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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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της άψΐδος πρδς προοδιορισμδν τοΰ μήκους του ναοΰ. At 
δυσκολίαι τής δοκιμαστικής ταύτης έρεύνης ήσαν άληθώς άνυ- 
πέρβλητοί' βαρύτατοι ΕσοδομικοΙ λίθοι έκάλυπτον τδ μέσον τού 
πρδς άνατολάς χώρου, καθιστώντες δυσκολωτάτην την έρευ
ναν. Μετεχειρίσθημεν τα έργαλεΐα της Αυστριακής σχολής 
καί δια τού ίκανωτάτου επιστάτου Ν. Ααλούδη, άντιπροσώπου 
έν Έφέσω της Αδστριακης σχολής, δν καί ήμεΐς προσελάβομεν 
έπιστάτην των άνασκαφών, κατετοπίσθη ίκανός άριθμός λίθων, 
έγκατεστήσαμεν δέ καί τδ ντεκοβίλ, ί’να βίπτωνται εύκολώ - 
τερον τα χώματα Δ. τοΰ κάστρου.

Ή εύθεΐα κατά την ανατολικήν πλευράν τομή, ήν έχα - 
ράξαμεν καί ήκολουθήσαμεν, ώδήγησεν ήμάς πρώτον είς την 
ανεύρεση/ κολοσσιαίου πεσσού Εσοδομικώς διά τετραγώνων λίθων 
έκτισμένου καί δεύτερον είς τήν άνεύρεσιν ετέρου δμοίως 
έκτισμένου αλλά μικροτέρου, άπέχοντος τοΰ πρώτου 12 μ. 
'Ο τελευταίος πεσσός συνδέεται πρδς πλινθόκτιστον τοίχον, 
ούτινος τδ άκρον άπεδείχθη ώς ή αρχή της άναζητουμένης 
άψΐδος τοΰ ναοΰ. Κατά τδ τέλος της δευτέρας έβδομάδος διε- 
κόπησαν αΕ δοκιμαστικά! ερευναι καί έγένετο εναρξις συστη
ματικής άνασκαφής ένδς των προσδιορισθέντων μερών τοΰ 
ναοΰ. Έκ των δοκιμαστικών έρευνών άπεδείχθη, δτι ή άνα- 
σκαφή έπεβάλλετο νά άρχίση έκ δύο σημείων ή έκ τών άνευ- 
ρεθεισών πυλών, αί'τινες ύποτίθεται δτι είναι πύλαι νάρθηκος 
τοΰ ναοΰ ή έκ τοΰ ίεροΰ βήματος, ούτινος διεφαίνετο ή θέσις. 
Καίτοι έπίπονον προεκρίναμεν νά άνασκάψωμεν τδ ίερδν βήμα 
καί ούτως ήρχίσαμεν τήν συστηματικήν άποχωμάτωσιν τοΰ 
χώρου τοΰ έκτεινομένου άπδ τοΰ μεγάλου πεσσοΰ μέχρι τοΰ 
Άν. άκρου τοΰ κάστρου.

γ'. Συστηματική άνασκαφή.

Τά άποτελέσματα τής ένεργηθείσης μέχρι τών μέσων τοΰ 
ισταμένου μηνδς άνασκαφής είναι τά ακόλουθα:

Άπεκαλύφθη ή κεντρική ήμικυκλική έσωτερική καί έξω-
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