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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, εό- 
ρεθέντες άφθονώτατοι είς δλην σχεδόν τήν έκ- 
τασιν τής νήσου, μετέφερον τό βλέμμα τής έπι- 
στήμης 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 κατάστα- 
σιν των περί τήν προϊστορικήν Κέρκυραν γνώ- 
σεών μας είς τά τέλη τοΟ 1965, νά μή άντιπρο- 
σωπεύη ήδη παρά άτελή εικόνα τής σημερινής 
πραγματικότητος. Τά προϊστορικά ευρήματα τών 
είς τόν χάρτην σημειουμένων τόπων περιγρά- 
φονται 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 παρέ- 
δωσεν 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 τούλά- 
χιστον οικοδομικοί φάσεις, μία τοϋ 16ου αίώνος 
(είς τήν όποιαν άνήκει καί ή τοιχογραφία τής 
κόγχης τοϋ διακονικού, ή είκονίζουσα τήν Μετα- 
μόρφωσιν 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 άετώμα- 
τος 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 ήμέ- 
ραν 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 τοποθέτη- 
σιν 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 παρε- 
τηρήθη 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, άμφό- 
τεροι 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 Κερκυ- 
ραίου 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 διατηρη- 
τέον μνημεϊον, λόγιο τού όπωσδήποτε σημαντι
κού άριθμοϋ τών τοιχογραφιών, τάς όποιας σφ- 
ζει άκόμη, καί τής ένδιαφερούσης άρχιτεκτονι- 
κής μορφής της, κυρίως τής προσόψεώς της, δια- 
κεκοσμημένης μέ τρίγλυφα καί μετόπας κατά τόν 
κλασσικιστικόν συρμόν τού 18ου αίώνος. Ή 
άποτύπωσις είχεν ώς κύριον σκοπόν νά προετοι- 
μάση καί αυτής τής έκκλησίας τήν άναστήλωσιν.

Ή κ. Λεοντίδου έλαβεν άκόμη προκαταρκτικά 
μετρητικά στοιχεία τών έρειπίων τής Ίονίου ’Α
καδημίας, έπίσης διατηρητέου μνημείου, χρονο- 
λογουμένου είς τόν 18ον αιώνα. Ή έργασία της 
ήτο προβαθμίς μόνον τής λεπτομερούς άποτυ- 
πώσεως τών έρειπίων τού κτηρίου, ή όποια είναι 
άναγκαία προϋπόθεσις διά τήν έναρξιν άναστη- 
λωτικής έργασίας.

Ή δράσις τής κ. Λεοντίδου έπεξετάθη καί εις
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τινα μνημεία τής ύπαίθρου. Οΰτω αΰτη άπετύπω- 
σε το παρά τό χωρίον "Αγιος Μάρκος κείμενον 
έκκλησίδιον τοδ 'Αγ. Μερκούριού, τό όποιον, 
όπως είς τήν έκθεσιν τοΟ 1964 άνεφέρθη ( βλ. 
ΑΔ 20(1965): Χρονικά, σ. 400), φέρει άξιο- 
λόγους τοιχογραφίας τοΟ 11ου αίώνος. Επίσης 
άπετύπωσε τήν έπί τής κορυφής τοΰ όρους Ιε
ρόν μονήν τοδ Ύψηλοδ Παντοκράτορος. Τέλος 
έσχεδίασε καί έμέτρησε τήν εις τήν Κασσιώπην 
τής ΒΔ. άκρας τής Κερκύρας πύλην τοδ αύτόθι 
μεσαιωνικού Φρουρίου.

Άφ’ έτέρου τόν Δεκέμβριον τού 1965 άφίχθη 
είς Κέρκυραν ή Έφορος τών Νεωτέρων Μνη
μείων δ. Κ. Φατούρου, ή όποια προέβη είς τήν 
άποτύπωσιν καί μελέτην των οικοδομικών φά
σεων τής έκ τού πολέμου βλαβείσης καθολικής 
μητροπόλεως τής Κερκύρας (τοΰ καλούμενου 
Ντόμου), τής όποιας έπίκειται ή άναστήλωσις 
ύπό τής Καθολικής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Μεταξύ τών σημαντικωτέρων έργασιών τοΰ 
1965, νομίζω ότι θά πρέπη νά θεωρηθούν καί οϊ 
καθαρισμοί τών άρχαιολογικών χώρων τής Νή
σου Κερκύρας, διά τόν λόγον ότι ούτοι συμπεριέ- 
λαβον καί μερικάς ουσιώδεις συντηρήσεις τών 
μνημείων των, έπιβληθείσας άπό τήν παρατήρη- 
σιν ότι αί γνωσταί κλιματολογικαί συνθήκαι τής 
νήσου δημιουργούν είς τά μνημεία σοβαρω- 
τάτην φθοράν τοσούτιρ μάλλον σοβαράν καθ’ ό
σον τό ύλικόν των είναι έντόπιος πωρόλιθος, 
συνήθως μαλακός.

’Από τήν κτηθείσαν πείραν έσχηματίσαμεν τήν 
πεποίθησιν ότι είς τήν Κέρκυραν έπιβάλλεται νά 
διατηρούνται ύπέρ τό έδαφος μόνον τά άπολύτως 
άπαραίτητα άρχιτεκτονικά μέλη τών άρχαίων, 
έρειπίων, πάντα δέ τά άλλα νά έπιχώννυνται διά νά 
άποφεύγεται ή άλλως μοιραία καταστροφή των, 
τά δέ ύπέρ τήν έπιφάνειαν τού έδάφους άπομένον- 
τα άρχιτεκτονικά μέλη νά έπαλείφωνται μέ κατάλ
ληλον μονωτικόν υγρόν διά τήν προστασίαν των. 
Ώς τοιούτον μετεχειρίσθημεν τό Arbazit, τό 
όποιον καί έπί μνημείων τών ’Αθηνών έχει χρη- 
σιμοποιηθή μέ καλά άποτελέσματα. Διαποτίζει 
τόν λίθον χωρίς νά τόν χρωματίζη καί χωρίς νά 
σχηματίζη ιδιαιτέραν έπ’ αύτού έπιφάνειαν, ή ό
ποια μέ τάς συστολάς ή διαστολάς της θά έπέφερε 
τήν φθοράν τού λίθου. Τό μόνον του μειονέκτημα 
είναι ή μικρά χρονική άντοχή του, άπαιτεΐται 
δηλαδή ή δι’ αύτού έπάλειψις άνά τρία ή τέσσαρα 
έτη.

Λεπτομερέστερου ή έκτελεσθείσα έργασία έχει 
ώς έξής:

Είς τόν άρχαϊκόν ναόν τοΰ Καρδακιοϋ ( Π ί ν. 
337 α), ό όποιος είναι καί ό καλύτερον σφζόμε- 
νος έκ τών ναών τής Κερκύρας, έκαλύφθησαν 
διά χώματος τμήματα τοΰ θεμελίου του, τά όποια 
δέν ήτο άπαραίτητον νά είναι όρατά, άνεστράφη- 
σαν έρριμμένα κιονόκρανα, διά νά παρουσιάζουν 
πρός τά άνω τόν άβακα άντί τού περισσότερον 
εύαισθήτου έχίνου, καί τέλος έγένετο έπάλειψις με
γάλων έπιφανειών τών άρχιτεκτονικών μελών του 
διά τής προαναφερθείσης μονωτικής ούσίας.

"Ομοιαι έργασίαι έγιναν καί είς τόν άρχαιολο- 
γικόν χώρον τοΰ ναοΰ τής Άρτέμιδος, όπου όμως 
τό κύριον βάρος έπεσεν είς τάς έπιχωματώσεις, 
διότι έκτός τοΰ βωμού έλάχιστα είναι τά σφζό- 
μενα έρείπια τοΰ ναοΰ. Είς τόν βωμόν συνεκολλή- 
θησαν πολλά έτοιμόρροπα τεμάχια, έκαθαρίσθη 
δέ όλόκληρος άπό τούς μύκητας τής υγρασίας καί 
ήλείφθη διά τοΰ προαναφερθέντος μονωτικού ύ- 
γροΰ.

Κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών είς τόν χώ
ρον, μάς έδόθη άφορμή νά διενεργήσωμεν καί 
μικρόν σκαφικήν έρευναν, διά τήν όποιαν έγέ
νετο λόγος άλλαχοΰ ( σελ. 324 - 325 ).

Είς τήν Ρόδαν τής βορείου παραλίας τής νήσου 
έγινε κατά τό 1965 συστηματική έργασία καθαρι
σμού καί συντηρήσεως τών έρειπίων τοΰ ναοΰ 
τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 337 β - γ). Διά 
πρώτην φοράν μετά πολλά έτη έκαθαρίσθη ριζι- 
κώς ό χώρος άπό τήν βλάστησιν. Μέ ύδυνηράν 
όμως έκπληξιν διεπιστώσαμεν, ότι τά κατώτατα 
τμήματα τών θεμελίων τοΰ ναοΰ, όσα δηλαδή έπί 
πολλούς μήνας τοΰ έτους εύρίσκοντο έντός τοΰ 
έκ τών βροχών λιμνάζοντος ϋδατος καί τής ίλύος, 
ήσαν είς άθλίαν κυριολεκτικώς κατάστασιν (Π ί ν. 
337 δ ). ’Αλλά καί τά άλλα τμήματα τών έρειπίων 
δέν ήσαν είς πολύ καλυτέραν κατάστασιν, αί δέ 
έπιφάνειαί των άπελεπίζοντο έκ τής έπιδράσεως 
τών καιρικών συνθηκών καί έκ τής ιδιομορφίας 
τοΰ ΰλικοΰ, μαλακοΰ έντοπίου πωρολίθου. "Οσα 
τεμάχια έκ τούτων κατέστη δυνατόν, συνεκολλή- 
θησαν, οί περισσότεροι δέ άπό τούς παλαιούς 
άνασκαφικούς λάκκους έπληρώθησαν μέ άμμον 
καί άμμοχάλικον, είς τρόπον ώστε ύπέρ τήν έπι- 
φάνειαν νά φαίνεται πλέον μόνον ή (δι’ Arbazit 
μονωθείσα) έπιφάνεια τών έρειπίων, ή όποια 
έπαρκεΐ διά τήν κατανόησιν τοΰ σχήματος τοΰ 
ναοΰ.

Παραλλήλως πρός τάς έργασίας αύτάς έγένετο 
καί λεπτομερής άποτύπωσις τών έρειπίων τοΰ ναοΰ.

’Αναφέρω έπίσης τόν συστηματικόν καθαρι
σμόν τοΰ λεγομένου Νέου Ένετικοϋ Φρουρίου τής 
πόλεως, τόν πρώτον, ό όποιος έγένετο άπό πολ
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