ΤΟ ΕΝ ΚΕΔΡΩ. 1 ΣΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟΝ

Έπί τής βορείου παραλιακής πλευράς τής Σάμου, παρά την οδόν
Βαθέος-Κοκκαριού (60ν χμ.), εν τή περιοχή τών κτημάτων τοϋ Γ. X. Γκιζίλη και έπ'ι τής ανατολικής γλώσσης τοΰ αυτόθι κολπίσκου, διεκρίνοντο από
δεκαετηρίδων υπό έρμακας καί θάμνους τοίχοι ερειπίων καί κόγχη εκκλησίας.
Οί έχοντες αυτόθι θερινάς εγκαταστάσεις γεωργοί έπεχείρησαν δίς την
εκσκαφήν τών έν λόγφ ερειπίων επί τω σκοπώ νά κτίσωσιν έκκλησίδιον1
2.
Κατά την πρώτην απόπειραν (προ 45 περίπου ετών) άνεφάνη έν τφ μέσω
τοΰ άνασκαπτομένου χώρου σταυροειδές ό'ρυγμα, εις ο οί σκαφείς έ'διδον δια
φόρους ερμηνείας.
Ματαιωθείσης δμως τής έπιχειρήσεως, θάμνοι καί νέοι συν τώ χρόνω
έ'ρμακες έπεκάλυψαν πάλιν ολόκληρον τον έν λόγφ χώρον, έλησμονήθη δέ
καί τό σημεϊον, ΰφ’ δ τό σταυροειδές έκεΐνο ό'ρυγμα εΰρίσκετο.
Κατά την δευτέραν απόπειραν (τό θέρος τοΰ 1931) αί σκαφικαί έργασίαι διενεργηθεΐσαι εΐς μείζονα ακτίνα έφερον εις φώς πλείονα'τοΰ ενός χτί
σματα καί κινητά αυτών μέλη ως καί τάφους. Την φοράν δμως ταΰτην καί
μάλιστα κατ’ αυτήν τήν κατάρριψιν τοΰ θεμελίου λίθου (11 ’Οκτωβρίου
1931) προΰκρίθη έτερος παρακείμενος χώρος, ιερός καί οΰτος, μέ ίχνη δέ
μεγαλειτέρου αρχαίου ναοΰ, ένθα καί ήρξατο καί έπερατώθη ή οικοδομή τοΰ
νέου ναϋδρίου3 (είκ. 1).
*

:Η *
"Ολως κατά τύχην καί μή γνωρίζων τι τών προηγηθέντων, παρευρέθην
κατά τήν κατάρριψιν τοΰ θεμελίου λίθου, έκ τών ύπολειφθέντων δέ ιχνών
1 «Κέδρος» ή ώς ό λαός προφέρει Κέδρο, είναι αγροτική περιφέρεια. Ή ονομασία
έκ τοΰ δένδρου κέδρου, άλλως άρκεύθου, ήτι ςφύεται αυτόθι έν άφθονίς. Ένεκα τής έν
Σάμφ σπανιότητος τοϋ δένδρου τούτου είναι πιθανόν ή έν τή περί ής ό λόγος περιφε
ρείς ΰπαρξις αύτοΰ νά μή είναι άσχετος μέ τό έν λόγφ βαπτιστήριον, ώς έκ τής ίερότητος καί τής συμβολικής αΰτοϋ σημασίας κατά τό «Δίκαιος. .. ώς ή κέδρος ή έν τφ
Λιβάνφ πληθυνθήσεται» (ψαλμ. 91,11.) κτλ. Δίκαιοι δέ κατ’ έξοχήνήσαν οί εις Χριστόν
βαπτιζόμενοι. 'Υπάρχει έξ άλλου παράδοσις, καθ’ ήν ό σταυρός, έφ’ οΰ προσηλώθη
ό Σωτήρ ήμών, κατεσκευάσθη άπό τά τρία δένδρα τοΰ Λώτ, ών τό εν ήτο κέδρος.
2 Λεπτομέρειας ευρίσκει τις έν Έ μ μ. Γ. Βα μβουδάκη, Τό έν «Κέντρφ» Σάμου
Βαπτιστήριον. Έκδοσις λαϊκή. Σάμος, 1932.
3 Τό νεόδμητον τοΰτο έκκλησίδιον καθωσιιυθη είς τήν έπί αύτοκράτορος Άντωνίνου τοΰ Εΰσεβοΰς έν 'Ρώμη άθλήσασαν τφ 140 μ. X. Όσιομάρτυρα Παρασκευήν.
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τών χτισμάτων και τών πληροφοριών, ας εξ επανειλημμένων μου εφεξής επι
σκέψεων συνεκόμισα, συνήγαγον δτι ό δλος εκεί χώρος έκαλΰπτετο υπό ερει
πίων χτισμάτων όμολόγως εχομένων άλλήλων, άποτελοΰντων δε ιερόν τι
παλαιοχριστιανικόν συγκρότημα μετά βαπτισιηρίου. Δυστυχώς ή άλλως θερμόζηλος σκαπάνη τοϋ αφελούς ιδιώτου μέγιστον μέρος τοϋ πολυτίμου έρειπιώνος τέλεον εξηφάνισεν, δπερ σφζόμενον θά άπετέλει αυτόχρημα χριστια
νικόν μουσεΐον από άπόι[ιεως αρχιτεκτονικής άρτιότητος καί αυτοτελείας τοΰ
συγκροτήματος. Τοϋντεΰθεν δμο^ς κατεβλήθη πάσα προσπάθεια προς περίσωσιν τών έναπολειφθέντων ιχνών.
Ώς προκύπτει έκ τών ύπολειφθέντων ιχνών καί τών πληροφοριών τών

Είκ. 1. Ό κολπίσκος τοϋ Κέδρου. ’Επί τής προεχούσης γλώσσης ό νεόδμητος
ναΐσκος τής άγ. Παρασκευής ένθα καί ό αρχαιολογικός χώρος.

εις τάς σκαφικάς εκεί εργασίας λαβόντων μέρος, τό δλον συγκρότημα άπήρτιζον τά εξής χτίσματα (είκ. 2):
1) ΝΑΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ, τρίκλιτος, μετά νάρθηκος, μήκους 13.50 μ., πλ.
12 μ. λ Τό μεσαΐον κλιτός είχε πλάτος διπλάσιον τών πλαγίων. Ό ναός διεκοσμεϊτο πλουσίως διά τοιχογραφιών καί έφερεν επί τής προσόψεως τρεις
κανονικός θΰρας καί μεγάλην έξώθυραν τοϋ νάρθηκος. Επίσης έφερε καί
έτέραν μικροτέραν δεξιόθεν ταΰτης, δι’ ής συνεκοινώνει μετά τοϋ αμέσως
κατωτέρω χτίσματος. ’Αλλά καί τρίτην, ώς εικάζω, μικράν θΰραν έφερεν επί
1 Κατά τάς πληροφορίας τών εργατών είχον κτισθή τρεις επί τοΰ αύτοϋ χώρου ναοί,
έκαστος νεώτερος μικρότερος τοΰ άρχαιοτέρου, ό δέ σημερινός είναι δ τέταρτος. Ό
λόγος αφορά εις τον πρώτον τόν καί μεγαλείτερον καί άρχαιότερον. Βλέπε καί δσα
σημειώ’κατωτέρω, όμιλών περί τών τάφων.
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τής βορείου πλευράς τοΰ νάρθηκος διά τον αυτόν λόγον. Ή τελευταία δ’ αί5τη
ή δεν εσωζετο κατά τήν εκσκαφήν τοϋ οικείου τοίχου ή διέφυγε την άντίληψιν των εργατών.
Έσωτερικώς δε ό ναός έφερε τάς εξής χαρακτηριστικός ιδιορρυθμίας:
α') "Εκαστον τών πλαγίων κλιτών δεν άπέληγεν είς κόγχην, άλλ’ εκλείετο
υπό εύθυγράμμου τοίχου, ούτως, ώστε έκάτερον άπετέλει άπλούστατον έπίμηκες ορθογώνιον, β') "Εκαστον πλάγιον κλιτός έχωρίζετο από τοϋ μεσαίου

Εϊκ. 2. Άναπαράστασις έν κατόψει τοΰ ίεροϋ συγκροτήματος.

διά τοίχου άποκλείοντος τήν μεταξύ αυτών συγκοινωνίαν, γ') Έπί τοΰ βορείου
εξωτερικού τοίχου έφερε μικράν θυραν.
2) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΝ, αναλογών διαστάσεων τετράγωνον κτίσμα (περίπου
6 X 6 μ.) φέρον θυραν αντίστοιχον τή τοΰ νάρθηκος και έτέραν έπί τής
βορείου πλευράς. Ώς έκ τών μεγάλων σχετικώς διαστάσεων του πιθανόν νά
έχρησίμευε καί ώς κατηχουμενεΐον. Ή πλακόστρωσις αύτοΰ έξαιρετικώς
δι’ ασβεστόλιθου.
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3) ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟΝ, σχήματος τελείου ναοΰ μετά κόγχης, μήκους 9.50 μ.,
πλ. 5.30 μ. ’Έφερε θύραν κατά τό μέσον περίπου απέναντι τής βορείου
τοιαύτης τοΰ ’Αποδυτηρίου. Τό μέσον κατεϊχεν ή δεξαμενή-κολυμβήθρα,
τόπου ισοσκελούς σταυρού. Λόγφ τών μικρών αυτής διαστάσεων Ιστερειτο
νησΐδος. Κατά τό ανατολικόν κέρας έφερε βαθμίδας. Έστερεΐτο καί θυσια
στηρίου, διότι εν ’Ανατολή δεν ετελεΐτο θυσία εν αύτώ, τών νεοφώτιστων
προαγομένων πομπωδώς μετά τό βάπτισμα υπό ειδικήν στοάν εις τον καθε
δρικόν ναόν, ένθα παρακολουθοΰντες ουτοι, ώς τέλειοι πλέον Πιστοί, τό
λοιπόν τής θείας λειτουργίας έκοινώνουν τό πρώτον καί τών άχράντων
μυστηρίων *.
Είναι ανάγκη νά δεχθή τις καί έτέραν θυραν άνατολικώτερον τής πρώ
της, ήτις ή διέλαθε τους σκαφείς ή ήτο πρότερον κατεστραμμένη, δι’ ής
έξήρχοντο μετά τό βάπτισμα προς τήν στοάν. Ή είκαζομένη αυτή θύρα ήτο
τοσοϋτο μάλλον αναγκαία, καθ’ δσον ά'λλως άπεκλείετο ή έν φυσική όμαλότητι σχετική κίνησις. Πλακόστρωσις τοΰ κτίσματος διά πωρολίθου.
4) ΣΤΟΑ, μεταξύ τοΰ βαπτιστηρίου καί τοΰ καθεδρικού ναοΰ, τέμνουσα
καθέτως άμφότερα τά κτίσματα, τό μέν πρώτον κατά τήν άνατολικωτέραν
είκασθεΐσαν θυραν, τον δέ ναόν, ου έφήπτετο, κατά τήν Ιπίσης είκασθεΐσαν
βορείαν θυραν τοΰ νάρθηκος. Έκ τούτου υποτίθεται ώς ή στοά τών νεοφώ
τιστων. Οί τοίχοι αυτής σχετικώς παχύτατοι καί συμπαγέστατοι. Πλάτος
αυτών 2.05 μ. Διά τής στοάς ταύτης έκλειεν ό κύκλος τών ιερών κτισμάτων
τοΰ δλου συγκροτήματος.
Άπό δέ τής θαλάσσης ήγε κατ’ ευθείαν προς τον ναόν ευρύς λιθόστρω
τος διάδρομος, με μεγαλοπρεπή πυλώνα, κλειόμενος υπό εκατέρωθεν όρθουμένων τοίχων, καί τελευτών εις τήν μεγάλην θύραν τοΰ νάρθηκος.
Διάφορα άλλα κτίσματα βιωτικών έν γένει αναγκών φαίνονται τήδε
κάκεΐσε, μάλιστα νοτιανατολικώς τοΰ δλου συγκροτήματος, οία: «βασίλειοι
οίκοι» προς διαμονήν τοΰ κλήρου1
2, «άνακαμπτήρια» «diversoria» οίονεί
ξενώνες 3 προς διαμονήν πάντως τών αλλοδαπών κατηχουμένων, ών 6 χρόνος
τής δοκιμασίας ποικίλλων, ώς γνωστόν, κατήντα μέχρι καί τριών έτών.
Οΰτω τό βαπτιστήριον τοΰ Κέδρου συνολικώς θεωρούμενον, παρά τό
γεγονός δτι ήτο έγκαθιδρυμένον έν άγροπόλει, καί μάλιστα λίαν άποκέντρφ,
παρουσίαζε πλούτον καί αρτιότητα δχι ευκαταφρόνητου άπό άπόψεως κτισμάτων δυναμένων νά έξυπηρετήσωσιν δλας τάς άνάγκας συστηματικού και
τελείου βαπτιστηρίου.
* *
1 Βλ. Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ. έν λ. Βαπτιστήριον σ. 662.
2 Διον. Λάτα: Χριστ. άρχαιολ. σ. 284.
3 Αυτόθι.
Επετηρις ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BVZANT. ΣΠΟΥΔΩΝ, ϊτος Θ'.
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Σήμερον τοΰ όλου συγκροτήματος λείψανα σώζονται τά εξής:
1) ΝΑΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ. Ή κυλινδρική κόγχη τοΰ ιερού βήματος, ύψους
περίπου 1.50 μ., χορδής 3.70 μ. Ή εξωτερική αυτού επιφάνεια δεν έξεσκάφη
είσέτι έ'νεκα δυσχερείων κτηματικών. Φέρει κατά δύο σημεία, δπου σώζεται
μέρος τού επιχρίσματος, λείψανα τοιχογραφίας φυτικού θέματος, ας κατά τό
δυνατόν έστηρίξαμεν.
2) Μέρος τού ανατολικού στενού τοίχου τού ύποκαθιστώντος τήν κόγχην
τού μεσημβρινού κλιτούς, μήκους 2.50 μ. και ύψ. 0.70 μ, καλυπτομένου εις
μέγα τμήμα υπό εγχρώμων διακοσμητικών, αλλά δυσερμήνευτων παραστά-

Είκ. 3. Μέρος τοΰ Α. τοίχου τοΰ καθεδρικού ναού μετ’εγχρώμων τοιχογραφιών.

σεων, ας διά προχείρου εκσκαφής άνεκαλύψαμεν, δτε καί τάς τής κόγχης.
Μερικά χρώματα είναι ζωηρότατα (είκ. 3).
3) Μικρόν μέρος τοΰ εξωτερικού μακροΰ τοίχου τού βορείου κλιτούς
φέρον τήν ανωτέρω μνημονευθεΐσαν θυραν ύποτυπουμένην διά τής μιας
μόνον παραστάδος.
4) Μέρος τού τοίχου τοΰ νάρθηκος μήκους 4.50, ύψ. 0.80 μ.
5) Κατά τήν θέσιν τής άγ. Τραπέζης εΰρέθη θήκη (κιβώτιον) πάντως
των άγ. λειψάνων καί εγκαινίων.
6) Ύπό τό έδαφος καί επί τόπου σώζεται ή φλιά τής μεγάλης θύρας
τού νάρθηκος μή εκσκαφεΐσα έτι.
Πλακόστρωσις γενικώς διά πωρολίθου. Μερικαι πλάκες ύφίστανται έτι
ύπό τό έδαφος.
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7) ΑΠ04ΠΉΡΙ0Ν. Τούτου κατεστράφη παν ίχνος προς διάνοιξιν τής
εύρείας αυλής τοΰ νέου ναΐσκου.
8) ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟΝ. Ότι διεσώθη έξ αυτού είναι ή δεξαμενή - κολυμβήθρα καί αί τάφροι των θεμελίων, διότι άνεσκάφη τελείως, επειδή έν τφ χώρω
αυτού, ώς ανωτέρω Ιλέχθη, είχεν άποφασισθή τό πρώτον νά κτισθή ό νέος
ναΐσκος. Έλήφθη φροντίς, δπως περισωθή τουλάχιστον τό σχέδιον αυτού έν
κατόψει καί αί διαστάσεις διά προχείρου άναπαραστάσεως των θεμελίων
(είκ. 4). Ή σταυροειδής κολυμβήθρα, βάθους, ως έχει σήμερον, 0.27, μήκους
καί πλάτους άνά 1.25, σφζει κατά τό ανατολικόν'ά'κρον τήν βάσιν βαθμίδος,

Είκ. 4. Δεξαμενή - κολυμβήθρα τοΰ Βαπτιστηρίου.

παρά δε τήν ρίζαν ταύτης οπήν προς έκκένωσιν των ύδάτων. Ή οπή αύτη
ήν ανάλογος, αλλά διηνοίχθη υπό των τό πρώτον προ 45ετίας έκσκαψάντων τό
δ'ρυγμα ύποπτευόντων τήν ΰπαρξιν θησαυρού. Τά τοιχώματα διά μονολίθων,
(είκ. 4). Πλακόστρωσις διά σχιστόλιθου, έν φ τού δλου κτίσματος διά πωρο
λίθου (είκ δ). Αί πλάκες αΰται άποτελέσασαι τήν πλακόστρωσιν τού κατωτέ
ρου μνημονευομένου συγχρόνου (1871) πύργου, άνελήφθησαν καί έκεΐθεν
καί διετέθησαν εις τό γεΐσον τού νεοδμήτου ναΐσκου.
9)
ΣΤΟΑ. Αύτη είναι τό μόνον έξ δλων τών]κτισμάτων, τού οποίου έφείσθησαν περισσότερον αί αλλεπάλληλοι καταστροφαί καί δπερ έμφανίζεται
μετά τήν άποχωμάτωσιν καί άπολίθωσιν άρτιώτερον πάντων τών ά'λλων.
Ύφίστανται οί δύο παράλληλοι τοίχοι είς ύψος 1.50-1.70 μ., μήκος δέ έκατέρου 2 μ. καί πάχος 0.70 μ. Ή διάσωσίς των οφείλεται προ πάντων είς τήν
στερεότητα αυτών.
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’Αποκλείεται νά ήτο, ως ύπωπτεύθη, κωδωνοστάσιον, διότι οΐ μεγάλοι
κώδωνες ήσαν άγνωστοι παρά τοΐς πρώτοις χριστιανοΐς, ως παρ’ Έβραίοις,
"Ελλησι και Ρωμαίοις. Τά λεγάμενα tintinabula των Ρωμαίων ήσαν κώδω
νες μικροί πολύ άπέχοντες τών σημερινών εκκλησιαστικών τοιούτων1. Έν τή
’Ανατολή αντί κωδωνοκρουσιών μετεχειρίζοντο ειδικούς κήρυκας, οιτινες
άποστελλόμενοι άνά τάς οδούς έκάλουν τον λαόν εις προσευχήν. Οί τοιοΰτοι
εκαλούντο «λαοσυνάκται» ή «Θεοδρόμοι». Ή χρησις τών κωδώνων εισήχθη
εκ τής Δόσεως, ιδία τής Ρώμης, ίσως ολίγον ένωρίτερον, άλλα διεδόθη κατά

Είκ. 5. Λείψανα τών θεμελίων τοΰ Βαπτιστηρίου.

τον Ζ' αιώνα. Είς δέ την 'Αγ. Σοφίαν έτέθησαν κώδωνες περί τό τέλος τού
Θ' αίώνος 2.
10) Π1ΆΩΝ. Τούτου σώζεται μικρόν μέρος τής μιας παραστάδος έντετοιχισμένον έν τοίχφ αγρού, ύψ. καί πλ. άνά 1 μ.
11) Προς Ά. τού ναού σώζεται βάσις αρχαίου οικοδομήματος, έφ’ ής
θψούται σύγχρονος (1871), αλλά σεσαθρωμένος πύργος. Λόγφ τής θέσεως δεν
αποκλείεται νά ήτό τις τών «βασιλείων οίκων».
’Ίχνη διαφόρων άλλων κτισμάτων άλλα άλλοθι.
* *
Κινητά δέ μέλη σφζονται τά εξής:
1) Τεμάχια πλαισιωμένης μαρμάρινης ορθογωνίου πλακάς, τά οποία
1 Δ ι ο ν. Λ ά τ α, Ένθ’ άνωτ. σ. 285.
2 Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ. έν λ. κώδων σ. 630.
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συναρμολογούμενα δίδουσιν άκεραίαν την πλάκα, ήπς είναι ασφαλώς ή τής
Άγ. Τραπέζης (εικ. 6).
2) Τεμάχια των κιονίσκων των ύποβασταζόντων την 'Αγ. Τράπεζαν κα'ι
άλλων (εικ. 6). Πολλά τούτων ενετό ιχίσθη σαν εν τφ νέφ ναΐσκφ.
Τα τεμάχια ταϋτα, ως και τά τής 'Αγ. Τραπέζης, εύρέθησαν μακράν
τοϋ οικείου χώρου κεχωσμένα καί οίονεί κεκρυμμένα, εθραύσθησαν δέ εκ
καταπεσόντος επ’ αυτά τοίχου. Έκ τοΰτου εξάγεται, δτι μετά την καταστρο
φήν έγινε κατά καιρούς καί διαρπαγή τοϋ κινητού ύλικοΰ.
3) Τεμάχιον μαρμάρινης πλακός φέρον έν τμήμα γεγλυμμένου αρχαϊκού

Είκ. 6. Αγία Τράπεζα, κιονίσκοι αύτής, λεκάνη, άγγεΐον ύδροφόρον κλπ.

ακιδωτού σταυρού. Έτέθη μεταξύ των πρώτων θεμελίων λίθων. ’Ανήκε
μάλλον εις θωράκων.
4) Τεμάχιον—τό ήμισυ περίπου—μαρμάρινης λεκάνης, πλαισιωμένης
ελαφρώς κατά την τομήν τοϋ χείλους (εικ. 6).
5) Τεμάχιον έπιμήκους μαρμάρινης πλακός φερούσης τάς λεγομένας
«ταινίας» (fascias), τό όποιον φαίνεται ό'ν ή κοινή «κορνίζα» τοϋ ανωφλιού
τής θύρας τοϋ ναοΰ. Δύο ά'λλα τεμάχια αύτής ένετοιχίσθησαν.
6) Βάσις κίονος έκ λευκού μαρμάρου φέρουσα τήν σχετικήν διά τό έμπόλιον οπήν καί βαθεϊαν εύρεΐαν κατακόρυφον τομήν, αλλά καί γλυφήν προς
έγχυσιν τοϋ μολύβδου. Έχρησιμοποιήθη ως βάσις ίστοΰ. Έτέρα τοιαΰτη
τετραγωνική, εύρεθεΐσα κατά τό δριον τοϋ Ί. Βήματος, ένετοιχίσθη.
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’Εμμανουήλ Βαμβουδάκη

ΚΕΡΑΜΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Είδη κεραμεικής εύρέθησαν τά εξής:
1)
Λΰχνος πήλινος κυτιόσχημος, μέ προέχοντα μύξον φέροντα ετι την
εκ νημάτων βάμβακος θρυαλλίδα. ’Έφερε λαβήν δακτυλιόσχημον, ύπερέχουσαν τοϋ δλου σώματος (είκ. 7).
2) Κΰαθος κοινού τύπου εξ
άργίλλου μέ δακτυλιόσχημον λα
βήν (είκ. 7).
3) Υπόλοιπα κατά τήν βάσιν δυο πήλινων αγγείων έξ
άργίλλου, μελανοχρόων εσωτερι
κούς έκ τής χρήσεως, κοινού μέν
τύπου, περιέργων όέ κατά τοϋτο,
δτι εν τφ κέντρω τοΰ πυθμένος
φέρουσιν ομφαλοειδή άπόφυσιν
μέ ζώνας περικοχλίου. ’Ίσως περί
ταΰτην έκοχλιοϋτο ειδικόν στέλε
χος, έφ’ ου ήνάπτετο λιβανωτός
ή δαδία (είκ. 7).
4) ΆγγεΤον μικρόν, άκανόνιστον, χειροποίητον, εύρυνόμενον άποτόμως προς τό χείλος
(είκ. 7). ’Έσωθεν καί έξωθεν μελανόχρουν έκ τής άπ’ ευθείας
δπτήσεως. Προφανώς έχρησιμοποιείτο, ΐνα προχείρως άνάπτωσι
Είκ. 7. Λύχνος,^κύαθος, αγγεία μετ’ ομφαλο
ειδούς άποφύσεως καί κεραμίνη πλάξ τάφου.
πυράν προς τελετουργικός χρή
σεις. — 'Ως έκ τής πενιχρότητος
και τής άπλότητος τής έμφανίσεως οφείλει νά άνήκη εΐς τήν τρίτην έκκλησίαν, ήτις πάντως πρέπει νά τοποθετηθή εΐς τήν τελευταίαν προ τής έρημώσεως τής Σάμου πτωχήν έποχήν, ή τήν πρώτην περίοδον τοϋ άνασυνοικισμοϋ αυτής.
5) Άγγεΐον ύδροφόρον παλαιού τύπου, σφζόμενον κατά τό ήμισυ (είκ. 7).
6) Πλίνθος πηλίνη μελανόχρους έκ τής δπτήσεως, περιφερική, έξ άργίλ
λου άναμίκτου μέ λιθάρια.
7) ’Αφθονία θραυσμάτων παντοειδών καί πάσης χρήσεως πήλινων
άγγείων καί αντικειμένων έν γένει έν τοΐς πέριξ άγροΐς καί ιδίως έπί τής
άνατολικής γλώσσης τοϋ αυτόθι κολπίσκου.
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ΤΑΦΟΙ

Πολυπληθείς τάφοι μετά σκελετών εύρέθησαν παρά τον λιθόστρωτον
διάδρομον — μεσημβρινώς — καί παρά τον νάρθηκα αραιότεροι. Έν τινι
μεταξύ τών δευτέρων τούτων εύρέθησαν τρεις όμοϋ σκελετοί, πιθανόν δείγμα
βεβιασμένης ταφής διαπιστουσης σφαγήν εξ επιδρομής ή λοιμώδη νόσον.
’Έν τινι άλλω εντός τοϋ δεξιού κλιτούς παρά την θυραν καί ύπό τον μεσημ
βρινόν τοίχον 1 εύρέθησαν δυο όμοϋ σκελετοί, ών εις παιδιού. Τάφοι εντός
τού ναού εύρέθησαν καί εν τφ μεσαίφ κλίτει παρά την θυραν, ών ό μέν εις
είχε σκελετόν εις την κανονικήν θέσιν, 6 δέ ετερος εις άποκλίνουσαν καί τάς
κεφαλάς προσεγγιζούσας ούτως, ώστε άμφότεροι οί τάφοι άπετέλουν δξεϊαν
γωνίαν. Τρεις έτι τάφοι μεταξύ δλων είχον θέσιν μή κανονικήν (έκ Δ. προς Α.).
Ό εις Ιξ αυτών εύρέθη μεταξύ τών τοίχων τής ύποτιθεμένης στοάς. Πάντες
ούτοι πλήν τού τελευταίου ήσαν καλυβόσχημοι, καλυπτόμενοι ύπό μεγάλων
καί πλαισιωμένων κατά τάς τρεις πλευράς κεραμίδων — στρωτήρων, ούτως
ώστε ν’ άποτελώσι γωνιώδη τόξα. Ό τελευταίος είχε πλάκας ορθός (σχιστόλι
θου) προς τήν κεφαλήν καί τούς πόδας, εκατέρωθεν δέ κεραμίδας, μεταξύ
τών οποίων εύρέθη καί ή εν είκ. 7 μόνη ακέραια. Έκαλύπτετο δέ ύπό ορι
ζοντίων πλακών επίσης σχιστόλιθου.
*
* *
Επιγραφή ούδεμία προς τό παρόν εύρέθη. Δέν αποκλείεται δμως διά
βαθυτέρων καί εύρυτέρων ερευνών νά έξαχθώσι καί άλλα διάφορα αντικεί
μενα καί επιγραφή τις.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗΣ

1 Έκ τούτου εξάγεται δτι τουλάχιστον ό είς έκ τών δύο μικρότερων ναών ήτο ό
αρχαιότερος, έν ω έτάφησαν οί δύο νεκροί καί έφ’ οΰ βραδύτερον έκτίσθη ό μεγαλείτερος ναός, οΰ ό μεσημβρινός τοίχος έπεσεν έπί τού προϋπάρχοντος τάφου.
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