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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΟΪ ΒΓΖΑΝΤΙΝΟΓ ΝΑΟΙ ΤΟΓ 
ΘΕΟΑΟΓΟΓ ΕΝ ΠΑΑΑΙΑ ΕΦΕΣΩ

Ααμβάνω τήν τιμήν νά υποβάλω λεπτομερή έκθεσιν των 
ένεργηθεισών, δυνάμει τοΰ υπ’ άριθ 356/155 εγγράφου τοΰ 
Συμβουλίου τής ’Αρχαιολογικής έταιρείας άνασκαφών μου 
έπΐ τοΟ παρά τήν Άκρόπολιν τής Βυζαντινής ’Εφέσου χώρου, 
δν κατελάμβανε σεβάσμιον κτίσμα τής Μεσαιωνικής ήμών Αύ_ 
τοκρατορίας, ο Ναός Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, κτισθείς κατά 
τον Βυζαντινόν Ιστορικόν Προκόπιον υπό τοΰ αύτοκράτορος 
Ίουστινιανοϋ τόν 60ν μετά Χριστόν αιώνα, κατά τό υπόδειγμα 
τοΰ μεγάλου ναοΰ των 'Αγ. ’Αποστόλων έν Κωνσταντίνου - 
πόλει, τοΰ Μαυσωλείου των Βυζαντινών αύτοκρατόρων.

Αί άνασκαφαί ήρχισαν τή 26 ’Ιουλίου ε. έ' καί έληξαν 
τή 18 Σεπτεμβρίου ίδιου Ιτους, ήτοι διήρκεσαν δύο περίπου 
μήνας.

α') Κατάατασις τοϋ χώρου πρό των άναακαφών.

Ή κατάστασις τοΰ χώρου, ένθα εκειτο ό ναός πρό τών 
άνασκαφών ήτο τοιαύτη: ΈπΙ μεγίστου πλάτους 132 μ., ήτοι 
έπΐ τοΰ πλάτους τοΰ έξωτερικοΰ κάστρου τοΰ λόφου, είς τήν 
Β. πλευράν τοΰ όποιου καί είς μικράν άπόστασιν άπό τοΰ 
ήρειπωμένου ναοΰ υψοΰται ή άκρόπολις, διεκρίνοντο μόνον 
μεγίστων διαστάσεων στερεώτατοι όγκοι έκ πλίνθων καί έρυ- 
θρωποΰ κονιάματος συνιστάμενοι καί προερχόμενοι έκ τών 
τοΰ ναοΰ- έκ τής διευθύνσεως τών πλίνθων των διακρίνονταί 
ώς μή κείμενοι κατά χώραν, άλλ’ ώς άποσπασθέντες έκ τών 
θόλων τοΰ ναοΰ καί ώς εχοντές άντίστροφον πτώσιν, ύπάρχουσι 
δέ σαφή τά ίχνη τής κατά καιρούς άποσπάσεως έξ αυτών
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πλίνθων, ώς άλλως τε διακρίνει τις όμοιας πλίνθους καί εις τό 
προαύλιον τοΰ μόλις πρό εικοσαετίας άνιδρυθέντος παρά τά 
έρείπια ναϊδρίου και πρδ πάντων εις τούς θόλους του κάτω
θεν αυτού Σελδτζουκικοΰ τζαμιού, τούς κατασκευασθέντας κατά 
τδ 1375 έκ πλίνθων τοΰ νχοΰ.

Πλήν των δγκων τούτων εύρίσκονται είς ώρισμένα σημεία 
καί ίδίως κατά τήν ’Ανατολικήν πλευράν μεγάλοι τετραγωνι
κοί λίθοι έξ ίσοδομικοΰ κτίσματος προερχόμενοι. Κατά χώραν 
εν μόνον σημεΐον διεκρίνετο, ήτοι αί κορυφαί μαρμάρινων 
πλαισίων πύλης κείμεναι κατά τήν νοτίαν πλευράν καί έναντι 
τοΰ σημερινού ναϊδρίου.

β . Δοκιμαστικάϊ ερευναι

'Ως ήτο έπόμενον τδ στάδιον των δοκιμαστικών ερευνών 
ήρξατο άπδ τής άποχωματώσεως τής πύλης ταύτης τοΰ Ναοΰ. 
αποτέλεσμα τής έρεύνης ταύτης ήτο ή άποκάλυψις των πλαι
σίων τής πύλης έπιμελώς διά γλυφών κοσμουμένων καί ή άνεύ- 
ρεσις τοΰ κατωφλιού αύτής είς βάθος 3,50 άπδ τοΰ σημε
ρινού έδάφους. Τδ ύπέρθυρον άνευρέθη τεθραυσμένον είς δύο 
τεμάχια, ήλθον δ’ είς φώς καί δύο τμήματα επιστυλίου μετά 
γλυφών άπολήγοντος είς δδόντας· είς εν δέ τούτων υπάρχει 
κατά τδ μέσον γεγλυμμένον τδ ήμισυ ίσοσκελοΰς σταυροΰ.

Καθορισθείσής ούτω τής ελάχιστης έπιχώσεως τοΰ μνημείου 
έστράφη ή προσοχή πρδς καθορισμόν τοΰ πλάτους αύτοΰ' προς 
τοΰτο δπεβοήθησεν ήμας έτέρα κορυφή πλαισίου πύλης μόλις 
διαφαινομένη είς άπόστκσιν 32 περίπου μέτρων Β. τής άνευ- 
ρεθείσης έτέρας. Ή κατά τδ μέρος τοΰτο δοκιμαστική ερευνά 
εφερεν είς φώς τήν Β. πύλην τοΰ ναοΰ, κειμένην είς τδ αύτδ 
βάθος.

Τής πύλης ταύτης άνευρέθη μόνον τδ άριστερδν πλαίσιον 
έκ λευκοΰ μαρμάρου, κοσμούμενου διά γλυφών κατωτέρας 
τέχνης των πλαισίων τής νοτιάς πύλης.

Τέλος ή δοκιμαστική ερευνά περιωρίσθη είς τδν καθορισμόν
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