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Είκ. 1. ”Αποψις τοϋ πεδίου τών άνασκαφών μετά τοΰ χωρίου Ρόδα 
καί τοΰ Παντοκράτορος.

7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι

α. αναςκαφη δωρικού ΝΑΟΥ εν ροδαι. Αί άνασκαφαί αΰται έγένοντο δαπά- 
ναις τοΰ Ελληνικού Δημοσίου αλλ= ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία έχορήγησε την 
άναγκαιοΰσαν πίστωσιν εκ δραχμών 4 χιλιάδων προς αγοράν τοϋ άνασκαπτέου 
χώρου, άνήκοντος εις ιδιώτην, διότι ή άπαλλοτρίωσις θά άπήτει μακρότερον 
χρόνον. Διά τοΰτο καί εκφράζω τάς θερμάς ευχαριστίας μου προς την Εται
ρείαν διά την πρόθυμον συνδρομήν, ήν μοί παρέσχε προς ταχεΐαν εναρξιν 
τών άνασκαφών, τών οποίων τά αποτελέσματα αισθάνομαι διά τοΰτο την 
ύποχρέωσιν νά εκθέσω έν τοΐς Πρακτικοΐς.

Τό μικρόν χωρίον Ρόδα εΰρίσκεται κατά τήν βορείαν παραλίαν τής 
νήσου. ’Από τής πόλεως Κέρκυρας άγει αμαξιτή οδός 37 περίπου χιλιομέτρων 
καί ή τοποθεσία μετά τοΰ μεγάλου αμμώδους αίγιαλοΰ τοΰ Ικτεινομένου 
προς άνατολάς μέχρι τής μικρας χερσονήσου τοΰ «Νήσου», δπως λέγεται, 
είναι σπανίας ωραιότητος. ΓΙρός νότον εκτείνεται έλαιόφυτος πεδιάς διή- 
κουσα μέχρι τοΰ χωρίου «Νυμφών», 1'νθα ρέει αέναος καί πλούσια πηγή,
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86 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1939

άρδεύουσα εύφορωτάτους αγρούς και ποτίζουσα παντοΐα όπωροφόρα δέν
δρα. Προς τά ΝΑ ύψοϋται ή οροσειρά τοϋ Παντοκράτορος, αϊ πλαγιαί χοϋ 
οποίου είναι κατάφυτοι έξ έλαιών μέχρι τής θαλάσσης. Την εικόνα κλείει 
προς Βή ’Ήπειρος μετά τής υψηλής οροσειράς των Άκροκεραυνίων (είκ. 1).

Είναι φυσικόν δτι καί κατά τήν αρχαιότητα, δπως καί σήμερον, ή πλού
σια αΰτη περιοχή τής νήσου κατψκεΐτο πυκνότατα. Τούτο δύναταί τις ευκό
λως νά είκάση έκ των άνευρισκομένων διαρκώς εκεί αρχαίων χτισμάτων. Λεί
ψανα αρχαίου ναού εις άπόστασιν ολίγων βημάτων από τού χωρίου Ρόδα

προς δυσμάς καί παρά τήν παραλιακήν 
οδόν, ήτις άγει προς Καρουσάδες είχον 
παρατηρήσει ήδη από τού 1930. Εις 
μ κράν καλύβην χρησιμεΰονσαν πρός 
κατοικίαν Ήπειρωτών ποιμένων είναι 
έντετειχισμένοι σπόνδυλοι δωρικών έκ 
πώρου λίθου κιόνων καί εις ολόκληρον 
τό χωράφιον ανευρίσκει τις τεμάχια 
αρχαίων πήλινων κεράμων (είκ. 2).

Οι κίονες φαίνεται δτι θά εύρί- 
σκοντο εκεί κατά χώραν επί τού αρ
χαίου ναού, ορθοί επί πολύν καιρόν, 
διότι είς παλαιά συμβόλαια ή τοπο
θεσία ώνομάζετο «“Αγιος Γεώργιος 
τών στύλων», τό δέ χωρίον Ρόδα έκ- 
τίσθη εις προσφάτους χρόνους, δτε καί 
κατεστράφη κυρίως δ ναός, τού αρχαίου 
οικοδομικού υλικού χρησιμεύσαντος 
πρός κτίσιν τών οικιών τού χωρίου.

’Ολίγον νοτιώτερον τής καλύβης 
έσκάφη υπό τών χωρικών βαθεΐα αύλαξ 

προς άποχέτευσιν τών άφθονων εκεί ύδάτων, πρός τούτο δέ καί άπεκόπησαν 
ό ανατολικός καί 6 δυτικός τοίχος τού αρχαίου ναού. ’Επί τοϋ σημείου ακριβώς 
τούτου ήρξάμεθα τών άνασκαφών. Αί έφετιναί δοκιμαστικοί έ'ρευναι σκοπόν 
είχον τήν άποκάλυψιν τών εξωτερικών τοίχων τού ναού καί παρά πάσαν 
προσδοκίαν τά αποτελέσματα υπήρξαν ίκανοποιητικώτατα. Άνεσκάφησαν 
κατ’ άρχάς ή βορεία καί ανατολική πλευρά τού ναού μέχρι βάθους 1,50 μ. 
περίπου. Ή άνω επιφάνεια τής κρηπϊδος είναι κατεστραμμένη, ως δύναταί τις 
νά συμπεράνη έκ τών αύλάκων μολυβδοχοήσεως τών έσκαμμένων έντός τών 
πωρίνων δομικών λίθων πρός έ'νθεσιν τών συνδέσμων (είκ. 3).

Κατά ταΰτα δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι ή νΰν σφζομένη έπιφάνεια είναι

Ε’ικ. 2. Πώρινος κίων έκ τοΰ ναοϋ 
έντετειχισμένος εις καλύβην.
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ή σειρά τής πρώτης μετά την εΰθυντηρίαν βαθμίδος, τής οποίας τό πλάτος 
βεβαιώνεται έκ τής αρχής των σχετικών τής μολυβδοχοήσεως αυλακών. Εις 
έκ τών μολυβδίνων συνδέσμων εύρέθη κατά χώραν κατά την νοτίαν πλευράν.

ΕΙκ. 3. Ή σφζομένη έπιφάνεια τοΰ βορείου τοίχου.

’Έχει δέ ούτος σχήμα διπλού σταυρού1 (10,30X0,10) καί διαφέρει επομένως 
τών γνωστών συνδέσμων σχήματος Ζ ή διπλού Τ (είκ 4).

’Ιδιορρυθμίαν παρουσιάζει ή εύθυντηρία άνυψοοθείσα κατά τρεις βαθμί
δας προς αποφυγήν τών ύδάτων καί σχηματίζουσα ούτω διπλήν ύπευθυντη- 
ρίαν. Τό μικρόν πλάτος τών βατθμίδων τούτων (0,05+0,05+0,10) δεικνύει

1 Κατά προφορικήν άνακοίνωσιν του Καδηχητοΰ κ. Κ. Ρωμαίου παρομοίου είδους 
σύνδεσμοι άνευρέθησαν εις τόν αρχαϊκόν ναόν τής Τεγέας.
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δτι δεν δύνανται αΰται νά θεωρηθούν ως βαθμίδες τής κρηπίδος. Ή εύθυν- 
τηρία δεν κατωρθώθη νά άνασκαφή μέχρι τοϋ κατωτάτου αυτής βάθους λόγφ

Είκ. 4. Σύνδεσμος 
των λίθων τής

κρηπίδος. Είκ. 5. ’Οριζόντιον γεΐσον.

Είκ. 6. Καταιέτιον γεΐσον.

των άναβλυζόντων ύδάτων κατά τούς βροχερούς ιδία φθινοπωρινούς μήνας 
τής Κέρκυρας.

’Αλλά και τάς δυο έτέρας πλευράς τοΰ ναοϋ άνεσκάψαμεν μερικώς μέχρι 
τής πρώτης βαθμίδος προς καθορισμόν των διαστάσεων τοϋ ναού. Οΰτω
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τό μήκος τοϋ ναοϋ επί τής σφζομένης πρώτης βαθμίδος είναι περίπου 
21,80 μ. τό δέ πλάτος 11,75 μ.

Είναι δέ ό ναός έκτισμένος εξ εγχωρίου πώρινου λίθου, εξ οΰ είναι κατε-

Είκ. 7. Δύο συνανήκοντα τεμάχια έπαιετίδος.

σκευασμένοι καί οί λοιποί γνωστοί ήμΐν ναοί τής Κέρκυρας (βλ. Rodenwaldt 
Korkyra σ. 9 κ έ.).

Οί τοίχοι έχουν πλάτος 1,47 μ. περίπου καί είναι κατεσκευασμένοι εκ μεγά
λων άνά δυο ορθογωνίων λίθων μήκους 1 μ. καί πλάτους 0,87 μ. καί 0,60 μ.

4ί 3

”1

Είκ. 8. Σκαρίφημα τής διακοσμήσεως τής έπαιετίδος.

περίπου. Έκ τοϋ αρχιτεκτονικού διακόσμου τοΰ ναοϋ άνευρέθησαν δυο 
μεν ακέραια οριζόντια γείσα, πολλά δέ τεμάχια ετέρων μετά δωρικοϋ 
κυματίου (είκ. 5). Ή ολική εξοχή τοΰ ενός γείσου είναι 0,60 μ. τό δέ πάχος 
αύτοϋ 0,24 μ. Αί πρόμοχθοι φέρουσι δέκα οκτώ σταγόνας διατεταγμένος άνά
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εξ είς τρεις παραλλήλους σειράς. Τοΰ ενός τών γείσων τούτων ή άνω επι
φάνεια είναι οριζόντιος, ένφ τοΰ ετέρου φέρει έλαφράν άνωθεν τοΰ δωρικού 
κυματίου άπόκλισιν (πλ. 0,02). Άνευρέθησαν επίσης τρία τεμάχια έκ τών 
καταιετίων γείσων τοΰ ανατολικού αετώματος μετά λευκοΰ επιχρίσματος κατά 
τήν προσθίαν (ΰψ. 0,18) και την κάτωθεν κοίλην επιφάνειαν (ΰψ. 0,30). 
Ή μετάβασιςπρός τήν επιφάνειαν τοΰ τυμπάνου γίνεται καί ένταΰθα διά 
δωρικοΰ κυματίου (εΐκ. 6).

Έκ τής πηλίνης στέγης άνευρέθησαν πλεΐστα τεμάχια κεράμων καλυ-

Είκ. 9. Τό όπισθεν μέρος 
τής έπαιετίδος.

Εΐκ. 10. ’Οβελίσκος 
έπαιετίδος.

πτήρων καί στρωτήρων. Άξιολογώτατα είναι τά άνευρεθέντα τεμάχια τής 
πηλίνης σίμης τών αετωμάτων, έξ ών ήδυνήθημεν νά άποτελέσωμεν σχε
δόν ολόκληρον έπαιετίδα εκ τοΰ προς Ν ήμίσεος τοΰ άνατολικοΰ αετώματος. 
Έχουσι δέ αΰται τήν συνήθη κατατομήν τών μεταγενεστέρων δωρικών 
σιμών, τών οποίων παραδείγματα δυναταί τις νά εύρη είς τάς έπαιετίδας 
τής ’Ολυμπίας τοΰ δου π X. αϊώνος (βλ. Μ. Schede, Ant. Traufleisten- 
ornament σ. 13c). Τό κυμάτιον στέφεται άνωθεν υπό λεπτής ταινίας, ενώ 
προς τό κάτω μέρος απολήγει είς έτέραν πλατυτέραν ταινίαν (ΰψ. 0,08), 
κοσμουμένην διά μαιάνδρου και ζατρικίου. Έπί τοΰ κυματίου φέρει διακό- 
σμησιν κατά τον ερυθρόμορφον τρόπον έξ εναλλασσομένων ανθεμίων καί 
άνθέων λωτοΰ (εΐκ. 7 χαί 8).
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Τό ύψος ολοκλήρου τής έπαιετίδος είναι 0,22 μ., to δε πλάτος αυτής έπί 
τής έμπροσθεν επιφάνειας 0,63 μ. Κατά τάς δύο πλευράς φέρει άναθύρωσιν 
(0,13) προς συναρμογήν τών τεμαχίων προς άλληλα κατά τό γνωστόν σύστημα 
τοΰ Ζδοϋς άρμου. Προς καλλιτέραν προσαρμογήν καί προς αποφυγήν τής 
κατολισθήσεως λόγφ τής επικλινούς στέγης τών αετωμάτων αί έπαιετίδες 
συνεδέοντο και διά μολβδοχοημένων σιδηρών «οβελίσκων», οΐτινες είσήρχοντο

ΕΙκ. 11. Πή λινόν άνθέμιον.

εις τάς δπάς (διαμ. 0,02), τάς σχηματιζομένας ό'πισθεν κατά τήν εξοχήν ακρι
βώς τού κυματίου (είκ. 9). Πιστοποιείται ούτω καί έν αίπή τή Κερκύρα 
ή ύπαρξις αύτουσίων «οβελίσκων», γνωστών έκ τής εκ Κερκύρας επιγραφής 
(IG IX, 2,692). Έν τή επιγραφή άναφέρονται «οβελίσκοι ορθοί» πρός σύν- 
δεσιν τών καλυπτήρων, εξ ου πρέπει νά συμπεράνωμεν δτι ύπήρχον καί πλάγιοι 
οβελίσκοι, όπως ενταύθα, πρός σύνδεσιν τών έπαιετίδων (βλ. Όρλάνδου έν 
ΑΔ 1915 σ. 26 κ.έ) Εύρέθη δέ καί τεμάχιον τοιούτου οβελίσκου, δπερ προσαρ
μόζεται ακριβώς εις τάς δπάς τών έπαιετίδων (είκ. ΙΟ)·

Εύρέθησαν επίσης τρία ανθέμια (ύψ. 0,205 πλ. 0,145) έκ τής κορυφαίας,
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έξ ών ret δυο ολόκληρα μετά διακοσμήσεως κατ’ άμφοτέρας τάς πλευράς 
(είκ. 11). Χαρακτηριστική είναι ή προς τά αριστερά στροφή τοΰ κατακορύ- 
φου άξονος δεικνύουσα κλίσιν ολοκλήρου τής σειράς των ανθεμίων προς αρι
στερά. Έκ δέ τής υδρορροής εΰρέθη μόνον τεμάχιον λεοντοκεφαλής κακώς 
δυστυχώς διατηρηθέν. Σπουδαιότερα είναι δύο μαρμάρινα τεμάχια άκρωτη-

Είκ. 12. Τεμάχια μαρμάρινων ακρωτηρίων.

ριων (είκ. 12). Έπι τοΰ ενός διακρίνονται αί πτυχαί ίματίου γυναικείας 
μορφής καί ή τέχνη αΰτοΰ δεικνύει αυστηρόν ρυθμόν. Έπι τοΰ ετέρου παρί- 
σταται άκανθα μετά διπλής σειράς φύλλων άποκεκρουμένων όμως κατά τό 
άνω μέρος. Περί τής χρονολογίας τοΰ ναοΰ δεν είναι δυνατόν νά έξαγάγωμεν 
ασφαλή συμπεράσματα προ τής τελείας άνασκαφής καί τής πληρεστέρας μελέ
της τών ευρημάτων. Έκ τών μέχρι σήμερον δμως δεδομένων ό ναός δεν 
δύναται νά είναι αρχαιότερος τοΰ 5°υ π. X. αίώνος.

β. αναςκαφη εν ττΑΛΑίοττοΛΕΐ. Αϊ από τοΰ 1936 άρξάμεναι δαπάνη τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας έρευναι έν τή βασιλική τής Παλαιοπόλεως Κερκύρας 
έξηκολούθησαν κατά τό έτος 1938 χορηγοΰντος τοΰ εξαίρετου φιλέλληνος Αιγυ
πτίου Farali Farah, ό'στις διέθεσεν ολόκληρον τό ποσόν, τό είσπραχθέν έκ 
ζωγραφικής έκθέσεώς του, περιεχούσης τοπία τής Ελλάδος, άνερχόμενον δέ εις 
λίρας αιγυπτιακός είκοσι, διά τήν διενέργειαν άνασκαφών έν τή αρχαία πόλει 
τής Κερκύρας. Διά τών χρημάτων τούτων έγένοντο κυρίως άναστηλωτικαί έργα- 
σίαι προς στερέωσιν τών τόξων τής άψΐδος καί προς προστασίαν τής μεγάλης 
τοιχογραφίας τής κόγχης τοΰ ίεροΰ (είκ. 1 καί 2). Κατά τήν διάνοιξιν τοΰ
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Είκ. 1. ΤόΓ αριστερόν μέρος τής τοιχογραφίας τής κόγχης τοΰ ίεροΰ.

Είκ. 2. Τό δεξιόν μέρος τής τοιχογραφίας τής κόγχης τοΰ ίεροΰ.
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ετέρου των τόξων τής άψϊδος εΰρέθησαν έντετειχισμένα πλεΐστα τεμάχια μαρ
μάρινων θωρακίων εκ λευκοΰ μετά κυανών αποχρώσεων μαρμάρου, των 
οποίων ά'λλα τεμάχια εΰρέθησαν κατά τάς άνασκαφάς τοΰ 1936. Συνεπλη- 
ρώθη οΰτω και δΤ άλλων τεμαχίων τό μαρμάρινον θωράκιον μετά τής παρα-

Είκ. 3. Τεμάχιον θωρακίου μετά παραστάσεως παγωνιού.

Είκ. 4. Τό όπισθεν μέρος τοΰ θωρακίου τής είκ. 3.

στάσεως παγωνιού (βλ. ΠΑΕ 1936 σ. 110) ραμφίζοντος κλάδον κλήματος μετά 
σταφυλών (εϊκ. 3 καί 4). Τό πάχος τοΰ θωρακίου τοΰτου είναι 0,07 μ. περίπου. 
Ή εργασία είναι καθαρά καί ή ανάγλυφος παράστασις πλαστικώς άποδεδο- 
μένη, ένθυμίζουσα την τεχνοτροπίαν τής κλασσικής παλαιοχριστιανικής τέχνης 
περιόδου τοΰ τέλους τοΰ 4ου ή των αρχών τοΰ 5ου μ.Χ. αίώνος (βλ. Σωτηρίου
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ΑΕ 1937 κεφ. Α' σ. 174). Τά περιγράμματα δεν δηλοϋνται διά χαραγών καί 
ή μετάβασις από τής ανάγλυφου παραστάσεως εις την επιφάνειαν γίνεται 
βαθμιαίως άνευ ιδιαιτέρου τονισμού τού σχεδίου. Ή έλλειψις εξ άλλου πάσης 
σχηματοποιήσεως άπομακρύνει ημάς από τής τεχνοτροπίας τής ’Ιουστινιάνειου 
εποχής καί ακόμη προγενέστερον τής σαρκοφάγου τού Θεοδώρου τού 'Αγίου 
Άπολλιναρίου in classe τής Ραβέννης, ένθα τά φύλλα τού κλήματος είναι

Εΐκ. δ. Τεμάχια θωρακίων μετά παραστάσεως άμνοΰ.

ήδη εις φύλλα ακάνθου εσχηματοποιημένα (ίδ. Riegl. Spatrom. Kunst- 
industrie σ. 196 κέ. είκ. 42). Έπί τής δ'πισθεν επιφάνειας παρίσταται ανά
γλυφος σταυρός εντός δίσκου. Τής αυτής τεχνοτροπίας είναι καί τά Ιν είκ. 5 
άπεικονιζόμενα μαρμάρινα τεμάχια θωρακίων ένω ολίγον μεταγενεστέρας 
εποχής είναι τό εν είκ. 6 άπεικονιζόμενον άνάγλυφον. Έκ τών λοιπών 
γλυπτών ενδιαφέρον είναι τεμάχιον επιθήματος κιονοκράνου μετά παραστά
σεως σταυρού έν μέσφ φύλλου ακάνθου (είκ. 7). Ώς προς την τεχνοτροπίαν 
δυνάμεθα νά παραβάλωμεν τούτο προς τά κιονόκρανα τών υπερώων καί τού 
παραθύρου τής άψιδος τής βασιλικής Α' τών Χριστιανικών Θηβών τής
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Εΐκ. 6. Τεμάχιον θωρακίου μετά παραστάσεως άμνοΰ.

Είκ. 7. Επίθημα κιονόκρανου.

Είκ. 8. Επίθημα κιονίσκου.

Θεσσαλίας (Σωτηρίου ΑΕ1929 
σ. 65 και 67 εϊκ. 67 καί 72) 
και τό σχεδόν παρόμοιον εκ 
των ανασκαφών τής Κορίνθου 
καί τής εκκλησίας τυΰ Αγίου 
Ιωάννου τοΰ Στουδίτου τής 
Κων/πόλεως (Kautsch, Kapi- 
tellstudien σ. 83 καί 167 είκ. 
244 πίν. 17 καί εΐκ. 540 πίν_ 
33). Αλλ’ επί τοΰ ήμετέρου 
κιονόκρανου ή άκανθος παρί- 
σταται περισσότερον φυσική 
καί τά φύλλα αυτής είναι πλα
τέα οίνευ τίνος προσπάθειας 
σχημανοποιήσεως. Ό έν τω 
μέσω αφ’ ετέρου σταυρός δεν 
παριστάνεται ώς βλαστός τής 
ακάνθου καί δεν συνδέεται 
όργανικώς μετ’ αυτής όπως 
εις τά ανωτέρω κιονόκρανα, 
άλλ’ είναι αυτοτελής καί απο
τελεί τό κεντρικόν καί κύριον 
στοιχεϊον τής όλης διακοσμή- 
σεως. Χρονολογικώς πρέπει διά 
τούτο νά τοποθετηθή εις τάς 
άρχάς τού 5ου μ. X. αίώνος. 
Τής αυτής περίπου εποχής 
είναι τό μικρόν τεμάχιον επι
θήματος κιονίσκου μετά παρα
στάσεως φύλλων λωτοειδοΰς 
φυτού, εργασίας έξαιρετικώς 
έπιμεμελημένης (είκ. 8).

Κατά τον παρελθόντα 
’Οκτώβριον έξηκολούθησαν αί 
άνασκαφαί δαπάναις τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας ύπ’εμοΰ 
μόνον, τοΰ συναδέλφου μου 
Ξυγγοπούλου κοιλυθέντος νά 
παραστή εις τάς άνασκαφάς.
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Άπαλλοτριωθέντος εν τώ μεταξύ τοΰ περί τό μνημεΐον χώρου πολλά έδαπα- 
νήθησαν διά την έξασφάλισιν αύτοϋ και την έκχωμάτωσιν, λαμβανομένου 
ύπ’ δψιν δτι ή έπίχωσις μέχρι τοΰ δαπέδου τής παλαιάς βασιλικής φθάνει εις 
πολλά σημεία τά 2 μέτρα. Περιωρίσθησαν διά τοΰτο αί άνασκαφαΐ προς την 
δυτικήν πλευράν τοΰ μνημείου καί έκαθαρίσθη ό περί τήν σημερινήν πρό
σοψην χώρος διαπιστωθείσης πλέον απολύτως τής ύπάρξεως νάρθηκος από 
τοΰ οποίου έφερε προς τον κυρίως ναόν τό μέχρι καί σήμερον σφζόμενον

Είκ. 9. Σχεδίασμα τοΰ άνασκαφέντος πρό τοΰ τριβήλου χώρου.

τρίβηλον. Ό μέγας ό'γκος τών χωμάτων δεν έπέτρεψεν εις ημάς πληρεστέραν 
έρευναν τοΰ χώρου. Άλλ’ ό νάρθηξ άνεσκάφη μέχρι τοΰ δαπέδου καί καθ’’ δλον 
αύτοΰ τό πλάτος (4,70 μ.) (είκ. 9) άνευρεθέντος τοΰ θεμελίου τοΰ προς Δ 
τοίχου. Έπί τοΰ δαπέδου εύρέθησαν κατά χώραν, υπολείμματα τοΰ ωραίου 
ψηφιδωτοΰ (είκ. 11) τοΰ άφαιρεθέντος κατά τάς άνασκαφάς τοΰ 1846 καί 
ευρισκομένου ήδη εις τεμάχια εντός ξυλίνου πλαισίου έν τώ ήμετέρω Μουσείφ. 
Άπεκαλύφθη ούτως ολόκληρον τό τρίβηλον (είκ. 10) μέχρι τών βάσεων τών 
κιόνων χωρίς νά άφαιρεθώσιν έκ τής κεντρικής θύρας τά κατά καιρούς μετα
γενέστερα τειχίσματα προς ύποστήριξιν τής νεωτέρας μικράς θύρας. Κατά 
τήν άνασκαφήν εύρέθησαν δύο έλληνικαί έπιγραφαί. Ή μία τούτων εύρέθη 
έντετειχισμένη εντός τοΰ προς Β τοίχου τής βασιλικής είναι δέ άφιερωματική

7
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γεγραμμένη επί σχιστόλιθου, τοΰ οποίου είναι άποκεκρουμέναι ή αριστερά 
και ή οπίσθια πλευρά (μέγ. πλ. 0,49, ΰψ. 0,19, μέγ. βάθ. 0,30). Ή πρόσθια

Είκ. 10. Τό τρίβηλον τοΰ ναοϋ μετά τήν άνασκαφήν.

στενή πλευρά είναι επιμελώς έπεξειργασμένη φέρουσα τήν εξής επιγραφήν 
εντός ανάγλυφου πλαισίου.

Κορκυραίων οί παΐδε[ς]
Θε[ώ]

εΐιεργεσίας ενεκεν.

Ή συμπλήρωσις Θε(φ) δέν είναι βεβαία. Θά ήδΰνατο νά άναγνωσθή 
Θε(α) ή Θε(οϊς). Τά γράμματα είναι των τελευταίων π. X. αιώνων τοΰ 20ν 

πιθανώς αίώνος (βλ. IG III. I. άριθ. 707, 708, 709).
Ή δεύτερα επιγραφή είναι επιτύμβιος επί σχιστόλιθου πανταχόθεν άπο- 

κεκρουμένου. (Μέγιστον υψ. 0,24, μέγ. πάλ. 0,26). Εύρέθη εντός ήμιερειπω- 
μένου τοίχου προς Δ τής προσόψεως τής βασιλικής. Άναγινώσκεται ως εξής: 

[Α] μφιμέδων 

χαιρε.
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Τά γράμματα είναι επίσης τοϋ 2ου ή τοΰ 1ου π. X. αϊώνος.
Ή άποκάλυψις τοΰ σπουδαιότατου τοΰτου παλαιοχριστιανικού μνημείου

Είκ. 11. Τεμάχιον ψηφιδωτού.

είναι δυστυχώς λόγφ τών μεταγενεστέρων αλλεπαλλήλων κτισμάτων καί τάς 
βαθείας επιχώσεις δύσκολος καί αρκούντως δαπανηρά.

Εύελπιστοϋμεν δμως δτι ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία θέλει παράσχει ήμΐν 
καί πάλιν τά μέσα προς συμπλήρωσιν τής άνασκαφής ταύτης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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