθιον έχει προστεθή έκ τών ύστέρων, δι’ δ 
καί παρουσιάζει διαφοράς ) δέν προέρχονται άπό 
τοιαύτην διακόσμησιν καί δέν ήμπορώ νά είπω 
μετά βεβαιότητος οϋτε κάν έάν προέρχωνται άπό 
άγαλμάτια, διότι είς τό MR 340 τό ύπό τόν λαι
μόν σωζόμενον ύπόλειμμα δέν έχει τόν πλαστικόν 
δγκον τόν όποιον θά έπερίμενε κανείς. Τά πρό
σωπα αύτά θεωρώ ότι παριστάνουν τόν σφηνο- 
πώγωνα Έρμήν, δπως καί τά MR 137 καί MR 138 
τής άνασκαφής τοϋ 1962. Διαπιστοϋται δμως έδώ 
μία σημαντικωτάτη τυπολογική ιδιορρυθμία, τήν 
όποίαν τά τεμάχια έκείνα δέν μάς έπέτρεπον νά 
γνωρίσωμεν. Έδώ δηλαδή ό Ερμής φορεϊ είς 
τήν κόμην διάδημα, δπως αί γυναικείοι μορφαί. 
Δηλαδή ό Έρμης ούτος θά είναι «έρμαφρόδιτος», 
άνάλογος πρός τόν «Άφρόδιτον» τοϋ 5ου αίώ
νος, τόν όποιον έγνωρίσαμεν είς τήν άνασκαφήν 
τοϋ 1962 καί έπανευρίσκομεν τό 1963 μέ τό τε
μάχιον MR 411, βψ. 0,051 μ. (Πίν. 369 γ). Ή 
διαφορά των έγκειται είς τό δτι έδώ ύπερισχύει 
τό άρρεν στοιχείον, ένώ έκεϊ παρατάσσονται έξ 
ίσου τά χαρακτηριστικά άμφοτέρων τών φύλων. 
Εποχή τοϋ τύπου τών δύο προσωπείων είναι τά 
τέλη τοϋ 6ου π.Χ. αίώνος.

Άνάλογος είναι καί ή σημασία τοϋ προσωπείου 
MR 409, ϋψ. 0,09 μ. (Πίν. 369 β). Ένφ είς τό 
πηγούνιόν του σχηματίζεται όξύ γένειον, τήν κό
μην του, ή όποια διαμορφοϋται είς διπλήν σειράν 
κοχλιωτών βοστρύχων, κοσμεί διάδημα. Εποχή 
του είναι αί πρώται δεκαετίαι τοϋ 5ου αίώνος.

Άλλα προσωπεία ή κεφαλαί κοίλων άγαλμα
τίων είναι καθαρώς γυναικεία, ώς λ.χ. τά τεμά
χια MR 397, ϋψ. 0,062 μ. ( Π ί ν. 369 δ ), MR 400, 
ϋψ. 0,072μ. (Πίν. 369 s),MR 401, μεγ. μήκ.0,076μ. 
καί ή έξαίρετος προτομή MR 404, ϋψ. 0,044 μ., σα
φώς ίωνικοϋ ( σαμιακού ) τύπου, άνήκουσα είς τά 
τελευταία έτη τοϋ 6ου π.Χ. αίώνος (Πίν. 369 ς').

Σημειώνω άκόμη τάς κεφαλάς γυναικείων πή
λινων άγαλματίων MR 403, ϋψ. 0,039 μ. (Πίν. 
369 ζ), MR 410, ϋψ. 0,062 μ. (Πίν. 369 η ) καί 
MR 381, ϋψ. 0,081 μ. (Πίν. 370 α).

Έκ μεγάλων κοίλων άγαλματίων προέρχονται τά 
τεμάχια MR 382, ϋψ. 0,099 μ. έξ άγαλματίου [θεάς, 
πρό τής όποιας άνορθοϋται έλαφος πρός δεξιά (τύ
πος Lechat, BCH 1891, πίν. VI, 1), MR 416, ϋψ. 
0,042 μ. έξ άλλου όμοιου, μέ τό όπίσθιον έλάφου 
άνορθουμένης πρός άρ. (τύπος Lechat, έ.ά. πίν. 
V, 1 ) κλπ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:37 EEST - 34.211.113.242



ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 327

’Από τά μικρότερα είδώλια σημειώνω έν πρώ- 
τοις χό πρωτόγονον χειροποίητον τεμάχιον μέ 
τόν μακρύν λαιμόν MR 348, ϋψ. 0,056 μ. (Π ί ν. 
370 β), τό όποϊον υπενθυμίζει ανάλογα είδώλια 
έκ Κορίνθου τοϋ τέλους τοϋ 6ου αίώνος (Corinth, 
XV, II, σ. 27-9: Middle Group, πίν. 2-4 σπο
ράδην ), τεμάχια χειροποίητων είδωλίων ένθρό- 
νου θεάς μέ πολύ λεπτούς βραχίονας, τό άνω τμή
μα ένθρόνου σανιδομόρφου θεάς δαιδαλικοϋ τύ
που MR 352, ϋψ. 0,079 μ. (Πίν. 370 ς') καί άλλο 
όμοιον MR 350, ϋψ. 0,059 μ. ( Π ί ν. 370 δ ), ύπεν- 
θυμίζοντα τούς κούρους τής Θήρας (λ.χ. Richter, 
Kouroi2, είκ. 97 - 102 ), τάς κεφαλάς MR 355, ϋψ.
0. 046 μ. (Πίν. 370 γ ) καί MR 356, ϋψ. 0,062 μ. 
έξ είδωλίων μέ σανιδόμορφον σώμα, τήν κεφα
λήν MR 358, ϋψ. 0,046 μ. (Πίν. 370 ε) έξ ειδω
λίου μέ σανιδόμορφον σώμα αλλά μέ άστραγα- 
λοειδεΐς βοστρύχους (πρβλ. Payne, NC, πίν. 47, 
14 καί σ. 306, άριθ. 884, τοϋ 590 - 580 π.Χ.), τήν 
κεφαλήν MR 402, ϋψ. 0,057 μ. (Πίν. 371 β) 
από συμπαγές, όπίσω έπίπεδον είδώλιον (τοϋ α' 
ήμίσεος τοϋ 6ου αίώνος), τάς ύστεροαρχαϊκάς 
κεφαλάς MR 406, ϋψ. 0,038 μ., MR 399, ϋψ. 0,03 μ., 
MR 394, ϋψ. 0,034 μ., καί τήν μεταβατικής σχεδόν 
έποχής κεφαλήν MR 407, ϋψ. 0,041 μ. μέ τήν κό
μην καλύπτουσαν τά ώτα. Πολλών έκ τών ώς άνω 
κεφαλών τά σώματα ήσαν τών τύπων, οί όποιοι 
είναι γνωστοί άπό τήν δημοσίευσιν τών είδωλίων 
τής άνασκαφής Καραπάνου (Lechat, BCH, 1891, 
σ. 9 κ.έ. καί πίν. I, κ.έ.). Οϋτω εύρέθησαν 
πέντε άκέφαλα είδώλια ή τμήματα είδωλίων τοϋ 
τύπου Lechat, αύτ. πίν. I, 1 ( MR 363 - MR 368, 
MR 374) (Πίν. 371 γ) καί (MR 365) έξ ών άπει- 
κονίζεται έδώ τό MR 365, ϋψ. 0,117 μ., εν πα- 
ραπλήσιον πρός τόν τύπον αύτόν, τρία τοϋ τύ
που Lechat, πίν. I, 2, (MR 370 - 372) έξ ών 
παραθέτω τήν εικόνα τοϋ MR 370, ϋψ. 0,14 μ. 
(Πίν. 371 α) καί τρία τοϋ τύπου Lechat, πίν.
1, 3 ( μέ ιωνικόν δηλαδή χιτώνα), ( MR 377 - 
379 ) έξ ών άπεικονίζω τό MR 377, ϋψ. 0,058 μ. 
(Πίν. 372 β).

’Από έλληνιστικάς στρώσεις τοϋ χώρου IV προ
έρχονται ή κεφαλή τής Αφροδίτης MR 412, ϋψ. 
0,043 μ., ( Π ί ν. 372γ), γυναικεία κεφαλή MR 414, 
ϋψ. 0,048 μ. (Πίν. 372 α) κλπ.

Εύρέθησαν έπίσης μερικά τεμάχια πήλινων ζφα- 
ρίων, λ.χ. δύο ούραί πετεινών ένός γνωστοϋ τό
που (Corinth XV, II, σ. 155-6), έκ τών όποιων 
είκονίζω τήν μίαν MR 426, ϋψ. 0,085 μ., ( Π ί ν. 
371ε). Τά παραδείγματα τοϋ Mon Repos είναι 
άρχαϊκά άκόμη, προγενέστερα όλων τών μέχρι 
τοϋδε γνωστών παραδειγμάτων. Εις τήν έπίχωσιν 
τής δεξαμενής εύρέθη μικρός πούς άγελάδος ( MR

429, ϋψ. 0,019 μ.), εις τόν χώρον IV εύρέθησαν δύο 
μικροί χοίροι (MR 424, μήκ. 0,08 μ. καί MR 425, 
μήκ. 0,067 μ.) (Π ί ν. 371 δ ), εις τόν χώρον V τέ
λος κεφαλή άγελάδος, τής άρχαϊκής άσφαλώς 
περιόδου ( MR 428, μήκ. κεφαλής 0,071 μ.) (Πίν. 
371 ς').

’Αναφέρω άκόμη τέσσαρα τεμάχια πηλίνων δί
σκων μέ άνάγλυφον φυτικήν διακόσμησιν ένός 
είδους, όπως φαίνεται, κορινθιακού ( βλ. Corinth 
XV3, II, σ. 2132 κ.έ. πίν. 47 ), έκ τών όποιων άπει- 
κονίζω τό MR 421 ( 0,12x0,13 μ.) ( Π ί ν. 372 δ ).

Τέλος άξια σημειώσεως είναι τρία άργυρά νο
μίσματα (Πίν. 372 ε - ς' ): Τό εν Δυρραχίου, 4ου 
αίώνος π.Χ. μέ τήν θηλάζουσαν άγελάδα εις τήν 
προσθίαν οψιν καί τούς «κήπους τοϋ ’Αλκινόου» 
εις τήν έτέραν, ώς καί τά γράμματα ΔΥΡ, τό έτερον 
Λευκάδος, τών μετά τά 168 π.Χ. χρόνων, μέ τήν 
Άρτεμιν όρθίαν εις τήν προσθίαν όψιν, πρώραν 
πλοίου εις τήν όπισθίαν καί τήν έπιγραφήν 
ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΝΙΚΟΜΗΔΗΣ καί τό τρίτον Κερ- 
κύρας τής περιόδου 229 - 48 π.Χ. μέ κισσοστεφή 
κεφαλήν Διονύσου εις τήν προσθίαν οψιν καί 
τόν Πήγασον εις τήν όπισθίαν.

Συμπεράσματα

Συνοψίζω ήδη τά συμπεράσματα τής άνασκαφής 
τών έτών 1962 καί 1963 έν συνδυασμώ πρός τά έκ 
τής παλαιάς άνασκαφής τοϋ Dorpfeld γνωστά.

Εις τόν λόφον τοϋ Mon Repos ύψοϋτο κατά 
τήν άρχαϊκήν καί τήν πρώτην κλασσικήν περίο
δον μέγας ναός, ό έπισημότερος ίσως τής πόλεως. 
Τήν ΰπαρξιν καί τήν σημασίαν αΰτοΰ διαπιστοϋ- 
μεν χάρις εις τά πολυάριθμα αρχιτεκτονικά μέλη 
του, τά όποια άπερρίφθησαν εις τάς παρυφάς τοϋ 
λόφου (Schutt) μετά τινα καταστροφήν του έπι- 
συμβάσαν περί τά τέλη τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος, ένφ 
ούδέν ίχνος αύτοϋ τοϋ ίδιου άπεκαλύφθη οΰτε κατά 
τήν άνασκαφήν τοϋ 1914, οΰτε κατά τάς δοκιμάς 
τών έτών 1962 καί 1963 εις τόν έπίπεδον χώρον 
τοϋ λόφου. Τοϋ ναοϋ έκείνου ή στέγη ήτο έξ 
όπτοϋ πηλοϋ, μέ πλούσια καί έπιβλητικά διακο- 
σμητικά μέλη, τών οποίων ή έντύπωσις καθίστα
το άκόμη ζωηροτέρα έκ τής άφθονου χρήσεως 
τοϋ χρώματος. Ύδρορρόαι σχηματίζομε ναι εις πε
λώριας λεοντοκεφαλάς καί καλυπτήρες φέροντες 
έναλλάξ άνάγλυφα γυναικεία πρόσωπα καί γοργό- 
νειαΐσταντο έν παρατάξει εις τό άκρον τής στέγης, 
πολύ προέχοντα τοϋ κυρίου σώματος τοϋ ναοϋ, 
ένφ άλλαι δισκοειδεΐς κέραμοι, φέρουσαι γραπτούς 
ρόδακας, κατεϊχον θέσιν κάπου ύψηλότερον.

Τί ύπήρχε προηγουμένως εις τόν χαμηλόν 
λόφον τοϋ Mon Repos είναι άγνωστον" ότι ύφί- 
στατο όμως λατρεία άπό τής πρώτης ήδη έποχής
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τοΰ άποικισμοΰ είναι βέβαιον έκ τοΟ τμήματος τοΟ 
τρίποδος(;) MR 517. Πάντως τήν πλήρη άνάπτυξίν 
τοο ελαβεν(ώς είναι φυσικόν) τό Ιερόν μέ τήν οίκο- 
δόμησιν τοΰ ναοϋ είς τά τέλη τοΰ 7ου π.Χ. αίώνος. 
Ή έπιχείρησις αύτή πρέπει έξάπαντος νά συνδεθή 
μέ τήν έπανακατάληψιν τής Κέρκυρας ύπό τοϋ 
Περιάνδρου, ό όποιος έπεδίωξεν, όπως είναι εύ- 
νόητον, νά κοσμήση μέ λαμπρά μνημεία τήν 
πρωτότοκον θυγατέρα τής Κορίνθου. ’Επειδή δέ τά 
κεραμεικά τοϋ ναοϋ έχουν άρκετά στενήν συγ
γένειαν πρός τά τοΰ ©έρμου, είναι πλέον ή πιθα
νόν ότι οΐ τύποι των είναι Κορινθιακοί.

Αί έργασίαι παρετάθησαν έπί μακρόν, πρώτον 
διότι μία δευτέρα σειρά ήγεμόνων καλυπτήρων 
είναι διά τό σχήμα καί τήν τεχνοτροπίαν των πα- 
ριστωμένων γυναικείων προσώπων νεωτέρα τής 
πρώτης, όχι όμως τόσον πολύ ώστε νά δικαιολο- 
γήται άντικατάστασις δι’αύτής τών έφθαρμένων τε
μαχίων τής πρώτης, καί δεύτερον διότι μεταξύ 
τών εύρημάτων τοΰ Schutt ύπάρχει μία άνδρική 
κνήμη, προερχομένη, όπως φαίνεται, άπό τό άέτω- 
μα τοΰ μεγάλου ναοϋ, ή όποία τεχνοτροπικώς 
άνήκει ήδη είς τόν 6ον αιώνα π.Χ.

Ό ναός ούτος δέν ήτο ό μόνος είς τόν λόφον. Ή 
ΰπαρξις περισσοτέρων κτισμάτωνέβεβαιώθη τόσον 
έκ τών άκινήτων, όσον καί έκ τών κινητών λειψά
νων τών άνασκαφών τών δύο έτών, είναι δέ πιθανώ- 
τατον ότι μερικά έξ αυτών ήσανίερά. Τά μικρότερα 
αύτά κτίσματα τοΰ λόφου ήσαν, συμφώνως πρός τά 
σημερινά δεδομένα, πέντε έως έξ τόν αριθμόν. Έκ 
τούτων τά δύο προβάλλουν μέχρι τής στιγμής κα- 
θαρώτερον τών άλλων. Τό έν, μεγαλότερον, έκτί- 
σθη τό γ' τέταρτον τοΰ 6ου αίώνος, τό δέ μικρότε- 
ρον είς τά τέλη τοΰ 6ου. Άμφότερα έκοσμοΰντο 
μέ πηλίνην στέγην καί πήλινα άκρωτήρια. Πάν
τως δέν νομίζω ότι τά κεραμεικά ταΰτα ήμποροϋν, 
πρός τό παρόν τούλάχιστον, νά συνδεθοΰν μέ έν 
έκ τών άποκαλυφθέντων έρειπίων, διότι τό μέν Β 
κείται έκτος τοΰ ίεροΰ καί είναι νεώτερον, διά 
δέ τό Γ δέν γνωρίζομεν ουδέ κάν τί είναι καί μό
νον διά τό Α θά ήμποροΰσε νά γίνη λόγος, μολο
νότι έφ’ όσον ύποθέτομεν ότι είναι βοηθητικόν 
κτίσμα, δέν θά είχεν ίσως Ισχυρόν δικαίωμα νά 
διεκδικήση τόσον λαμπράς διακοσμήσεις.

Άγνοοΰμεν άκόμη ποία θεότης έλατρεύετο είς 
τόν μεγάλον ναόν, πιθανώτατα όμως γυναικεία. 
Έν τούτοις είναι μάλλον άπίθανον νά ήτο αϋτη 
ή ’Αφροδίτη, τής όποιας πάντως ή λατρεία έβε- 
βαιώθη έκ τών εύρημάτων, διότι ή θεά αύτη είς 
τάς πρωίμους περιόδους έλατρεύετο άκόμη είς 
ύπαίθρια ίερά ή είς μικρούς ναΐσκους. Τό πιθα- 
νώτερον είναι ότι είς έκ τών μικρών ναΐσκων τοΰ 
λόφου ήτο πράγματι άφιερωμένος είς τήν Άφρο-

δίτην, άλλος δέ εις τόν Έρμήν, ό όποιος έπίσης 
έξηκριβώθη ότι έλατρεύετο είς τό Mon Repos, 
καίτοι δέν πρέπει νά άποκλείεται καί ή περίπτω- 
σις οί θεοί νά ήσαν σύνναοι, λαμβανομένης ύπ’ 
δψιν τής ιδιορρύθμου διγενοΰς ύποστάσεώς των. 
Ό κύριος όμως ναός πρέπει νά ήτο άφιερωμένος 
είς μείζονα θεότητα.

Τόσον ό μέγας ναός όσον καί τά άλλα κτίσμα
τα τοΰ λόφου κατεστράφησαν είς τά τέλη τοΰ 5ου 
αίώνος ύπό έκτεταμένης πυρκαϊάς. Είς τί ώφείλετο 
αύτη καί είς ποιαν άκριβώς έποχήν τοποθετείται 
έντός τοΰ τέλους τοΰ 5ου αίώνος είναι άπορίαι 
διά τάς όποιας μόνον είκασίαι διατυποΰνται πρός 
τό παρόν. Μετά τήν έκ πυρός καταστροφήν του, τό 
ιερόν άνεμορφώθη ριζικώς περί τά 400 π.Χ., τήν 
έποχήν δηλαδή καθ’ ήν ήρχιζεν ή Κέρκυρα νά 
συνέρχεται άπό τά τραύματα τών άλλεπαλλήλων 
όξυτάτων έμφυλίων άγώνων της. Τά λείψανα ένός 
μεγάλου ναοϋ τής έποχής αύτής, μικροτέρου ά
πό τόν άρχαϊκόν(;) είχεν άνεύρει έπί τοΰ λόφου ό 
Dorpfeld τό 1914, σήμερον όμως είναι άθέατα, 
έπειδή έπεχώσθησαν καί πάλιν. Πάντως έπετεύχθη 
ό έντοπισμός των χάρις είς τάς παλαιάς φωτο
γραφίας, τάς όποιας έθεσεν εύγενώς είς τήν διά- 
θεσίν μου τό Γερμανικόν ’Αρχαιολογικόν Ίνστι- 
τοΰτον ’Αθηνών. Ή έκ τής λαξεύσεως τών λίθων 
τοΰ ναοΰ προελθοΰσα λατύπη, όμοΰ μέ τά συντρίμ
ματα τής καταστροφής, άπερρίφθησαν είς τάς πα- 
ρυφάς τοΰ λόφου, όπισθεν άναλημματικών καί άλ
λων τοίχων, έν συνεχεία δέ ίσοπεδώθη ό χώρος. 
Αύτής τής έποχής είναι οί τοίχοι τούς όποιους 
εΰρεν ό Dorpfeld τό 1914 είς τό μέσον περίπου 
τής βορείου πλευράς τοΰ λόφου ( καθ’ ήμάς χώ
ρον I). Ό Dorpfeld ένόμιζεν ότι οδτοι άνήκουν είς 
κρήνην' όμολογώ όμως ότι ή άποψίς του δέν μοΰ 
είναι άπολύτως σαφής. Ή έν μέρει άκόμη σφζομέ- 
νη δεξαμενή, όπως καί τρεις άλλοι τοίχοι άποκα- 
λυφθέντες παρ’ αύτήν τό 1962, φαίνονται νά είναι 
μεταγενέστεροι, άγνωστον πόσον, ίσως όμως τών 
προχωρημένων ρωμαϊκών χρόνων. Γεγονός είναι, 
πάντως, ότι τά άρχαΐα νομίσματα τά όποία εύρέθη- 
σαν είς τόν χώρον αύτόν (καθώς καί όπου έγένετο 
παρ’ έμοΰ άνασκαφή είς τόν λόφον ), δέν ύπερβαί- 
νουντόν Ιον αΙώνα π.Χ., όπότε ήρημώθη (άγνω
στον διατί) τό ιερόν. Είς τάς μεταγενεστέρας πε
ριόδους, όσα έρείπια τοΰ Mon Repos ήσαν άκόμη 
όρατά, έλεηλατήθησαν διά νά χρησιμοποιηθούν 
οί λίθοι των ώς οικοδομικόν ύλικόν. Γνωστοί 
είναι αί τοιαΰται έπιχειρήσεις τών Ενετών, τών 
όποιων εύρέθησαν άρκετά νομίσματα έντός τοΰ 
πάρκου, είναι όμως πιθανόν ότι αύται εΐχον άρ- 
χίσει άπό τήν Βυζαντινήν ήδη περίοδον.
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Κέρκυρα. Άνασκαφή Mon Repos: α. MR 269. Άνθεμωτός 
καλυπτήρ, β. MR 268. Άνθεμωτός καλυπτήρ, γ. MR 342. 
Πήλινος κορμός Άμαζόνος, δ. MR 343. Τμήμα πηλίνης 
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στρωτήρος, γ. MR 274. Τμήμα πηλίνης παραετίδος σίμης, δ. MR 278. Πηλίνη λεοντοκεφαλή έκ σίμης 
έλληνιστικής, ε. MR 270. Τεμάχιον ήγεμόνος στρωτηρος, ζ. MR 271. Τμήμα πήλινου γραπτού 

γείσου, ζ. MR 263. Τεμάχιον πηλίνης σίμης
Γ. ΔΟΝΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:37 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 363

Κέρκυρα. Άνασκαφή Mon Repos: α. MR 277. Τμήμα πηλίνης σίμης ελληνιστικών χρόνων, β. MR 
441. Κνήμη έκ ψαμμολίθου, γ. MR 444. Τμήμα σπονδύλου κίονος έκ ψαμμολίθου, δ. MR 453. Μαρμάρινη

λεοντοκεφαλή

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:37 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 364 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)
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Κέρκυρα. Άνασκαφή Mon Repos: α-ς'. MR 381, MR 348, MR 355, MR 350, MR 358, MR 352.
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