
20. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΣΑΜΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Εις τήν Σάμην, μίαν των τεσσάρων αρχαίων πόλεων της Κεφαλληνίας, 
διατηρούνται, ως γνωστόν, σημαντικά τμήματα του τείχους ως καί άναλημ- 
ματικοί τοίχοι των άρχαίων άνδήρων, των οποίων τήν κατασκευήν έπέβαλλεν 
ή επί των κλιτύων των δύο λόφων θέσις τής πόλεως. Εις τό κέντρον περίπου 
τής σημερινής κωμοπόλεως, κάτωθι του άποτόμως ύψουμένου ΒΑ. λόφου, έφ’ 
οδ ή Μονή των 'Αγ. Φανέντων, σώζονται τα ερείπια ρωμαϊκού βαλανείου (πίν. 
104α). “Εν διαμέρισμα αυτού διετηρεΐτο εις τόσον καλήν κατάστασιν ακόμη 
προ μιας ή δύο γενεών, ώστε έχρησιμοποιεΐτο ώς έργοστάσιον άποστάξεως 
οινοπνεύματος. Τό κτίσμα όμως άπό τινων έτών εΐχεν έρειπωθή καί έχρησί- 
μευεν ώς τόπος έναποθέσεως άπορριμμάτων, άλλα πάντοτε ήτο γνωστόν ώς 
τό «ρακόσπιτον». Ό Ο. Riemann μνημονεύει δι’ ολίγων τά έρείπια αυτά εις 
τό σύγγραμμά του περί των Ίονίων Νήσων (Recherohes archeologiques sur 
les lies ioniennes II, Cephalonie, Paris 1879, σ. 42).

’Ενδιαφέρον βεβαίως άντικείμενον έρεύνης θά άπετέλουν τά μνημεία τής 
κλασσικής καί τής ελληνιστικής έποχής, έν τούτοις άναγκαίαν, κατά πρώτον 
λόγον, έθεώρησατήν άνασκαφήν καί τήν συντήρησιν τού μνημονευθέντος ρωμαϊ
κού βαλανείου, διασωζομένου, κατά τά φαινόμενα, όσον σπανίως άλλα όμοια 
παρ’ ήμΐν. Τούτο δέ καί προς τό συμφέρον τής κωμοπόλεως, ή οποία, διά τής 
άνασκαφής θά έκέρδιζεν ένα άξιοθέατον άρχαιολογικόν χώρον. Ή μελέτη άπό 
άρχιτεκτονικής άπόψεως τού κτηρίου παρουσίαζεν ένδιαφέρον, άλλά καί ή με
γάλη έπίχωσις παρείχε τήν ελπίδα κινητών ευρημάτων, ώς ή πρό τίνος εύρε- 
θεΐσα τυχαίως εις παρακείμενον ιδιωτικόν κήπον, χαλκή εικονιστική κεφαλή 
έξοχου τέχνης τού 3ου μ.Χ. αΐώνος. Πράγματι εις τό επί τής δυτικής κλιτύος τού 
λόφου ωκοδομημένον βαλανεΐον, τά προς τήν πλευράν τού λόφου κείμενα διαμε
ρίσματα είναι κεκαλυμμένα υπό έπιχώσεως ύψους 4 μ., δθεν καί ή πληρεστέρα 
διατήρησίς των. Διά τεχνικούς λόγους όμως ή έρευνα ήρχισεν άπό τά προς 
Δ. διαμερίσματα καί έπροχώρησε μέχρι τών ορίων τών ιδιωτικών οικοπέδων, 
εις τά όποια θά ήδύνατο έν τώ μέλλοντι νά έπεκταθή, μετά τήν άπαλλοτρίω- 
σίν των.

Έκ τού σχεδιογραφήματος τής κατόψεως (είκ. 1) γίνεται φανερόν, ότι έπί 
τού παρόντος άπεκαλύφθη μόνον τό ΒΔ. τμήμα τού βαλανείου, έκτεινομένου 
έτι πρός Α., προς Ν., καί προς Δ. Προς τήν δυτικήν πλευράν εύρέθη υπαίθριος 
διάδρομος, πλάτους 3 μ. περίπου, διαχωρίζων τά Α. άπό τά Δ. διαμερίσματα.
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Ό διάδρομος είναι έπεστρωμένος μέ λιθίνας πλάκας καί οπτόπλινθους. Τό 
προς Ν. τμήμα αυτού κεΐται εις ύψηλότερον έπίπεδον, εις τό όποιον οδηγεί μία 
βαθμός έκ δύο ορθογωνίων λίθων. Τοϋτο συνέχεται προς τετράγωνον, υπαί
θριον ωσαύτως χώρον, τοϋ οποίου τό δάπεδον κοσμείται διά ψηφιδωτού (είκ. 2)

Είκ. 1. Κάτοψις τοϋ ρωμαϊκού βαλανείου τής Σάμης.

καί έ'χει είς τήν ΝΔ. γωνίαν λιθίνην λεκάνην συλλογής καί άποχετεύσεως των 

όμβριων ύδάτων.
Τό χαμηλότερον μέρος τοϋ διαδρόμου έπικοινωνεΐ πάλιν διά κλίμακος μέ 

προθάλαμον όδηγοΰντα προς αίθουσαν, διαστάσεων 8.50x5.50 μ. Οί τοίχοι 
διατηρούνται εις ύψος 3.50μ. ’Έξω τού δυτικού τοίχου έχουν προστεθη πεσσοί 
άντιστηρίξεως κατά διαστήματα, μη όργανικώς συνδεδεμένοι προς αυτόν. ’Αξιο
σημείωτος είναι ή διαμόρφωσις προεξοχών τών τοίχων εις τάς έσωτερικάς
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γωνίας της αιθούσης, δπως καί των άλλων, προς ένίσχυσιν τής έκ των ωθή
σεων άναγκαιούσης άντιστάσεως των στηριζόντων ί'σως καμαροσκεπή στέγην 
τοίχων. 'Η αίθουσα είναι εύρυτέρα των άλλων, το δε καταστραφέν δάπεδόν 
της έστηρίζετο έπί στυλίσκων ύποκαύστου έκ στρογγύλων οπτόπλινθων, των

Είκ. 2. Ψηφιδωτή διακόσμησις τοϋ δαπέδου τής υπαίθρου αυλής τοϋ βαλανείου τής Σάμης.

οποίων τινές εόρέθησαν κατά μήκος των δύο μακρών τοίχων. Έκτος τής προς 
τον προθάλαμον θύρας, τής όποιας σώζεται τό λίθινον κατώφλιον, ή αίθουσα 
έπικοινωνεΐ διά δευτέρας θύρας—διατηρούσης τά λίθινα, κατώφλιον καί άνώ- 
φλιον,—πρός τον άνατολικώς αύτής κείμενον θάλαμον, διαστάσεων 5χ5.50μ., 
έχοντα έπίσης ύπόκαυστον. Τοϋ δαπέδου, κοσμουμένου διά ψηφιδωτού, σώζεται 
μικρόν τμήμα παρά την ΝΔ. γωνίαν (εΐκ. 3). Μεγάλοι όγκοι έκ τής τοιχοδομίας, 
ιδίως τής άνατολικής πλευράς, έχουν καταπέσει έξω τοϋ κτηρίου. Διεπιστώθη
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οτι επί του άνατολικοϋ τοίχου ήνοίγετο παράθυρου τοξοειδές, τοποθετημένου 
οόχί άκριβώς είς τον άξονα τής έναντι αύτοΰ θύρας, άλλά κάπως άσυμμέτρως.

Άνεσκάφη έν μέρει καί τρίτος θάλαμος, διαστάσεων 6Χ 5μ., νοτίως του προη
γουμένου, επικοίνωνών προς αύτδν διά θύρας, τής οποίας πάλιν σώζεται κατά 
χώραν το λίθινου κατώφλιον (πίν. 104 β). 'Ο θάλαμος σχηματίζει εις την άνα
τολικήν πλευράν ορθογώνιον προεκβολήν στεγαζομένην μέ καμάραν χαμηλο- 
τέραν τής στέγης τοϋ θαλάμου, διότι επί του βορείου τοίχου διατηρείται ή

Είκ. 3. Τμήμα τής ψηφιδωτής διακοσμήσεως τοΰ δευτέρου 
θαλάμου τοΰ βαλανείου τής Σάμης.

αρχή τής καμπύλης, σχηματιζομένης διά τής βαθμιαίας προεξοχής των οπτό
πλινθων τής τοιχοδομίας. 'Η καμάρα αύτή έστέγαζε τήν δεξαμενήν θερμού 
υδατος, ύπερκειμένην τοΰ υπογείου πυραύνου. ’Εντεύθεν βεβαιοΰται ό προορι
σμός τοΰ θαλάμου ώς θερμού λουτρού. Τό δάπεδον αύτοΰ, στηριζόμενον επί 
στυλίσκων έξ οπτόπλινθων, έ'χει καταρρεύσει κατά μέγα μέρος, πλήν ζώνης 
παρά τούς τοίχους, όπου διατηρούνται υπολείμματα τής ψηφιδωτής διακοσμή- 
σεως: πλαίσιον έξ όφιοειδώς έλισσομένης κληματίδος μετά φύλλων κισσού καί 
σπειροειδών βλαστών, περιβαλλούσης σειράν άκτίνων, έναλλάξ έρυθρών καί 
κυανών. Τοΰ έλλείποντος κεντρικού θέματος διατηρείται μόνον μέρος τοΰ 
πλαισίου έκ σειράς βαθμιδωτών πυραμίδων (είκ. 4).

Γο ψυχρόν λουτρόν δύναται νά τοποθετηθή είς τό διαμέρισμα τό κείμενον 
νοτίως τοΰ ψηφιδωτού τής υπαιθρίου αύλής. Ενταύθα άπεκαλύφθη δεξαμενή 
άπολήγουσα δυτικώς είς άψΐδα, μή άνασκαφεΐσα έξ ολοκλήρου, διότι τό μεγα
λύτερου μέρος αύτής κεϊται υπό τον κήπον τής παρακειμένης ιδιωτικής οικίας. 
Ό χώρος στερείται ύποκαύστου προς θέρμανσιν.

Τό θεμέλιον τού έξωτερικοΰ τοίχου τών δυτικώς τού διαδρόμου κειμένων
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διαμερισμάτων άπεκαλύφθη εις εκτασιν 7μ. άπό Β. προς Ν. 'Ως είναι εύλογον, 
εις τα διαμερίσματα αύτά, μακράν της κλιτύος του λόφου και άπροστάτευτα ύπό 
μεγάλης έπιχώσεως, οί τοίχοι δεν σώζονται ύπεράνω τοϋ επιπέδου του δαπέδου. 

'Η τοιχοδομία έν γένει σύγκειται έξ οπτόπλινθων, διαστ. 0.30x0.30

Ε’ικ. 4. Το ψηφιδωτόν δάπεδον τοΰ τρίτου θαλάμου τοϋ βαλανείου τής Σάμης (caldarium).

πάχ. 0.03μ., μετά κονιάματος, οΐ δέ τοίχοι έχουν πάχος 0.75-0.88μ. Έσημειώθη 
άνωτέρω ή εις τάς έσωτερικάς γωνίας σχηματιζομένη προεξοχή, ή οποία είναι 
διπλή είς τάς γωνίας τής βορείου πλευράς τής αιθούσης τοΰ θερμού λουτροΰ 
(πίν. 105α). Άξιοσημείωτον είναι τό σύστημα θερμάνσεως καί κυκλοφορίας 
τοϋ θερμού άέρος μεταξύ των θαλάμων: τά ύπόκαυστα έπικοινωνοΰν διά τοξο- 
κορύφων άνοιγμάτων των θεμελίων, τά όποια στηρίζουν τούς διαχωριστικούς 
τοίχους των θαλάμων (πίν. 105β). Άφ’ έτέρου παρετηρήθη εις τούς τοίχους 
ή κατασκευή διπλών τοιχωμάτων μέ ένδιάμεσον κενόν, δηλ. είδος έπενδύσεως 
των τοίχων διά τής επαλλήλου τοποθετήσεως, καθέτως, ορθογωνίων όπτο-
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πλίνθων άντιστηριζομένων διά κωνοειδών προεξοχών τοϋ κέντρου αυτών επί 
της επιφάνειας τών τοίχων. Ούτως άφίνεται έσωτερικώς κενόν Ο.ΙΟμ., τό όποιον 
επικοινωνεί μέ τά ΰπόκαυστα διά την κυκλοφορίαν τοϋ θερμού άέρος έντός τών 
τοίχων καί τήν θέρμανσιν τοϋ όλου κτηρίου (πίν. 106β). 'Η τεχνική τοιούτων 
κατασκευών είναι βεβαίως γνωστή έκ σωζομένων βαλανείων έξω τής Ελλά
δος, αλλά δεν γνωρίζω άν παρ’ ήμΐν, εις ρωμαϊκά λουτρά, έχει διασωθή πλήρες 

τό σύστημα τής θερμάνσεως.
Δεν ήδυνήθην νά διακριβώσω τίνα προορισμόν είχε στενόμακρος χώρος, 

πλάτους 1 μ. περίπου, έξω τής δυτικής πλευράς τοϋ θερμού λουτροΰ, άλλά μέ 
τήν πρόοδον τών άνασκαφών τό όλον σχέδιον καί ή διαίρεσις τοϋ κτηρίου θά 
καταστοΰν σαφέστερα. Ό στενόμακρος χώρος, άστρωτος καί άνευ ύποκαύστου, 
προσεφέρετο εις τήν έρευναν βαθυτέρων τοϋ δαπέδου στρωμάτων, προς συνα
γωγήν άρχαιολογικών τεκμηρίων χρονολογήσεως. Άνασκαφή διενεργηθεΐσα 
εις βάθος 1.20μ. κατά μήκος τών παραλλήλων θεμελίων, άπέδωσεν άποτμή- 
ματα αγγείων όψιμων ελληνιστικών καί πρωίμων ρωμαϊκών χρόνων, πολλά 
όστρακα πινακίων τής κατηγορίας terra sigillata καί άποτμήματα κυαθίων μέ 
άναγλύφους διακοσμήσεις διονυσιακών σκηνών, γνωστών ώς προς τήν προέλευσίν 
των άπό τά εργαστήρια τής Κορίνθου (πίν. 106α καί 107β). Ταΰτα χρονολο- 
γοΰνται περί τό 200 μ.Χ. καί παρέχουν τό όριον τής ίδρύσεως τοϋ βαλανείου.

Λύχνοι τοϋ τύπου τοϋ πίν. 106α εύρέθησαν υπέρ τό δάπεδον. Τεκμήριον 
βεβαίου χρονολογικού ορίου τών προ τής καταστροφής χρόνων έχομεν χαλκοΰν 
ρωμαϊκόν νόμισμα (πίν. 107γ.δ) τοϋ Λικινίου πατρός (308-324 μ.Χ.). Εμ
πρόσθια όψις : IMP LIC LICINIUS PF AUG- Προτομή προς δεξιά. ’Όπισθεν : 
IOV1 CONSERVATORI AUG GGN εις τό έξεργον SIS δεξιά Δ, Ζευς ίστά- 
μενος αριστερά, κρατών σκήπτρον καί Νίκην. Προ αύτοΰ αετός μέ στέφανον 
εις τό ράμφος του (πρβ. Cohen VII, άριθ. 123). Έκ τοϋ στρώματος τής 
καταστροφής τοϋ κτηρίου προέρχεται καί άπότμημα μικρας μαρμάρινης κεφα
λής γέροντος «φιλοσόφου» (πίν. 107α), τής όποιας διατηρείται μόνον τό 
κάτω τής ρινός μέρος τοϋ προσώπου καί ό λαιμός, φέρων εις τήν βάσιν του 
στρογγύλον τόρμον προς ένθεσιν (σωζ. ύψος 0.12μ., διάμ. τόρμου 0.025μ.). 
'Η εργασία τοϋ γλυπτού είναι έπιπολαία, ή τεχνοτροπία ανήκει εις τούς όψι

μους ρωμαϊκούς χρόνους.
Έκ τής διερευνητικής παρά τό θεμέλιον τάφρου προέρχεται ενδιαφέρον 

εύρημα ογκώδους κυλινδροειδούς όπτοπλίνθου μέ υπολείμματα έκ χύσεως 
χαλκοΰ. Άν τό εύρημα τοΰτο συνδυασθή προς τήν χαλκήν εικονιστικήν κε
φαλήν, τήν μνημονευθεϊσαν ανωτέρω, οδηγεί εις τήν ύπόθεσιν τής ΰπάρξεως 
κατά χώραν εργαστηρίου Χαλκοπλαστικής, εις τό όποιον ίσως οφείλεται καί τό 
έξοχον πλαστικόν έργον, δημοσιευθέν εις τήν ΑΕ 1960, σ. 141-154 πίν. 7-11.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ
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ΠίΝΑΞ 104 ΠΑΕ 1959.—20. ΛΝΛΣΚΑΦΗ ΕΝ ΣΛΜΙ,Ι ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

α. ’Άποψις τοϋ ρωμαϊκού βαλανείου τής Σάμης, γνωστού ώς «ρακόσπιτον».

β. Λίθινου κατώφλιον θύρας τοϋ θαλάμου Γ.
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β. Τοξοκόρυφα άνοίγματα των θεμελίων.
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ΙΙΙΝΛΞ 106 ΠΑΕ 1959 —20. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΧ ΣΑΜΙΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

α. ’Όστρακα άγγείων μέ άνάγλυφον κόσμησήν έκ του ρωμαϊκού βαλανείου τής Σάμης 
καί λύχνος έκ τής έπιχώσεως τού βαλανείου.

β. Διπλοΰν τοίχωμα διά τήν κυκλοφορίαν τής θερμότητος.
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α. Άπότμημα μαρμάρινης κεφαλής καί β. Άγγεΐον μέ άνάγλυφον διακόσμησιν 
έκ τοϋ ρωμαϊκού βαλανείου τής Σάμης.

γ. Νόμισμα τοϋ Λικινίου πατρός.
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