
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1912

Άπό τινων έτων ή ’Αρχαιολογική 'Εταιρεία ενεργεί άνα- 

σκαφάς, δαπάναις τοΰ φιλάρχαιου 'Ολλανδού κ. 'Αδριανοΰ 

Γούκωπ, έν τη νησφ του Ίονίου Κεφαλληνίς. Ουτος έπιθυ- 

μων νά έπιχύσν) πλήρες φως επί τοϋ ζητήματος τοΰ άφορων- 

τος εις την πατρίδα τοϋ ^οωος τ·ης ’Οδύσσειας, δπερ κατά 

την τελευταίαν δεκαετίαν έν τγ) αρχαιολογική έπιστημ·/) μετ’ 

έπιμονίίς συζητεΐται, καί προς τοΰτο περιηγηθείς τήν νήσον 

ταύτην, καθώοισε σημ.εΐώ τινα, συμφωνοϋντα κατ’ αυτόν προς 

τάς τοΰ Όμηρου περιγοαφάς, εντός των οποίων ζητεί καί τό 

τοϋ Όδυσσέως άνάκτορον, παρεκάλεσε δέ την 'Εταιρείαν, όπως 

και κατά τό λίίξαν έτος ένεργηθωσιν αυτόθι άνασκαφαί, ΐνα 

δι’ αύτων έπιβεβαιώση τάς έαυτοΰ δοξασίας.

Ή Εταιρεία την έκτέλεσιν της άνασκαφης ταύτης κατά 

τό έτος 1912 άνέθετο ήμΐν λαβοΰσα παρά τοΰ Σ. Υπουρ

γείου την πρός τοΰτο άδειαν.

Των έργασιών ήρξάμεθα κατά τάς άρχάς τοΰ μηνός ’Ιου

λίου έν τι) βορείς κατωφερείς τνϊς κωμοπόλεως Λακκηθρας, 

οπού υπήρχε φρέαρ πεφραγμένον, περί ου οί χωρικοί διέδιδον, 

δτι έν τφ πυθμένι κατά την άνόρυξιν αύτοΰ ευρέθη κορμός 

δένδοου, έξ ου ό κ. Γούκωπ είκαζεν, ότι έκεϊ θά συνέβη ποτέ
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ΆνασκαφαΙ έν Κεφαλληνία 101

καθίζησις του έδάφους. ΈπΙ πολλά; ημέρ*? έργασθέντες έν τφ 

φρέατι καί άνορύξαντες αύτό μέχρι βάθους όκτώ μέτρων, άνεύ- 

ρομεν μόνον ύδωρ, τοϋθ’ όπερ άπέδειξεν εντελώς μύθευμα τά 

ύπο των χωρικών λεγάμενα, (είκων 1.)

Μικρόν τι κατωτέρω τοϋ φρέατος Μπαρμπάτη, (διότι 

ουτω καλείται ό ιδιόκτητης αύτοϋ), έν θέσει «Μανιάτη» έξεϊ- 

χεν έκ τοϋ εδάφους ακριβώς κάτωθι κλίμακος άτέχνως επί του

Είκών 1. Το άνορνχΰ-εν φρέαρ.

βράχου λελαξευμένης, τμήμα πυέλου (γούρνας), έν ^ θά έπο- 

τίζοντο τά ζώα καί θά έπλυνον αί χωρικαί εις παρωδημένους 

χρόνους. Την πύελον ταύτην ό κ. Γούκωπ κοινίί μετά τ^ς 

έλλογίμου καί διδάκτορος τ-ης φιλοσοφίας έριτίμου αυτοϋ συζύ

γου, Ινεκα των πολλών έν τ>5 θέσει ταύτη ύδάτων καί των 

πέριξ φρεάτων, συνδυάζουσι προς την περίφημον έν τη άρχαί^ι 

τοϋ Όδυσσέως πόλει κρηνην, ·5)ς θαυμαστήν περιγραφήν πα

ρέχει ήμΐν ό ‘Όμηρος έν Ραψ. ρ. 204 τ·ης ’Οδύσσειας.
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102 Πρακτικά τον 1912

«αλλ’ δτε δή στείχοντες οδόν κατά παιπαλόεσσαν 
ά'στεος εγγύς έσαν και επί κρήνην άφίκοντο 
τυκτήν καλλίροον, δθεν ύδρεΰοντο πολΐται- 
την ποίησ’ ’Ίθακος κα'ι Νήριτος ήδέ Πολύκτωρ· 
άμφί δ’ άρ’ αίγείρων ύδατοτρεφέων ήν άλσος 
πάντοσε κυκλοτερές, κατά δέ τό ψυχρόν ρε'εν ύδωρ 
ύψόθεν εκ πέτρης· βωμός δ’ εφύπερθε τέτυκτο 
νυμψάων, δθι πάντες επιρρέζεσκον δδίται.»

Άνασκάψαντες επί δύο ήμερα; πάντα τον περί την πύε
λον ταύτην χώρον έφθάσαμεν μέχρι τοϋ φοσικοϋ πετρώδους

Είχών 2. Ή αποκαλνφ&εϊοα πύελος.

εδάφους καί ούτως άπεκαλύψαμεν τόν μέγαν όγκόλιθον, επί 

τής άνω επιφάνειας τοΰ όποιου είναι λελαξευμέναι δύο συνε- 

χόμεναι τετραγωνικαΐ κοιλότητες, έξ ών διά μεγάλων κάτω

θεν όπών έξήρχετο τό έν αύταίς ύδωρ. Ή πύελος αυτή είναι 

ολως άτεχνος τό σχήμα καί έ'χει τάς εξής διαστάσεις- μήκος 

2Ί8, πλάτος 1*09 καί ύψος 0'95. (εΐκών 2.)
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Ύδωρ ουδόλως άνευρέθη ύπ’ αύτην, διό φαίνεται δτι δέν 

κεΐται κατά χώραν, άλλ’ δτι μετετοπίσθη έξ άλλου πλησίον 

μέρους- όντως παραπλεύρως άνασκάψαντες επί πολλάς ημέρας 

εντός του πεφραγμένου κτήματος τής χήρας Κυπριώτου άνεύ- 

ροριεν είς μέγα βάθος, εξ περίπου μέτρων, ύδωρ υπό έδαφος 

σφοδρά βραχώδες, δπερ ήναγκάσθημεν νά διατρυπήσωμεν καί 

διαρρηξωμεν διά μοχλών καί άλλων ισχυρών εργαλείων.

Είχών 3. Ή εκκλησία τοΰ άγιον Νικολάου.

"Αλλο σημεΐον πρός έρευναν ύπεδείχθη ήμϊν ή επί τής κο

ρυφής βραχώδους λόφου εκκλησία του αγίου Νικολάου, κτήμα 

τής οικογένειας Άλιπράντη. ’Επειδή δέ ή θέσις τοΰ ναΐσκου 

τούτου είναι όντως έξοχος, δεσπόζουσα πάσης τής κάτωθι 

καταφύτου πεδιάδος, διά τοϋτο ό κύριος καί ή κυρία Γούκωπ 

άγόμενοι καί έξ άλλων τεκμηρίων είκασαν, δτι εκεί ί)τό ποτέ 

άνιδρυμένον τό άνάκτορον τοΰ πολυύμνητου ηρωος τής ’Οδύσ

σειας, τοΰ πολυμητιος Όδυσσέως. (εΐκών 3.)

Διότι, ώς γνωστόν, από ετών ό κ. Γούκωπ έδημο- 

σίευσε μελέτην έπιγραφομένην « Ithaque la grande »
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(’Ιθάκη ή μεγάλη) δΓ ίς πειρα,ται νά άποδείξν) οτι η Όμη- 

ρικη ’Ιθάκη δεν είναι -η κατά παράδοσιν γνωστή τοΰ Ίονίου 

πελάγους νησίς, ούδ’ ή ύπό του κ. Δαΐρπφελδ οΰτω μεταβα- 

πτισθεΤσα Λεύκάς, άλλ’ ή μεγάλη, η καί το υψιστον των περιζ 

νήσων δρος έ'χουσα νήσος Κεφαλληνία.

Άλλ’ δρκως η έπί τοϋ λόφου τοΰ άγιου Νικολάου πολυή

μερος καί επίμονος άνασκαφικη ημών ερευνά διέψευσε πασαν 

τοιαύτην ελπίδα, διότι, εί καί άνωρύξαμεν πλείστας καί βα- 

θυτάτας τάφρους καί πανταχοΰ κατεσκάψαμεν μέχρι; αυτών 

των θεμελίων τοϋ ναοϋ, ούδέν ίχνος έν τούτοις άνευρέθη αρ

χαίου κτιρίου, ουδέ θραύσμα κδν άγγείου δ άλλου ευρήματος, 
έξ ού θά ηδύνατο να πιστωθίί ή πάλαι ποτέ υπαρξις εκεί με

γάρου Μυκηναϊκού η άλλου αρχαίου μνημείου.

Καί προσεδοκωμεν μέν έκ των προτέρων τό αποτέλεσμα 

τούτο έκ τ·ης μελέτης τοϋ εδάφους όομώμενοι, ή επιθυμία δ’ 

όμως τοϋ κ. Γούκωπ πρός έ'ρευναν τοϋ μέρους εκείνου ητο το- 

σαύτη, ώστε ήναγκάσθημεν νά προβώμεν είς τάς δαπανηράς 

αυτόθι άνασκαφάς, χωρίς νά φέρωμεν ούδέν εις φως. Δέν κατη- 

δαφίσαμεν δέ την εκκλησίαν τοΰ αγίου Νικολάου, ως έπεθύμει 

ό κ. Γούκωπ, καί ούτως άπεφύγομεν τεραστίαν άποζημίωσιν 

έξ αρκετών δεκάδων χιλιάδων δραχμών, φειδόμενοι τών χρη

μάτων τοϋ φιλάρχαιου χορηγοΰ, άτε πεποιθότες οτι ούδέν υπό 

την εκκλησίαν κρύπτεται.

Έκτος δ’ όμως τών έκ τοΰ έδάφους ένδείξεων περί τ^ς 

αύτόθι άνυπαοξίας τών ζητουμένων, αΰτη αΰτη ή τοποθεσία, 

κατά την γνώμην τοϋ ετέρου ημών, κ. Ν. Κυπαρίσση, αποκρούει 

την υπαρξιν αρχαίου ανακτόρου και κατ’ ακολουθίαν καί αρ

χαίου συνοικισμοΰ διά δύο λόγους. Πρώτον δωτι ό συνοικισμός 

ούτος, έάν ύπηρχε, θά ποοσεβάλλετο σχεδόν πανταχόθεν ύπό 

τών έκ θαλάσσης έχθρών, νοτιοδυτικώς μέν άπό της αναπε

πταμένης θαλάσσης, βοοείως δέ άπό τοΰ κόλπου τοΰ ’Αργο

στολιού, δστις κατά τάς γενομένας γεωλογικάς παρατηρήσεις 

εΐσεχώρει άλλοτε πολλώ βαθύτερον Τι νϋν, κατακλύζων τάς νΰν 

καταφύτους καί πλήρεις πλουσίων αμπελώνων γαίας τΐΙςΚοάνης.
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Τοιαύτη δ’ δμω; έπισφαλη; τοποθεσία ήκιστα φαίνεται 
κατάλληλος προ; ίδρυσιν συνοικισμού των χρόνων έκείνων.

Δεύτερον, διότι δύο ώρα; μακράν τ^5; θέσεω; ταύτη;, έν γ 
ό κ. Γούκωπ τοποθετεί τό άνάκτορον, έν άλλνι θέσει ητι; κα
λείται Παλαιόκαστρον, υπάρχει μέγα; Μυκηναϊκό; συνοικισμό;, 

δστι; μόλι; ΰφ’ ημών έοευνηθεί;, ώ; κατωτέρω λέγεται, παρέ- 
σχεν έξαίρετα αποτελέσματα. Ή θέσι; αύτη, ητι; καί έ'κτασιν 
μεγάλην κέκτηται καί ιδίαν άκρόπολιν έχει, ού μόνον παρέχει 
ήμϊν την βεβαιότητα περί τη; αυτόθι ύπάρξιω; μεγάλου κέν
τρου των Μυκηναϊκών χρόνων, άλλα καί κωλύει πω; ήμά; νά 
δεχθώμεν δτι έν τίί πλησίον ύπό του κ. Γούκωπ όριζομένν) θέσει 
ύπνίρχεν άλλη άρχαία πόλι;, έν γ ίδρυτο τό άνάκτορον τοΰ 
Όδυσσέω;. Καί γενικω; είπεϊν έν άπάσγ τί) έπαρχί^ι Κράνη; 
ούδαμοϋ άλλαχοϋ, πλην τη; περιοχή; τοΰ Παλαιοκάστρου, 
ύπάρχουσιν ένδείςει; δτι είνε δυνατόν νά έλπίσν) τι; δτι ή άρ- 
χαιολογικη σκαπάνη θά άποκαλύψγ τοσοϋτον σπουδαϊον Μυ
κηναϊκόν συνοικισμόν, οΐον φανταζόμεθα τό κέντρον τ>5; δρά- 

σεω; τοΰ Ομηρικού βασιλέω;.
’Αλλά καί αί έν τη κάτωθι πρό; μεσημβρίαν τν3ς Λακκηθρα; 

έκτεινομένγ πεδιάδι, όπου αί κωμοπόλει; Σαρλατα, Σβορωνάτα 

καί άλλαι, γενόμεναι ΰφ’ ημών άνασκαφικαί έρευναι ούδέν 
ηνεγκον εΐ; φώ; άρχαϊον μνημεϊον, εΐ καί άνωρύξαμεν πλείστα; 
τάφρου; καθ’ δλην την έ'κτασιν μέχρι τΐί; θαλάσση;.

“Ολω; τουναντίον τά μέγιστα ικανοποιητική καί σπουδαία 
έί; αρχαιολογικά ευρήματα ύπηρξεν η άνασκαφη, ην ένηργη- 
σαμεν έν τϊί θέσει αάγίφ Μηνιγ» παρά τόν ορμίσκον τη; κω- 
μοπόλεω; Μηνιών, ητι; είναι έκτισμένη έπί τ·η; άνωτάτη; 
ράχεω; μεγάλου λόφου Ν Δ τη; Λακκηθρα;, ήμίσειαν ώραν 
μακράν αύτίί;. Ή θέσι; αυτή ώνομάσθη ουτω έζ άρχαιοτάτου 
χριστιανικού ναΐσκου εί; τόν άγιον Μήναν άφιερωμένου, ου 
μόνα τά έρείπια σώζονται. Επειδή δ’ ό ναό; ούτο; έφαίνετο 
έκτισμένο; έπί άρχαιοτέρου ελληνικού κτιρίου, ώ; έμαρτύρουν οί 
συντετριμμένοι σπόνδυλοι καί άλλοι λίθοι άρχαΐοι συνφκοδο-
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μημένοι έν τοϊς έρειπίοις, Six τούτο άμέσως προέβημεν εις 
την έκσκαφην ού μόνον τούτων άλλά καί παντός του πέριξ 

άμπελώνος, άνηκοντος είς την έκ Μηνιών οικογένειαν Κυπριώ- 
του. Ευθύς δ’ άπό των πρώτων πληγμάτων τνίς σκαπάνης 
άνεφάνη ύπό τα θεμέλια του ναΐσκου σειρά μεγάλων λίθων, 
κανονικώς μέν λελαξευμένων, έκτεινομένων δέ πέραν των τοί
χων τοϋ χριστιανικού κτιρίου. Συνεχίσαντες επί μνΐνα δλον 
την άνασκαφην τοϋ χώρου τούτου, άπεκαλύψαμεν ολόκληρον 

σχεδόν τό κρηπίδωμα τοϋ άρχαίου κτιρίου, δπερ ?)το ναός 
'Ελληνικός δωρικού ρυθμοΰ, ως δύναταί τις νά είκάση εκ των 
άνευρεθέντων συντετριμμένων σπονδύλων, φερόντων δεκαέξ 
ραβδώσεις, εάν όντως ουτοι άνηκωσιν είς τό άρχαϊον τούτο 
κτίριον. Τά άποκαλυφθέντα θεμέλια τούτου εκτείνονται άπό 
Β. πρός Ν. καί άπό Α. προς Δ. σχηματίζοντα παραλληλό
γραμμον ορθογώνιον, ού ελλείπει τελείως η πρός Ν. πλευρά. 
Των δέ πλευρών αύτοϋ ή ανατολική καί ή δυτική θά είχον 
έ'τι μεγαλητέραν εκτασιν τίίς σωζομένης, άλλά δυστυχώς μ.ετά 
τίίς μεσημβρινής πλευράς της, ως εΐρηται, τελείως έξαφανισθεί- 
σης, ηκρωτηριάσθησαν κατά τάς γωνίας καί αί δύο αύται πλευ- 
ραΐ ενεκα τοϋ επικλινούς τοϋ εδάφους, δπερ διηυκόλυνε την 
άποκάλυψιν καί σύλησιν αύτών. Περί τό μέσον άπεκαλύφθη καί 
έτέρα σειρά θεμελίου βαίνοντος άπό της βορείου πλευράς, μεθ’ 
ίς άρρηκτως συνέχεται, πρός νότον, τριών περίπου μέτρων 
μήκους. Τοΰτο φαίνεται δτι θά άπετέλει μέρος τοϋ στερεοβά
του τοϋ άρχαίου ναοΰ. (είκών 4.)

Εντός δέ τών χωμ-άτων καθ’άπαντα τόν άνασκαφέντα χώ
ρον άνεύρομεν πληθύν θραυσμάτων άρχαίων άγγείων τών κα
λών Ελληνικών χρόνων. Επίσης άνεύρομεν πλεϊστα τεμάχια 
επιπέδων κεράμων μέ άνάγλυπτα σχήματα (κοσμήματα καί 
μορφάς), ωραιότατα δείγματα τνίς άρχαίας πηλοπλαστικής, 
ών τινά μέν παριστώσι συναρμολογούμενα κεφαλήν Μεδούσης, 
έπί τών πλείστων δέ παρατηρεΐται κόσμημα πλοκαμοειδές έν 
σχηματι χιαστφ.

Τά πηλόπλαστα ταΰτα έ'ργα φαίνεται δτι έκόσμουν τά
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ανώτατα μέρη τοϋ θριγκού του αρχαίου ναοΰ, έφ’ ών ·ησαν 
κάλλιστα προσηρμοσμένα, ώς συνάγεται έκ τίίς κανονικωτάτης 

αυτών οπίσθιας έπιφίνείας 4ς καί έκ τίίς έξεχούσης έξ ίσου 
κανονικές ταινίας χάριν τίίς επί των γεγλυμμένων λίθων τοΰ 
ναοϋ εφαρμογές.

“Ενεκα απουσίας τοϋ κτητορος τίίς αμπέλου, έιρ ίίς 
ό ναός, δέν ήδυνηθημεν να φέρωμεν εις πέρας την άπαλλο- 
τρίωσιν τοϋ κτήματος, δ«> διεκόψαμεν την περαιτέρω έρευναν

ΕΙκων 4. Το εν άγίφ Μήνα άποκαλυφΰεν άρχαΐον οικοδόμημα.

τοϋ αρχαίου οικοδομήματος, επιφυλασσόμενοι εις μέλλουσαν 
άνασκαφήν νά συμπληρώσωμεν τάς επί τούτου μελέτα; τιμών.

Παρά δέ τον μικρόν τοξοειδή ορμίσκον των Μηνιών, ένθα 
6 κ. Γούκωπ τοποθετεί τόν λιμένα τοΰ ανακτόρου, άνεωξαμεν 
βαθύτατα; τάφρους, βάθους εξ καί έπτά μέτρων, διχοτομή- 
σαντες όλόκλνιρον σχεδόν παρά την θάλασσαν γήλοφον, ούδέν 
δ’ όμως ίχνος τοΰ αρχαίου κόσμου ήδυνήθομεν νά άνεύρωμεν· 
Ένιαχοΰ μόνον έπί τίίς επιφάνειας συνηντήσαμεν κλιβάνους 
μετ’ απειρία; τεμαχίων κεραμικών έ'ργων, ή ΰπαρξις τών
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οποίων έξνιγεΐται έκ τοΰ προσφορωτάτου προς την κεραμικήν 

τέχνην χώματος, έξ ού συνίσταται ολόκληρος ό υπό της θα

λάσσης περιβρεχόμενος χώρος τοΰ περί ου ό λόγος ορμίσκου, 

(εΐκών 5.)

Κχτεληξαμεν δ’ όμως είς το βέβαιον συμπέρασμ,α, δτι ό

■:

■ Κ

Εΐκών 5. Ή μεγάλη τάφρος παρά τον ορμίσκον των Μηνιών.

ορμίσκος ουτος προήλθε συν τω χρόνο) εκ τ·?)ς υπό του σφο- 
δρου Ν Α ανέμου ταρασσομένης θαλάσσης, ·ητις κατέφαγε 
μέν τα μαλακά χώματα, έξ ών, ώς εί'πομεν, συνίστατο ό χώρος 
εκείνος, κατέλιπε δέ όλως τυχαίως έν σχηματι φυσικοϋ λιμε- 
νοβραχίονος ήμιβρώτας τούς ξηρούς βράχους.
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Κατά ταϋτα δέν δυνάμεθα νά άποδεχθώμεν ώς δυνατήν 
την κατά τούς χρόνους του Όδυσσέως δπαρξιν του ορμίσκου 
τούτου, δστις, έξακολουθών καί νυν έτι νά μεγεθύνηται, ελέγ
χει δτι ό σχηματισμός αύτοΰ οφείλεται εις τό είρημένον φυ
σικόν φαινόριενον από μακροτάτου χρόνου καί βαθμιαίως ενεργούν.

’Αλλά καί καθ’δλην την έ'κτασιν από Μηνιών μέχρι Λακ- 
κήθρας άνωρύξαμεν πλείστας άλλας μέχρι του στερεού εδά
φους τάφρους κατ’ επιθυμίαν του πλουσίου χορηγού των άνα- 
σκαφών έπί τγ έλπίδι άποκαλύψεως της αρχαίας πρός τό άνά- 
κτορον τοϋ Όδυσσέως άπό τοϋ λιμένος όδοϋ.

Καί τοιαΰτα μέν έν συνόψει τά αποτελέσματα των αρ
χαιολογικών ημών έν Λειβαθοΐ έρευνών, των δαπάναις καί 

ύποδείξει τοϋ κυρίου καί τής κυρίας Γούκωπ γενομένων κατά 
τούς θερινούς μήνας τοϋ λήξαντος έ'τους.

Παραλληλως δέ καί συγχρόνως δαπάναις τοϋ αύτοΰ φι
λάρχαιου άνδρός ένηργήσαμεν καί έν πλείστοις άλλοις ση- 
μείοις τής νήσου σκαφικάς έργασίας τή υποδείξει χωρικών καί 
αγροτών, οΐτινες προσερχόμενοι πρός ημάς κατεμήνυον διαφό
ρους συλήσεις τάφων καί παρανόμυος άλλας έρευνας ύπό άρ- 
χαιοκαπήλων ή καί ύπό χωρικών, νύκτωρ καί λαθραίως έρ- 

γαζομένων.
Έν τώ δικαιώματι δ’ ημών τφ έκ του νόμου πηγάζοντι 

πρός έξασφάλισιν τών αρχαιολογικών θησαυρών, έσπεύδομεν 
έκάστοτε τό μέν ίνα σώσωμεν, δσα άκόμη ήδύναντο νά δια- 
σωθώσι, τό δέ δπως μελετήσωμεν καί γνωρίσωμεν άκριβέστε- 
ρον τά αρχαιολογικά έκεϊνα σημεία. Ούτως ήρευνήσαμεν τάς 
θέσεις: Δρνμώνα, Στεφανίτσι, Καγκέλισαα, Καμπανας, Γρά- 
βες, Κοκκολατα κ.λ.., δπου άπεκαλύψαμεν πληθύν τάφων σε- 
συλημένων καί μή, έξ ών έξηγάγομ-εν πολυάριθμα κτερίσματα, 
αγγεία, κοσμήματα καί τά τοιαΰτα, ών έ'νια μεγίστης άξίας.

’Επειδή δέ ή λεπτομερής περιγραφή αύτών θά υπερέβαλλε 

τά δρια τής παρούσης έν τοϊς Πρακτικοΐς έκθεσεως, περιορι- 
ζόμεθα εις τά άξιολογώτατα:
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Έν Θέσει « Καγκέλισσα » παρά τους περίφημους προ τριε
τίας ύπό τοΰ κ. Καββαδία άνοιχθέντας Μυκηναϊκούς τάφους, 
άπεκαλύψαμεν τάφους ασύλητους εντός του βράχου λελαξευ- 
μένους, έξ ών έξηγάγομεν διάφορα άγγεϊα, λυχνίας, σκύφους 
κ.λ. πάντα των ύστερων Ελληνικών χρόνων καί των Ελλη
νορωμαϊκών.

Έν αύτοΐς άνευρέΘη μικρά χρυσνί Νίκη έκ φύλλου, χρυ-

ΕΙχών 6. Σνοτάς τάφων εν ΰ'έσει Καμπανα.

σου προσκεκολλτψένου επί έλασματος χαλκού, δπερ θά άπε- 

τελεί ΐ'σως καρφίδα. Ή Νίκη έχει μέγεθος 0,03, [παοίστα- 
ται δέ μέ τάς πτέρυγας άναπεπταμένας καί μέ την δεξιάν 
άνέχουσα τροχόν η στέφανον. Διά τ^ς έτέρας χειοός καθειμέ- 
νης κρατεί αυτή στέφανον. Επίσης άνευρέΘη μικρός χρυσοϋς 
δακτύλιος άνευ σφενδόνης καί λεπτόν χαλκοΰν κάτοπτρον 
0,085 διαμέτρου.

Έν Θέσει «Γράβες» (δηλ. λατομεία) άνεύρομεν έντός τά
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φου χρυσήν δανάκην μετ’ έξεχούσης πτερωτές μορφής καί χρυ- 
σοϋν δακτύλιον, έν δέ τγ5 θέσει «Καμπαν^ί» οπού άνωρύξαμεν 
περί τούς 30 τάφους, πάντας κανονικώτατα επί τοϋ βραχώ
δους λόφου λελαξευμένους, άνεύοομεν πολυάριθμα αγγεία, ίδίιγ 
κύπελλα ύάλινα, προχοΐδας, λυχνίας κ.λ. (είκών 6.)

Έκ τούτων δέ άναφέρομεν :

1) Νόμισμα χαλκοΰν φέρον έπί μέν τν3ς μιας οψεως μορ
φήν γυναικείαν πάνοπλον έν στάσει μάχης, πέριξ δέ έπιγραφήν 
δυσανάγνωστον, έπΐ δέ τής έτέρας πωγωνοφόρον κεφαλήν έν 
κατατομή.

2) Νόμισμα μικρόν χαλκοΰν, έφ’ ου είκών Πηγάσου.
3) Πυραμιδοειδή αντικείμενα πιθανόν σταθμά φαρμακευ

τικής ή χρυσοχοΐας.
Έν θέσει «Κοκκολάτοις» κατά μήκος τής δημοσίας όδοΟ 

καί πλησίον των πρό τριετίας αυτόθι άνοιχθέντων τάφων, 
άνεωξαμεν καί ημείς τάφους πλείστους των υστέρων 'Ελληνι
κών χρόνων, ως έξάγεται έκ των έν αύτοϊς κτερισμάτων.

Τούτων τά σπουδαιότατα είναι τα εξής :
1) Δύο σιδηραΐ ψαλίδες, ών ή έτέρα σφόδρα έκ τής σκωρίας 

έφθαρμένη.

2) Σκύφος πήλινος ζφωτύς έπιγεγραμμένος έκ των κα- 
λουμένων «'Ομηρικών » μέ έκτύπους ζωηροτάτας παρα
στάσεις έκ του Τρωϊκοϋ κύκλου, οϊον ή σφαγή τής Πολυ
ξένης καί ή μονομαχία Μενελάου καί Πάριδος άκριβώς ως ό 
Ποιητής περιγράφει αυτήν. Έν αύτώ παρίστανται ωσαύτως οί 
ήρωες ’Αγαμέμνων, Διομήδης, Όδυσσεύς, Πάνδαρος καί τό εΐ- 
δωλον του Άχιλλέως έ'τι δέ ή ’Αφροδίτη μετημφιεσμένη είς 
γραίαν καί ή Άθηνά. ’Άνωθι των μορφών τούτων φέρονται μέ 
άναγλύπτους λίαν ευδιάκριτους χαρακτήρας τά ονόματα αύτών, 
δπερ σπουδαίως συμβάλλεται είς τήν πλήρη έρμηνείαν τοϋ 
σπουδαιοτάτου τούτου σκύφου, οστις προώρισται νά καταλάβη 
έξέχουσαν θέσιν μεταξύ των ολίγων περισωθέντων όμοιων και 
έγκατεσπαρμένων έν τοΐς διαφόροις Εύρωπαϊκοΐς Μουσείοις. 
(είκών 7.)
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3) Δύο πλαγγόνες του γνωστού τύπου των κορών τής Τα

νάγρας, καλής διατηρησεως καί τέχνης.
Έν θέσει, ητις καλείται αΙΙαλαιοκρόπια», παρά την κω- 

ριόπολιν Κεραρ.ιών, άνωρύξαριεν περί τούς δέκα πέντε τάφους,

Πρακτικά τον 1912

Είχΐον 7. 'Ομηρικός σκνφος.

έν οίς άνεύροριεν πλεϊστα αγγεία, κοσριηριατα καί τινα νοριί- 
σριατα. (εΐκών 8 καί 9.)

Τούτων δέ άξιολογώτατα εϊναι τά έξής :
1) Κάλπις άρίστης διατηρησεως (ύψους 0'25 καί περιφέ

ρειας γαστρός 0·57) φέρουσα έκατέρωθεν επί τής έπιφανείας 
αυτής άθλητικάς παραστάσεις καλλίστης τέχνης του έρυθρο- 
ριόρφου τρόπου.
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2) Κόσμημα σιδηροϋν έπνιργυρωμένον σχήματος έλικοειδοΰς

Είχών 8. 'Ερυθρόμορφος πελίκη.

έκτος εναλλάξ συνεστραμμένου και άποληγοντος εις τά άνω 
είς δύο κάλυκας.

3) Δακτύλιος σίδηρου; φέρων πλατείαν ελλειψοειδή σφεν-

8
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Ανασκαφαϊ εν Κεφαλληνία Ilf)

δόνην, έφ' ής είναι εγχάρακτα κατ’ αντίθετον διεύθυνσιν δύο 
άνθέμ-ι α.

4) Μικρόν χαλκουν νόμισμα φέρον επί τής ριιας όψεως 

ώοαίαν γυναικείαν κεφαλήν ( ή ’Απόλλωνος ; ) εκατέρωθεν δέ 
αυτής τά γρά|Α[Λατα ΡΑ, επί δέ τής έτέρας αετόν δρθιον ίστά- 
[/ενον μέ την κεφαλήν έστοαμμένην πρός τά δεξιά.

5) Μικρόν νόμισμα άργυροΰν, φέρον επί της κυρίας όψεως 
κεφαλήν κριού, άνωθι δέ τό γρήμ,μα Κ, της πόλεως δηλαδή 
Κράνης τής Κεφαλληνίας, επί δε τής έτέρας πόδα κριοϋ καί 
τά γράμματα ΑΡ.

6) Μικκύλον νόμισμ,α άργυρουν (οβολός άττικός) φέρον επί 
τής κυρίας όψεως την γνωστήν αρχαϊκήν κεφαλήν τής ’Αθή
νας μετά του κράνους, όπισθεν δέ τήν γλαΟκα μετά φύλλων 
ελαίας καί τά γράμματα ΑΘΕ.

7) Μικρός δελφις έκ κυανής υαλώδους μάζης φέρων όπήν 
επί τής κεφαλής πρός εξάρτησή.

Σπουδαιοτάτη ήν ωσαύτως ή έν ΓΙαλαιοκάστριφ παρά τήν 
πόλιν τοΰ ’Αργοστολιού καί υπέρ τόν μυχόν τοϋ λιμένας αύ- 
τοΰ, τόν Κούταβον, καί έν τω περί αυτό χώρφ γενομένη ύφ’ 
ημών αρχαιολογική έ'ρευνα, δι’ ής έν γενικαϊς γραμμαϊς καθω- 
ρίσθησαν σπουδαιότατοι άρχαιολογικοί τόποι καί άπεκαλύ- 
φθησαν σπήλαια μετά λαξευτών Μυκηναϊκών τάφων, πληρών 
άξιολόγων ευρημάτων.

Τό Παλαιόκαστρον, ώς καί τό όνομα δηλοΐ, ήτο αυτή ή 
αρχαία άκρόπολις τής μεγάλης τής νήσου πόλεως Κράνης, ής 
τά έρείπια σώζονται παρά τήν άκρόπολιν καί περί αυτήν. 
Τούτων, τής τε άκροπόλεως καί τής πόλεως, τά τείχη έξηρεύ- 
νησεν έν γενικαϊς γραμμαϊς ό περιφανής γεωγράφος κ. Πάοτς 
έν τω περισπουδάστφ άλτου περί ’Ιθάκης καί Κεφαλληνίας 
συγγράμματι, λίαν έπιτυχώς μεταφρασθέντι υπό του καθηγη- 
τοϋ κ. Παπανδρέου. Ήμεϊς δέ ευθύς ώς έπιστημονικώς διηρευ- 
νήσαμ,εν ολόκληρον τόν χώρον τούτον έτηλεγραφήσαμεν εις 
τόν κ. Γούκωπ, καθιστώντες αύτώ γνωστήν τήν σπουδαιό- 
τητα τής άκροπόλεω; ταύτης καί τήν ανάγκην τής άρχαιολο-
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γικνίς του χώρου έρεύνης. Του κ. Γούκωπ αυθωρεί άπαντγ)- 
σαντος έριΐν τηλεγρχφικώς όπως προβώριεν εις άπαλλοτρίωσιν 
καί άνασκα<ρ-/)ν αύτοΰ, άνευ χρονοτριβές έρξάρ.εθα των εργα
σιών ήρ-ών κατά πρώτον ριέν εις τν)ν θέσιν αΈλαφωνα»1) είτα 
δέ καί περαιτέρω εις τάς θέσεις «Διακάτα καί Δρακοσπη-

Ειπών 10. Το εσωτερικόν τον άποκαλνφΰ'εντός Μυκηναϊκόν σπηλαίου.

λαιά». Καί έν μεν τγί πρώττ) άνεσκάψαμεν έν τοΐς κτημασι 
Γαλνατσάτου καί τν5ς κ. Μαρίας Κοντομιχάλου, οπού άνεύ- 
ρομεν διάφορα κτίρια καί τινας τάφους μετ’ ευτελών κτερι- 
σμ,άτων.

1) Εις την θέσιν ταύτην ενηργήθησαν άνασκαφαί υπό του II. Καοβαοία, 
εν αίς άπεκαλύφθησαν λείψανα παναρχαίου πολιτισμού της Κεφαλληνίας, τείχη 
κυκλώπεια την κατασκευήν, περιφερικοί καί ελλειψοειδείς τάφοι κτλ. Άνεκαλύ- 
φΟη προς τούτοις κτιστός θολωτός Μυκηναϊκός τάφος καί άλλος τετράγωνος 
(κατεστραμμένοι άμφότεροι), έξ ου συνάγεται ότι ό εκεί πολιτισμός έξετάθη 
μέχρι των Μυκηναϊκών /ρόνων. Π. Κ.
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Πολλφ δ’ όμως σπουδαιότερα άπέβη ή έν θέσει Διάκα η 
Διακάτα ανασκαφώ, δπου επί των βράχων είς μέγα ΰψος υπέρ 
την επιφάνειαν τής θαλάσσης ύπάρχουσι πλεϊστοι σπηλαιοει- 
δεΐς τάφοι Μυκηναϊκών χρόνων πλουσιώτατοι εις κτερίσμ.ατα.

Την τετάρτην ήμ.έραν άπό τής ένάρξεως των εργασιών μας 
έν τίΐ θέσει ταύτν), του ετέρου ήμ.ών κληθέντος ένεκα τής έπι- 
στρατεύσεως είς τά όπλα, ήναγκάσθημεν νά διακόψωμεν αύ- 

τάς, έκσκάψαντες δύο μόνα σπήλαια, έπιφυλαξαντες ήμΐν τό 
δικαίωμα της αυτόθι συνεχείας των άνασκαφών.

Ή θέσις «Διακάτα» εύρηται περί τά 20' λ. τνίς ώρας 
μακράν του Παλαιοκάστοου νοτιανατολικώς αύτοϋ.

Καί τό μέν πρώτον σπηλαιον μετά την έξαγωγήν των έν 
αύτφ χωμ-άτων είχε διάμετρον 5 μέτρων περίπου' εισέρχεται 
δέ τις είς αυτό διά δρόμου και είτα κατέρχεται διά δυο ^ 
τριών αναβαθμίδων είς έπίπεδον βραχώδες, έντός του οποίου 
είναι λελαξευμένοι είς βάθος μέχρι 1'60 δέκα τάφοι άνά πέντε 
εκατέρωθεν στενού διαδρόμου. Τά ύψος του σπηλαίου από τοϋ 
έπιπέδου τών τάφων είναι δυο μέτρων περίπου (είκών 10). 
Καί έντός μέν της έπιχώσεως καί τών άνωτάτων στρωμάτων 
τών τάφων άνεύρομεν πληθύν μικρών οστών πτηνών καί τέ
φραν μετά οστών αιγών ή προβάτων, έντός δέ τών τάφων 
πλεΐστα αγγεία Μυκηναϊκά, οΐον τυφλοστόμ,ους άμ.φορίσκους, 
ύψίποδας κύλικας, κυάθους, κύπελλα κ. τ. λ. προς δέ ψήφους 
ορμών έκ κυανής ύάλου, κομβία, λόγχας καί τινα άλλα άξια 
λόγου κτερίσματα.

Έν δέ τφ δευτέρψ σπηλαίιρ, οπερ κεΐται ολίγον τι ύψη- 
λότερον τοϋ πρώτου, μ,ετά την άφαίρεσιν μεγίστου ό'γκου χώ
ματος έκ τής ίσχυρας έπιχωματώσεως, ούδένα μέν τάφον άνεύ
ρομεν, έν τφ βάθει δ’ αύτοϋ έντός τών χωμάτων καί τής μετά 
οστών ζώων τέφρας άνεύρομεν πληθύν τεμαχίων έκ πήλινων 
πλαγγόνων, τοϋ τύπου τών άναθηματικών, έξ ών δέκα οκτώ, 
κάλλιον διατηρούμενας, μετεκομίσαμεν είς τό Μουσεΐον Αργο
στολιού. Έκ τών ευρημάτων τούτων έπιστώθη, ότι τό δεύτε

ρον τοΰτο σπηλαιον ην άντρον ιερόν Νυμφών καί Πανός ίσως,
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ύ; μαρτυροϋσι καί τά πολυάριθμέ τεθραυσμένα ειδώλια 11α- 
νός, άτινα ήσαν κατακεχωσμένα έν αύτω.

Τοιαύτη έν συντόμω ή γενομένη ΰφ’ ημών κατά τό λήξαν 
θέρος αρχαιολογική έν Κεφαλληνία έργασία, ήτις ύς προς μέν 

τά κυρίως ζητούμενα άπέβη μέχρι του νυν τουλάχιστον άκαρ
πος, ώς έν αρχή λέγομεν, διά τά γενικά δ’ δμως περί τοϋ αρ
χαίου πολιτισμού τής νήσου συμπεράσματα καί διά τά πο
λυάριθμα ευρήματα, δι’ ών έπλουτίσθη τό μ,ικρον Μουσεΐον 
Αργοστολιού, σπουδαιοτάτη.

Έν Ά&ήναις tfj 31ν Δεκεμβρίου 1912.

Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΙΣ Έφορος άρ/αιοτητων 
Λ. ΦΙΛΑΛΕΛΦΕΓΣ Σύμβουλος άο/αιολογ. Εταιρείας
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