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είς τό όποϊον μέ εί'λκυσεν ή άλλοτε ύπ’ έμοϋ παρατηρηθεΐσα 
έκείύπαρξις κανονικής λαξεύσεως τοϋ βράχου εν τισι σημείοις. 
Ή άφθονος άγρια βλάστησις καί ή έπίχωσις δέν έπέτρεπον 
τήν πρώτην εκείνην φοράν άκριβεστέραν πρόχειρον άντίληψιν. 
’Αλλά μετά τήν γενομενην νΰν έκεϊ άνασκαφικήν ερευνάν, ή 
δψις τοΰ μικροΟ πεδίου τοϋ λόφου, ώς καί των κλιτύων αύτοΰ; 
δλαβεν εντελώς άλλην εκφρασιν. Άπεκαλύφθη τό δλον συγ
κρότημα τών λαξευμάτων καί σποραδικώς έν τφ βράχω τει- 
χάρια καί πλακοστρωσία, ώς καί χρησιμοποίησις τοΰ αότο- 
φυοϋς λίθου πρός βάστασιν κιόνων, έξ ών δυνάμεθα, παρ 
δλην αύτών τήν μηδαμινότήτα άσφαλώς νά συμπεράνωμεν 
περί τής ύπάρξεως έκεϊ ούχί μεγάλων μέν διαστάσεων, άλλά 
καί ούχί μικράς σημασίας κτίσματος. Καί τό περίοπτον τής 
θέσεως καί ό προσανατολισμός τοϋ ίδρύματος άπ’ άνατολών 
πρός δυσμάς κατευθυνομένου καί ή αναμφισβήτητος εις αύτό 
πρόσοδος άπό άνατολών είναι τής ίερότητος τοΰ τόπου άσφα- 
λή τεκμήρια. Κατά τήν Β. κλιτύν τοϋ λόφου τούτου εύρέ- 
θησαν διάφορα διαμερίσματα μακροτέρου κτίσματος, εντός δε 
αύτών πλεϊστα πήλινα είδώλια καί μέγιστον μέρος καθημέ- 
νης γυναικός, άλλά καί άλλων τύπων, τών όποιων μερικοί 
πολύ ένδιαφέροντες. Καί επικρατεί μέν μεταξύ τών ειδωλίων 
τούτων ή Ελληνιστική περίοδος, άλλά δέν έλλείπουσιν έξ 
αύτών καί τινα άρχαϊκά δείγματα, άσφαλεϊς μάρτυρες τής 
ήλικίας τοΰ ίεροΰ. Κάτω περιελαμβάνετο ό βράχος ύπό άνα- 
λήμματος, δπου δέν ήτο ό ίδιος κατακορύφως λελαξευμένος 
είς μορφήν τοίχου, έσχηματίζετο δέ οΰτω μικρά τις άκρόπολις 
έξέχουσα καί περίοπτος, έπιβλητική δέ ίδια πρός τούς είς Κλα- 
ζομενάς καταπλέοντας έξ οίουδήποτε σημείου τοϋ κόλπου τής 
Σμύρνης. Έκ τών εύρεθεισών έκεϊ έπιγραφών μία μνημονεύει 
ίερόν τής Άθηνάς ώς τόπον, ούτως είπεϊν, δημοσιεύσεως, είναι 
^έ πιθανώτατον δτι τό έπί τοΰ λόφου ιερόν κτίσμα είτε μι- 
κρός τις ναός είτε βωμός ήτο τοΰτο, έτιμάτο έπ’ όνόματι 
τής θεάς τής Σοφίας ύπό τών συμπολιτών τοΰ Άναξαγόρου,
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