
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Έν Λεβαδείρρ έγένοντο κατ’ εντολήν της 'Εταιρείας 

άνασκαφαί πρός άνεύρεσιν τοϋ μαντείου του Τροφωνίου, άλλα 

δέν έπέτυχον του ζητούμενου. Ήρευνηθη ολος σχεδόν ό χώρος 

παρά τούς πόδας του βράχου του φεροντος λαξευτάς κόγχας 

πλησίον των πηγών της Έρκύνης, άποκαλυφθέντος λαξεύμα

τος τίνος αμέσως άριστεοά ύπό τόν λαξευτόν αυτόθι θάλαμον, 

έ^οντος σχέσιν πρός διοχέτευσιν ύδάτων εις τόν περαιτέρω 

καί ύπό την αψιδωτήν «τουρκικήν» γέφυραν ορατόν ομοίως 

λαξευτόν οχετόν. Τα χώματα πάντα ησαν ρ.εσαιωνικά χυθέντα 

ύπεράνωθεν του βράχου έκ τοϋ α Καταλωνικοΰ» Κάστρου.

Προσέτι δέ ήνοίχθησαν δύο ορύγματα εντός τοϋ Κάστρου 

μ.έχρι τοϋ φυσικοΰ βράχου, άποκαλύψαντα έν δωμάτιον λα

ξευτόν μετά συμ.πληρωμάτων κτιστών διά πλίνθων οπτών καί 

ασβέστου. “Ομοια δωμάτια λαξευτά ως καί κλίμακες έν τώ 

βράχω διακρίνονται πολλαχοΰ έν τώ Κάστρω. ’Επειδή δέ 

πλην μεσαιωνικών διά στιλπνού γανώματος έπενδεδυμ,ένων 

θραυσμάτων αγγείων ούδέν άρχαιότερον λείψανον ευρομ.εν, συμ.- 

περαίνομεν, δτι προ τοΰ Μεσαίωνος τό Κάστοον ητο βράχος 

άγριος καί ακατοίκητος.

Έξω πρός Α πλησίον τοΰ Κάστρου έν τ/j θέσει Λάκκιιι 

έτέρα άνασκαφή άπέδωκε μόνον λείψανα πολλά «τουρκικ*ης» 

οικίας.

Εις άπόστασιν 100 μέτρων περίπου πρός Β της Λάκκας
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Άναακαφαι έν Λεβαδεία 89

άπεκαλύφθη άρχαϊον λατομεΐον, έν τοίς χώμασι τοΰ οποίου 

πλήν άρχαίου έφθαρμ-ένου χαλκού νομίσματος καί τ'.νων τουρ

κικών παράγων εύρέθη βυζαντιακόν τεμάχιον πλακώδες ελε

φάντινου όστοΰ έκ σκεύους, είκονίζον προστύπως άνάγλυπτον 

(άγγελον άναβλέποντα καί κρατούντα εΐ'λημα άνεπτυγρ.ένον. 

Ούδέν άρχαϊον λείψανον άλλο εύρέθη καί δη καί ούδέν θραύ

σμα αγγείου. Επειδή ό μεταξύ των δύο τούτων σκαφών χώ

ρος εϊνε κοίλος καί κατωφερές πρός Α, έσκάψαμεν καί άνατο- 

λικώτερον — πρός Β πάλιν του Κάστρου — παρά την Άγ. 

"Ανναν έν τνί έλπίδι, ότι, άν οπουδήποτε τοΰ κοίλου χώρου ύψη- 

λότερον ύπήρχέ τί ποτέ άρχαϊον κτίσμα, θά ηΰρίσκομεν λεί- 

ψανόν τι κατηγμένον ένταΰθα· αλλά μ,όνον τουρκικών χρόνων 

οικίας εΰρομ.εν μετ’ έργαλείων καί σκευών οικιακών μετάλλι

νων έγκαταλειφθέντων εν τινι καταστροφ-ρ, ίσως δέ κατά την 

Έπανάστασιν του 1821. Οΰτω κατεληξαμεν εις την γνώμ.ην, 

ότι ού'τε έν τώ Κάστρω ούτε έν τώ κοίλφ πως χώρω πρός Β 

αύτοΰ μέχρι τής βραχώδους κορυφογραμκ,ής τής Άγ. Άννης 

ητο ποτέ άρχαϊον τι κτίσμα θαμιζόμ,ενον καί λατρευόμ.ενον.

’Επειδή δέ η περιγραφή του ΓΙαυσανίου δεν μοι φαίνεται, 

ώς θά δείξω αλλαχού, οτι πρός έκεϊνο τό μέρος τοποθετεί τό 

μ,αντειον, ή δέ φύσις τοϋ βράχου αυτόθι είνε τοιαύτη, ώστε 

χάσμα τι γής ούκ αυτόματον (κατ’ ακολουθίαν λαξευτόν πάν

τως έν μέρει τουλάχιστον, άφ’ ού ό βράχος εΤνε σκληρός τιτα- 

νώδης) δέν 'ητο ανάγκη νά οίκοδομηββ συν τέχν^ και άρμο- 

μονία εις τό άκριβέοτατον, έστράφην βορειότερον πρός τάς κατά 

την άριστεράν όχθην της Έρκύνης δύο συνοικίας τής νυν πό- 

λεως (Αγίου Νικολάου καί Άγ. Γεωργίου), αΐτινες κατέχου- 

σιν, ώς νομ.ίζω, τό άρχαϊον άλσος του Παυσανίου. Οί λόφοι 

ένταυθα άποτελοϋνται έκ σχιστόλιθου εύθρυπτου, πασα δέ 

διαρρύθμισις χάσματός τίνος άπαιτεϊ τήν ένοικοδόμησιν.

Ένταυθα έν τη συνοικία Κάδγ) καί άπό τής πλατείας 

Ταμ.πάχανα μέχρι τής Έρκύνης εϊνε κατεσπαρμένοι σπόνδυλοι 

δωοικοΐ ενός καί τοΰ αύτοΰ άρχαίου κτιρίου' ούδαμ-οΰ δέ άλ- 

λαχοΰ τής πόλεως εύρίσκονται δμ-οια λείψανα. Μη δυνηθείς νά
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90 Πρακτικά τον 1912

μάθω παρά των κατοίκων, αν που συνηντηθησαν κατά χώραν 

κείμενα ερείπια κτιρίου, εις ο νά δύναμαι νάποδώσω τούς 

κίονας καί δπερ υπολαμβάνω έκ των ύπό του ΓΙαυσανίου μνη

μονευόμενων ώ; έν τω άλσει κειμένων, ίνα ευρώ την οδόν ην 

ό Περιηγητής έβάδισεν άνερχόμενο; ποος το επί του ορού; 

μαντεΐον, έξετέλεσα δυο σκαφάς παρά δύο σπονδύλους κειμέ

νους εις τό ΰψιστον έν σχέσει πρός τούς λοιπού; σημεΐον. Ή 

μία σκάφη έγένετο είς τό δυτικόν άκοον τ·ης πλατείας παρά 

την οικίαν του Άριστοφάνους Βεζύρη ή δ’ άλλη έν τφ κηπω 

της χήρας Ευθυμίου. Ούδετέρα έ'δειξέ τι. Έν τφ ύπογείω τ·ης 

οικίας Ευθυμίου φαίνονται θεμέλιοί τινες πώροι, άλλ’ ή οικία 

εϊνε ετοιμόρροπος καί δέν μοι έπετράπη νά σκάψω.

Α. Δ. ΚΒΡΑΜ0110ΥΑΛΟΣ
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