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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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λών έτών. Τό μεγαλύτερον μέρος τοΟ άχανοϋς 
καί δαιδαλώδους φρουρίου άπηλλάγη άπό τήν ά- 
γρίαν βλάστησιν, ή όποια περιελάμβανε καί πλή
θος τεραστίων καί καταστρεπτικών «βρωμο
δένδρων » καί τινας συκέας· τούτων αί ρίζαι έψε- 
κάσθησαν μέ είδικόν ζιζανιοκτόνον. Ό Π ί ν. 
337 ε - ς' δεικνύει τά είς τήν κορυφήν τού 
Φρουρίου κτήρια τής ’Αγγλικής έποχής μετά τόν 
καθαρισμόν των.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πλήν τών έξ άνασκαφών προερχομένων άρ- 
χαίων, είς τό Μουσείον Κερκύρας κατετέθησαν 
ύπό Ιδιωτών καί τά έξής άρχαϊα:

Τό είκονιζόμενον είς τόν Π ί ν. 338 α χαλκοΰν 
άγαλμάτιον ίσταμένου γυμνού νέου κατέθεσεν ή 
δ. Σοφία Μπαμίχα, δηλώσασα ότι τούτο προέρχε
ται άπό τό Δέλβινον τής Β. Ηπείρου, όπόθεν έ- 
κομίσθη είς τήν Κέρκυραν πρό πολλών έτών.

Ό νέος κρατεί είς τήν αριστερόν του ύνίον 
άροτρου, είς δέ τήν δεξιάν του καμπύλην γεωρ
γικήν μάχαιραν. Τά έργαλεία ταΰτα είναι εύγλωτ
τοι μάρτυρες τών ασχολιών τού άναθέτου, ό όποιος 
μετά ευτυχή έσοδείαν άνέθεσε τό άγαλμάτιον 
είς τήν (άγνωστον είς ήμας) προστάτιδα θεό- 
τητά του, είς ενδειξιν ευγνωμοσύνης. ’Επί τής 
όριζοντίως τετμημένης κεφαλής του πρέπει νά 
φαντασθώμεν πίλον. ’Από τάς αδεξιότητας είς τήν 
στάσιν καί τήν διάπλασιν μερών τινων τού σώμα
τος, καθώς καί άπό ώρισμένας δυσαναλογίας με
λών του, είναι φανερόν, ότι τό έργον είναι έπαρ- 
χιακόν - περιφερειακόν, προερχόμενον έκ τίνος 
εργαστηρίου τής περιοχής όπου εύρέθη, ή καί 
έκ τής Κερκύρας άκόμη. 'Οπωσδήποτε, είναι αξιό
λογος ή λεπτή όργανική αϊσθησις είς τήν άπό- 
δοσιν τού κορμού καί τών σκελών. ’Ακριβής χρο- 
νολόγησίς του δέν έπιτυγχάνεται λόγφ τής έπαρ- 
χιακότητός του, στάσις όμως, σωματική διάπλασις 
καί πρόσωπον συνιστοΰν χρονολόγησιν είς τό 
γενικόν πλαίσιον τού αύστηροΰ ρυθμού τού 5ου 
π.Χ. αίώνος. Πιθανωτέρα είναι πάντως ή χρονο- 
λόγησις είς τά τέλη αύτοΰ.

Ή μαρμάρινη κεφαλή τού Π ί ν. 338 β κατε- 
τέθη ύπό τού ταπετσιέρη κ. Κουλούρη, ό όποιος 
κατεϊχεν αυτήν έκ τίνος έκποιηθείσης ιταλικής 
περιουσίας καί είναι μάλλον διακόσμησις ποδός 
τραπέζης. Ή έργασία της είναι άρίστη, πολύ εύ- 
αίσθητος, συνιστώσα χρονολόγησιν είς τούς χρό
νους τού Αύγούστου ή τών άμέσως έπομένων δια

δόχων του. Είς τήν κεφαλήν όμως ύπόκειται έργον 
τού τέλου τού 5ου π.Χ. αίώνος έκ τού κύκλου τού 
θωρακείου τού ναού τής Άπτέρου Νίκης.

ΑΡΧΑΙΑ ΚΛ'ΓΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΙΔΙΩΤΩΝ

Συμπληρώνω τήν παρούσαν έκθεσιν μέ τήν 
σύντομον περιγραφήν μερικών αρχαίων κατε- 
χομένων ύπό Κερκυραίων Ιδιωτών, τά όποια 
ήδυνήθην νά εξετάσω καί φωτογραφήσω.

Ή είς τόν Π ί ν. 338 γ είκονιζομένη μαρμάρινη 
κεφαλή μετά τού λαιμού, συνολικού ύψους 0,26 
( ή κεφαλή έχει ύψος 0,20), πλάτους κατά τούς 
κροτάφους 0,11 καί συνολικού πλάτους 0,185 μ. άνή- 
κει είς τόν άρχιτέκτονα κ. Ί. Κόλλαν, όδός Μά- 
νεση, μέ τήν φιλικήν άδειαν τού όποιου καί δη
μοσιεύεται. Εύρέθη πρό πολλών χρόνων έντετει- 
χισμένη είς τό φρέαρ έπαύλεως παρά τό Κα
νόνι τής χερσονήσου τής άρχαίας πόλεως Κερ
κύρας, τότε ιδιοκτησίας Παλιού καί σήμερον Δη- 
μητριάδη, παριστάνει δέ τόν ’Απόλλωνα. Είναι 
προφανώς έργον τού τέλους τού 2ου ή τών άρχών 
τού 3ου μ.Χ. αίώνος, όπως μαρτυρεί ή άφθονος 
καί χαρακτηριστική χρήσις τού τρυπάνου. ’Εκ 
τής τρυφερός όμως άποδόσεως ώρισμένων λεπτο
μερειών δέν διστάζω καί δι’ αυτήν νά πιστεύσω 
ότι άποδίδει, πιστώς κατά τό μάλλον ή ήττον, 
έλληνικόν πρότυπον τού β' ήμίσεος τού 4ου π.Χ. 
αίώνος, άπό τό έργαστήριον μάλιστα τού Λεωχά- 
ρους. Πράγματι, οί όφθαλμοί καί τό άνοικτόν 
στόμα ύπενθυμίζουν ζωηρώς τόν ’Απόλλωνα τού 
Belvedere ( βλ. ίδίως τό άντίγραφον Steinhauser 
τής Basel, ΑΑ 1925, 26 κ. έ. καί είκ. 2-4 καί 
Pfeiff, Apollon, πίν. 53 ), ένώ ή κόμη όμοιάζει πε
ρισσότερον τήν τού Λυκείου ’Απόλλωνος ( βλ. 
λ.χ. Pfeiff, έ.ά. πίν. 52 καί σ. 129 : Scorpios - 
Flecbte). Ή κίνησις τού σώματος, άν κρίνη κα
νείς άπό τήν δλην στάσιν τής κεφαλής, ήτο άρ- 
κετά ζωηρά.

Είς τόν Πίν. 338 δ άπεικονίζεται άκέφαλον 
άγαλμα γυμνού νέου, ΰψ. 0,64 μ., φέροντος μόνον 
χλαμύδα, τό όποιον εύρίσκεται είς τήν οικίαν τού 
μηχανικού κ. Κορκοτσάκη, όδός ’Αλκινόου 9. Τό 
άγαλμα παριστάνει τόν Έρμήν καί έποχή του 
είναι, όπως μαρτυρούν ή όλη ψυχρά έργασία καί ή 
λελεασμένη έπιφάνεια, ό 2ος ή καί ό 3ος άκόμη 
αίών μ.Χ. Καί έδώ φαίνεται πάντως νά ύπάρχη 
άπήχησις κάποιου έλληνικοΰ προτύπου τού 4ου 
π.Χ. αίώνος.

Γ. Δ ΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα: α. Ό ύστεροαρχαϊκός ναός εις Καρδάκι μετά τάς έργασίας, β - γ. ’Απόψεις τοϋ κλασσικού 
ναοΰ εις Ρόδαν μετά τόν καθαρισμόν, δ. Τμήμα τής ΒΑ. γωνίας τοϋ σηκοϋ τοϋ κλασσικού ναοΰ Ρόδας, 
ε - ς'. Νέον Φρούριον Κερκύρας. Τμήμα των (’Αγγλικών) οικοδομημάτων μετά τόν καθαρισμόν
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