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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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έτερος παχύτερος τοίχος (1,93) άκολουθεΐ τήν κυκλικήν 
διεύθυνσιν τοΰ πρώτου- μεταξύ τούτων σχηματίζεται διάδρο
μος έστρωμένος διά μαρμάρινων πλακών. Εις τδ πάχος τοΰ 
δευτέρου τοίχου και κατά τήν πλευράν τήν βλέπουσαν προς 
τήν άψΐδα, ύπάρχουσι τρεις κόγχαι, έν αίς άνευρέθησαν ίχνη 
τοιχογραφιών.

Άπδ τοΰ δευτέρου τοίχου σχηματίζεται ύψηλόν δάπεδον 
έστρωμένον διά μαρμάρινων πλακών (μέρη τούτων διασώζον
ται) καί κατά τδ μέσον διά λαμπρού μωσαϊκού, οΰτινος μόνον 
τδ πλαίσιον και ή κεντρική έρυθρωπή πλάξ διεσώθη.

Είς τδν διάδρομον τοΰ κτίσματος τούτου είσήρχετό τις διά 
πυλίδος, τμήμα τοΰ άριστεροΰ πλαισίου τής όποιας διεσώθη, 
κειμένης άριστερά μεγάλης πύλης, έξ ής διετηρήθη τδ κατώ- 
φλιον, μήκους 1,95 καί πλάτους 0,80. διασώσαν καί τδν 
άριστερδν σιδηροΰν ολμον, είς δν είσήρχετό ή στρόφιγξ τών 
θυροφύλλων.

Ή ερμηνεία τοΰ κτίσματος τούτου είναι δυσκολωτάτη πρό 
τής τελείας έξερευνήσεως αύτοΰ, ήτις ήτο φυσικώς αδύνατον 
εφέτος νά συντελεσθή. Κατ’ άρχάς υπετέθη δτι ήτο δ άμβων 
τοΰ ναοΰ, άλλά τά γνωρίσματα τοΰ άνευρεθέντος κτίσματος τά 
πολλάς δμοιότητας πρδς μαυσωλεία τής άρχαιότητος (τδν λε
γόμενον τάφον τοΰ Αουκά έν Παλαια Έφέσφ κ. άλ.) έπιτρέ- 
πουσι νά υποθέση τις, δτι πρόκειται περί αύτοΰ τοΰ μαρτυρου- 
μένου τάφου τοΰ Εύαγγελιστοΰ. Είς τήν υπόθεσιν ταύτην 
άγουσι πλήν τών διακοσμήσεων αύτοΰ καί ή θέσις τοΰ κτί
σματος, ήτις είναι έναντι τοΰ βήματος, αποκλείεται δέ τοΰ 
λοιποΰ μέρους τοΰ ναοΰ διά τών πεσσών καί τών τοίχων τής 
άψΐδος καί διά κιονοστοιχιών μεταξύ τών όποιων εύρίσκοντο 
υψηλά θωράκια, ως δηλοΰται έκ τών έγκοπών τών βάσεων 
αύτής, έκ τών οπών τών άνευρεθέντων κορμών καί έκ τμημά
των θωρακίων κατά τδ μέρος τοΰτο άνευρεθέντων. Έρευνή- 
σαντες μάλιστα τδν κεντρικόν χώρον τοΰ κτίσματος τούτου, 
άνεύρομεν υπό τδ δάπεδον καί είς βάθος 1,?0 πλινθό- 
κτιστον τοίχον έπιμελώς έκτισμένον καί είσχωροΰντα είς τδ
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κέντρον τοΰ ναοΰ- ίσως πρόκειται περί κρύπτης, ήν δεν ήδυ- 
νάμεθα, ώς άνωτέρω είπομεν, νά έρευνήσωμεν ένεκα των 
έπικαθημένων επί τοΰ σημερινοΰ εδάφους όγκων, διό καί 
έκαλύψαμεν διά χωμάτων τό μέρος, ί'να διευκρινήσωμεν τοΰτο 
κατά τάς άνασκαφάς τοΰ προσεχούς έτους.

Τά εύρήματα, άτινα έφερεν εις φως ή άφαίρεσις της μεγά
λης έπιχωματώσεως, ήσαν κυρίως άρχιτεκτονικά μέλη τοΰ 
ναοΰ. Πλήν των μερών δηλ. των κιονοστοιχιών άνευρέθησαν: 

α'.) Δέκα μεγάλα έκ λευκοΰ μαρμάρου τμήματα (μήκους 
2,18 έκαστον, πλάτους 1,35 καί πάχους 0,50) πλουσίως 
γεγλυμμένου γείσου της άψΐδος. Ταΰτα φέρουσιν είς μίαν
των στενών πλευρών την έπιγραφήν ΟΧΕΔΚ A . Β.........., άρ~
χιτεκτονικά προφανώς σημεία, είς δέ τήν Ιτέραν διακρίνονται 
καλώς γεγλυμμέναι ταινίαι ίωνικοΰ επιστυλίου προδίδουσαι ότι 
τά μάρμαρα ταύτα έλήφθησαν έκ ναοΰ τής άρχαιότητος.

β') ’Οκτώ τμήματα έπιστυλίων (μήκους 2,12) έκαστον 
πλάτους 1,14 καί πάχους 0,32 μεθ’ ομοίως είργασμένων 
γλυφών, άγνωστον ποΰ τοποθετημένα.

γ'.) Επτά βάθρα (μήκους 0,90 X 0,90 πάχους 0,37) 
μετά ταπεινοτέρων γλυφών.

δ'. Τεσσαράκοντα βάθρα άπλά, πιθανώτατα έκ τοΰ ένι- 
σχυτικοΰ ίσοδομικοΰ τοίχου τοΰ ίεροΰ βήματος καταπεσόντα 
(μήκους 1,10 έκαστον Χ0,55.Χ0,26) προερχόμενα δέ πι- 
θανώτατα έκ τών βαθμιδών τοΰ ’Αρτεμισίου. Πολλά τούτων 
έχρησιμοποιήθησαν καί ώς βαθμίδες τοΰ σύνθρονού τοΰ ναοΰ.

Πλήν τούτων άνευρέθη πλήθος ζεύξεων καί κυλινδρικώς 
είργασμένων μαρμάρινων πλακιδίων, άτινα συνεπλήρουν τήν 
διακόσμησιν της όρθομαρμαρώσεως τοΰ ναοΰ, ώς πλαίσια 
αυτής τοποθετούμενα, άπειρία δέ τεθραυσμένων πλακών λει
ψάνων τής θαυμασίας όρθομαρμαρώσεως έκ λευκοΰ, κυανοΰ, 
έρυθρωποΰ καί πρασινωποΰ μαρμάρου, ταξινομηθέντα είς 
οίκίσκον, παρά τόν χώρον τών άνασκαφών κείμενον καί είς 
πρόχειρον μουσεϊον τών άνασκαφών ήδη μεταβληθέντα, παρα- 
χωρηθέντα δ’ είς ήμάς ύπδ τής κοινότητος Εφέσου,
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Εκείνο δμως, δπερ είναι χαρακτηριστικώτερον διά τον 
πλοΰτον της διακοσμήσεως τοΰ ναοΰ, είναι ή άνεύρεσις πλή
θους μωσαϊκών εις τεμάχια ή διαλελυμένας ψηφίδας, περι- 
συλλεγέντων καί ταξινομηθέντων είς κιβώτια τοποθετημένα 
ήδη έν τφ οίκίσκφ.

'Ομοίως άνευρέθησαν πολλά ποικιλόσχημα μαρμάρινα 
πλακίδια, λείψανα εύθετικής διακοσμήσεως (incrustation), 
όμοίως είς κιβώτια έν τφ οίκίσκφ ταξινομηθέντα.

Όμοίως άνευρέθησαν τρεις λύχνοι καί έν θυμιατήριον πή- 
λινον, ιδιορρύθμου σχήματος, μέγας αριθμός σιδηρών δεσμών 
καί μολύβδων έκ τής συνδέσεως τών λίθων καί τών βάσεων 
τών κιόνων προερχόμενοι και έρμηνεύοντες την ίσοδομικήν 
τοιχοδομίαν κατά τούς χρόνους τοϋ ’Ιουστινιανού, τεθραυσμένα 
υάλινα δοχεία διαφόρων εποχών έκ τών κανδηλών τού ναο° 
καί άλλων προερχόμενα καί Εκανά είδη κεραμικής διαφόρων 
χρόνων ήτοι Βυζαντινά καί τών πρώτων Τουρκικών χρόνων 
πινάκια ταξινομηθέντα όμοίως είς κιβώτια καί άποκείμενα έν 
τφ οίκίσκφ. Έκ τών θωρακίων άνευρέθησαν Εκανά χαρακτη
ριστικά μέλη συνενούντα έλληνιστικά καί άνατολικά όιακο- 
σμητικά θέματα.

Επιγραφικόν Ολικόν Βυζαντινών χρόνων έλάχιστον δυστυ
χώς άνευρέθη μη δυνάμενον προς τό παρόν νά χρησιμεύση 
είς την ερμηνείαν τού ναού- μόνον βωμαϊκών χρόνων άναθη- 
ματική έπιγραφή έντετοιχισμένη είς πεσσόν τού άριστεροΰ 
κλιτούς, δπου έγένοντο δοκιμαστικαί έρευναι δλίγφ προ τού 
πέρατος τών άνασκαφών προς προσδιορισμόν του σχεδίου τού 
ναοΰ, έχει σημασίαν τινά διά τούς άναγραφομένους ορούς.

Όμοίως είς μάρμαρον έντετοιχισμένον παρά την άψΐδα 
τοϋ ναού άνεφάνησαν γραφαι διά έρυθροΰ καί μέλανος χρώ
ματος γεγραμμέναι καί άναγράφουσαι δνόματα προσκυνητών 
Βυζαντινών καί ξένων καί τά έτη δι’ άραβικών αριθμών 1341 
καί 1387.

Τάς πλίνθους τού ναοΰ έταξινόμησα κατ’ είδος καί τάς 
έλαχίστας μετά σφραγίδων άνευρεθείσας έτοποθέτησα έν τή
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καταρτισθείση συλλογή' παρά ταύτας έθεσα τούς άνευρεθέντας 
μαρμάρινους κεράμους, πιθανώτατα έκ τοΰ Αρτεμισίου προερ- 
χομένους καί χρησιμοποιηθέντας 6πό των Βυζαντινών αντί 
πλίνθων κατά τήν τοιχοδομίαν.

Έκ της άνωτέρω περιγραφής των έφετεινών ευρημάτων 
της γενομένης άνασκαφης διά δαπάνης 15 χιλ. δραχμών, αί’τι- 
νες έχορηγήθησαν ήμιν υπό της υπάτης 'Αρμοστείας καί εις 
τήν εύόδωσιν της δποίας συνετέλεσαν όμολογουμένως οί δι’ 
αίτήσεως ήμών άποσταλέντες είκοσιν αιχμάλωτοι, καταδει
κνύεται ή σπουδαστής τοΰ άνασκαπτομένου μνημείου καί ή 
άπόλυτος άνάγκη της συνεχείας τών άνασκαφών κατά τό προ
σεχές έτος.

Αί άνασκαφαί τοΰ Θεολόγου της Εφέσου θά προσφέρωσι 
μεγάλην συμβολήν εις τήν γνώσιν ήμών περί τής Βυζαντινής 
τέχνης, τών μεγαλοπρεπών κτισμάτων τών φκοδομημένων εις 
τάς χώρας τής μεσαιωνικής ήμών αυτοκρατορίας διά δαψιλούς 
δαπάνης τής βυζαντινής αύλής καί τοΰ άκμαίου θρησκευτικού 
βίου καί τών τελετών τής εποχής έκείνης.

Γεωργ. Α. Σωτηριοτ

Σημειακές, Τά εν τη ανωτέρω σελ. 57 κατόψει τοΰ ναοΰ δια μίλανο. 
χρώματο; σημειούμενα άνεσχάιρηταν, τα δι’ έστιγμένων γραμμών εινε ;δποθε- 
τιχή άποχατάττατις το3 μνημείον γενομένη επί τη βάαει των δοχιμαστιχών 
Ιριννών.
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