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σικός - ύστεροελληνιστικός ) συνοικισμός. Εις
μικρόν άπόστασιν πρός Β. διεπιστώθη λείψανον
τοϋ ρωμαϊκού ύδραγωγείου, διά τό όποιον κάμνει συστηματικόν λόγον ό Κ. Ρωμαίος είς BCH
1925, σ. 195 κ.έ.
Είς τόν νάρθηκα της εκκλησίας είναι έντετειχισμένον 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

δπου σήμερον ούδέν κτίσμα υπάρχει. Είναι άξιοσημείωτον δτι, είς τούς τοίχους του είναι
έντετειχισμένοι αρκετοί κυβόλιθοι, προερχόμενοι
άπό άγνωστον άρχαΐον οικοδόμημα, ίσως κρηναϊον, ώς δύναταί τις νά συμπεράνη έκ τής ύπάρξεως 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

Τήν έκκλησίαν περιβάλλουν έρείπια άνήκοντα πιθανώτατα είς μεσαιωνικήν μονήν. Ή έκκλησία 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 άπόστασιν 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 έκατέρωθεν 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 έλληνιστικήν ή καί τήν ύστεροελληνιστικήν περίοδον.
Σημειωτέον δτι έδώ είχεν εύρεθή πρό πολλών έτών
μαρμάρινη κεφαλή Αφροδίτης, ή όποια καί κατετέθη 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 έγκατελείφθη 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.

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. Ήρευνήθη 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 άποδεικνύεται ήδη δτι ή προϊστορική οϊκησις τής
νήσου Κερκύρας ήτο πολύ περισσότερον έκτεταμένη 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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Άφιώνα δέν ήχο καθόλου τόσον άπομεμονωμένος,
όσον τόν είχε φαντασθή ό Bulle (AM 1934, σ.
146 κ.έ. Ιδίως σ. 195 ), πράγμα τό όποιον εϊχομεν
άλλωστε διΐδει τό 1964 μετά τήν άνακάλυψιν τού
συνοικισμού των Έρμώνων ( βλ. ΑΔ 20 ( 1965 ):
Χρονικά, σ. 378 κ.έ.). Τοϋτο έπεβεβαιώθη τό 1965
μέ τήν άνεύρεσιν όμοιων όστράκων είς πλείστα
σημεία τής νήσου. Πυριτόλιθοι δέ τής νεολιθι
κής καί τής παλαιολιθικής ακόμη περιόδου, εόρεθέντες άφθονώτατοι είς δλην σχεδόν τήν έκτασιν τής νήσου, μετέφερον τό βλέμμα τής έπιστήμης πολλάς χιλιετηρίδας όπίσω, όπως δέν τό
εϊχομεν διανοηθή κάν πρό έλαχίστων μόλις ετών.
Καί τά ευρήματα πολλαπλασιάζονται μέ τόσον
γοργόν ρυθμόν, ώστε ό δημοσιευόμενος χάρτης,
(Σ χ έ δ. 3 ), ό όποϊος δεικνύει τήν κατάστασιν των περί τήν προϊστορικήν Κέρκυραν γνώσεών μας είς τά τέλη τοΟ 1965, νά μή άντιπροσωπεύη ήδη παρά άτελή εικόνα τής σημερινής
πραγματικότητος. Τά προϊστορικά ευρήματα τών
είς τόν χάρτην σημειουμένων τόπων περιγράφονται μέ άκραν συντομίαν άπό τόν κ. Σορδίναν
είς τά Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμ. ΙΑ' σ. 142. Έκ
τούτων άπεικονίζονται είς τόν Πίν. 335 β - γ μό
νον τρία προϊστορικά έργαλεία προερχόμενα άπό
τό όρεινόν χωρίον τοϋ Σπαρτίλλα, τά όποϊα παρέδωσεν ό καθηγητής τοϋ Οικονομικού Λυκείου
κ. Άρβανιτάκης.
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πολυειδεΐς ΰπήρξαν αί έργασίαι τής Εφορείας
καί έπί τών νεωτέρων μνημείων τής Κερκύρας.
Ή σημαντικωτέρα έξ αύτών υπήρξεν ή έναρξις
τής άναστηλώσεως τής έκκλησίας τοϋ Παντο
κράτορας, είς τήν παλαιάν συνοικίαν τής πόλεως,
ή όποια καλείται Καμπιέλλο. Ή έκκλησία αΰτη,
τής όποιας διεπιστώθησαν προχείρως δύο τούλάχιστον οικοδομικοί φάσεις, μία τοϋ 16ου αίώνος
(είς τήν όποιαν άνήκει καί ή τοιχογραφία τής
κόγχης τοϋ διακονικού, ή είκονίζουσα τήν Μεταμόρφωσιν τοϋ Σωτήρος) καί μία τοϋ 18ου αίώ
νος (είς τήν όποιαν άνήκει καί τό πλεϊστον τοϋ
οίκοδομήματος μέ τό λίθινον σκαλιστόν τέμπλον
του καί τόν άλλοτε είς τήν κορυφήν τοϋ άετώματος τής προσόψεως έστημένον μαρμάρινον άγγε
λον ) ήτο πρό τών άναστηλωτικών έργασιών άστε
γος, συνεπείμ τοϋ σοβαρού κλονισμού, τόν όποιον
είχεν ύποστή κατά τόν πόλεμον έκ τής πτώσεως
βομβών είς τήν άμεσον περιοχήν της (Πίν.
336 α). ΔΓ άποφάσεως τού ’Αρχαιολογικού Συμ
βουλίου ή έκκλησία αΰτη θά άποτελέση μίαν ήμέραν τό Μουσεϊον τών έκκλησιαστικών εικόνων

τής Κερκύρας, καί θά περιλάβη τόσον τάς εικό
νας έκείνας, αί όποΐαι είναι έκτεθειμέναι σήμερον
είς τό προσωρινόν Μουσεϊον τοϋ ’Ανακτόρου
τής πόλεως, όσον καί τάς εικόνας, αί όποΐαι φι
λοξενούνται σήμερον είς τό Μητροπολιτικόν
Μέγαρον (συμφώνως πρός ύπόσχεσιν δοθεΐσαν
ύπό τού Σεβασμ. Μητροπολίτου Κερκύρας κ.
Μεθοδίου). Αί έργασίαι τού 1965 (Πίν. 336
β) άπέβλεψαν κυρίως είς τήν στέγασιν τής έκ
κλησίας, ή όποια καί συνετελέσθη έπί τή βάσει
σχεδίων τής άρχιτέκτονος τοϋ Υπουργείου κ.
Κλειτοΰς Λεοντίδου, περιέλαβε δέ τήν κατασκευήν
ξύλινης στέγης, τήν κεράμωσιν καί τήν τοποθέτησιν όριζοντίου όροφής έκ σανίδων καλής ξυλείας,
άλλά καί τήν έκτέλεσιν έπιχρισμάτων είς δύο τών
έξωτερικών αυτής όψεων, ήτοι τής προσόψεως καί
τής νοτίας μακράς πλευράς. Κατά τό προσεχές έτος
θά στηθή καί πάλιν είς τήν θέσιν του ό άγγελος
τής προσόψεως, ό όποιος κατεβιβάσθη τό 1959
διά λόγους άσφαλείας (Πίν. 336 γ ). "Ηδη παρετηρήθη ότι ούτος φέρει έπιγραφήν είς τό όπι
σθεν μέρος τής βάσεώς του, μαρτυρούσαν τόν
καλλιτέχνην του, τόν ’Ιταλόν γλύπτην Giuseppe
Torretti. Υπάρχουν δύο γλύπται τοϋ 18ου αίώ
νος μέ τό όνομα αύτό, θείος καί άνεψιός, άμφότεροι έκ Pagnano τής περιοχής τής Βενετίας.
Κλίνω μάλλον νά πιστεύσω ότι ό "Αγγελος τοϋ
Παντοκράτορος είναι έργον τού άνεψιοϋ Torretti,
μαθητοΰ τοϋ Canova καί διδασκάλου τού Κερκυραίου γλύπτου Παύλου Προσαλέντη. Μονογρα
φίαν περί τού Παντοκράτορος έτοιμάζει ήδη ό
Επιμελητής κ. Καλλιγάς.
Ή κ. Λεοντίδου προέβη έπίσης είς τήν λεπτο
μερή άποτύπωσιν τής όμοίως άστέγου, λόγφ τών
βομβαρδισμών, έκκλησίας τών Άγ. Πατέρων, ή
όποια έκηρύχθη πρό διετίας ιστορικόν διατηρητέον μνημεϊον, λόγιο τού όπωσδήποτε σημαντι
κού άριθμοϋ τών τοιχογραφιών, τάς όποιας σφζει άκόμη, καί τής ένδιαφερούσης άρχιτεκτονικής μορφής της, κυρίως τής προσόψεώς της, διακεκοσμημένης μέ τρίγλυφα καί μετόπας κατά τόν
κλασσικιστικόν συρμόν τού 18ου αίώνος. Ή
άποτύπωσις είχεν ώς κύριον σκοπόν νά προετοιμάση καί αυτής τής έκκλησίας τήν άναστήλωσιν.
Ή κ. Λεοντίδου έλαβεν άκόμη προκαταρκτικά
μετρητικά στοιχεία τών έρειπίων τής Ίονίου ’Α
καδημίας, έπίσης διατηρητέου μνημείου, χρονολογουμένου είς τόν 18ον αιώνα. Ή έργασία της
ήτο προβαθμίς μόνον τής λεπτομερούς άποτυπώσεως τών έρειπίων τού κτηρίου, ή όποια είναι
άναγκαία προϋπόθεσις διά τήν έναρξιν άναστηλωτικής έργασίας.
Ή δράσις τής κ. Λεοντίδου έπεξετάθη καί εις
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