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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τη συμμετοχή μου στην έκδοση των  Πρακτικών της Διημε-
ρίδας «Η Αρχαία Αλάσαρνα της Κω», που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας πριν από τρία 

χρόνια. 
Θέλω να συγχαρώ όσους και όσες βοήθησαν στην επιτυχία της διημερίδας και να ευχαριστήσω 

προσωπικά τη διευθύντρια και εκπρόσωπο της πανεπιστημιακής ανασκαφής ομότιμη Καθηγήτρια 
Κλασικής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Κοκκο-
ρού-Αλευρά, καθώς και τις συνδιευθύντριες, ομότιμες καθηγήτριες Βυζαντινής Αρχαιολογίας, κυρί-
ες Σ. Καλοπίση-Βέρτη και Μ. Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, για την τεράστια συμβολή τους στην ανα-
σκαφή και την ανάδειξη της αρχαίας Αλάσαρνας. Επί τριάντα πέντε χρόνια και με τη συνεργασία 
εκλεκτών επιστημονικών συνεργατών και φοιτητών αρχαιολογικών τμημάτων πανεπιστημίων της 
Ελλάδας και του Εξωτερικού αφιέρωσαν τη ζωή τους στη συστηματική έρευνα της αρχαίας Αλάσαρ-
νας. Τίμησαν την Καρδάμαινα, τίμησαν την Κω, τίμησαν τα Δωδεκάνησα. Χρέος και τιμή για όλους 
εμάς αποτελεί συνεπώς η στήριξη της μεγάλης αυτής προσπάθειας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαί-
ου κ. Γιώργος Χατζημάρκος και οι συνεργάτες του θα είμαστε δίπλα σε κάθε μελλοντική προσπάθεια 
ανάδειξης της αρχαίας Αλάσαρνας.  

Είμαι βέβαιος ότι η έκδοση αυτή έρχεται να ενισχύσει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του 
τόπου μας και να αποτελέσει το μέσο για να ταξιδέψει το όνομα του νησιού μας στα πέρατα της γης.

Εύχομαι να ακολουθήσουν πολλές ακόμα διημερίδες και πολλά ακόμα συνέδρια ώστε να ολο-
κληρωθεί αυτό το τεράστιας σημασίας έργο, που θα συνδέσει το παρελθόν με το παρόν και θα μας 
βοηθήσει να μπούμε με περισσότερα εφόδια στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 

και Απασχόλησης Δωδεκανήσου
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΌΣ ΚΏΏΝ 

«Ο ΦΙΛΗΤΑΣ»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
                                                     

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Ομίλου Κώων ΦΙΛΗΤΑΣ με ιδιαίτερη χαρά χαιρετί-
ζει την έκδοση  των πρακτικών της Διημερίδας που συνδιοργάνωσε με την περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, τον Δήμο Κω, την επιχείρηση Μαρίνας Δήμου Κω και τον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστο-
ρίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Το Δ.Σ. του Ομίλου μας 
και όλα τα μέλη εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους τους διακεκριμένους  επιστήμονες 
του ΕΚΠΑ που τιμούν επί χρόνια την αρχαιολογική έρευνα και τον τόπο μας, αναδεικνύοντας συ-
νεχώς τον αρχαιολογικό και ιστορικό του πλούτο. Επίσης, εκφράζουμε ευχαριστίες στην περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο, στον Δήμο της Κω και στον Δήμαρχο κ. 
Γ. Κυρίτση, στη ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε., στην Κοινότητα Καρδάμαινας, στο ΔΟΠΑΒΣ, στο ξενοδοχείο Kos 
Ηotel Junior Suites, στo βιβλιο πωλείο ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ του Π. Θαλασσινού, στην Blue Star Ferries, 
στον κ. Σ. Μαραγκό για την παραχώρηση του λεωφορείου για τη μεταφορά των συνέδρων στην 
Καρδάμαινα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον κ. Ν. Πουλιού, στον διευθυντή του ξενοδοχείου 
κ. Μιχ. Χατζηστέργο και στο προσωπικό, όπως και στον διευθυντή της ΜΑΡΙΝΑΣ κ. Σ. Μαραγκό. 
Για τη φιλοξενία και το ενδιαφέρον του ευχαριστούμε επίσης τον κ. Ν. Πόγια της κοινότητας Καρ-
δάμαινας.

Στη διημερίδα παρουσιάστηκαν 15 ανακοινώσεις με τα αποτελέσματα της υπερτριακονταετούς 
(1985-2017) συστηματικής έρευνας στο ιερό του Απόλλωνα Πυθαίου-Πυθαέως και στον πρώιμο βυ-
ζαντινό οικισμό στην Αρχαία Αλάσαρνα (σύγχρονη Καρδάμαινα) της Κω. Πρόκειται για ένα πα-
νάρχαιο ιερό, αρχαιότερο από το διάσημο Ασκληπιείο, η λατρεία στο οποίο ξεκινά γύρω στο 900 
π.Χ. και διαρκεί έως και τον 4ο αι. μ.Χ., με ιδιαίτερη ακμή στους ελληνιστικούς και πρώιμους-μέσους 
ρωμαϊκούς χρόνους. Στον ίδιο χώρο και πάνω στα ίδια κτίρια κτίστηκε ο πρώιμος βυζαντινός οικι-
σμός της Αλάσαρνας που ήκμασε έως τον 7ο αι. μ.Χ.

Τα βασικά συμπεράσματα και αιτήματα που προέκυψαν από τη Διημερίδα είναι:

• Να εξασφαλισθεί σταθερή χρηματοδότηση για τη συνέχιση της ανασκαφής. 
• Να προβλεφθεί οικονομική ενίσχυση της ανασκαφής από την Περιφέρεια και τον Δήμο Κω.
• Να συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Υπ. Πολιτισμού.
•  Να εξασφαλισθούν καταλύματα για τους φοιτητές που παίρνουν μέρος στην ανασκαφή (πε-

ρίπου 30-40). 
• Ο Δήμος και η Κοινότητα να συμβάλουν στη φύλαξη του χώρου μετά από έγκριση της Αρ-

χαιολογικής Υπηρεσίας σε περίπτωση που δεν οριστούν φύλακες.
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• Να καθιερωθεί η αποψίλωση και ο καθαρισμός του αρχαιολογικού χώρου, λίγο πριν από την 
έναρξη της τουριστικής περιόδου, από τον Δήμο της Κω και την Κοινότητα της Καρδάμαινας 
με την εποπτεία της ΕΦΑ Δωδεκανήσου ή της πανεπιστημιακής ομάδας ανασκαφής.

• Να εξευρεθούν πόροι α) για την ανάδειξη του χώρου και β) για την επέκταση της αποθήκης 
και στεγανοποίηση της υπάρχουσας.

• Να αξιοποιηθεί η φωτογραφική έκθεση α) με τη μετατροπή της σε περιοδική έκθεση στα σχο-
λεία και πολιτιστικά κέντρα της Κω ξεκινώντας από το Δημοτικό Σχολείο της Καρδάμαινας 
και β) Να λειτουργήσει μόνιμη φωτογραφική έκθεση στο παλιό κτίριο του Δημοτικού Σχο-
λείου της Καρδάμαινας.

• Να εκδοθούν τα πρακτικά της διημερίδας. 
• Να υιοθετηθεί από το Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας ή και περισσότερα ο εν λόγω χώρος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο Πρόεδρος                                                                             Η Γενική Γραμματέας
 

            ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ                                                   ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΛΑΝΤΑ-ΠΑΡΙΣΙΔΟΥ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΏΝ ΑΝΑΣΚΑΦΉΣ

Σεβασμιότατε, αξιότιμε εκπρόσωπε του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Καραμέρο, αξι-
ότιμοι κ. κ. βουλευτές Δωδεκανήσου, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Πνευμα-

τικού Ομίλου Κώων «Ο Φιλητάς», κ. πρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Εμπορικού και 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Πρώτα απ’ όλα θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες όλων μας για την παρουσία σας 
στη Διη μερίδα που τιμά την ανασκαφική και ερευνητική προσπάθεια του Τομέα Αρχαιολογίας και 
Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Αθήνας από το 1985 μέχρι σήμερα και που, όπως ευχό-
μαστε και ελπίζουμε, θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμη. Η πραγματοποίηση αυτής της Διημερί-
δας ξεκίνησε με πρωτοβουλία του προέδρου του «Φιλητᾶς» κ. Κωστή Ιωάννου και της γραμματέως 
του Ομίλου, παλαιάς και σταθερής φίλης της ανασκαφής μας, της αρχαιολόγου-εκπαιδευτικού κ. 
Μαρίας Τουλαντά-Παρισίδου που με ιδιαίτερο ζήλο και ενθουσιασμό αφοσιώθηκε στην υλοποίηση 
της ιδέας. Η οικονομική και παντός άλλου είδους στήριξη και διευκόλυνση της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ιδιαίτερα του περιφερειάρχη κ. Γεωργίου Χατζημάρκου, του αντιπεριφερειάρχη επί των 
Πολιτιστικών κ. Κάλλιστου Διακογεωργίου και των συνεργατών τους, υπήρξαν αποφασιστικός πα-
ράγοντας για τη διεξαγωγή της. Το ίδιο σημαντική ήταν η υποστήριξη του δήμου της Κω, και ιδιαί-
τερα του δημάρχου κ. Γεωργίου Κυρίτση στην προσπάθειά μας, καθώς και πολλών άλλων μελών 
του «Φιλητᾶς» και του δήμου. Ο επικεφαλής του κοινοτικού διαμερίσματος της Καρδάμαινας κ. 
Νίκος Πόγιας διευκόλυνε με κάθε τρόπο, όπως πάντα άλλωστε, τον καθαρισμό και ευπρεπισμό του 
αρχαιολογικού χώρου και τον ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό, καθώς και για τη δεξίωση που  παρέθεσε 
για τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της ξενάγησης. Χωρίς ωστόσο τον μόχθο δύο ανθρώπων, της κ. 
Μαρίας Παρισίδου, στην οποία ήδη αναφέρθηκα, και του πρώην μαθητή μας και νυν σταθερού και 
βασικού συνεργάτη της πανεπιστημιακής ανασκαφής, διδάκτορα της αρχαιολογίας κ. Νικόλα Δη-
μάκη η πραγματοποίηση της Διημερίδας θα ήταν ανέφικτη. Και οι δύο αποτέλεσαν την Οργανωτική 
Επιτροπή που επιβαρύνθηκε με όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, από την αναζήτηση και εξεύρεση 
συνεργασιών και πόρων, με την οποία ασχολήθηκε κυρίως η κ. Παρισίδου, και τον συντονισμό όλων 
των εργασιών, μέχρι και την εκπόνηση και των δοκιμίων για την πρόσκληση, την αφίσα, τη συγκρό-
τηση του προγράμματος και τέλος την αποστολή των προσκλήσεων που φρόντισε ο δρ Νικόλας Δη-
μάκης. Όλα απαίτησαν και πολλή γραφειοκρατική εργασία. Τέλος η κ. Έφη Ρηγάτου, αρχαιολόγος 
με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Μουσειολογία και στη Φωτογραφία, επίσης μαθήτριά μας και επί 
μακρόν συνεργάτιδά μας, ανέλαβε σε συνεργασία με τον κ. Δημάκη το στήσιμο της φωτογραφικής 
έκθεσης, καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη του συνεδρίου μαζί με την κ. Νίλουφερ Τλε. Ο 
συνεργάτης μας δρ Γιώργος Δουλφής βοήθησε, όπως πάντα, πρόθυμα στη διεκπεραίωση πρακτικών 
προβλημάτων από την Αθήνα. Σημαντικότατη και καθοριστική για την επιτυχή διοργάνωση της 
διημερίδας ήταν και η συμβολή του κ. Γιάννη Φραγκούλη (τότε μέλους του «Φιλητᾶς»). Οι ευχαρι-
στίες μας σε όλους είναι εκ βάθους καρδίας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα βέβαια τους χορηγούς αυτής 
της εκδήλωσης, την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, τον Δήμο της Κω, την Α.Ε. Μαρίνα Κω, την Blue Star 
Ferries, το ξενοδοχείο Κος. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται τέλος σε όσους δέχτηκαν να προεδρεύ-
σουν στις συνεδρίες. Το έργο που έχει επιτελεσθεί στο ιερό του Απόλλωνα από το 1985 έως σήμερα 
και που ελπίζουμε να συνεχιστεί με γοργότερους ρυθμούς και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, οφεί-
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λει πολλά σε πολλούς ανθρώπους. Η Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με επικεφαλής 
παλαιότερα τον δρα Ιωάννη Παπαχριστοδούλου και η χωριστή τότε Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων με επικεφαλής τον αείμνηστο δρα Hλία Κόλλια υπήρξαν στυλοβάτες της προσπάθειάς μας. 
Η αείμνηστη Χάρις Κάντζια ήταν η αρχαιολόγος της Κω που ξεκίνησε τη σωστική ανασκαφή στον 
χώρο και με την οποία συνεργαστήκαμε αρχικά. Έκτοτε η Εφορεία στάθηκε στο πλευρό μας, όπως 
και όλοι οι πρόεδροι της παλαιάς Κοινότητας της Κω, από τους οποίους ξεχωριστά θα αναφέρουμε 
τον κ. Στέργο Μπίλη και τον κ. Θεοδόση Βαρκά, αλλά και τον τότε γραμματέα της κοινότητας κ. 
Φίλιππο Παπακωνσταντίνου. Σταθερά το Υπουργείο Αιγαίου και Ναυτιλίας ενισχύει οικονομικά 
την ανασκαφή μας και η διευθύντρια του Τμήματος Πολιτισμού κ. Μάγδα Αλβανού συντρέχει απο-
φασιστικά στην αντιμετώπιση των όποιων διαδικαστικών προβλημάτων. 

Ο επίκ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Κοπανιάς, σήμερα μέλος της ομά-
δας που διευθύνει την πανεπιστημιακή ανασκαφή, υπήρξε ένας από τους κύριους συνεργάτες της 
και σε αυτόν οφείλεται η διεκπεραίωση τόσο του ερευνητικού προγράμματος αριστείας στο πλαίσιο 
του  «Θαλής», όσο και της επιφανειακής έρευνας στην έκταση του αρχαίου δήμου των Αλασαρνι-
τών. Ο αρχιτέκτονας Γιώργος Αντωνίου είναι από τα πρώτα χρόνια βασικός μας συνεργάτης και 
όλα τα σχέδια οφείλονται σ' αυτόν. Η συνάδελφος καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστη μίου της Αθήνας κ. Λίλιαν Καραλή συνεργάστηκε επίσης μαζί μας. Η καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Jaggelonian της Κρακοβίας κ. Ευδοξία Παπoυτσή-Wladyka ανέλαβε εδώ και 
πολλά χρόνια την εποπτεία της έρευνας της ελληνιστικής κεραμικής που θα δημοσιεύσουν μαζί με 
Έλληνες ερευνητές οι μαθήτριές της, η δρ Εdyta Marzek και η δρ Agata Dobosz. Η συμβολή τους 
ήταν και είναι πολύτιμη. Ο δρ Γιάννης Μανιάτης, επικεφαλής του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας του 
«Δημόκριτος» με τον συνεργάτη του κ. Δημήτρη Ταμπακόπουλο, ο καθηγητής Γεωλογίας κ. Αθανά-
σιος Κατερινόπουλος, ο καθηγητής Σωτήρης Μανώλης και πολλοί άλλοι ερευνητές συνέβαλαν στη 
σφαιρική έρευνα των ευρημάτων μας. Η λέκτορας Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας 
δρ Μάρλεν Μούλιου, και ο αρχιτέκτονας–μουσειολόγος κ. Αντώνης Μανιουδάκης μας ανέπτυξαν 
πρωτοποριακές ιδέες για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Καρδάμαινας. Η συντηρήτρια 
Ζένια Κερασοβίτου, ο συντηρητής του Πανεπιστημίου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου της Αθήνας κ. Mισέλ Ρογκενμπούγκε, και πολλοί φοιτητές του ΤΕΙ Συντήρησης 
της Αθήνας, ασχολήθηκαν κατά καιρούς με τη συντήρηση των ευρημάτων μας. Ιδιαίτερα όμως πρέ-
πει να ευχαριστήσουμε τον εμπειρότατο και άοκνο συντηρητή κ. Φώτη Δημάκη για την πολύπλευρη 
προσφορά του στη συντήρηση και ανάδειξη των ευρημάτων τα τελευταία χρόνια. Μία μεγάλη ομά-
δα μαθητών μας και επιστημονικών συνεργατών, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει ο επί χρόνια συ-
νεργάτης μας, μεταπτυχιακός σπουδαστής Βυζαντινής Αρχαιολογίας Αναστάσης Λαμπράκης, έχει 
φέρει εις πέρας ανασκαφικά και ερευνητικά καθήκοντα και λυπούμαστε που δεν μπόρεσαν όλοι να 
πάρουν μέρος στη συνάντησή μας και να δημοσιεύσουν στον τόμο των Πρακτικών της Διημερίδας 
τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Τέλος πάνω από 1200 φοιτητές Αρχαιολογίας, μεταξύ των οποί-
ων και αρκετοί αλλοδαποί, πρόσφεραν αφιλοκερδώς τη συνεργασία τους, δηλ. σκληρή σωματική 
και εντατική πνευματική εργασία κατά τις ανασκαφικές εργασίες και αργότερα στις βιβλιοθήκες και 
στο αρχείο της ανασκαφής. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι μία ολόκληρη γενιά αρχαιολόγων που 
διαπρέπει σήμερα στα Πανεπιστήμια και στην αρχαιολογική υπηρεσία της χώρας μας αλλά και του 
εξωτερικού εκπαιδεύτηκε στη συστηματική πανεπιστημιακή ανασκαφή. Σε όλους οφείλουμε θερμές 
ευχαριστίες.  

  
Γ. ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ             Σ. ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ & Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ
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Ή ΠΡΏΙΜΉ ΒΥΖΑΝΤΙΝΉ ΒΑΣΙΛΙΚΉ  
ΤΌΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΌΥ ΦΏΤΕΙΝΌΥ ΣΤΉΝ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ 

Έρση Μπρούσκαρη
ersibr@gmail.com

Η βασιλική του πρεσβυτέρου Φωτεινού αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι του 1992, σε μια σωστική 
ανασκαφή της (τότε) 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Βρίσκεται στον οικισμό της Καρ-

δάμαινας (100 μ. βόρεια της ακτής), και συγκεκριμένα στα οικόπεδα Στ. Σαρρή–Χρ. Φαράντου, Γ. 
Λαμπάδη και Αλ. Διακοπαναγιώτου (ΚΜ 837, 1436Α, 827 οικοδομών Καρδάμαινας αντίστοιχα)1 
(Εικ. 1). Η βασιλική βρέθηκε σχεδόν επιφανειακά και σώζει τους τοίχους της σε μικρό μόνον ύψος 
(0,30 μ.). Είναι τρίκλιτη, με αίθριο, νάρθηκα, βαπτιστήριο και προσκτίσματα (Εικ. 2).2 

Το αίθριο είναι τετράγωνο, με στοές στη βόρεια, νότια και δυτική πλευρά του και πηγάδι στο 
κέντρο της αυλής. Η είσοδος στη βασιλική γινόταν από δύο θύρες στα άκρα του δυτικού τοίχου 
του νάρθηκα, ενώ τρεις θύρες, μία σε κάθε κλίτος, οδηγούν από τον νάρθηκα στην κυρίως βασιλι-
κή. Το κεντρικό κλίτος (19,80×7,15 μ. χωρίς την αψίδα) έχει πλάτος υπερδιπλάσιο του πλάτους των 
πλαγίων κλιτών και χωρίζεται από αυτά με κιονοστοιχίες, αποτελούμενες από 8 κίονες που πατούν 
πάνω σε χαμηλές ορθογώνιες πλίνθους σε δεύτερη χρήση, ενώ τα μεταξύ των πλίνθων διαστήματα 
φράσσονται με χαμηλούς τοίχους. Το κεντρικό κλίτος απολήγει σε ημικυκλική αψίδα που προεξέχει 
του ορθογωνίου της βασιλικής, ενώ τα πλάγια κλίτη (19,85×2,90 μ.) σε ευθύγραμμους τοίχους, στους 
οποίους ανοίγεται από μία θύρα. Το ελαφρώς υπερυψωμένο ιερό (7,15×3,65 μ.) χωρίζεται από το 
κεντρικό κλίτος με ευθύγραμμο φράγμα –διατηρείται σε επίπεδο θεμελίου– και σώζει τη θέση της 
ορθογώνιας αγίας τράπεζας (1,15×1,60 μ.). Διατηρείται ακόμη η πρώτη βαθμίδα του συνθρόνου.

Ελάχιστα τμήματα του αρχιτεκτονικού γλυπτού διακόσμου της βασιλικής σώθηκαν: δύο θραύ-
σματα ιωνικών κιονοκράνων χωρίς συμφυές επίθημα, ένα θραύσμα επιθήματος, δύο κομμάτια από 
τον άμβωνα που ανήκε στον τύπο με ωοειδή εξώστη και δύο κλίμακες (όπως και άλλοι άμβωνες 
της Κω3), μικρά τμήματα θωρακίων, τέσσερις απλές βάσεις κιόνων από την κιονοστοιχία, τμήμα 
πεσσίσκου, μία βάση κιονίσκου Αγίας Τράπεζας που υποδηλώνει ότι αυτή ανήκε στον τύπο με τα 4 
στηρίγματα, θραύσματα από λεκάνες ή τράπεζες προσφορών κ.τλ. Τα δύο κιονόκρανα, το επίθημα, 

1  Για σύντομες αναφορές στη βασιλική βλ. Μπρούσκαρη 1993, 38-9, 1999, 56-7 και 2011· ΑΔ 47, 1992, Χρονικά Β2, 
682 (Ε. Μπρούσκαρη). 
2  Η βασιλική έχει συνολικό μήκος (συμπεριλαμβανομένου του νάρθηκα και της αψίδας) 27 μ. και συνολικό πλά-
τος 14-14,20 μ. (χωρίς τα προσκτίσματα, τα οποία εκτείνονται σε μήκος αποκαλυφθέν 32,50 μ. και πλάτος 3,40 μ.). 
Το βαπτιστήριο έχει διαστ. 8,90×3,30 μ. Η αυλή του αιθρίου έχει διαστ. 9,35×6,90 μ., ενώ οι στοές (βόρεια και νότια) 
έχουν αποκ. μήκ. 8,70 μ. και 7 μ. και πλ. 3 μ. και 2,95 μ. αντίστοιχα. Αδιερεύνητο παρέμεινε το δυτικότερο τμήμα του 
αιθρίου, διότι βρίσκεται εν μέρει κάτω από τον δρόμο και εν μέρει κάτω από τη διπλανή οικοδομή, καθώς και τμήμα 
του ανατολικότερου προσκτίσματος που συνεχίζει επίσης κάτω από τον δρόμο. Το πάχος των εξωτερικών τοίχων είναι 
περίπου 0,65 μ., των στυλοβατών 0,50 μ., της κεντρικής αψίδας 0,90 μ. και της αψίδας του βαπτιστηρίου 0,80 μ.
3  Μηλίτση 1996-97, 346-9· Μηλίτση 2017α, 295-305· Ορλάνδος 1954, Β', 555· Sodini 1984α, 106 κ.ε.· Nicolaou 2016, 
329· Marsili 2011, 213.
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Εικόνα 1. Τοπογραφικό διάγραμμα των οικ. Στ. Σαρρή-Χρ. Φαράντου, Γ. Λαμπάδη και Αλ. 
Διακοπαναγιώτου (πρώιμη βυζαντινή βασιλική).

Εικόνα 2. Γενική άποψη της βασιλικής από τα ανατολικά.
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όλες οι βάσεις των κιόνων και η βάση του κιονίσκου της Αγίας Τράπεζας είναι κατασκευασμένα με 
την «τεχνική της τραχειάς επιφάνειας», η οποία γίνεται «του συρμού» από τον 5ον αι. κ.ε.4 Αντίθετα, 
τα θραύσματα των θωρακίων, του άμβωνα, των κιόνων και των ημικιονίσκων της βασιλικής είναι 
πλήρως επεξεργασμένα.5

Δεδομένου ότι το ψηφιδωτό δάπεδο δεν φέρει στο κέντρο του ίχνη από την τοποθέτηση του άμ-
βωνα και ότι το τμήμα του άμβωνα που σώθηκε βρέθηκε πεσμένο κοντά στον βόρειο στυλοβάτη, 
είναι πιθανόν ότι ο άμβωνας ήταν στημένος στο βόρειο ήμισυ του κεντρικού κλίτους. Σημειώνουμε 
ότι στην Κω οι άμβωνες, όπου διατηρήθηκαν τα ίχνη της θέσης τους, ήταν στο κέντρο του κλίτους 
(βασιλικές Αγίου Στεφάνου, Μαστιχαρίου, Καπαμά).6 Ο τύπος του άμβωνα με τις δύο κλίμακες μας 
οδηγεί σε μια χρονολόγηση στον 6ο αιώνα, δεδομένου ότι ο τύπος αυτός θεωρείται ότι κατάγεται 
από τον άμβωνα της ιουστινιάνειας Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης.7

Η βασιλική του Φωτεινού είναι η μόνη στην Κω όπου βρέθηκαν κατά χώραν ιωνικά κιονόκρανα 

4  Sodini και Herrmann 1977, 485, 494· Πάλλας 1972, 420-41, ο οποίος θεωρεί ότι η τεχνική αυτή επικρατεί κυρίως 
στον 6ον αι. Kramer 1970, 271-78, όπου αναφέρονται και άλλοι λόγοι (οικονομικοί, πρακτικοί κ.τλ.) για τη διάδοση 
της τεχνικής της τραχειάς επιφάνειας. Στην Κω παρόμοια επεξεργασία των επιφανειών παρατηρείται στα αντίστοιχα 
αρχιτεκτονικά μέλη της βασιλικής του Αγίου Ιωάννου στο Μαστιχάρι, του Αγίου Στεφάνου στην Κέφαλο, του Αγίου 
Παύλου στο Ζηπάρι κ.τλ.
5  Γενικά για τα αρχιτεκτονικά γλυπτά της περιόδου αυτής στην Kω βλ. Μηλίτση 2017 και Mazzilli 2017.
6  Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη οι βασιλικές των νησιών και των μικρασιατικών παραλίων έχουν τον άμβωνα 
στο κέντρο του κλίτους, ενώ στο βόρειο τμήμα του κλίτους βρίσκονται οι άμβωνες των βασιλικών της Αττικής, της 
Πελοποννήσου και της Κρήτης (Sodini 1975, 585-8 και 1984β, 452-3· Jakobs 1987, 154-5· Falla Castelfranchi 1994, 49-52· 
Donçeel-Voûte 1998, 104, 106· Nicolaou 2013, 158 και 2016, 329), υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις, όπως π.χ. η 
βασιλική της Άφωτης στην Κάρπαθο, όπου ο άμβωνας βρίσκεται μεταξύ βορείου και κεντρικού κλίτους (Κόλλιας 1975, 
αναδιπλούμενος πίν. 8), η βασιλική του Αγίου Κηρύκου στη Δήλο με τον άμβωνα στο βόρειο τμήμα του κεντρικού 
κλίτους (Orlandos 1936, 72, εικ. 1), πιθανώς η βασιλική του Αγίου Ανδρέου στην Ερεσσό (Jakobs 1987, 272), η βασιλική 
των Σόλων στην Κύπρο (Nicolaou 2016, 320) ενώ δύο βασιλικές με άμβωνα στο βόρειο τμήμα του κεντρικού κλίτους 
μαρτυρούνται και στη Μ. Ασία, η βασιλική Α στην Bargylia και η βασιλική στο Sinuri κοντά στα Μύλασα (Falla Cas-
telfranchi 1994, 50). Πρέπει πάντως να παρατηρήσουμε ότι οι περισσότερες βασιλικές των Δωδεκανήσων είναι απλώς 
εντοπισμένες και ελάχιστα είναι γνωστά για τα επιμέρους στοιχεία τους.
7  Nicolaou 2016, 324 κ.ε., όπου και επισκόπηση της διάδοσης του τύπου· Μηλίτση 2017α.

Εικόνα 3. Νάρθηκας, κεντρικό διάχωρο ψηφιδωτού δαπέδου.
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χωρίς συμφυές επίθημα. Μέχρι πρότινος τα ιωνικά κιονόκρανα χωρίς συμφυές επίθημα εθεωρούντο 
πρωιμότερα των κιονοκράνων με συμφυές επίθημα (τα οποία φαίνεται να επικρατούν από τον 5ον 
αι. κ.ε.), οι νεότερες έρευνες ωστόσο υποστηρίζουν ότι οι δύο τύποι συνυπήρξαν καθ’ όλο τον 6ο αι.8

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπέδων της βασιλικής φέρει ψηφιδωτό διάκοσμο. Μόνο το ανατολι-
κότερο τμήμα των πλάγιων κλιτών είχε δάπεδο από πέτρινες πλάκες. Τα ψηφιδωτά του νάρθηκα, 
του κεντρικού κλίτους, του ιερού και των πλαγίων κλιτών ανήκουν κατασκευαστικά σε μια ενιαία 
φάση. Διατηρούνται σε καλή κατάσταση στον νάρθηκα, στο βόρειο και νότιο κλίτος και στο ιερό, 
ενώ στο κεντρικό κλίτος, στο πρώτο και το πέμπτο πρόσκτισμα και στο βαπτιστήριο σώζονται απο-
σπασματικά. 

Το ψηφιδωτό του νάρθηκα χωρίζεται σε τρία διάχωρα, από τα οποία το κεντρικό (Εικ. 3) φέρει 
κύκλο με σηρικούς τροχούς στο εσωτερικό του· ο κύκλος εγγράφεται σε τετράγωνο, στις τέσσερις 
γωνίες του οποίου απεικονίζονται μακρύλαιμα πουλιά. Το βόρειο διάχωρο φέρει κόμβους του Σο-
λομώντος σε συνδυασμό με πέλτες, ενώ το νότιο, αρκετά κατεστραμμένο, και πάλι σηρικούς τροχούς. 
Στο βορειότερο τμήμα του νάρθηκα υπάρχει επισκευή με πλάκες, τοποθετημένες ακατάστατα.

Ο διάκοσμος του βορείου και του κεντρικού κλίτους απλώνεται σε ένα ενιαίο διάχωρο και εί-
ναι εντελώς γεωμετρικός: οκτάγωνα εναλλάσσονται με τετράγωνα ενώ στα μεταξύ τους διαστήματα 
σχηματίζονται σταυροί και πλάγια παραλληλόγραμμα (Εικ. 4). Το ψηφιδωτό δάπεδο του νοτίου 
κλίτους χωρίζεται σε δύο διάχωρα, ένα με κύκλους που συμπλέκονται αλυσιδωτά και ένα με οκτά-
γωνα μεταξύ των οποίων μικρά τετράγωνα (Εικ. 5)· μεταξύ των δύο διαχώρων ψηφιδωτή επιγραφή. 

Στο δάπεδο του ιερού (Εικ. 6) σηρικοί τροχοί και τεμνόμενοι κύκλοι που σχηματίζουν τετράφυλ-
λα πλαισιώνουν επιγραφή, ενώ στην αψίδα έχουμε ψηφιδωτό με φολίδες.

8  Συθιακάκη 2012, 189-304, και ιδίως 190, 233 κ.ε.· Μηλίτση 2017, 145 κ.ε.· Zollt 1998, 59-65.

Εικόνα 4. Φηφιδωτό δάπεδο βορείου κλίτους, 
λεπτομέρεια. 

Εικόνα 5. Ψηφιδωτό δάπεδο νοτίου κλίτους, δυτικό 
διάχωρο, λεπτομέρεια.
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Η προτίμηση προς τα γεωμετρικά θέματα παρατηρείται σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τα 
Βαλκάνια από το τέλος του 4ου αι. έως τουλάχιστον τα μέσα του 5ου αι.9 Τα ψηφιδωτά της βασιλικής, 
με εξαίρεση το νότιο κλίτος, αποτελούν ένα ακόμη χαρακτηριστικό δείγμα του λεγομένου «εργαστη-
ρίου της Κω».10 Συγκρίνοντας για παράδειγμα τα ψηφιδωτά του βορείου και κεντρικού κλίτους της 

9  Ασημακοπούλου-Ατζακά 2003, 53-60· 1984α, 363· 1984β, 18-9 και 1987, 15, 22· Spiro 1975, 7 και 1978, LXII· 
Scheibelreiter 2008, 100-1 (για την Έφεσο)· De Matteis 2004, 215· Kitzinger 1965, 343· Balty 1984, 440 κ.ε. (για το ίδιο 
φαινόμενο στη Συρία αλλά και γενικότερα στην Ανατολή).
10 Ορλάνδος 1966, 88· Assimakopoulou-Atzaka 1984β, 66 και 1991, 41· De Matteis 1996, 176, 1997, 51-64 και 2004, 

Εικόνα 7. Ψηφιδωτή επιγραφή νοτίου κλίτους.

Εικόνα 6. Ψηφιδωτό δάπεδο ιερού και επιγραφή. 
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βασιλικής με το ψηφιδωτό του νοτίου κλίτους της βασιλικής στο Ζηπάρι,11 είναι σαφής η ομοιότητα.
Στο νότιο κλίτος τώρα, το θέμα των οκταγώνων που εναλλάσσονται με τετράγωνα και των κύ-

κλων που συμπλέκονται αλυσιδωτά δεν συνηθίζεται στην Κω, ούτε στα Δωδεκάνησα γενικά. Και τα 
δύο αυτά σχέδια τα βρίσκουμε ωστόσο στην Έφεσο και μάλιστα με τον ίδιο συνδυασμό, στη λεγόμε-
νη στοά του Αλυτάρχου.12 Κατά την άποψή μου η ομοιότης των δύο ψηφιδωτών είναι τέτοια, που θα 
μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι πρόκειται για το ίδιο εργαστήριο και όχι για μια απλή αντιγραφή 
από ένα τετράδιο σχεδίων. 

Η ομοιότης του ψηφιδωτού του νοτίου κλίτους της βασιλικής της Καρδάμαινας με το ψηφιδωτό 
της στοάς του Αλυτάρχου στην Έφεσο, ανοίγει και το θέμα της χρονολόγησης των ψηφιδωτών της 
Κω. Παλαιότερα είχα χρονολογήσει τα ψηφιδωτά της βασιλικής στο β' μισό του 5ου αι. και πάντως 
μέχρι το 500 μ.Χ., βασιζόμενη τόσο στην αντίστοιχη χρονολόγηση του ψηφιδωτού της Εφέσου,13 όσο 
και στις γενικώς αποδεκτές απόψεις για την πρώιμη βυζαντινή εποχή στην Κω, οι οποίες τοποθε-
τούν την ίδρυση των βασιλικών μετά τον σεισμό του 469 μ.Χ. Ωστόσο, η αναχρονολόγηση των ψηφι-
δωτών της στοάς του Αλυτάρχου, με βάση ανασκαφικά στοιχεία, γύρω στο 400 μ.Χ. ή στις αρχές του 
5ου αι.,14 συμπαρασύρουν και τη χρονολόγηση των ψηφιδωτών της βασιλικής της Καρδάμαινας και 
κατ’ επέκταση και όλων των ψηφιδωτών της Κω.15 Δεδομένου ωστόσο ότι τα εργαστήρια μπορεί να 
έχουν μια μακροχρόνια δράση θα έκλινα υπέρ μιας χρονολόγησης των ψηφιδωτών περί τα μέσα 
του 5ου αι. 

Δύο ψηφιδωτές επιγραφές, μία στο ιερό και μία στο νότιο κλίτος (Εικ. 7), μας δίνουν τα ονόματα 

215-7 (η οποία όμως διακρίνει κάποιες διαφορές μεταξύ των ψηφιδωτών της πόλης και της υπαίθρου και δέχεται 
περισσότερα του ενός εργαστήρια)· Brouscari 1999, 56· Sodini 1970, 753. Ο Parrish (2001) καταλήγει επίσης στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχει εργαστήριο ψηφιδωτών στην Κω. Γενικά για τα τοπικά εργαστήρια ψηφοθετών και τα 
κέντρα παραγωγής των ψηφιδωτών, βλ. Ασημακοπούλου-Ατζακά 2003, 141 κ.ε.
11  Πελεκανίδης και Ατζακά 1988, 68 και πίν. 33β.
12  Jobst 1977, 31, 33, 34· Quatember, Scheibelreiter και Sokolicek 2009, 116-8, 123-4, 143, εικ. 22, 23.
13  Jobst 1977, 31, 33, 34.
14  Quatember, Scheibelreiter και Sokolicek 2009, 123· Scheibelreiter 2011, 212-4.
15  Για τα ψηφιδωτά της Κω, πόλης και υπαίθρου, βλ. De Matteis 2004 και 2013.

Εικόνα 8. Βαπτιστήριο, λήψη από τα ανατολικά.
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ψηφωτών-δωρητών, καθώς και αξιωματούχων της εκκλησίας.16 Τα κείμενα των επιγραφών έχουν ως 
ακολούθως: 

α) Νότιο κλίτος:
+ΕΨΗΦΩΘΗΝ Η CΤΩΑ ΤΑΥ[ΤΗ]
ΕΠΙ ΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΩΤΙΝΟΥ ΤΟΥ
ΕΥΛΑΒ(ΕΣΤΑΤΟΥ) ΠΡΕCΒ(YTΕΡΟΥ) ΥΠΕΡ ΜΝΗΜΗC
ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥCΕΩC [Κ]ΑΡΠΟΦΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΝΑΜΕΝΟΥ Δ[ΙΑΚΟ]Ν(ΟΥ) ΘΕΟΚΤ[ΙC]
ΤΗC ΚΑΙ ΜΑΡΙΑC ΤΩ[Ν Μ]ΑΚΑΡΙΩΤ[Α(ΤΩΝ)] 

Η επιγραφή αυτή μας δίνει τα ονόματα αξιωματούχων της εκκλησίας, του πρεσβυτέρου Φωτεινού 
ή Φωτείνου –οι δύο τύποι συνυπάρχουν την εποχή αυτή– με τη φροντίδα του οποίου έγινε το ψηφι-
δωτό του νοτίου κλίτους, του διακόνου Καρποφόρου17 καθώς και δύο γυναικών, της Θεοκτίστης και 
της Μαρίας, πιθανώς διακονισσών. Ο τύπος αυτός είναι κοινός στις πρώιμες βυζαντινές επιγραφές.

Τα μέλη του κατώτερου κλήρου αναφέρονται συχνά σε επιγραφές ως υπεύθυνοι για την ολοκλή-
ρωση εργασιών στις πρώιμες βυζαντινές βασιλικές.18 Στην Κω έχουμε και άλλα παραδείγματα από 
το Μαστιχάρι, την Κέφαλο αλλά και τη βασιλική του Καπαμά.19

β) Ιερό:

 ΔΩΡΟΘΕΟC ΚΑΙ
 ΕΥΤΥΧΙΟC ΨΗ[Φ]Ω
 ΤΕ ΥΠΕΡ CΩΤΗ
 ΡΙΑC ΕΑΥΤΩΝ ΚΕ
 ΤΩΝ Ο[Ι]Κ[ΕΙΩ]Ν ΑΥΤΩΝ
 ΕΨΗΦ[ΩC]ΑΝ ΤΟ Η
 ΜΙ[CΥ] ΤΟΥ [Λ]ΕΥΗΤΙ
 ΚΟΥ [Α]ΓΙΕ ΒΟΗΘΟC
 ΑΥΤΩΝ ΓΕΝΟΥ (κισσόφυλλο)

Οι επιγραφές με ονόματα καλλιτεχνών δεν είναι πολύ συχνές την εποχή αυτή. Εδώ βέβαια οι 
ψηφωτές είναι προφανώς και δωρητές του συγκεκριμένου τμήματος του ψηφιδωτού, γεγονός που 
μαρτυρείται ακόμη σπανιότερα. Αξιοσημείωτη είναι ακόμη η θέση της επιγραφής, στον ιερότερο 
χώρο της εκκλησίας. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι οι δύο ψηφωτές ήσαν επί κεφαλής κάποιου 
εργαστηρίου, ώστε να έχουν αφενός την οικονομική δυνατότητα και αφετέρου την κοινωνική θέση 
που θα τους επέτρεπε να γράψουν τα ονόματά τους στο ιερό και να χρηματοδοτήσουν την κατα-
σκευή του ψηφιδωτού – ή έστω να προσφέρουν δωρεάν εργασία.20 Μοναδική είναι, τέλος, η χρήση 
της λέξης «Λευϊτικόν» για να δηλώσει το ιερό.21 Αντίθετα η υπόλοιπη μορφή της επιγραφής είναι 
συνήθης: οι λέξεις «ψηφωτής, ψηφώ» κ.τλ. είναι πολύ συνηθισμένες στις πρώιμες βυζαντινές επιγρα-
φές, ιδίως των νήσων,22 ενώ η έκφραση «υπέρ σωτηρίας, αναπαύσεως ή μνήμης» απαντά σε πλείστες 

16  Μία τρίτη, αποσπασματικά σωζόμενη επιγραφή βρίσκεται στην είσοδο του κεντρικού κλίτους.
17  Για το όνομα Καρποφόρος βλ. και Sodini 1984α, 88, σημ. 374.
18  Ασημακοπούλου-Ατζακά 1990, 230.
19  Μαστιχάρι: Ορλάνδος 1966, 90, 93-5. Κέφαλος: Ασημακοπούλου-Ατζακά 1988, 66· De Matteis 2013, 101-2.
20  Για την κοινωνική θέση των ψηφωτών βλ. Ασημακοπούλου-Ατζακά 1988, 293-311, 1993, 56 κ.ε. και σποραδικά. 
Ατζακά 2011, 109-13· Balmelle – Darmon 1986, 235-53· Donderer 1989, 47-9 και 2008, 32-3. 
21  Βλ. και Ατζακά 2011, 47-8, εικ. 34, η οποία καταλήγει σε αντίστοιχα συμπεράσματα.
22  Ασημακοπούλου-Ατζακά 1988, 39.
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όσες ψηφιδωτές αφιερωματικές επιγραφές του ελλαδικού χώρου αλλά και της Ανατολής.23

Το βαπτιστήριο (Εικ. 8) βρίσκεται στην προς ανατολάς προέκταση του νοτίου κλίτους. Κατασκευ-
αστικά φαίνεται σύγχρονο με την ίδρυση της βασιλικής, παρουσιάζει όμως κάποιες μεταγενέστερες 
φάσεις. Έχει σχήμα ορθογώνιο με απόληξη σε ημικυκλική αψίδα στα ανατολικά (8,90×3,30 μ.), σώζει 
υπολείμματα ψηφιδωτού δαπέδου, περιέχει δε δύο κολυμβήθρες σε σχήμα σταυρού εγγεγραμμένου 
σε κύκλο (διάμ. 1,50 μ.). Η ύπαρξη δύο κολυμβηθρών είναι μοναδική στην Κω και αρκετά σπάνια 
στον ελλαδικό χώρο.24 Επίσης το σχήμα του βαπτιστηρίου είναι αρκετά ασυνήθιστο στην Κω, όπου 
η πλειονότητα των βαπτιστηρίων παρουσιάζει άλλα αρχιτεκτονικά σχήματα: στη βασιλική του Λι-
μένος στην Κω και του Αγίου Παύλου στο Ζηπάρι το βαπτιστήριο είναι τετράγωνο περιβαλλόμενο 
από διάδρομο στη δυτική, βόρεια και νότια πλευρά του, στον Καπαμά είναι εξωτερικά τετράγωνο 
και εσωτερικά κυκλικό με κόγχες στις τέσσερις γωνίες και περιβάλλεται επίσης από διαδρόμους στη 
βόρεια, δυτική και νότια πλευρά του, στον Άγιο Στέφανο της Κεφάλου είναι τετράγωνο με διάδρομο 
και στις τέσσερις πλευρές25 κ.τλ. 

Τα προσκτίσματα, έξι τον αριθμό, εκτείνονται κατά μήκος της βόρειας πλευράς της βασιλικής 
(32,50×3,40 μ.) και επικοινωνούσαν με αυτήν μέσω θύρας στον βόρειο τοίχο του βορείου κλίτους. 
Το πρώτο από ανατολάς πρόσκτισμα απέληγε σε αψίδα, σώζει υπολείμματα ψηφιδωτού δαπέδου 
καθώς και έναν πεσσίσκο και έναν κιονίσκο στο ανατολικό τμήμα του. Το πέμπτο πρόσκτισμα σώζει 
επίσης υπολείμματα ψηφιδωτού δαπέδου και κατασκευαστικά μοιάζει σύγχρονο με την ίδρυση της 
βασιλικής. Το τέταρτο πρόσκτισμα χωρίζεται σε τρεις μικρότερους χώρους, μέσα στους οποίους βρέ-
θηκε ένα σύνολο 35 περίπου αμφορέων. Το πρώτο και το πέμπτο πρόσκτισμα θεωρώ ότι είχαν σχέση 
με τη λειτουργία, το τέταρτο ήταν προφανώς αποθηκευτικός χώρος, ενώ των υπολοίπων η χρήση 
παραμένει ασαφής. 

Προσκτίσματα έχουν όλες σχεδόν οι βασιλικές της Κω, αν και στις περισσότερες δεν παρατηρεί-
ται τόσο κανονική μορφή προσκτισμάτων. Πλησιέστερη προς τη βασιλική μας είναι η βασιλική του 

23  Ασημακοπούλου-Ατζακά 1990, 247 κ.ε.
24  Π.χ. Λέχαιον και Δημητριάδα, βλ. Βολανάκης 1976, 66 και 81 αντίστοιχα· Πάλλας 1961, 145 κ.ε. (Λέχαιον)· Mar-
zolff 1984, 299, σχ. 3, σ. 301, εικ. 6, σ. 302, σχ. 5 (βασιλική της Δαμοκρατίας στη Δημητριάδα).
25  Βολανάκης 1976, 115, 117-8, 121· Ορλάνδος 1966, 41-8 και 1957, 200-7.

Εικόνα 9. Αμφορέας υστερορρωμαϊκού τύπου 1. Εικόνα 10. Αμφορέας υστερορρωμαϊκού τύπου 13.



Ό Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ι Σ Τ Ό Ρ Ι Κ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ρ Ό Μ Η Σ  Ε Ν Ό Σ  Α Ρ Χ Α Ι Ό Υ  Δ Η Μ Ό Υ 

[ 217 ]

Μαστιχαρίου, με σειρά προσκτισμάτων στα νότια26 (κανένα από τα οποία δεν φέρει αψίδα, έχουν 
όμως θρανία και βάσεις τραπεζών) και η βασιλική του Καμαρίου στην Κέφαλο, όπου υπάρχει ένα 
βορειοανατολικό πρόσκτισμα με αψίδα και μια σειρά ορθογωνίων προσκτισμάτων στα νότια.27 Επί-
σης στον Άγιο Γαβριήλ έξω από την πόλη της Κω, παρατηρούμε νότια της βασιλικής πρόσκτισμα με 
αψίδα, το οποίο σώζει και κιονίσκο τράπεζας καθώς και φράγμα και χαρακτηρίζεται από τον ανα-
σκαφέα ως διακονικό.28 Προσκτίσματα έχουν όλες σχεδόν οι βασιλικές της Ελλάδος29 ενώ υπάρχει 
ποικιλία μορφών, η οποία ενδεχομένως ανταποκρινόταν και σε αντίστοιχη ποικιλία χρήσεων. Ποι-
κίλες είναι τέλος και οι ερμηνείες που έχουν δοθεί στα προσκτίσματα αυτά:30 διακονικό, πρόθεση, 
ξενοδοχείο.31

Αμέσως βορειοανατολικά της βασιλικής βρέθηκαν τρεις παιδικές ταφές, ενώ ένας τέταρτος, κι-
βωτιόσχημος, τάφος, δύο ενηλίκων, βρέθηκε ακριβώς στα δυτικά του φράγματος του πρεσβυτερίου. 
Η θέση του τάφου, εντός της εκκλησίας και αμέσως δυτικά του τέμπλου, είναι ένα σπάνιο σχετικά 
εύρημα στον ελλαδικό χώρο. Οι λίγοι παρόμοιοι τάφοι –όπως στην ανατολική βασιλική της Θεσσα-
λονίκης32– θεωρούνται τάφοι μαρτύρων ή κληρικών ή σημαινόντων προσώπων.33 Την ίδια ερμηνεία 
θα δίναμε και στον τάφο της δικής μας βασιλικής. Σημειώνουμε τέλος ότι στην Κω έχουμε μόνον μία 

26  Ορλάνδος 1966, πίν. 1.
27  Balducci 1936, 6 κ.ε. Κανένα από τα παραπάνω προσκτίσματα δεν σχολιάζεται από τον ανασκαφέα.
28  Balducci 1936, 41.
29  Για παραδείγματα βλ. Sodini 1984β, 462 κ.ε.· Pallas 1977, ενδεικτικά 10, αρ. 4 (βασιλική στα Σπάτα), σ. 72, αρ. 81 
(βασιλική Σικυώνος), σ. 176, αρ. 85 (Άργος) και σποραδικά.
30  Η πλέον εμπεριστατωμένη προσπάθεια ερμηνείας των προσκτισμάτων (ιδίως όσον αφορά την πρόθεση και το 
διακονικό) αλλά και του λειτουργικού εξοπλισμού των βασιλικών σε σχέση με τη Θεία Λειτουργία έχει γίνει από τον 
Δ. Πάλλα στα άρθρα του Pallas 1979-80 και 1984. Βλ. επίσης Sodini 1984β, 456 κ.ε. Ορλάνδος 1964-65, 353-72· Babić 
1969, 58-65, 74-8· Βαραλής 2006, 36-44 και 2008, 71-86. 
31  Π.χ. ο Schneider 1929, 124-5, ερμηνεύει τα τρία προσκτίσματα κατά μήκος της βόρειας πλευράς της βασιλικής του 
Ηραίου ως ξενοδοχείον.
32  Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου 1981, 70-1, 81.
33  Βλ. ενδεικτικά Sodini 1986, 233-43· Laskaris 2000, 48, 79, 266· Μπακούρου 1989-91, 342· Pennas 1995, 223-5· 
Κουκουλές 1940, 40.

Εικόνα 10. Αμφορέας υστερορρωμαϊκού τύπου 13.

Εικόνα 11. Yστερορρωμαϊκοί αμφορείς 1 και 13 και υποστατό.
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κάπως αντίστοιχη περίπτωση, τη λεγόμενη μικρή βασιλική της Κεφάλου, η οποία θεωρείται από τον 
ανασκαφέα της ως μαρτύριο.34 

Μέχρι στιγμής η βασιλική του Φωτεινού είναι η μόνη έξω από την οποία αναμφίβολα βρέθηκαν 
τάφοι.35 Για τα πρώιμα βυζαντινά νεκροταφεία της Κω δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής πολλά. Ενώ 
έχουν βρεθεί εκατοντάδες τάφοι όλων των εποχών στο νησί, οι πρώιμοι βυζαντινοί είναι ελάχιστοι 
(όπως ο συλλογικός τάφος στην πανεπιστημιακή ανασκαφή της Καρδάμαινας,36 και ο υπέργειος 
τάφος στην περιοχή του Μαστιχαρίου37).

Η βασιλική καλυπτόταν ολόκληρη από στρώμα καταστροφής (πάχ. 0,40 μ.), το οποίο στον νάρ-
θηκα, στο νότιο κλίτος και κυρίως στη νότια πλευρά του αιθρίου περιείχε και ισχυρότατη καύση. 
Μέσα στο στρώμα καταστροφής βρέθηκε αρκετή κεραμική, χρονολογούμενη από τα μέσα του 5ου 
έως τουλάχιστον τα μέσα του 7ου αι., τα πλείστα όμως ευρήματα χρονολογούνται στην περίοδο που 
εκτείνεται από το τέλος του 6ου και τουλάχιστον έως τα μέσα του 7ου αι. Τα ευρήματα περιελάμβα-
ναν κυρίως αμφορείς (Εικ. 9-11), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων βρέθηκε στο πρόσκτισμα 4. Οι 
αμφορείς ανήκουν σε δύο κυρίως τύπους, τον υστερορωμαϊκό τύπο 1 και 13 (LR 1 και 13). Από τις 
αναλύσεις του πηλού αλλά και από στρεβλά όστρακα που βρέθηκαν στην ανασκαφή προκύπτει ότι 
και οι δύο τύποι ήταν ντόπιας παραγωγής. Οι αμφορείς θα μπορούσαν να χρονολογηθούν περί τα 
μέσα του 7ου αι. ή και αργότερα (β' μισό 7ου αι.). 

Βρέθηκαν επίσης υπόστατα, οινοχόες, λεκάνες, χύτρες, ελάχιστα λυχνάρια, υστερορωμαϊκά πινά-
κια με ερυθρό επίχρισμα καθώς και μερικά πινάκια με γραπτό διάκοσμο. Σημαντική είναι τέλος μία 
σφραγίδα άρτου, που απεικονίζει τριμερή καμαροσκεπή κατασκευή.38 

Μέσα στο στρώμα καταστροφής βρέθηκαν ακόμη τρία χάλκινα τεσσαρακοντανούμια, ένα του 
Ιουστίνου Β' και δύο του Ηρακλείου, εκ των οποίων το ένα χρονολογείται στο 624/5 μ.Χ. και αποτε-
λεί ένα terminus post quem για την εγκατάλειψη της βασιλικής.

Τέλος η ανασκαφή απέδωσε λίγα υάλινα ευρήματα (θραύσματα από κύπελλα, λυχνίες και υαλο-
στάσια και έναν υαλόλιθο,) και ακόμη λιγότερα μετάλλινα (χάλκινο δακτυλίδι, σιδερένια καρφιά, 
χάλκινες περόνες κ.τλ.).

Από τη μελέτη των ευρημάτων προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Καταρχήν παρατηρεί-
ται μια έντονη δραστηριότητα, ακόμη και στα μέσα του 7ου αι., που μέχρι τώρα ανήκε στους «σκο-
τεινούς χρόνους» της Κω. Στη βασιλική η δραστηριότητα αυτή εκφράζεται μέσα από την εισαγωγή 
κεραμικής (υστερορωμαϊκά πινάκια με ερυθρό επίχρισμα, παλαιστινιακοί αμφορείς, σφραγίδα άρ-
του κ.τλ.), αλλά και την παραγωγή αμφορέων όπως και την εξαγωγή ή εμπορία αγαθών –λαδιού 
και κρασιού;– με τους ντόπιους αμφορείς. Ενδέχεται ακόμη οι αμφορείς να είχαν συγκεντρωθεί στη 
βασιλική, προκειμένου να χρησιμεύσουν για την annona ή τον επισιτισμό του στρατού (στρατιωτική 
αννώνα). Η Κως βρίσκεται αφενός σε μια κομβική θέση όσον αφορά τους θαλάσσιους δρόμους που 
οδηγούσαν προς την πρωτεύουσα, αφετέρου ήταν ανέκαθεν ένα νησί με αγροτική παραγωγή, λόγω 
του εύφορου εδάφους της. Οι εμπορικές σχέσεις της Καρδάμαινας με τη Mικρά Ασία αλλά και την 
Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα τεκμηριώνονται και από τη δημοσίευση μεγάλου μέρους της κερα-
μικής από την πανεπιστημιακή ανασκαφή.39

34  Balducci 1936, 15.
35  Τάφοι σημειώνονται και νοτιοανατολικά της βασιλικής του Αγίου Γαβριήλ, δεν έχουν ωστόσο ακόμη διερευνηθεί, 
και επομένως δεν γνωρίζουμε αν είναι σύγχρονοι με το μνημείο, βλ. Ντιντιούμη 2011, 95.
36  Καλοπίση και Παναγιωτίδη 2001, 243-54.
37  Οικ. Απ. Κανάρη, ΑΔ 45, 1990, Χρονικά, 518 (Ε. Μπρούσκαρη).
38  Βλ. Μπρούσκαρη 2010, 267-80.
39  Ενδεικτικά Διαμαντή 2010· Καλοπίση και Παναγιωτίδη 2017, 336-40· Παπαβασιλείου και Ντιντιούμη 2017, 52-3· 
Didioumi 2014, 170. Γενικά για την ύστερη αρχαιότητα στα Δωδεκάνησα βλ. Deligiannakis 2016.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Έως σήμερα, έχουν ανασκαφεί στο νησί 18 βασιλικές,40 ενώ έχουν εντοπισθεί τουλάχιστον άλλες 
18.41 Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή της Καρδάμαινας έχουν εντοπισθεί, πλην της βασιλικής του 
πρεσβυτέρου Φωτεινού, τέσσερις (ή πέντε;) ακόμη βασιλικές: Η βασιλική της Αγίας Θεότητος, η βα-
σιλική της Αγίας Βαρβάρας, η βασιλική της Αράγκης ενώ πολύ κοντά στη βασιλική του πρεσβυτέρου 
Φωτεινού είχε βρεθεί τμήμα σταυρόσχημου βαπτίσματος και μικρό αψιδωτό κτίριο, που κάνουν πι-
θανή την ύπαρξη και τέταρτης βασιλικής. Τέλος, δύο θεοδοσιανά κιονόκρανα προέρχονται πιθανώς 
από μία ακόμη (πέμπτη;) βασιλική.42 

Συγκρίνοντας τώρα τη βασιλική του πρεσβυτέρου Φωτεινού με τις άλλες βασιλικές της Κω, κυ-
ρίως αυτές της υπαίθρου, παρατηρούμε ότι η βασιλική μας παρουσιάζει στοιχεία συνήθη στις βασι-
λικές της Κω (και της Δωδεκανήσου γενικότερα) όπως: πλάτος κεντρικού κλίτους υπερδιπλάσιο του 
πλάτους των πλαγίων κλιτών, υπερυψωμένο στυλοβάτη, απλό ευθύγραμμο τέμπλο, απόληξη των 
πλαγίων κλιτών σε ευθύγραμμο τοίχο και του κεντρικού κλίτους σε ημικυκλική αψίδα, πολλαπλά 
προσκτίσματα, ψηφιδωτά δάπεδα κ.τλ. Παρουσιάζει όμως και χαρακτηριστικά που τη διαφοροποι-
ούν από τις άλλες όπως είναι η θέση του άμβωνα, η μορφή του βαπτιστηρίου και των προσκτισμά-
των, το αίθριο, καθώς και οι τάφοι γύρω από αυτήν και στο εσωτερικό της. 

Οι τομές που έγιναν κάτω από τα υποστρώματα του ψηφιδωτού της βασιλικής δεν έδωσαν παρά 
ελάχιστα άβαφα όστρακα μη χρονολογήσιμα. Επομένως η χρονολόγηση της ίδρυσής της στηρίζεται 
αναγκαστικά στα πρωιμότερα ευρήματα του στρώματος καταστροφής –που χρονολογούνται στον 
5ον αι.– καθώς και στα ψηφιδωτά. 

Τα αυστηρά γεωμετρικά θέματα και η σχετική απουσία φυτικού και ζωικού διακόσμου αλλά και 
η άμεση σχέση του ψηφιδωτού του νοτίου κλίτους της βασιλικής με το ψηφιδωτό της στοάς του Αλυ-

40  1) Βασιλική Αγίου Γαβριήλ στην περιοχή Ψαλίδι, 2) Βασιλική Λιμένος, 3) Βασιλική στα Επτά Βήματα, 4) Δύο 
βασιλικές των Δυτικών Θερμών, 5) Βασιλική στη Λάμπη, 6) Βασιλική Αγίου Παύλου στο Ζηπάρι, 7) Βασιλική του 
Καπαμά, 8) Μονόκλιτη βασιλική(;) 1,5 χλμ. δυτικά του Αγίου Γεωργίου Λυίζου στο Μαστιχάρι, ΑΔ 52, 1997, Χρονικά 
Β3, 1161 (Σ. Ντιντιούμη), 9) Βασιλική Αγίας Θεότητος στην Καρδάμαινα, 10) Βασιλική του πρεσβυτέρου Φωτεινού 
στην Καρδάμαινα, 11) Βασιλική Αγίου Ιωάννου στο Μαστιχάρι, 12) Βασιλική Αγίων Αναργύρων στην Αντιμάχεια, 
13) Δύο βασιλικές Αγίου Στεφάνου στην Κέφαλο, 14) Μικρή βασιλική Κεφάλου, 15) Βασιλική Καμαρίου Κεφάλου, 
16) Βασιλική οικ. Γιάννου στην Κέφαλο, ΑΔ 49, 1994, Χρονικά Β2, 828 (Σ. Ντιντιούμη). Για τις βασιλικές βλ. κυρίως 
Balducci 1936· Morricone 1950· Λαζαρίδης 1954· Ορλάνδος 1966· Baldini, Contò και Marsili 2011, 117-31· Μηλίτση 
2017, 58 κ.ε.· Deligiannakis 2016, 148 κ.ε. σποραδικά.
41  Εντοπισμένες ή πιθανές βασιλικές: 1) Βασιλική στη θέση Άγιος Φωκάς, Λαζαρίδης 1954, 232, 2) Κτίριο με αψίδα 
προς τα δυτικά κοντά στη βασιλική του Λιμένος, Morricone 1950, 70, κατά νεότερη άποψη συναγωγή βλ. Pellacchia 
2015, 48-52, 3) Κεντρικές Θέρμες, Morricone 1950, 327, η άποψη αυτή ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται από τις πρόσφατες 
έρευνες, βλ. σχετικά Livadiotti 2014, 4) Βασιλική οικ. Βέρου, Didioumi 2011, 92, 5) Βασιλική κοντά στα Επτά Βήματα (οικ. 
Παρθενιάδη, Βολανάκης 1987, 50), 6) Παναγία Φανερωμένη στο χωριό Πλατάνι (Κερμετές), Laurenzi 1931, 619 και εικ. 
8, 7) Βασιλική στη Μεσαριά, Λαζαρίδης 1954, 232, 8) Άγιοι Θεόδωροι στο Λινοπότι, Λαζαρίδης 1954, 233, 9) Βασιλική 
οικ. Λαμπάδη-Χατζημπαλή, ΑΔ 42, 1987, Χρονικά Β2, 687 (Ι. Βολανάκης) και Βολανάκης 2001, 329, 10) Βασιλική 
στην Αράγκη, Λαζαρίδης 1954, 233, 11) Αγία Βαρβάρα, Λαζαρίδης 1954, 233, 12) Θεοδοσιανά κιονόκρανα από την 
Καρδάμαινα, Balducci 1936, 57, 12) Βασιλική 200 μ. ανατολικά του Αγίου Στεφάνου στην Κέφαλο, Λαζαρίδης 1954, 
233, 13) Βασιλική 400 μ. ανατολικά του Αγίου Στεφάνου, θέση Καμήλα, ΑΔ 50, 1995, Χρονικά Β2, 828 (Σ. Ντιντιούμη), 
14) Νέο Πυλί, οικ. Δρόσου, Βολανάκης 1987, 52, και ΑΔ 34, 1979, Χρονικά Β2, 469 (Ηλ. Κόλλιας), 15) Άγιος Γεώργιος 
Λυίζος, ΑΔ 52, 1997, Χρονικά Β3, 1161 (Σ. Ντιντιούμη), 16) Χαρμύλειο, Schazmann 1934, 111, 17) Άγιος Κωνσταντίνος 
και Ελένη, Μηλίτση 2017, 74, 18) Τιμία Ζώνη, Πυλί, Μηλίτση 2017, 76-7. Ακόμη, όπως υποστηρίζει ο Μαστορόπουλος 
2002, 58-9, 66-7, 69, 86-7 δεν αποκλείεται να υπήρχε βασιλική στην περιοχή νοτίως του Χριστού Μοσκοπιανού, στα 
Συγκατελείμματα, στην Παλιά Παναγιά, στους Μαζιάδες (όλα κοντά στην Αντιμάχεια), κοντά στον Άγιο Γεώργιο 
Λυίζο (Μαστιχάρι), όπου σημειώνεται και βυζαντινή νεκρόπολη, καθώς και στην περιοχή Τετράωνας-Αναβάλλουσα 
(Μαστιχάρι).
42  Αγία Θεότης: Herzog 1903, Beibl. 1, 4. Ζαρράφτης 1921, 112· Ross 1852, 21. Αγία Βαρβάρα: Rayet 1876, 110. 
Ross 1852, 22. Σημειώνονται αρχιτεκτονικά μέλη και υπολείμματα ψηφιδωτών. Βλ. ΑΔ 32, 1977, Χρονικά Β2, 384-5 
(Ι. Βολανάκης) και ΑΔ 34, 1979, Χρονικά Β2, 472 (Ι. Βολανάκης). Σταυρόσχημο βάπτισμα: Η κολυμβήθρα βρέθηκε 
στο οικ. Ηλ. Χατζημπαλή (ΚΜ 735) και το αψιδωτό κτίσμα στο οικ. Δ. Λαμπάδη (ΚΜ 786). Μεταξύ κολυμβήθρας και 
αψιδωτού κτιρίου τοίχος με προσανατολισμό ΝΑ-ΒΔ. Βλ. ΑΔ 42, 1987, Χρονικά Β2, 687 (Ι. Βολανάκης), και Βολανάκης 
2001, 329· Θεοδοσιανά κιονόκρανα: Balducci 1936, 57. Βλ. και παραπάνω, σημ. 38 και 39.
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τάρχου με ωθούν σε μια χρονολόγηση των ψηφιδωτών περί τα μέσα του 5ου αι., λίγο αργότερα από 
το αντίστοιχο ψηφιδωτό της Εφέσου. 

Τα νομίσματα του Ηρακλείου, από τα οποία, όπως προαναφέραμε, το υστερότερο είναι του 624/5 
μ.Χ. καθώς και η κεραμική, η οποία φθάνει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 7ου αι., μας δίνουν ένα 
terminus post quem για την εγκατάλειψη της βασιλικής. Δεδομένου ότι υπάρχουν ίχνη φωτιάς η 
βασιλική ενδεχομένως καταστράφηκε από πυρκαϊά περί τα μέσα του 7ου αι. (μήπως κατά τις αρα-
βικές επιδρομές;). 

Τέλος, φαίνεται –όπως προκύπτει από τα ανασκαφικά δεδομένα (τομές πέριξ της βασιλικής)– ότι 
η βασιλική είχε κτισθεί πιθανώς στις παρυφές ενός πρώιμου βυζαντινού οικισμού, και κοντά σε μια 
άλλη βασιλική, από την οποία δεν έχουν σωθεί παρά ελάχιστα στοιχεία.

Αν και σωστική, η ανασκαφή της Καρδάμαινας, πέραν του ότι αποτελεί μια σημαντική προσθή-
κη στη σειρά των βασιλικών της Κω, μας προσέφερε αυτό ακριβώς που λείπει από όλες τις άλλες: τα 
ανασκαφικά δεδομένα. 

✳ ✳ ✳

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η βασιλική του πρεσβυτέρου Φωτεινού αποκαλύφθηκε το 1992 στην Καρδάμαινα, σε απόσταση 100 
μ. βορείως της ακτής, στα οικόπεδα Σαρρή-Φαράντου, Λαμπάδη και Διακοπαναγιώτου. Η βασι-
λική βρέθηκε σχεδόν επιφανειακά και σώζει τους τοίχους της σε μικρό μόνον ύψος (0,30 μ.). Είναι 
τρίκλιτη, με αίθριο, νάρθηκα, βαπτιστήριο και προσκτίσματα. Τα δάπεδά της φέρουν ψηφιδωτά με 
γεωμετρικό κυρίως διάκοσμο που ανήκουν στο λεγόμενο «εργαστήριο της Κω», πλην του δαπέδου 
του νοτίου κλίτους, που παρουσιάζει ισχυρή ομοιότητα με το δάπεδο της στοάς του Αλυτάρχου στην 
Έφεσο. Οι ψηφιδωτές επιγραφές μας δίνουν τα ονόματα του πρεσβυτέρου Φωτεινού καθώς και των 
ψηφωτών Δωρόθεου και Ευτύχιου. Το βαπτιστήριο είναι ορθογώνιο με αψίδα στα ανατολικά και 
δύο κολυμβήθρες. Σε ένα από τα προσκτίσματα βρέθηκε σύνολο υστερορωμαϊκών αμφορέων τύπου 
1 και 13, τοπικής παραγωγής, χρονολογούμενο περί τα μέσα του 7ου αι. Η διάρκεια ζωής της βασι-
λικής τοποθετείται από τα μέσα του 5ου αι. έως τα μέσα του 7ου αι. 

Λέξεις-κλειδιά: Κως, Καρδάμαινα, αρχαία Αλάσαρνα, πρώιμη βυζαντινή βασιλική, ψηφιδωτά, επιγραφές, υστερορρωμαϊκοί 
αμφορείς

SUMMARY 

the early Byzantine Basilica of presByter foteinos in Kardamaina (cos)

The Early Byzantine basilica of presbyter Foteinos was brought to light in 1992 in Kardamaina (Cos), 
some 100 m. north of the coastline, in the three adjacent plots of Sarris-Farantos, Lampadis and 
Diakopanagiotou. The basilica is three-aisled with narthex, atrium, baptistery and annexes; its walls 
stand to a height of 0.30 m. Its floors are covered by mosaics with mainly geometric design. They 
belong to the so-called “Cos workshop” with the exception of the south aisle which presents a strong 
similarity to a mosaic in the Alytarchos stoa in Ephesos. The  mosaic inscriptions record the names of 
the presbyter Foteinos and the mosaicists Dorotheos and Euthychios. The baptistry –of rectangular 
plan ending in a semicircular apse– is provided with two baptismal fonts. In one of the annexes some 
35 amphoras of the LR 1 and 13 types were found; they were locally produced and date to the mid-
7th century. The basilica was in use from the mid-5th to the mid-7th century approximately.

Keywords: Cos, Kardamaina, ancient Halasarna, Early Byzantine basilica, mosaics, inscriptions, Late Roman amphoras
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