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ί'να άπό ΘεοΟ και της Χριστιανικής άρχαιότητος άρξηται, 
τον δέ- εις τήν περιώνυμον τοΟ ’Αναξαγόρα πατρίδα, τάς 
άρχαίας Κλαζομενάς, ένθα ήδη έξεστιν άγάλλεσθαι έπί 
τή άφθονίι»; και σημασία των εύρημάτων. Εύτύχημα ό'τι 
το εργον τής έταιρείας παρηκολούθησε μετά τοΟ δια- 
φέροντος, ό'περ άδιαλείπτως δεικνύει, μη λησμονήσας παρά 
τον βροτολοιγόν Άρην καί τής Παρθένου τήν λατρείαν 
ή A. Β. Ύ. ό πρϊγκιψ Νικόλαος, ό άντιπρόεδρος τής 
τής εταιρείας, τής έκεϊ έργασίας τοΟ δποίου τής προσω
πικής άποτέλεσμα ΰπήρςεν ή ένισχυσις τοΟ έργου αυτής 
διά τής παροχής δαπάνης 20,000 διά τάς άνασκαφάς τής 
Εφέσου καί των Κλαζομενών παρά τής προθυμοτάτην 
παρασχούσης τήν ΰποστήριξιν 'Υπάτης 'Αρμοστείας τής 
Σμύρνης. Προς τήν A. Β. 'Υψηλότητα καί τον "Υπατον 
'Αρμοστήν, τον καί μείζονα ύλικήν ένίσχυσίν ΰποσχό- 
μενον καί παρασκευάζοντα εις τό μέλλον, το Συμβούλων 
καί δημοσίμ αποτείνει τάς θερμοτέρας των εύχαριστιών.

Καί πρώτον περί των κατά τήν άνασκαφήν τής ’Εφέ
σου, ήτις παρέσχε μεγίστην όντως συμβολήν εις τήν 
περί τής Βυζαντιακής τέχνης γνώσιν. Αυτή έξετελέσθη 
διά τοΟ έφορου τών Βυζαντιακών αρχαιοτήτων κ. Γ. 
Σωτηρίου, ό όποιος ήρεύνησε τά έρείπια τοΟ μεγαλο- 
πρεποΟς ναοΟ τοΟ 'Αγ. Ίωάννουτοΰ Θεολόγου, τοΟ κατά 
τόν C” αιώνα ίδρυθέντος ύπό τοΟ αύτοκράτορος Ίουστι- 
vtavoO, εντός τοΟ όποιου ύπήρχε καί μέγα προσκύνημα τών 
χρόνων έκείνων, ό τάφος τοΰ ΕύαγγελιστοΟ. Τόν ναόν 
κατέστρεψαν οί ΣελδσοΟκοι ΤοΟρκοι κατά τόν ιδ’ αιώνα 
κτίσαντες έκ του ύλικοΟ αύτοΟ τφ 1375 μέγα τέμενος 
τοΟ έγγόνου τοΟ Άϊδίν Ίσα. Τά έρείπια τοΟ ναοΟ κατα- 
λαμβάνουσιν δ'λον τό πλάτος τοΟ έπί τοΟ λόφου τής ’Εφέσου 
ΒυζαντιακοΟ Κάστρου, 132 μέτρων. Τά άποκαλυφθέντα
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μέρη τοΟ ναοΰ εις βάθος ο που μέτρων, τά λοιπά ευρή
ματα πάντα, ψηφιδωτά κλπ., δηλοΰσι σαφώς την μεγα
λοπρέπειαν τοΟ οικοδομήματος. Εφέτος άπεκαλύφθη μό
νον τ'ο ιερόν βήμα, ώρίσθησαν δέ και αί διαστάσεις τοΰ 
ναοΰ, ό όποιος ύπερβαίνει εις μήκος την αγίαν Σοφίαν 
τής Κων/πόλεως, άνέρχεται δηλ. τό μήκος τούτου εις 
120 μέτρα περίπου άπέναντι 93 εκείνης. Γό πλάτος ήτο 
60 μέτρων. Ό ναός, εχων και έξωθεν τό σταυροειδές σχή
μα, έστεγάζετο όπό 5 τρούλλων. Η μεγάλη άψίς του 
ναοΰ, διαμέτρου 12,20, άπέναντι 10,08 τής άγιας Σο
φίας, διασώζει πλουσίαν δρθομαρμάρωσιν μετά γλυφών, 
έν μέσω δέ τό σύνθρονον, οδ σώζονται αί βάσεις τοΰ 
Έπισκοπικοΰ θρόνου. Προ τής άψΐδος άνεφάνη δ τετράε
δρος κιονίσκος τής άγιας τραπέζης συγκρατούμενος διά 
σιδηρών γόμφων επί του μαρμάρινου εδάφους τοΰ ναοΰ. 
Εκατέρωθεν τής άψΐδος ύπάρχουσι πεσσοί μαρμάρινοι, 
ίσως έκ τών μαρμαρίνων βαθμιδών τοΰ έγγύς ’Αρτεμι
σίου, άπό τούτων δέ σχηματίζονται μεγαλοπρεπείς κιο- 
νοστοιχίαι προς Δ. μέχρις ετέρων έκ τιτανόλιθου κολοσ
σιαίων πεσσών περιμέτρου 16 μ. ’Επί τών κορμών τών 
κιόνων ύπάρχουσιν έπιγραφαί καί δεήσεις προς τον «ήγα- 
πημένον θεολόγον» Άνευρέθησαν καί κιονόκρανα μετά 
έλίκων ’Ιωνικών κυβοείδοΰς σώματος καί λίαν τα
πεινών φύλλων άκάνθου εκατέρωθεν εγκολπίου. Εις άπά- 
στασιν 9 μ. καί 0,50 άπό τής 'Αγίας Τραπέζης καί έν 
μέσω που τφ ναώ, ένθα παλαιότερον δ άμδων, ύπάρχει 
κτίσμα έν είδει Μαυσωλείου ή ναϊδρίου, άποκεκλεισμένου 
άπό τοΰ λοιποΰ μέρους τοΰ ναοΰ διά τών πεσσών, τών 
τοίχων τής άψΐδος καί τών κιονοστοιχιών, μεταξύ τών 
δποίων ύπάρχουσιν ύψηλά θωράκια. Τό κτίσμα τοΰτο, εις 
ύψος 1,1/2 μέτρου διασωθέν, έχει διπλοΰς τοίχους μετ’

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:37 EEST - 13.56.182.168



16 Άνασκαφή ’Εφέσου καί Κλαζομενών. I1AR 1921

όρθομαρμαρώσεως καί τοιχογραφιών, ών ίχνη εντ'ος 3 
κογχών, σχηματιζομένων εις τ'ο πάχος τοΟ δευτέρου 
τοίχου, μαρμαρόστρωτου διάδρομον, εις 0ν όδηγοΟσι πυ- 
λίδες έκατέρωθεν τοΟ μέσου χτίσματος καί ψηφιδωτόν 
δάπεδον έν τφ κέντρω, παρά τό όποιον άνεφάνη εις βά
θος 1,20 ή αρχή κρυπτής'. Τό κτίσμα τοΟτο άφέθη νά 
έξετασθή κατά τό προσεχές έτος, διά τους επί τοΟ ση- 
μερινοΟ έδάφους μεγάλους όγκους. Ό άνασκάψας νομίζει, 
ότι δεν εΐνε απίθανου νά εύρεθώμεν προ αύτοΟ τοΟ ιεροΰ 
τάφου τοΟ ΕύαγγελιστοΟ, όψουμένου έν είδει Μαυσωλείου 
έν μέσω τοΟ μεγάλου ναοΟ.

Ένδεκάτην καί τελευταίαντών άνασκαφικών έργασιών 
τής έταιρείας, δευτέραν δε τών έν ’Ιωνία, μετά λαμπρών 
αποτελεσμάτων εχομεν την έν Κλ.αζομεναϊς διά τοΟ 
έφόρου κ. Γ. Π. Οικονόμου. Ή έργασία έγένετο έν 
άρχή εις θέσιν ^Μοναστηράκια», μεταξύ Σκάλας Βουρλών 
καί Βουρλών, ένθα κατά κοινήν έκδοχήν ή παλαιά τών 
Κλαζομενών πόλις. Ό τόπος όλος έκεί εινε κατεσπαρ- 
μένος δΓ δστράκων άγγείων άρχαιοτάτων χρόνων καί 
τεμαχίων πήλινων σαρκοφάγων, γνωστών ήδη άπό έτών 
καί άποτελουσών χαρακτηριστικόν γνώρισμα τοΟ τμήμα
τος τούτου τής Ερυθραίας άπό τών Βουρλών ή Βρυούλων 
άχρι τής θαλάσσης τοΟ ΣμυρναϊκοΟ κόλπου. Άπό τής 
πρώτης ημέρας είς βάθος 0,50-0,80 άνεφάνη άθρόα 
σειρά πηλίνων σαρκοφάγων καί όστράκων άγγείων. 
Έκεΐ άπεκαλύφθη μέγα μέρος τοΟ Νεκροταφείου μετά 40 
περίπου σαρκοφάγων πηλίνων, κεκοσμημένων, ούχί 
νεωτέρων ποΟ δευτέρου ήμίσεως τοΟ βου π. X. αϊώ- 
ν°ς. Αδται, 2 μέτρων αί πλεΐσται, εινε άτάκτως τεθει
μένα!, τό πλεϊστον δ’ έπάλληλοι, τών στρωμάτων έξι- 
κνουμένων ένιαχοΟ εις έξ, ίσως δε ήσαν καί περισσότερα.
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