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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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άρχάς τοΟ 4ou at. π.Χ., διά τής άνεγέρσεως νέου, 
μεγάλου, λίθινου ναοΟ και τής κατασκευής τοϋ 
προαναφερθέντος περιβόλου.

Κατωτέρω ό κ. Καλλιγάς έκθέτει τά αποτελέ
σματα τής έργασίας τοΟ 1965 έν συνδυασμφ πάν-

καΐ ό Οπερθεν αύτοΰ όρατός ναός, θά πρέπη νά 
παρείχον έξαιρετικώς έπιβλητικήν εικόνα.

Έν πρώτοις παρηκολουθήθη ό περίβολος πρός 
Δ. διά τής συστηματικωτέρας έρεύνης τοϋ πρό 
έτών διανοιγέντος σκάμματος II καί τής διανοί-

τοτε μέ τά άποτελέσματα τής έρεύνης των προ
ηγουμένων έτών ( Σ χ έ δ. 1).

Γ. Δ ΟΝΤΑΣ

α) Περίβολος (βλ. Σχέδ. 1)

Τό 1965 ήρευνήθη κυρίως ή ΒΑ. άκρα τοϋ ίε- 
ροϋ, όπου σφζεται καλύτερον ό περίβολος. 06- 
τος έσχημάτιζεν έκεϊ όρθήν γωνίαν ύψούμενος 
μεγαλοπρεπής υπέρ τήν κλιτύν τοϋ λόφου, κατερ- 
χομένην άποτόμως πρός τήν πολύ χαμηλότερον 
εύρισκομένην άκτήν. Είς τόν έπισκέπτην τοϋ ίε- 
ροϋ, ό όποιος θά άνήρχετο έκ τής παραλίας, ό
που καί κατά τήν άρχαιότητα ύπήρχεν, όπως καί 
σήμερον, όρμος κατάλληλος διά τήν προσέγγισιν 
μικρών πλοίων, τό τμήμα τοϋτο τοϋ περιβόλου

ξεως συμπληρωματικού σκάμματος ύψηλότερον 
( νοτιώτερον). Οΰτω έξηκριβώθη, ότι ό περίβο
λος έλάμβανε νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν άντί τής 
ύπολογιζομένης δυτικής καί ότι οδτος κατά τά 
άνασκαφέντα σημεία είχε καταστροφή. Τήν πε
ραιτέρω φοράν τοϋ περιβόλου πρός τήν ίδιαν 
κατεύθυνσιν δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν έκ τής 
κατά τό 1964 εύρέσεως, ϋπερθεν (νοτίως) τοϋ 
χώρου I, πήλινων αρχιτεκτονικών μελών τοϋ άρ- 
χαϊκοΰ ναοΰ έντός κανονικής έπιχώσεως, έξ ού 
συμπεραίνεται, ότι ό περίβολος διήρχετο πρό 
αύτών ( βορείως ).

Ταυτόσημος ερευνά άνελήφθη καί είς τήν άνα- 
τολικήν πλευράν τοϋ λόφου. Ή σειρά τών μεγά
λων λίθων, ή όποια τέμνει τό διμερές κτίσμα πρός
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A. ( βλ. ΑΔ 19 ( 1964 ): Χρονικά, σ. 318 ), ά>ς καί 
άλλοι λίθοι διαπιστωθέντες τό 1965 είς τήν 
αυτήν σειράν, άνήκουν είς αυτόν τόν περίβολον 
(χώρος IIIα). Ακόμη νοτιώτερον καί όλίγον 
όψηλότερον, είς τήν κλιτόν τοΟ λόφου (χώρος 
VII), διεπιστώθησαν έπίσης ύπολείμματα τών 
τυπικών έπιχώσεων, αί όποϊαι ύπήρχον παντοό 
όπισθεν τοϋ περιβόλου, έξ αότών δέ περισυνελέ- 
γησαν ώρισμένα τεμάχια προερχόμενα άπό τήν 
κεράμωσιν τοΟ άρχαίου ναοϋ.

Κυρίως όμως ή άνασκαφή διεξήχθη εις τόν 
χώρον III. Έκεϊ εόρέθη έν πρώτοις έξωθι τοΟ νο
τίου τοίχου τοΟ διμεροός κτίσματος πήλινος αγω
γός, ό όποιος προφανώς περισυνέλεγε τά όμβρια 
ΰδατα. Πρός Ν. τοϋ κτίσματος είχεν άναφανή άπό 
τοϋ 1963 ήδη τμήμα τοίχου, τό όποιον δέν είχεν 
έρμηνευθή. Μέ τήν άνασκαφήν τοϋ 1965 έφάνη 
ότι τό τμήμα τοϋτο άνήκεν είς παλαιότερον άνά- 
λημμα τών μέσων πιθανώς τοϋ 5ου π.Χ. αΐώνος 
( Π ί ν. 330 γ), άποτελούμενον κάτω μέν έκ 
μεγάλων, άδρώς είργασμένων ασβεστόλιθων, ΰ- 
ψους περίπου 0,33 μ. καί ποικίλλοντος μήκους, 
άνω δέ έκ πλακοειδών, καλώς είργασμένων ό
μοιων λίθων, ϋψους 0,28 - 0,29 μ. Τό άνάλημμα 
τοϋτο κατέρχεται πρός ΒΑ. άκολουθοϋν τήν κλί- 
σιν τοϋ λόφου, προστιθεμένου έκάστοτε ένός 
κατωτάτου δόμου. "Εξωθι αύτοΰ έσχηματίζετο 
κατά τήν έποχήν έκείνην (τά μέσα τοϋ 5ου π.Χ. 
αίώνος) μικρά πλατεία, όπου ήτο άνιδρυμένον 
τό διμερές κτίσμα, τροφοδοτούμενου είς ύδωρ 
άπό τήν παρ’ αύτό δεξαμενήν ( βλ. ΑΔ 19 (1964): 
Χρονικά, σ. 318).

Όλίγον έσώτερον τοϋ προαναφερθέντος άνα- 
λήμματος τών μέσων τοϋ 5ου αίώνος, εόρέθη τό 
1965 καί τρίτος τοίχος, τής ιδίας περίπου ΒΔ. - 
ΝΑ. κατευθύνσεως, άνήκων πιθανώς είς παλαιό
τερον περίβολον τών άρχών τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος 
( Π ί ν. 330 δ ). Ό τοίχος ούτος άποτελεΐται έκ 
θεμελίου έντός τοϋ φυσικού έδάφους άποτελου- 
μένου έκ μιας σειράς λίθων (έκάστου μήκ. 0,40 
μ.), υπέρ τό όποιον φαίνονται δύο δόμοι, ό μέν 
κάτω ϋψους 0,27 ό δέ άνω 0,31 μ., άποτελούμε- 
νοι έκ πλακοειδών λίθων άρίστης έργασίας, έκά
στου έχοντος μήκος πλέον τοϋ 1 μ. (είς έχει 
μήκος 1.41 μ.).

Είς τόν άρχαιότερον τοϋτον περίβολον φαίνε
ται, ότι άνήκουν δύο λίθοι εύρεθέντες πλησίον 
τής άρχικής των θέσεως κατά τήν άνατολικήν 
πλευράν τοϋ λόφου ( χώρος VII) ( Π ί ν. 330 ε ). 
Έκαστος έχει μήκος μέν 1.40, πλάτος 0,62 καί 
όψος 0,26 μ., είναι δέ άρίστης έργασίας, μέ ται
νίαν άναθυρώσεως άνω, πλάτους περίπου 0,10 μ.

Καί ό τοίχος τοϋ χώρου V, ό όποιος ύπετέθη

τό 1964 ότι άνήκει είς τόν περίβολον τοϋ 400 π.Χ. 
περίπου, μάλλον είς αύτόν τόν έσώτερον καί άρ
χαιότερον περίβολον φαίνεται σήμερον πιθανώ- 
τερον ότι άνήκε. Τό ζήτημα φυσικά θά λυθή μό
νον άνασκαφικώς.

Ή έκ τής άνευρέσεως τών τριών τούτων τοί
χων προκύψασα είκών τοϋ περιβόλου τοϋ ίεροϋ 
δέν είναι έν τούτοις καθαρά είς όλας της τάς λε
πτομέρειας. Πρό πάντων δέν είναι άκόμη σαφής 
ή μεταξύ των σχέσις. 'Εντελώς προσωρινώς όμως 
δυνάμεθα νά όποθέσωμεν ότι ό άρχαιότερος έκ 
τών τριών, ό έσώτερος, ήτο όντως ό παλαιότερος 
περίβολος τοϋ ίεροϋ, ό μεσαίος ήτο μάλλον ά- 
πλοϋς άναλημματικός τοίχος, ό όποιος έχρησί- 
μευε διά τήν στήριξιν τών χωμάτων είς έξασθε- 
νήσαν τμήμα τοϋ περιβόλου, κατά τήν ΒΑ. ά- 
κραν τοϋ ίεροϋ' όσον διά τόν τρίτον περίβολον, 
ούτος δέν άποκλείεται νά άντικατέστησε μερικώς 
μόνον τόν άρχαιότερον, ό όποιος ίσως νά μή είχε 
καταστραφή είς όλην του τήν έκτασιν.

Ό νεώτερος περίβολος (τοϋ 400 π.Χ.) περι- 
έλαβεν έντός τοϋ χώρου τοϋ ίεροϋ τήν τριγωνικήν 
έκτασιν, όπου ήτο άλλοτε τό διμερές κτίσμα, άπο- 
κόψας τό βόρειον καί άνατολικόν τμήμα αύτοΰ. 
Ή έκτασις μεταξύ τοϋ μεσαίου άναλημματικοϋ 
τοίχου καί τοϋ νεωτέρου περιβόλου ήρχισεν, ό
πως άπέδειξεν ή άνασκαφή, νά έπιχώννυται διά 
τής υπό φορτηγών άμαξιδίων άπορρίψεως σωρών 
λατύπης, προερχομένης άπό τήν κατεργασίαν 
τών λίθων τοϋ συγχρόνως τότε κτιζομένου νεω
τέρου ναοϋ. Μεταξύ αύτών δυνάμεθα νά διακρί- 
νωμεν σωρούς λατύπης κιτρινωπού ψαμμολίθου 
(έντός τής όποιας ήσαν καί τεμάχια ήμιέργων 
σταγόνων έπιστυλίου καί γείσου, κυματίων γεί
σου κ.λ.π.), λατύπης λευκοΰ μαλακοΰ λίθου καί 
λατύπης μαρμάρου, προερχομένης έκ τής κερα- 
μώσεως τοϋ νέου ναοϋ. Συγχρόνως όμως μέ τήν 
λατύπην άπερρίφθη καί πλήθος τεμαχίων προερ- 
χομένων άπό τήν διακόσμησιν τοϋ μεγάλου αρ
χαϊκού ναοϋ καί τών μικροτέρων ναΐσκων τοϋ 
ίδιου ίεροϋ, καθώς καί τεμαχίων τών πολυπλη
θών άφιερωμάτων αύτοϋ. Ότι τά ευρήματα ήσαν 
τόσον ήκρωτηριασμένα (π.χ. έξ ένός μεγάλου 
μελανόμορφου κρατήρος τοϋ τέλους τοϋ 6ου 
αίώνος δέν έσώθη παρά τό δστρακον MR 305 
έντός τής παρά τό διμερές κτίσμα δεξαμενής) 
(ΑΔ 19 (1964): Χρονικά, Πίν. 367 β), δέν 
ήμπορεΐ παρά νά σημαίνη σοβαρωτάτην κατα
στροφήν τοϋ ίεροϋ, μέ διασποράν τοϋ ύλικοϋ, έν 
πολλοϊς όφειλομένην είς τόν τυχαϊον τρόπον 
τής άπορρίψεώς του κατά τάς άνακαινιστικάς 
έργασίας τοϋ ίεροϋ είς τάς άρχάς τοϋ 4ου αί. 
π.Χ.
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β) Ναός

Αί έργασίαι εις τόν χώρον τοΟ κλασσικοΟ 
ναοΟ άπέβλεψαν εις τήν άποκάλυψιν τής άνα- 
τολικής του πλευράς. Οΰτω εύρέθησαν τόσον 
ή ΒΑ. όσον και ή ΝΑ. γωνία τής κοίτης του 
(κατά τά σημεία αύτά έχούσης βάθος 1.45 καί 
1.12 μ. άντιστοίχως εντός τοΟ φυσικοΟ έδάφους), 
άλλα όλόκληρον τό ύλικόν του διεπιστώθη ότι είχε 
λεηλατηθή κατά τρόπον συστηματικόν είς τούς με
σαιωνικούς ή τούς ένετικούς χρόνους.Οί έλάχιστοι 
κυβόλιθοι τής θεμελιώσεως, των όποιων κάμνει 
μνείαν ό Dorpfeld είς τό ήμερολόγιόν του, έχουν 
καί αυτοί έξαφανισθή άπό τής πρώτης εΰρέσεως 
τού ναού τήν άνοιξιν τού 1914. Τό έκ τής άνα- 
σκαφής τού 1965 σημαντικώτερον κέρδος ύπήρ- 
ξεν ή άκριβής μέτρησις τής κοίτης τοΟ ναού, 
τής όποιας τό δυτικόν άκρον εϊχεν εύρεθή τό 
1964. Άλλα στοιχεία διά τήν μορφήν τού ναού 
βλ. είς ΑΔ 20( 1965): Χρονικά, σ. 384 κ.έ.

Τόν σκοπόν τής λεηλασίας τών λίθων είς τούς 
μεταγενεστέρους χρόνους μαρτυρεί καλύτερον 
παντός άλλου ή άνεύρεσις σημαντικού όπωσδή- 
ποτε άριθμοΰ άποκεκομμένων άκμών δωρικών 
σπονδύλων, διότι δΓ αύτής άποδεικνύεται ή προσ
πάθεια τού προσπορισμοΰ μικρών ώρθογωνισμέ- 
νων κυβολίθων καταλλήλων πρός οίκοδόμησιν.

Π. ΚΑΛΛΙΓΛΣ

Είναι πολύ σημαντικόν διά τόν τρόπον τής τε
λικής καταστροφής τού ιερού τό γεγονός, ότι έν- 
τός τής κοίτης τών θεμελίων τού νεωτέρου ναού 
εύρέθη καί πλήθος τεμαχίων τής μαρμάρινης κερα- 
μώσεώς του είς κατάστασιν προκεχωρημένης άπο- 
σαθρώσεως όφειλομένης είς ίσχυράν καΰσιν. Ά- 
ποδεικνύεται δηλαδή ότι καί ό δεύτερος ναός κα- 
τεστράφη όπως καί ό άρχαϊκός έκ πυρκαϊάς. Καί 
έπειδή όλα τά ευρήματα τού ίεροΰ σταματούν είς 
τόν Ιον π.Χ. αΙώνα (διά τά νομίσματα τούτο 
έλέχθη ήδη είς ΑΔ 18 (1963): Χρονικά, σ. 178), 
είναι πιθανώτατον ότι τότε έκάη ό ναός, ίσως δέ 
καί όλόκληρον τό ίερόν. Τούτο δέν φαίνεται πλέον 
νά άνέζησεν είς τήν ρωμαϊκήν περίοδον, άφοΰ 
οΰδέν άντικείμενον τής περιόδου αύτής εύρέθη 
μέχρι στιγμής είς τόν χώρον τού ίεροΰ1, ένφ 
τό πρώτον άντικείμενον τών μεταγενεστέρων χρό

1. Ή δεξαμενή καί οί μετ’ αύτής συνδεόμενοι τοίχοι τοϋ 
χώρου I είναι πολύ άμφίβολον έάν άνήκουν είς τούς ρωμαϊ
κούς χρόνους. Πιθανώτατα είναι πολύ μεταγενέστεροι. Δυσ
τυχώς λόγφ τής είς παλαιοτέρους χρόνους καταστροφής τών 
μετ’ αύτών συνδεομένων στρωμάτων, σήμερον είναι πλέον 
άδύνατος ή χρονολόγησίς των.

νων είναι άργυροΰν νόμισμα τής Άνδεγαυϊκής 
περιόδου2.

Ή καταστροφή δηλαδή τού 1ου π.Χ. αίώνος 
πρέπει νά ήτο συνδεδεμένη μέ γεγονός πολύ σο
βαρόν, διά νά μή άναβιώση τό ίερόν είς τούς ρω
μαϊκούς χρόνους. Νά είναι άπλή σύμπτωσις ότι 
καί είς άλλα σημεία τής άρχαίας πόλεως διεπι- 
στώθησαν έκτεταμέναι καταστροφαί έκ τού τέ
λους άκριβώς τού 1ου π.Χ. αίώνος, καταστροφαί 
τάς οποίας συνεδέσαμεν ήδη μέ τήν κατάληψιν 
αύτής τό έτος 31 π.Χ. άπό τόν στρατόν τού Ό- 
κταβίου ; (Βλ. ΠΑΕ 1965, σ. 75). Αί περί τήν γέν- 
νησιν τού Χριστού δεκαετηρίδες είναι έποχή βα- 
θείας καταπτώσεως τής Κερκύρας, τήν όποιαν 
εύγλώττως μαρτυρεί ή όπό τού Στράβωνος πα- 
ραδεδομένη παροιμία (VII, 329). Έν τούτοις θά 
προτιμήσω νά μή προχωρήσω είς τήν κατεύθυν- 
σιν τών σκέψεων, τάς όποιας γεννούν αί άνω- 
τέρω έκτεθεϊσαι διαπιστώσεις, πριν ή άποκτήσω- 
μεν έπ’ αύτών άσφαλέστερα στοιχεία.

Ούτε καί τό μέγα ζήτημα τής θεότητος, είς 
τήν όποιαν ήτο άφιερωμένος ό μέγας ναός τού 
ίεροΰ εύρίσκει άκόμη τήν λύσιν του, διότι ούδέν 
εύρημα ήλθε νά προσφέρη έστω καί κάποιαν 
άπλήν ένδειξιν. Εξακολουθώ πάντως νά έχω τήν 
έντύπωσιν ότι ή λατρευομένη θεότης ήτο μία 
άπό τάς μεγάλας θεάς τού Όλύμπου, διά τήν ό
ποιαν μέ άκραν έπιφύλαξιν προτείνω τό όνομα 
τής "Ηρας, μέχρις δτου άναφανή θετικώτερον έν- 
δεικτικόν στοιχείον. "Οπως όμως καί είς τήν προ- 
ηγουμένην έκθεσιν εΐπον ( ΑΔ 20 (1965 ): Χρο
νικά, σ. 391 ) είς τό ίδιον ίερόν έλατρεύοντο έκ- 
τός άπό τήν μεγάλην θεάν καί ό Ερμής καί ή 
'Αφροδίτη.

γ) Εύρήματα

Άπό τά πήλινα άρχιτεκτονικά εύρήματα τής 
είς Mon Repos άνασκαφής τού έτους 1965 τό 
περισσότερον άξιόλογον είναι τμήμα έπαετίδος 
σίμης ένός κτίσματος μικρών διαστάσεων ( Π ί ν. 
331α). Ή τόν έρυθρόμορφον τρόπον άκολου- 
θούσα διακόσμησίς της έχει σωθή άποσπασμα- 
τικώς μόνον, νομίζω όμως οτι παριστάνει δφιν. 
’Επίσης εύρέθησαν μερικά τεμάχια τών άκροκε- 
ράμων τού μεγάλου ναού, τά όποια όμως δεν 
προσέθετόν τι τό νέον είς τά ήδη γνωστά.

Άπό τά άφιερώματα τού ίεροΰ τό σπουδαιό- 
τερον όλων ήτο ύστερογεωμετρικόν χαλκοΰν 
ίππάριον (Π ί ν. 331 β ), τό όποιον πατεί έπί 
διατρήτου βάσεως, συνολικού ύψους 0,59 μ. Εί
ναι τυπικόν προϊόν κορινθιακού έργαστηρίου,

2. Φιλίππου έκ Τάραντος.’Εκόπη μετά τό 1294 ( κατά τήν 
γνώμην τής κ. Μάντως ΟΙκονομίδου ).
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τοΟ όποιου τούς χαρακτήρας βλέπομεν ήδη σα
φώς χάρις είς τήν έξαίρετον πρόσφατον μελέτην 
τού Herrmann περί τών έργαστηρίων χαλκού τής 
γεωμετρικής περιόδου. Είναι έσχηματοποιημένον, 
κάπως «μανιεριστικόν», στερούμενον σωματι- 
κότητος, καί είς τήν έπιφάνειάν του παρουσιάζει 
άραιοϋς έγχαράκτους όμοκέντρους κύκλους ( βλ. 
Herrmann, Jdl 1964, σ. 28 κ.έ.).

Σπουδαιότατον εύρημα ύπήρξεν έπίσης έλα
σμα έκ μολύβδου, τού όποιου ή μία πλευρά τέ- 
μνεται είς λέσβιον κυμάτιον καί αστράγαλον, ή 
δ’ έπιφάνεια φέρει χαράγματα ύποβοηθητικά τού 
σχηματισμού των ανωτέρω (εύθείας γραμμάς 
διά τό κυμάτιον καί κύκλον διά τόν αστράγαλον ). 
Προφανώς πρόκειται περί ύποδείγματος διά τήν 
κατεργασίαν όμοιων λίθινων κοσμημάτων καί ώς 
έκ τούτου είναι μοναδικής σημασίας διά τήν με
λέτην τών τοιούτων ζητημάτων.

Δύο τεμάχια μικράς χαλκής φιάλης μέ όρι- 
ζόντιον χείλος έφερον έπ’ αύτοΰ έγχάρακτον έπι- 
γραφήν, ή όποια θά ήδύνατο ίσως νά είναι άπο- 
φασιστικής σημασίας διά τό όνομα τής λατρευο- 
μένης θεότητος. Δυστυχώς ό χαλκός είναι τόσον 
κατεστραμμένος, ώστε παρ’ όλον τόν έπιμελή 
καθαρισμόν τών τεμαχίων είς τό έργαστήριον τού 
Εθνικού Μουσείου ’Αθηνών, δέν κατέστη δυνα
τή ή άνάγνωσις παρά μεμονωμένων μόνον γραμ
μάτων.

Είς τόν Π ί ν. 331 γ απεικονίζονται τρία άν- 
τικείμενα έξ όστοΰ: Τό MR 681 (όφθαλμός γρυ
πός ;), τό MR 683 (έλιξ) καί MR 682 (κε
φαλή περόνης), όλα έξαιρετικής έργασίας.

’Από τά πήλινα άφιερώματα άναφέρω τήν κε
φαλήν πετεινού MR 664 (Πί ν. 331 δ), τό κά
τω τμήμα πήλινου πλακοειδούς ειδωλίου θεάς 
βαδιζούσης πρός δεξιά MR 668 (όμοιον πρός 
τό έν BCH 1891, πίν. 1, 6 άπεικονισμένον ) (Π ί ν. 
331 ε), τήν κεφαλήν άρχαϊκοΰ ειδωλίου MR 679 
τού 600 π.Χ. περίπου καί τό τμήμα πρωτογόνου 
ειδωλίου MR 678.

Ή έκ ξύλου κάθετος λαβή MR 686, ή όποια 
φέρει έμπίεστον κόσμημα ίχθυακάνθης, είναι κα
τά τούτο πολύ σπουδαία, ότι καί λόγφ τού κοσμή
ματος της καί λόγφ τού τόπου τής εύρέσεώς της 
(χώρου III) είναι παλαιοτέρα τού 400 π.Χ.

’Αναφέρω έν κατακλεϊδι όλίγα εύρήματα πα- 
λαιοτέρων έτών, τά όποια δέν είχον σημειωθή είς 
τάς έκθέσεις τών έργασιών τών έτών έκείνων: 
Πρώτον, τό όστρακον μελανομόρφου ποτηριού, 
τού τύπου Mug, MR 642 (εύρημα τού 1964). 
Τούτο είς τό έσωτερικόν τού καθέτου χείλους του 
κοσμείται μέ μίαν σειράν έξαιρετικά χαριτωμέ
νων δελφίνων, οί όποιοι έχουν άναπηδήσει άπό

τήν ( μή δηλουμένην ) θάλασσαν καί έτοιμάζον- 
ται νά βυθισθοϋν καί πάλιν είς αύτήν μέ τήν κε
φαλήν πρός τά κάτω (όμοια έκ τής Άκροπό- 
λεως) (Πίν. 331 ς').

’Επίσης, τό έρυθρόμορφον όστρακον MR 640 
(έξ άνοικτού άγγείου, εύρημα τού 1964), τό ό
ποιον παριστάνει αύλούντα Πάνα, είναι δέ τών 
χρόνων 440 - 430 π.Χ. (Πίν. 331 ζ ).

Τέλος τό τμήμα έρυθρομόρφου κύλικος MR 
533, τό όποιον παριστάνει κύπτοντα γυμνόν νέον, 
πιθανώς παρασκευαζόμενον διά λουτρόν (Πίν. 
331 η).

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΗ

Τό 1965 ή ερευνά διεξήχθη είς δύο τομείς:
α) Είς τό βορειοανατολικόν τού σκάμματος, ό

που ή όδός μέ τό πλακόστρωτου καί τμήματα τών 
έκατέρωθεν αύτής οικιών Α' καί Δ', καί β) είς τό 
νότιον τού σκάμματος.

α) Χάρις είς τήν άνεύρεσιν τμήματος τοίχου 
τής οίκίας Δ', τού ΘΘ', βαίνοντος παραλλήλως 
πρός τόν ΓΓ' καί καθέτως έπί τών ΑΑ' καί ΔΔ’, 
ύπελογίσθη ή έκτασις τής αύλής όπου ήτο τό 
φρέαρ: Είναι σχεδόν τετράγωνος χώρος 4.25 x 
4.30 μ., έντός τού όποιου τό φρέαρ μέ τό περί αύτό 
όρθογώνιον πλαίσιον καταλαμβάνει τήν ΒΔ. γω
νίαν. Ή έρευνα δέν έπεξετάθη πρός Α., άλλα πι
στεύεται ότι ύπήρχεν έκεί καί άλλος χώρος, πι
θανώς δωμάτιον, έάν κρίνη τις άπό τό πάχος τού 
τοίχου ΘΘ', ό όποιος είναι έσωτερικός - διαχωρι- 
στικός, όχι εξωτερικός.

Τού έξωτερικοΰ, πρός τήν όδόν, τοίχου ΑΑ' τής 
οίκίας Δ' άνευρέθησαν κατά τήν άνασκαφήν τμή
ματα τού θεμελίου μόνον, είς βάθος 2.30 μ. περί
που άπό τής σημερινής έπιφανείας. Τούτο άπο- 
τελείται έκ μεγάλων άκανονίστων λίθων έξ άσβε- 
στολίθου Σινιών, είς δύο όψεις συνολικού πλά
τους 0,95 μ. περίπου, τό μεταξύ τών όποιων κε
νόν ήτο πλήρες λατύπης προερχομένης έκ τής 
κατεργασίας τών λίθων, καί είς ώρισμένα σημεία 
σφζεται είς ύψος δύο δόμων. "Οπως δεικνύει 
ή κατασκευή τού άντιστοίχου έξωτερικοΰ τοί
χου Κ τής οίκίας Α', έπ’ αύτοΰ θά έβαινε στενό
τερος ό κυρίως τοίχος, έκ λίθων κατά τό ψευδο- 
ϊσόδομον σύστημα, ούτος όμως είχε λεηλατηθή 
έξ όλοκλήρου. Νόμισμα τού Ναπολεόντειου Βα
σιλείου τής ’Ιταλίας (1805- 1814), έξαχθέν με
ταξύ τών λίθων τού θεμελίου, έφανέρωσε τήν έπο- 
χήν τής λεηλασίας.

Ό χώρος τής αυλής άνεσκάφη μέχρι τού φυσι
κού έδάφους, έκτός τού τμήματος έκείνου, όπου 
εύρίσκεται τό φρέαρ. Αύλή, φρέαρ καί τοίχοι 
τής οίκίας Δ' άνήκουν είς τόν 3ον π.Χ. αιώνα. Αί
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ΰπό τό δάπεδον τής οικίας μέχρι τοδ φυσικοϋ 
έδάφους παχείαι έπιχώσεις δέν περιεΐχον όπως εις 
τόν χώρον τής οικίας Α' λείψανα παλαιοτέρων 
κτισμάτων καί είναι είτε φυσικαί αποθέσεις χώ
ματος είτε άπορρίψεις τής αχρήστου οικοσκευής

παλαιότερον χείμαρρον, ό όποϊος διοχέτευε τά 
ϋδατα τών ύψηλοτέρων πρός Α. τόπων, πρός τήν 
κατεύθυνσιν τού παλαιού λιμένος πρός Δ. καί 
έκαλύφθη τεχνητώς τόν 3ον π.Χ. αί., καθ’ δν χρό
νον έκτίζοντο αί οίκίαι Α' καί Δ'., πιθανώς κατ’

S
ί ■
-L? »*ΙΙ'*"βΡ

Σχέδ. 2. Άνασκαφή είς τό κτήμα Εόελπίδη. Κάτοψις

τών οίκιών, ώς έπί τό πλεϊστον πέραν τού δρομί- 
σκου. Σχεδόν δέ έπί τού φυσικού έδάφους, είς 
βάθος 2.40 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας καί 
έντός λεπτού πρωτοκορινθιακοΰ στρώματος (πά
χους 0,20 μ.), εύρέθησαν ύπολείμματα πυρών 
(πρβλ. ΑΔ 20 ( 1965): Χρονικά, σ. 395), τά 
όποια έκαλύπτοντο όπό αργιλώδους - άμμώδους 
στρώματος, πάχους περίπου 0,37 μ.

Ό δρομίσκος φαίνεται ήδη, δτι άντιστοιχεΐ μέ

έφαρμογήν ένός γενικωτέρου οικιστικού καί πο- 
λεοδομικού προγράμματος.

Οικία Α'. Ήρευνήθη τμήμα τού τοίχου Κ ( Π ί ν. 
332α) καί Ιδίως είς τό σημεϊον, όπου ούτος συναν- 
ταται μέ τόν καθέτως βαίνοντα τοίχον ΗΗ' ( Π ί ν. 
332 δ ). Τόσον ό ΗΗ', όσον καί τό τμήμα τού Κ, 
τό όποιον παρουσιάζει τοιχοποιίαν διάφορον τού 
ύπολοίπου, πολύ ώραίαν, κανονικήν, ίσόδομον, 
άποτελοΰν τό μόνον σωζόμενον λείψανον γωνίας
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καί οικίας τής κλασσικής περιόδου. Τεμάχια με- 
λαμβαφών αγγείων τού 5ου π.Χ. αίώνος, ώς καί 
δύο νομίσματα, έξ ών τό εν χαλκοΟν Κέρκυρας, 
τών χρόνων 450 - 400 π.Χ. καί τό άλλο άργυροΰν 
Κορίνθου τών χρόνων 500 - 431 π.Χ., εύρεθέντα 
εις τά χώματα τά σχετιζόμενα μέ τό κτίσιμον τής 
γωνίας ταύτης, χρονολογούν αυτήν είς τά τέλη 
τοΟ 5ου π.Χ. αίώνος.

Ό τοίχος Κ συνεχίζεται πρός Α. καί πέραν τής 
συμβολής του μέ τόν ΗΗ', τό τμήμα όμως αυτό 
είναι προφανώς μεταγενέστερον, πολύ εύτελοΰς 
κατασκευής, κατ’ ούδένα δέ τρόπον δυνάμενον νά 
συγκριθή μέ τήν προαναφερθεΐσαν κλασσικήν 
γωνίαν, άλλ’ οϋτε καί μέ τό μεγαλύτερον μέρος 
τοΟ τοίχου Κ, τό όποιον ανήκει είς τόν 3ον π.Χ. 
αιώνα. Ή περαιτέρω πρός Α. συνέχειά του έξη- 
κριβώθη διά τομής γενομένης πέραν τού σκάμμα
τος είς έλαχίστην άπόστασιν άνατολικώς τής γω
νίας Κ - ΗΗ'. Έπ’ αύτοΰ εύρέθησαν πολλά τε
μάχια πρωίμου ρωμαϊκού άγγείου, διά τό όποιον 
γίνεται λόγος κατωτέρω.

Άνατολικώς τού τοίχου ΗΗ' άνεσκάφη είς βά
θος είς χώρος, ό όποιος δέν έκρυπτε μέν τοίχους, 
παρουσίασεν όμως στρωματογραφικόν ένδιαφέ- 
ρον. Καί έδώ ή στρωματική είκών είναι όμοια μέ 
τήν πρός Β. τοϋ τοίχου ΑΑ' τής οικίας Δ'. Κάτω
θεν ένός άρκετά παχέος στρώματος τού 4ου - 3ου 
αίώνος π.Χ. ύπήρχεν έπί τού φυσικού έδάφους 
λεπτόν στρώμα κιτρινωπού πηλού, τό όποιον καί 
είς πλείστα άλλα σημεία τής άνασκαφής Εύελ- 
πίδη εύρέθη, περιείχε δέ, όπως παντού άλλοΰ, 
συγκεντρωμένους άνθρακας καί πολλήν κερα- 
μεικήν πρωίμων χρόνων, ήτοι ύπογεωμετρικών 
καί πρωτοκορινθιακών, είς τήν όποιαν περιελαμ- 
βάνοντο καί τεμάχια μεγάλων, άδιακοσμήτων 
άγγείων (άμφορέων, πίθων κ.λ.π.), άσφαλώς 
ταφικών. Πρέπει νά σημειωθή πάντως, ότι σαφή 
ύπολείμματα άνθρωπίνων όστών δέν εύρέθησαν. 
Έρευνα έπίσης διεξήχθη καί είς τόν νότιον το
μέα τής άνασκαφής, διά νά διασαφηνισθή ή έκ- 
τασις τής οικίας Β'. Έδώ πρέπει νά ύπήρχεν άλ
λοτε παχύς τοίχος, μέ φοράν παράλληλον πρός τήν 
τών τοίχων Κ καί ΑΑ', πιθανώτατα εξωτερικός, 
όρίζων τήν οικίαν Β' πρός Ν. Τούτου όμως δέν 
εύρέθη παρά μόνον ό χάνδαξ. "Ολοι οί λίθοι του 
είχον άνηλεώς λεηλατηθή είς τούς νεωτέρους χρό
νους. Συνεχίσθη έπίσης πρός Α. ή άποκάλυψις 
τού κατά τό 1964 εύρεθέντος λίθινου άποχετευτι- 
κοΰ άγωγοΰ.

Ή είς τό ΝΑ. άκρον τού σκάμματος άποκαλυ- 
φθεϊσα τό 1964 γωνία δωματίου ήρευνήθη τό 
1965 έσωτερικώς είς βάθος. Κάτωθεν τών τοίχων, 
οί όποιοι φέρουν καί ύπολείμματα κονιαμάτων,

εύρέθη καί πάλιν τό παλαιόν στρώμα τού κιτρι
νωπού πηλού μέ τήν πρώιμον κεραμεικήν.

Ευρήματα

Έξαιρετικώς ένδιαφέροντα ύπήρξαν τά εύρήμα- 
τα άπό τήν άνασκαφήν Εύελπίδη τού έτους 1965. 
Πρώτον άναφέρω τό είς τόν Π ί ν. 332 β άπει- 
κονιζόμενον τμήμα κρατήρος, τό όποιον είναι καί 
τό παλαιότερον εύρημα τής περυσινής άνασκα
φής. Ή διακόσμησίς του ύπενθυμίζει ταυτοχρό
νους νησιωτικά καί κορινθιακά άγγεϊα καί ώς έκ 
τούτου δέν γνωρίζω είς ποιον έργαστήριον θά 
πρέπη νά άποδοθή.

Τά περισσότερον άξιόλογα ήσαν τά τμήματα 
άγγείων ΕΥ 393 καί ΕΥ 385, τών όποιων σχέδια 
βλ. είς Π ί ν. 332 ε, 333 α. Ή άξια των έγκειται όχι 
μόνον είς τάς παραστάσεις τάς όποιας φέρουν, αλ
λά καί είς τό ότι είναι έντόπια. Ό πηλός των εί
ναι μαλακός καί εύθρυπτος, διάφορος τού κοριν
θιακού, τά δέ χρώματα τών μορφών των άτελώς 
ώπτημένα, εΰφθαρτα. Έπί πλέον καί τό σχέδιον 
είς τό πρώτον έκ τών δύο είναι κατά τό πλεϊστον 
μέν έπηρεασμένον άπό τά κορινθιακά είς ώρισμέ- 
νας όμως λεπτομέρειας διάφορον, «περιφερεια
κόν». Τό άγγεϊονήτοάνοικτοΰ σχήματος(κρατήρ), 
καί σφζει τμήματα δύο έπαλλήλων ζωφόρων. Είς 
τήν κάτω ή παράστασις σφζεται καλύτερον: Ό έφ
ιππος Βελλεροφόντης πρός δεξιά, λογχίζων είς τό 
στόμα τήν Χίμαιραν, έκ τής όποιας σφζεται μόνον 
τμήμα τής πελώριας κεφαλής της. Τό άγγεϊον άνήκει 
είς τήν όψιμον πρωτοκορινθιακήν περίοδον, όπως 
μαρτυρεί ό τύπος τών κεφαλών τής Χίμαιρας καί 
τού Βελλεροφόντου. Παράδοξος είναι ό τύπος 
τού ίππου: Μακρύς λαιμός καί βραχεία κεφαλή 
διαφέρουν έντελώς τών γνωστών, έκ τής τέ
χνης τής Κορίνθου καί ύπενθυμίζουν κάπως 
άναλόγους διαμορφώσεις ίππων τής λακωνικής 
τέχνης. Θά ήτο λογικόν νά ύποθέση κανείς 
λακωνικήν έπίδρασιν έπί τής κερκυραϊκής τέχνης, 
ένεκα τής γειτνιάσεως τής Κερκύρας πρός τήν 
Σπαρτιατικήν άποικίαν τού Τάραντος, φαίνεται 
όμως μάλλον πιθανόν ότι ή διαμόρφωσις τού ίπ
που όφείλεται είς τήν έπαρχιακότητα τού τεχνίτου. 
Παρ’ δλον ότι ό μύθος τού Βελλεροφόντου έχει 
τήν καταγωγήν του είς τήν Κόρινθον, έλάχισται 
παραστάσεις αυτού είναι γνωσταί έκ τού κο
ρινθιακού κύκλου (βλ. λ.χ. Brommer, Vasen- 
listen zur griechischen Heldensage, β' έκδ. σ. 
222, πλακίδιον Βερολίνου F 909 καί τμήμα πι
νακίου CVA, Norway, Fasc. I πίν. 4,4) τής μέσης 
κορινθιακής περιόδου, όπου ό Βελλεροφόντης 
λογχίζει όπως έδώ μέ τόν βραχίονα πρός τά κά
τω, όχι όπως συνήθως πρός τά άνω, ένφ περισσό-
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τεραι Εχουν σωθή από τήν αρχαϊκήν άττικήν τέ
χνην. ΕΙς τήν ύπερκειμένην ζωφόρον σφζεται 
τμήμα παραστάσεως, τήν όποιαν Ερμηνεύω ώς 
Θήραν τοδ Καλυδωνίου κάπρου. Ό μέγας καστα
νός όγκος είναι προφανώς ό κάπρος, τά έπϊ τής 
Επιφάνειας του άνεστραμμένα φλογοειδή Εγχάρα
κτα σχήματα είναι νομίζω πληγαί, ό δέ νεκρός, 
τού όποιου σφζεται ή κεφαλή είς τό άριστερόν, 
είναι ό Άγκαϊος.

Τής αύτής περίπου Εποχής, ήτο τό άγγεϊον, 
Εξ ού τό όστρακον ΕΥ 385 (κρατήρ). Ύπό τό 
χείλος του καί Επί τοδ καστανοδ (Εν μέρει έφθαρ- 
μένου) βάθους διακρίνεται Εγχάρακτος ανδρική 
κεφαλή, πρός δεξιά έστραμμένη. Τό θέμα είναι 
Εκ πρΦτης δψεως δυσερμήνευτον. ’Εάν προσέ- 
ξωμεν όμως άνω άριστερά θά παρατηρήσωμεν ότι 
Εκεί τερματίζεται ή καστανή καί άρχίζει ή άνοι- 
κτόχρωμος Επιφάνεια, τής όποιας σφζεται έλά- 
χιστον τμήμα. Τήν παράστασιν Ερμηνεύω ΦςΉρα- 
κλήν κομίζοντα Επί τών ώμων του τόν Έρυμάνθι- 
ον κάπρον πρός τόν Εύρυσθέα. Ή σκοτεινή Επι
φάνεια θά είναι τό σώμα τοδ κάπρου.

Κορινθιακόν, τής μεταβατικής Εποχής, είναι 
τό όστρακον ΕΥ 383 (Π ί ν. 332 γ ) σώζον τμή
ματα δύο Επαλλήλων ζωφόρων. Εκ τών όποιων ή 
άνω παριστάνει σκέλη λέοντος πρός δεξιά, ή δέ 
κάτω κύκνον πρός δεξιά.

'Από τά άττικά κεραμεικά ευρήματα τό άξιο- 
λογώτερον ήτο ή μικρογραφική κύλιξ, άριθ. εύρ. 
1588, τού Π ί ν. 333 γ. Ή κύλιξ αΰτη, ή όποια 
συνεκολλήθη Εκ πολλών τεμαχίων άπό τόν τεχνί
την τού ’Εθνικού Μουσείου κ. Μαυραγάνην καί 
τής όποιας συνεπληρώθη ό πούς, έδωρήθη εύγε- 
νώς είς τό Μουσεϊον Κερκύρας ύπό τής κ. Ρ. Εύελ- 
πίδη, πρός τήν όποιαν άπευθύνονται καί πάλιν 
Εντεύθεν αί θερμότεραί μου εύχαριστίαι. Είναι 
τού τύπου τής Band - cup καί είκονίζει είς έκά- 
στην πλευράν άνά δύο ζεύγη πάνθηρος καί βο- 
σκούσης έλάφου. Άλλα άττικά μελανόμορφα ό
στρακα είναι τά κάτωθι: ΕΥ 384. Βάσις μελανό
μορφου κύλικος σφζουσα τό κέντρον τοδ μεταλλί
ου μέ τμήμα Ιθυφαλλικού όνου πρός δεξιά καί ΕΥ 
390 σώζον Εκ τού μεταλλίου μικρογραφικής κύλι
κος τά σκέλη άνδρός τρέχοντος πρός δεξιά. (Είναι 
σπάνιον τό Εκ τριών μόνον περιφερών γραμμών 
συγκείμενον πλαίσιον). ’Αναφέρω άκόμη τρία 
τμήματα έρυθρομόρφων άγγείων, τό ΕΥ 388 (Εκ 
κύλικος τού τέλους τού 5 ου αίώνος) μέ σκέλη γυ
μνού νέου (Π ί ν. 333 β ) ίσταμένου πρός δεξιά, 
τό ΕΥ 389 Εκ τού Εσωτερικού πινακίου τού 400 
περίπου π.Χ. μέ γυμνόν Σειληνόν ίστάμενον πρός 
δεξιά (Π ί ν. 333 ς’) καί τό ΕΥ 391 Εκ κρα- 
τήρος τών άρχών τού 4ου αίώνος, μέ προτε

ταμένους βραχίονας γυμνού νέου πρός τά δεξιά.
Άπό τά ειδώλια τό άξιολογώτερον εύρημα ήτο 

ή φέρουσα πόλον γυναικεία κεφαλή ΕΥ 374 
( Π ί ν. 333 δ ), ή όποία προφανώς έμπνέεται άπό 
χαλκούν Εργον τής μεγάλης πλαστικής τών περί 
τά 430 - 420 π.Χ. χρόνων, άλλ’ είναι, όπως φαίνε
ται, Εντόπια. Σημειώνω άκόμη τήν μικράν Ελλη
νιστικήν κεφαλήν παιδός ΕΥ 377 (Π ί ν. 333 ε ) 
καί τό πρωτόγονον κυνάριονΕΥ 380 (Πί ν. 333 ζ ). 
Ό μικρός πήλινος ίπνός ΕΥ 375 (Π ί ν. 333 θ ) 
φαίνεται νά είναι τών ύστεροαρχαϊκών χρό
νων (πρβλ. JHS 1962, σ. 121 κ.έ. καί Mollard - 
Besques, Louvre, Figurines et reliefs en terre - 
cuite, B. 117), όπως καί τό τετράπουν πήλινον 
περιρραντήριον ΕΥ 376 ( Π ί ν. 333 η ). ’Εν
διαφέροντα είναι καί τά τεμάχια πρωίμου ρωμαϊ
κού άγγείου ( Π ί ν. 334 α, γ ), τά όποία φέρουν 
διακόσμησιν τού τύπου τών μεγαρικών. Είς τόν 
Βρεταννόν άρχαιολόγον κ. J. Hayes όφείλω τήν 
πληροφορίαν, ότι τούτο είναι προϊόν βορειοϊτα- 
λικοΰ Εργαστηρίου, φέρει άνάγλυφον τό όνομα 
τού έργαστηριάρχου L. Suriu]s Sar[us, καί άνήκει 
είς τάς τελευταίας δεκαετίας τού 1ου π.Χ. αίώνος. 
Έν Εκ τών τεμαχίων παριστάνει τήν Άρτεμιν 
θηρεύουσαν.

Γ. ΔΟΝΤΑΣ

ΝΑΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Κατά τήν διάρκειαν τών Εργασιών καθαρισμού 
είς τόν χώρον τού ναού τής Άρτέμιδος ( βλ. σ. 
329) Εγινε καί μικρά τομή ( 3 x 2.30 μ.) πρός Δ. 
τού βωμού καί κατά τόν άξονα τούτου. Ή ση
μερινή Επιφάνεια τών χωμάτων είς τήν περιοχήν 
αύτήν είναι περίπου είς τό Επίπεδον τής άνω 
Επιφάνειας τής εύθυντηρίας τοδ βωμού.

Είς βάθος 0,15 μ. άπό τής σημερινής Επιφάνειας 
άνευρέθη τμήμα τού Εκ τής παλαιάς γερμανικής 
άνασκαφής γνωστού πλακοστρώτου δαπέδου. Ή 
πλακόστρωσις αΰτη Εξ Εντοπίου σκληρού άσβε- 
στολίθου (τύπου Σινιών), Ενώ παρετηρήθη είς 
τό Εν άκρον τού σκάμματος (δυτικόν) δέν εύ- 
ρέθη είς τό ύπόλοιπον αύτού. Άπεσπασμέναι όμως 
πλάκες εύρέθησαν είς βάθος 1.68 μ. όμοΰ μετά 
κεραμεικής κατερχομένης χρονολογικώς μέχρι 
καί τής Ελληνιστικής περιόδου.

Μέχρι δέ τού όλικοϋ βάθους 1.90 μ., όπου 
άνευρέθη τό φυσικόν έδαφος, τά χώματα περιεΐ- 
χον τεμάχια Ελληνιστικής κεραμεικής. Άγνω
στος παραμένει μέχρι στιγμής ό λόγος τής βαθείας 
αύτής διαταραχής, πάντως ό λάκκος δέν είναι 
άποθέτης σχετιζόμενος πρός τόν βωμόν.

Μερικάς δεκάδας μέτρων έξωθεν τού άρχαιο-
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λογικού χώρου, πρός Α. τού ναού τών 'Αγίων 
Θεοδώρων καί εις τήν δυτικήν παρυφήν τής τά
φρου τής Γαλλοκρατίας (πιθανώς δέ εις τά χώ
ματα τά άπορριφθέντα κατά τάς γερμανικός άνα- 
σκαφάς) περισυνελέγη μικρόν τεμάχιον χαίτης 
πάνθηρος (άριθ. εύρ. 1607 ) (Π ί ν. 334 β ) προ- 
ερχόμενον είτε έκ τοΟ δεξιού πάνθηρος τού δυτι- 
κοϋ άετώματος, τοδ οποίου λείπει μικρόν μέρος 
τής χαίτης, είτε έκ τοδ άνατολικοδ άετώματος, 
όπου ϋπήρχον παρόμοιοι πάνθηρες. Σφζει καί 
υπολείμματα έρυθροδ χρώματος.

ΚΗΠΟΥΡΙΑ

Λείψανα άρχαίων τοίχων άνεφάνησαν κατά τήν 
διάρκειαν έκσκαφών ύπό συνεργείου τοδ 'Υδραγω
γείου Κέρκυρας όλίγας έκατοντάδας μέτρα πρός 
Ν. τοδ κτήματος τής κ. Ρ. Εύελπίδη καί εις τήν 
άνατολικήν πλευράν τοδ κάτω πρός Κανόνι δρό
μου.

Ή σκαφή των περιωρίσθη είς τήν διερεύνησιν 
τών όλίγων άποκαλυφθέντων, λόγφ τής στενότη- 
τος τοδ χώρου, σχηματισθείσης τής έξής είκόνος: 
Οί τοίχοι ήσαν μέσου πάχους 0,50 μ. είχον όλοι 
τήν αυτήν κατεύθυνσιν, έξ Α. πρός Δ., καί άνήκον 
είς όρθογώνια δωμάτια συστάδων οίκιών. Πρός 
Ν. αυτών άνεκαλύφθη άποχετευτικός άγωγός όρ- 
θογωνίου διατομής καλώς έκτισμένος διά λίθων, 
μέ κάλυμμα έκ πλακών, πιθανώτατα κεντρικός 
άγωγός είς τό μέσον όδοδ τίνος, όπως οί είς τό 
κτήμα Εύελπίδη εόρεθέντες.

Ή κατεύθυνσις τών τοίχων, ώς καί ή κατα
σκευή των είναι τόσον δμοιαι μέ τάς τών τοίχων 
τής άνασκαφής Εύελπίδη, ώστε δικαιούμεθα νά 
ύποθέσωμεν ότι ούτοι προέρχονται άπό οίκή- 
ματα τής αύτής έλληνιστικής ή ΰστεροελληνι- 
στικής έποχής καί έξάγομεν τό γενικώτερον συμ
πέρασμα ότι είς τούς χρόνους αύτούς ή κατφκη- 
μένη περιοχή έξετείνετο τούλάχιστον μέχρις 
αυτού τού σημείου πρός Ν. Τό φυσικόν έδαφος 
εύρέθη είς μικρόν βάθος, είς δέ τούς τοίχους δέν 
παρετηρήθησαν παλαιότεραι φάσεις. Έν τούτοις, 
πλήν τής συγχρόνου πρός τούς τοίχους κερα- 
μεικής περισυνελέγησαν καί σποραδικά παλαιό- 
τερα άντικείμενα: 1) ’Ολίγα όστρακα λακωνικών 
μελαμβαφών άγγείων τοδ 6ου π.Χ. αίώνος ( κατά 
τήν γνώμην τοδ Βρεταννοδ άρχαιολόγου κ. Hayes).

2) Τμήμα πήλινου άγαλματίου ένθρόνου θεάς, 
δαιδαλικών χρόνων ( άριθ. εύρ. 1589).

3) Κάλυμμα κορινθιακής πυξίδος (άριθ. εύρ. 
1590).

Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Έκ τυχαίου περιστατικού εύρέθη πρό όλίγων 
έτών ύπό τοδ έκτάκτου Έπιμελητοδ ’Αρχαιοτή
των Ζακύνθου, καθηγητού κ. Μαρίνου Άβούρη, 
είς τάς ύπωρείας τού λόφου «Κλαψίας» τής 
Κοινότητος Κερίου μυκηναϊκός θολωτός τάφος 
μικρών διαστάσεων (1.50x0,80 μ.) μέ άνακου- 
φιστικόν τρίγωνον ύπέρ τό μονόλιθον δπέρθυρον 
( Π ί ν. 334 ε ), έντός τού όποιου ήσαν δύο σκε
λετοί καί δύο μικρά μόνωτα άγγεΐα ( Π ί ν. 334 δ, 
ς'). Άμφότερα έχουν διακόσμησιν συνεχούς 
σπείρας πρός τάς άριστερά, είς τήν μίαν όμως πε- 
ρίπτωσιν αΰτη είναι έπϊ τού ώμου τοδ άγγείου μέ 
δύο ταινίας κάτωθεν αύτοδ, ένώ είς τήν δευτέραν 
αΰτη καταλαμβάνει όλόκληρον τό ΰψος τοδ άγ
γείου. ’Εποχή τών άγγείων είναι ή YE III.

Γ. ΔΟΝΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΠΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Καρδάκι

Μία προσεκτική έξέτασις είς τήν περίφημον 
πηγήν τού Καρδακίου, ή όποια εύρίσκεται είς 
τό πάρκον τού Mon Repos κάτωθεν τοδ γνωστού 
ύστεροαρχαϊκοΰ ναού καί πλησίον τής άκτής, ώδή- 
γησεν είς τήν διαπίστωσιν ότι τμήμα τού τοίχου, 
ό όποιος προστατεύει τήν πηγήν άπό τήν πλευράν 
τής θαλάσσης, είναι άρχαϊον ( Π ί ν. 335 δ ). 
Άποτελεΐται άπό εξ σχεδόν κανονικούς δόμους, 
έκ πλακοειδών λίθων σκληρού έντοπίου άσβε- 
στολίθου, μέσου ΰψους 0,26 μ. καί ποικίλλοντος 
μήκους (0,99, 1.11, 0,90 μ. ). Ό σκοπός τοδ τοί
χου τούτου δέν είναι βέβαιος. Ίσως νά ήτο οχύ
ρωμα διά τήν προστασίαν τής πηγής, γνωστής 
άσφαλώς καί κατά τούς άρχαίους χρόνους, δέν 
άποκλείεται όμως νά ήτο καί τμήμα τού περιβό
λου τής πόλεως, τό όποιον διεσώθη άκριβώς 
λόγφ τής ιδιαιτέρας χρησιμότητος, τήν οποίαν 
έξηκολούθησε νά έχη ή πηγή καί κατά τούς 
μεταγενεστέρους χρόνους.

Π. ΚΑΑΛΙΓΛΣ

Άγια Γουργή

Πρός ΝΔ. τής πόλεως καί δεξιά τοδ δρόμου, 
τού κατευθυνομένου πρός τό Πέραμα, ύπάρχει 
ή τοποθεσία « Αγία Γουργή », λαβούσα τό όνο
μα έκ μικρας έκκλησίας (Παναγίας τής Γοργο- 
επηκόου), κάτωθεν τής όποιας άναβλύζει πηγή. 
Έκ τής παρουσίας άρχαίων κεραμίδων είς τήν 
περιοχήν της καί Ιδίως άνατολικώτερον αύτής, 
συνήχθη ότι έκεΐ πλησίον ύπήρχεν άρχαΐος (κλασ
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σικός - ύστεροελληνιστικός ) συνοικισμός. Εις 
μικρόν άπόστασιν πρός Β. διεπιστώθη λείψανον 
τοϋ ρωμαϊκού ύδραγωγείου, διά τό όποιον κάμ- 
νει συστηματικόν λόγον ό Κ. Ρωμαίος είς BCH 
1925, σ. 195 κ.έ.

Είς τόν νάρθηκα της εκκλησίας είναι έντετει- 
χισμένον μικρόν έπιτύμβιον έκ σκληρού λευκοϋ 
άσβεστολίθου μέ άετωματικήν στέγην, έντοπίου 
τύπου, τοδ 3ου αίώνος π.Χ. ( σωζ. ύψ. 0,62, πλάτ. 
0,41 μ.), φέρον τήν έπιγραφήν:

ΚΛΕΙΝΑ ΧΑ[ΙΡΕ

Τήν έκκλησίαν περιβάλλουν έρείπια άνήκον- 
τα πιθανώτατα είς μεσαιωνικήν μονήν. Ή έκκλη- 
σία θά ήτο τότε μεγαλυτέρα, τοΟ τύπου τής βασι
λικής, άποτελουμένη έκ περισσοτέρων τοΟ ένός 
κλιτών, των όποιων διεπιστώθησαν δύο, πλάτους 
3.50 καί 3.75 μ. άντιστοίχως. Τοίχος σφζόμενος 
είς ίκανόν ύψος περιέβαλλε τό κτίσμα είς άπό- 
στασιν 5.10 μ. άπό τοϋ βορειοτέρου κλιτούς. Μο
νόλιθος, άρράβδωτος κίων, κείμενος κάτωθεν 
πλησίον τής κρήνης, ένισχύει τήν ΰπόθεσιν δτι 
ύπήρχεν άλλοτε έκεΐ βασιλική.

Γ. Λ ΟΝΤΑΣ

Περιοχή Μεσογγής

Είς τάς έκβολάς τοϋ ποταμοϋ τής Μεσογγής 
παρά τήν ΝΑ. άκτήν τής νήσου, καί έπί τών έκα- 
τέρωθεν τοϋ ποταμοϋ λόφων, παρετηρήθησαν λεί
ψανα άρχαίων κτισμάτων ά>ς καί τεμάχια κεραμί
δων στέγης τής ύστεροελληνιστικής ή τής ρωμαϊ
κής περιόδου. ΟΟτω, έπί υψώματος καλουμένου 
«Δέκατον», παρετηρήθησαν λείψανα μικροϋ 
οικοδομήματος, τό όποιον φαίνεται δτι ήτο ναΐ
σκος, έκ τών κεραμίδων αί όποιαι συνελέγησαν 
είς τόν χώρον. Ούτος χρονολογείται είς τήν έλλη- 
νιστικήν ή καί τήν ύστεροελληνιστικήν περίοδον. 
Σημειωτέον δτι έδώ είχεν εύρεθή πρό πολλών έτών 
μαρμάρινη κεφαλή Αφροδίτης, ή όποια καί κατε- 
τέθη τό 1965 είς τό Μουσεΐον Κερκύρας ( Π ί ν. 
335 α). Είναι ύψους 0,175 μ. καί χρονολογείται 
είς τούς δστεροελληνιστικούς χρόνους ( 2ον - Ιον 
αί. π.Χ.).

Δυτικώς τής άνωτέρω περιοχής καί υπό τό 
ύψωμα τοϋ Άγ. Ματθαίου ύπάρχει τό βυζαντι
νόν φρούριον τοϋ Γαρδικίου, τό όποιον έγκατε- 
λείφθη κατά τήν Ενετοκρατίαν. Σφζεται είς κα
λήν σχετικώς κατάστασιν, άν καί τμήματα αύτοϋ 
έχουν άμεσον άνάγκην στερεώσεως καί συντη ρή
σεως. Άποτελεΐται έξ ένός έλλειψοειδοϋς περι
βόλου, άπό τόν όποιον έξέχουν όκτώ όρθογώνιοι 
πύργοι ( Π ί ν. 335 ε ). Μία κεντρική πύλη καί 
δύο μικρότεροι όδηγοΰν είς τό έσωτερικόν του.

δπου σήμερον ούδέν κτίσμα υπάρχει. Είναι ά- 
ξιοσημείωτον δτι, είς τούς τοίχους του είναι 
έντετειχισμένοι αρκετοί κυβόλιθοι, προερχόμενοι 
άπό άγνωστον άρχαΐον οικοδόμημα, ίσως κρη- 
ναϊον, ώς δύναταί τις νά συμπεράνη έκ τής ύπάρ- 
ξεως πλουσίων πηγών ύδατος είς τήν περιοχήν 
αότήν.

Τό φρούριον πιθανώτατα άνήκει είς τούς χρό
νους τοϋ Δεσπότου τής 'Ηπείρου Μιχαήλ Β'
(1230 - 1271 ) καί Ιδιαιτέρως είς τό μεταξύ τών 
έτών 1235 καί 1257 διάστημα.

Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ

Ράχες

Πρός ΝΔ. τοϋ Γαρδικίου καί δεξιά τής δημοσίας 
όδοΰ, ή όποια φέρει είς τό νότιον άκρον τής νή
σου, όψοΰται ή χθαμαλή λοφοσειρά Ράχες. Δε
σπόζουσα τής είς τούς δυτικούς της πρόποδας 
κειμένης λίμνης Κορησίας1 καί τής φυσικής διό
δου, τήν όποιαν άκολουθεϊ ή σημερινή οδός, ή 
λοφοσειρά αύτη άποτελεΐ κατάλληλον τόπον διά 
συνοικισμόν.

Έπί ένός έκ τών νοτίων λόφων εύρέθησαν πλή
θος τεμαχίων άρχαίων πήλινων κεραμίδων στέ
γης ύστεροαρχαϊκών έως ύστεροελληνιστικών 
χρόνων, τεμάχια μεγάλων πίθων, ώς καί όστρακα 
λεπτότερων άγγείων.

Είς τόν βορειότερον λόφον παρετηρήθησαν ί
χνη άρκετών τάφων άνηκόντων άσφαλώς είς τό 
νεκροταφείον τοϋ συνοικισμού. Έκ τής κατα
σκευής των φαίνεται δτι ούτοι άνήκουν είς τήν 
αότήν έποχήν. Είναι έκτισμένοι έκ τεσσάρων λί
θινων πλακών καί έφερον ίσως κάλυμμα. Ήρευ- 
νήθη είς (διαστάσεων έξωτ. 1.03x 1.54 καί βά
θους 0,66 μ.), ό όποιος εύρέθη χωρίς κάλυμμα, 
άπεδείχθη δέ δτι ήτο συλημένος.

ΠΡΟ Ϊ ΣΤΟΡΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ

Μεγάλη ώθησις έδόθη τό 1965 είς τήν έρευναν 
τής προϊστορίας τής Κερκύρας, μετά τήν πρώτην 
έξόρμησιν τοϋ προηγουμένου έτους, μέ τήν συν
εργασίαν τοϋ Κερκυραίου προϊστοριολόγου καί 
σπουδαστοϋ τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Harvard κ. 
Αύγούστου Σορδίνα. Τά λεπτομερή συμπεράσματα 
τής έρεύνης ταύτης θά έκτεθοΰν άλλοϋ άπό τόν 
ίδιον, έδώ όμως νομίζω σκόπιμον καί όρθόν νά 
έκθέσω τάς γενικάς αύτής γραμμάς. Ταχέως άπο- 
δεικνύεται ήδη δτι ή προϊστορική οϊκησις τής 
νήσου Κερκύρας ήτο πολύ περισσότερον έκτε- 
ταμένη είς έπιφάνειαν καί είς χρόνον, άπό δσον 
ένομίζετο παλαιότερον. Ό πολιτισμός λ.χ. τοϋ

1. Βλ. Γ. Δοντδ, Κρητικά Τοπωνύμια (Κερκ. Χρον.) τό
μος ΙΑ'.
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Κέρκυρα. Άνασκαφή Εΰελπίδη: α. Τμήμα αγγείου μέ έγχάρακτον ανδρικήν κεφαλήν, β. Όστρακον έρυθρομόρ- 
φου κύλικος, γ. Μελανόμορφος κύλιξ, δ. Κεφαλή ειδωλίου θεάς μέ πόλον, ε. Κεφαλή ελληνιστικού ειδωλίου, 
ς'. Όστρακον έρυθρομόρφου πινακίου, ζ. Πήλινον κυνάριον, η. Πήλινον περιρραντήριον, θ. Μικρός πήλινος ΐπνός 
Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα: α, γ. Τμήματα ρωμαϊκού αγγείου έκ τής άνασκαφής οΐκοπ. Εύελπίδη, β. Ναός Άρτέμιδος. 
Νέον τεμάχιον έκ τής χαίτης πάνθηρος, δ, ζ. ’Αγγεία έκ τού θολωτού τάφου εις θέσιν «Κλαψίας» 

Ζακύνθου, ε. Πρόσοψις τού θολωτού τάφου εις θέσιν « Κλαψίας » Ζακύνθου

Γ. ΔΟΝΤΑΣ - Π. ΚΑΑΛΙΓΑΣ
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Κέρκυρα: α. Μαρμάρινη κεφαλή ’Αφροδίτης έκ Μεσογγής, β - γ. Προϊστορικά έργαλεΐα έκ Σπαρτίλλα, 
δ. Πηγή Καρδακίου Κέρκυρας. 'Αρχαίος τοίχος παρά τήν πηγήν, ε. Βυζαντινόν φρούριον Γαρδικίου

Γ. ΔΟΝΤΑΣ - Π. ΚΑΛΛΙΓΑΣ
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