11. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΕΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Όφειλομένη εις την ερευνάν τών δυο προηγηθεισών άνασκαφικών πε
ριόδων, ή άποκάλυψις μεγάλου καμπυλόγραμμου τοίχου καί συνανήκοντος
δαπέδου εξ ορθογωνίων πλακών υπό τά θεμέλια τής παλαιοχριστιανικής βα
σιλικής, άφήκε πολλά άλυτα προβλήματα ως προς τήν μορφήν τοΰ κτίσματος τοίίτου καί τον προορισμόν του. ’Απάντησις εις τά ερωτήματα, τά όποια
έτέθησαν μετά τήν άποκάλυψιν τών ερειπίων τοΰ αρχαίου οικοδομήματος, θά
ήδΰνατο ίσως νά δοθή δι' εξαντλητικής άνασκαφικής έρεΰνης, έπεκτεινομένης μάλιστα καί εις τον περιβάλλοντα τήν βασιλικήν χώρον. Άλλ’ ή έπέκτασις αυτή επί τοΰ παρόντος δεν είναι δυνατή, διότι απαιτείται ή υπό τοΰ δη
μοσίου εξαγορά μέρους τών παρακειμένων κήπων άνηκόντων εις ίδιώτας.
'Η μικρά πίστωσις, ήτις διετέθη υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά
τό 1957, έχρησιμοποιήθη εις άνασκαφήν τής Β. πλευράς τοΰ χώρου καί εις
δοκιμαστικήν έρευναν κατά τό ΝΑ. άκρον αυτοΰ, πρός διακρίβωσιν τής έκτάσεως τοΰ πλακόστρωτου δαπέδου τοΰ αρχαίου κτίσματος.
Τον χώρον τής Β. πλευράς, διήκοντα παραλλήλως πρός τό θεμέλιον τοΰ
εξωτερικού τοίχου τής βασιλικής, κατελάμβανον τά θεμέλια προχείρων κτισμάτων τών χρόνων τής Ενετοκρατίας, τά όποια έστηρίζοντο επί στερεάς
έπιχώσεως άποτελεσθείσης κυρίως έκ παλαιοχριστιανικών κεράμων στέγης.
Ύπό τήν στρώσιν ταύτην καί εις βάθος 1 μ. υπό τό επίπεδον τών ψηφιδω
τών δαπέδων τής βασιλικής, μετά τήν άφαίρεσιν τών προχείρων κτισμάτων,
ευρέθη καλώς διατηρουμένη ή πλακόστρωσις τοΰ αρχαίου κτηρίου εις έκτασιν 11 μ. μήκους (είκ. 1). Τό δάπεδον τοΰτο άποτελεΐται έκ πλακών ποικί
λου μεγέθους. Τινές έχουν μήκος μέχρι 1.80 καί πλάτος 1 μ. Αί άρμογαί αυ
τών έχουν ροπήν από ΝΑ. πρός ΒΔ., δπως καί εις τά άλλα σημεία τά άποκαλυφθέντα κατά τήν άνασκαφήν τοΰ παρελθόντος έτους, δπερ άποδεικνυει
καί τον ΒΔ. προσανατολισμόν τοΰ οικοδομήματος.
Υπάρχουν πλάκες, αί όποϊαι κατά τήν μίαν γωνίαν φέρουν εγκοπήν δια
τήν προσαρμογήν πρός αντίστοιχον εξοχήν τής γειτονικής

πλακός. ’Αλλά

συχνά κατά τήν τοποθέτησιν τών πλακών δεν έλήφΟησαν υπ’ όψιν αί έγκοπαί αΰταί. Τοΰτο υποβάλλει τήν σκέψιν δτι έγένετο δευτέρα χρήσις τών
πλακών ένταΰθα, δτι αυται έλήφθησαν έξ άρχαιοτέρου ίσως κτίσματος και
δτι ή διαμόρφωσις τών πλακών με έγκοπάς ανάγεται εις τήν πρώτην χρήσιν
αυτών. Πράγματι εις τό πτερόν αρχαϊκών ναών τήν πλακόστρωσιν στηρι*
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ζουν οί κρατευταί, τοποθετούμενοι υπό την προσαρμογήν, δι’ εγκοπών κα'ι
προεξοχών, τεσσάρων πλακών τοΰ δαπέδου. Οί λίθοι αυτοί σώζονται κατά
χώραν εις μεγάλην έκτασιν έν τώ ναφ τής Άρτέμιδος έν Κερκύρρι. Άλλ ως
υποστήριγμα τών πλακών τοΰ έρευνωμένου δαπέδου δεν έχρησιμοποιήθη ό
τρόπος οΰτος. Αί πλάκες στηρίζονται έπί στρώματος λατύπης, προελθουσης
έκ τής νέας έπεξεργασίας τών ιδίων πλακών.
'Η δοκιμαστική έρευνα εις τό έκ διαμέτρου αντίθετον ΝΔ. ά'κρον τοΰ
χώρου, προ τοΰ τριβήλου τής βασιλικής, έδειξεν δτι μέχρι τοΰ σημείου τοΰτου,
δηλ. εις άπόστασιν 35 μ. από τήν βορείαν άπόληξιν τοΰ καμπυλόγραμμου
τοίχου, έκτείνεται ή πλακόστρωσις. Καί εδώ ή ροπή τών αρμογών τών πλα
κών έχει τον αΰιόν προσανατολισμόν ως καί εις τά ά'λλα σημεία (εϊκ. 1). Τό
δάπεδον συνεχίζεται προς Ν. καί προς Δ. υπό τήν έπίχωσιν τών παρακειμέ
νων ιδιωτικών κήπων, ένφ τό προς Α. μέρος αΰτοΰ εΰρέθη κατεστραμμένον
έκ τής κατασκευής τοΰ θεμελίου τοΰ νάρθηκος τής βασιλικής, άποκαλυφθέντος έν μέρει. Εις όμοίαν αίτίαν οφείλεται καί ή καταστροφή του εις τον
Β. τομέα τοΰ άνασκαπτομένου χώρου. Τό άποκαλυφθέν έκεΐ δάπεδον σώζε
ται εις πλάτος 3 μ. Κατά τήν Β. πλευράν αΰτοΰ εΰρέθη θεμέλιον προσκτίσματος τής βασιλικής, παράλληλον προς τον έξωτερικόν τοίχον αυτής, διά τον
όποιον είχε χρησιμοποιηθή υλικόν εξ αρχιτεκτονικών μελών τοΰ 5ου π.Χ. αιώνος αλλά καί θραύσματα τών πλακών τοΰ έρευνωμένου κτηρίου. Τό παλαιο
χριστιανικόν πρόσκτισμα στηριζόμενον έπί τοΰ έξωτερικοΰ Β. τοίχου τής βα
σιλικής έσχημάτιζε μακρόστενον αίθουσαν, χάριν τής οποίας διετηρήθη μόνον
κατά τήν έκτασίν της καί έχρησιμοποιήθη τό άποκαλυφθέν άρχαϊον δάπε
δον. Εΰρέθησαν δέ κατά χώραν, εις τό σημείον τοΰτο, έμπεπηγμένοι έντός
τοΰ αρχαίου δαπέδου, τρεις αμφορείς, τών οποίων ή αναγωγή εις τήν πα
λαιοχριστιανικήν εποχήν δεν τίθεται υπό αμφιβολίαν (πίν. 27α). ’Ολίγον ΰψηλότερον τοΰ δαπέδου εΰρέθη καί ακέραια οίνοχόη τής ιδίας έποχής (ΰψ. 0.15).
Τό άρχαϊον δάπεδον προς Δ. διακόπεται υπό μικροΰ άψιδωτοΰ κτίσματος στηριζομένου άφ’ ενός μέν έπ5 αΰτοΰ, άφ’ ετέρου δέ, κατά τό άκρον, έπί
τοΰ βορείου έξωτερικοΰ τθεμελίου τής βασιλικής. Κατά τήν έσωτερικήν Δ. ό'ψιν
τό μικρόν αψιδωτόν κτίσμα σώζει ψηφιδωτόν κείμενον εις τό έπίπεδον τών
λοιπών ψηφιδωτών τής βασιλικής, δηλ. 1 μ. υπέρ τήν έπιφάνειαν τής άρχαίας πλακοστρώσεως, επομένως καί υπέρ τήν στρώσιν τών παλαιοχριστιανι
κών κεράμων. Τοΰτο άποτελεΐ άποφασιστικήν ένδειξιν δτι ή πρώτη βασιλική
είχε καταστραφή υπό πυρκαϊάς κατά τήν πρώιμον παλαιοχριστιανικήν έποχήν καί δτι άνψκοδομήθη εις χρόνον μή άπέχοντα πολύ τής πρώτης ίδρΰσεως αΰτής. Κατά τήν άνοικοδόμησιν αυτή περιωρίσθη κατά πλάτος, ένφ έπί
τοΰ άκραίου βορείου κλιτούς άνιδρύθη τό αψιδωτόν κτίσμα, τό όποιον στη
ρίζεται έν μέρει έπί τοΰ θεμελίου τής πρώτης βασιλικής. Ή διαδοχή τών δύο
6
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παλαιοχριστιανικών οικοδομικών περιόδων φαίνεται εις το σχεδιογράφημα
τομής (είκ. 2), ως καί τά αρχαιότερα στρώματα μέχρι τοϋ φυσικοί εδάφους,
υπό τό άρχαΐον πλακόστρωτον δάπεδον.
"Ως προς την άνωδομίαν τοΰ έρευνωμένου κτηρίου ενδείξεις τινές, ως ή
μορφή τοΰ σφζομένου ερειπίου καί αρχιτεκτονικά ευρήματα περισυλλεγέντα
καθ’ δλην την έκταση» τοΰ χώρου, θά ήδόναντο νά οδηγήσουν εις προσω
ρινά μόνον συμπεράσματα.
’Έχει παρατηρηθή δτι ό καμπυλόγραμμος τοίχος είναι ισοπεδωμένος

Είκ. 2. Τομή κατά πλάτος τοΰ Β. κλιτούς. 1. στρώμα πρωτοκορινθιακόν
2.

αγγεία 6ου - 4ου αίώνος 3. χονδροειδή αγγεία 4. πλακόστρωτον δάπε

δον καί καμπυλόγραμμος τοίχος 5. στρώμα κεράμων παλαιοχριστιανικής
βασιλικής 6. ψηφιδωτόν δάπεδον βασιλικής β' περιόδου.

όμαλώς κατά την επιφάνειαν αυτού. Τό γεγονός τοΰτο επιδέχεται διττήν ερ
μηνείαν: 1) δτι ή οίκοδόμησις τοΰ κτηρίου ουδέποτε ετερματίσθη, 2) δτι ή
άνωδομία του άπετελέσθη έκ πλίνθων ωμών ή ξύλων, απαιτούσα ομαλήν καί
ϊσόπεδον βάσιν, ήτις είναι αυτή ή σωζομένη άνω επιφάνεια τοΰ τοίχου.
Αλλά τό εύρείίέν εφέτος άπότμημα μαρμάρινης ζφφόρου μέ άνάγλυφον
βλαστόσπειραν άκάνθης, εργασίας τοΰ 1ου π.Χ. αώνος, ’ίσως ανήκει εις τον
γλυπτόν κόσμον τής άνωδομίας τοΰ κτηρίου. Πολλά τμήματα άνήκοντα εις
τήν ιδίαν ζωφόρον εΐχον εΰρεθή καί κατά τά προηγούμενα έ'τη εις διάφορα
σημεία τοΰ άνασκαπτομένου χώρου, πάντοτε δέ υπέρ τό επίπεδον τοΰ πλακοστρώτου δαπέδου.
'Ως προς τον καθορισμόν τοΰ προορισμού τοΰ κτηρίου, σημαντικόν είναι
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τό εύρεθέν χαλκοΰν σΰμβολον, διαμ. 0.02 μ., άπεικονιζόμενον είς την εΐκ. 3
(κάτω δεξιά). Φέρει έσφραγισμένον σύμπλεγμα των γραμμάτων ΝΒ, άνω
στέφανον (;). Νομίζω δτι πρόκειται περί δικαστικού συμβόλου, δ'περ
ανάγεται είς την ρωμαϊκήν εποχήν. Το εύρημα είναι βεβαίως μεμονωμένον,
αλλά δεν δύναμαι να άρνηθώ την ένδιαφέρουσαν ένδειξιν (αν είναι ό'ντως

Εΐκ. 3. ΧαλκοΟν σύμβολον καί λατινικοί σφραγίδες
έκ τής άνασκαφής Παλαιοπόλεως Κέρκυρας.

δικαστικόν σΰμβολον) δτι ό χώρος έχρησίμευε κατά τούς πρωίμους ρωμαϊ
κούς χρόνους ως τόπος δικαστικών συνελεύσεων.
Είς την υστέραν ρωμαϊκήν εποχήν ανήκουν τά λατινικά επί αμφορέων
σφραγίσματα, είκονιζόμενα επί τής είκ. 3: Μ. Corelvi. Τό μόνον πιθανόν
έ'τερον παράδειγμα τής σφραγΐδος αυτής αναγράφεται εις τό CIL. III, 7039. 6,
μέ πιθανήν προέλευσιν τάς ’Αθήνας. Ή σφραγίς EPiDi calaman εύρίσκεται επίσης επί λαβής έκ Κορίνθου (Μουσ. Κορίνθου άριθ. 2-28-112). "Ομοιοι
έχουν δημοσιευθή εις τήν Ephemeris

Epigraphica VIII, 242, 16 καί

242, 33, προερχόμενοι έκ Τάραντος. (Τάς πληροφορίας αύτάς οφείλω εις τήν
εύγενή καλωσύνην τής Κας Elisabeth L. Will, τήν οποίαν καί ευχαριστώ
θερμώς.)
Μεταξύ τών μικρών κινητών ευρημάτων τής άνασκαφής σημαντικό
τερα είναι τά εξής:
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Άπότμημα σφονδύλου δωρικού κίονος έξ άσβεστολτθου τοϋ 5ου π.Χ.
αϊώνος.
Άποτμήματα μαρμάρινων λεοντοκεφαλών έξ υδρορροής τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος, όμοιου τΰπου προς τάς έντετειχισμένας εις τούς τοίχους τής βασιλικής
λεοντοκεφαλάς.
Όστρακα αγγείων κορινθιακών, έν οΐς πυθμήν κύλικος μετά δακτυλιοει
δούς βάσεως. Φέρει μελανόμορφου παράστασιν σειρήνος μετ’ επιθέτου λευ
κού χρώματος επί τού προσώπου καί βαθέος έρυτθροΰ επί τών πτερών καί
τής ουράς (πίν. 27βΐ). Είναι μίμησις αττικών κυλικών (550 525 π.Χ.).
Όστρακον έξ αττικού κρατήρος τού 5ου π.Χ. αιώνος (πίν. 27 β2).
Τμήμα εκ τού δεξιού μέρους άνθεμωτοϋ πήλινου άκροκερα'μου, επί τοϋ
οποίου σιόζονται τέσσαρα πέταλα. Τό άνθέμιον θά είχεν εννέα ή επτά πέ
ταλα, ανάγεται δέ εις τον 5ον π.Χ. αιώνα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΤΤΟΛΙΤΗΣ
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ΠΑΕ 1957,—Π. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΛΑ10Π0ΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

α. Παλαιόπολις. Κέρκυρας. Παλαιοχριστιανικοί άμιρορεΐς κατά χώραν.

fi. 1. Άτότμημα κορινθιακής κάλικος μέ ,ταράστασιν σειρήνας.
2, Άπόταημα αττικού αγγείου τού 5ου αιώνας.
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