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ΓΕΝΙΚΑ1 
 
Ἡ παλαιοχριστιανικὴ ἐποχὴ στὴν Κ ῶ ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ πλῆθος 
μνημείων, τόσο  θρησκευτικῶν ὅσο κα ὶ  κοσμικῶν. Ο ἱ πρῶτες ἀνασκαφὲς 
ἄρχισαν γύρω  στ ὰ 1900, ὅταν ὁ Γερμανὸς ἀρχαιολόγος R. Herzog 
ἀποκάλυψε  τὴ βασιλικὴ τῆς Ἁγίας Θεότητος στὴν Καρδάμαινα2. Κατὰ τὴν 
ἐποχὴ τῆς ʼΙταλοκρατίας  ο ἱ ἔρευνες συνεχίστ ηκαν: τ ὸ 1932 ὁ L.Laurenzi 
ἀνέσκαψε τὴ διπλὴ βασιλικὴ τοῦ Ἁγ. Στεφάνου στὴν Κέφαλο,  ἐνῶ ἀπὸ τὸ 
1935  μέχρι τὸ 1937 οἱ L. Morricone καὶ  H. Balducci ἀνέσκαψαν  δυὸ ἀκόμη 
βασιλικὲς  στὴν Κέφαλο (τὴ μικρὴ βασιλικὴ καὶ τὴ βασιλικὴ τοῦ Καμαρίου), 
τὴ βασιλικὴ τοῦ Ἁγ. Παύλου στὸ Ζηπάρι, τοῦ Καπαμᾶ στὸ Ἀσφενδιοῦ, τοῦ 
Ἁγ. Γαβριὴλ στὸ Ψαλίδι, τὴ βασιλικὴ τῆς Λάμπης  καθὼς καὶ τὶς βασιλικὲς 
τῶν Θερμῶν καὶ τοῦ Λιμένος στὴν πόλη τῆς Κῶ3.  
Μετὰ τὸν πόλεμο ὁ ʼΑν.ʼΟρλάνδος ἀνέσκαψε τ ὸ 1947  δύο ἀκόμη 
βασιλικές, μιὰ στὴ θέση Μαστιχάρι καὶ μιὰ στὴν ʼΑντιμάχεια, τὶς ὁποῖες καὶ 
δημοσίευσε τὸ 19664. 
 Ἕως σήμερα ,  ἔχουν ἀνασκαφεῖ στὸ νησὶ 18 βασιλικὲς5 καὶ  οἰκισμοὶ σὲ 
                                                        
1 Εὐχαριστίες ὀφείλονται: Στὴν καθ. κ. Σ. Καλοπίση, γιὰ τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της καὶ 
τὴ βοήθειά της καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἐκπόνησης αὐτῆς τῆς ἐργασίας,  στὸ Ἵδρυμα 
Κρατικῶν Ὑποτροφιῶν, τὸ ὁποῖο τὸ 2003 μοῦ χορήγησε ὑποτροφία γιὰ μεταδιδακτορικὴ 
ἔρευνα, στὸν ♰Ἠλ. Κόλλια, τότε προϊστάμενο τῆς 4ης Εφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, 
ὁ ὁποῖος μ ὲ ἐνεθάρρυνε στὴν μελέτη τοῦ ὑλικοῦ, στὸν ἀρχιτέκτονα (φοιτητὴ 
ἀρχιτεκτονικῆς τότε) Κ. Σκαρῆ, γιὰ τὴν ἀποτύπωση τῆς βασιλικῆς καὶ τῶν ψηφιδωτῶν της, 
στοὺς συναδέλφους Εὐαγ. Μηλίτση, Δ. Μποσνάκη, Σ. Ντιντιούμη καὶ Ἐλπ. Σκέρλου γιά τὶς 
γόνιμες συζητήσεις καὶ τὴν παροχὴ πρακτικῆς βοήθειας ὅταν πλέον ε ἶχα φύγει ἀπὸ τὴν 
Κῶ, στὴν Ἄ.-Μ. Κάσδαγλη γιὰ τὴν ἐπιβεβαίωση τ ῆς ταύτισης τ ῶν νομισμάτων, στὴν Χ. 
Διαμαντῆ καὶ τὸ Ν. Ρουμελιώτη γιὰ τὴν δυνατότητα μελέτης τ ῶν ἀδημοσίευτων 
διατριβῶν τους, στοὺς ἀρχιτεχνίτες, ἐργάτες ἀνασκαφῆς, συντηρητὲς ψηφιδωτῶν κα ὶ 
εὑρημάτων Ἐμμ. Γιαμαῖο, Ἠ. Δρόσο, Ἐλ. Κρητικό, K. Μπιθιζῆ, Ν. Παππούλη, Γ. Τσαγγάρη, 
Στ. Τσουκαλᾶ, ο ἱ ὁποῖοι (ἐκ περιτροπῆς) ἐργάσθηκαν μ ὲ ζῆλο κα ὶ κέφι στὴν ἀνασκαφή, 
ἀλλὰ καὶ στοὺς ἰδιοκτῆτες τ ῶν ο ἰκοπέδων Ἁλ. Διακοπαναγιώτου, Στ. Σαρρῆ καὶ Χρ. 
Φαράντο, οἱ ὁποῖοι μετεῖχαν στὴν ἀνασκαφή, στὴν σχεδιάστρια Ἑλ. Τσαμπουνιάρη γιὰ τὸ 
μελάνωμα τῶν εὑρημάτων τῆς βασιλικῆς, στὴν ἀρχιτέκτονα Αἰκ. Στεφανοπούλου γιὰ τὴν 
ψηφιακὴ ἐπεξεργασία τ ῶν σχεδίων τ ῶν ε ὑρημάτων καὶ τῶν ἀρχιτεκτονικῶν σχεδίων, 
καθὼς κα ὶ στὴν κ . Κ. Κουζέλη, Διευθύντρια τοῦ Κέντρου Λίθου γιὰ τὶς ἀναλύσεις τοῦ 
πηλοῦ τῶν ἀμφορέων τῆς Καρδάμαινας καὶ τὶς χρήσιμες συζητήσεις. 
2 Herzog 1903, Beibl. 1, 4. 
3 Morricone 1950, 228 κ ἑ. (βασιλικὲς Δυτικῶν Θερμῶν), σ. 65 (βασιλικὴ Λιμένος), σ. 242 
(βασιλικὴ τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου στὰ Ἑπτὰ Βήματα). Balducci 1936, 47-50 (Ἑπτὰ Βήματα). 
Laurenzi 1931, 613-4 (Ἑπτὰ Βήματα). Morricone 1950, 327-8. Laurenzi 1936, 140-1 (βασιλικὴ 
Θερμῶν). Laurenzi 1936, 142 (Ἅγ. Παῦλος, Ἅγ. Γαβριήλ). Balducci 1936. Kalopissi-Verti 1991, 
234. 
4 Ὀρλάνδος 1966, 1-103. 
5 1)Ἅγ. Γαβριὴλ στὴν περιοχὴ Ψαλίδι, 2) Βασιλικὴ Λιμένος, 3) Ἑπτὰ Βήματα, 4) Δύο 
βασιλικὲς τ ῶν Δυτικῶν Θερμῶν, 5) Βασιλικὴ στὴ Λάμπη, 6) Ἅγ. Παῦλος στὸ Ζηπάρι, 7) 
Καπαμᾶς, 8) Ναΰδριο (μονόκλιτη βασιλική;) 1,5 χλμ. δυτικὰ τοῦ  Ἁγ. Γεωργίου Λιίζου στὸ 
Μαστιχάρι, ΑΔ 52, 1997, Χρονικὰ Β3, 1161 (Σ. Ντιντιούμη), 9) Ἁγ. Θεότης στὴν 
Καρδάμαινα, 10) Βασιλικὴ τοῦ πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ στὴν Καρδάμαινα, 11) Βασιλικὴ Ἁγ. 
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τρεῖς περιοχὲς τῆς ὑπαίθρου, ἐνῶ ἔχουν ἐντοπισθεῖ τουλάχιστον ἄλλες 16 
βασιλικὲς6. Σχεδὸν κανένα ἀπὸ τὰ παραπάνω μνημεῖα ἢ οἰκιστικὰ σύνολα 
δὲν ἔχει δημοσιευθεῖ συστηματικά. 
Τὰ τελευταῖα χρόνια  οἱ  ἀνασκαφὲς μέσα  στὴν πόλη  τῆς Κῶ  ἀπεκάλυψαν 
ἰδιωτικὰ κυρίως κτίρια  μὲ πλούσια ψηφιδωτὰ δάπεδα τοῦ 5ου καὶ τοῦ 6ου 
αἰ.7 ʼΙδιαίτερα σημαντικ ὲς ἦταν ὡστόσο κα ὶ οἱ ἀνασκαφὲς τῆς ὑπαίθρου, 
ὅπως ἡ ἀνασκαφὴ στὸ Μαστιχάρι, ἡ ὁποία ἐντόπισε τὸν παλαιοχριστιανικὸ 
οἰκισμὸ δυτικὰ τῆς προαναφερθείσα ς βασιλικ ῆς, ἐνῶ οἱ ἀνασκαφὲς πο ὺ 
διεξάγονται στ ὴν Κέφαλο , στ ὸ νότιο ἄκρο το ῦ νησιοῦ, φέρνουν 
καθημερινὰ σὲ φῶς τμήματα  το ῦ παράλιου ο ἰκισμοῦ. Ἕνας  ἀντίστοιχος 
παλαιοχριστιανικὸς ο ἰκισμὸς στ ὴν Καρδάμαινα ἐντοπίστηκε ἀπὸ τὴν ΚΒ ' 
ʼΕφορεία Προϊστορικῶν κα ὶ Κλασσικῶν ʼΑρχαιοτήτων κα ὶ ἀνασκάπτεται 
σήμερα ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο ʼΑθηνῶν8. 
                                                                                                                                                                     
Ἰωάννου στὸ Μαστιχάρι, 12) Βασιλικὴ Ἁγ. Ἀναργύρων στὴν Ἀντιμάχεια, 13) Δύο βασιλικὲς 
Ἁγ. Στεφάνου στὴν Κέφαλο, 14) Μικρὴ βασιλικὴ Κεφάλου, 15) Βασιλικὴ Καμαρίου, 16) 
Βασιλικὴ οἰκ. Γιάννου στὴν Κέφαλο, ΑΔ 49, 1994, Χρονικὰ Β2, 828 (Σ. Ντιντιούμη). Γιὰ τὶς 
βασιλικὲς βλ. κυρίως Balducci 1936, Morricone 1950, Ὀρλάνδος 1966, ἀδημοσίευτος 
χάρτης Laurenzi, Λαζαρίδης 1954.  
6 Ἐντοπισμένες ἢ πιθανὲς βασιλικές: 1) Βασιλικὴ στὴ θέση Ἅγ. Φωκᾶς, Λαζαρίδης 1954, 
232, 2) Κτίριο μὲ ἁψίδα πρὸς τὰ δυτικὰ κοντὰ στὴ βασιλικὴ τοῦ Λιμένος, Morricone 1950, 
70, 3) Κεντρικὲς Θέρμες, Morricone 1950, 327, 4) Βασιλικὴ οἰκ. Βέρου, ΑΔ ὑπό ἐκτύπωση 5) 
Βασιλικὴ κοντὰ στὰ Ἑπτὰ Βήματα (οἰκ. Παρθενιάδη, Βολανάκης 1987, 50), 6) Παναγία 
Φανερωμένη στὸ χωριὸ Πλατάνι (Κερμετές), Laurenzi 1931, 619 κα ὶ εἰκ. 8, 7) Μεσαριά, 
Λαζαρίδης 1954, 232, 8)Ἅγ. Θεόδωροι στὸ Λινοπότι, Λαζαρίδης 1954, 233, 9) Βασιλικὴ οἰκ. 
Λαμπάδη-Χατζημπαλῆ, ΑΔ 42, 1987, Χρονικὰ Β2, 687 (Ἰ. Βολανάκης), καὶ Βολανάκης 2001β, 
329. 10) Ἀράγκη, Λαζαρίδης 1954, 233, 11) Ἁγ. Βαρβάρα, Λαζαρίδης 1954, 233, 12) 
Θεοδοσιανὰ κιονόκρανα ἀπὸ τὴν Καρδάμαινα, Balducci 1936, 57, 12) Βασιλικὴ 200μ. Α. τοῦ 
Ἁγ. Στεφάνου στὴν Κέφαλο, Λαζαρίδης 1954, 233, 13) Βασιλικὴ 400μ. Α. τοῦ Ἁγ. Στεφάνου, 
θέση Καμήλα, ΑΔ 50, 1995, Χρονικὰ Β2, 828 (Σ. Ντιντιούμη) 14) Νέο Πυλί, ο ἰκ. Δρόσου, 
Βολανάκης 1987, 52, καὶ  ΑΔ 34, 1979, Χρονικὰ Β2, 469 (Ἠλ. Κόλλιας), 15) Ἅγ. Γεώργιος 
Λιίζος, Laurenzi (ἀδημοσίευτος χάρτης) καὶ ΑΔ 52, 1997, Χρονικὰ Β3, 1161 (Σ. Ντιντιούμη)  
16) Χαρμύλειο, Schazmann 1934, 111. Ἡ ἄποψη, ὅτι στὴν Παναγία τῶν Καστριανῶν στὸ 
Παλιὸ Πυλὶ προϋπῆρχε βασιλικὴ δὲν ἐπιβεβαιώθηκε ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἀνασκαφικὲς 
ἔρευνες(βλ. Ἀνδρούδης – Ντιντιούμη 2009, 52), δὲν ἀποκλείεται ὅμως νὰ ὑπῆρχε βασιλικὴ 
στὴν εὐρύτερη περιοχή. Ἀκόμη, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ Μαστορόπουλος 2002 (χωρὶς ὅμως 
ἐπαρκῆ τεκμηρίωση, σ. 58-9, 66-7, 69, 86-87),  δὲν ἀποκλείεται νὰ ὑπῆρχε βασιλικὴ στὴν 
περιοχὴ νοτίως τοῦ Χριστοῦ Μοσκοπιανοῦ, στὰ Συγκατελείμματα, στ ὴν Παλιὰ Παναγιά 
(καὶ τὰ τρία στὴν περιοχὴ τῆς Ἀντιμάχειας),  στοὺς Μαζιάδες (ἐπίσης κοντὰ στὴν 
Ἀντιμάχεια), κοντὰ στὸν Ἅγ. Γεώργιο τ ὸ Λιίζο (Μαστιχάρι), ὅπου σημειώνεται κα ὶ 
βυζαντινὴ νεκρόπολη, καθὼς κα ὶ στὴν περιοχὴ Τετράωνας-Ἀναβάλλουσα, ἐπίσης στὴν 
εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Μαστιχαρίου. 
7 Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε τὰ οἰκ. Δεληγιάννη-Μπαλάνη, ΑΔ 42, 1987, Χρονικὰ Β2, 629-630  
(Ἕ. Μπρούσκαρη) καὶ Brouskari 1997, 65-77, ἐπίσης Brouscari 1999, 55-56, οἰκ. Πλατανίστα, 
ΑΔ 43, 1988, Χρονικὰ Β2, 639-643 (Ἕ. Μπρούσκαρη) καὶ Brouscari 1999, 51-53, οἰκ. Μονῆς 
Πανορμίτη Σύμης (ἀδημοσίευτο), γιὰ τὰ ψηφιδωτὰ βλ. Brouscari 1999, 54-55, οἰκ. Ἀ. 
Περίδη, ΑΔ 45, 1990, Χρονικὰ B, 516 (Ἕ. Μπρούσκαρη) κλπ. 
8 ΑΔ 42, 1987, Χρονικὰ Β2, 687-9 (Β. Καραμπάτσος - Ἑλ. Παπαβασιλείου), ΑΔ 48, 1993, 
Χρονικὰ Β2, 578 (Εὐ. Μηλίτση). Μηλίτση 2001, 277-289. Βλ. καὶ πκ. Κάντζια 1984, 140-162. 
Ἀλευρᾶ - Καλοπίση – Κούρου – Λαιμοῦ - Παναγιωτίδη 1985, 1-18. Ἀλευρᾶ - Καλοπίση – 
Λαιμοῦ - Παναγιωτίδη 1986, 298-330. Ἀλευρᾶ - Καλοπίση – Λαιμοῦ - Παναγιωτίδη 1987, 
325-355. Ἀλευρᾶ - Καλοπίση – Λαιμοῦ - Παναγιωτίδη 1990, 342-367. Ἀλευρᾶ - Καλοπίση –
Παναγιωτίδη 1995, 141-184. Kokkorou-Alevras e.a. 1995-96, 313-335. Κοκκοροῦ-Ἀλευρᾶ 
2009, 135-155. Κοκκοροῦ-Ἀλευρᾶ 2001, 91-105. Kokkorou-Alevras e.a. 2006. 
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Οἱ παλαιότερες ἀπόψεις τῶν Ἰταλῶν ἀνασκαφέων τοποθετοῦσαν χρονικὰ 
τὴν  ἀκμὴ τῆς παλαιοχριστιανικ ῆς ἐποχῆς στ ὴν Κ ῶ  ἀνάμεσα σ ὲ δύο 
σεισμούς: τὸ σεισμὸ τοῦ 469 μ.Χ. κα ὶ τὸ σεισμὸ τοῦ 554 μ.Χ.,  τὸν ὁποῖο 
περιγράφει ὁ ʼΑγαθίας9. Κατ ὰ τοὺς ʼΙταλο ὺς ἀρχαιολόγους πάντα , ὁ 
δεύτερος α ὐτὸς σεισμ ὸς ὁριοθετεῖ τὸ τέλος τ ῆς παλαιοχριστιανικ ῆς 
ἐποχῆς κα ὶ  τὴν ἔναρξη ταυτόχρονα  τ ῶν «σκοτεινῶν χρόνων»   ποὺ θὰ 
διαρκέσουν μέχρι  τ ὸν 11ο α ἰ.10 Ὡστόσο ὅλες ο ἱ νεώτερες ἀνασκαφὲς 
ὁδηγοῦν σ ὲ ἕνα διαφορετικ ὸ συμπέρασμα: ὅτι ἡ ζωὴ συνεχίσθηκε 
τουλάχιστον μέχρι  τ ὰ μέσα το ῦ 7ου α ἰ. κα ὶ τὶς ἀραβικὲς ἐπιδρομὲς τ οῦ 
ἔτους 654/655 μ .Χ.11 Στὴ συνέχεια, ἐκτὸς ἀπὸ μερικὰ σποραδικὰ 
εὑρήματα12,  τὸ νῆμα τῆς ζωῆς στὸ νησὶ χάνεται μέχρι  τὸν 11ο αἰ., ἂν καὶ 
δὲν ἀποκλείεται  καθόλου  ο ἱ κάτοικοι ν ὰ ἀποτραβήχθηκαν σ ὲ ὁρεινά, 
καλύτερα προφυλαγμένα καταφύγια.  
 
 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
ʻΗ Καρδάμαινα , ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ εὔφορα μέρη  τ ῆς Κῶ, βρίσκεται  στ ὸ ΝΑ. 
τμῆμα τοῦ νησιοῦ (εἰκ. 1). Τὸ πεδινὸ παραθαλάσσιο τμῆμα τῆς περιοχῆς, ἄν 
καὶ δὲν ἔχει φυσικὸ λιμάνι, εἶναι ὡστόσο σχετικὰ προφυλαγμένο ἀπὸ τοὺς 
βορριάδες ποὺ κυρίως φυσοῦν στὸ νησί, ἐνῶ τὰ βουνὰ καὶ οἱ λόφοι ποὺ 
τὴν περικλείουν προσφέρονται σὰν καταφύγιο σὲ δύσκολους καιρούς. 
Ἔτσι ἦταν φυσικ ὸ ἡ περιοχὴ νὰ κατοικηθεῖ συνεχῶς ἀπὸ τοὺς 
προϊστορικοὺς χρόνους  μέχρι  σήμερα , ἄλλοτε στ ὸ παράλιο τμ ῆμά της 
(ἑλληνιστικοί-παλαιοχριστιανικοὶ χρόνοι) κα ὶ ἄλλοτε στ ὸ ἐσωτερικό της 
(προϊστορικοὶ χρόνοι, βυζαντινοὶ χρόνοι, ἱπποτοκρατία). 
 Ἡ Καρδάμαινα, ἢ μᾶλλον ἡ Ἁλάσαρνα, ὅπως ἦταν τ ὸ ἀρχαῖο ὄνομα τ ῆς 
περιοχῆς, ἦταν πρωτεύουσα τοῦ δήμου τῶν Ἁλασαρνιτῶν (ἑνὸς ἀπὸ τοὺς 6 
ἀρχαίους δήμους   το ῦ νησιοῦ), κα ὶ ὑπῆρξε κέντρο   λατρείας  το ῦ 

                                                        
9 Ἡ Μηλίτση 2008, Ι, 17, πιστεύει ὅτι ὁ σεισμὸς τοῦ 469 συνέβη τ ὸ 467 ἢ 468. Ἡ ἴδια 
ὑποστηρίζει ὅτι ὁ σεισμὸς πο ὺ ἀναφέρει ὁ Ἀγαθίας συνέβη τ ὸ 551 κα ὶ ἑπομένως 
ταυτίζεται μ ὲ τὸ σεισμὸ τῆς Ἀλεξάνδρειας (καὶ ὄχι τ ὸ 554, ὅπως συνήθως ἀναφέρεται, 
δεδομένου ὅτι τ ὴν χρονιὰ αὐτὴ ἀναφέρονται σεισμοὶ μόνον στ ὴν περιοχὴ τῆς 
Νικομήδειας καὶ τῆς Νίκαιας τῆς Βιθυνίας, βλ. καὶ Εὐαγγελάτου-Νοταρᾶ 1998, 203, 207). 
10 Morricone 1950, 57. 
11 Βλ. καὶ πκ. Γιὰ τὸ θέμα τ ῶν ἐπιδρομῶν (ἀραβικῶν κα ὶ προγενέστερων) βλ. 
ἀνακεφαλαίωση στὸν Roumeliotis 2003, 8-10 καὶ Μηλίτση 2008, 19-20. Βλ. ἐπίσης Σαββίδης 
1995, 14-15. Γιὰ τὸν ἀντίκτυπο τῶν ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν στὸ Αἰγαῖο, ἰδίως μέσα ἀπὸ τὴ 
νομισματικὴ μαρτυρία, βλ. Touratsoglou 2006. 
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Ἀπόλλωνος, τὸ ἱερὸ τοῦ ὁποίου ἀνασκάπτεται τὰ τελευταῖα χρόνια13.Ἡ ζωὴ 
τοῦ οἰκισμοῦ συνεχίστηκε καὶ κατὰ τὴν παλαιοχριστιανικὴ περίοδο, γιὰ τὴν 
ὁποία πολυάριθμες εἶναι οἱ ἐνδείξεις μας: 
ʼΕκτὸς ἀπὸ τὴ  βασιλικὴ ποὺ δημοσιεύεται, τέσσερις (ἢ πέντε;) ἀκόμη 
βασιλικὲς ἔχουν ἐντοπισθεῖ στὴν Καρδάμαινα. 
ʻΗ πρώτη , ἡ βασιλικὴ τῆς Ἁγ. Θεότητος, βρίσκεται δυτικὰ  τοῦ σημερινοῦ 
οἰκισμοῦ, 300 μ. ἀπὸ τὴ θάλασσα, στοὺς πρόποδες τῆς ἀρχαίας Ἀκρόπολης 
καὶ  στὸ Ἀ. ἄκρο τοῦ παλαιοχριστιανικοῦ οἰκισμοῦ ποὺ ἀναπτύχθηκε πάνω 
καὶ γύρω ἀπὸ τὸ προαναφερθὲν ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνος. Ἡ ἀνασκαφικὴ 
ἔκθεση το ῦ Herzog μ ᾶς πληροφορε ῖ ὅτι ἦταν τρίκλιτη , μ ὲ ἁψίδα 
πολυγωνικοῦ σχήματος,  ψηφιδωτ ὰ δάπεδα κα ὶ αἴθριο. Τ ὸ μόνο πο ὺ 
διακρίνεται σήμερα εἶναι ἡ  ἁψίδα της14. 
ʻΗ  δεύτερη  βασιλική , τ ῆς Ἁγ. Βαρβάρας, ἐντοπισμένη ἤδη ἀπὸ τὸν 19ο  
αἰώνα ἀλλὰ ὄχι ἀνεσκαμμένη, βρίσκεται  2,5 χλμ . ἀνατολικὰ τοῦ κέντρου 
τοῦ οἰκισμοῦ, ἐπὶ τῆς παραλίας . Γύρω  της , κα ὶ κατὰ μῆκος τῆς παραλίας 
μέχρι τ ὸν σύγχρονο  ο ἰκισμὸ τῆς Καρδάμαινας , σώζονται ὑπολείμματα 
τοίχων  πο ὺ ἀνήκουν μ ᾶλλον σ ὲ περισσότερους το ῦ ἑνὸς 
παλαιοχριστιανικοὺς οἰκισμούς15.  
ʻΗ τρίτη  βασιλική , τ ῆς ʼΑράγκης ἀπέχει 2,5 χλμ.  δυτικὰ τοῦ κέντρου το ῦ 
σύγχρονου οἰκισμοῦ16.  
Κοντὰ στὴν Ἀράγκη, στ ὸν ἀπόκρημνο λ όφο πο ὺ σήμερα ὀνομάζεται 
Ἐβριόκαστρο ὑπάρχουν ἀκόμη τα  λείψανα ὀχυρωμένου ο ἰκισμοῦ17. Ἡ 
ὀχύρωση διακρίνεται  κατ ὰ τόπους  κα ὶ περικλείει ἔκταση 250 Χ  70 μ . 
περίπου. Ἀπὸ τὴν κεραμεικ ὴ καὶ τὰ νομίσματα πο ὺ περισυνελέγησαν 
ἐπιφανειακὰ φαίνεται ὅτι ὁ οἰκισμὸς ἦταν σὲ ἀκμὴ καθ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ 

                                                                                                                                                                     
12 Νόμισμα 9ου αἰ. στὸ οἰκ. Χ. Πέρου στὴν Κέφαλο (Μηλίτση 2001, 280, καὶ 289, εἰκ. 10) καὶ 
λεκάνη μὲ γραπτὴ διακόσμηση ἀπὸ τὴ μικρὴ βασιλικὴ τῆς Κεφάλου (ἀδημοσίευτη). 
13 Βλ. Κάντζια 1984, 141-162 κα ὶ ἰδίως 142-145. Ἀλευρᾶ - Καλοπίση – Κούρου - Λαιμοῦ- 
Παναγιωτίδη 1985, 1-18 (στὴ σ.1, σημ .3 ὅλη ἡ παλαιότερη βιβλιογραφία). Κοκκοροῦ-
Ἀλευρᾶ 2009, 135-155. Κοκκοροῦ-Ἀλευρᾶ 2004. Γιὰ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα βλ.ἀκόμη 
Sherwin-White 1978, σελ.61-63.Ἐπίσης Διαμαντῆ 2010, 23-29. 
14 Herzog 1903, Beibl. 1, 4. Φαίνεται ὅτι ὁ Herzog ἔκανε πολλὲς τομὲς στὰ βαθύτερα 
στρώματα, προσπαθῶντας νὰ βρεῖ τὸν ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνος, καὶ ἐνδεχομένως κατέστρεψε 
τμήματα τῆς βασιλικῆς. Ζαρράφτης 1921, 112. Ross 1852, 21. 
15 Rayet 1876, 110.- Ross 1852, 22. Σημειώνονται ἀρχιτεκτονικὰ μέλη καὶ ὑπολείμματα 
ψηφιδωτῶν. Βλ. ΑΔ 32, 1977, Χρονικὰ Β2, 384-5 (Ἰ. Βολανάκης) καὶ ΑΔ 34, 1979, Χρονικὰ 
Β2, 472 (Ἰ. Βολανάκης). Laurenzi, ἀδημοσίευτος χάρτης. Λείψανα τοίχων παρατηροῦνται 
καὶ σὲ ὄρυγμα τοῦ στρατοῦ κατὰ μῆκος τοῦ παραλιακοῦ δρόμου. 
16 Laurenzi, ἀδημοσίευτος χάρτης. Ἡ ἀκριβὴς θέση τ ῆς βασιλικῆς δ ὲν ε ἶναι σήμερα 
γνωστή. Στὴν ἴδια περιοχή, καὶ ἐπὶ τῆς παραλίας, διακρίνεται μεγάλη κυκλικὴ κατασκευή, 
ἴσως καμίνι. Πολὺ δυτικώτερα, στὴ θέση Λακιτήρας παρατηρεῖται καὶ πάλι συσσώρευση 
ὀστράκων. 
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6ου αἰ. καὶ μέχρι τὰ μισὰ περίπου τοῦ 7ου αἰ. 
Μέσα στ ὸ σύγχρονο ο ἰκισμὸ βρέθηκε πρ ὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια 
παλαιοχριστιανικὸς κεραμικ ὸς κλίβανος 18 ἐνῶ  πολὺ κοντὰ στὴ βασιλικὴ 
ποὺ δημοσιεύεται, βρέθηκε  τ ὸ 1987 τμῆμα σταυρόσχημου βαπτίσματος 19  
καὶ μικρὸ κτίριο πο ὺ ἀπέληγε σ ὲ ἁψίδα στ ὴ Β. πλευρά του , πο ὺ κάνουν 
πιθανὴ τὴν ὕπαρξη κα ὶ τέταρτης βασιλικ ῆς. Τέλος, δύο  θεοδοσιαν ὰ 
κιονόκρανα πού ἀναφέρει ὁ Balducci, προέρχονται  πιθανῶς ἀπὸ μία ἀκόμη 
(πέμπτη;) βασιλική 20. Ἀρχαῖα ἐντοπίστηκαν ἐπίσης σ ὲ κοινοτικὰ οἰκόπεδα 
βόρειοανατολικὰ καὶ νοτιοανατολικὰ τῆς βασιλικῆς, ἐνῶ στὰ δυτικά της οἱ 
διερευνητικὲς τομὲς δὲν ἀπέδωσαν ἀρχαῖα. 
 
 
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 
 
Ἡ βασιλικὴ βρίσκεται στ ὸ κέντρο περίπου  το ῦ σημερινοῦ οἰκισμοῦ τῆς 
Καρδάμαινας, σὲ ἀπόσταση 100 μ . βορείως  τ ῆς (σημερινῆς) ἀκτῆς. 
Ἀποκαλύφθηκε κατὰ τὴ διάρκεια σωστικῆς ἀνασκαφῆς τῆς 4ης Ἐφορείας 
Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων τὸ καλοκαίρι τοῦ 1992 (Μάϊος - Σεπτέμβριος) στὰ 
τρία ὅμορα ο ἰκόπεδα Στ.  Σαρρῆ - Χρ. Φαράντου,  Γ.  Λαμπάδη κα ὶ ʼΑλ. 
Διακοπαναγιώτου (ΚΜ 837, 1436Α, 827 ο ἰκοδομῶν Καρδάμαινας 
ἀντίστοιχα)21. Κατὰ εὐτυχῆ γιὰ τὴν Ὑπηρεσία συγκυρία  οἱ νέοι ἰδιοκτῆτες 
ὑπέβαλαν ταυτοχρόνως  α ἰτήσεις γι ὰ ἀνέγερση νέας  ο ἰκοδομῆς πρ ὸς τ ὸ 
Μουσεῖο Κῶ, προσφέροντάς μας τὴν εὐκαιρία τῆς ἀνασκαφῆς ὅλης σχεδὸν 

                                                                                                                                                                     
17 Laurenzi, ἀδημοσίευτος χάρτης. Ἐπίσης Μπρούσκαρη 1993, 39. Κοκκοροῦ-Ἀλευρᾶ 2009, 
150. 
18 ΑΔ 50, 1995, Χρονικὰ Β2, 829-830 (Σ. Ντιντιούμη), Didioumi 1999, 68-69, Poulou-
Papadimitriou – Didioumi 2010, 741-749. 
19 Ἡ κολυμβήθρα βρέθηκε στὸ οἰκ. Ἠλ. Χατζημπαλῆ (ΚΜ 735) καὶ τὸ ἁψιδωτὸ κτίσμα στὸ 
οἰκ. Δ. Λαμπάδη (ΚΜ 786). Μεταξὺ κολυμβήθρας κα ὶ ἁψιδωτοῦ κτιρίου τοῖχος μ ὲ 
προσανατολισμὸ ΝΑ-ΒΔ. Τὰ δύο οἰκόπεδα  ἀποτελοῦσαν τὸ Ν. τμῆμα τοῦ ΟΤ 79, βλ. ΑΔ 42, 
1987, Χρονικὰ Β2, 687 (Ἰ. Βολανάκης), καὶ Βολανάκης 2001β, 329. Βλ. ἀκόμη ἡμερολόγιο 
ἀνασκαφῆς ο ἰκ. Δ. Λαμπάδη. Κατὰ τὴν ἀνασκαφέα Χ. Κάντζια τ ὸ ἁψιδωτὸ κτίσμα 
ἀποτελοῦσε ἐνδεχομένως μονόκλιτο ἐκκλησάκι (ἔγγραφο ὑπ᾿ ἀρ. πρωτ. 202/1.4.1987 
Μουσείου Κῶ). 
20 Balducci 1936, 57. Ὁ Balducci δὲν προσδιορίζει ἂν στὴ βασιλικὴ  ποὺ ἤλπιζε ν ὰ βρεῖ 
ἔγιναν κάποιες δοκιμαστικὲς τομές.Τὰ κιονόκρανα, ἡ τύχη τ ῶν ὁποίων ε ἶναι σήμερα 
ἄγνωστη,  βρέθηκαν μέσα στὸ χωριὸ τῆς Καρδάμαινας καὶ πιθανῶς πρόκειται γι ὰ αὐτὰ 
ποὺ φυλάσσονταν (τότε) στὴν ἐκκλησία τοῦ οἰκισμοῦ (Laurenzi, ἀδημοσίευτος χάρτης). 
Ενα μόνον θεοδοσιανὸ κιονόκρανο, ἄγνωστης προέλευσης, ἐντοπίζεται σήμερα στὴν Κῶ 
(στὸ Μουσεῖο τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς, βλ. καὶ Μηλίτση  2008, Ι, 105 κἑ., ΙΙ, 14, ἀρ. 25, 
καὶ πίν. 8). Τ ὸ κιονόκρανο α ὐτὸ δὲν ἀποκλείεται ν ὰ ταυτίζεται μ ὲ τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο 
κιονόκρανα ποὺ ἀναφέρει ὁ Balducci. Ἀπὸ τὴν Καρδάμαινα προέρχεται καὶ ἕνα κορινθιακὸ 
κιονόκρανο (Μηλίτση 2008, Ι, 88-90, ΙΙ, 7, ἀρ. 9, πίν. 3) τοῦ τέλους τοῦ 5ου αἰ. καὶ ἴσως ἕνα 
ἀκόμη, σχεδὸν ὅμοιο μὲ τὸ προηγούμενο (ὅ.π., ἀρ. 10). 
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τῆς βασιλικῆς (εἰκ. 2, 3). 
ʻΗ βασιλικὴ βρέθηκε σχεδὸν ἐπιφανειακά. Ἔτσι, ἡ ἐπίχωσή της ἀποτελεῖται 
ἀπὸ δύο μόνον  στρώσεις: 
α) Τὴ σύγχρονη ἐπίχωση (πάχ. 0,20μ.-0,30μ.) καὶ  
β) Τ ὸ στρῶμα καταστροφ ῆς τ ῆς βασιλικ ῆς (πάχ. 0,40μ.),  τ ὸ ὁποῖο τ ὴν 
κάλυπτε ὁλόκληρη, κα ὶ τὸ ὁποῖο  στὸ νάρθηκα, στὸ Ν. κλίτος κα ὶ κυρίως 
στὴ Ν. πλευρὰ τοῦ αἰθρίου περιεῖχε καὶ ἰσχυρότατη καύση. 
ʼΕπειδὴ τὸ κτῆμα ἐκαλλιεργεῖτο μέχρι  πρόσφατα , στ ὸ δεύτερο στρ ῶμα 
(στρῶμα καταστροφ ῆς) παρατηρήθηκαν  σ ὲ μερικὰ σημεῖα σύγχρονες 
παραβιάσεις (ἱερό, κεντρικὸ κλίτος, Β. στοὰ αἰθρίου κλπ.). 
 
 
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
 
Ἡ βασιλικὴ ἀνήκει στ ὸν συνήθη ἑλληνιστικὸ τύπο, κα ὶ εἶναι τρίκλιτη , μ ὲ 
νάρθηκα, αἴθριο, βαπτιστήριο καὶ προσκτίσματα. Τὸ βαπτιστήριο βρίσκεται 
ἀνατολικὰ τοῦ Ν. κλίτους ἐνῶ τὰ προσκτίσματα κατ ὰ μῆκος τ ῆς Β. 
πλευρᾶς. Ο ἱ συνολικὲς ἀποκαλυφθεῖσες διαστάσεις  τ ῆς βασιλικ ῆς ε ἶναι 
20μ. Χ  45μ.22 Τὰ δάπεδά της  καλύπτονται ἀπὸ ψηφιδωτὸ σὲ καλὴ γενικὰ 
κατάσταση διατήρησης μὲ ἐξαίρεση τὸ κεντρικὸ κλίτος, ὅπου τὸ ψηφιδωτὸ 
σώζεται ἀποσπασματικά. 
Λόγῳ τοῦ μικροῦ βάθους ὅπου βρέθηκε ἡ βασιλική,  ο ἱ τοῖχοι της δ ὲν 
σώζονται παρὰ σὲ μικρὸ μόνον ὕψος (0,30μ.) Ε ἶναι κατασκευασμένοι ἀπὸ 
πέτρες ἁδρὰ δουλεμένες στὴν ἐξωτερικὴ πλευρά τους (μέ «πρόσωπο») μὲ  
ἀσβέστη κα ὶ κεραμιδάκι ὡς συνδετικ ὴ ὕλη, κα ὶ ἦσαν ἐπιχρισμένοι 
ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ μὲ ἀσβεστοκονίαμα. Δὲν ὑπάρχουν στοιχεῖα γιὰ 
τὴν ὕπαρξη γυναικωνίτη. 
Τὸ αἴθριο ἔχει τὸ συνηθισμένο σχῆμα ὀρθογώνιας αὐλῆς μὲ στοὲς στὴ Δ., 

                                                                                                                                                                     
21 Γιὰ σὐντομες ἀναφορὲς στὴ βασιλικὴ βλ. Μπρούσκαρη 1993, 38-39, Brouscari 1999, 56-
57, ΑΔ 47, 1992, Χρονικὰ Β2, 682 (Ἕ. Μπρούσκαρη). 
22  Ἡ βασιλικὴ ἔχει συνολικὸ μῆκος (συμπεριλαμβανομένου τοῦ νάρθηκα καὶ τῆς ἁψίδας) 
27μ. κα ὶ συνολικὸ πλάτος 14-14,20μ.(Δ.)(χωρὶς τὰ προσκτίσματα τὰ ὁποῖα ἐκτείνονται σὲ 
μῆκος ἀποκαλ. 32,50μ. κα ὶ πλάτος 3,40μ.). Τ ὸ βαπτιστήριο ἔχει διαστ. 8,90μ. Χ 3,30μ.ʻΗ 
αὐλὴ τοῦ αἰθρίου ἔχει διαστ. 9,35μ. Χ 6,90μ., ἐνῶ οἱ στοὲς (Β. κα ὶ Ν.) ἔχουν ἀποκ. μῆκ. 
8,70μ. κα ὶ 7μ. καὶ πλ. 3μ. καὶ 2,95μ. ἀντίστοιχα. Ἡ βασιλικὴ ἀνεσκάφη σχεδὸν ὁλόκληρη. 
Ἀδιερεύνητο παρέμεινε ο ὐσιαστικὰ μόνο τ ὸ δυτικώτερο τμῆμα τοῦ αἰθρίου, διότι 
βρίσκεται ἐν μέρει κάτω ἀπὸ τὸ σύγχρονο δρόμο  καὶ ἐν μέρει κάτω ἀπὸ τὴ διπλανὴ 
οἰκοδομή. Ἐπίσης δὲν ἐρευνήθηκε μικρὸ τμῆμα τοῦ ἀνατολικώτερου προσκτίσματος ποὺ 
βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὸ κράσπεδο τοῦ δρόμου ποὺ περνᾶ βορειοανατολικά. 
Τὸ πάχος τ ῶν ἐξωτερικῶν τοίχων ε ἶναι περίπου 0,65μ., τ ῶν στυλοβατῶν 0,50μ., τ ῆς 
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Β. καὶ Ν. πλευρά της . Στὸ κέντρο τῆς αὐλῆς, ποὺ εἶχε δάπεδο ἀπὸ χῶμα,  
βρέθηκε κτιστὸ πηγάδι κα ὶ ἀμέσως δυτικά  του  κτιστ ὴ πέτρινη βάση  (πλ. 
0,60μ.), πιθανῶς βάση περιρραντηρίου. 
Ὁ νάρθηκας ἔχει μῆκος ἴσο πρὸς τὸ πλάτος τῆς βασιλικῆς. Δύο θύρες στὸ 
Δ. τοῖχό του ὁδηγοῦν στὴ Β. καὶ τὴ Ν. στοὰ τοῦ αἰθρίου, ἐνῶ ἡ ἐπικοινωνία 
μὲ τὸ κυρίως κτίριο γινόταν  μὲ τρεῖς θύρες , μία  σὲ κάθε κλίτος , ἀπὸ τὶς 
ὁποῖες ἡ κεντρικὴ εἶναι μεγαλύτερη. 
Τὸ κυρίως κτίριο  τ ῆς βασιλικ ῆς ἔχει σχ ῆμα ὀρθογώνιο (διαστ. 14,10μ. Χ 
19,85μ.) μὲ προεξέχουσα τὴν κεντρικὴ ἁψίδα.  
Τὰ δάπεδα κα ὶ στὰ τρία κλίτη  βρίσκονται  στ ὸ ἴδιο ἐπίπεδο, πλ ὴν το ῦ 
δαπέδου το ῦ ἱεροῦ καὶ τῆς ἁψίδας πο ὺ εἶναι ἐλαφρὰ ὑπερυψωμένο. Τ ὸ 
κεντρικό κλίτος ἔχει πλάτος ὑπερδιπλάσιο τῶν πλαγίων  κλιτῶν (πλ. 7,15μ.  
καὶ μῆκ. 19,80μ. χωρὶς τὴν ἁψίδα) καὶ χωρίζεται ἀπὸ αὐτὰ μὲ κιονοστοιχία 
ἀπὸ  8 κίονες , ο ἱ ὁποῖοι στ ὴν Ἀ. καὶ Δ. ἀπόληξή τους ἀντίκρυζαν 
παραστάδες. Ο ἱ κίονες πατο ῦν πάνω  σ ὲ χαμηλὲς ὀρθογώνιες πλίνθους 
δίκην βάθρων , ἐνῶ τὰ μεταξὺ τῶν πλίνθων  διαστήματα  φράσσει  χαμηλὸς 
τοῖχος. Στὴν ἐπάνω ἐπιφάνεια τῶν πλίνθων διατηρεῖται ἀσβεστοκονίαμα μὲ 
τὸ ἀποτύπωμα τῆς βάσης  τοῦ κίονα (διαστ. 0,43 Χ  0,40μ.). Οἱ ἀποστάσεις 
μεταξύ τ ῶν πλίνθων  δ ὲν ε ἶναι σταθερές , ὅπως ο ὔτε ο ἱ διαστάσεις τ ῶν 
πλίνθων μεταξύ  τους  εἶναι ὅμοιες, ἄλλωστε κατὰ πᾶσαν πιθανότητα  εἶναι 
ὅλες σὲ δεύτερη χρήση. Τὸ μεταξόνιο ὡστόσο εἶναι περίπου 2,20μ., ἐκτὸς 
ἀπὸ τὸ μεταξόνιο τ ῶν δύο ἀνατολικῶν κιόνων  πο ὺ θὰ πρέπει ν ὰ ἦταν 
μικρότερο.  
 Κοντὰ στὸ Β. στυλοβάτη βρέθηκε πεσμένο ἕνα κομμάτι τοῦ ἄμβωνα. 
Ὁ εὐθύγραμμος το ῖχος το ῦ τέμπλου  βαίνει ἀπὸ τὸ Β. μέχρι τ ὸ Ν. 
στυλοβάτη. Δὲν στάθηκε  δυνατὸ νὰ διαπιστωθεῖ ἂν ἐκεῖ συναντοῦσε τὸν 
δεύτερο ἀπὸ ἀνατολὰς κίονα τῶν κιονοστοιχιῶν οὔτε ἂν σταματοῦσε ἐκεῖ 
ἢ ἔστριβε πρὸς ἀνατολὰς χωρίζοντας  τ ὸ κεντρικὸ κλίτος ἀπὸ τὰ πλάγια. 
ʼΑκριβῶς δυτικ ὰ τοῦ τοίχου το ῦ τέμπλου κα ὶ περίπου στ ὸ κέντρο το ῦ 
μήκους του βρέθηκε κιβωτιόσχημος τάφος. 
Μέσα στὸν ἐλαφρὰ ὑπερυψωμένο χῶρο τοῦ ἱεροῦ (3,65μ. Χ 7,15μ.) σώζεται 
ἡ θέση τ ῆς Ἁγ. Τράπεζας, σχήματος ὀρθογωνίου, (1,15μ. Χ  1,60μ. ) κα ὶ 
ἀμέσως ἀνατολικά της , στ ὴ ΒΑ. και ΝΑ . γωνία της  δύο  λάκκοι ἀπὸ τοὺς 
ὁποίους ὁ ΒΑ. φέρει στ ὸ ἐσωτερικό του τμ ῆμα γούρνας  (θάλασσα;). 

                                                                                                                                                                     
κεντρικῆς ἁψίδας 0,90μ.  καὶ τῆς ἁψίδας τοῦ βαπτιστηρίου 0,80μ. 
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Ἐγκαίνιο δὲν βρέθηκε. 
Στὴν ἁψίδα (σχήματος ὑπερυψωμένου ἡμικυκλίου, χορδῆς 5,80μ., βέλους 
3,20μ.) διατηρε ῖται ἡ πρώτη βαθμίδα  τοῦ συνθρόνου. Μεταξὺ συνθρόνου 
καὶ ἁψίδας στενὸς διάδρομος (πλ. 0,70μ.).  
Τὰ πλάγια κλίτη  (μήκ. 19,85μ. κα ὶ πλ. 2,90μ.μ. ) ἀπολήγουν ἀνατολικὰ σὲ 
εὐθύγραμμους τοίχους , στο ὺς ὁποίους σ ὲ ἑπόμενη φάση ἀνοίχθηκαν 
θύρες. Τ ὸ ἄνοιγμα το ῦ Ν. κλίτους ὁδηγοῦσε στ ὸ βαπτιστήριο,  ἐνῶ τὸ 
ἄνοιγμα τοῦ  Β. κλίτους ὁδηγοῦσε ἔξω ἀπὸ τὴ βασιλική. Μία ἀκόμη θύρα 
στὸ Β. τοῖχο ὁδηγοῦσε στὰ προσκτίσματα.  
Τὸ βαπτιστήριο ποὺ βρίσκεται ἀνατολικὰ τοῦ Ν. κλίτους, ἔχει σχ ῆμα 
ὀρθογώνιο (ἐσωτ. μήκ. μὲ τὴν ἁψίδα 8,90μ. καὶ πλ. 3,30μ.)  ποὺ ἀπολήγει σὲ 
ἡμικυκλικὴ ἁψίδα (χορδῆς 2,30μ.). Σώζει ὑπολείμματα ψηφιδωτοῦ δαπέδου. 
Τὸ βαπτιστήριο ἔχει δύο  κολυμβ ῆθρες, ἐξωτερικὰ κυλινδρικές (διάμ. 
1,50μ.), ἐνῶ στὸ ἐσωτερικό τους σχηματίζεται σχεδὸν ἰσοσκελὴς σταυρός. 
Δυὸ σκαλοπάτια σὲ κάθε σκέλος  τοῦ σταυροῦ ὁδηγοῦν στὸν τετράγωνο 
πυθμένα, ὅπου ὑπάρχει ὀπὴ γιὰ τὴν ἀπορροὴ τῶν ὑδάτων. Νοτιοδυτικὰ τοῦ 
ἑνὸς βαπτίσματος  κα ὶ βορειοδυτικὰ τοῦ ἄλλου ἀντίστοιχα βρίσκουμε  
βάθυνση (διαμ. 0,40μ. περίπου). Ἡ βάθυνση αὐτὴ παρατηρεῖται καὶ σὲ ἄλλα 
βαπτιστήρια τῆς Κῶ, ὅπως στὴ βασιλικὴ τοῦ Καπαμᾶ καὶ τῶν Δ. Θερμῶν, 
ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες κολυμβ ῆθρες τ ῆς Δωδεκανήσου γενικώτερα, κα ὶ 
χρησίμευε ἐνδεχομένως γιὰ τὸ ἐπορκιστὸν ἔλαιον. 
Ἔξω ἀπὸ τὴ βασιλικὴ καὶ τὸ βαπτιστήριο βρέθηκαν τρεῖς παιδικὲς ταφές. 
Τὰ προσκτίσματα εἶναι ἕξι καὶ ἀναπτύσσονται κατὰ μῆκος τῆς Β. πλευρᾶς 
τῆς ἐκκλησίας.Ἔχουν ὅλα τ ὸ ἴδιο πλάτος , περίπου  3,50μ., τ ὸ ὁποῖο 
ὁρίζονταν ἀπὸ ἀποξηλωμένο σήμερα  το ῖχο, το ῦ ὁποίου σώζεται  μόνον ἡ 
κοίτη θεμελ ίωσης. Ὁ τοῖχος α ὐτὸς πιστεύουμε ὅτι προϋπ ῆρχε τ ῶν 
προσκτισμάτων κα ὶ ἀποτελοῦσε ἀρχικὰ τμῆμα το ῦ περιβόλου τ ῆς 
ἐκκλησίας ἢ ἑνὸς μεγάλου ἑνιαίου προσκτίσματος.  ʼΑπὸ τὰ προσκτίσματα 
τὸ πρῶτο καὶ τὸ πέμπτο ἔχουν τοιχοποιία ὅμοια μὲ τῆς βασιλικῆς καὶ εἶχαν 
ψηφιδωτὰ δάπεδα, ἐνῶ τὰ ὑπόλοιπα ε ἶναι πρόχειρες  κατασκευές.Ὅλα τὰ 
προσκτίσματα, στ ὴ μορφὴ τουλάχιστον πο ὺ διατηροῦνται τώρα , ε ἶναι 
μεταγενέστερα τῆς βασιλικῆς. 
Ἀπὸ Α-Δ: 
α) Τ ὸ πρῶτο, ἀνατολικώτερο πρόσκτισμα  1 (5,90μ. Χ 3μ.): ἀπέληγε 
ἀνατολικὰ σὲ ἁψίδα, ἡ ὁποία δ ὲν στάθηκε  δυνατ ὸν ν ὰ ἀνασκαφεῖ 
ὁλόκληρη διότι  βρισκόταν  κάτω ἀπὸ τὸ σύγχρονο δρόμο.Ἡ εἴσοδος στ ὸ 
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χῶρο γινόταν ἀπὸ τὰ δυτικά (ἄνοιγμα πλ.  1,30μ.). Τὸ πρόσκτισμα σώζει 
ὑπολείμματα ψηφιδωτο ῦ δαπέδου. Ἀμέσως ἀνατολικὰ τῆς ε ἰσόδου δύο 
πεζούλια  ἀκουμποῦσαν στοὺς τοίχους . Στὸ Ἀ. τμῆμα τοῦ προσκτίσματος 
βρέθηκαν κατ ὰ χώραν ἕνας πεσσίσκος  κα ὶ ἕνας ἀρράβδωτος κιονίσκος  
τοποθετημένοι ἔκκεντρα σὲ σχέση μὲ τὸν ἄξονα τοῦ χώρου. Ἡ κατασκευή 
τους ε ἶναι πρόχειρη ἐνῶ ἡ χρήση τους  παραμένει ἀμφίβολη: χρησίμευαν 
ὡς βάση μίας ἢ καὶ δύο τραπεζῶν; Ὡς πρόχειρο φράγμα ἂν καὶ στὸ δάπεδο 
δὲν σώζεται ἴχνος βάσης θωρακίου; 
β) Τὰ προσκτίσματα 2 καὶ 3, ποὺ φαίνεται ὅτι ἑνοποιήθηκαν στὴν τελευταία 
φάση τους  (4,30μ. Χ  3,35μ. κα ὶ  4,95μ. Χ  3,50μ. ἀντίστοιχα), σώζουν 
πρόχειρη ὀρθογώνια  κατασκευὴ ἀπὸ πήλινες πλάκες καὶ πεζούλια. 
δ) Πρόσκτισμα  4: Χωρίζεται ἀπὸ δύο τοίχους  σ ὲ σχῆμα Τ  σ ὲ τρεῖς 
μικρότερους χώρους  (συνολ. διαστ . 5,20μ. Χ 3,40μ.).Ἡ ἀνεύρεση 35 
περίπου ἀμφορέων μέσα  σ ᾿ αὐτὸ τὸ χῶρο ὑποδηλώνει ὅτι αὐτὸς ἦταν  
ἀποθηκευτικός. 
ε) Τὸ πρόσκτισμα 5 (3,85μ. Χ 3,50μ.) ἦταν καλῆς κατασκευῆς, καὶ σώζει ἕνα 
πεζούλι καὶ ὑπολείμματα ψηφιδωτοῦ δαπέδου.  
 στ) Πρόσκτισμα  6 (5,20μ. Χ 3,45μ.): Τὸ τελευταῖο δυτικὰ πρόσκτισμα δὲν 
στάθηκε δυνατ ὸν ν ὰ ἐρευνηθεῖ ὁλόκληρο, διότι  τ ὸ Δ. τμῆμά του 
βρισκόταν κάτω ἀπὸ  τὸν σύγχρονο δρόμο.   
 
 
ΤΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ 
 
Τὰ δάπεδα τῆς βασιλικῆς εἶναι ψηφιδωτὰ μὲ γεωμετρικὸ κυρίως διάκοσμο. 
Στὰ πλάγια κλίτη  καὶ στὸ νάρθηκα σώζονται σὲ καλὴ κατάσταση, ἐνῶ στὸ 
κεντρικὸ κλίτος ε ἶναι μ ᾶλλον κακ ὴ ἡ κατάσταση διατήρησής  τους . Στ ὰ 
προσκτίσματα ἔχουμε ψηφιδωτὰ καὶ πάλι στὸ πρῶτο κα ὶ στὸ πέμπτο ἐνῶ 
στὰ ὑπόλοιπα τὸ δάπεδο εἶναι ἀπὸ χῶμα, ἀσβέστη ἢ πήλινες πλάκες. Μικρὰ 
τμήματα ψηφιδωτο ῦ διακόσμου (πλαίσιο μ ὲ πλοχμό) σώζει  κα ὶ τὸ 
βαπτιστήριο. 
Τὸ ψηφιδωτὸ τοῦ νάρθηκα εἶναι χωρισμένο σὲ τρία διάχωρα. Στὸ κεντρικὸ 
διάχωρο  κύκλος  μ ὲ σηρικοὺς τροχο ὺς στ ὸ ἐσωτερικό του. Ὁ κύκλος 
ἐγγράφεται σὲ τετράγωνο, στὶς τέσσερις γωνίες τοῦ ὁποίου ἀπεικονίζονται 
μακρύλαιμα πουλιά . Τ ὸ Β. διάχωρο ἔφερε κόμβους  το ῦ Σολομῶντος σ ὲ 
συνδυασμὸ μὲ πέλτες, ἐνῶ τὸ νότιο, ἀρκετὰ κατεστραμμένο, κα ὶ πάλι 
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σηρικοὺς τροχούς . Τὸ βορειότερο τμῆμα τοῦ νάρθηκα φέρει ἐπισκευὴ μὲ 
πλάκες, τοποθετημένες ἀκατάστατα. 
Ὁ διάκοσμος το ῦ Β. κλίτους ε ἶναι ἐντελῶς γεωμετρικός: ὀκτάγωνα 
ἐναλλάσσονται μ ὲ τετράγωνα ἐνῶ στὰ μεταξύ τους   διαστήματα 
σχηματίζονται σταυροὶ καὶ πλάγια παραλληλόγραμμα .Τὰ τετράγωνα καὶ τὰ 
ὀκτάγωνα φέρουν  διακόσμηση  μὲ πλέγμα, φολίδες , τεμνόμενα ἡμικύκλια 
ποὺ σχηματίζουν τετράφυλλο, κόμβο τοῦ Σολομῶντος, ρόδακα κλπ. 
Τὸ ψηφιδωτὸ δάπεδο το ῦ Ν. κλίτους ἔχει πλαίσιο  μ ὲ διακόσμηση 
ὀφθαλμωτοῦ πλοχμοῦ καὶ χωρίζεται σ ὲ δύο διάχωρα , ἀπὸ τὰ ὁποῖα τ ὸ 
ἀνατολικὸ φέρει παράσταση  κύκλων  πο ὺ συμπλέκονται ἁλυσσιδωτά μ ὲ 
πλοχμὸ ποὺ σχηματίζεται στὴν περιφέρειά  τους , ἐνῶ τὸ δυτικὸ φέρει 
γεωμετρικὸ διάκοσμο ὀκταγώνων μεταξύ  τ ῶν ὁποίων μικρ ὰ τετράγωνα. 
Στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ὀκταγώνων ἀστεροειδῆ κοσμήματα, κάλαθος 
πλαισιωμένος ἀπὸ ἄνθη, κόμβος  τοῦ Σολομῶντος κλπ .  Μεταξὺ τῶν δύο 
διαχώρων ψηφιδωτ ὴ ὀρθογώνια ἐπιγραφή μέσα  σ ὲ tabula ansata πο ὺ 
ἀναφέρει τὸ δωρητὴ τοῦ Ν. κλίτους, πρεσβύτερο Φωτεινό (ἢ Φωτεῖνο), καὶ 
παράσταση δύο ἀντικρυστῶν πουλιῶν ποὺ ραμφίζουν φυτό. 
Τὸ κείμενο τῆς ἐπιγραφῆς ἔχει ὡς ἀκολούθως: 

+ΕΨΗΦΩΘΗΝ Η CΤΩΑ ΤΑΥ[ΤΗ] 
ΕΠΙ ΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΩΤΙΝΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΛΑΒϞ ΠΡΕCΒϞ ΥΠΕΡ ΜΝΗΜΗC 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥCΕΩC [ΚΑ]ΡΠΟΦΟΡΟΥ 
ΤΟΥ ΓΕΝΑΜΕΝΟΥ Δ[ΙΑΚΟ]ΝϞ ΘΕΟΚΤ[ΙC] 
ΤΗC ΚΑΙ ΜΑΡΙΑC ΤΩ[Ν  Μ]ΑΚΑΡΙΩΤ[ΑΤΩΝ]  
 
Τὸ ἀνατολικώτερο τμῆμα καὶ τῶν δύο  κλιτῶν ἔφερε δάπεδο ἀπὸ πέτρινες 
πλάκες, τὸ ὁποῖο σώζεται στὸ Β. κλίτος σὲ καλὴ κατάσταση, ἐνῶ στὸ νότιο 
σώζεται μόνον τὸ ὑπόστρωμά του. 
Τὸ ψηφιδωτὸ δάπεδο τοῦ κεντρικοῦ κλίτους σώζεται  σὲ κακὴ κατάσταση 
εἶναι ὅμως δυνατόν , ἀπὸ τὰ σωζόμενα τμήματα , ν ὰ γίνει ἀναπαράσταση 
τοῦ σχεδίου του , πο ὺ εἶναι ἴδιο μ ὲ τοῦ Β. κλίτους, μ ὲ ὀκτάγωνα, 
τετράγωνα, σταυρο ὺς κα ὶ πλάγια παραλληλόγραμμα . Τ ὸ σύνολο 
περιβάλλεται ἀπὸ δύο πλαίσια , μία  ταινία  μ ὲ πλέγμα  κα ὶ μία μ ὲ πλοχμό.  
Μπροστὰ ἀπὸ τὸ κεντρικὸ κατώφλι ἐπιγραφὴ σὲ κακὴ κατάσταση 
διατήρησης, σ ὲ σημεῖο ν ὰ εἶναι σχεδὸν ἀδύνατη ἡ κατανόηση το ῦ 
περιεχομένου της.  
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Σ᾿ ἀντίθεση μὲ τὸ κεντρικὸ κλίτος, τὸ ψηφιδωτὸ δάπεδο τοῦ ἱεροῦ σώζεται 
σὲ καλὴ κατάσταση: δύο  διάχωρα  μὲ σηρικοὺς τροχοὺς κα ὶ ἄλλα δύο  μὲ 
τεμνόμενους κύκλους  πο ὺ σχηματίζουν τετράφυλλα  πλαισιώνουν 
ἐπιγραφή, ποὺ βρισκόταν ἀκριβῶς δυτικὰ τῆς Ἁγ. Τράπεζας καὶ ἀναφέρει 
τοὺς ψηφωτὲς κα ὶ δωρητὲς Δωρόθεο  κα ὶ Εὐτύχιο. Στὴν ἁψίδα ψηφιδωτὸ 
μὲ φολίδες. 
Τὸ κείμενο τῆς ἐπιγραφῆς εἶναι τὸ ἀκόλουθο: 
 
 ΔΩΡΟΘΕΟCΚΑΙ 
 ΕΥΤΥΧΙΟC ΨΗ[ΦΩ] 
 ΤΕ ΥΠΕΡ CΩΤΗ 
 ΡΙΑC ΕΑΥΤΩΝ ΚΕ 
 ΤΩΝ ΟΙΚ[ΕΙΩ]Ν ΑΥΤΩΝ 
 ΕΨΗ[ΦΩC]ΑΝΤΟ Η 
 ΜΙ[CΥ] ΤΟΥ ΛΕΥΗΤΙ 
 ΚΟΥ [Α]ΓΙΕ ΒΟΗΘΟC 
 ΑΥΤΩΝ ΓΕΝΟΥ 
 
 
ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
 
Ἐπειδή, ὅπως ἤδη ε ἴπαμε, ἡ βασιλικὴ βρέθηκε σχεδ ὸν ἐπιφανειακά, 
ἐλάχιστα ε ἶναι τ ὰ στοιχεῖα πο ὺ μᾶς βοηθο ῦν στ ὴν ἀναπαράσταση τ ῆς 
ἀνωδομίας της , δεδομένου ὅμως το ῦ μικροῦ πάχους τ ῶν τοίχων , δ ὲν 
ἔχουμε  λόγο νὰ πιστεύουμε ὅτι διέφερε ἀπὸ τὶς συνηθισμένες ξυλόστεγες 
βασιλικές. Τὰ σωζόμενα ἀρχιτεκτονικά της μέλη, τὰ ὁποῖα ἀποκαλύφθηκαν 
διάσπαρτα σ ᾿ ὅλη τ ὴν ἔκτασή της , ε ἶναι δύο  θραύσματα ἰωνικῶν 
κιονοκράνων χωρ ὶς συμφυ ὲς ἐπίθημα, ἕνα θρα ῦσμα ἐπιθήματος, δύο 
κομμάτια ἀπὸ τὸν ἄμβωνα,  μικρ ὰ τμήματα θωρακίων , τέσσερις  βάσεις 
κιόνων, τμ ῆμα πεσσίσκου , μία  βάση  κιονίσκου Ἁγ. Τράπεζας , θραύσματα 
ἀπὸ ἕξι τουλάχιστον  λεκάνες ἢ τράπεζες προσφορ ῶν κλπ . Λίγες  μόνον 
πληροφορίες μπορούμε  ν ὰ ἀντλήσουμε ἀπὸ αὐτά: ο ἱ βάσεις τ ῶν κιόνω ν 
εἶναι ἁπλές, ἄλλες μὲ κυρτὴ καὶ ἄλλες μ ὲ κοίλη σπε ῖρα, κα ὶ συμφωνοῦν 
περίπου μ ὲ τὰ ἀποτυπώματα το ῦ ἀσβέστη στ ὶς πλίνθους  το ῦ στυλοβάτη, 
προέρχονται ἑπομένως ἀπὸ τὴν κιονοστοιχία . Ὁ κιονίσκος τ ῆς Ἁγ. 
Τράπεζας ὑποδηλώνει ὅτι αὐτὴ ἀνῆκε στὸν τύπο  μὲ τὰ 4 ἢ 6 στηρίγματα . 
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Τέλος τ ὰ θραύσματα ἀπὸ τὶς  μαρμάρινες  λεκάνες  κα ὶ τὶς τράπεζες  ποὺ 
βρέθηκαν στ ὰ προσκτίσματα, τ ὸ αἴθριο κα ὶ τὸ νάρθηκα χρησίμευαν 
προφανῶς γιὰ τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες.  
Τὰ κεραμικὰ εὑρήματα, ἀντίθετα, ἦσαν ἀρκετὰ καὶ προέρχονται ὅλα μέσα 
ἀπὸ τὸ στρῶμα καταστροφῆς ποὺ κάλυπτε τὴ βασιλική. Χρονικὰ καλύπτουν 
περίοδο περίπου  δύο  αἰώνων, ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 5ου ἕως τὰ μέσα τοῦ 7ου 
αἰ., τὰ πλεῖστα ὅμως χρονολογοῦνται στὴν περίοδο  ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ 
τέλος το ῦ 6ου κα ὶ τουλάχιστον ἕως τ ὰ μέσα το ῦ 7ου αἰ. Τ ὰ εὑρήματα 
περιελάμβαναν ἀμφορεῖς, οἰνοχόες, λεκάνες , χύτρες , ἐλάχιστα λυχνάρια, 
ὑστερορρωμαϊκὰ πινάκια μὲ ἐρυθρὸ ἐπίχρισμα καθὼς καὶ μερικὰ πινάκια μὲ 
γραπτὸ διάκοσμο. Τὸ μεγαλύτερο μέρος  τους  βρέθηκε  στὸ πρόσκτισμα 4, 
ποὺ ἦταν σαφῶς ἀποθηκευτικὸς χῶρος ἀλλὰ καὶ στὰ ἀμέσως πρὸς δυσμὰς 
προσκτίσματα 5 καὶ 6, καθὼς καὶ στὶς στοὲς τοῦ αἰθρίου. Λιγότερα ἦσαν τὰ 
εὑρήματα το ῦ νάρθηκα καὶ τῶν πλαγίων  κλιτ ῶν ἐνῶ σχεδὸν τίποτα  δ ὲν 
βρέθηκε στὸ κεντρικὸ κλίτος, τὸ ἱερό,  τὸ πρόσκτισμα 1 καὶ τὸ βαπτιστήριο. 
Ἐντύπωση προκαλε ῖ ὁ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν ἀμφορέων (περίπου 35) ποὺ 
βρέθηκαν στ ὸ πρόσκτισμα 4 καθ ὼς ἐπίσης κα ὶ ὁ μεγάλος ἀριθμὸς τ ῶν 
ὑποστάτων, γεγον ὸς πο ὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὴ σκέψη ὅτι ἡ βασιλικὴ ἦταν κα ὶ 
χῶρος ἐμπορικῶν δραστηριοτήτων . Οἱ ἀμφορεῖς  ἀνήκουν σὲ δύο κυρίως 
τύπους, τ ὸν ὑστερορρωμαϊκὸ τύπο 1 κα ὶ 2/13 (LR 1 κα ὶ 2/13). Ἀπὸ τὶς 
ἀναλύσεις τοῦ πηλοῦ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ στρεβλὰ ὄστρακα ποὺ βρέθηκαν στὴν 
ἀνασκαφὴ προκύπτει ὅτι κα ὶ οἱ δύο τύποι ἦταν ντόπιας  παραγωγ ῆς. Ο ἱ 
ἀμφορεῖς θὰ μποροῦσαν νὰ χρονολογηθοῦν περὶ τὰ μέσα τοῦ 7ου αἰ. ἢ καὶ 
ἀργότερα (β᾽ μισὸ 7ου αἰ.).   
Σημαντικὴ εἶναι τέλος μία σφραγίδα ἄρτου, πο ὺ βρέθηκε τοποθετημένη  
δίπλα σ ὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς παιδικο ὺς τάφους ,  κα ὶ ἀπεικονίζει τριμερ ὴ 
καμαροσκεπὴ κατασκευή23 . 
Μέσα στ ὸ στρῶμα καταστροφ ῆς βρέθηκαν ἀκόμη τρία χάλκινα 
τεσσαρακοντανούμια, ἕνα τοῦ Ἰουστίνου Β᾿ καὶ δύο τοῦ Ἡρακλείου, ἐκ τῶν 
ὁποίων τὸ ἕνα χρονολογεῖται στὸ 624/5μ.Χ. καὶ ἀποτελεῖ ἕνα terminus post 
quem γιὰ τὴν ἐγκατάλειψη τῆς βασιλικῆς. 
Τέλος ἡ ἀνασκαφὴ ἀπέδωσε λίγα ὑάλινα ε ὑρήματα (θραύσματα ἀπὸ 
κύπελλα, λυχνίες  καὶ ὑαλοστάσια) καὶ ἀκόμη λιγότερα  μετάλλινα  (χάλκινο 
δακτυλίδι, σιδερένια καρφιά, χάλκινες περόνες κλπ.). 
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ΣΧΟΛΙΑ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Συγκρίνοντας τώρα  τὴ βασιλικὴ τοῦ πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ μὲ τὶς ἄλλες 
βασιλικὲς τῆς Κῶ, κυρίως αὐτὲς τῆς ὑπαίθρου, θὰ μπορούσαμε νὰ κάνουμε 
τὶς ἀκόλουθες παρατηρήσεις: 
Ἡ βασιλική μας  παρουσιάζει  στοιχε ῖα συνήθη  στ ὶς βασιλικ ὲς τῆς Κῶ (καὶ 
τῆς Δωδεκανήσου  γενικώτερα ) ὅπως: πλάτος  κεντρικο ῦ κλίτους 
ὑπερδιπλάσιο το ῦ πλάτους τ ῶν πλαγίων  κλιτ ῶν, ὑπερυψωμένος 
στυλοβάτης, ἁπλὸ εὐθύγραμμο τέμπλο , ἀπόληξη τ ῶν πλαγίων  κλιτ ῶν σ ὲ 
εὐθύγραμμο το ῖχο κα ὶ τοῦ κεντρικοῦ κλίτους σ ὲ ἡμικυκλικὴ ἁψίδα, 
πολλαπλά προσκτίσματα , ψηφιδωτ ὰ δάπεδα κλπ . Παρουσιάζει ὅμως κα ὶ 
χαρακτηριστικὰ ποὺ τὴν διαφοροποιοῦν ἀπὸ τὶς ἄλλες ὅπως εἶναι ἡ μορφὴ 
τοῦ βαπτιστηρίου κα ὶ τῶν προσκτισμάτων , τ ὸ αἴθριο, καθὼς κα ὶ οἱ τάφοι 
γύρω ἀπὸ αὐτὴν καὶ στὸ ἐσωτερικό της.  

1. Τὸ αἴθριο: Οἱ μελετητὲς τῶν βασιλικῶν τῆς Κῶ θεωροῦν ὅτι οἱ βασιλικὲς 
τοῦ νησιοῦ δὲν ἔχουν α ἴθριο24.Ὡστόσο ἡ βασιλικὴ τοῦ πρεσβυτέρου 
Φωτεινοῦ ἔχει α ἴθριο, ὅπως ἐπίσης κα ὶ οἱ βασιλικὲς τ ῆς Ἁγίας Θεότητος 
στὴν Καρδάμαινα, ἡ βασιλικὴ τοῦ Ἁγ. Στεφάνου στὴν Κέφαλο καθὼς καὶ ἡ 
βασιλικὴ τοῦ Λιμένος στ ὴν πόλη  τ ῆς Κ ῶ. Σημειώνουμε ἐπίσης ὅτι στ ὶς 
περισσότερες βασιλικὲς (Καπαμᾶ, Ζηπάρι κλπ.) ἡ ἀνασκαφὴ δὲν προχώρησε 
ποτὲ δυτικὰ τοῦ νάρθηκα ὥστε νὰ γνωρίζουμε μὲ βεβαιότητα ἂν ε ἶχαν ἢ 
ὄχι α ἴθριο. Πιστεύουμε ἑπομένως ὅτι α ὐτὴ ἡ θεωρία θ ὰ πρέπει ν ὰ 
ἐπανεξετασθεῖ. 
 
Προχωρῶντας τώρα  στ ὸ κυρίως κτίριο  τ ῆς βασιλικ ῆς  θ ὰ σταθοῦμε σ ὲ 
τέσσερα σημε ῖα: στὴ θέση το ῦ ἄμβωνα, στὸν τάφο  δυτικ ὰ τοῦ τέμπλου, 
στὰ ψηφιδωτὰ καὶ τὶς ἐπιγραφές τους. 
2. Ὁ ἄμβωνας: Ἀπὸ τὸν ἄμβωνα σώζεται  μόνον  τμῆμα  τοῦ ἐξώστη του ἢ 
τῆς βάσης του καθὼς καὶ μικρὸ τμῆμα τοῦ πτερυγίου τῆς σκάλας του. Δὲν 
μποροῦμε ἑπομένως νὰ μιλήσουμε μὲ βεβαιότητα οὔτε γιὰ τὸ σχῆμά του -  
τὸ πιθανώτερο ε ἶναι ν ὰ ἀνῆκε στ ὸν τύπο  μ ὲ ὠοειδῆ ἐξώστη κα ὶ δύο 

                                                                                                                                                                     
23 Βλ. Μπρούσκαρη 2010, 267-280. 
24 Ὅπως γενικὰ οἱ βασιλικὲς τ ῆς Μ. Ἀσίας καὶ τοῦ νησιωτικοῦ χώρου. Βλ. σχετικὰ 
Ὀρλάνδος 1966, 6, Βολανάκης 1988, 311, Balducci 1936, 55. Ὁ Parrish 2001, 332, ἀναφέρει 
ὅτι σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις ὑπάρχει αἴθριο, δὲν μοιάζει ὡστόσο νὰ ἔχει ὑπʼ ὄψη του ὅλες 
τὶς βασιλικὲς τοῦ νησιοῦ. 
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κλίμακες, ὅπως οἱ περισσότεροι σωζόμενοι ἄμβωνες τῆς Κῶ25-  οὔτε γιὰ τὴ 
θέση του ἐντὸς τῆς ἐκκλησίας. Τὸ κομμάτι  βρέθηκε πεσμένο κοντὰ στὸ Β. 
στυλοβάτη, στ ὸ Δ. τμῆμα τοῦ κεντρικοῦ κλίτους. Ἂν θεωρήσουμε ὅτι 
βρέθηκε κοντ ὰ στὴν ἀρχική του  θέση , ὁ ἄμβωνας θ ὰ πρέπει ν ὰ ἦταν 
στημένος στ ὸ Β. τμῆμα το ῦ κεντρικοῦ κλίτους. Βέβαιο  ε ἶναι ὅτι δ ὲν 
βρισκόταν στὸ κέντρο τοῦ κλίτους, ὅπου  τὸ σωζόμενο ψηφιδωτὸ δάπεδο 
δὲν φέρει κάποια σχετικὰ ἴχνη. Σημειώνουμε ὅτι στὴν Κῶ οἱ ἄμβωνες, ὅπου 
διατηρήθηκαν τ ὰ ἴχνη τ ῆς θέσης  τους , ἦταν στ ὸ κέντρο το ῦ κλίτους 
(βασιλικὲς Ἁγ. Στεφάνου, Μαστιχαρίου , Καπαμᾶ) κα ὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη 
ἔχουμε ἐδῶ μιὰ ἐξαίρεση. Σύμφωνα  μὲ τὴν κρατοῦσα ἄποψη ο ἱ ἄμβωνες 
τῶν νησι ῶν κα ὶ τῶν μικρασιατικ ῶν παραλίων ἔχουν τ ὸν ἄμβωνα στ ὸ 
κέντρο26. 
 
3. Ὁ τάφος δυτικ ὰ τοῦ φράγματος το ῦ πρεσβυτερίου: Σπάνιο σχετικ ὰ 
εὕρημα μπορε ῖ νὰ θεωρηθεῖ ὁ τάφος πο ὺ βρέθηκε ἀμέσως δυτικ ὰ τοῦ 
φράγματος τοῦ πρεσβυτερίου καὶ στὸ κέντρο τοῦ κατὰ μῆκος ἄξονα τοῦ 
κεντρικοῦ κλίτους. Μέσα  στ ὸν τάφο  βρέθηκαν  δύο  σκελετοί , ἐκ τ ῶν 
ὁποίων ὁ ἕνας ἔμοιαζε τοποθετημένος κανονικά, σὲ ὕπτια στάση καὶ μὲ τὰ 
χέρια σταυρωμένα  στ ὸ στῆθος, ἐνῶ ὁ ἄλλος ἦταν στριμωγμένος  κατ ὰ 
μῆκος τῆς Ν. παρειᾶς τοῦ τάφου. 
Εἶναι γνωστὸ ὅτι  διάταγμα τοῦ 381 ἀλλὰ καὶ μεταγενέστερα  ἀπαγόρευαν 
τὴν ταφ ὴ ἐντὸς τ ῶν ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία ε ἶχε μέχρι  τότε  διαδοθε ῖ 
ξεκινώντας ἀπὸ τὶς ταφὲς τῶν μαρτύρων27. 
                                                        
25 Μηλίτση 1996-97, 346-349.Ὀρλάνδος 1954, Β', 555. Sodini 1984a, 106 κἑ. 
26 Σύμφωνα μ ὲ τὴν κρατοῦσα ἄποψη ο ἱ βασιλικὲς τ ῶν νησιῶν κα ὶ τῶν μικρασιατικῶν 
παραλίων ἔχουν τ ὸν ἄμβωνα στ ὸ κέντρο τοῦ κλίτους, ἐνῶ στὸ Β. τμῆμα τοῦ κλίτους 
βρίσκονται ο ἱ ἄμβωνες τ ῶν παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν τ ῆς Ἀττικῆς, τ ῆς 
Πελοποννήσου καὶ τῆς Κρήτης (Sodini 1975, 585-8, Sodini 1984b, 452-3, Jakobs 1987, 154-
155, Falla Castelfranchi 1994, 49-52, Donceel-Voûte 1998, 104, 106) ὑπάρχουν ὅμως καὶ 
κάποιες ἐξαιρέσεις, ὅπως π .χ. ἡ βασιλικὴ τῆς Ἄφωτης στὴν Κάρπαθο, ὅπου ὁ ἄμβωνας 
βρίσκεται μεταξὺ Β. καὶ κεντρικοῦ κλίτους (Κόλλιας 1975, σχέδ. στὸν ἀναδιπλούμενο 
πίνακα 8), ἡ βασιλικὴ τοῦ Ἁγ. Κηρύκου στὴ Δῆλο μ ὲ τὸν ἄμβωνα στ ὸ Β. τμῆμα τοῦ 
κεντρικοῦ κλίτους (Orlandos 1936, 72, εἰκ. 1), πιθανῶς ἡ βασιλικὴ τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου στὴν 
Ἐρεσσό (Jakobs 1987, 272), ἐνῶ δύο βασιλικὲς μὲ ἄμβωνα στὸ Β. τμῆμα τοῦ κεντρικοῦ 
κλίτους μαρτυροῦνται καὶ στὴ Μ. Ἀσία, ἡ βασιλικὴ Α στὴ Bargylia καὶ ἡ βασιλικὴ στὸ Sinuri 
κοντὰ στὰ Μύλασα (Falla Castelfranchi 1994, 50). Πρέπει πάντως ἐδῶ νὰ παρατηρήσουμε 
καὶ πάλι ὅτι μ ὲ ἐξαίρεση τ ὴν Κ ῶ, ὅπου ἔχουμε ἀρκετὲς ἀνεσκαμμένες βασιλικὲς, στὰ 
ὑπόλοιπα Δωδεκάνησα οἱ περισσότερες βασιλικὲς εἶναι ἁπλῶς ἐντοπισμένες καὶ ἐλάχιστα 
εἶναι γνωστὰ γιὰ τὰ ἐπὶ μέρους στοιχεῖά τους. 
27 Γιὰ τὴν ταφὴ ἐντὸς τῆς ἐκκλησίας βλ. Sodini 1986, 233-243, μὲ ἐπισκόπηση ὅλου τοῦ 
χώρου τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Βλ. ἐπίσης τὸ θεμελιῶδες ἔργο τοῦ Ν. Λάσκαρη 
(Laskaris 2000, κυρίως 25-30) σχετικὰ μὲ τὰ παλαιοχριστιανικά (καὶ βυζαντινὰ) ταφικὰ 
μνημεῖα, ὅπου πλῆθος παραδειγμάτων καὶ σχετικὴ βιβλιογραφία. Ἀκόμη Πάλλας 1950-1, 
175-181. Κατὰ τὸ συγγραφέα «τῆς ἀπαγορεύσεως [τῆς ταφῆς ἐντὸς τοῦ κεντρικοῦ 
κλίτους] διέφευγον ταφαὶ κληρικῶν ἐντὸς τοῦ Βήματος ἢ ἐντὸς κρύπτης ὑπὸ τὸ Βῆμα». 
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Ὁπωσδήποτε ἡ ταφὴ στὸ κεντρικὸ κλίτος τ ῆς ἐκκλησίας κα ὶ μάλιστα σ ὲ 
τέτοια κεντρικὴ θέση εἶναι σχετικὰ σπάνια στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο. Ἀντίστοιχο 
παράδειγμα ἔχουμε ἀπὸ τὴ βασιλικὴ τοῦ Ἀ. νεκροταφείου στ ὴ 
Θεσσαλονίκη, ὅπου ὁ τοῖχος τοῦ τέμπλου διεκόπτετο  στὸ μέσον περίπου 
τοῦ μήκους του ἀπὸ τάφο, μέσα  στ ὸν ὁποῖο βρέθηκαν  πολλ ὰ ὀστᾶ. Ὁ 
τάφος θεωρήθηκε ἀπὸ τὴν ἀνασκαφέα ὡς ἀνακομιδὴ λειψάνων 
μαρτύρων28. Ἄλλο ἕνα παράδειγμα  βρίσκουμε  στ ὴν ἐκτὸς τ ῶν τειχ ῶν 
βασιλικὴ τῶν Φιλίππων, πάλι μὲ πολλαπλὲς ταφές. Τὸ εὕρημα ἑρμηνεύθηκε 
ἀπὸ τὸν Στ. Πελεκανίδη ὡς ὁ τάφος τῶν κληρικῶν ποὺ εἶχαν ὑπηρετήσει 
στὴ βασιλική29. Ἀκόμη, στὴ βασιλικὴ τῆς Νικήτης  στ ὴ Χαλκιδικὴ 
μνημονεύεται ἀπὸ τὸν ἀνασκαφέα πρόχειρη ταφὴ μπροστὰ ἀπὸ τὴν εἴσοδο 
τοῦ φράγματος το ῦ πρεσβυτερίου30, ἐνῶ στὴ βασιλικὴ Β τ ῆς 
Διοκλητιανουπὀλεως ὑπάρχει μεγάλος  καμαροσκέπαστος  τάφος  στ ὸ 
κέντρο της 31. Τέλος  ταφ ὲς σ ὲ διάφορα σημε ῖα το ῦ κεντρικοῦ κλίτους 
ἔχουμε σ ὲ ἀρκετὲς βασιλικές , ὅπως στ ὴ βασιλικὴ τοῦ Κοδράτου στ ὴν 
Κόρινθο32, στ ὴ Β. βασιλικ ὴ στὴν Ἀλυκὴ τῆς Θάσου 33, στ ὴ βασιλικὴ τοῦ 
Λαυρεωτικοῦ Ὀλύμπου34, στὴ βασιλικὴ τοῦ Ἁγ. Ἀλεξάνδρου στὸ Λαφιώνα 
Λέσβου35, στ ὸ Μεσόκαμπο τ ῆς Σάμου 36, στ ὴ βασιλικὴ τοῦ οἰκ. Παυλίδη 
στὴν ἐκτὸς τ ῶν τειχ ῶν περιοχ ὴ στοὺς Φιλίππους 37 κλπ. Στ ὶς ἐλάχιστες 
ἐκεῖνες περιπτώσεις  πο ὺ ἔχουμε γραπτ ὲς μαρτυρίες  γι ὰ τοὺς νεκρούς , 
πρόκειται γι ὰ ἐπισκόπους, κληρικο ὺς ἢ σημαίνοντα πρόσωπα 38. Τ ὴν ἴδια 
ἑρμηνεία δώσαμ ε κα ὶ στὸν τάφο  τ ῆς δικ ῆς μας  βασιλικ ῆς. Σημειώνουμε 
τέλος ὅτι στ ὶς βασιλικ ὲς τ ῆς Κ ῶ δὲν συνηθίζεται ἡ ταφὴ ἐντὸς τ ῶν 
ἐκκλησιῶν κα ὶ μάλιστα στὸ κεντρικὸ κλίτος: μόνο μία περίπτωση  ἔχουμε, 
τὴ λεγόμενη μικρ ὴ βασιλικὴ τῆς Κεφάλου , ἡ ὁποία θεωρε ῖται ἀπὸ τὸν 

                                                                                                                                                                     
Βλ. ἀκόμη σχετικὰ Μπαρνέα 1940, 69. Grabar 1946, I, 494, 549-550. Sodini 1984a, 220, 223-4. 
Μπακούρου 1989-91, 354-5 Βλ. ἐπίσης Μεϊμάρης 2008, 179-80, ὅπου σὲ ἐπιτύμβια ἐπιγραφὴ 
ἀναφέρεται ταφὴ κοντὰ στὴν Ἁγ. Τράπεζα (ἀπὸ τὴν Πέτρα τῆς Ἰορδανίας). 
28 Κουρκουτίδου 1981, 70-1, 81. 
29 Πελεκανίδης 1955, 153, 154-6. 
30 Νικονάνος 1989, 383. Δὲν διευκρινίζεται ἂν ἡ ταφὴ εἶναι σύγχρονη ἢ μεταγενέστερη 
τῆς ἐκκλησίας. 
31 Πέτκος 2008, 18. Πιθανὸν μεταγενέστερος τάφος ὑπάρχει καὶ δυτικὰ τοῦ ἱεροῦ τῆς 
βασιλικῆς Γ, ἐνῶ βόρεια τὴς βασιλικῆς βρέθηκε ταφικὸ παρεκκλήσιο (ὅπ., 22 καὶ 24). 
32 Στίκας 1961, 131-134, Στίκας 1962, 51-56. 
33 Sodini 1984a, 220.  
34 Κοτζιᾶς 1952, 121. 
35 ΑΔ 28, 1973, Χρονικὰ Β2, 556, πίν. 525β (Θ. Ἀλιπράντης). 
36 Wrede 1929, 70. 
37 Pennas 1995, 223, 225.  
38 Βλ. ἐνδεικτικὰ Sodini 1986, 233-243, Laskaris 2000, 48, 79, 266. Μπακούρου 1989-91, 342.- 
Pennas 1995, 223-225.Ἐπίσης Κουκουλὲς 1940, 40. 
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ἀνασκαφέα της ὡς μαρτύριο39. 
 
4. Ψηφιδωτὲς ἐπιγραφές: Ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ Ν. κλίτους μᾶς δίνει τὰ ὀνόματα 
ἀξιωματούχων τ ῆς ἐκκλησίας, το ῦ πρεσβυτέρου Φωτεινο ῦ ἢ Φωτείνου - 
ὑπάρχουν κα ὶ οἱ δύο τύποι  τὴν ἐποχὴ αὐτή - μὲ τὴ φροντίδα τοῦ ὁποίου 
ἔγινε τὸ ψηφιδωτὸ τοῦ Ν. κλίτους, τοῦ διακόνου Καρποφόρου - τὸ ὄνομα 
ἀπαντᾶ ἐπίσης αὐτὴ τὴν ἐποχὴ (π.χ. στὴν Ἀλυκὴ τῆς Θάσου)  ἂν καὶ εἶναι ἡ 
πρώτη φορὰ ποὺ τὸ συναντοῦμε στὴν Κῶ40, καθὼς καὶ δύο γυναικῶν, τῆς 
Θεοκτίστης καὶ τῆς Μαρίας, πιθανῶς διακονισσῶν. Ὁ τύπος τῆς ἐπιγραφῆς 
εἶναι κοινὸς στὶς παλαιοχριστιανικὲς ἐπιγραφές. 
Μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει  ἡ ψηφιδωτὴ ἐπιγραφὴ ποὺ 
ἀποκαλύφθηκε ἀμέσως δυτικὰ τῆς Ἁγ. Τράπεζας. Πρῶτα-πρῶτα μᾶς δίνει 
τὰ ὀνόματα δύο  ψηφωτ ῶν: Δωρόθεος  κα ὶ Εὐτύχιος. Ο ἱ ἐπιγραφὲς μ ὲ 
ὀνόματα ἢ ὑπογραφὲς καλλιτεχνῶν δ ὲν ε ἶναι πολ ὺ συχνὲς τ ὴν ἐποχὴ 
αὐτή41. Σημειώνουμε ὅτι ἀπὸ τὶς ὀκτὼ ψηφιδωτὲς ἐπιγραφὲς τῆς βασιλικῆς 
στὸ Μαστιχάρι καμία  δ ὲν ἀναφέρει το ὺς ψηφωτ ὲς κα ὶ καμία δ ὲν ε ἶναι 
ἐντὸς το ῦ ἱεροῦ. Τ ὸ βάρος πέφτει  συνήθως  στο ὺς δωρητές. Ἀπὸ τὶς 
ψηφιδωτὲς ἐπιγραφὲς τ ῶν Δωδεκανήσων  μόνο  μία ἀναφέρει, ἀπ᾿ ὅσο 
γνωρίζω, ὀνόματα ψηφωτῶν, ἡ βασιλικὴ τῆς Ἁγ. Ἀναστασίας στὴν Ἀρκάσα 
τῆς Καρπάθου42. Στὴν περίπτωσή  μας  βέβαια  οἱ ψηφωτὲς εἶναι προφανῶς 
καὶ δωρητὲς τοῦ συγκεκριμένου τμήματος  τοῦ ψηφιδωτοῦ, γεγονὸς ποὺ 
μαρτυρεῖται ἀκόμη σπανι ώτερα. Ἀξιοσημείωτη ε ἶναι ἀκόμη ἡ θέση τ ῆς 
ἐπιγραφῆς, στ ὸν ἱερώτερο χ ῶρο τ ῆς ἐκκλησίας. Θ ὰ μπορούσαμε ν ὰ 
ὑποθέσουμε ὅτι ο ἱ δύο ψηφωτ ὲς ἦσαν ἴσως ἐπικεφαλῆς κάποιου 
ἐργαστηρίου, ὥστε νὰ ἔχουν ἀφ᾿ ἑνὸς τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα καὶ ἀφ᾿ 
ἑτέρου τὴν κοινωνικὴ θέση ποὺ θὰ τοὺς ἐπέτρεπε νὰ γράψουν τὰ ὀνόματά 
τους στὸ ἱερὸ καὶ νὰ χρηματοδοτήσουν τὴν κατασκευὴ τοῦ ψηφιδωτοῦ - ἢ 
ἔστω νὰ προσφέρουν δωρεὰν ἐργασία43. 
Μοναδικὴ εἶναι τέλος, ἀπ᾿ ὅσο γνωρίζω, ἡ χρήση τῆς λέξης "Λευϊτικόν" γιὰ 

                                                        
39 Balducci 1936, 15. 
40 Στὸ ψηφιδωτὸ τοῦ κεντρικοῦ κλίτους τ ῆς Ν. βασιλικῆς τοῦ Ἁγ. Στεφάνου ὑπάρχει ἡ 
μετοχὴ «καρποφορούντων». 
41 Ἀτζακᾶ 2011, 18. 
42 Ἀτζακᾶ 1988, 39, σημ. 146 κα ὶ Ἀτζακᾶ 1990, 252-3. Jacopich 1925, 29-30, 35. Ο ἱ δύο 
ἐπιγραφὲς μᾶς δίνουν τὰ ὀνόματα τεσσάρων ψηφωτῶν (Γεώργιος καὶ Κοσμᾶς, Μαρτύριος 
καὶ Φαυστίνος). 
43 Γιὰ τὴν κοινωνικὴ θέση τῶν ψηφωτῶν βλ. Ἀτζακᾶ 1988, 293-311. Ἀτζακᾶ 1993, 56 κἑ. καὶ 
σποραδικά. Ἀτζακᾶ 2011, 109-113. Balmelle – Darmon 1986, 235-253. Donderer 1989, 47-49. 
Donderer 2008, 32-33. 



 18 

νὰ δηλώσει πρ οφανῶς τ ὸ Ἱερό44. Ἀντίθετα ἡ ὑπόλοιπη μορφ ὴ τῆς 
ἐπιγραφῆς ε ἶναι κοινή: ὑπέρ σωτηρίας , ψηφωτής , ψηφ ῶ κλπ. ε ἶναι πολ ὺ 
συνηθισμένα στὶς παλαιοχριστιανικὲς ἐπιγραφές45. 
 
5. Τὰ ψηφιδωτά: Τὰ ψηφιδωτὰ τῆς βασιλικῆς, μὲ ἐξαίρεση τὸ Ν. κλίτος, στὸ 
ὁποῖο θ ὰ ἀναφερθοῦμε ἀμέσως μετά , ἀποτελοῦν ἕνα ἀκόμη 
χαρακτηριστικὸ δεῖγμα το ῦ λεγομένου «ἐργαστηρίου τ ῆς Κῶ», τ ὸ ὁποῖο 
σύμφωνα μὲ τοὺς μελετητές, ἤκμασε στὸ τέλος τοῦ 5ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 
6ου αἰ.46 Πράγματι, ἡ ὁμοιότης τῶν ψηφιδωτῶν μας μὲ τὰ ψηφιδωτὰ ἄλλων 
βασιλικῶν τ ῆς Κῶ δὲν ἀφήνει καμι ὰ ἀμφιβολία ὅτι πρόκειται  γι ὰ τὸ ἴδιο 
ἐργαστήριο, χαρακτηριστικὰ τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ συχνὴ χρήση τοῦ θέματος 
τῶν σηρικ ῶν τροχ ῶν σ ὲ διάφορους συνδυασμο ὺς ὅπως κα ὶ τῶν 
ὀκταγώνων πο ὺ ἐναλλάσσονται μ ὲ τετράγωνα κα ὶ σταυρούς. Πολ ὺ 
χαρακτηριστικὴ εἶναι ἐπίσης ἡ χρήση τῆς στικτῆς γραμμῆς ἀπὸ ἄσπρες καὶ 
μαῦρες ψηφίδες καθὼς καὶ ἡ χρήση ψηφίδων σὲ διάφορες ἀποχρώσεις τοῦ 
μπλέ.Ἂν ἐπὶ παραδείγματι συγκρίνουμε  τ ὸ ψηφιδωτὸ τοῦ ἱεροῦ μὲ τὸ 
ψηφιδωτὸ τοῦ Ν. κλίτους τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγ. Στεφάνου στὴν Κέφαλο47 ἢ 
τοῦ νάρθηκα τῆς βασιλικῆς τοῦ Καμαρίου48 ἢ τοῦ Ν. κλίτους τῆς βασιλικῆς 
τοῦ Ἁγ. Παύλου στ ὸ Ζηπάρι ἢ καὶ τοῦ Β. κλίτους  τ ῆς βασιλικ ῆς τ ῆς 
Λάμπης49, γίνεται , νομίζω , σαφ ὴς ἡ ὁμοιότητα. Τ ὸ ἴδιο ἰσχύει κα ὶ γιὰ τὰ 
ψηφιδωτὰ τοῦ Β. καὶ κεντρικοῦ κλίτους τ ῆς βασ ιλικῆς μας  ποὺ ἔχουν 
ἀκριβῶς τὸ ἴδιο σχέδιο  μὲ τὸ ψηφιδωτὸ τοῦ Ν. κλίτους  τῆς βασιλικῆς στὸ 
Ζηπάρι50, γιὰ τὶς πέλτες  μὲ τὸν κόμβο  τοῦ Σολομῶντος στὸ νάρθηκα ποὺ 
θυμίζει τὸ Β. διάδρομο τοῦ βαπτιστηρίου τῆς βασιλικῆς στὸ Ζηπάρι, ὅπως 
καὶ τὸ κεντρικὸ μοτίβο το ῦ νάρθηκα, πο ὺ τὸ ξαναβρίσκουμε, πι ὸ 
ἐξελιγμένο ἴσως, στὴ βασιλικὴ τοῦ Καπαμᾶ51. 
Τὸ Ν. κλίτος  τώρα , ἂν καὶ δὲν παρουσιάζει  τεχνοτροπικὲς διαφορὲς μὲ τὰ 
ὑπόλοιπα ψηφιδωτ ὰ τῆς βασιλικ ῆς, θεματικ ὰ δὲν ἐντάσσεται στ ὸ 
                                                        
44 Βλ. καὶ Ἀτζακᾶ 2011, 47-8, εἰκ. 34, ἡ ὁποία καταλήγει σὲ ἀντίστοιχα συμπεράσματα. 
45 Ἀτζακᾶ 1988, 39. Ἀτζακᾶ 1990, 247 κἑ. 
46 Ὀρλάνδος 1966, 88. Atzaka 1984b, 66. Atzaka 1991, 41. De Matteis 1996, 176. De Matteis 
1997, 51- 64. De Matteis 2004, 215-217 (ἡ ὁποία ὅμως διακρίνει κάποιες διαφορὲς μεταξὺ 
τῶν ψηφιδωτῶν τ ῆς πόλης κα ὶ τῆς ὑπαίθρου κα ὶ δέχεται περισσότερα τοῦ ἑνὸς 
ἐργαστήρια), Brouscari 1999, 56. Sodini 1970, 753. Ὁ Parrish 2001 καταλήγει ἐπίσης στὸ 
συμπέρασμα ὅτι ὑπάρχει ἐργαστήριο ψηφιδωτῶν στὴν Κῶ. Γενικὰ γιὰ τὰ τοπικὰ 
ἐργαστήρια ψηφοθετῶν καὶ τὰ κέντρα παραγωγῆς τῶν ψηφιδωτῶν βλ. Ἀτζακᾶ 2003, 141 
κἑ. 
47 Πελεκανίδης - Ἀτζακᾶ 1988, 65 καὶ πίν. 27β. 
48 Πελεκανίδης - Ἀτζακᾶ 1988, 63 κἑ. καὶ πίν. 26. 
49 Πελεκανίδης - Ἀτζακᾶ 1988, 74 καὶ πίν. 45α. 
50 Πελεκανίδης - Ἀτζακᾶ 1988, 68 καὶ πίν. 33β. 
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ἐργαστήριο τῆς Κῶ, τουλάχιστον μὲ βάση τὰ μέχρι σήμερα δεδομένα. Παρ᾿ 
ὅλον ὅτι ο ἱ συμπλεκόμενοι ἁλυσσιδωτὰ κύκλοι ε ἶναι μοτίβο  συγγενὲς μὲ 
τοὺς σηρικο ὺς τροχούς , δ ὲν ἀπαντοῦν συχνὰ στὸν ἑλλαδικὸ ἠπειρωτικὸ 
χῶρο - γνωρίζω ἕνα μόνον , μεταγενέστερο  παράδειγμα ἀπὸ τὴ βασιλικὴ 
τοῦ Αἰγίου52 - καὶ καθόλου σ τὸ νησιωτικό. Τ ὸ θέμα τῶν ὀκταγώνων πο ὺ 
ἐναλλάσσονται μὲ τετράγωνα, ἂν καὶ ἐπίσης μοιάζει κοινό, ἐν τούτοις δὲν 
ἀπαντᾶ στὴν Κῶ, οὔτε στ ὰ Δωδεκάνησα γενικά , τ ὸ βρίσκουμε ὅμως, κα ὶ 
πάλι ὄχι πολ ὺ συχνά, στ ὴν Πελοπόννησο  (βασιλικὴ τοῦ Θύρσου στ ὴν 
Τεγέα, κτίριο  ὁδοῦ Τριακοσίων στὴ Σπάρτη53), στὴ Θεσσαλία (βασιλικὲς Β 
καὶ Γ Νέας Ἀγχιάλου54) κλπ. Καὶ τὰ δύο αὐτὰ σχέδια τὰ βρίσκουμε ὡστόσο 
στὴν Ἔφεσο, καὶ μάλιστα μὲ τὸν ἴδιο συνδυασμό, στὴ λεγόμενη στοὰ τοῦ 
Ἀλυτάρχου55. Πιστεύω ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο ἢ γιὰ συγγενικὸ ἐργαστήριο 
- τὸ ἐρώτημα εἶναι βέβαια ποιὸ ἀπὸ τὰ δύο ψηφιδωτὰ ἐπηρέασε τὸ ἄλλο. Ἡ 
ὁμοιότης τοῦ ψηφιδωτοῦ τοῦ Ν. κλίτους μὲ τὰ ψηφιδωτὰ τῶν διαχώρων 2 
καὶ 3 τῆς στοᾶς τοῦ Ἀλυτάρχου στὴν Ἔφεσο, ἀνοίγει γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ 
τὸ θέμα τῶν ἐργαστηρίων τῶν ψηφιδωτῶν καὶ τῆς ἐμβέλειας/ἀκτινοβολίας 
τους, τῶν προτύπων τους ἢ καὶ τῆς κυκλοφορίας τετραδίων σχεδίων56. 
Ἐλάχιστος ε ἶναι ὁ μὴ γεωμετρικὸς διάκοσμος : περιορίζεται  στ ὰ 
μακρύλαιμα πουλιὰ στὶς γωνίες  τοῦ κεντρικοῦ διαχώρου τοῦ νάρθηκα καὶ 
στὰ δύο πουλι ὰ ποὺ πλαισιώνουν φυτὸ κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ τοῦ 
πρεσβυτέρου Φωτεινο ῦ. Σ ᾿ αὐτὰ θὰ μπορούσαμε ν ὰ προσθέσουμε το ὺς 
κανθάρους κα ὶ τὰ καρδιόσχημα μοτίβα  πο ὺ πληροῦν κάποια ἀπὸ τὰ 
ὀκτάγωνα τοῦ Ν. κλίτους.  
 
 6. Τὸ βαπτιστήριο: ὅπως μποροῦμε νὰ κρίνουμε ἀπὸ τὴν τοιχοποιία  του, 
κτίστηκε συγχρόνως  μ ὲ τὴ βασιλική. Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα πο ὺ ἔχουμε 
μποροῦμε ν ὰ διακρίνουμε δύο ἑπόμενες, κοντιν ὲς χρονικά  φάσεις , τ ὶς 
ὁποῖες ὅμως, ἐλλείψει ἐπαρκῶν στοιχείων (κεραμικῆς κλπ.), δὲν μποροῦμε 
νὰ προσδιορίσουμε καλύτερα: 

                                                                                                                                                                     
51 Πελεκανίδης - Ἀτζακᾶ 1988, 70 καὶ πίν. 37. 
52 Ἀτζακᾶ 1987, 80-82, ἀρ. 22 καὶ πίν. 108α.Ἡ σχέση ἀφορᾶ κυρίως τὸ σχέδιο, ἐνῶ τὸ 
πνεῦμα τοῦ ψηφιδωτοῦ τῆς βασιλικῆς τοῦ Αἰγίου εἶναι τελείως διαφορετικό. 
53 Ἀτζακᾶ 1987, 77, ἀρ. 21, πίν. 96-97 (βασιλικὴ Θύρσου, τέλη 5ου αἰ.), σ. 105, ἀρ. 47, πίν. 
150-1 (κτίριο ὁδοῦ Τριακοσίων, αʼ μισὸ 6ου αἰ.). 
54 Spiro 1978, 344, πίν. 384, μέσα 6ου α ἰ. Τὰ ὀκτάγωνα περιέχουν ζωομορφικὸ διάκοσμο 
καθὼς καὶ ἀγγεῖα.Ἐπίσης Ἀτζακᾶ 2003, 58, εἰκ. 55α-β. Ἀτζακᾶ 1982, 143, εἰκ. 45. 
55 Jobst 1977, 31, 33, 34. Quatember – Scheibelreiter – Sokolicek 2009, 116-8, 123-4, 143, εἰκ. 
22, 23. 
56 Γιὰ τὸ θέμα τῆς κυκλοφορίας τετραδίων σχεδίων βλ. Atzaka 1984a, 363, Atzaka 1984b, 
15, 61, Ἀτζακᾶ 2003, 146, 148, Ἀτζακᾶ 2011, 73 κἑ., 123, 136. 
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1) Στὴν πρώτη φάση ἡ εἴσοδος τοῦ βαπτιστηρίου ἦταν στὴ Β. πλευρά του, 
τὸ κτίσμα δ ὲ ἦταν χωρισμένο  σ ὲ   ἕνα δυτικ ὸ καὶ ἕνα Ἀ. τμῆμα, ὅπου 
βρισκόταν ἡ κολυμβήθρα. 
2) Στ ὴ δεύτερη φάση  ο ἱ χῶροι (προαύλιος ο ἶκος - φωτιστήριον) 
ἑνοποιοῦνται, κατασκευάζεται καὶ ἡ δεύτερη κολυμβήθρα,  κλείνει ἡ πόρτα 
τοῦ Β. τοίχου, ὥστε ο ἱ βαπτιζόμενοι ν ὰ μὴν ἐκτίθενται στ ὴν κοιν ὴ θέα, 
ἀνοίγει ἡ εἴσοδος στ ὸν Ἀ. τοῖχο το ῦ Ν. κλίτους κα ὶ κατασκευάζεται τ ὸ 
ψηφιδωτὸ δάπεδο, τ ὸ ὁποῖο μοιάζει  σύγχρονο  μὲ τὰ ὑπόλοιπα ψηφιδωτὰ 
τῆς ἐκκλησίας. Πιστεύουμε ὅτι οἱ δύο κολυμβῆθρες παρέμειναν ἐν χρήσει 
ταυτόχρονα, ἂν κα ὶ, ἐφ᾿ ὅσον ἡ ἀνώτερη σωζόμενη ἐπιφάνειά τους 
βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τοῦ ψηφιδωτοῦ δαπέδου αὐτὸ δὲν μπορεῖ 
νὰ ὑποστηριχθεῖ μὲ βεβαιότητα. 
Ἡ θέση το ῦ βαπτιστηρίου στ ὸ Ἀ. ἄκρο τ ῆς ἐκκλησίας ε ἶναι ἀρκετὰ 
ἀσυνήθιστη, π αρ᾿ ὅλον ὅτι ἡ θέση το ῦ βαπτιστηρίου δ ὲν φαίνεται  ν ὰ 
ἀκολουθεῖ κάποιο συγκεκριμένο  κανόνα . Σύμφωνα  μ ὲ παλαιότερες 
ἀπόψεις, ὑπάρχει στ ὸν ἑλλαδικὸ χῶρο μι ὰ τάση τ ὰ βαπτιστήρια ν ὰ 
βρίσκονται κοντ ὰ στὸ νάρθηκα57. Νεώτερες ἔρευνες ὡστόσο ἐκφράζουν 
τὴν ἀντίθετη ἄποψη, ὅτι δηλαδὴ τὰ βαπτιστήρια δὲν ἔχουν συγκεκριμένη 
θέση58. Στὴν Κῶ, πράγματι, τὰ βαπτιστήρια δὲν ἔχουν συγκεκριμένη θέση, 
στὴν πλειονότητά  τους ὡστόσο ε ἶναι κτισμένα  γύρω ἀπὸ τὸ Ἀ. ἥμισυ τῆς 
ἐκκλησίας59 (σχ. 10) : τ ὸ βαπτιστήριο βρίσκεται βορειοανατολικὰ τῆς 
βασιλικῆς στὸ Μαστιχάρι, νοτιοανατολικὰ στὸν Ἅγ. Παῦλο στὸ Ζηπάρι, καὶ 
στὴ βασιλικὴ τοῦ Καπαμᾶ,  νότια στὴ βασιλικὴ τοῦ Λιμένος καὶ τῶν Θερμῶν 
στὴν πόλη τῆς Κῶ, νοτιοδυτικὰ στὸν Ἅγιο Γαβριὴλ στὸ Ψαλίδι, ἐνῶ ἔχουμε 
καὶ μιὰ  βασιλική, τοῦ Ἁγ. Στεφάνου στὴν Κέφαλο , ποὺ ἔχει βαπτιστήριο 
ἀνατολικὰ τοῦ  Β. κλίτους, σὲ θέση δηλ . παρόμοια  μὲ τὸ βαπτιστήριο τῆς 
βασιλικῆς στὴν Καρδάμαινα (ἀνατολικὰ τοῦ Ν. κλίτους). 
Ἀσυνήθιστο  εἶναι καὶ τὸ σχῆμα τοῦ ὀρθογωνίου βαπτιστηρίου μὲ ἁψίδα γιὰ 
τὴν Κῶ,  ὅπου γενικῶς ἐπικρατοῦν πιὸ πολύπλοκα ἀρχιτεκτονικὰ σχήματα: 
στὴν βασιλικ ὴ τοῦ Λιμένος στ ὴν Κῶ καὶ τοῦ Ἁγ. Παύλου στ ὸ Ζηπάρι τ ὸ 

                                                        
57 Γούναρης 1990, 44, σημ.144.Ὀρλάνδος 1966, 41. Βολανάκης 1976, 30. 
58 Γούναρης 1999, 107. Ristow 1998, 16, 25. Τὸ ἴδιο ὑποστηρίζει καὶ ἡ Achim 2003-4, 5, γιὰ 
τὴ Βουλγαρία. 
59 Ὁ Μαΐλης (Mailis 2006, 293) θεωρεῖ ὅτι ἡ κατασκευὴ βαπτιστηρίων γύρω ἀπὸ τὸ Ἀ. 
κυρίως τμῆμα τῶν παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν τῆς Ρόδου κα ὶ τῆς Κῶ ἀντικατοπτρίζει 
κάποια τοπικὴ ἀρχιτεκτονικὴ παράδοση. Πρέπει ὡστόσο νὰ λάβουμε ὑπʼ ὄψη μας ὅτι ο ἱ 
βασιλικὲς δὲν ἔχουν ἀνασκαφεῖ σὲ ὅλη τους τὴν ἔκταση καὶ ὅτι δὲν  γνωρίζουμε ἂν εἶχαν 
ἢ ὄχι βαπτιστήριο κα ὶ σὲ ποιὰ θέση βρι σκόταν (π.χ. στ ὴ βασιλικὴ τοῦ Καμαρίου, στὴ 
βασιλικὴ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στὴν Ἀντιμάχεια κλπ.) 
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βαπτιστήριο ε ἶναι τετράγωνο  περιβαλλόμενο ἀπὸ διάδρομο στὴ Δ., Β. καὶ 
Ν. πλευρά του , στ ὸν Καπαμ ᾶ εἶναι ἐξωτερικὰ τετράγωνο κα ὶ ἐσωτερικὰ 
κυκλικὸ μὲ κόγχες στ ὶς τέσσερις  γωνίες  κα ὶ περιβάλλεται ἐπίσης ἀπὸ 
διαδρόμους στὴ Β., Δ. καὶ Ν. πλευρά του,  στὸν Ἅγ. Στέφανο τῆς Κεφάλου 
εἶναι τετράγωνο μὲ διάδρομο καὶ στὶς τέσσερις πλευρὲς60 κλπ. (σχ. 11).  
Ἡ ὕπαρξη δύο  κολυμβηθρῶν ε ἶναι μοναδικ ὴ στὴν Κῶ καὶ ἀρκετὰ σπάνια 
στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, ὅπου ἡ δεύτερη κολυμβήθρα , ὅταν ὑπάρχει, εἶναι 
σαφῶς δευτερεύουσας  σημασίας , πολ ὺ μικρότερη κα ὶ περιορίζεται σ ὲ 
κάποια κόγχη ἢ γωνία τοῦ χώρου61. Ἀντίθετα στὴ δική μας  περίπτωση  ο ἱ 
δύο κολυμβῆθρες δὲν ἔχουν μεγάλες διαφορὲς μεταξύ  τους , ἂν καὶ εἶναι 
μικρότερες ἀπὸ αὐτὲς πο ὺ συνηθίζονται τόσο  στ ὴν Κ ῶ, ὅσο κα ὶ στὴν 
ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Μποροῦμε νὰ κάνουμε τὶς παρακάτω ὑποθέσεις: 
α) ἡ δεύτερη κολυμβήθρα  κατασκευάσθηκε  γι ὰ νὰ καλύψει τ ὶς ἀνάγκες 
ἑνὸς ὁλοένα αὐξανόμενου ἀριθμοῦ πιστῶν ἢ 
β) ἡ μεγαλύτερη κολυμβήθρα  χρησίμευε  γιὰ τὸ βάπτισμα καὶ ἡ μικρότερη 
γιὰ τὸ ἀπόλουτρο, ἢ τέλος 
γ) ἡ μία κολυμβήθρα χρησίμευε γιὰ τὸ βάπτισμα τῶν ἀνδρῶν καὶ ἡ ἄλλη γιὰ 
τὸ βάπτισμα τῶν γυναικῶν. 
Ἡ περίπτωση ἡ μία κολυμβήθρα νὰ χρησίμευε γιὰ τὸ βάπτισμα τῶν νηπίων 
δὲν φαίνεται  πολ ὺ πιθανή,  διότι ὁ νηπιοβαπτισμὸς δ ὲν ἦταν ἰδιαίτερα 
διαδεδομένος αὐτὴ τὴν ἐποχή.  
 
7. Τὰ προσκτίσματα: Προσκτίσματα ἔχουν ὅλες σχεδὸν οἱ βασιλικὲς τ ῆς 
Κῶ, θ ὰ μπορούσαμε ν ὰ ποῦμε κα ὶ ὅλης τ ῆς Ἑλλάδος62.Ὑπάρχει μία 
ἀπέραντη ποικιλία  μορφῶν, ἡ ὁποία ἐνδεχομένως ἀνταποκρινόταν κα ὶ σὲ 
ἀντίστοιχη ποικιλία  χρήσεων . Ποικίλες  ε ἶναι τέλος  κα ὶ οἱ ἑρμηνεῖες πο ὺ 
ἔχουν δοθε ῖ στὰ προσκτίσματα αὐτὰ: διακονικό , πρόθεση 63, ξενοδοχε ῖο64. 
                                                        
60 Βολανάκης 1976, 115, 117, 118, 121. Ὀρλάνδος 1966, 41-48. Orlandos 1957, 200-207. 
61 Π.χ. Λέχαιον καὶ Δημητριάδα, βλ. Βολανάκης 1976, 66 καὶ 81 ἀντίστοιχα. Πάλλας 1961, 
145 κ ἑ. (Λέχαιον), Marzolff 1984, 299, σχ. 3, σ. 301, ε ἰκ. 6, σ. 302, σχ. 5 (βασιλικὴ τῆς 
Δαμοκρατίας στὴ Δημητριάδα). 
62 Γιὰ παραδείγματα βλ. Sodini 1984b, 462 κἑ. Pallas 1977, ἐνδεικτικὰ 10, ἀρ.4  (βασιλικὴ 
στὰ Σπάτα), σ. 72, ἀρ. 81 (βασιλικὴ Σικυῶνος), σ. 176, ἀρ. 85 (Ἄργος) καὶ σποραδικά. 
63 Ἡ πλέον ἐμπεριστατωμένη προσπάθεια ἑρμηνείας τ ῶν προσκτισμάτων (ἰδίως ὅσον 
ἀφορᾶ τὴν πρόθεση κα ὶ τὸ διακονικό) ἀλλὰ καὶ τοῦ λειτουργικοῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν 
βασιλικῶν σὲ σχέση μὲ τὴ Θεία Λειτουργία ἔχει γίνει ἀπὸ τὸν Δ. Πάλλα στὰ ἀρθρα του 
Pallas 1979-80 καὶ Pallas 1984. Βλ. ἐπίσης Sodini 1984b, 456 κἑ., Ὀρλάνδος 1964-5, 353-372, 
Babić 1969, 58-65, 74-78, Βαραλῆς 2006α, 36-44, Βαραλῆς 2008, 71-86. Γιὰ τὴ Συρία καὶ τὸ 
Λίβανο βλ. Donceel-Voûte 1988, 491 κἑ., γιὰ τὴν Παλαιστίνη Patrich 2006, 341-393, ὅπου καὶ 
σύνοψη παλαιότερων ἀπόψεων. 
64 Π.χ. ὁ Schneider 1929, 124-5, ἑρμηνεύει τ ὰ τρία προσκτίσματα κατὰ μῆκος τ ῆς Β. 
πλευρᾶς τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἡραίου ὡς ξενοδοχεῖον. 



 22 

Ἐδῶ θὰ περιορισθοῦμε σ ὲ μερικὲς συγκρίσεις  μ ὲ προσκτίσματα πο ὺ 
μοιάζουν κάπως μὲ τὰ δικά μας. 
Κατ᾿ ἀρχὴν πρέπει  νὰ ποῦμε ὅτι στὶς περισσότερες  βασιλικὲς τῆς Κῶ δὲν 
παρατηρεῖται τόσο  κανονικὴ μορφὴ προσκτισμάτων (σχ. 10). Πλησιέστερη 
πρὸς τ ὴ βασιλική μας  ε ἶναι ἡ βασιλικὴ τοῦ Μαστιχαρίου, μ ὲ σειρὰ 
προσκτισμάτων στὰ νότια65, (κανένα ἀπὸ τὰ ὁποῖα δὲν φέρει ἁψίδα, ἔχουν 
ὅμως θρανία  κα ὶ βάσεις τραπεζ ῶν) καὶ ἡ βασιλικὴ τοῦ Καμαρίου στ ὴν 
Κέφαλο, ὅπου ὑπάρχει ἕνα ΒΑ. πρόσκτισμα μ ὲ ἁψίδα κα ὶ μιὰ σειρὰ 
ὀρθογωνίων προσκτισμάτων  στὰ νότια66. Ἐπίσης  στὸν Ἅγιο Γαβριήλ ἔξω 
ἀπὸ τὴν πόλη  τ ῆς Κῶ, παρατηρο ῦμε νότια  τ ῆς βασιλικ ῆς πρόσκτισμα  μ ὲ 
ἁψίδα, τ ὸ ὁποῖο σώζει  κα ὶ κιονίσκο τράπεζας  καθ ὼς κα ὶ φράγμα κα ὶ 
χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν ἀνασκαφέα ὡς διακονικό 67. Μιὰ ἀντίστοιχη σειρὰ 
προσκτισμάτων κατὰ μῆκος τῆς Β. πλευρᾶς παρατηροῦμε στὴ βασιλικὴ τῆς 
Ἄφωτης στ ὴν Κάρπαθο , ὅπου ἑρμηνεύονται ὡς διακονικό 68. Ἀκόμη στ ὴν 
Κνίδο, ο ἱ σχέσεις τ ῶν βασιλικ ῶν τ ῆς ὁποίας μ ὲ τὴν Κ ῶ ἔχουν ἤδη ἀπὸ 
δεκαετίες (ἀλλὰ καὶ πρόσφατα) ἐπισημανθεῖ69, ἡ βασιλικὴ C φέρει 
ἀντίστοιχη σειρ ὰ προσκτισμάτων στ ὴ Β. πλευρά  της,  τὰ ὁποῖα 
ἑρμηνεύονται ἀπὸ τὴν ἀνασκαφέα ὡς βαπτιστήριο ἢ διακονικὸ ἢ 
σκευοφυλάκιο70. Δὲν θὰ ἤθελα νὰ προχωρήσω σὲ τέτοιες συγκεκριμένες 
ἑρμηνεῖες τ ῶν δικ ῶν μας  προσκτισμάτων , δεδομένου ὅτι ἀφ᾿ ἑνός τ ὰ 
στοιχεῖά μας δὲν εἶναι ἀρκετά, καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου οἱ γνώσεις μας γιὰ τὴ μορφὴ 
τῆς πρώιμης  λειτουργίας  δὲν ε ἶναι ἐπαρκεῖς. Αὐτὸ ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ 
πεῖ μὲ  σχετικὴ βεβαιότητα ε ἶναι ὅτι τὸ πρῶτο κα ὶ τὸ πέμπτο πρόσκτισμα 
εἶχαν  χρήση  σχετικὴ μὲ τὴ Θεία Λειτουργία , τὸ δεύτερο, τὸ τρίτο καὶ τὸ 
ἕκτο ἦταν πρόχειρες  κατα σκευές, πιθαν ῶς συνοδευτικ ὲς τ ῶν 
προηγουμένων, ἐνῶ τὸ τέταρτο ἦταν ἀποθηκευτικὸς χῶρος. Χρονολογικὰ 
τώρα πρ ῶτο μοιάζει  ν ὰ κατασκευάζεται τ ὸ πέμπτο πρόσκτισμα , βορείως 
τοῦ νάρθηκα, ἐνῶ τελευταῖο τὸ πρόσκτισμα 1 ποὺ κτίζεται μέσα  στὸν 6ο 

                                                        
65 Ὀρλάνδος 1966, πίν. 1. 
66 Balducci 1936, 6 κἑ. Κανένα ἀπὸ τὰ παραπάνω προσκτίσματα δὲν σχολιάζεται ἀπὸ τὸν 
ἀνασκαφέα. 
67 Balducci 1936, 41. 
68 Κόλλιας 1974, 203. 
69 Βλ. Love 1972, 395. Love 1978, 1126. Parrish 2001, 336, 339 κἑ., Yalcin 1996, 120 κἑ. 
70 Love 1972, 396-397 καὶ εἰκ. 2. Γενικὰ γιὰ τὶς βασιλικὲς τῆς Κνίδου βλ. Love 1978, 1111-
1133 σποραδικά. Ὡς παραδείγματα ἐκτὸς τοῦ Δωδεκανησιακοῦ χώρου ἀναφέρουμε 
ἐνδεικτικὰ τὴ βασιλικὴ Β τ ῆς Ἀμφιπόλεως (σειρὰ προσκτισμάτων στὸ Δ. τμῆμα τ ῆς Β. 
πλευρᾶς τ ῆς βασιλικῆς Β, βλ. Taddei 2008, 280), κα ὶ στὴν Κύπρο τ ὴ βασιλικὴ ΙΙ στὴν 
Καλάβασσο-Κόπετρα (δύο προσκτίσματα ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἀνατολικὸ ἁψιδωτὸ κατὰ μῆκος 
τῆς Ν. πλευρᾶς της, Michaelides 1998, 210), τ ὴ βασιλικὴ extra muros στὸ Κούριον 
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αἰ., ὅπως μαρτυρε ῖ θραῦσμα λυχναριο ῦ τοῦ 6ου α ἰ. πο ὺ βρέθηκε στ ὴν 
κοίτη θεμελίωσής του καὶ ὅπως συνηγορεῖ καὶ ἡ ἴδια ἡ θέση του  στὸ ΒΑ. 
τμῆμα τ ῆς ἐκκλησίας, ἂν συμφωνήσουμε  μ ὲ τὸν Ὀρλάνδο71, ὅτι τ ὰ 
μεταγενέστερα διακονικὰ βρίσκονται πρὸς τὸ Α. τμῆμα τῆς ἐκκλησίας.  
 
8. Οἱ παιδικοὶ τάφοι ἐκτὸς τῆς βασιλικ ῆς: τρε ῖς παιδικο ὶ τάφοι βρέθηκαν 
ἀνατολικὰ τῆς βασιλικ ῆς, ὁ ἕνας μάλιστα  σ ὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ Β. τοῖχο το ῦ 
βαπτιστηρίου.Ἐπειδὴ οἱ τάφοι ἦσαν πολὺ κοντὰ στὴ βασιλικὴ καὶ βρέθηκαν 
καλυμένοι ἀπὸ τὸ ἴδιο στρῶμα καταστροφ ῆς, θεωρο ῦμε ὅτι ἦσαν 
σύγχρονοι  τῆς βασιλικῆς. Οἱ τάφοι ἦσαν προσανατολισμένοι χονδρικὰ Α.-
Δ., κα ὶ ἦσαν σχεδ ὸν ἀκτέριστοι.  Δίπλα  στ ὸν ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς βρέθηκε 
ὡστόσο ἡ σφραγίδα ἄρτου ποὺ προαναφέραμε. 
Μέχρι στιγμῆς ἡ βασιλικὴ τοῦ Φωτεινοῦ εἶναι ἡ μόνη ἔξω ἀπὸ τὴν ὁποία 
ἀναμφίβολα βρέθηκαν  τάφοι . Ο ἱ ὑπόλοιπες βασιλικ ὲς ὅμως δ ὲν ἔχουν 
ἀνασκαφεῖ πέρα ἀπὸ τὸ περίγραμμα τοῦ κυρίως σώματός  τους . Οὔτε στὴ 
βασιλικὴ τοῦ Φωτεινοῦ εἴχαμε τ ὴ δυνατότητα ν ὰ ἐξαντλήσουμε τ ὴν 
ἀνασκαφὴ εἴτε δυτικά, εἴτε βόρεια τῆς βασιλικῆς.  
Τὸ θέμα τῶν π αλαιοχριστιανικῶν νεκροταφείων  τ ῆς Κῶ παραμένει μέχρι 
στιγμῆς ἀνοικτό.Ἐνῶ ἔχουν βρεθεῖ ἑκατοντάδες τάφοι ὅλων τῶν ἐποχῶν 
στὸ νησί, οἱ παλαιοχριστιανικοὶ εἶναι ἐλάχιστοι (βλ. π.χ. τὸ συλλογικὸ τάφο 
στὴν πανεπιστημιακὴ ἀνασκαφὴ τῆς Καρδάμαινας72, καὶ τὸν ὑπέργειο τάφο 
στὴν περιοχὴ τοῦ Μαστιχαρίου73). 
 
Οἱ τάφοι ποὺ βρέθηκαν ἀνατολικὰ τῆς βασιλικῆς μᾶς ὁδηγοῦν στὸ ἑπόμενο 
θέμα: τὴ θέση τῆς βασιλικῆς σὲ σχέση μὲ τὸν οἰκισμό. 
Ἀπὸ τὶς τομ ὲς πο ὺ ἔγιναν στ ὰ βαθύτερα στρώματα  δ ὲν προέκυψαν 
παλαιότερα κτιριακ ὰ λείψανα ἢ εὑρήματα. Διερευνητικ ὲς τομ ὲς σ ὲ 
γειτονικὰ οἰκόπεδα ἔδωσαν ἀρχαῖα στ ὰ βορειοανατολικὰ καὶ 
νοτιοανατολικὰ τῆς βασιλικ ῆς μόνον . Ε ἶναι ἑπομένως πιθαν ὸν ὅτι ἡ 
βασιλικὴ ἦταν κτισμένη στὴν παρυφὴ ἑνὸς παλαιοχριστιανικοῦ οἰκισμοῦ. 
Θὰ πρέπει ἀκόμη νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ βασιλικὴ δὲν ἦταν ἴσως ἡ μόνη 
στὴν ἄμεση περιοχή  της . Περίπου  25μ. στ ὰ νοτιοανατολικά της  ε ἶχε 
ἀνασκαφεῖ πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια τμ ῆμα μι ᾶς σταυρόσχημης 
                                                                                                                                                                     
(προσκτίσματα κατὰ μῆκος τ ῆς Β. πλευρᾶς, Michaelides 1998, 214), τ ὴ βασιλικὴ τῆς 
Ἀμαθοῦντος (Touma 2001, 281, εἰκ. 3). 
71 Ὀρλάνδος 1964-5, 353-372. 
72 Καλοπίση – Παναγιωτίδη 2001, 243-254. 
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κολυμβήθρας κα ὶ ἑνὸς κτίσματος  πο ὺ ἀπέληγε σ ὲ ἁψίδα στ ὸ ΒΑ. τμῆμά 
του. Εἶναι ἑπομένως πιθανὸν ὅτι ὑπῆρχε σὲ πολὺ κοντινὴ ἀπόσταση καὶ μιὰ 
δεύτερη βασιλική.Ἡ κατασκευὴ διπλῶν βασιλικῶν ἢ βασιλικῶν σὲ κοντινὲς 
μεταξύ τους ἀποστάσεις ἔχει παρατηρηθεῖ καὶ ἀλλοῦ στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο 
ἀλλὰ καὶ στὸν ε ὐρύτερο μεσογειακό , χωρ ὶς ὡστόσο ν ὰ ἔχει δοθε ῖ μιὰ 
ἱκανοποιητικὴ ἐξήγηση: ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε τ ὶς δύο  βασιλικ ὲς τ ῆς 
Ἀλυκῆς στ ὴ Θάσο, τ ῆς Ἀρνίθας στ ὴ Ρόδο ἀλλὰ καὶ τρία ἀκόμη 
παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Κῶ: τὴ διπλὴ βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου 
στὴν Κέφαλο, τὶς δύο βασιλικὲς τῶν Δυτικῶν Θερμῶν καί, πιθανῶς, τὶς δύο 
βασιλικὲς στ ὴν περιοχ ὴ τοῦ νεκροταφείου, το ῦ Αγ.Ἰωάννου, τ ῆς ὁποίας 
σώζεται τ ὸ βαπτιστήριο, κα ὶ μία ἀκόμη στ ὴν ἴδια περιοχή , γι ὰ τὴν ὁποία 
ὑπάρχουν μόνον ἐνδείξεις74. 
 
Ἂς προχωρήσουμε τώρα στὴ χρονολόγηση τῆς βασιλικῆς: 
Οἱ βασιλικὲς τῆς Κῶ καὶ τὰ ψηφιδωτά τους ἔχουν χρονολογηθεῖ γενικὰ στὰ 
τέλη το ῦ 5ου κα ὶ τὶς ἀρχὲς το ῦ 6ου α ἰ., κυρίως , πιστεύω , ἐπειδὴ ἡ 
ἀνέγερση τ ῶν βασιλικ ῶν τοποθετε ῖται συνήθως ἀνάμεσα στο ὺς δύο 
σεισμοὺς ποὺ ἔπληξαν τὸ νησὶ κατὰ τὴν παλαιοχριστιανικὴ ἐποχή, δηλαδὴ 
τὸ σεισμὸ τοῦ 469 καὶ τὸ σεισμὸ τοῦ 554 μ.Χ. Ἡ θεωρία αὐτή, καὶ ἂν ἀκόμη 
ἰσχύει γιὰ τὴν πόλη  τῆς Κῶ, ὅπου οἱ βασιλικὲς κτίζονται  μέσα  σ᾿ ἕναν ἤδη 
δομημένο κα ὶ διαμορφωμένο χῶρο, θὰ πρέπει πιστεύω  νὰ ἐπανεξετασθεῖ 
ὅσον ἀφορᾶ τὶς βασιλικ ὲς τ ῆς ὑπαίθρου - ἄλλωστε κα ὶ ἡ σύγχρονη 
ἐμπειρία ἔχει καταδείξει ὅτι ἕνας σεισμ ὸς δ ὲν γκρεμίζει  τ ὰ πάντα στ ὸ 
πέρασμά του. Ὁ σεισμὸς τοῦ 554 μ.Χ. δὲν ἀφησε τὰ ἴχνη του στὴ βασιλικὴ 
τοῦ Φωτεινοῦ, ἡ ὁποία καλυπτόταν ἀπὸ ἕνα ἑνιαῖο στρῶμα καταστροφῆς, 
ὅπου ἐπικρατοῦν εὑρήματα (κυρίως κεραμεική) ποὺ χρονολογοῦνται στὸ β᾽ 
μισὸ τοῦ 6ου / α᾽ μισὸ τοῦ 7ου α ἰ., χωρ ὶς ν ὰ λείπουν κα ὶ παλαιότερα 
εὑρήματα.  
Ἡ χρονολόγηση τῆς ἵδρυσης τῆς βασιλικῆς δὲν εἶναι εὔκολη. Οἱ τομὲς ποὺ 
ἔγιναν σὲ βαθύτερα στρώματα, κάτω ἀπὸ τὰ ὑποστρώματα τοῦ ψηφιδωτοῦ 
τῆς βασιλικ ῆς, δ ὲν ἔδωσαν παρ ὰ ἐλάχιστα ἄβαφα ὄστρακα μ ὴ 
χρονολογήσιμα. Ἑπομένως ἡ χρονολόγηση τῆς ἵδρυσής της θα στηριχθεῖ 
ἀναγκαστικὰ στὰ πρωιμότερα ε ὑρήματα το ῦ στρώματος καταστροφ ῆς 
                                                                                                                                                                     
73 Οἰκ. Ἀπ. Κανάρη, ΑΔ 45, 1990, Χρονικά, 518 (Ἕ. Μπρούσκαρη). 
74 Sodini 1984a, ἰδίως 255 κἑ., Sodini 2009, 19-20, Βολανάκης 1987, 50, Balducci 1936, 15 κἑ., 
Morricone 1950, 228 κἑ., de Matteis 2004, 68 κἑ. καὶ 80 κἑ. Γιὰ θέμα τῶν διπλῶν βασιλικῶν 
(πλὴν τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου) βλ. καὶ AntTard 6, 1994, aa.vv. 
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καθὼς καὶ στὰ ψηφιδωτά.  
Ὅσον ἀφορᾶ τώρα τὴ χρονολόγηση τῶν ψηφιδωτῶν, γνωρίζουμε ὅτι  ἀπὸ 
τὰ μέσα το ῦ 4ου ἕως κα ὶ τὰ μέσα το ῦ 5ου α ἰ. κυριαρχε ῖ γενικὰ στὰ 
ψηφιδωτὰ ὁ γεωμετρικὸς διάκοσμος , ἐνῶ ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 5ου α ἰ. κἑ. ὁ 
φυτικὸς κα ὶ ζωικὸς διάκοσμος  προοδευτικὰ κυριαρχεῖ στὴν πλήρωση  τῶν 
θεμάτων τῶν ψηφιδωτῶν. Τὰ αὐστηρὰ γεωμετρικὰ θέματα κα ὶ ἡ σχετικὴ 
ἀπουσία φυτικοῦ καὶ ζωικοῦ διακόσμου μὲ ὠθοῦν σὲ μιὰ χρονολόγηση τῶν 
ψηφιδωτῶν τῆς βασιλικ ῆς μας  στὸ β᾿ ἥμισυ τοῦ 5ου α ἰ. κα ὶ πλησιέστερα 
πρὸς τ ὰ μέσα παρ ὰ πρὸς τ ὸ τέλος το ῦ 5ου α ἰ.  Τὴν ἴδια ἐποχὴ περίπου 
χρονολογεῖται καὶ τὸ  ἀντίστοιχο ψηφιδωτὸ τῆς Ἐφέσου75. 
Ἡ  ἐγκατάλειψη τῆς βασιλικῆς χρονολογεῖται μὲ βάση τὰ νομίσματα τοῦ 
Ἡρακλείου, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τ ὸ ὑστερώτερο ε ἶναι το ῦ 624/5 μ.Χ. καθὼς κα ὶ 
ἀπὸ τὴν κεραμεική, ἡ ὁποία ἐπίσης φθάνει τουλάχιστον μέχρι τὰ μέσα τοῦ 
7ου αἰ. καὶ ἐνδεχομένως προχωρεῖ καὶ στὸ β᾽ μισὸ τοῦ 7ου αἰ. Ἡ βασιλικὴ 
φέρει ἔντονα ἴχνη φωτι ᾶς, τ ὰ ὁποῖα μ ᾶς ὁδηγοῦν στ ὸ συμπέρασμα ὅτι 
καταστράφηκε ἀπὸ πυρκαϊὰ περὶ τὰ μέσα το ῦ 7ου α ἰ. (μήπως κατὰ τὶς 
ἀραβικὲς ἐπιδρομές;).Ἐὰν δεχθοῦμε ὅτι οἱ ἀμφορεῖς χρονολογοῦνται στὸ 
β᾽ μισὸ τοῦ 7ου α ἰ., τότε ἡ ζωὴ τῆς βασιλικ ῆς παρατείνεται  κα ὶ μετὰ τὶς 
ἀραβικὲς ἐπιδρομές. 
 
Συνοψίζοντας, θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναπαραστήσουμε ὡς ἑξῆς τὴν ἱστορία 
τῆς βασιλικῆς: 
Ἡ κατασκευὴ τῆς βασιλικ ῆς ε ἶναι γενικ ὰ ὁμοιογενής, παρατηρο ῦνται 
ὡστόσο κάπ οιες φάσεις : κατ ᾿ ἀρχὴν κτίζεται ἡ βασιλικὴ μὲ τὸ αἴθριο, τ ὸ 
βαπτιστήριό της καὶ ἐνδεχομένως τὸ Β. τοῖχο τῶν προσκτισμάτων. Τὴν ἴδια 
ἐποχὴ περίπου θεωροῦμε ὅτι ἀρχίζει καὶ ἡ κατασκευὴ τῶν ψηφιδωτῶν. Τὸ 
βαπτιστήριο κα ὶ τὰ προσκτίσματα παρουσιάζουν ἑπόμενες φάσεις, τ ὶς 
ὁποῖες ὅμως δὲν μποροῦμε νὰ προσδιορίσουμε χρονικά. 
 Συνδυάζοντας τ ὶς ἐνδείξεις τ ῶν ε ὑρημάτων τ ῆς κεραμεικ ῆς, τ ῶν 
νομισμάτων κα ὶ τῶν ψηφιδωτ ῶν  ἡ ἵδρυση της  βασιλικ ῆς μπορε ῖ νὰ 
χρονολογηθεῖ περὶ τὰ μέσα ἢ στὸ β᾿ ἥμισυ τοῦ 5ου αἰ. μ .Χ. καὶ ἡ ζωή της  
διήρκεσε τουλάχιστον  μέχρι  τ ὸ 624/5μ.Χ. ὅπως μαρτυρε ῖ νόμισμα το ῦ 
Ἡρακλείου ποὺ βρέθηκε μέσα στὸ στρῶμα καταστροφῆς ποὺ τὴν κάλυπτε. 
Εἶναι πιθανὸν ὅτι ἡ ἐκκλησία καταστράφηκε ἀπὸ πυρκαϊά, ἴχνη τῆς ὁποίας 
διακρίνονται σαφῶς στὸ νάρθηκα, τὸ Δ. τμῆμα τοῦ Ν. κλίτους κα ὶ στὴ Ν. 
                                                        
75 Quatember – Scheibelreiter – Sokolicek 2009, 123 (α᾽μισό – μέσα 5ου αἰ.). 
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στοὰ τοῦ αἰθρίου, ἐγκαταλείφθηκε κα ὶ στὴ συνέχεια τ ὸ ὑλικό της 
λιθολογήθηκε.  
Ἡ βασιλικὴ ἔχει μεγάλες ὁμοιότητες μὲ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες βασιλικὲς τῆς 
Κῶ ἐνῶ τὰ ψηφιδωτά της   μπορο ῦν ν ὰ ἀποδοθοῦν στ ὸ λεγόμενο 
«ἐργαστήριο τῆς Κῶ». Μοναδικὸς στὴν Κῶ εἶναι  ὁ τύπος τοῦ ὀρθογώνιου 
βαπτιστηρίου καθὼς καὶ οἱ δύο κολυμβῆθρες.  
Τέλος, μποροῦμε, νομίζω, νὰ ὑποθέσουμε μὲ ἀσφάλεια ὅτι ἡ βασιλικὴ εἶχε 
κτισθεῖ σὲ ἕναν ἐλεύθερο ἀπὸ κατασκευὲς χῶρο, πιθανῶς στ ὶς παρυφὲς 
ἑνὸς παλαιοχριστιανικοῦ οἰκισμοῦ, καὶ κοντὰ σὲ μιὰ ἄλλη βασιλική, ἀπὸ τὴν 
ὁποία δὲν ἔχουν σωθεῖ παρὰ ἐλάχιστα στοιχεῖα. 
Ἂν καὶ σωστική, ἡ ἀνασκαφὴ  τῆς Καρδάμαινας, πέραν τοῦ ὅτι ἀποτελεῖ μιὰ 
σημαντικὴ προσθήκη στ ὴ σειρὰ τῶν βασιλικ ῶν τ ῆς Κ ῶ, μ ᾶς προσέφερε 
αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ λείπει ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες: τὰ ἀνασκαφικὰ δεδομένα.  
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Εἰκ. 1. Χάρτης τῆς νήσου Κῶ. 
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Εἰκ. 3. Γενικὴ ἄποψη τῆς βασιλικῆς, λήψη ἀπὸ τὰ ἀνατολικά. 


