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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έκτεταμένον καί ποικίλον υπήρξε τό εργον 
τής Η' Εφορείας Αρχαιοτήτων καί κατά τό έτος 
1965. Έπανεκθετικαΐ καί άλλαι έργασίαι είς τά 
Μουσεία Κερκύρας, ’Αργοστολιού καί Βαθέος 
’Ιθάκης, άνασκαφαΐ έν Κέρκυρα εις τό Mon Re
pos καί τό κτήμα Εόελπίδη, καθαρισμοί τών άρ- 
χαιολογικών χώρων καί τοϋ Ένετικοϋ Νέου Φρου
ρίου Κερκύρας καί άναστηλωτικαί έργασίαι, ύ- 
πήρξαν οί κυριώτεροι μόνον άπό τούς τομείς τοϋ 
έργου τούτου. Είς τό έργον τούτο έβοήθησεν, 
όπως καί κατά τό παρελθόν έτος, ό ’Επιμελητής 
κ. Π. Καλλιγας, ό όποιος καί συνέταξεν ώρισμένα 
έκ τών κεφαλαίων τής έκθέσεως.

ΜΟΥΣΕΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 

Μουσείον Κερκύρας

Ή σπουδαιοτέρα άσφαλώς άπό τάς έργασίας 
τής Η' Εφορείας καί ίσως εν άπό τά σημαντικώ- 
τερα άρχαιολογικά γεγονότα τού έτους 1965 θά 
πρέπη νά θεωρηθή ή έπανέκθεσις τού περιφήμου 
άετώματος τής Γοργούς είς τόν νέον Μουσείον 
Κερκύρας. Τό μέγα τούτο γεγονός θέτει, όπως 
έλπίζεται, όριστικόν τέρμα είς μίαν μακροχρό
νιον καί άνήσυχον ιστορίαν, τής όποιας έκτίθεν- 
ται έδώ δΓ όλίγων αί περιπέτειαι. ’Αφού τούτο έπί 
πολλά έτη μετά τήν άποκάλυψίν του τό 1911, 
παρέμεινεν είς τό δάπεδον τού παλαιού είς τήν 
Γαρίτσαν Μουσείου, έστήθη τό πρώτον τό 1930 
ύπό τού τότε Εφόρου Κερκύρας κ. Γ. Μηλιάδη 
είς μίαν άπό τάς μεγάλας αίθούσας τού ’Ανακτό
ρου τής πόλεως. Κατά τήν παλινόρθωσιν τής 
μοναρχίας όλίγα έτη πρό τού πολέμου, τό άέτω- 
μα διελύθη καί τά τεμάχιά του μετεφέρθησαν είς 
τό παρά τήν παραλίαν τής Γαρίτσης κτήριον τής 
«Ρολίνας», τό όποιον, μέ τήν περιβάλλουσαν 
αύτό έκτασιν, έδώρησε τότε ό Δήμος είς τό Δη
μόσιον διά τήν έγκατάστασιν τού Μουσείου. 
Λόγφ τών πολεμικών γεγονότων ό σκοπός δέν 
έπραγματοποιήθη καί τά τεμάχια τού άετώματος 
κατεδικάσθησαν νά παραμείνουν έπί σειράν έτών 
είς ύπόγειον τής Ρολίνας μέχρι τού 1964, δπό- 
τε μετεφέρθησαν είς τό νεόδμητον Μουσείον. 
Ή τοποθέτησις τού άετώματος έπί τού βάθρου, 
τό όποιον κατεσκευάσθη είς τά τέλη τού 1964, 
άπήτησε συνεχή έργασίαν καθ’ δλον σχεδόν 
τό έτος 1965 (Π ί ν. 330 α - β). Πλήν τής
καθαυτό τοποθετήσεως τών γλυπτών έπί τού βά
θρου, συνεπληρώθησαν καί τά κενά διάσιμέντου, 
μέλλοντος νά καλυφθή κατά τό προσεχές έτος

1966 δι’ έπιφανειακού στρώματος γύψου. "Ολαι 
αί άνωτέρω έργασίαι έγιναν άπό τούς γλύπτας 
κκ. Κ. Μουλόν καί Δ. Δημητριάδην, έκ τών ό
ποιων ό δεύτερος θά άναπτύξη άλλοΰ τάς τεχνι- 
κάς λεπτομέρειας τού τρόπου έκθέσεως τού άετώ
ματος.

Άλλ’ αί έπανεκθετικαΐ έργασίαι δέν περιωρί- 
σθησαν εις τό αέτωμα. Έστήθησαν έπίσης ό γνω
στός άρχαϊκός λέων τού νεκροταφείου τού Με- 
νεκράτους, ή στήλη τού Άρνιάδα, τό κιονόκρα- 
νον τού Ξεμβάρους, τρείς μεγάλαι άκροκέραμοι 
τού άρχαϊκοΰ ναού τού Mon Repos, δύο μαρμά
ρινοι λεοντοκεφαλαί - κρουνοί άπό τήν σίμην 
τού κλασσικού ναού τοϋ Mon Repos, αί τρεις 
εικονιστικοί κεφαλαί Μενάνδρου, «Θουκυδί- 
δου» καί φιλοσόφου τού 4ου π.Χ. αίώνος, δύο 
αναθηματικά άνάγλυφα τού 4ου π.Χ. αίώνος ( τό 
έν Einzelaufnahmen 607), καί τέλος, είς τόν έ
ναντι τού άετώματος τής Γοργούς τοίχον, τμήμα 
τού θριγκού τού ναού τής Άρτέμιδος, περιλαμ- 
βάνον δύο τριγλύφους καί μετόπην, ώς καί τε- 
μάχιον έπιστυλίου.

Μουσείον ’Αργοστολιού

Τό μετασεισμικόν Μουσείον ’Αργοστολιού 
άποτελείται έκ τριών αιθουσών καί ένός προθα- 
λάμου. Διά τήν έκθεσιν τών άρχαίων του έσκέ- 
φθην, ότι ό όρθότερος τρόπος τής έκθέσεως μι
κρών συλλογών είναι νά τακτοποιούνται τά έκ- 
θέματα κατά τούς τόπους τής προελεύσεώς των, 
τηρουμένης παραλλήλως μιας γενικής χρονολογι
κής διαιρέσεως, μολονότι μικραί παρεκκλίσεις 
είναι φυσικά άναπόφευκτοι. Αυτήν τήν άρχήν 
ήκολούθησα εις τό Μουσείον ’Αργοστολιού, λα
βών δ’ ύπ’ δψιν δτι εις άριθμόν ύπερτεροΰν τά 
τής μυκηναϊκής καί ύπομυκηναϊκής περιόδου 
ευρήματα, ώρισα δι’ αύτά τάς δύο έκ τών τριών 
αιθουσών του καί διά τά κλασσικά καί μετακλασ- 
σικά τήν τρίτην.

Κατά τό 1965 συνετελέσθησαν άπό τό πρό
γραμμα αύτό τά έξής: Είς τάς δύο πρώτας αίθού- 
σας έννέα μεγάλαι προθήκαι διαφόρων μεγεθών 
έδέχθησαν 274 άγγεϊα άντιπροσωπεύοντα τά κυ- 
ριώτερα έκ τών εις τάς παλαιοτέρας καί τάς νεω- 
τέρας άνασκαφάς τής Κεφαλληνίας εύρεθέντων 
μυκηναϊκών καί ύπομυκηναϊκών, ώς καί τινα γεω
μετρικά, άνατολίζοντα καί άρχαϊκά έκ τών άνα- 
σκαφών τού κ. Μαρινάτου τοϋ έτους 1960. ’Επί 
ιδιαιτέρας ξύλινης βάσεως έστήθη μέγας πρωτο- 
κορινθιακός κρατήρ προερχόμενος άπό τάς αύ- 
τάς άνασκαφάς τού κ. Μαρινάτου. ’Εκτός τούτων 
έξετέθησαν έντός δύο όριζοντίων προθηκών χαλ
κά δπλα καί άντικείμενα τής μυκηναϊκής πρό πάν
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των περιόδου, ώς καί περιδέραια έκ διαφόρων υ
λών, έπίσης μυκηναϊκά. ΕΙς τήν αίθουσαν τών 
κλασσικών καί μετακλασσικών θά στηθή έπϊ 
παραγγελθείσης ήδη ξύλινης βάσεως έξαίρετος 
χαλκή είκονιστική κεφαλή άνδρός τοΰ 3ου μ.Χ. 
αΐώνος, ή όποια είχεν εύρεθή πρό έτών είς τήν 
Σάμην καί έδημοσιεύθη προσφάτως ύπό τοΰ 
προκατόχου Εφόρου κ. Καλλιπολίτη (ΑΕ 1960, 
141-154). Έπίσης παρηγγέλθη ξυλίνη βάσις 
διά τήν μαρμαρίνην κεφαλήν Ρωμαίας αύτοκρα- 
τείρας τοΰ 2ου μ.Χ. αΐώνος, ή όποια θά έκτεθή 
είς τήν αυτήν αίθουσαν. Εις τόν προθάλαμον του 
Μουσείου έκτίσθη βάθρον, έπϊ τοΰ όποιου θά 
έκτεθοΰν συντόμως δύο σκελετοί εόρεθέντες πρό 
έτών ύπό τοΰ κ. Καλλιπολίτη έντός τάφου είς 
τήν θέσιν Κομποθεκρατα πλησίον τοΰ ’Αργοστο
λιού (βλ. ΠΑΕ 1960, σ. 134-5) καί έστήθη 
ώραία επιτύμβιος στήλη δυτικοελλαδικοΰ τύπου 
τοΰ 3ου π.Χ. αΐώνος, προερχομένη άπό τό χωρίον 
Πάστρα τής ΝΔ. Κεφαλληνίας, έπί τής όποιας 
άναγράφονται τά όνόματα Μενέμαχος, Σωτίων, 
Σωτό) και Νίκιον.

Μουσεϊον Βαθέος 'Ιθάκης

Είς τό Βαθύ τής ’Ιθάκης έπερατώθη ή κατα
σκευή τοΰ νέου μετασεισμικοΰ Μουσείου, τό 
όποιον καί παρελήφθη τόν ’Απρίλιον. Εύθύς με
τά τήν παραλαβήν του, ό ’Επιμελητής κ. Καλλι- 
γάς μετέφερεν είς αύτό όλόκληρον τήν έκ τών 
σεισμών κατεστραμμένην καί έξ άγγείων άπαρτι- 
ζομένην συλλογήν, ή όποια έστεγάζετο προσω- 
ρινώς είς τι δημοτικόν παράπηγμα τής πόλεως 
(τά χαλκά κ.λ.π. εύρίσκονται άκόμη είς τό ’Εθνι
κόν Μουσεϊον ’Αθηνών). Ράφια καί τραπέζια έκ 
dexion έδέχθησαν τά συντρίμματα τών άγγείων 
είς τά εργαστήρια τοΰ Μουσείου. Έν συνεχεία 
μετέβη είς Βαθύ ό συγκολλητής τοΰ Έθνικοΰ 
Μουσείου κ. Στ. Κασσανδρής, ό όποϊος καί προ- 
έβη είς τήν συγκόλλησιν σημαντικού άριθμοΰ 
άγγείων.

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

Συστηματικοί άνασκαφαί διενηργήθησαν έν 
Κερκύρρ. τό 1965 είς τό πάρκον τοΰ Mon Repos, 
είς τό κτήμα τής κ. Εύελπίδη καί είς διάφορα 
σημεία τής περιοχής ’Ανεμομύλου.

’Από τάς άνασκαφάς αΰτάς, έκ τών όποιων ή μέν 
πρώτη έχρηματοδοτήθη άπό τό Κράτος, ή δευ- 
τέρα άπό τήν ίδιοκτήτριαν καί ή τρίτη άπό τήν 
’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν, έκτίθενται έδώ τά 
άποτελέσματα τών δύο πρώτων. Τής τρίτης τά 
άποτελέσματα, κατά τούτο Ιδιαιτέρως σημαντικά, 
διότι άπέληξαν είς τόν έντοπισμόν τοΰ δευτέρου

λιμένος τής πόλεως, τοΰ καλουμένου λιμένος τοΰ 
’Αλκινόου, έκτίθενται είς ΠΑΕ 1965, σ. 66 κ. έ.

MON REPOS

Δ' "Εκθεσις πεπραγμένων

Είς τήν άπό έτών συνεχιζομένην άνασκαφήν 
τοΰ μεγάλου ίεροΰ είς τό πάρκον τοΰ Mon Repos 
προκύπτει πλέον μέ διαρκώς έναργεστέραν δρα- 
ματικότητα ή άπελπιστική εκτασις τής καταστρο
φής καί τής λεηλασίας τών κτισμάτων του. ’Ιδιαι
τέρως θλιβερά είναι ή κατάστασις είς τήν κυρίαν 
έπιφάνειαν τοΰ λόφου, τήν άντιστοιχοΰσαν πρός 
τόν έντός τοΰ περιβόλου χώρον τοΰ ίεροΰ, όπου 
όλα τά κτίσματα φαίνονται ότι έχουν « ξυρισθή » 
κυριολεκτικούς μέχρι τοΰ φυσικού έδάφους, ένώ 
καλυτέρα κάπως είναι ή κατάστασις είς τάς πα- 
ρυφάς τοΰ λόφου, όπου έχει συγκρατηθή περισ
σότερον χώμα.

Τήν ακριβή έκτασιν τοΰ ίεροΰ δέν εΐμεθα άκό
μη είς θέσιν νά γνωρίζωμεν, διότι τμήματα αΰτοΰ 
πρός Ν. έχουν άποκοπή άπό τήν όδόν, ή όποια 
άγει είς τόν λόφον τής Άναλήψεως, ή περιλαμ
βάνονται είς τά πέραν τής όδοΰ Ιδιωτικά κτήματα. 
Συνεπώς, δ,τι είναι σήμερον έντός τοΰ κήπου τοΰ 
Mon Repos δέν άποτελεϊ παρά μέρος μόνον τής 
άρχικής έκτάσεως τοΰ ίεροΰ, μολονότι ίσως καί 
τό σπουδαιότερον.

Άπό τάς άνασκαφάς τών έτών 1962 - 64 είχε 
προκόψει ότι τό ίερόν άπό τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος 
περιεκλείετο ύπό περιβόλου έκ μεγάλων λίθων, 
τοΰ όποιου εύρέθη κατηρειπωμένον τμήμα είς 
τό βόρειον τοΰ λόφου. Ούτος έχρησίμευε διά 
τήν συγκράτησιν τόσον τών χωμάτων τών πα
ρυφών τοΰ λόφου, όσον καί τών παντοειδών πα- 
λαιοτέρων συντριμμάτων, τά όποια άπερρίφθη- 
σαν τότε είς τάς παρυφάς τοΰ λόφου διά τήν έπαύ- 
ξησιν τής έπιφανείας τοΰ ίεροΰ (Schutt). Τά 
συντρίμματα αυτά προήρχοντο άπό τά άρχιτε- 
κτονικά μέλη κτισμάτων παλαιοτέρων τής κα
τασκευής τοΰ περιβόλου ( ήτοι τοΰ μεγάλου άρ- 
χαϊκοΰ ναού μέ τήν πολύχρωμον πηλίνην στέγην 
καί τών μικροτέρων ναΐσκων τών συλλατρευο- 
μένων θεοτήτων ) ή άπό τά πολυπληθή άφιερώ- 
ματα τοΰ ίεροΰ, τά έπίσης προγενέστερα τής έπο- 
χής τοΰ περιβόλου. Τά άφθονα ίχνη πυράς, τά 
όποια παρουσίαζον πολλά άπό τά συντρίμματα, 
έπέτρεψαν τό συμπέρασμα, ότι τό ίερόν ύπέστη 
έκτεταμένην καταστροφήν έκ τίνος πυρκαϊάς, 
χρονολογουμένης έκ τών νεωτέρων κεραμεικών 
εύρημάτων τών έπιχώσεων είς τά τέλη τοΰ 5ου 
π.Χ. αίώνος. Άλλαι ένδείξεις μαρτυροΰν ότι τό 
ίερόν άνεκαινίσθη όλίγον άργότερον, περί τάς
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