
12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

(Πίν. 63)

Ή κατά το 1968 γενομένη άνασκαφή είς τον ναόν τών Μέσων Λέσβου 
περιωρίσθη εις τά εξής σημεία: Εξωτερικούς καί κατά μήκος τής νοτίας 
πλευράς τοΰ ναοΰ καί βορειοδυτικούς αυτοΰ, εντός τοΰ κτήματος τοΰ ’Απο
στόλου Θεοδοσίου.

1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ.
Κατά μήκος τής νοτίας πλευράς τοΰ ναοΰ 
είχε γίνει έναρξις τής άνασκαφικής έρεΰνης 

κατά τό 1967 (ΠΑΕ 1967, σ. 100). Τότε εντελώς επιφανειακή ερευνά είχε 
φέρει εις φως τά ανώτατα μέρη πλήθους αρχιτεκτονικών μελών, κυρίως 
σπονδύλων τών κιόνων τοΰ ναοΰ καί τμήματα τής λίθινης σίμης μετ’ ανά
γλυφου φυτικής διακοσμήσεως (ΠΑΕ 1967, πίν. 80β, 81α). Περαιτέρω 
έρευνα τοΰ χώρου είς βάθος άπέδωκε πλουσιωτάτην συγκομιδήν, άποκαλΰ- 
ψασα τοποθετημένους μετά τάξεως 26 ακεραίους σχεδόν σπονδύλους τών 
κιόνων τοΰ ναοΰ καί νέα τεμάχια τής σίμης είς άρίστην κατάστασιν, εξ ών 
έ'ν—είς πλείονα τεμάχια— μήκους 1.05 μ. σφζεται πλήρως. Ή διατήρη- 
σις τοΰ ανάγλυφου φυτικοΰ διακόσμου είναι τοιαΰτη ώστε νά νομίζη τις δτι 
μόλις έξήλθε τών χειρών τοΰ τεχνίτου (πίν. 63α). Ή διατήρησις αυτή παρα- 
τηρεΐται είς άπαντα τά μέλη τοΰ ναοΰ, τά όποια έφυλάχθησαν εντός τής 
γής. Άντιθέτως εκείνα τά όποια έδέχθησαν την έπίδρασιν τών ατμοσφαι
ρικών μεταβολών παρουσιάζουν επιφάνειαν έφτθαρμένην. Αί έκ μαρμάρου 
λεοντοκεφαλαί τής σίμης δμως δεν διετηρήθησαν λόγφ τής υπό τής υγρα
σίας φθοράς τοΰ μαρμάρου (ΠΑΕ 1967, σ. 100 πίν. 81β).

Οί σπόνδυλοι είναι παρατεταγμένοι κατά μήκος τοΰ ναοΰ, πλησιέστατα 
προς αυτόν (άπόστασις 1.30 - 1.90 μ.), όρθιοι καί άποτελοΰν συνεχές φράγμα 
(πίν. 63β). Δεν δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι προεφύλαττον οίανδήποτε κατα
σκευήν ή καλλιέργειαν από τών ύδάτων. Πιθανόν φαίνεται δτι άπεμακρΰν- 
θησαν τοΰ ναοΰ κατά την παλαιοχριστιανικήν εποχήν διά νά καταστή χρή
σιμος ό χώρος αυτοΰ (ίσως διά τήν οίκοδόμησιν τής βασιλικής) ή ακόμη 
διά τήν στερέωσιν τοΰ πέριξ τοΰ ναοΰ άσταθοΰς καί ελώδους εδάφους. Εις 
τινα σημεία οί σπόνδυλοι διακόπτονται καί αντικαθίστανται υπό λίθων τοΰ 
ναοΰ, άλλαχοΰ δέ είναι ύπτίως τοποθετημένοι. Κατά τό ΝΔ. τοΰ ναοΰ σχη
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ματίζονται, έξωτερικώς, τέσσαρες χώροι, των όποιων ό προορισμός, ελλείψει 
ευρημάτων, παραμένει άδιάγνωστος. ’Ίσως δμως άπετέλουν βοηθητικούς 
χώρους τοΰ συγκροτήματος τής βασιλικής, είδος κελλίων χρησίμων διά τό 
προσωπικόν τής εκκλησίας ή την φΰλαξιν πραγμάτων. Ή άνωδομία των 
δωματίων ήτο είτε εξ ωμών πλίνθων είτε, πιθανώτερον, έξ αργών λίθων, 
τών οποίων μεγάλη ποσότης εύρέθη κατά τήν άνασκαφήν. 'Ως δάπεδον τοΰ 
τελευταίου προς Δυσμάς χώρου εύρέθη κρηπίδωμα εκ λίθων τοΰ ναοΰ, είκο- 
νιζόμενον εν ΠΑΕ 1967, πίν. 75α’ βλ. καί σ. 98.

Ή άποκάλυψις εφέτος τοσοΰτου άρχιτεκτονικοΰ ύλικοΰ επιβάλλει νέαν 
μελέτην τοΰ ναοΰ. ’Ήδη εις τήν πλησίον τοΰ μνημείου κτισθεΐσαν αποθή
κην έχει συγκεντρωθή μέγας αριθμός θραυσμάτων μετ’ αναγλύφων κοσμη
μάτων. Ή έρευνα επίσης τής περί τον ναόν περιοχής αποδίδει συνεχώς νέα 
τεμάχια, πλησιέστατα δέ τοΰ ναοΰ (ΝΔ.), εντός καλάμων κλπ. υδροχαρών 
φυτών σιόζεται παλαιόν λιθόστρωτον πλήρες θραυσμάτων έκ τοΰ ναοΰ.

Εις τάς νοτίως τοΰ ναοΰ έπιχώσεις ούδέν τό
2. ΔΟΚΙΜΗ ΒΟΡΕ1ΩΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ. , ζ ,

άναγομενον εις τήν αρχαιότητα (πλην βε
βαίως τών αρχιτεκτονικών μελών) εύρέθη. Κατά τήν ΝΑ. γωνίαν μόνον, 
εις χώρον έρευνηθέντα ύπό τοΰ Koldewey, εύρέθη θραΰσμα κορινθιακού, 
πιθανώς, αγγείου. Τό μεμονωμένον τοΰ εύρήματος δεν επιτρέπει τήν συναγω
γήν χρησίμων συμπερασμάτων, οπωσδήποτε δμως τό θραΰσμα προέρχεται 
έκ τοΰ περί τον ναόν χώρου.

Βορείως τοΰ ναοΰ, εντός τοΰ κτήματος τοΰ Ά. Θεοδοσίου, τό έδαφος 
γίνεται ανωφερές καί αι έπιχώσεις δεν φαίνονται ταραγμέναι εκ τών πλημ
μυρών τοΰ ποταμού. Δοκιμή γενομένη εις δύο σημεία (τάφροι μήκους 2 μέ
τρων, πλάτους 0.50-0.70) έδειξαν δτι εις μικρόν βάθος, 0.70-1 μ., συναν
τιόνται θραύσματα τεφρών λεσβιακών αρχαϊκών αγγείων. Ούτω πιστοποιεί
ται άνασκαφικώς δτι ό χώρος έσυχνάζετο κατά τήν αρχαϊκήν εποχήν.

Ή μελλοντική έρευνα τοΰ χώρου πρέπει νά άποβλέψη, άφοΰ λυθούν 
τά τεχνικά προβλήματα τής άνασκαφής, εις τήν εύρεσιν τοΰ αρχαϊκού ναοΰ 
τών Μέσων είτε ύπό τον ύπάρχοντα ναόν είτε πλησίον.

Διά τής γενομένης κατά τό 1967 καί 1968 έρεύνης εις τον χώρον τοΰ 
ναοΰ τών Μέσων έπεδιώχθη, κατ’ αρχήν, ή άποκάλυψις τοΰ ύπό τήν φυ
τείαν καί τήν ίλύν έξαφανισθέντος από μακροΰ σημαντικωτάτου μνημείου, 
ή άναχαίτισις τής ύπό τών χωρικών προκαλουμένης φθοράς του καί ή προ
στασία από τής συνεχούς διαρπαγής ύπό Ελλήνων καί ξένων, τών ωραίων 
διακεκοσμημένων αρχιτεκτονικών μελών του. Οι σκοποί αυτοί, δύναμαι νά 
εί'πω, έπετεύχθησαν κυρίως διά τής, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Έται- 
ερίας, κατασκευής αποθήκης, δπου ασφαλώς φυλάσσονται χιλιάδες θραυ
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σμάτων τοΰ ναοΰ. ’Απώτερος σκοπός υπήρξεν ή διαφώτισις ιστορικών προ
βλημάτων τοΰ ναοΰ (βλ. ΠΑΕ 1967. σ. 96). Ταΰτα δεν έλυθησαν λόγφ τής 
ανυπαρξίας ευρημάτων, μικροαντικειμένων καί κυρίως επιγραφών. Έτονί- 
σθη δτι οΰδέν τεμάχιον επιγραφής εύρέθη κατά τό 1967' τό αυτό συνέβη 
καί κατά τό 1968. Ή προς την κατεύ9υνσιν αυτήν ερευνά μου δεν περιω- 
ρίσθη μόνον εις τον χώρον τοΰ ναοΰ άλλ’ έξετά-θη εις την περιοχήν τοΰ 
κόλπου τής Καλλονής, άνευ αποτελέσματος πάντοτε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΤΤΕΤΡΑΚΟΣ
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α. Τεμάχια σίμης.
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