
10. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

(Πίν. 83 - 85)

Διά χρημάτων τής Αρχαιολογικής Εταιρείας διεξήχθη και κατά το 
1966 ΰπ’ εμοΰ και τοΰ έπιμελητοΰ κ. Π. Καλλιγά άνασκαφική ερευνά εις 
τον χώρον τής αρχαίας πόλεως τής Κέρκυρας, ή όποια, δπως και τό προηγού- 
μενον έτος, άπέβλεψεν εις την διερεΰνησιν τοπογραφικών θεμάτων.

Μέ την ερευνάν τοΰ 1966 ήρχισε νά αποσαφηνίζεται κά'πως ή εΐκών 
τής περιοχής τοΰ άνατολικοΰ λιμένος τής πόλεως, ό όποιος εις μεν την επο
χήν τοΰ Θουκυδίδου ήτο ακόμη ανώνυμος (ό ιστορικός τον άποκαλεΐ περι- 
φραστικώς ό προς τήν ”Ηπειρον λιμήν), ενφ εις τάς μεταγενεστέρας περιό
δους ώνομάζετο λιμήν τοΰ ’Αλκινόου, προφανώς εκ τίνος γειτονικοΰ ηρώου 
προς τιμήν τοΰ μυθικού βασιλέως τής Σχερίας.

Μέ τάς έρευνας τοΰ 1965 είχε διαπιστωθή δτι σώζεται τμήμα τοΰ ενός 
από τους δυο πΰργους, οί όποιοι έφΰλασσον τήν είσοδον αΰτοΰ, συγκεκριμέ
νους δέ τοΰ άνατολικοΰ. Είναι οί ογκόλιθοι, οί όποιοι είναι έν μέρει ακόμη 
ορατοί υπότό έκκλησίδιον τοΰ 'Αγ. ’Αθανασίου είςτήν συνοικίαν τοΰ ’Ανεμο
μύλου. Τό 1965 εΐχεν υποτεθή επίσης δτι μέγα τμήμα τής πεδινής περιοχής, 
ή οποία εκτείνεται προς Νότον τούτου μέχρι τοΰ λόφου τής 'Αγίας Ευφη
μίας και προς Δυσμάς μέχρι τοΰ λόφου τοΰ ’Ασυρμάτου, κατά τήν αρχαιότητα 
άπετέλει αυτόν τοΰτον τον λιμένα τοΰ ’Αλκινόου, τοΰ οποίου ή πρόσχωσις, 
συντελεσθεΐσα βαθμιαίους μέχρι τοΰ 18ου αίώνος, ειχεν αρχίσει ήδη από 
τους αρχαίους χρόνους. Αϊ άνασκαφαί τοΰ 1966 τό μέν έπεβεβαίωσαν τάς 
υποθέσεις έκείνας, τό δέ παρέσχον μερικά πολύτιμα στοιχεία καί διά τά κτί- 
σματα τά όποια περιέβαλλον τον χώρον τοΰ λιμένος.

Αί έρευναι άφωρμήθησαν εξ οικοδομικών καί ά'λλων συναφών εργα
σιών, αί όποΐαι διεξήχθησαν εις τρία σημεία τής ανωτέρω περιοχής.

Α) Εις τήν παρά τήν παραλίαν λεωφόρον Μητροπολίτου ’Αθανασίου, 
μεταξύ τοΰ εργοστασίου Δεσύλλα καί τής εκκλησίας τής Τριμάρτυρος, εξ αφορ
μής τής διανοίξεως τάφρου διά τήν τοποθέτησιν αποχετευτικού σωλήνος, 
άπεκαλύφθη σειρά εκ πέντε ορθογωνίων βάσεων άξονος Δ. - Α. (εϊκ. 1).’Επειδή 
εκάστη έκ τών βάσεων τούτων κεϊται βαθύτερον τής άλλης προς ανατολι
κήν κατεύθυνσιν, ή τελευταία δ’ εξ αυτών απέχει έλάχιστον μάζης ίλύος άντι- 
προσωπευούσης προσχωσθεΐσαν θάλασσαν, κατέστη φανερόν δτι αΰται άνή-
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κουν είς ύπόστεγον τοϋ νεωρίου τοϋ λιμένος. Αί τέσσαρες έκ των βά
σεων αυτών, αί όποΐαι είναι εκ λευκοϋ σκληρού εντοπίου ασβεστόλιθου 
(Σινιών), είναι διαστάσεων 1.10 X 0.75 X 0.55 (υψ.). Ή κατωτάτη (άνα- 
τολικωτάτη), μόνη έξ δλων αυτών, είναι διπλή καί σώζει επ’ αυτής καί την 
καθαυτό βάσιν, επί τής οποίας έστηρίζετο ό στύλος, δπως δεικνύει δ εις την 
άνω έπιφάνειάν της σωζόμενος ορθογώνιος τόρμος (0.11 X 0.115 X 0.10 
(βάθος)). Καί αί πέντε βάσεις πατούν επί συνεχοϋς στρώσεως λεπτής λατύ
πης τοϋ αυτοΰ υλικού. Ή έρευνα εντός τής λατύπης κάτωθεν τής μιας τών 
βάσεων άπέδωσεν αριθμόν τινα κατειργασμένων ξύλων προερχόμενων εξ 
αρχαίων πλοίων (πρβ. την περυσινήν έρευναν είς τό στενόν Τσώρη). Θά 
πρέπει να ύποτεθή δτι ακόμη δυτικώτερον κατά την προέκτασιν τής ιδίας 
σειράς ύπήρχον καί άλλαι βάσεις, άλλ’ δτι αΰται έλεηλατήθησαν κατά τινα 
εποχήν. Επίσης θά πρέπει βασίμως να ύποτεθή δτι πολλαί τοιαϋται σειραί 
έξετείνοντο προς Νότον τής άποκαλυψθείσης, εις κανονικός μεταξύ των 
αποστάσεις καί επί άγνωστον μέχρι τής στιγμής διάστημα, ενφ προς Βορράν 
μόνον έλάχισται ακόμη σειραί θά ύπήρχον (εάν ύπήρχον), διότι τό περικλεών 
τον λιμένα τείχος άπεΐχεν ασφαλώς έλάχιστον τής θέσεως ταΰτης.

Είς τό μέσον περίπου τής έκ 200 περίπου μ. άποστάσεως μεταξύ τής 
ανωτέρω θέσεως καί τοϋ αρχαίου πύργου τοϋ 'Αγ. ’Αθανασίου άντιπροσω- 
πευούσης τό στόμιον τοϋ λιμένος άνεσύρθησαν εκ τής ίλύος τεμάχια αμφο
ρέων τών υστάτων ελληνιστικών χρόνων, τμήμα τοϋ λίθινου βάθρου αγάλμα
τος, χονδρά κεραμίς έκ στέγης αρχαϊκών χρόνων, παραδόξως τών διαστάσεων 
καί τής μορφής τών κεραμίδων τοϋ μεγάλου αρχαϊκού ναοΰ τοϋ Mon 
Repos, δύοχονδραΐ κεραμίδες ελληνιστικών χρόνων μέ ενσφράγιστον τό δνομα 
τοϋ πρυτάνεως ’Απολλοδώρου (πίν. 83α) (βλ. IG IX 1, άρ. 749 - 751) κ. ά.

Έκεΐ πλησίον καί συγκεκριμένως προ τής εκκλησίας τής Τριμάρτυρος 
εύρέθη σημαντικός αριθμός αγγείων τής Βυζαντινής εποχής καί τών χρόνων 
τής Βενετοκρατίας, κυρίως δε πινακίων, τών οποίων τά περισσότερα φέ
ρουν έφυάλωσιν, καλύπτουσαν έγχάρακτον καί έγχρωμον διακόσμησιν. Τά 
διακοσμητικά θέματα είναι πτηνά, έντομα, γυναίκες μέ ιδιορρύθμους πίλους 
κλπ. (πίν. 83β). Τά αγγεία ταΰτα ασφαλώς προέρχονται έκ γειτονικών κερα- 
μεικών έργαστηρίων, έξ έκείνων τά όποια είναι γνωστόν δτι ύπήρχον ά'λλοτε 
είς την περιοχήν τοϋ κόλπου τής Γαρίτσης (τών Καστράδων, δπως οΰτος 
έλέγετο είς παλαιοτέρους χρόνους).

Β) Ή δευτέρα άνασκαφική δοκιμή διεξήχθη νοτίως τοϋ συνοικισμού 
τοϋ ’Ανεμομύλου, κατά τον άξονα τής όδοΰ Βασ. Παύλου, ή οποία ανέρχε
ται από Βορρά προς Νότον, προς τον λόφον τής 'Αγ. Ευφημίας, συμβάλ- 
λουσα είς τήν οδόν Έμμ. Θεοτόκη, τήν φέρουσαν προς τά λουτρά τοϋ Mon 
Repos (είκ. 2). ’Αφορμήν διά τήν διεξαγωγήν τής έρεύνης έδωσεν ή υπό τοϋ
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λέως Παίίλου καί νέας όδοΰ είναι τό οίκόπεδον Μπράνη).
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Δημοσίου διάνοιξις αποχετευτικής τάφρου. Ή επεξεργασία των διά μηχανικού 
έκσκαφέως άποκαλυφθέντων έγένετο με μεγάλην προσοχήν από τους ειδι
κευμένους έργάτας τοΰ συνεργείου τής Εφορείας, άλλ’ υπό δυσχερεστάτας 
συνθήκας, εξ αιτίας τοΰ βάθους εις τό όποιον διεξήγετο ή άνασκαφή (τό 
ολικόν βάθος είς τό όποιον εΐργάσθημεν ήτο 4.85 μ. από τής επιφάνειας 
τοΰ δρόμου) καί τής στενότητος άφ’ ετέρου τής τάφρου, την οποίαν διηυρυ- 
νομεν μόνον δπου δεν έκινδύνευον να καταρρεύσουν οί εκατέρωθεν δ'χθοι. 
Έπιπροσθέτως έδυσχεράνθη καί ή μελέτη εκ τής διαπιστωθείσης λεηλασίας

5ΠΧ ΈΙΙ ΙΖ ΙΕ ΊΖ X

Είκ. 3. Άνασκαιρική δοκιμή εις τήν οδόν Β. Παύλου. Τομή.

τών αρχαίων οικοδομημάτων κλπ., τά όποια κατεΐχον άλλοτε τον χώρον. Τό
σον ριζική ήτο αυτή, ώστε ή παρουσία ενός έκ των κτισμάτων νά συμπεραί- 
νεται,όπως κατωτέρω θά έκτεθή, μόνον από τά είς τον μαλακόν βράχον απο
τυπώματα αυτοί. Άντιθέτως τό γεγονός δτι ή τομή έγινε κατά τον ά'ξονα 
τοΰ δρόμου έβοήθησεν είς τον σχηματισμόν σαφούς οπωσδήποτε είκόνος τής 
αρχαίας μορφολογίας τοΰ εδάφους είς τήν έν λόγτρ περιοχήν (είκ. 3). Ουτω κατά 
τό νότιον ά'κρον τής όδοΰ, εκεί δπου αυτή, συμβάλλουσα είς τήν οδόν Έμμ- 
Θεοτόκη, πλησιάζει τον λόφον τής 'Αγ. Ευφημίας καί επί μήκους 10 περίπου μ. 
προς Βορράν τής ανωτέρω συμβολής των δρόμων τό εκ μαλακού κιτρινωπού 
■ψαμμόλιθου φυσικόν έδαφος εύρίσκεται πολύ υψηλά, είς βάθος 1 μ. περίπου 
υπό τό σημερινόν κατάστρωμα τής όδοΰ.

Καί τό μέν βόρειον ήμισυ τής έκτάσεως αυτής ήτο τεχνικώς ισοπεδω
μένου, τό δέ νότιον κατελαμβάνετο υπό ογκολίθων ορθογωνίου σχήματος εις 
δυο δόμους, άποτελουντων τό υπόλειμμα κτίσματος άξονος ΒΔ. - ΝΑ., οχυρω
ματικοί πιθανώτατα χαρακτήρος, τό όποιον δεν αποκλείεται νά έσχετίζετο 
μέ τό εσωτερικόν τείχος (1) (είκ. 4).

Κατά τό βόρειον δμως άκρον τής προαναφερθείσης ισοπεδωμένης επι
φάνειας παρουσιάζετο τεχνητή κατατομή ολικοί βάθους 4.40 μ. από τής 
επιφάνειας τής όδοΰ (II). ’Από τήν έρευναν δέ κατέστη φανερόν δτι είς 
τήν «κατατομήν» αυτήν έστηρίζετο ή ράχις μεγάλου στενομήκους κτηρίου, 
ά'ξονος ΝΔ.-ΒΑ., αγνώστου μήκους, καί διαπιστωθέντος πλάτους 10.75, ή
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οποία είναι πολύ πιθανόν δτι ύπερυψοϋτο ακόμη μερικά μέτρα τής προς 
Νότον ισοπεδωμένης επιφάνειας. Είναι τό κτήριον, διά τό οποίον προηγου
μένως εγράφη δτι μόνον τά αποτυπώματα του εις τον βράχον εύρέθησαν, 
δ,τι δέ εκτίθεται διά την μορφήν αύτοΰ είναι συμπεράσματα βασιζόμενα

Εΐκ. 4. Άνασκαφική δοκιμή εις τήν οδόν Β. Παύλου. Τό βόρειον ακρον τής 
τάφρου μέ υπόλειμμα αρχαίου κτίσματος οχυρωματικοί (;) προορισμοί πρό 

καί μετά τήν άφαίρεσιν ρωμαϊκοί τοίχου.

έπι τής εξονυχιστικής μελέτης των αποτυπωμάτων. Δύο παράλληλοι αύλακες 
(εικ. 5) πλάτους 3.50 περίπου μ. εκάστη, έφερον τον πρόσθιον και τον οπίσθιον 
τοίχον τοΰ κτηρίου, τό όποιον κατ’ ακολουθίαν δεν είχε στωικήν μορφήν 
άλλ’ απλά ανοίγματα διά θύρας και παράθυρα εις τήν πρόσσψιν. Τό πλάτος
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Εικ. 5. Άνασκαφική δοκιμή εις τήν οδόν Β. Παύλου. Κάτοψις των επί 
τοϋ βράχου ιχνών κτίσματος κλασσικών χρόνων.
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των αυλακών πάλιν καί ή διαπιστωθεΐσα κλιμακοειδής διαμόρφωσις τοϋ 
φυσικοϋ βράχου μεταξύ αυτών κατά τό άνασκαφέν τμήμα, επιτρέπουν επί
σης την ύπόθεσιν ότι εις τό κτήριον υπήρχε καί δεύτερος όροφος. ’Ίσως δεν 
είναι πολύ τολμηρά ή υπόδεσις δτι τούτο ήτο ή σκευοθήκη, την 
οποίαν αναφέρει ή επιγραφή IG IX 1, 692, τοϋ 2ου π. X. αί. Έκ τής δια- 
τυπώσεως τού κειμένου τής επιγραφής συνάγεται οτι ή σκευοθήκη έκειτο εις 
την ανωφέρειαν υψώματος τίνος, γειτνιάζοντος προς τον λιμένα. Αυτών τού
των τών λειψάνων τοϋ κτηρίου δεν εύρέθη παρά εις μόνον λίθος, έν μέρει 
είσχωρών υπό την έπίχωσιν. Διά την θεμελίωσιν πάντως τοϋ κτηρίου είχε 
γίνει επιμελής λάξευσις τοϋ βράχου καί πλήρωσις τών κενών μέ λεπτήν λα
τύπην έξ εντοπίου ασβεστόλιθου (Σινιών), έκ τού οποίου ήσαν ασφαλώς καί 
τά θεμέλια τοϋ κτηρίου.

Σποραδικά δ'στρακα άναμεμειγμένα μετά τής εν λόγιο λατύπης, επί 
παραδείγματος τό εις τον πίνακα 84γ έρυθρόμορφον ό'στρακον μέ τάς κεφαλάς 
ίππων (420-410 π. X.), δύνανται νά χρησιμεύσουν διά τήν χρονολόγησιν τοϋ 
κτηρίου εις τά τέλη τοϋ 5ου π. X. αί. Τήν εποχήν τής καταστροφής τοϋ κτη
ρίου δεν γνωρίζομεν, γνωρίζομεν δμως τήν εποχήν, καθ’ ήν τοΰτο έλεηλα- 
τήθη δλοκληρωτικώς, εκ τής άφθονου κεραμεικής, ή οποία περιείχετο εις 
τήν μαύρην επίχωσιν τήν κατερχομένην σχεδόν μέχρι τοϋ φυσικοϋ βράχου : 
είναι ό 6°? αί. μ. X.

Προ τών αύλάκων τής «σκευοθήκης» εύρέθη λιθορριπή έκ λίθων ακα
νόνιστων καί διαφόρων μεγεθών, ή οποία αποτελεί τήν τεχνητήν επίχωσιν 
μέρους τοϋ λιμένος προς κατασκευήν αποβάθρας. Έκ τών ενδείξεων προκύ
πτει δτι τό έργον έξετελέσθη συγχρόνως προς τήν κατασκευήν τής «σκευο
θήκης» ήτοι εις τά τέλη τοϋ 5ου αίώνος π. X.

Γ) ’Άλλη άνασκαφική δοκιμή διεξήχθη εις τό παρακείμενον οίκόπεδον 
Μπράνη (εϊκ. 6), τό όποιον εύρίσκεται δ'χι μακράν τής στενωπού Τσώρη, δπου 
τό φθινόπωρον τοϋ 1965 είχε διενεργηθή σπουδαία άνασκαφική τομή.

Ή έρευνα εις τό άνω οίκόπεδον άφωρμήθη έκ τής εύρέσεως τμημά
των ρωμαϊκών τοίχων έντός λάκκων, οι όποιοι διηνοίγοντο προς θεμελίωσιν 
πολυκατοικίας, καί περιωρίσθη εις τον χώρον τοϋ οικοπέδου, μέ τήν προσπά
θειαν μάλιστα, δσον ήτο δυνατόν, νά άποφευχθή καί τών λάκκων ή διεύ- 
ρυνσις προς άποτροπήν προκλήσεως ζημιών εις τον οικοπεδούχον. Έκ τής 
έρεύνης προέκυψεν δτι εκεί άνηγείρετο εις τούς ρωμαϊκούς χρόνους έκτετα- 
μένον καί επιβλητικόν κτήριον, άξονος ΒΑ.-ΝΔ., τοϋ όποιου οί παχεΐς τοίχοι 
είναι έκτισμένοι κατά τον χαρακτηριστικόν τρόπον τής έποχής, ήτοι διά τσι
μεντοκονίας καί κολυμβητών λίθων έντός αυτής. Τά άποκαλυφθέντα είναι 
μόνον θεμέλια (ούδαμοϋ εύρέθη κατώφλιον), καί δέν άποτελοϋν παρά τμήμα 
τοϋ κτηρίου, δι’ δν λόγον καί ύπήρξε δυσχερέστατη ή άποκατάστασις τοϋ
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όλου σχήματός του, μή άνταποκρινομένου σαφώς προς κάτι τι τό γνωστόν. 
Εκείνο πάντως τό στοιχεΐον, τό όποιον νομίζομεν δτι διακρίνομεν, είναι 
ορθογώνιος αυλή, περιβαλλόμενη υπό δωματίων (και διαδρόμων ;), εκ των 
οποίων εν, κατά τό νότιον τέρμια τής «αυλής», κατελαμβάνετο υπό πλιν-

^ ° ■* 5 Μ.

Β

Είκ. 6. Ρωμαϊκά λείψανα εντός τοΰ οικοπέδου Μπράντι,

θοκτίστου τάφου φέροντος λίθινα καλύμματα, εσωτερικών διαστάσεων 
2.04 X 0.62 X 0.63 και περιέχοντος τρεις σκελετούς (πίν. 84α). Τό νόμισμα 
τής Τουλίας Δόμνας, τό όποιον εύρέθη Ιντός αΰτοΰ μετά μικράς πρόχου 
(πίν. 84β), χρονολογεί τούτον καί τό κτίσμα, μετά τοΰ οποίου ό τάφος όργανι- 
κώς συνδέεται, εις τους περί τό 200 μ.Χ. χρόνους. ’Ιδιαιτέραν σημασίαν θά 
πρέπει νά είχε διά τό κτήριον ό τάφος, διότι ουτος εύρίσκετο μακράν τοΰ 
νεκροταφείου τής πόλεως, εις μίαν έκ των κεντρικωτέρων θέσεων αυτής, 
πλησιέστατα δέ τοΰ λιμένος τοΰ ’Αλκινόου, αν δ'χι επί αυτής ταύτης τής προκυ
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μαίας του. Μία πιθανή έξήγησις τής παρουσίας αΰτοϋ εντός τόσον κεντρικού 
κτηρίου είναι, ότι τοϋτο ήτο ήρφόν τι και ότι ό τάφος περιέκλειε τά λείψανα 
των κτητόρων. Έλέχθη προηγουμένως ότι εις τήν περιοχήν τοϋ λιμένος εΰρί- 
σκετο ασφαλώς τό ήρωον τοϋ ’Αλκινόου. Είναι πιθανόν ότι καί τό άποκαλυ- 
φθέν κτίσμα ήτο συνδεδεμένον μέ κάποιαν τοπικήν λατρείαν ήρωος, χωρίς 
μάλιστα νά αποκλείεται καί ή περίπτωσις ότι τοϋτο ειχεν ακόμη στενοτέραν 
σχέσιν μέ τό ήρφον τοϋ ’Αλκινόου.

Εις τήν έπίχωσιν τής ύστάτης άρχαιότητος, ή οποία έκάλυπτε τά ερεί
πια τοϋ κατεστραμμένου πλέον κτηρίου, εύρέθησαν δϋο καλυβΐται τάφοι εις 
μικράν άπ’ άλλήλων άπόστασιν, εντός τοϋ ενός έκ των οποίων εΰρέθη παρά 
τό στήθος τοϋ νεκροΰ χρυσή «δανάκη», μέ έκτυπον αστέρα.

Εις βαθϋτερον στρώμα εντός τοϋ βορειοανατολικωτέρου πέδιλου εΰρέθη 
λίθινος οχετός φοράς ΝΑ .-ΒΔ., έκ τοϋ έσωτερικοϋ τοϋ οποίου περισυνελέ- 
γησαν άφθονα μελαμβαφή όστρακα τοϋ τέλους τοϋ 5ου π. X. αΐώνος.

Τέλος εις τά βαθύτερα στρώματα όλων τών πέδιλων συνηντήσαμεν λι- 
θορριπήν όμοίαν εκείνης τήν οποίαν συνηντήσαμεν καί εις τον τομέα V 
τής όδοϋ Βασιλέως Παΰλου (πίν. 85α.β). Καί αυτή αντιπροσωπεύει όπως 
εκείνη τεχνητήν έπίχωσιν μέρους τοϋ λιμένος, διότι ΰπ’ αυτήν εΰρέθη θα
λάσσιον ύδωρ άναμεμειγμένον μετά γλυκέος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΟΝΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:38 EEST - 52.90.75.110



m
st

ΠΑΕ 1966.—10. αναςκαφαι κερκυρας Πιναξ 83

■' ΚίΐΓΑι ι*>/Μ
■ · 7 if

/
'

W?

α. Ενσφράγιστος κεραμίς στέγης.

β. Πινάκια νεο)τέρων χρόνων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:38 EEST - 52.90.75.110



Πιναξ 84 ΠΑΕ 1966.—10. αναςκαφαι κερκυρας

α. Τάφος εντός κτηρίου ρωμαϊκών χρόνων. 
Οίκόπεδον Μπράνη.

β. Πρόχους έκ τού ρωμαϊκού τάφου 
τού οικοπέδου Μπράνη.

γ. Έρυθρόμορφον δστρακον 
έκ της τάφρου τής δδοΰ 

Βασιλέως Παύλου.
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α - β. ΛιΟορριπή εις τό οίκόπεδον Μπροηη
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