18. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Συστηματική άνασκαφή ρωμαϊκού λουτρώνος και άρχαιοτέρου άποθέτου,
άποκαλυφθέντος ύπό το επίπεδον του δαπέδου του, διεξήχθη έν Παλαιοπόλει
κατά τούς μήνας Ιούλιον καί Αύγουστον τού 1961. Τής άνασκαφής ταύτης
είχε προηγηθή, τώ 1959, εις τον χώρον αυτόν καί έν τώ πλαισίω των άνασκαφών τής Παλαιοπόλεως, δαπάνη τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας έκτελεσθεϊσα δοκιμαστική έρευνα, ή οποία συνεχίσθη τω 1960 διά πιστώσεως τής 'Υπη
ρεσίας ’Αρχαιοτήτων. Τόσον ή

σημασία άπό άπόψεως αρχιτεκτονικής των

άποκαλυφθέντων ερειπίων, δσον καί το ενδιαφέρον, το όποιον εΐχον παρου
σιάσει κινητά τινα ευρήματα ( π.χ. ή μαρμάρινη κεφαλή « Διονύσου »,

ΠΑΕ

1959 ) έδικαιολόγουν τήν άνάληψιν συστηματικής άνασκαφής προς εντελή άποκάλυψιν του λουτρώνος, αφού καί ό περιβάλλων. χώρος, άνήκων εις το κρατι
κόν Ίνστιτοϋτον ’Ελαίας, δεν άπήτει δαπάνην άπαλλοτριώσεως.
Εις τήν παρούσαν έκθεσιν άναπτύσσονται τά άποτελέσματα τής τελευ
ταίας άνασκαφής, άλλα διά τήν κατανόησιν τού οικοδομικού συμπλέγματος
παρατίθεται σχεδιογράφημα τής δλης κατόψεως καί απεικονίζονται εύρήματά τινα τής προηγηθείσης δοκιμαστικής έρεύνης.
Έκ τού σχεδιογραφήματος ( είκ. 1 ) φαίνεται ό προσανατολισμός τού
κτηρίου κατά τον άξονα ΝΔ. - ΒΑ. μέ τήν κυρίαν είσοδον τού μεγάλου θαλά
μου A επί τήςΒΑ. πλευράς (πίν. 72α). ’Από τήςκατευθύνσεως ταύτης ή προσπέλασις τού θαλάμου έγίνετο διά μέσου άλλων διαμερισμάτων ή κεκαλυμμένης στοάς, τής όποιας τό δάπεδον, διατηρούμενον έν μέρει, είναι έστρωμένον
μέ χονδροειδές ψηφιδωτόν. Άφ’ ετέρου ό προς τά ΝΑ. τών άποκαλυφθέντων
διαμερισμάτων χώρος άπετέλει τήν υπαίθριον αυλήν τού βαλανείου.
Τό δάπεδον τού θαλάμου Α στηρίζεται επί στύλων ύποκαύστου καί
κοσμείται διά ψηφιδωτού, τού όποιου μόνον ολίγα τμήματα έχουν διατηρηθή (πίν. 72β). Τό διακοσμητικόν θέμα σχηματίζει ομοκέντρους κύκλους έξ
έπαλλήλων τριγώνων περιβαλλομένων υπό πλοχμού καλυκοειδούς έγγραφομένου εντός τετραγώνου πλαισίου. Αί μεταξύ τής περιφέρειας τού κύκλου καί
τών πλευρών τού τετραγώνου πλαισίου γωνίαι πληροΰνται μέ φύλλον κισσού.
Τό κεντρικόν έγκόλπιον, συνήθως κοσμούμενον μέ ρόδακα, κεφαλήν Μεδούσης
κλπ., έλλείπει. Αί ψηφίδες, χρώματος λευκού, μέλανος, έρυθροΰ, φαιού, έχουν
διαστάσεις κατά τι μεγαλυτέρας τού 0.01 κυβ. μ.
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Τήν ΒΔ. πλευράν του θαλάμου Α καταλαμβάνει ΐσου πλάτους άψιδωτή δεξαμενή ψυχρού υδατος, βάθους 1.10 μ., εις τήν οποίαν κατήρχοντο διά
δύο βαθμιδών έκτισμένων μέ τούβλα. Εις τήν ΝΑ. πλευράν ό θάλαμος άπολήγει

Είκ 1. Κάτοψις τοϋ ρωμαϊκού βαλανείου.

εις ήμικυκλικήν κόγχην ( νυμφαΐον ), της οποίας τό δάπεδον ήτο έστρωμένον
μέ πλακίδια μαρμάρινα. Ό θάλαμος επικοινωνεί προς τήν συνεχομένην κατά
τήν ΝΔ. πλευράν αίθουσαν Β διά θύρας, της οποίας σώζεται τό λίθινον κατώφλιον.
'Η αίθουσα Β δεν έχει ύπόκαυστον, είναι δέ έστρωμένη δι’ άπλοΰ ψηφιδωτού
μέ κόσμημα δικτυωτού χρώματος μέλανος επί λευκού βάθους, πλαισιούμενον
υπό έρυθράς ταινίας.
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Εις τούς προς ΝΑ. τής αίθούσηςΒ συνεχομένους δύο μικροτέρους θαλάμους
τά δάπεδα έστηρίζοντο επί στυλίσκων ύποκαύστων καί έ'χουν καταρρεύσει,
ολίγα δέ μόνον υπολείμματα των στρογγυλών καί τετραγώνων οπτόπλινθων των
στυλίσκων εύρέθησαν κατά χώραν. ’Ενταύθα παρετηρήθη ότι εις μεταγενε
στέρους τής ίδρύσεως τού βαλανείου χρόνους ό έγκάρσιος τοίχος, ό χωρίζων
τά δύο δωμάτια, εΐχεν άφαιρεθή καί ό χώρος διερρυθμίσθη προς άλλην χρήσιν,
ώς δεικνύουν εστία έκ τούβλων προχείρου κατασκευής καί σωρός θαλασσίων
οστράκων εύρεθέντων εντός τού άκραίου δωματίου.
Οί θάλαμοι Γ καί Δ, εντός των οποίων διατηρούνται κατά χώραν πολλοί
στυλίσκοι έξ οπτόπλινθων των ύποκαύστων, άπετέλουν τό θερμόν λουτρόν.
’Εκτός τού πυραύνου ύπό την δεξαμενήν θερμού υδατος τού θαλάμου Γ ( πρβ.
ΠΑΕ 1959 )

δεύτερον

πύραυνον είχε προστεθή μεταγενεστέρως έξωθι τής

άψΐδος τού θαλάμου Δ. Διεπιστώθη ότι τό δάπεδον τού τελευταίου αύτοΰ ήτο
έστρωμένον

διά τετραγώνων

οπτόπλινθων, διαστ. 0.50 X 0.50 X 0.05 μ.,

αί όποΐαι φέρουν διαμπερείς όπάς προς στερέωσιν έπί τού συμπαγούς κονιάματος.
Τά ύπόκαυστα των δύο θαλάμων επικοινωνούν διά καμαροστεγοΰς υπονόμου
διερχομένης έγκαρσίως τού

χωρίζοντος αυτούς θεμελίου.

’Έξωθι τής νοτίας γωνίας τού θαλάμου Δ προσετέθη, εις δευτέραν οικο
δομικήν περίοδον τού βαλανείου, μακρόστενος αίθουσα, επικοινωνούσα διά θύρας
προς τον παρά τήν άψΐδα χώρον, ένθα τό μεταγενέστερον πύραυνον. Ενταύθα
παρετηρήθησαν στρώσεις δύο εποχών, είς τήν δευτέραν δέ χρονολογικώς
περίοδον άνάγεται ή τοποθέτησις σφονδύλου κίονος, προς χρήσιν ώς ποδός
τραπέζης. Οί τοίχοι τής αιθούσης δεν συνδέονται όργανικώς προς τον τοίχον
τού βαλανείου καί είναι προχείρου κατασκευής έκ μικρών λίθων καί κονιά
ματος.
Τά ΒΔ. τών θαλάμων Γ καί Δ άποκαλυφθέντα θεμέλια μικρών διαμερι
σμάτων

περιέκλειον σωρούς τέφρας, όφειλομένης είς τον κατά περιόδους

καθαρισμόν

τών

πυραύνων.

Οί τοίχοι τού βαλανείου, πάχους 0.60 - 0.75 μ., σώζονται είς ύψος
0.80 - 1.00 μ., δηλ. κατά τό ύψος περίπου τών άρτίως διατηρηθέντων στυλί
σκων τού ύποκαύστου, τούς οποίους έγκλείουν. Είναι κατεσκευασμένοι, ώς
καί εκείνοι, δι’ οπτόπλινθων καί κονιάματος. Διάφορος είναι ή τοιχοδομία τού
ΒΔ. τοίχου τής αιθούσης Β καί τής δεξαμενής Α, δεικνύουσα σύστημα αρμολο
γίας μικρών λίθων κατά ρόμβους, ή ίσοδομικόν, πλαισιούμενον υπό δόμων
οπτόπλινθων.
Τό θεμέλιον, έξετασθέν επ’ ευκαιρία βαθυτέρας σκαφής κατά μήκος τής
ΒΑ. εξωτερικής πλευράς τού θαλάμου Δ προς στρωματογραφικήν έ'ρευναν, συνίσταται έκ μικρών ορθογωνίων λιθοπλίνθων συνδεομένων διά κονιάματος, έδραζομένων δέ έπί παχυτέρας ύποθεμελιώσεως έξ άργών λίθων. Τό όλον θεμέλιον
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εχει ύψος 0.60 μ. ύπο την εύθυντηρίαν καί εξέχει της εις ΰψος 1.06 μ. σωζομένης άνωδομίας κατά 0.40 μ. Όθεν τά ύπόκαυστα διαμερίσματα δεν ήσαν υπό
γειοι χώροι, άλλ’ έξεϊχον τοϋ εδάφους, ώστε ή είσοδος εις τούς

θαλάμους

θά έγίνετο διά τριών τουλάχιστον βαθμιδών.
’Άφθονα τεμάχια όρθομαρμαρώσεως, εύρεθέντα εντός τοϋ στρώματος τοϋ
έπισωρευθέντος έκ τής καταστροφής τοϋ κτηρίου, μαρτυρούν περί τήςλαμπράς
όψεως αύτοΰ. Πολλά φέρουν άνάγλυφα σπειροειδών φύλλων άκάνθου (πίν. 73α)
Το πάχος τών έκ λευκοΰ μαρμάρου πλακών ποικίλλει άπο 0.015 έως 0.025 μ.
Εις την στέγην τοϋ λουτρώνας δύναται νά άποδοθή ό άνθεμωτός κέραμος
τής είκόνος έν πίν. 73β σώζων μέρος τοϋ συμφυοΰς καλυπτήρος, ΰψ. 0.225 μ.,
προς τον όποιον δύνανται νά παραβληθοΰν οί έκ τής ’Αγοράς ’Αθηνών G 205207 (The Athenian Agora, V,H.S· Robinson, Pottery of the Roman Period
πίν. 49 ). Ούτος κοσμείται μέ άναγλύφους σπείρας ύπο τό άνθέμιον, τοϋ όποιου
τό κέντρον είναι άδαμαντόσχημον. 'Ο κιτρινωπός πηλός τοϋ άνθεμίου φαίνεται
έγχώριος, άλλ’ ή μήτρα πιθανόν νά εΐσήχθη έξ ’Αθηνών. Τό στρώμα II τής
όμάδος G τής ’Αγοράς, εις ήν άνήκουν όμοιοι άνθεμωτοί κέραμοι, ανάγεται εις
τον 1°ν μ. X. αιώνα, προς ήν χρονολογίαν δεν έρχονται εις άντίθεσιν τά άλλα τε
κμήρια έκ τής άνασκαφής τοϋ βαλανείου τής Κερκύρας. ’Επί παραδείγματι τό
σχήμα τών γραμμάτων τιμητικής έπιγραφής επί άποτμήματος λεπτής πλακός
τεφροχρώμου μαρμάρου (πίν. 73γ), πάχ. 0.01μ., έκ τήςέπενδύσεως έπιφανείας
τοίχου, άρμόζει χρονολογικώς προς τά τέλη τοϋ 1ου μ.Χ. αίώνος. Τό άπότμημα
εύρέθη τώ 1960 καί έχει διαστάσεις 0.19 X 0.17 μ., γραμμ. ΰψ. 0.05 μ.
Προς χρονολόγησιν τοϋ κτηρίου έθεώρησα άναγκαίαν τήν στρωματογραφι
κήν ερευνάν τών έπιχώσεων κάτωθι τοϋ στρώματος, τοϋ προελθόντος εκ τής
συσσωρεύσεως τών υλικών μετά τήν καταστροφήν. Προς τον σκοπόν αυτόν διηνοίχθησαν παρά τά θεμέλια δύο τάφροι, ή θέσις τών όποιων σημειοΰται έπί
τοϋ σχεδιογραφήματος τής κατόψεως (είκ. 1 ) διά δικτυωτοΰ. ’Εντός τής τάφρου
παρά τό Νυμφαΐον τοϋ θαλάμου A ( ληφθείσης ώς βάσεως, διά τήν μέτρησιν τοϋ
βάθους τών στρωμάτων, τοϋ έπιπέδου τοϋ δαπέδου τοϋ Νυμφαίου) παρετηρήθη,
εις βάθος 1.10 μ., στρώσις έξ οπτόπλινθων, άποτελοΰσα τό δάπεδον τής αύλής.
Ύπ’ αυτό κεϊται στρώμα 0.80 μ. έκ μέλανος χώματος, περιέχον άφθονα όστρακα
αγγείων, μικρά χαλκά, οστέινα καί άλλα πήλινα άντικείμενα (πίν. 74α. β καί77β)
καί πολλά νομίσματα.Τά νεώτατα τών ευρημάτων δύνανται νά χρησιμεύσουν ώς
χρονολογικόν τεκμήριον τής ίδρύσεως τοϋ λουτρώνος.Τά όστρακα άνήκουν κυρί
ως εις τήν κατηγορίαν τών «Περγαμηνών» τοϋ 1°υ π.Χ. αίώνος, εις τήν κατηγο
ρίαν τοπικών αγγείων φαιοΰ πηλοΰ κατά μίμησιν τών προηγουμένων καί ολίγα
εις τήν τάξιν τών «Σαμιακών Α» καί άρρετηνών τής έποχής τοϋ Αύγούστου
(Η· S· Robinson, ε.ά. πίν. 61 καί Index, σ. 146. Η· Goldman, Exca
vations at Gozlii Kule, Tarsus I, σ. 186-187). ’Εκ τών νομισμάτων τό
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νεώτατον είναι άργυροΰν τού Μάρκου ’Αντωνίου. 'Η διαφορά των ευρημάτων
εις τά δύο επάλληλα στρώματα έπιχώσεων, ως προς την κεραμεικήν, είναι
χαρακτηριστική, άλλ’ ή διαπραγμάτευσις κατά στρώματα των εύρεθέντων
ρωμαϊκών άγγείων υπερβαίνει τά δρια της παρούσης έκθέσεως1. Έντδς τής
έπιχώσεως έσημειώθησαν βεβαίως καί ευρήματα άναγόμενα εις άρχαιοτέρας
έποχάς καί δη άποθέτης άπορριφθέντων ειδωλίων καί άγγείων άτελώς ώπτημένων, περί των όποιων ιδιαίτερος λόγος γίνεται κατωτέρω.
'Υπό την ρωμαϊκήν έπίχωσιν παρετηρήθη στρώμα κιτρινωπής άργίλλου,
ύπερκείμενον αμέσως του φυσικού εδάφους, πάχους 0.30 μ., περιέχον όστρακα
πρωτοκορινθιακά ώς καί τοπικών άγγείων τού 7°υ π.Χ. αίώνος.
’Ακριβείς χρονολογικάς ενδείξεις άπέδωσεν ή στρωματογραφική ερευνά
ή διενεργηθεϊσα κατά μήκος τού ΒΑ. τοίχου τού θαλάμου Δ. ’Ενταύθα διακρίνονται σαφώς δύο έπιχώσεις, 1) ή κατά τό ύψος 1 μ. τής σωζομένης άνωδομίας
τού κτηρίου, περιέχουσα αγγεία καί νομίσματα από τού 2°υ μέχρι τού 4ου μ.Χ.
αίώνος καί 2) ή βαθυτέρα έπίχωσις, πάχους 0.60 μ. ή άντιστοιχοΰσα προς το
θεμέλιον τού κτηρίου, περιέχουσα άγγεϊα άρρετηνά καί « Σαμιακά A » τού
1ου αίώνος μ.Χ. Έκ τών συνευρεθέντων νομισμάτων, τό νεώτατον είναι νόμισμα
τού Νέρωνος.
'Ως συμπέρασμα τής στρωματογραφικής έρεύνης προκύπτει ή χρονολόγησις τής θεμελιώσεως τού βαλανείου εις τό β' ήμισυ τού 1ου μ.Χ. αίώνος
συμφώνως προς την μαρτυρίαν τών νομισμάτων ή είς τάς άρχάς τού 2°υ μ.Χ.
αίώνος, αν ληφθή ύπ’ οψιν ή παρουσία εντός τού στρώματος τών θεμελίων,
οστράκων τής κατηγορίας τών άρρετηνών καί ίδίως τών Σαμιακών Α, τών
οποίων ή χρονολόγησις εκτείνεται άπό τού τέλους τού Ιου μέχρι τών άρχών τού
2°υ μ.Χ. αίώνος.
’Ενδιαφέρει επίσης ό χρονολογικός καθορισμός τής τελικής καταστροφής
καί έγκαταλείψεως τού κτηρίου. Βέβαιον χρονολογικόν δριον παρέχουν πάλιν
τά νομίσματα τού 4ου μ.Χ. αίώνος, εύρεθέντα εντός τού στρώματος τού σχηματισθέντος μετά την καταστροφήν, ίδίως δύο χρυσά ( έκ τού θαλάμου Γ )
ήτοι Solidus Θεοδοσίου τού Β' ( 408-450 μ.Χ. ) μέ παράστασιν Κωνσταντι
νουπόλεως ώς γυναικός καθημένης επί θρόνου ( δμοιον νόμισμα εύρέθη καί
προηγουμένως, πρβ. ΠΑΕ

1959 ) καί ετερον τού αύτοκράτορος Όνωρίου

( 393-423 μ.Χ. ) μέ όμοίαν παράστασιν. ’Άλλα πάλιν ευρήματα, άγγεϊα κοινής
χρήσεως καί λύχνοι παλαιοχριστιανικοί, δεικνύουν δτι ή τελική καταστρο
φή έπήλθε μετά τον 5ον

μ.Χ.

αιώνα.

1) Διά τήν ταξινόμησιν τών εύρεθέντων οστράκων εις κατηγορίας εργαστηρίων
πολλά όφείλοΐ είς τον είδικώς άσχολούμενον επί τοϋ θέματος φίλον άρχαιολόγον,
κ. J. Hayse, τον όποιον καί ευχαριστώ άπό της θέσεως ταύτης.
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Κατά την εκσκαφήν τής δοκιμαστικής τάφρου παρά τδ Νυμφαΐον ( θάλα
μος A ) προς τδ ΝΔ. τμήμα αύτής καί έντδς στρώματος μελανού χρώματος
γής, εις βάθος 1-1.50 μ. ύπδ τδ επίπεδον τοϋ δαπέδου του Νυμφαίου, εύρέθησαν πολλά άποτμήματα πήλινων ειδωλίων καί άναγλύφων πλακιδίων, άγγεΐα
μικρογραφικά άνευ γανώματος ή διακοσμήσεως, άτινα δεικνύουν άτελή δπτησιν
καί παραμορφώσεις εις την διάπλασιν έκ τής

έλαττωματικής όπτήσεως. Είναι

προφανές δτι ταϋτα, διά τδν λόγον αυτόν, ειχον άπορριφθή εις αποθέτην, ώς
έσημειώθη ανωτέρω, έκ τοπικού έργαστηρίου κεραμεικής, τοϋ οποίου ή θέσις
δεν έξηκριβώθη κατά την άνασκαφήν, άλλά θά έγειτνίαζε πρδς τδν χώρον αύ
τής. Άπδ τδ αότδ στρώμα προέρχονται όστρακα άττικών άγγείων, τά όποια
έπιβεβαιοΰν την χρονολόγησιν τών άλλων ευρημάτων τοϋ άποθέτου εις τδν 6°ν
μέχρι τών αρχών τοϋ 5°ν π.Χ. αΐώνος, συμπεραινομένην καί έκ τής τεχνο
τροπίας τών ειδωλίων. ’Απεικονίζονται ενταύθα τά νεώτερα αττικά όστρακα
τοϋ άποθέτου (πίν. 75α), ήτοι (α) άπότμημα

μελανόμορφου

οίνοχόης, τοϋ

έργαστηρίου τοϋ ζωγράφου τής ’Αθήνας (Beazley, ΑΒΥ, σ. 534, άριθ. 9),
(β) άποτμήματα σκύφου τής όμάδος τοϋ ζωγράφου τοϋ Αΐμονος ( Beazley,
έ. ά. σ. 575, άριθ. 9), (γ) σκύφου τής όμάδος CHC (Beazley, έ. ά. σ. 621
άριθ. 103-109), (δ) λαιμοΰκρατήρος μελανόμορφου, (ε) κύλικος μέ παράστασιν
άποτροπαϊκών οφθαλμών.

Πάντα ταϋτα χρονολογούνται άσφαλώς

εις τάς

άρχάς τοϋ 5°υ π.Χ. αΐώνος. Έκ τών ειδωλίων, δύο κεφαλαί εΐκονίζουσαι θεδν
(πιν. 75β) είναι σημαντικαί, διότι ό τύπος ήτο άγνωστος μέχρι τοΰδε εις την
κερκυραϊκήν κοροπλαστικήν. Είκονίζεται γέρων πωγωνοφόρος μέ πλουσίαν
κόμην άναδεδεμένην όπίσω εις κρωβύλον καί φέρων υψηλήν στεφάνην ή ταινίαν
καί στεφάνην. Έκ τής έλαττωματικής όπτήσεως, τδ περί τήν δεξιάν παρειάν
μέρος είναι πεπιεσμένον καί παραμορφωμένον, έκ τής αύτής αιτίας ή επιφάνεια
έ'λαβε δύο άποχρώσεις, ροδίνην καί κιτρινωπήν. Ό πηλδς είναι ό γνωστός
τής Κερκύρας. Τά ειδώλια ειχον άπορριφθή έκ τοϋ έργαστηρίου ώς άτελή.
Ή τεχνοτροπία των υποβάλλει τήν χρονολόγησιν εις τά τέλη τοϋ 6ου π.Χ.
αΐώνος.Καί τά συνευρεθέντα επομένως άφθονα άποτμήματα μικρών άγγείων, άνευ
γανώματος, μεταξύ τών όποιων καί τινα άκέραια άγγεΐα, δύνανται μετά βεβαιότητος νά χρονολογηθώσιν εις τήν ιδίαν άρχαϊκήν εποχήν.Ό ωχροκίτρινος πηλδς
τών άγγείων, λαβών ένιαχοΰ ροδίνην άπόχρωσιν έκ τής άνίσου έπιδράσεως τής
θερμότητος τοϋ κλιβάνου, είναι χαρακτηριστικός κερκυραικός. 'Η είκών έν πίν.
76α άπεικονίζει κρατηρίσκον (δψ. 0.06μ.), άωτον κυάθιον (ύψ. 0.04μ.), καλαθίσκον ( υψ. 0.03 μ. ), καί σκύφον έλλιπή κατά τήν έτέραν λαβήν (ΰψ. 0.035μ.).
Έκ τών άρχαιοτέρων άφ’ ετέρου ευρημάτων τοϋ άποθέτου άξια μνείας
τυγχάνουν άποτμήματα ιωνικών άγγείων (πίν. 76β), τών όποιων ή παρουσία
διά πρώτην φοράν σημειοΰται εις άνασκαφάς έν Κερκύρα : μικρόν άπότμημα
καλυκοειδούς κρατηρίσκου τής Χίου, μέ τδ χαρακτηριστικόν λευκόν έπίχρισμα
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καί παράστασιν λέοντος, του όποιου σώζεται μέρος τοϋ λαιμού καί της διά
χαράξεως δηλουμένης χαίτης. Έπί του λευκού επιχρίσματος της εσωτερικής
επιφάνειας

μέλαν βερνίκι καί επίθημα έρυθράς διακοσμήσεως ρόδακος ( κοκ-

κίδες). Άπότμημα κλειστού άγγείου τής κατηγορίας των άνατολικών «ροδιακών » μέ παραστάσεις αιγάγρων. Χείλος ιωνικής κύλικος ώς π.χ. έν AM 59,
1934, σ. 83, εΐκ. 1

(Ε. Kunze)· Άπότμημα κρατήρος ή μεγάλου σκύφου

ιωνικού εργαστηρίου μέ υπόλειμμα μελανόμορφου παραστάσεως ( πούς ανδρι
κής μορφής προς δεξιά ).
’Αλλά τό σημαντικώτερον εύρημα έκ τοϋ αύτοΰ στρώματος άπετέλεσαν
τρία μετάλλινα ελάσματα, πάχους 1-1.5 χιλιοστομέτρου, φέροντα έπιγραφάς
κεχαραγμένας δι’ άρχαϊκών γραμμάτων βουστροφηδόν, μέ την άρχήν έξ αριστε
ρών. Τό μέταλλον είναι κράμα μολύβδου καί ορειχάλκου, ή ένεπίγραφος έπιφάνεια φέρει κυανοπρασίνην πάτιναν. Δημοσιεύεται ένταϋθα σχέδιον εΐκ. 2)
ληφθέν τή

βοήθεια διαφανούς χάρτου. Ή άνάγνωσις παρουσιάζει δυσχε-

ρείας διά την κακήν κατάστασιν των έλασμάτων, ιδίως τοϋ δευτέρου καί
τοϋ τρίτου, άλλα καί διά τά συνήθη εις τοιούτου είδους χαράγματα λάθη τοϋ
χαράκτου.Τά προκύπτοντα προβλήματα χρήζουν ιδιαιτέρας, άλλαχοΰ, διαπραγματεύσεως. Έκ τής παρατιθεμένης μεταγραφής των επιγραφών, όφειλομένης
εις την πρώτην προσπάθειαν άναγνώσεως καί ασφαλώς έπιδεκτικής βελτιώ
σεων, γίνεται φανερά ή ομοιογένεια τών επιγραφών.
I. Διαστ. 0.14 X 0.052. Τό έλασμα παρουσιάζει λίαν ανώμαλον επιφά
νειαν, εΐναι έλλιπές κατά τό δεξιόν άκρον, άλλα τά γράμματα άναγνωρίζονται
εύχερώς. (πίν. 77α καί εΐκ. 2).
Ηαγεμονίδα
--]

οφείλει

ανι

υνθι

[ —

Ρεκτάζ κόνδον

ηδδδδδδδ

Ορα(χ)μ [ άς ]

— ] νλλος Κρατεάς
Στίχ. 2, ή λ. κόνδον
Ησυχίου.

'Εκτάς

( γεν.

πληθ. )

παραδίδεται

τοϋ

λεξικογράφου

Κόνδοι εΐναι ταυτόσημοι προς τούς άστραγάλους καί τούς κύβους.

κόνδων δύναται νά σημαίνη την θέσιν τών κύβων, καθ’ ήν ή άνω

έδρα φέρει εξ «τρήματα » ή οφθαλμούς.
έξάς,

όπό

πεντάς

κλπ.,

δι’

ών

Περί τών

δηλοΰνται

αί εδραι

παραδιδομένων δρων
τών

κύβων

πρβλ.

RE2 XXIII, στ. 2022 καί έξ. έν λ. lusoria tabula. Στίχ. 3, μετά τον άριθμόν
ΗΔΔΔΔΔΔΔ

(εκατόν έβδομήκοντα;) καί έφ’ δσον ή συμπλήρωσις εΐναι ορθή,

εχομεν τον τύπον θραχμά άντί δραχμά (δωρ.), πρβλ. Μ·Ν· TOD, Epigraphical

Notes on Greek Coinage, Numismatic Gronicle 20, 1960, σ. 1-2.
II. To έλασμα ακέραιον, έκ δύο συναρμοζομένων τμημάτων (πίν. 77α και
εΐκ. 2). Τής επιγραφής, κεχαραγμένης βουστροφηδόν καί στοιχηδόν, ή έξ άριστε-
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ρών άρχή καί πολλά γράμματα κατά τό μέσον είναι εξίτηλα. Διαστ. 0.133 X 0.04.
— ]

νθυ

μπτάς

[....]

Foqo πε

άπ Ε [ . ] λοδο [ —

-- ] όφείλ [ε] < Ρεζέ9ον
τα καί Γεξακατία [ ς -

— ] ΑφΟΑ [·] ΤΑ < ΑΘ — ΣΑ

κκα^ο ^/δλικ^φ

ν\0 Αν\ 0 ^

C) 0)1^1 Λ ^ - >1 ΛλΑ\ΛΛΛ-Α λα
^Α-^τ Α<ι Αλλο-VI A

Τ0/\Ο|Δ
'/a

ι

vg

.WHIN
Είκ. 2. Εχέδιον επιγραφών επί μολυβδίνων ελασμάτων.

Στίχ. 1-2 Πεμπτάς πρβλ. τήν λ. Γεκτάς τοϋ προηγουμένου ελάσματος. "Αν
ή άνάγνωσις ευσταθή καί ή έπιγραφή αυτή περιέχει αναγραφήν οφειλής έκ
τής ρίψεως κύβων εις τήν θέσιν τής πεντάδος. Σημειωτέα ή κανονική χρήσις του
? προ του Ο.
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’Ασφαλώς δεν αποτελεί άπλήν σύμπτωσιν ή όμοιότης του περιεχομένου
των επιγραφών, αίτινες άναγράφουν όφειλάς ΐσως έκ παιγνίου κύβων. ’Αλλά τδ
γεγονδς της χαράξεο^ς έπί μετάλλινων ελασμάτων υποβάλλει την σκέψιν δτι τά
παίγνια τών κύβων εΐχον χαρακτήρα λατρευτικόν καί δτι τά ελάσματα ειχον
κατατεθή εις τι 'Ιερόν. Γνωστή έξ άλλου τυγχάνει ή κυβομαντεία (DAREMBERG

- Saglio, Diet, des Antiqu. II, σ. 301 ). 'Η έρμηνεία δίδεται μετ’

έπιφυλάξεως. 'Η χρήσις τών συστημάτων γραφής βουστροφηδόν καί στοι
χηδόν εις την ιδίαν επιγραφήν άποτελεΐ χρονολογικήν ένδειξιν διά τό τελευταΐον τέταρτον του 6ου

π.Χ. αίώνος, πρβλ. L. Η. Jeffery, The Local

Scripts of Archaic Greece, 1961, σ. 650.
III.

Διαστ.

0.054 X 0.046.

Διατηρείται μόνον τό

δεξιόν τέρμα του

έλάσματος (είκ. 2).
— ] Foaoi

δ -

ευτερα [- -- ] III I I I Η
Έκ τής άνασκαφής έν γένει καί έκ τών ευρημάτων τών άναγομένων μέχρι
τού 7ου π.Χ. αίώνος καί τών άρχαικών χρόνων προκύπτει άσφαλές συμπέρασμα,
δτι ή περιοχή τής Παλαιοπόλεως, συγκεκριμένως δέ ό χώρος τής άνασκαφής,
κείμενος μεταξύ τών δύο λιμένων, κατείχετο ύπό πρωιμωτάτου οικισμού
τών κορινθίων άποίκων τής νήσου, άποτελοΰντος μέρος τής άρχαίας πόλεως,
περί τής θέσεως τής οποίας δεν δύναται τού λοιπού νά όπάρξη άμφισβήτησις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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Γ.

ΚΑΛΛΙΤΤΟΛΙΤΗΣ

ΙΙΐΝΑΞ 72

IIAE 1961. — 18. αναςκαφη παλαιοπολεως κερκυρας

α. Ή είσοδος προς τόν θάλαμον Α τοϋ βαλανείου.

β. Ψηφιδωτόν δάπεδον έκ τοΰ βαλανείου.
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ΠΑΕ 1961.— 18. αναςκαφη παλαιοπολεως Κέρκυρας

Πιναξ 73

α. Τμήματα όρΰομαρμαρώσεως.

β. ΆνθΈμωτός ακροκέραμος.

γ. Άπότμημα τιμητικής επιγραφής έκ τοϋ βαλανείου.
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ΠίΝΑΞ 74

ΠΑΕ 1961. — 18. αναςκαΦΗ παλαιοπολεως κερκυρας

α. Χαλκά αντικείμενα έκ τής άνασκαφής τού βαλανείου.

β. ’Οστέινα αντικείμενα έκ τής άνασκαφής τοϋ βαλανείου.
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ΠΑΕ 1961. — 28. αναςκαφη παλαιοπολεως κερκυρας

β. Κεφαλαί ιτηλίνων ειδωλίων έκ των άνασκαφών Κέρκυρας.
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Πιναξ 75

ΠίΝΑΞ 76

ΠΑΕ 1961.—18. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

β. Άποτμήματα ιωνικών αγγείων έκ Κέρκυρας.
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ΠΑΕ 1961. — 18. αναςκαφη παλαιοπολεως κερκυρας

α. Μολύβδινα ελάσματα τοΰ

6ου

Πιναξ 77

π.χ αι. έκ Κέρκυρας φέροντα έπιγραψάς

κεχαραγμένας βουστροφηδόν.

β. Προσωπεΐον κα’ι σύμπλεγμα έκ πηλοϋ εΰρείλέντα υπό τό δάπεδον τοΰ νυμφαίου.
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