
16. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΤΑΛΑΙΑι ΚΟΡΙΝΘΩι

Εφέτος ήρχισεν ή συστηματική άποκάλυψις τής βασιλικής τής Σκου- 
τέλας, αρκετά άξιολόγου, ώς άπέδειξεν ή κατά το παρελθόν έτος δοκιμα
στική ερευνά της (ΠΑΕ 1953, 175 κέ.). Ή άνασκαφή ένηργήθη κατ’ αν
τιθέτους φοράς, εκατέρωθεν τής διαγωνίως διερχομένης δδοΰ Παλαιάς Κό
ρινθου - Περιγιαλιού.

1. Το κτήριον: Άνατολικώς τής δδοΰ άπεκαλύφθη περαιτέρω ή πε
ρίμετρος τοΰ μνημείου καί άπεχωματώθη σημαντικόν μέρος του. Οι στυ- 
λοβάται τής βασιλικής είναι κτιστοί, φέρουν δ’ εντός τής τοιχοποιίας των 
παρενθέτους μεγάλους δόμους, επί των δποίων ήδράζοντο αί βάσεις των 
κιόνων. Πολλοί εκ τών δόμων τούτων έχουν άφαιρεθή, έκ των βάσεων δ’ 
άτυχώς ούδεμία μέχρι τοϋδε εύρέθη. Πάντως τό μεταξύ τών κιόνων διά
στημα φαίνεται νά ήτο περίπου 3.20 μ., εντεύθεν δέ υπολογίζω δτι έκα
στη κιονοστοιχία άπηρτίζετο έκ δέκα τριών κιόνων.

Εντός τοΰ βήματος άπεκαλΰφθη εφέτος καί τό βόρειον βάθρον τών 
εδρών τών ιερέων, προς Δ. δέ τούτου, επί τού δαπέδου, προσδιωρίσθη καί 
ή προς Β. συνέχεια τής θέσεως τού τέμπλου, τοΰ όποιου δμως δ στυλοβά- 
της άτυχώς καί προς τό μέρος τούτο ελλείπει.

’Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσίασεν ή άνασκαφή τών πλαγίων κλιτών.
Εις τό νότιον κλιτός άπεκαλύφθησαν τά δύο παρά τό βήμα μικρά 

διαμερίσματα, τά έπισημανθέντα πέρυσιν (ΙΙΑΕ 1953, 179 είκ. 1). Έκ 
τούτων τό πρώτον (διαμέρισμα α), προσιτόν έκ τής νοτιοανατολικής θυρί- 
δος τοΰ βήματος, είναι μικρόν, φθάνον μόνον μέχρι τής άνατολικής θύρας 
τοΰ νοτίου κλιτούς, δπου καταλήγει τό πρώτον έξ Α. εγκάρσιον τοιχάριον, 
καμπτόμενον κατ’ ορθήν γωνίαν (είκ. 1). Τό διαμέρισμα τούτο περικλείεται 
έντός μεγαλυτέρου χώρου (διαμέρισμα β), σχηματιζομένου διά τοΰ δευτέρου έξ 
Α. εγκαρσίου τοιχαρίου, έκτεινομένου προς Ν. τοΰ τέμπλου καθέτως προς τον 
στυλοβάτην τής νοτίας κιονοστοιχίας. Τό διαμέρισμα β είναι προσιτόν άφ’ 
ενός έκ τοΰ βήματος διά τής νοτιοδυτικής θυρίδος τούτου καί άφ’Ιτέρου έκ 
τοΰ πλαγίου κλιτούς διά θύρας. Έσωτερικώς τοΰ διαμερίσματος β, έφαπτό- 
μενον τοΰ νοτίου τοίχου τής βασιλικής, εκτείνεται κτιστόν έ'δρανον.

Εις τό βόρειον κλίτος εγκάρσιον τοιχάριον παρά τήν βορειοανατολι
κήν θυρίδα τοΰ βήματος, άκριβώς εις τήν αντίστοιχον θέσιν τοΰ ως ανω
τέρω τοιχαρίου τοΰ διαμερίσματος α, προχωρεί έκ τοΰ στυλοβάτου προς Β. 
καί σχηματίζει στενόν διαμέρισμα (διαμέρισμα }') (είκ. 2), προσιτόν άφ’ ενός
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εκ τοϋ βήματος διά τής βορειοανατολικής θυρίδος του (εϊκ. 3) καί άφ’ ετέ
ρου εκ τοϋ κλιτούς διά θΰρας (εϊκ. 2).

Ή τοιχοποιία των ώς ανωτέρω τοιχαρίων είναι επιμελής μέν αλλά 
πτωχή, άνευ ασβέστου. °Αξιοσημείωτον είναι δτι κατά την κατασκευήν τοΰ 
διαμερίσματος α ώς οικοδομικόν υλικόν έχρησιμοποιήθη καί θραύσμα έκ 
κίονος, δστις εύρέθη κατακείμενος εις τό νότιον κλίτος έξω τοϋ διαμερί
σματος β, φέρων προσκεκολλημένα λείψανα ασβεστοκονιάματος εις τό μέρος 
τοΰ έλλείποντος θραύσματος. Προηγουμένως είχεν έπιχειρηθή νά συγκρα-

Είκ. 1. ’Άποψις των διαμερισμάτων α καί β έκ ΝΑ.

τηθή τό θραύσμα τοΰτο επί τοϋ κίονος διά δυο μετάλλινων στεφάνών, ώς 
δηλοϋν αντίστοιχοι έγκοπαί. "Ιστατο λοιπόν 6 κίων κατά χώραν, δτε έτυχε 
νά άποσπασθή έκ τοΰτου τό ώς άνω τεμάχιον, πιθανώς κατόπιν ισχυράς 
τίνος κροΰσεως — κατά τινα σεισμόν;—, προς συγκράτησίν του δέ τότε 
περιεσφίγχθη ό κίων διά στεφάνών. Κατόπιν τό εν λόγιρ θραύσμα έξέπεσε 
καί ακολούθως έχρησιμοποιήθη τοϋτο ώς άπλοΰς λίθος κατά τήν κατα
σκευήν τοΰ διαμερίσματος α, επί τοϋ κίονος δέ ή θέσις τοΰ έκπεσόντος θραύ
σματος συνεπληρώθη δι= ασβεστοκονιάματος. Δεν αποκλείεται βέβαια τά 
πράγματα νά συνέβησαν καί άλλως, οπωσδήποτε δμως αί έργασίαι διαρρυ- 
θμίσεως τών ανατολικών μερών τών πλαγίων κλιτών τής άνασκαπτομένης
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Εΐκ. 3. "Αποψις τοϋ διαμερίσματος γ έκ τοϋ βήματος. ’Αριστερά τό όίκρον τοϋ 
βορείου βάθ-ρου τ«ν εδρών τών Ιερέων.
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βασιλικής έγιναν δτε ό ανώτεροι κίων ισιατο είσέτι κατά χώραν, ως συνά- 
γεται εκ τής επ’ αύτοΰ παρουσίας ασβεστοκονιάματος.

Συνεπώς τα μεταγενέστερα ταΰτα διαμερίσματα, τά εκατέρωθεν τοΰ 
βήματος, κατεσκευάσθησαν διά νά εξυπηρετήσουν άνάγκας λατρευτικός, καθ’ 
δν χρόνον ή βασιλική εύρίσκετο ακόμη εν λειτουργία. Τά διαμερίσματα a 
καί γ πρέπει νά εξηγηθούν ως παστοφόρια. Τό διαμέρισμα β — με τό 
έδρανον — πιθανώς ταυτίζεται προς τό secretarium τής λατινικής εκκλη
σιαστικής παραδόσεως, αντιστοιχούν προς τό διακονικόν προς τό παρόν 
όμως καί μέχρι τής πλήρους άποκαλύψεως τοΰ περιγράμματος τής άνασκα- 
πτομένης βασιλικής καί όλων τών λειτουργικών χώρων της διαστέλλω τό 
διαμέρισμα τοΰτο από τοΰ διακονικοΰ, επειδή, ως γνωστόν, εις τάς έλλαδι- 
κάς βασιλικός τό διακονικόν αποτελεί ιδιαίτερον πρόσκτισμα συνήθως παρά 
τον νάρθηκα. Αί ανωτέρω δε λειτουργικού χαρακτήρος διαρρυθμίσεις τής 
βασιλικής τής Σκουτέλας προσδίδουν είς αυτήν ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά 
την γνώσιν τής ιστορίας τής λατρείας έν Έλλάδι κατά τον 6ον αιώνα. 
Προχείρως σημειώνω δτι περίπου δμοιαι λειτουργικού χαρακτήρος διαρρυ
θμίσεις — προσθήκη παστοφορίων — παρατηρούνται καί είς την βασιλικήν 
τού Άλκίσωνος έν Νικοπόλει.

Εις τον δυτικόν τομέα τής άνασκαφής, έκεΐθεν τής οδού, προσδιωρί- 
σθησαν εφέτος άλλα τινά βασικά σημεία τής αρχιτεκτονικής διατάξεως τοΰ 
μνημείου καί τινες τών προς Δ. διαστάσεών του. Ουτω διεπιστώθη δτι ή 
βασιλική φέρει προς Δ. νάρθηκα, προ τοΰ οποίου δμως φαίνεται νά μήν 
ύπάρχη ούτε αΐθριον ούτε κατασκευή τις άλλη. Είς τον δυτικόν τοίχον τού 
νάρθηκος δεξιά τοΰ άξονος τής βασιλικής άπεκαλύφθη θύρα εισόδου (προς 
τον νάρθηκα). Τό εξωτερικόν μήκος τού μνημείου άνευ τής άψΐδος τοΰ ιε
ρού φθάνει τά 56.05 μ. Μετά τής άψΐδος φθάνει τά 60.75 μ.

Τό προς Ν. πρόσκτισμα μέ τά ισχυρά ποδαρικά άπεκαλυφθη δτι είναι 
τό βαπτιστήριον τής βασιλικής. Άνεσκάφη ολόκληρον, είς τό μέσον δε τού
του εύρέθη κτιστή σταυρική κολυμβήθρα, έπενδεδυμένη διά λεπτών μαρμά
ρινων πλακών (είκ. 4). Προς Δ. τοΰ βαπτιστηρίου έπεσημάνθη μικρός χώ
ρος, προσιτός έκ τοΰ νοτίου κλιτούς τής βασιλικής καί παρέχαιν είσοδον 
προς τό βαπτιστήριον, τοΰ οποίου ό έν λόγφ χτόρος προφανώς έχρησίμευεν 
ως προθάλαμος. Περαιτέρα) έπεσημάνθη έπιμήκης χώρος μέ κατεύθυνσιν 
προς Ν. κατά τήν προέκτασιν τοΰ νάρθηκος. Τού χώρου τούτου δ προορι
σμός προς τό παρόν παραμένει άγνωστος.

2. Μαρμάρινα μέλη και εύρήματα: Είς τά παρά τό βήμα μέρη τής 
βασιλικής εύρέτθησαν τεμάχια κιόνων διαφόρων διαμέτρων και μεταξύ τών 
παχυτέρων είς ακέραιος (βλ. άνωτ. σ. 211). Έκ τών κιόνων τούτων μόνον 
ενός ή διάμετρος φαίνεται ν’ άνταποκρίνεται πρός τήν μόνην μέχρι τοΰδε
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εύρεδεΐσαν βάσιν— τοϋ κιβωρίου τής αγίας τραπέζης (ΙΤΑΕ 1953, 178).
Έκ των άλλων αρχιτεκτονικών μελών σημειώνω εν άδιακόσμητον επί

θημα δμοιον προς τό σημειωδέν πέρυσιν (ΠΑΕ 1953, 175), εύρεδέν δέ 
παρά την δΰραν τοϋ νάρδηκος και μικρότατα τεμάχια ιωνικών βάσεων και 
κορινθιακών κιονοκράνων.

Εφέτος εύρέδησαν καί άλλα τεμάχια μαρμάρινων δοκών τραπεζιοει
δούς τομής (πρβλ. ΠΑΕ 1953, 180-181)’ έκ τούτων έν είναι ακέραιον 
(μήκ. 2.25 μ ). ’Άλλο τεμάχιον — μικρότερον (μήκ. 0.61 μ.) — απολήγει

Εΐκ. 4. ’Άποψις τής κολυμβήίΐρας εκ Β.

κατά τό έτερον άκρον εις κοίλην ήμικυκλικήν τομήν, ήτις κατά τρόπον εν
δεικτικόν άνταποκρίνεται ακριβώς προς την περιφέρειαν εϋρεδέντος τεμα
χίου κίονος διαμ. 0.425 μ. Αί μαρμάρινοι αΰται δοκοί έχουν έπί τής στε
νής— άνω—βάσεώς των έπιμήκεις έγκοπάς προς εμπηξιν αποφύσεων ετέ
ρων μαρμάρινων μελών' πλαγίως δέ καί κάτω μικρότεροι έγκοπαί—τόρ
μοι γομφώσεως — ύποδηλοΰν δτι αί έν λόγψ δοκοί έστερεοΰντο καλώς.
Επομένως δύναται ήδη νά δεωρηδή βέβαιον δτι πρόκειται περί βάσεων, 

επί τών οποίων ήδράζοντο δωράκια.
Έκ τών δωρακίων εύρέδησαν πολλά μικρά καί μεγάλα τεμάχια. Τά 

περισσότερα ανήκουν εις τύπον άμφιγλυφων δωρακίων, φερόντων επί τής
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μιας δψεως σταυρόν επί δίσκου εντός τετράπλευρου πλαισίου εκ σειράς κυ
ματίων. “Αλλου τΰπου θωράκια φέρουν επί της μιας δψεως τέσσαρα σταυ
ροειδούς διατεταγμένα κρινάνθεμα πλαισιοΰμενα υπό πλέγματος εκ διπλής 
ταινίας (είκ. 5).

Εύρέθησαν καί εφέτος διάφορα τεμάχια εκ των μαρμάρων τοΰ άμ- 
βωνος (πρβλ. ΠΑΕ 1953, 180), έκ των οποίων τό μεγαλΰτερον, κοσμου- 
μεδον διά διαδοχικών κοίλων καί έξέργων κυματίων, κατά τόν τύπον των 
μετά ρόμβου παλαιοχριστιανικών θωρακίων, καί περατούμενον άνω εις ήμι- 
κυλινδρικήν άπόληξιν, προέρχεται εκ τοΰ στηθαίου τής κλίμακος τοΰ άμ- 
βωνος. Επίσης ευρέθη τεμάχιον έκ τοΰ στυλοβάτου τοΰ τέμπλου, συγκε
κριμένους τό κατώφλιον τής ωραίας πόλης, πλήν δχι κατά χώραν.

Έκ τών ά?Αων ευρημάτων ση
μειώνω: ένα σιδηροΰν συμπιεστήν ήλων, 
τό γνωστότατον υπό τό δνομα «ζουμ
πάς» ξυλουργικόν έργαλεΐον (είκ. 6, 
άνω), ήλους, θραύσματα χονδρών αγ
γείων καί υαλοπινάκων καί τεμάχιον 
χείλους πίθου (είκ. 7). Έκ τών συν
θηκών εύρέσεως τοΰ «ζουμπά» — έξω 
τής θύρας τοΰ νάρθηκος μεταξύ τεμα
χίων υαλοπινάκων — δυναται ίσως νά 
συναχθή τό συμπέρασμα δτι ούτος 
είχε χρησιμοποιηθή δχι κατά την οι
κοδομήν τοΰ μνημείου, αλλά πιθανώς 
κατά τήν άφαίρεσιν ξύλινων μερών του.

Κατά τήν άποχωμάτωσιν τοΰ δια
μερίσματος α εύρέθησαν μικρά τεμάχια γραπτής διακοσμήσεώς του (μίμησις 
μαρμάρινης πολυχρώμου έπενδύσεως).

Εφέτος έπεβεβαιώθη δτι έκ τών πλαγίων κλιτών τής βασιλικής τής 
Σκουτέλας έχει άφαιρεθή τό δάπεδον. Μόνον εις τήν θύραν προς τό μετα
γενέστερον διαμέρισμα γ καί εντός τοΰ διαμερίσματος τούτου διεσώθησαν 
ολίγα λείψανα τοΰ δαπέδου έκ τεφροκυάνων σχιστολιθικών πλακών.

3. Τάφοι: Εντός τοΰ κεντρικοΰ κλιτούς προς Δ. τοΰ τέμπλου εύρέ
θησαν έντός τοΰ δαπέδου έσκαμμένοι δύο τάφοι μέ τοιχώματα κτιστά δύ 
ύλικοΰ ειλημμένου έκ τής βασιλικής, κεκαλυμμένοι δέ υπό τεμαχίων έκ τών 
μαρμάρινων μελών της. “Εντός τοΰ πρώτου έκ τών τάφων τούτων, μολο
νότι ευρέθη άδιατάρακτος καί φέρων έμπεπηγμένον δρθιον λίθον έξέχοντα 
τοΰ δαπέδου (σήμα), δεν εύρέθησαν λείψανα ταφής' φαίνεται δέ δτι καί 
ουδέποτε δ έν λόγφ τάφος είχε δεχθή ταφήν τινα. Πιθανώς εύρισκόμεθα

Είκ. 5. Θωράκων έκ τής βασιλικής 
τής Σκουτέλας.
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προ χαρακτηριστικής περιπτώσεως κενοταφίου. Ό έτερος των τάφων τού
των είχε χρησιμοποιηθή έπανειλημμένως. ’Αξιοσημείωτου ενταύθα είναι τό 
δτι κάτω εις την στενήν δυτικήν πλευράν του είχε τοποθετηθή επικλινής 
σχιστολιθική πλάξ δίκην προσκεφαλαίου. Οί τάφοι ούτοι κατεσκευάσθησαν 
βεβαίως μετά τήν καταστροφήν τής εκκλησίας.

4. Ή έπίχωοις: Ή έπίχωσις παρουσίαζε τήν εξής υφήν:
Εις τά πλάγια κλίτη μετά τό επάνω διαταραγμένον έδαφος τοΰ άγροΰ 

ήρχετο στρώμα εκ λίθων και πλίνθιυν καί μερών καταπεσόντων τοίχων, 
ακολούθως στρώμα έκ θραυσμάτων κεράμων τής στέγης καί τέλος ήπλοΰτο 
στρώμα πάχους 0.10 μ., συνιστάμενον έκ χώματος λεπτού καί εύθρύπτου. 
Κατά τήν άποχωμάτωσιν τοΰ βορείου κλιτούς εύρέθησαν καί τμήματα κα-

Είκ. 6. «Ζουμπάς» καί σίδηρους ήλος έκ τής βασιλικής τής Σκουτέλας.

ταπεσόντων τόξων, ύπ’ αυτά δέ κατακείμεναι εύρέθησαν δύο βάσεις θωρα
κίων. Προς τά ανατολικά τό εκ τίον κεράμων τής στέγης στρώμα ήτο αρ
κετά παχύτερου, εντός δέ τοΰ διαμερίσματος β τό πάχος τοΰ στρώματος 
τούτου έφθανε σχεδόν τά 0.55 μ. Εντός τοΰ έν λόγψ στρώματος καί μά
λιστα εις τά εκατέρωθεν τοΰ βήματος διαμερίσματα εύρέθησαν καί τά πε
ρισσότερα τεμάχια θωρακίων. Ό έξω τοΰ διαμερίσματος β κατακείμενος 
ακέραιος κίων (βλ. άνωτ. σ. 211) εύρέθη σχεδόν επί τοΰ ύψους τοΰ δαπέ
δου, υπό τό έκ κεράμων στρώμα' υπό τό στρώμα τοΰτο εις τήν θύραν 
τοΰ διαμερίσματος β εύρέθησαν καί μεγάλα τεμάχια θωρακίων. ’Άλλα δμως 
τεμάχια θωρακίων εύρέθησαν εντός τοΰ έν λόγφ έκ τών κεράμων στρώμα
τος, περίπου εις ύψος 0.30-0.40 μ. από τοΰ δαπέδου. ’Έξω τοΰ διαμερί
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W ν Ψ

σματος β καταπεσόντα τμήματα τοίχων έκ λίθων και πλίνθων είχον παρα- 
μείνει άδιατάρακτα. Άξιοσημείωτον είναι κα'ι τό δτι κατά τον καθαρισμόν 
τοΰ χώρου τούτου δεν εύρέθησαν όστρακα μεταγενεστέρατν αγγείων' ούτε 
καί κατά τον καθαρισμόν τοΰ κεντρικού κλιτούς προς Δ. τοϋ τέμπλου. 
ΓΙέρυσιν είχον παρατηρηθή τοιαΰτα μόνον εντός τοΰ βήματος (ΠΑΕ 
1953, 180). Συνεπώς μόνον δ χώρος τοΰ βήματος είχε μεταγενεστέ- 
ρως χρησιμοποιηθή πιθανώς διά σκοπούς μή θρησκευτικούς (πρβλ. ΠΑΕ 
1953, 181).

Έκ τής υφής ταύτης τής έπιχώσεως έπιβεβαιοϋνται αί περυσιναί πα
ρατηρήσεις περί τής καταστροφής τοϋ μνημείου. Συναφώς συνάγονται άνα- 
λυτικώτερον τά εξής:

Τό μνημεΐον, ένφ ακόμη ΐστατο, είχεν έν τούτοις έγκαταλειφθή καί 
κατεπλημμυρίζετο υπό ύδάτων, διά τών οποίων βαθμηδόν έσχηματίσθη άπό- 
θεσις έξ ίλΰος πάχους περίπου 0.10μ·, 
τό πρώτον δηλαδή — έκ τών κάτω — 
στρώμα τής έπιχώσεως. Πριν όμως 
σχηματισθή ή καί ένφ ακόμη έσχη- 
ματίζετο τό στρώμα τοΰτο, σχεδόν 
αμέσως μετά την έγκατάλειψιν τής βα
σιλικής, άφήρεσαν την πλακόστρωσιν 
τών πλαγίων κλιτών. Έν τφ μεταξύ, 
μετά πάροδον όσου χρόνου άπητήθη 
μέχρις δτου εντός τοϋ οικοδομήματος 
ύψωθή ή ύλίς εις τό πάχος τών 0.10 μ.,
φαίνεται νά κατεστράφη ή ξυλίνη στέγη τοΰ μνημείου, εντεύθεν δ’ έσχηματί
σθη τό δεύτερον στρώμα τής έπιχώσεως — έκ κεράμων — ύπεράνω τοΰ εξ 
ίλύος πρώτου στρώματος. Ή εϋρεσις δε μαρμάρινων μελών άφ’ ενός υπό 
τό έκ κεράμων στρώμα καί άφ’ ετέρου εντός τοΰ στρώματος τούτου ύπο- 
δηλοΐ δτι είχον αρχίσει νά άφαιροΰν μαρμάρινα μέλη εκ τοΰ οικοδομήμα
τος, σύροντες αυτά έξω διά τών ανατολικών θυρών του. Φαίνεται δε οτι η 
σύλησις αΰτη μαρμάρινου υλικού εξηκολούθησε καί μετά την πλήρη κατα
στροφήν τοϋ μνημείου. Τέλος εκ τής παρατηρηθείσης συσσωρεύσεως κερά
μων εις τά ανατολικά μέρη τοΰ οικοδομήματος συνάγεται, ως νομίζω, δτι 
κατά την άφαίρεσιν τής στέγης συνέλεξαν καί μετέφερον προς τό μέρος 
τοΰτο ποσότητα κεράμων, ινα, μετά διαλογήν τινα, αποκομίσουν τάς καταλ
ληλοτέρας δι“ άλλην χρήσιν. Εντεύθεν, ως νομίζω, έξηγείται τό (παχύ 
στρώμα έκ θραυσμάτων κεράμων, τό άπαντώμενον εκατέρωθεν τοΰ βήμα
τος. Ή άφαίρεσις τής στέγης καί τών άλλων ξύλινων μερών τής βασιλικής 
έγινε βεβαίως πριν ταϋτα φθαρούν καί επομένως δχι πολύ μετά την έγκα-
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τάλειψιν τοΰ μνημείου. Έσημειώσαμεν δέ δτι ό έξω τοϋ νάρθηκος εύρε- 
θεις «ζουμπάς» φαίνεται νά έχρησιμοποιήθη κατά τό «ξήλωμα» τοϋ μνη
μείου (βλ. άνωτ. σ. 215).

Ή ιστορία τών επισκευών καί διαρρυθμίσεων (βλ. άνωτ. σ. 211-213) 
καί τής καταστροφής τής βασιλικής τής Σκουτέλας, ως άποκατεστήσαμεν αυ
τήν, διδάσκει δτι τό μνημεΐον τοΰτο κατ’ άρχάς εβλάβη σοβαρώς μέν άλλ’ δχι 
καιρίως, πιθανώς ένεκα σεισμού μικράς έντάσεως, δχι δέ μετά πάροδον έξαι- 
ρετικώς πολλών ετών από τής άποπερατώσεώς του. Κατόπιν φαίνεται νά 
εβλάβη άνεπανορθώτως, ίσως κατόπιν νέου σεισμού ισχυρότερου. Γνωρίζο- 
μεν δέ πράγματι δτι ή Κόρινθος ολίγον μετά τούς χρόνους τής έγέρσεως 
τής άνασκαπτομένης βασιλικής, χρονολογούμενης είς τάς άρχάς τοϋ 6ου 
αιώνος (ΙΤΑΕ 1953, 180), έπληγη υπό σεισμών άφ' ενός επί ’Ιουστί
νου κατά τό 522 (Προκοπ., Περί κτισμ. IV 2, Βόνν. 3, 272. Θεοφαν., 

'Ιστορ. 144, Βόνν. 1, 259) καί άφ’ ετέρου επί ’Ιουστινιανού κατά τό 551 
(ΙΊροκοπ., Περί γοτθ. πολ. IV 25, Βόνν. 2, 594/595), δτε ύπέφερεν εκ 
τρομερών σεισμών δλη ή άνατολική καί ή βορεία άκτή τοϋ Κορινθιακού 
μέχρι καί τών Πατρών. Οϋτω συνάγονται έν ή δυο χρονικά δρια (τό 
522 καί τό 551 μ. X.) πολλαχώς χρήσιμα διά την μελέτην τών παλαιο
χριστιανικών μνημείων τής περιοχής' άλλά καί ιστορικά συμπεράσματα 
συνάγονται χρήσιμα.

Ή μελέτη τής επιχώσεως τού βαπτιστηρίου δέν παρουσιάζει ιδιαίτε
ρον ενδιαφέρον. Σημειώνω μόνον δτι τό βαπτιστήριον, μέ τάς περιωρισμέ- 
νας διαστάσεις του, τούς ισχυρούς πεσσούς καί τον άσφαλή θόλον του, ει- 
χεν άντισταθή περισσότερον καί ειχεν έπ’ άρκετόν χρησιμοποιηθή ως άγρο- 
τική κατοικία καί, άργότερον, ως καταφύγιον τών είς τό ύπαιθρον εργα
ζομένων.

5. Τό υπέδαφος: ΙΙρός έρευναν τοΰ εδάφους, επί τοϋ οποίου έκτί- 
σθη ή βασιλική τής Σκουτέλας, διηνοίχθησαν τομαί είς διάφορα σημεία 
τής άνασκαφής. Αύται απέδωσαν όστρακα εξ άγγείων γεωμετρικών, κοριν
θιακών καί μελαμβαφών, εκ τών οποίων συνάγεται δτι τό προκείμενον χρι
στιανικόν ιερόν ίδρύθη επί εδάφους σχηματισθέντος βραδέως διά φυσικής 
επιχώσεως. Έπί τής θέσεως ταΰτης φαίνεται νά μή προϋπήρχε παλαιότε- 
ρον κτίσμα.
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