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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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τερική άψίς τοΰ Ίεροΰ βήματος τοΰ Ναού διά πλίνθων κα 
έρυθρωποΰ κονιάματος έκτισμένη έπιμελέστατα καί έπενδεδυ- 
μένη έσωτερικώς οι’ δρθομαρμαρώσεως φερούσης γλυφάς, 
έξ ής διέσώθη μόνον τμήμα κατά τό άριστερόν αύτής άκρον.

Ή διάμετρος τής άψΐδος είναι 12,20 επομένως έξέχει 
τοΟ σώματος τοΰ ναοϋ πρδς άνατολάς 6,10 ’Όπισθεν τοΰ 
κέντρου τής άψΐδος καί είς άπόστασιν μόλις 1,10 άπεκα- 
λύφθησαν τά θεμέλια μεσαιωνικού πύργου, άκολουθοϋντος την 
άνατολικήν πλευράν τοΰ Βυζαντινοΰ κάστρου και σχηματίζο- 
μένου ήμικυκλικώς έξωτερικώς.

Ή ήμικυκλική άψίς τοΰ Ίεροΰ βήματος τοΰ Ναοΰ άρχε- 
ται έκατέρωθεν άπά συμπλέγματα τοίχων διασωθέντα είς ύψος 
3 μ. (ή έπίχωσις κατά τό μέρος τοΰτο δπερβαίνεί τά 5 μ.), 
έξ ών τό πρώτον είναι πλινθόκτιστον, τό δέ δεύτερον ίσοδο- 
μικός διά λίθων ώκοδομημένος πεσσός, είς δν προσκολλάται 
όμοίως έκτισμένος τοίχος συνδέων τόν πεσσόν πρός τόν πλιν- 
θόκτιστον τοίχον άπό τοΰ όποίου άρχεται ή άψίς. Ή άψίς 
μετά των τοίχων έν κατόψει σχηματίζουσι σταυρόν (βλέπε 
συνημμένην κάτοψιν).

Έκ τοΰ μέσου των τελευταίων πεσσών άρχονται κιονοστοι- 
χίαι καλώς όπωσδήποτε διατηρηθεΐσαι (άπεκαλύφθη έφέτος 
έντελώς μόνον ή άριστερά κιονοστοιχία), συνιστάμεναι έκ βά
θρου ύψηλοΰ καί τριών κιόνων, έξ ών διατηρήθησαν είς τήν 
θέσιν των αί ίωνίζουσαι βάσεις (ύψους 0,40) έχουσαι περίμετρον 
2,80, άνευρέθησαν δέ καί οί κυλινδρικοί κορμοί τών κιόνων 
(υψους 3,85) έκαστος καί διαμέτρ. 0,80), είς ένα δέ τούτων, 
τόν μόνον διασωθέντα άκέραιον, υπάρχει έκατέρωθεν σταυ- 
ροΰ ή έπιγραφή:

ΘΕΟΛΟΓΕ ΒΟΗΘΕΙ TOY COY ΔΟΥΛΟΥ 
CICINIOΥ ΚΑΙ THC MHTPOC ΑΥΤΟΥ.

Όμοίως άνευρέθησαν καί δύο άκέραια κιονόκρανα καί §ξ 
τεθραυσμένα (μήκους 1,23 καί πλάτ. 0,85 έκαστον), σπου
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δαιότατα διά τήν έξέλιξιν της Βυζαντινής γλυπτικής, τδ πρώ
τον έν τη ιστορία της τέχνης εμφανιζόμενα καί συνιστάμενα έκ 
μεικτού κιονοκράνου, έχοντος ϊωνιζούσας έλικας καί κυβοειδές 
σώμα διά λίαν ταπεινώς ειργασμένων φύλλων άκανθου έκατέ- 
ρωθεν εγκολπίου καί ήνωμένον υψηλόν επίθημα εχον κατά τό
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Πρόχειρός κάτοψις του ναοΰ του Θεολόγου Ιν Έφέσω.

μέσον σταυρόν η μονόγραμμα έντός κύκλου. Τά κιονόκρανα 
διασώζουσιν ίχνη χρώματος, φαίνεται δ’ δτι ήσαν έζωγραφη- 
μένα. Έκ τών τεθραυσμένων διακοσμήσεων τού έπιθήματος
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(ιωνικόν κυμάτιον ή Αστράγαλος) προδίδονται ώς ειλημμένα 
έξ άρχαιοτέρου, Ρωμαϊκών πιθανώτατα χρόνων, έπιστυλίου.

Αί κιονοστοιχίαι βαίνουσι προς δυσμάς καί καταλήγουσιν 
εις μεγάλους ίσοδομικώς διά τιτανόλιθων έκτισμένους πεσσούς, 
Ικάστη πλευρά των. όποιων εχει 4 μ. ήτοι έκαστος τούτων εχει 
περίμετρον 16 μ. Ή άπόστασις από τοΰ πεσσού τού Ιερού 
βήματος μέχρι τοΰ μεγάλου πεσσού είναι 12,65

Τό άνοιχθέν δέ έφέτος μεταξύ τής άψΐδος καί των κεντρι
κών κιονοστοιχιών μέρος (μήκους 36 μ. καί πλάτους 12,25) 
άπό τοΰ όποιου άφηρέθησαν 2.800 κυβικά μέτρα χώματος, 
παρουσίασε διάταξιν καί έφερεν εις φως ευρήματα ικανοποιη
τικότατα καί σπουδαιότατα διά την ιστορίαν τής τέχνης καί 
τον θρησκευτικόν καθόλου βίον τών χρόνων τοΰ ’Ιουστινιανού,

δΕύρήματα.

Ούτως εις άπόστασιν 3 μ. άπό τοΰ κέντρου τής άψΐδος 
άνευρέθησαν τά στηρίγματα τού έπισκοπικοΰ θρόνου, τό μόνον 
διασωθέν λείψανον έκ τοΰ μεγαλοπρεποΰς συνθρόνου τοΰ ναοΰ 
συνιστάμενα έκ δύο τετραγωνικών στύλων δι’ ήνωμένων ήμι- 
κιονίων κοσμουμένων καί έκ πρασινωποΰ μαρμάρου, έπΐ τών 
όποιων έστηρίζετο προφανώς ό έπισκοπικός θρόνος.

Εις άπόστασιν πάλιν 7,30 άπό τοΰ έπισκοπικοΰ θρό
νου άνευρέθη ό τετράπλευρος κιονίσκος τής άγιας Τραπέζης 
ό ύποβαστάζων την πλάκα αύτής, στηριζόμενος διά τεσσάρων 
σιδηρών δεσμών έπί τοΰ μαρμάρινου έδάφους, ούτινος ικανά 
τμήματα διεσώθησαν.

Τέλος 9,50 άπό τής άγιας Τραπέζης ήλθεν εις φώς 
κτίσμα, Ιχον τήν δψιν μαυσωλείου ή στρογγύλου ναϊδρίου 
έντός τοΰ μεγάλου ναοΰ καί πρός τό ιερόν βήμα ευρισκομέ
νου- άπό τοΰ μεγάλου δηλ. πεσσού έξέρχεται κυκλικός τοίχος 
πάχους 0,84 διασώζων έξωτερικώς εις πλεΐστα μέρη τήν 
δρθομαρμάρωσιν αύτοΰ καί εις άπόστασιν 1,30 άπ’ αύτοΰ
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