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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κατά τό 1967 αί άνασκαφικαΐ έργασίαι τής 
’Εφορείας έμειώθησαν σχετικώς, έξ αίτιας τής 
έφ’ ίκανόν διάστημα άπαγορεύσεως των οίκο
δομήσεων έν Θήβαις παρά τής Νομαρχίας, χά- 
ριν τής μελέτης διά τήν σύνταξιν ρυθμιστικού 
τής πόλεως σχεδίου ( βλ. ΑΔ 22 ( 1967): Χρο
νικά, σ. 247 ). Οδτω κατέστη δυνατή ή πραγμα
τοποίησή έργασίας διά τήν σύνταξιν καταλό
γου τού Μουσείου Θηβών, ή άνάγκη τού ό
ποιου φαίνεται έπείγουσα.

Εις τά έργαστήρια τής ’Εφορείας συνεκολ- 
λήθησαν, ήλέγχθησαν καί έτακτοποιήθησαν τά 
πήλινα εύρήματα τών περισσοτέρων άνασκα- 
φών τού 1966 καί 1967, ώς καί τινων παλαιο- 
τέρων. Τούτο έπετεύχθη διά τής φιλοπόνου έρ
γασίας τού είς άριστον τεχνίτην έξελιχθέντος 
κ. Άθαν. Χατζηνικολή, ύπηρετοΰντος ώς έκτα
κτου φύλακος. ’Επίσης, είργάσθη είς τά έργα
στήρια, φθίνοντος τού 1966, ό άρχιτεχνίτης τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. Κανάκης, άσχο- 
ληθείς περί τόν καθαρισμόν καί τήν στερέωσιν 
μυκηναϊκών τοιχογραφιών, προερχομένων έκ 
τής άνασκαφής τού οίκοπέδου Κ. Δούρου έν 
Θήβαις.

Είς τήν αίθουσαν τών μικροαντικειμένων τού 
Μουσείου Θηβών έξετέθησαν τά κάτωθι:

Τά λίθινα ίερά κέρατα έκ Γλά, ή κάλλιον 
διατηρουμένη τών μυκηναϊκών σαρκοφάγων έκ 
Τανάγρας, άριθμός μυκηναϊκών τριώτων πίθων 
έξ άνασκαφών τού 1966, πήλινα καί άλαβάστρινα 
άγγεϊα ώς καί ποικίλα μικροαντικείμενα έκ τών 
αότών άνασκαφών, δέκα έπτά γεωμετρικά καί 
ύπογεωμετρικά βοιωτικά άγγεϊα, ών τά πλεϊστα 
προέρχονται έκ τής άνασκαφής τού άγροΰ 
Σ. Παπαδημητρίου ( ΑΔ 22 ( 1967 ): Χρονικά, 
σ. 236), έπιλογή κυλικών βοιωτικοΰ ρυθμού έκ 
τής αύτής άνασκαφής.

Διά παλαιών καί νέων ευρημάτων διεμορφώθη 
εκθεσις μιάς προθήκης μετά μελανόμορφων καί 
κορινθιακών άγγείων, έτέρας μετά έρυθρομόρ- 
φων καί τρίτης μετά πήλινων ειδωλίων. Τό Μου- 
σεϊον τής Χαιρωνείας παρέμεινε κλειστόν 
( βλ. ΑΔ 22 ( 1967 ): Χρονικά, σ. 225 ).

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ 
ΕΚΣΚΑΦΩΝ - ΕΡΕΥΝΑΙ

ΘΗΒΑΙ ( κυρίως πόλις )

1. Όδός Έπαμεινώνδου

Κατά τάς έκσκαφάς κατμ-τήν κεντρικήν όδόν

Έπαμεινώνδου, διά τήν τοποθέτησιν σωλή
νων άποχετεύσεως, άνευρέθησαν τά κάτωθι 
άρχαΐα:

Κατά τήν διασταύρωσιν πρός τήν όδόν Με- 
ταξά, κατεστραμμένος τοίχος βυζαντινής έπο- 
χής, είς τόν όποιον είχεν έντειχισθή τμήμα 
κίονος άρραβδώτου, άσβεστολιθικού.

Είς τό ύψος τής όδού Κρέοντος έφάνησαν 
δύο τοίχοι κλασσικών χρόνων, άπέχοντες άλλή- 
λων περίπου 3 μ. καί έχοντες κατεύθυνσιν Α.-Δ. 
περαιτέρω δέ, τοίχος διά μικρών λίθων καί κε
ράμων, πλ. 0,60 μ., μέ κατεύθυνσιν Α.-Δ., εξ 
πιθοειδή λαξεύματα ούχί έν εύθεία σειρά, διαμ. 
άπό 1.10 μέχρις 1.60 μ. Έν συνεχεία έσημειώθη 
τμήμα τοίχου, έκτισμένου διά πωρολίθων είς 
δευτέραν χρήσιν, ώς φαίνεται, πλ. 0,90 μ., μέ 
κατεύθυνσιν Α.-Δ. Πρός Ν. αυτού δύο τμήματα 
άγωγοΰ όμοιας πρός τόν προηγούμενον κατα
σκευής.

2. Οΐκόπεδον Ν. Ίωάννου

Είς τό κατά τήν όδόν Κάδμου άριθ. 26 κεί
μενον οίκόπεδον, ή άποκάλυψις πλήθους τμη
μάτων μυκηναϊκών τοίχων, κατά τήν διάρκειαν 
τής έκσκαφής βάσεων θεμελίων, ώδήγησεν είς 
άνασκαφήν, καθ’ ήνάπεκαλύφθη σύμπλεγμα τοί
χων μυκηναϊκών χρόνων. (Σ χ έ δ. 1-2). Ό μέγας 
(πλ. 1.70 μ. ) τοίχος I, άρχόμενος άπό τού μέσου 
περίπου τής Ν. πλευράς τού οίκοπέδου, φέρεται 
πρός ΒΔ. είς μήκ. 8.30 μ., κατόπιν δέ στρέφει 
πρός τόν τοίχον II, πλ. 1.55 μ. καί μήκ. 1.10 μ., 
συναντώντα τόν τοίχον III, δστις φαίνεται ότι 
έβαινεν ακολούθως πρός Β.-ΒΔ. Πρόκειται δη
λαδή πιθανώς περί είδους όδοντώσεως. Ό τοί
χος I μορφούται είς κανονικόν μέτωπον μόνον 
κατά τήν ΝΑ. τούτου όψιν, ένώ ή έτέρα φαί
νεται ότι δέν ήτο όρατή, έξ ού συμπεραίνεται, 
ότι οΰτος είχεν καί άναλημματικόν προορι
σμόν, διότι ό βράχος άνέρχεται όμαλώς όπι
σθεν αυτού. Σχέσιν πρός τό τοίχον I έχει καί ό 
τοίχος XII. Ό τοίχος IX απτεται τού VIII καί 
φαίνεται ότι άνήκεν είς τό αυτό κτήριον. ’Ολί
γον νεώτεροι φαίνονται οί τοίχοι X καί XI. Ή 
ΝΔ. όψις τού τοίχου I έκτίσθη έν μέρει έπί πα- 
λαιοτέρων, μυκηναϊκής όμως ώσαύτως έποχής, 
τοίχων, κειμένων πολύ βαθύτερον, διότι έδώ ό 
βράχος κατέρχεται άποτόμως. Οί τοίχοι IV 
καί V συνέχονται μεταξύ των, ώς καί οί VI 
καί VIA, είναι δέ πάντες σύγχρονοι. Ό τοίχος 
VII έκτίσθη έπί τού IV άλλά φαίνεται ώσαύτως 
μυκηναϊκός.

Βαθύτερον κείμενοι έφάνησαν έτεροι τοίχοι, 
ό είς τών όποιων άσφαλώς μεσοελλαδικών χρό
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νων (XVII), οί δέ τέσσαρες λοιποί, τών όποιων 
οΐ τρεις καμπύλοι, μεσοελλαδικών ή Ισως πρω
τοελλαδικών χρόνων. Τέλος άπεκαλύφθησαν 
δύο πιθοειδη όρύγματα, βυζαντινών χρόνων 
(α καί β).

Όστρακα συνελέγησαν κατά κύριον λόγον 
μυκηναϊκά ποικίλα έκ γραπτών καί μή άγγείων, 
ώς καί τινα μεσοελλαδικά καί πρωτοελλαδικά. 
Έκ τών άνωτέρων στρωμάτων καί τών πιθοει- 
δών όρυγμάτων συνελέγησαν όλίγα βυζαντινά

--------- ►Β

ζαντινης οίκήσεως (Σ χ έ δ. 3 ). Οί τοίχοι φαί
νονται άνήκοντες είς διαφόρους περιόδους άλλ’ 
είς τό αύτό συγκρότημα. Δέν διεπιστώθη τού- 
τέστιν διαφορά στρωμάτων, ή δέ χρονολογική 
διαφορά φαίνεται όφειλομένη είς προσθήκας 
καί έπισκευάς έπί ένός καί τοϋ αύτοΰ συγκρο
τήματος. Ότι πρόκειται περί κατοικίας πιστού- 
ται έκ τής εύρέσεως έννέα άποθηκευτικών όρυ
γμάτων ώς καί σωλήνων ύδρεύσεως. Πάντως, τό 
μέγα πάχος τών τοίχων, ή καλή ποιότης τής

Σχέδ. 1. Θήβαι. Οίκόπ. Ν. Ίωάννου. Κάτοψις τών τοίχων

όστρακα. Επίσης εύρέθησαν όλίγα, ίκανώς με
γάλα, τεμάχια μυκηναϊκών τοιχογραφιών ( Π ί ν. 
159 α).

3. Οίκόπεδον Π. Λεοντάρη (Σχέδ. 3 )

Είς τό οίκόπεδον τούτο, κείμενον κατά τήν 
όδόν Οίδίποδος άριθ. 13 ( βλ. ΑΔ 22 ( 1967 ): 
Χρονικά, σ. 230), άπεκαλύφθη στρώμα βυ-

κατασκευής καί ό μέγας άριθμός τών άποθη
κευτικών όρυγμάτων, τά όποια μάλιστα φαί
νονται σύγχρονα τού κτηρίου, δεικνύουν ότι 
δέν πρόκειται άσφαλώς περί πτωχικής τίνος 
οικίας.

Ώς οικοδομικόν ύλικόν είχον χρησιμοποιηθή 
είς τούς βυζαντινούς χρόνους ίκαναί τόν άρι- 
θμόν άσβεστολιθικαί πλινθίδες, ώς καί άρχι-
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τεκτονικά μέλη όμοιου υλικού, κυρίως τεμάχια 
κορμών κιόνων καί κιονόκρανων δωρικών, κλασ
σικής έποχής.

'Υπό τά βυζαντινά εύρέθησαν άρχαΐα κτίσμα- 
τα καί δή κατά τήν Β. πλευράν τού χώρου έφά- 
νη μεσοελλαδικών χρόνων τοίχος, καμπύλος 
έλαφρώς. ΈπΙ τής Β. τούτου όψεως φέρεται έτε
ρος σύγχρονός του τοίχος εύθέως. Μεταξύ τών 
δύο τοίχων έφάνησαν ύπολείμματα κεκαυμένων 
ξύλων, ίσως έκ τής καταπεσούσης όροφής τού

κρηπίς, μέ κατεύθυνσιν Α.-Δ., διήκουσα καθ’ 
δλον τό πλάτος τοϋ οίκοπέδου. Ή ύποθεμελίωσίς 
της έμορφοϋτο διά μικρών λίθων, ύπέρ δ’ αύτήν 
έσώθησαν δύο σειραϊ κυβολίθων. Μεταξύ τών 
δύο κρηπίδων έφάνησαν έπί τού βράχου τά 
ίχνη ΠΕ οίκήσεως, συνιστάμενα είς όπάς δια
φόρων διαμέτρων καί βάθους, οίαι καί άλλα- 
χού τών Θηβών διεπιστώθησαν ( βλ. οίκόπεδον 
Α. Θεοδώρου, ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 226 - 
227).

Τ «ΙχΟΝ;

0 Μνκ«ΛΆϊΜο/

Σχέδ. 2. Θήβαι. Οίκόπ. Ν. Ίωάννου. Διαγράμματα τοίχων

κτίσματος. Τό όλον έκαλύπτετο ύπό δαπέδου 
έκ κτυπητής γής, άνήκοντος είς τούς μυκηναϊ
κούς χρόνους. "Εμπροσθεν τής Ν. όψεως τού 
πρώτου τοίχου υπήρχε κρηπίς δίβαθμος κλασ
σικών χρόνων, ήτις φαίνεται ότι δέν έφερεν 
άνωδομήν, λιθίνην τούλάχιστον, άλλ’ έσκόπει 
άκριβώς είς τήν διάκρισιν καί προβολήν τού 
προϊστορικού έρειπίου.

Είς άπόστασιν μέτρων τινών πρός Ν. τής 
κρηπϊδος έφάνη έτέρα μεγάλη εύθύγραμμος

Τέλος, κατά τήν ΒΔ. γωνίαν τού οίκοπέδου 
παχύς τοίχος ρωμαϊκών χρόνων έβαινεν έκ 
ΒΒΑ. πρός ΝΝΔ. καί έκεϊθεν έκάμπτετο είς 
όρθήν γωνίαν, προχωρών ύπό τήν γειτονικήν 
οικίαν.

Θά ήτο ίσως τολμηρόν νά διατυπωθούν άπό- 
ψεις περί τού εύρήματος πρό τής συστηματι
κής μελέτης τών κινητών εύρημάτων καί δνευ 
στοιχείων έκ τών παρακειμένων οικοπέδων, έάν 
όμως ήθελεν άποδειχθή, ότι έδώ εκειτο έρεί-
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πιον θεωρούμενον ύπό τών άρχαίων ώς ό θά
λαμος τής Σεμέλης, ή δέ μεγάλη κρηπίς άνήκει 
είς τι Ιερόν ή είς στοάν τής ρωμαϊκής άγοράς, 
φαίνεται ότι θά καταστή άναγκαία ή άναθεώ- 
ρησις των παραδεδεγμένων άπόψεων περί τής 
θηβαϊκής τοπογραφίας.

4. Οΐκόπεδον Κ. Άναδιώτη (Σ χ έ δ. 4 )

Είς τό ώς άνω οΐκόπεδον κείμενον κατά τήν 
όδόν Μπέλου 1 καί κατέναντι τοΟ ναοΟ τού 
'Αγίου Γεωργίου, έγένοντο έργασίαι θεμελιώ- 
σεως οίκοδομής. Άπεκαλύφθησαν διάφοροι

τος, έξ ού έξήχθησαν όστρακα καί χαλκά άντι- 
κείμενα βυζαντινών χρόνων. Κατά τό Α. ήμισυ 
τού Β. όρίου τοϋ οίκοπέδου εύρέθησαν δύο 
πιθοειδή όρύγματα. Συνελέγησαν καί έντεΟθεν 
όστρακα βυζαντινά. Έκ τών κινητών εύρημά- 
των τά σημαντικώτερα είναι:

‘Εκ τοϋ φρέατος: 1. Επτά άγγεϊα κλειστά 
μετά λαβής καί άνεξαρτήτου προχοής ( οίονεί 
θηλάστρου) άπό τοΟ ώμου έκφυομένης. Τά 
πλείστα φέρουν απλήν έγχάρακτον κόσμησιν, 
τό εν άμελή τοιαύτην διά χρώματος στιλ
πνού (Πίν. 159 β-γ). 2. Πέντε οίνοχόαι, ών

Σχέδ. 3. Θήβαι. Οΐκόπεδον Π. Λεοντάρη. Κάτοψις τοϋ βυζαντινού στρώματος

τοίχοι βυζαντινών χρόνων. Κατά τό Ν. δριον 
ό βράχος κατήρχετο άποτόμως, τήν δέ διαμορ- 
φουμένην παρειάν παρηκολούθει τοίχος, βαί- 
νων έν μέρει έπί παλαιοτέρου. Έσημειώθη έπί. 
σης ή άρχή τριών έτέρων, άρχομένων έξ αότοΰ 
καί βαινόντων πρός Ν. ’Επίσης, κατά τό Δ 
τμήμα τοϋ οίκοπέδου, έσημειώθη έτερος μέγας 
τοίχος, μέ κατεύθυνσιν Β.-Ν., τμήματα έτέρων 
τής αότής έποχής καί όρυγμα πιθοειδές. Ό είς 
τών τοίχων τούτων έβη έπί ( φραχθέντος ) φρέα-

ή μία τριφυλλόστομος, φέρουσαι άπλά έγχά- 
ρακτα κοσμήματα, πλήν τής τριφυλλοστόμου, 
ήτις κοσμείται τά άνω τού σώματος καί τόν 
λαιμόν διά καστανού καί πρασίνου άπολεπι- 
σθέντος τό πλείστον (Πίν. 159 β, δ). 3. Τέσ- 
σαρα άνοικτά, περίπου κυλινδρικά, άγγεϊα μέ 
δύο καθέτους λαβάς (Πίν. 159γ). 4. Δύο 
άγγεία σχήματος μικρού άμφορέως, τό έν μέ 
θαυμασίαν έμπίεστον κόσμησιν (Πίν. 159 δ ).
5. Τό ήμισυ περίπου μεγάλου πινακίου, φέροντος
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καστανόν έρυθρόν ύπό τήν έφυάλωσιν καί έμπίε- 
στον κόσμημα κατά τό κέντρον. 6. Σκυφοειδές 
έφυαλωμένον έσωτερικώς διά καστανού καί 
μελανός χρώματος. 7. Τμήμα βαθέος πινακίου 
φέροντος έφυάλωσιν, ύπό τήν όποιαν έπΐ πρα- 
σινοτέφρου βάθους απλά κοσμήματα. 8. Ωοει
δές κλειστόν άγγεΐον, άνευ λαβών, χρώματος 
πρασίνου μετ’ έφυαλώσεως (Πίν. 159 γ).
9. Χαλκοϋν μέγα πινάκιον, μεθ’ ύψουμένων πα
ρειών, έλλιπές έν μέρει (Πίν. 160 α ). 10. Χαλ
κοΟν έλλιπές θυμιατήριον, μεθ’ ύψηλής λαβής 
(Πίν. 160 β). 11. "Ετερον χαλκοϋν άνευ λα
βής, 12. Χαλκή πεπιεσμένη οίνοχόη (Πίν. 
160 β).

Είς τά άνώτερα στρώματα τοϋ φρέατος εύ- 
ρέθησαν νεώτερα κεραμεικά καί σκεύη έκ πορ
σελάνης.

Έκ τών πίθων καί τοϋ λοιποϋ χώρου συν- 
ελέγησαν όστρακα, κυρίως πινακίων καί σκύ-

λοϋς κατασκευής λιθοπλινθίνων βυζαντινών 
τοίχων καί τρία πιθοειδή έντός τοϋ μαλακοϋ 
βράχου όρύγματα άποθηκευτικά. Ό φυσικός 
βράχος έκειτο ύψηλά καί τό μόνον ύπάρχον 
στρώμα έπιχώσεως ήτο τό βυζαντινόν κατά τό 
Β. τμήμα τής Α. πλευράς, ό βράχος κατήρχετο 
άποτόμως καί ύπό τήν βυζαντινήν ύπήρχε 
παχεία προϊστορική έπίχωσις περιέχουσα ίδίμ 
μυκηναϊκά όστρακα. 'Ως φαίνεται έκ τής όλης 
διαμορφώσεως, όλίγον άνατολικώτερον θά έβαι
νε τό μυκηναϊκόν τείχος τής άκροπόλεως. 
Κατά τήν ΒΑ. γωνίαν τοϋ οικοπέδου έφάνη 
τοίχος μυκηναϊκός, βαίνων έκ Δ. πρός Α. Παρ’ 
αυτόν δέ καί κατά τι βαθύτερον, ύπό τό πλεΐ- 
στον τής μυκηναϊκής έπιχώσεως, έφάνη τάφος 
κιβωτιόσχημος, έξ άκατεργάστων πλακών, διαστ. 
2 X 1 μ. καί άνήκων είς τούς έσχάτους ΜΕ 
ή τούς πρωίμους ΥΕ χρόνους (Σχέδ. 6).

Συνελέγησαν όλίγα βυζαντινά όστρακα, τινά

φων, φερόντων έσωτερικώς πράσινον ή κί- 
τρινον χρώμα ύπό τήν έφυάλωσιν καί έμπίεστα 
κατά τό πλεϊστον άφηρημένα κοσμήματα 
(Πίν. 160γ). ’Επί ένός όμως πινακίου σώζεται 
κατά τό κέντρον έγχάρακτος παράστασις ζώου.

’Επίσης, εύρέθη κλειστόν άγγεΐον έλλιπές 
καί λίαν έφθαρμένον, φέρον ύπό τήν έφυάλωσιν 
έπί κιτρινοπράσινου βάθους έμπίεστον παρά- 
στασιν άνδρός, κρατοϋντος δόρυ καί μαχομέ- 
νου πρός λέοντα ή λέοντας καί κυνών (Πίν. 
160 δ).

5. Άνασκαφή οικοπέδου Ί. Παναγιωτοπούλου 
(Σχέδ. 5-6)

Κατά τήν έκσκαφήν βάσεων θεμελίων είς τό 
ώς άνω οΐκόπεδον, κείμενον κατά τήν όδόν 
’Αντιγόνης άριθ. 1, έφάνησαν τμήματα άμε-

μετ’ έφυαλώσεως, όστρακα ρωμαϊκών άγγείων, 
έν οίς terra sigillata, ώς καί τινα τεμάχια λύ
χνων, όλίγα μελαμβαφή έλληνιστικά καί τινα 
μετ’ έμπιέστου κοσμήσεως, καί μυκηναϊκά ίκα- 
νά, έν οίς κύλιξ ύψίπους, μετά μιάς καθέτου 
λαβής, άκέραιον τριποδικόν ύπόστατον κοσμού- 
μενον δι’ έρυθροϋ, τεμάχιον πήλινου ίππαρίου 
καί ίκανός άριθμός όστράκων (Πίν. 161α).

6. Οίκόπεδον Φοίφα

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, κείμενον κατά τήν 
όδόν Πελοπίδου άριθ. 49, κατά τήν διάνοιξιν 
βάσεων θεμελίων, έφάνησαν λείψανά τινα βυ
ζαντινών τοίχων καί πιθοειδές όρυγμα, έπενδε- 
δυμένον έσωτερικώς διά λίθων, άπεδείχθη δέ 
ότι ό φυσικός βράχος παρουσιάζει έντονον κατω
φέρειαν έκ Δ. πρός Α. Έσημειώθησαν παχέα
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στρώματα έπιχώσεως βυζαντινών, κλασσικών 
καί προϊστορικών χρόνων.

Συνελέγησαν τεμάχια πρωτοελλαδικών χει- 
ροποιήτων χονδρών άγγείων, πολλά τμήματα 
μεσοελλαδικών, κυρίως μινυείων, μέγας άρι- 
θμός μυκηναϊκών γραπτών όστράκων, τινά τών 
όποιων έκ μεγάλων άγγείων, όστρακά τινα έξ 
έρυθρομόρφων, ικανά μελαμβαφή έκ κανθάρων 
καί άλλων άγγείων καί ικανός άριθμός όστρά
κων έλληνιστικών, κυρίως έξ οίνοχοϊσκών 
άρίστης τεχνικής, άβαφών, κομψοτάτων μεταλ
λικών σχημάτων, ένίοτε φερόντων έμπίεστα

δάρου άριθ. 30, άπεκαλύφθη νεώτερον κτίσμα, 
βάθ. 2.20 καί πλ. σωζ. 2.40 μ., σώζον κατά τό 
ήμισυ ύπολείμματα πλακοστρώσεως διά μαρ
μάρων, κατά δέ τό έτερον ήμισυ τοιαύτης διά 
πλακών πήλινων. Συνελέγησαν τεμάχιά τινα 
μαρμάρων, φέροντα γλυπτικήν κόσμησιν, είς 
δευτέραν χρήσιν.

Έκ τοΟ χώρου συνελέγησαν όλίγα βυζαντι
νών άγγείων όστρακα (Π ί ν. 162 α), όλίγα 
ρωμαϊκά, έν οίς καί terra sigillata, έλάχιστα 
μελαμβαφή, όμοίως έλάχιστα μυκηναϊκά ώς 
καί δύο όστρακα μινύεια.

κοσμήματα φύλλων καί άνθεμίων, όλίγα ρω
μαϊκά όστρακα, έν οίς έλάχιστα terra sigillata, 
τεμάχια λύχνων, όλίγα βυζαντινά έξ άδρών 
άκοσμήτων άγγείων καί έξ άνοικτών άγγείων, 
φερόντων έφυάλωσιν καί ύπ’ αυτήν έμπίεστα 
άφηρημένα κοσμήματα. ’Επίσης συνελέγη τε- 
μάχιον πήλινου είδωλίου κλασσικών χρόνων 
καί ό κορμός μυκηναϊκού είδωλίου σχήματος 
Φ (Π ί ν. 161 β-γ).

7. Οίκόπεδον Σίνη

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, κατά τήν όδόν Πιν-

Δοκιμαστικαί τομαί άπέδειξαν ότι ή παχυ- 
τάτη έπίχωσις φθάνει μέχρι τών μεσοελλαδι
κών τουλάχιστον χρόνων. Έζητήθη πίστωσις 
διά τήν άνασκαφήν τού οίκοπέδου.

8. Οικία "Ολγας Λέκκου

Είς τήν ώς άνω οικίαν κειμένην κατά τήν 
όδόν Κρέοντος άριθ. 12 κατά τήν διάνοιξιν 
βόθρου, έφάνη τμήμα κτιστού άγωγοΰ έξ Α. 
πρός Δ., βυζαντινών χρόνων. Ούτος έχει πλ. 
0,70, ϋψ. 0,80 μ. καί έδράζεται έπί τού φυσικού 
πώρου.
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9. Οικία Γ. Παγώνα
Κατά τήν διάνοιξιν βόθρου είς τήν ώς άνω 

οικίαν, κατά τήν όδόν Δίρκης άριθ. 2, έφάνη 
τμήμα τοίχου έξ άκανονίστων μεγάλων λίθων 
είς βάθος 2 μ. Συνελέγησαν βυζαντινά όστρακα.

10. Οικία Περ. Δράκου

Είς τό κέντρον τοΟ ώς άνω οικοπέδου έπί τής 
όδοΟ Πελοπίδου άριθ. 51 εύρέθη τοίχος, μέ 
κατεύθυνσιν Β.-Ν., μήκ. 3.40 καί πλ. 0,60 μ. 
έξ εξ όρθογωνίων λίθων τεθειμένων είς μίαν 
σειράν. Ούτοι βαίνουν έπί έτέρων άκατεργά- 
στων μεγάλων λίθων. Συνελέγησαν βυζαντινά 
όστρακα.

11. Οίκόπεδον Δημ. Καλαμπάκα

Κατά έργασίας οίκοδομήσεως οίκίας είς τό 
ώς άνω οίκόπεδον κατά τήν όδόν Λοξής Φά-

Σχέδ. 6. Θήβαι. Οίκόπ. Ί. Παναγιωτοπούλου. 
Όψις τοΟ τάφου άπό ΝΑ.

λαγγος, συνελέγησαν βυζαντινά όστρακα, πλήν 
ούδέν ίχνος οικοδομικόν παρετηρήθη.

12. Οίκόπεδον Αδελφών Δαγδελένη

Είς τό κατά τήν όδόν Έπαμεινώνδου άριθ. 
145 ώς άνω οίκόπεδον, είς δοκιμαστικήν τομήν 
κατά τήν ΒΑ. γωνίαν, εύρέθη ύπό παχυτάτην 
έπίχωσιν στρώμα μυκηναϊκών τοιχογραφιών. 
Λόγο) τού δυσχερεστάτου τής άνασκαφής καί 
τοΟ έπερχομένου χειμώνος ή έρευνα άνεβλήθη 
διά τό έπόμενον έτος.

13. Οίκόπεδον Κωνστ. Δούρου

Περί τής άνασκαφής είς τό ώς άνω οίκόπεδον 
ή σχετική έκθεσις θά δημοσιευθή προσεχώς, 
καθότι ή έρευνα λήγοντος τού έτους εύρίσκετο 
είς τά πρώτα αύτής στάδια.

ΘΗΒΑΙ. Περιοχή λόφων Καστελλίων (προς Α. 
τής πόλεως)

14. Άνασκαφή οικοπέδου Δημ. Κυριάκου
(Σχέδ. 7)

Είς τό κατά τήν Ν. πλευράν τοϋ λόφου τοΰ 
Μικρού Καστελλίου κείμενον ώς άνω οίκόπεδον 
ή έπίχωσις μέχρι τοϋ μαλακοϋ φυσικού βρά
χου άπετελεϊτο έκ δύο Ισοπαχών περίπου στρω
μάτων, τοϋ άνω μέν βυζαντινής έποχής, τοϋ δέ 
κάτω κλασσικής. Συνελέγησαν ίκανά όστρακα 
καί τών δύο έποχών, τινά δέ τούτων καί συνεκολ- 
λήθησαν. ’Αμέσως πρός Α. τοϋ Α. όρίου τής 
οίκοδομής έφάνη θαλαμοειδής μυκηναϊκός τά

φος, τοϋ όποιου ή όροφή είχε καταπέσει. Άνα- 
τολικώτερον τούτου ό βράχος είχεν άποτμηθή 
είς κατακόρυφον μέτωπον, δπερ έν μέρει άπέ- 
κοψε καί τήν Α. πλευράν τοϋ θαλάμου. Ό 
δρόμος τοϋ τάφου έκ Ν. πρός Β. είχε μήκ. 
3.60, πλ. κατά τό Ν. άκρον 0,90 καί παρά τό 
μέτωπον τής εισόδου 1.30 μ. Παρά τήν Δ. πα
ρειάν του καί είς τό μέσον περίπου τοϋ μήκους 
είχεν άνοιχθή έπί τοϋ δαπέδου του τετράπλευρος 
λάκκος, έντός τοϋ όποιου εύρέθησαν κτερίσματά 
τινα καί όλίγα όστά. Ή είσοδος είχε πλάτος 
πρός τόν δρόμον 0,64 καί πρός τόν θάλαμον 
0,68, βάθος δέ 0,60 μ. Ό θάλαμος είχε κάτοψιν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:51 EEST - 34.211.113.242



214 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 23 ( 1968 ) : ΧΡΟΝΙΚΑ

άψιδωτήν, μέγ. σωζ. πλ. 2 καί βάθ. 2.40 μ. 
Εντός τού θαλάμου είχον άνοιχθη δύο τετρά
πλευροι λάκκοι φέροντες κατά τάς μακράς πλευ
ράς των βαθμίδας διά τήν στήριξιν πλακών κα- 
λύψεως. Λίθοι τινές τού άποφράσσοντός ποτέ 
τήν είσοδον ξηροτοίχου εΰρέθησαν κατά χώραν.

Πρός Α. τού τάφου έσκάφη χώρος, πλ. 3.30 
καί μήκ. 7.20 μ. παρά τό διά τής άνω άναφερ- 
θείσης άποτμήσεως τού βράχου διαμορφωμέ
νου μέτωπον. Χαμηλότερου τού δαπέδου τού 
θαλάμου έφάνη στρώμα, περιλαμβάνον πέντε 
ταφάς άμελεστάτας, διά τεμαχίων κεράμων στέ
γης καλυπτομένας. Βαθύτερου τούτων έφάνη 
πρός Β. μέν τοίχος μέ κατεύθυνσιν Α.-Δ., φερό- 
μενος έπί τού τεχνητού μετώπου τού βράχου, 
έκτισμένος διά πωρολίθων είργασμένων. Πλάτος 
ό τοίχος έχει 0,46 μ., είς άπόστασιν δέ 0,84 μ. 
άπό τού μετώπου καταλείπει άνοιγμα είσό- 
δου, πλ. 0,88 μ. Άπό τής Β. δψεως τού Α. τμή
ματος τού τοίχου φέρονται έγκαρσίως πρός 
Β., άπέχοντα άλλήλων 1.20 μ., δύο τοιχάρια διά 
μικρών λίθων πλ. 0,20 μ., μεταξύ δ’ αυτών φαί
νονται τά ίχνη άβαθών τετραπλεύρων λάκκων 
πιθανώς έκ προγενεστέρας τού χώρου χρήσεως.

Κατά τήν Ν. πλευράν τού χώρου μορφούται 
δωμάτιον διά τού μετώπου τού βράχου καί τοί
χων, έξηρημένων έκ τού βράχου, πλ. 0,34 μ., 
έν μέρει δέ καί διά λίθων. Έπί τού Β. τών οΰτω 
μορφουμένων τοίχων κατελείφθη άνοιγμα εισ
όδου εύρους 0,64 μ. Αί διαστάσεις τού δωματίου 
είναι 2.60 X 1.84 μ., εύρέθη δέ πλήρες κεράμων 
στέγης είς στρώμα Ιδιαιτέρως παχύ πρός ΝΑ., 
όπου ύπ’ αύτό εύρέθη θησαυρός χαλκών άντι- 
κειμένων.

Έκ τών βυζαντινών στρωμάτων συνελέγη Ι
κανός άριθμός όστράκων.

Έκ τού κλασσικού στρώματος τού κυρίως 
οίκοπέδου συνελέγησαν όστρακα διάφορα, έξ 
ών συνεκολλήθη οίνοχόη έρυθρόμορφος, έλ- 
λιπής τόν λαιμόν καί τήν λαβήν, μέ παράστα- 
σιν Διονύσου, Μαινάδων καί Σατύρου ( Π ί ν. 
162 β-γ), τμήματα ίκανά έρυθρομόρφων άγγεί- 
ων καί τεμάχιά τινα ειδωλίων.

Έκ τού παρά τόν μυκηναϊκόν τάφον χώρου 
συνελέγησαν μελαμβαφή τινα άγγεΐα, όστρακά 
τινα έρυθρόμορφα, αίχμή βέλους σιδηρά, άγνύς, 
μυκηναϊκόν εϊδώλιον σχήματος Φ καί τεμάχιον 
έτέρου όμοιου.

Τού μυκηναϊκού τάφου τά κυριώτερα εόρή- 
ματα είναι δύο άμφορίσκοι τύπου φλασκιού, 
κοσμούμενοι δΓ έρυθρών γραμμών, δύο σφαι
ρικοί ψευδόστομοι άμφορίσκοι, δύο πεπιεσμέ
νοι ψευδόστομοι άμφορίσκοι, δύο μικραί πυ

ξίδες, μικρός πίθος μέ δύο λαβάς, τρεϊς τρίωτοι 
πίθοι, μικρά οίνοχόη, εϊδώλιον κουροτρόφου 
σχήματος Φ καί άλλα τινά.

Τέλος, ό θησαυρός τών χαλκών συνίστατο 
είς πυξίδα μικράν, σχήματος κιβωτιδίου, φέ- 
ρουσαν έπί τού καλύμματος άνάγλυφον παρά- 
στασιν Πανός άνακεκλιμένου, οίνοχοΐσκην μετά 
εύρέος στομίου, δύο φιάλας καί τέσσαρας σκύ- 
φους μετά χαμηλού ποδός καί δύο όριζοντίων 
λαβών.

15. Οίκόπεδον Δ. Μάττα

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, κείμενον είς τήν 
Ν. πλευράν τού λόφου τού Μεγάλου Καστελ- 
λίου, έφάνη κατά τάς έργασίας οίκοδομήσεως 
οικίας τοίχος, μέ κατεύθυνσιν Α.-Δ., διά κανο
νικών μεγάλων λίθων έκτισμένος, έχων πλ. 
0,60 καί σωζ. μήκ. μέν 3.20, ύψ. δέ 0,40 - 0,60 μ. 
Επίσης, νοτίως τούτου εύρέθησαν τρεϊς βυ
ζαντινοί κεραμοσκεπεϊς τάφοι, ών οί δύο παιδι
κοί. Μέχρι τού ύψους τού τοίχου ή έπίχωσις 
ήτο βυζαντινή, βαθύτερον δέ κλασσική καί 
μυκηναϊκή. Τά σημαντικώτερα τών περισυλ- 
λεγέντων όστράκων είναι κλασσικά, όλίγα έκ 
μικρών μελαμβαφών άγγείων καί έν έξ έρυ- 
θρομόρφου.

16. Άνασκαφή Γυμνασίου Θηβών (Σ χ έ δ. 8)

Κατόπιν τής εύρέσεως μυκηναϊκών τάφων 
άμέσως πρός Β. τού κτηρίου τού Γυμνασίου 
Θηβών, έπί τού λόφου τού Μικρού Καστελ- 
λίου, όπου προεβλέπετο ή έπέκτασις τού Γυμνα
σίου, άπεφασίσθη όπως ή οίκοδόμησις τής νέας 
πτέρυγος πραγματοποιηθή πρός Ν.

Κατά τόν καταληφθησόμενον ύπό τού ένοΰν- 
τος τήν νέαν πτέρυγα πρός τάς παλαιάς χώρον, 
έφάνη γωνία κατεστραμμένου κατά τό πλεΐστον 
θαλαμοειδούς τάφου, κατά δέ τόν καταληφθη
σόμενον ύπό τής κυρίως πτέρυγος, όπου ό φυ
σικός βράχος άπεδείχθη κατερχόμενος άπο- 
τόμως, άπεκαλύφθη τμήμα μεγάλου βυζαντινού 
κτηρίου. Πέριξ τετραπλεύρου αύλής, έσωτερι- 
κών διαστ. 8 X 9.50 μ., έφάνησαν τμήματα έτέ- 
ρων χώρων είς συνολικήν έκτασιν 450 περίπου 
τ.μ. Χρονολογικοί διαφοραί μεταξύ τών τοίχων 
ύπάρχουν, άλλά φαίνονται όφειλόμεναι μάλλον 
είς έπισκευάς καί μετασκευάς τό πλεΐστον καί 
ούχί είς Ιδιαιτέραν φάσιν χρησιμοποιήσεως 
τού χώρου. Τό κτήριον είναι βυζαντινόν, έχουν 
δέ χρησιμοποιηθή είς τήν οίκοδόμησίν του 
καί λίθοι άρχαίων κτηρίων. Όλος ό χώρος 
φαίνεται ότι κατελαμβάνετο παλαιότερον ύπό 
έκτεταμένου χριστιανικού νεκροταφείου έκ
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κεραμοσκεπών τάφων, ώς άπεδείχθη έκ τής 
διά τομών έρεύνης διαφόρων σημείων έντός 
τού υπό τού κτηρίου καταλαμβανομένου χώρου 
καί πρός Β. αύτοϋ.

Τά βαθύτερα ύπό τό κτήριον χώματα άπέ- 
δωσαν όστρακα μυκηναϊκά. ’Επίσης συνελέγη- 
σαν τεμάχια είδωλίων, δύο μολύβδινα σφονδύ- 
λια, όλίγα τεμάχια ήλειακών άγγείων, τμήματα 
κωδωνοσχήμων κλασσικών άγγείων μετά λα-

(Πίν. 163 α). ’Επίσης άπηρτίσθησαν πλήρες 
μέγα πινάκιον μετ’ έγχαράκτου καί γραπτής 
διά μέλανος καί πρασίνου κοσμήσεως έπί λευ- 
κάζοντος βάθους καί έφυαλώσεως, πλήρες βα
θύ πινάκιον μετά κίτρινου χρώματος καί έξ- 
ηρημένης παραστάσεως λαγιρού ύπό τήν έφυά- 
λωσιν (Πίν. 163 β), έτερον μέ έγχάρακτον 
παράστασιν σταυρού (Πίν. 163 γ ) καί ετερον 
σχεδόν πλήρες μετ’ άφηρημένου έμπιέστου

Σχέδ. 9. ©ήβαι. Οίκόπ. Ί. καί Ά. Άνδριανού. Κάτοψις μυκηναϊκών τάφων

βής, τεμάχια σκύφων έλληνιστικών χρόνων 
καί άλλα τινά.

Όστρακα βυζαντινών άγγείων συνελέγησαν 
κυρίως έξ άνοικτών τοιούτων, φερόντων κόσμη- 
σιν έγχάρακτον ή έμπίεστον, σπανιώτερον δέ 
γραπτήν ύπό έφυάλωσιν. Τά πλεϊστα δεικνύουν 
άφηρημένα κοσμήματα, άλλ’ εις τι να σώζονται 
παραστάσεις, οίον λέων μεγάλου μεγέθους. 
Ιππος, τμήμα άδιαγνώστου τετράποδος, τμήμα 
άνθρωπίνης μορφής, κεφαλή μεγάλου πτηνού

κοσμήματος (Πίν. 163 ε). Τά άνωτέρω φέ
ρουν άπαντα έφυάλωσιν. 'Ωσαύτως άπηρτίσθη
σαν δύο δψίλαιμοι βυζαντινοί οίνοχόαι (Πίν. 
163 δ ) καί τμήμα ίθμοειδούς άβαφούς άγγείου.

Χ7. Οίκόπεδον Ί. καί Ά. Άνδριανού (Σχέδ. 9)

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, έπί τής ΒΒΑ. πλευ
ράς τού Μικρού Καστελλίου, έφάνησαν κατά 
τήν έπακολουθήσασαν τάς έκσκαφάς θεμελιώ- 
σεως οίκίας έρευναν, τμήματα θαλάμων δύο
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μυκηναϊκών τάφων θαλαμοειδών καί έτέρων 
δύο μετά κογχών, καί δρόμος, είσοδος καί τμήμα 
θαλάμου πέμπτου τοιούτου. Οί τάφοι έσώζοντο 
είς μικρόν ύψος καί ούδέν μυκηναϊκόν ίχνος 
εύρέθη έντός αυτών, διότι φαίνεται ότι είχον 
χρησιμοποιηθή κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, 
ώς βεβαιοΰται καί έκ τής ύπάρξεως άνά ένός 
τοίχου είς δύο έξ αυτών, βυζαντινών χρόνων.

18. 'Οδός 'Οπλαρχηγού Βόγλη

Κατά τήν όδόν 'Οπλαρχηγού Βόγλη, τήν έξ 
Α. όρίζουσαν τούς λόφους τών Καστελλίων 
καί δεξιά τής (άρχαίας) όδοΰ τής βαινούσης 
διά μέσου τών δύο τούτων λόφων, ήτοι κατά

ΘΗΒΑΙ. Περιοχή Ίσμηνίου, Συνοικισμόν Σφα
γείων ( προς ΝΑ. τής κυρίως πόλεως )

19. Οίκόπεδον Άν. Καβάλλα

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον είς τήν συνοικίαν 
Αστέγων, έφάνη, κατά τάς έκσκαφάς διά θεμε- 
λίωσιν οίκίας, τμήμα λαξευτής είς τόν βράχον 
φρεατίας όπής ύδραγωγείου, έξήχθησαν δ’ έ- 
κεϊθεν ίκανά όστρακα κλασσικών χρόνων, έν 
οίς καί δύο τεμάχια έρυθρομόρφων.

20. Οίκόπεδον Έμμ. Ίωάννου (Σχέδ. 10-11) 

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, κείμενον πρός ΒΔ.

Σχέδ. 10. Θήβαι. Οϊκόπ. Έμμ. Ίωάννου. Κάτοψις στρώματος A

τούς πρόποδας τού Μεγάλου Καστελλίου, έκα- 
θαρίσθησαν οί μυχοί δύο παραπλεύρως κει
μένων εύθυγράμμων λαξευτών είς τόν βράχον 
δωματίων, τών όποιων οί τοίχοι (οί όπίσθιοι 
καί τά μικρά σωζόμενα τμήματα τών πλαγίων ) 
ήσαν έπικεχρισμένοι διά παχέος στρώματος 
άσβεστοκονιάματος.

Όστρακα συνελέγησαν σχεδόν άποκλειστι- 
κώς έλληνιστικά έκ μικρών καί μεγάλων άγ- 
γείων, έν οίς καί έν τύπου Δυτικής Κλιτύος 
(Πίν. 164α), έπίσης δέ καί τεμάχιον καλυ- 
πτήρος κορινθιακής καί τμήμα πώρινου βαθρι- 
δίου μετά μέρους τού συμφυούς έπ’ αύτού κίονος 
(Πίν. 164 β).

τού λόφου τού Ίσμηνίου, έγένετο μικρά έρευνα 
πρός άποκάλυψιν μωσαϊκού, τού όποίου ή ΰπαρ- 
ξις ήτο ήδη γνωστή. Είς βάθος 0,40 μ. άπό τής 
έπιφανείας τού έδάφους εύρέθησαν ό τοίχος 1, 
μέ κατεύθυνσιν Β.-Ν., εύτελούς κατασκευής, καί 
οί τοίχοι 2 καί 4 έπιμελεστέρας κατασκευής, 
σχηματίζοντες όρθήν γωνίαν μεταξύ των. Ό 4 
εύρίσκεται είς τήν αύτήν πρός τόν 1 εΰθεΐαν. Κα
τά 0,30 μ. βαθύτερον εύρέθη άγωγός ύδατος (3 ) 
παραλλήλως πρός τόν τοίχον 4 καί είς άπόστα- 
σιν 0,70 μ. άπό τούτου. Αί παρειαί τού άγωγού 
ήσαν έκτισμέναι διά κεραμίδων, έκαλύπτετο δέ 
διά λίθων. Είς βάθος 1 μ. καί καθέτως πρός τό 
Α. δριον τής άνασκαφής άπεκαλύφθησαν τρεις
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κεραμοσκεπεΐς τάφοι, μέ κατεύθονσιν Α.-Δ., 
άκτέριστοι. Βαθύτερον εύρέθη τοίχος ( 5 ) βαί- 
νων έκ Ν. πρός Β., λιθοπλίνθινος, εύτελοΟς κα
τασκευής. ΤοΟτον συναντά καθέτως έτερος τοί
χος (6), έπιμελοΟς κατασκευής διά λίθων καί 
κεράμων. Ό τοίχος 5 πρός Α. τούτου σχηματί
ζει άρχικώς μέν όδόντωσιν, Ακολούθως δέ μι
κρόν άψίδα. Πρό ταύτης εύρέθησαν ίχνη πυ
ράς.

Τό ψηφιδωτόν εύρέθη Ακριβώς ύπό τόν τοί
χον 6, σωζόμενον κατΑ τό ύπ’ αύτού καλυπτό- 
μενον τμήμα. Έτερον μικρόν τμήμα τούτου 
εύρέθη καί Ανατολικής τού τοίχου 5. Αί ψηφί- 
δές του είναι μέλανος, έρυθρού, κιτρίνου, βα- 
θέος κυανού καί Ανοικτού κυανού χρώματος,

μιον διΑ μικρών λίθων. Συνελέγησαν όστρακα 
βυζαντινών χρόνων, ΑλλΑ δέν διεκρίθησαν παρα
στάσεις.

23. Οίκόπεδον Π. Χατζηδιάκου

Κατά τήν διάνοιξιν βόθρου είς οίκίαν Π. 
Χατζηδιάκου, είς τήν συνοικίαν τών Νέων 
Σφαγείων, έφάνη τοίχος έξ Ακανονίστων λίθων, 
σωζ. ΰψ. 1.35 καί μήκ. 2.20 μ., χρονολογούμενος 
έκ τής κατασκευής καί τών όλίγων συλλε- 
γέντων όστράκων είς τούς βυζαντινούς χρό
νους.

24. Οίκόπεδον Β. Τζιντζιλίδα

Είς τό ώς Ανω οίκόπεδον, είς συνοικίαν Σφα-

σώζει δέ έν μέρει έσχηματοποιημένον πλοχμόν 
καί τμήματα έλισσομένων καυλών μετΑ φύλ
λων.

21. Οίκόπεδον Δημ. Κοτζια

ΚατΑ τήν έκσκαφήν βάσεων θεμελίων είς τό 
ώς Ανω οίκόπεδον είς τόν συνοικισμόν ’Αστέγων 
έφάνησαν ίχνη τινά βυζαντινών τοίχων καί συν
ελέγησαν όστρακα βυζαντινών Αγγείων. ΤινΑ 
σώζουν παραστάσεις, οίον ουράν πτηνού ( ταώ;), 
σώμα δράκοντος (πιθανώς έκ τής γνωστής 
παραστάσεως μετά τού Διγενοΰς), λέοντα καί 
Αλλα τινά ( Π ί ν. 164 γ ).

22. Οίκόπεδον Άγ. Κολιγιάννη

Ό,τι άνεφέρθη διά τό οίκόπεδον Κοτζια συν
έβη καί μέ τό οίκόπεδον Άγ. Κολιγιάννη κεί
μενον είς τήν αυτήν συνοικίαν, όπου άπεκαλύφθη 
καί πιθοειδές όρυγμα έπενδεδυμένον τό στό-

γείων, εύρέθη φρέαρ, έρευνηθέν μέχρι βάθους 
3.20 μ., καί πιθοειδές όρυγμα. Συνελέγησαν έ- 
λάχιστα όστρακα βυζαντινών χρόνων, καί τινα 
έκ μεγάλων Αγγείων καθημερινής χρήσεως, έλ- 
ληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων.

ΘΗΒΑΙ. Πολυγύρα (πρός ΒΑ. τής κυρίως πό-
λεως )

25. Οίκόπεδον *1. Κασκαβέλη

Πρό τής ώς Ανω οικίας, είς θέσιν Πολυγύρα, 
κατά τάς έργασίας έπεκτάσεως τής οικίας, έφά
νη τετράπλευρος «δεξαμενή » έπί τού πώρου 
λελαξευμένη, μέ κατεύθυνσιν Β.-Ν., μήκ. 5.40, 
πλ. 2.20 καί βάθ. 0,50 μ. Πρός Α. ό χώρος είχεν 
Ισοπεδωθή καί ήκολούθει μέτωπον κάθετον, 
ΰψ. 0,20 μ., είς άπόστασιν μέν 0,80-0,70 μ. Από 
τής «δεξαμενής » κατά τά πρώτα 2.60 μ. τού 
μήκους της, είς άπόστασιν δέ 1.20 μ. κατά τά
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λοιπά καί πέραν αύτων έπΐ 0,60 μ. ’Ακολούθως 
τό μέτωπον έκάμπτετο πρός Δ. καί παρηκολου- 
θείτο έπΐ 2 μ.

Ό χώρος εύρέθη κυριολεκτικής πλήρης 
όστράκων ρωμαϊκών χρόνων έκ μεγάλων, άβα- 
φών κυρίως, άγγείων.

26. Οΐκόπεδον Έμμ. Μανωλακάκου

ΕΙς τό κατά τήν αύτήν θέσιν κείμενον οίκό- 
πεδον Μανωλακάκου, εύρέθη συστάς όκτώ 
νεωτέρων τάφων, οίτινες είχον άνοιχθή έντός 
τού μαλακού βράχου. Τό στόμιον τών τάφων

μένοι. Είς τόν τρίτον εύρέθη έντός αύτοΟ κατα- 
πεσοΰσα ή πλάξ τής καλύψεως καί τά πλη- 
ρούντα χώματα ήσαν τεταραγμένα, εύρέθησαν 
δέ κατά τόν πυθμένα εις τό λεπτότατον άδια- 
τάρακτον στρώμα μικρός διπλούς πέλεκυς, μι
κρά άρπη, δισκελές άντικείμενον καί στλεγγίς 
σιδηρά, δύο κυκλικά χαλκά έλάσματα περίτμητα 
μετ’ άναγλύφων άνθρωπίνων μορφών, ών τό 
έν έλλιπές, κράτη ρίσκος καλυκόσχημος έρυ- 
θρόμορφος (Πίν. 165 β-γ), σκύφος μέ φυτι
κήν μελανόγραφον κόσμησιν (Πίν. 165α) 
καί ετερά τινα άγγεϊα.

εύρίσκετο κατά τήν έτέραν τών στενών πλευρών, 
δθεν ώθεΐτο ό νεκρός πρός τά έσω. Οί τάφοι εί- 
χον κατεύθυνσιν περίπου Α.-Δ.

ΘΗΒΑΙ. Κολωνάκι (πρός Ν. τής κυρίως πό- 
λεως)

27. Οΐκόπεδον Γ. Στέφα

Κατά τήν διάρκειαν έκβραχισμοΰ όπισθεν 
τού ώς άνω οικοπέδου, είς τήν Δ. πλευράν τής 
παλαιάς πρός ’Αθήνας όδού, έφάνησαν τρεϊς 
τάφοι λακκοειδεϊς, ών οί δύο πλήρως σεσυλη-

28. Οΐκόπεδον Άλεξ. Μαρλάση (Σχέδ. 12)

Κατά τήν διάνοιξιν βάσεων διά τήν άνέγερσιν 
οίκίας εις τό ώς άνω οΐκόπεδον, εύρέθησαν δύο 
μικρότατοι καί λίαν κατεστραμμένοι θαλαμοει
δείς τάφοι, τρίτος δέ, μεγαλύτερος καί είς κα
λήν κατάστασιν, είς τήν ΝΔ. γωνίαν τού οικο
πέδου. Ό δρόμος του έχει μήκ. 2.80 μ. καί 
κλίνει έλαφρώς πρός τήν είσοδον. Εύρος έχει 
εις τήν άρχήν του ( πρός Β.) 1 μ. καί παρά τό 
μέτωπον τής εισόδου 1.20 μ. Αί παρειαί του 
συγκλείνουν έλαφρώς πρός τά άνω. Ή είσοδος
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έχει πλ. πρός τόν δρόμον 0,86 καί πρός τόν 
θάλαμον 0,90, ΰψ. 1.80 καί βάθ. 0,80 μ. Σώζει 
τό ύπέρθορον. Μικρόν έξαρμα τοΟ βράχου σχη
ματίζει είδος ύποτυπώδους κατωφλιού. Ό θά
λαμος, άκανονίστως σπηλαιώδης, 6χει μήκ. 
2.94 καί πλ. μέγιστον 2.10 μ., έκτείνεται δέ περισ
σότερον πρός Δ. ή πρός Α.

Ή είσοδος εύρέθη άπεφραγμένη διά ξηρο- 
τοίχου μέχρις ύψ. 1.90 μ. ΕΙς τό κέντρον τοϋ 
θαλάμου εύρέθη σκελετός έχων τήν κεφαλήν 
πρός ΝΑ. Παρά τήν ευθείαν περίπου Δ. πα
ρειάν τοϋ θαλάμου εύρέθη λάκκος παραλλήλως 
πρός τήν παρειάν, μήκ. 1.46, πλ. 0,54 μ. καί 
βάθ. 0,60 μ. Εντός αύτοϋ πλήν κτερισμάτων 
τινών, εύρέθη σιαγών άνθρώπου καί όλίγα 
έτερα όστα. Κατά τήν ΝΔ. γωνίαν, όπου μορ- 
φοϋται είδος κόγχης, είχον συσσωρευθή τά 
όστα έτέρου σκελετού μετά τινων κτερισμά- 
των.

Έκ τοϋ τάφου συνελέγησαν : έκ τού διαδρό
μου, έλλιπής άσκός, μέγα μέρος ύψίποδος άκο- 
σμήτου κύλικος, πτηνοειδές έπίθημα άγγείου 
έλλιπές (Πίν. 166α). Έκ τού θαλάμου δύο 
ψευδόστομοι αμφορείς μέ άπλήν κόσμησιν, 
άρύταινα κεκοσμημένη διά περιφερών γραμ
μών (Πίν. 166 β), χείλος ποτηριού, τεμάχια 
τεσσάρων κυλικών άκοσμήτων, δύο είδώλια 
σχήματος Ψ, έν μικρότατον σχήματος Φ καί 
έτερον κουροτρόφου (Πίν. 166α).

Έκ τού λοιπού οίκοπέδου συνελέγησαν, έκτός 
όλίγων έλληνιστικών όστράκων, όστρακα βυ
ζαντινών άγγείων. Μεταξύ τούτων παράστασις 
έγχάρακτος κεφαλής δράκοντος, είς λαγφός καί 
δύο τμήματα άδιαγνώστων τετραπόδων (Πίν. 
166 γ).

29. Οίκόπεδον Γεωρ. Δρόλια

Πλησίον τοϋ στρατοπέδου Θηβών, ήνοίχθη- 
σαν έντός τοϋ ώς άνω οίκοπέδου θεμέλια δι’ οί- 
κοδόμησιν πτηνοτροφείου. Είς τήν Β. τούτων 
πλευράν άπεκαλύφθη άπλοϋς κεραμοσκεπής τά
φος, διαστ. 1.90 x 0,50 μ., μέ κατεύθυνσιν ΒΔ.- 
ΝΑ., άκτέριστος.

30. Οίκόπεδον Σπ. Κυριαζή (Σχέδ. 13)

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον έφάνησαν δύο τμή
ματα άμελοϋς κατασκευής τοίχων, μέ κατεύ- 
θυνσιν ΝΝΔ.-ΒΒΑ., καί μικρά δεξαμενή, έσωτ. 
διαστ. 1.70 X 1.10 μ. έχουσα ώς ΝΝΔ. αυτής 
πλευράν τμήμα τοίχου όμοιου πρός τούς προ- 
ηγουμένους. Συνελέγησαν όστρακα μελαμβα- 
φών καί άλλων όψιμων κλασσικών καί έλληνι- 
στικών χρόνων άγγείων.

31. Ζωοδόχος Πηγή

Είς τήν ώς άνω περιοχήν καί έπί τής όδοϋ τής 
άγούσης έξ 'Αγίας Φωτεινής είς Μοσχοπόδι 
(Θήβαι), έκαθαρίσθησαν αγωγός λαξευτός είς 
τόν βράχον σωζόμενος είς άρκετά μέτρα, καί 
έτερον τετράπλευρον παρ' αύτόν λάξευμα, πι
θανώς είδος άπλής κρήνης.

ΘΗΒΑΙ. "Αγιοι Θεόδωροι ( πρός ΒΑ. τής κυρίως 
πόλεως)

32. Οίκόπεδον Σωτ. Καραμπιτζάκου

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον, εύρέθη βυζαντινός

Σχέδ. 13. Θήβαι. Οίκόπ. Κυριαζή. Κάτοψις μι
κρός δεξαμενής

άποθέτης άπορριμμάτων, σχηματιζόμενος διά 
λαξεύσεως τοϋ μαλακού πώρου καί ένός άμελοϋς 
τοίχου. Ελάχιστα κλασσικά όστρακα εύρέ- 
θησαν, προφανώς μεταφερθέντα, καί ίκανός 
άριθμός έξ άνοικτών κυρίως έφυαλωμένων βυ
ζαντινών άγγείων (Πίν. 166 δ ).

33. Οίκόπεδον Κανάρη

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον κείμενον είς τά 
'Αλώνια Αγίων Θεοδώρων, άπεκαλύφθησαν 
πέντε καλυβΐται τάφοι βυζαντινών χρόνων άκτέ- 
ριστοι, μέ κατεύθυνσιν Α.-Δ.
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ΘΗΒΑΙ. Πορΐ ( προς ΒΔ. τής κυρίως πόλεως)
34. Εύρήματα εις 'Αλώνια Πυρίου ©ηβών

ΕΙς τήν Α. παρυφήν τών Άλωνίων τοΰ Πυ
ρίου, έργασίαι τοΰ Δήμου πρός κάλυψιν τοΰ 
έκεϊ ρεύματος (Βρυσούλα), έφερον είς φώς λί
θους πώρινους λελαξευμένους. Μικρά έρευνα έ- 
δειξεν, ότι πρόκειται περί μικρών δωματίων καί 
άνοικτών αγωγών, άλλ’ ή άνασκαφή λόγω τής 
μή έπειγούσης φύσεώς της άνεβλήθη. Τά 
έργα τού Δήμου έπραγματοποιήθησαν άνευ σο
βαρός φθοράς τών άρχαίων. Συνελέγη, όμως, 
μέγας άριθμός όστράκων. Πρόκειται περί παν
τοίων όστράκων έλληνιστικών καί κυριώτατα 
ρωμαϊκών χρόνων, έν οίς άκέραιοί τινες λύχνοι 
καί τεμάχια λύχνων πολλά, πολλά όμοίως τε
μάχια σκύφων μεγαρικών καί άγγείων ήλεια- 
κών, έπί ένός τών όποιων έπιγραφή παυσϊλυπον. 
’Επίσης, συνελέγη μέγας άριθμός μελαμβαφών 
όστράκων έκ ποικίλων άγγείων μετά κοσμη
μάτων γραπτών ή έμπιέστων ή έγχαράκτων. ’Επί 
ένός χείλους πινακίου έγχάρακτα τά γράμματα 
ΕΥ, έπί έτέρου τό γράμμα Α. Όμοίως τεμάχια 
άγγείων άνοικτοχρώμων μετά γραπτής κοσμή- 
σεως φύλλων, κλάδων, κυματοειδών γραμμών 
κλπ., τεμάχια ειδωλίων καί πλαστικών έξαρτη- 
μάτων άγγείων, τεμάχια κωδωνοσχήμων αντι
κειμένων, μικρά άρυβαλλοειδής λήκυθος, είδος 
μικρού ψυκτήρος, κανθαρίσκος άβαφής, όστρα
κα West Slope καί τμήματα μητρών μεγαρικών 
σκύφων. 'Ωσαύτως εύρέθη Ικανός άριθμός όστρά
κων συνεστραμμένων έκ πυράς, πιθανώτατα 
έξ άποτυχιών τοΰ κλιβάνου (Πίν. 167 α - β, 
168 α-β).

35. Οΐκόπεδον Ά. Τζουμανέκα
Είς τό ώς άνω οΐκόπεδον, όπου κατά τό 1966 

εΐχεν εύρεθή άριθμός τις κλασσικών τάφων, ή- 
νοίχθη βόθρος, έντός τού οποίου έφάνη τάφος 
κλασσικός, λακκοειδής, κατεστραμμένος καί σε- 
συλημένος. ’Ολίγα μόνον όστρακα συνελέγη- 
σαν καί δύο μικρά τεμάχια χαλκού.

36. Οΐκόπεδον Γ. Λιακοπούλου (Σχέδ. 14)
Είς τό ώς άνω οΐκόπεδον, κατά τάς έκσκαφάς

άπεκαλύφθη τοίχος, μέ κατεύθυνσιν ΝΑ. - ΒΔ., 
έκ πέντε είργασμένων πωρολίθων κατά μήκος 
τεθειμένων, συνολικού μήκ, καί πλ. 0,40 μ. 
Άπό τού ΒΔ. άκρου του φέρεται καθέτως πρός 
αυτόν έτερος τοίχος πρός ΒΑ., σωθείς είς μήκ. 
2 μ., έκτισμένος διά μικροτέρων λίθων, πλ. 
0,40 μ. Φαίνεται ότι πρόκειται περί λειψάνου 
οικίας. Συνελέγησαν όστρακα έλληνιστικών καί 
ρωμαϊκών χρόνων.

37. Οΐκόπεδον Κ. Κουτουμάνου (Σχέδ. 15)

Είς τό ώς άνω οΐκόπεδον, κείμενον είς τήν Β. 
πλευράν τής κεντρικής όδού τού Πυρίου, έφάνη 
τμήμα κτηρίου, σώζον τοίχον, μήκ. 6.10 καί πλ. 
0,40 μ., μέ κατεύθυνσιν ΝΝΔ. - ΒΒΑ. ’Από τού 
ΒΒΑ. άκρου του κάμπτεται πρός ΔΒΔ. καί πα- 
ρακολουθεΐται είς μήκ. 2.75 μ., έχον κατά τό 
σκέλος τούτο πλ. 0,28 μ. Είς άπόστασιν 4.20 μ. 
άπό τού σκέλους τούτου άγεται έπί τό πρώτον 
έτερος τοίχος, παράλληλος πρός τό δεύτερον 
σκέλος, σωζόμενος είς μήκ. 2.60 καί έχων πλ. 
0,24 - 0,48 μ. Παρά τήν μορφουμένην ούτω γω
νίαν πρός ΒΒΑ. μεταξύ τού πρώτου καί τού 
έσχατου τοίχου έσώθη τμήμα δαπέδου διά κτυ- 
πητής γής, παρά τό μέσον δέ τού τελευταίου 
τοίχου εύρέθη έστία περιφερής, όριζομένη διά 
λίθων καί έστρωμένη διά κεράμων. Άντιστοί-

Σχέδ. 14. Θήβαι. ΟΙκόπ. Γ. Λιακοπούλου. Λεί
ψανα άρχαίας οικίας (;)

χως πρός αυτήν καί είς άπόστασιν 0,30 μ. άπό 
τής έτέρας όψεως τού αυτού τοίχου, εύρέθη 
έτέρα όμοια έστία, ώς καί ίχνος τοίχου παραλ
λήλου πρός τόν πρώτον, είς άπόστασιν άπ’ 
αύτοΰ, μή φθάνοντος όμως μέχρι τοΰ τελευταίου 
τοίχου καί ούτω καταλειπομένου ανοίγματος 
εισόδου είς τόν χώρον, πλ. 0,52 μ. Τό δάπεδον 
τού χώρου τούτου έφάνη λιθόστρωτον, λωρίς 
δέ πλ. 0,40 μ., παρά τόν ΑΝΑ.-ΔΒΔ. τοίχον, ήτο 
κατά τι ύπερυψωμένη. Έπί τού πρώτου τοίχου 
κατά τό πρός ΝΝΔ. τμήμά του, έβη νεώτερος 
τοίχος, μήκ. (σωζομένου) 1.60 καί πλ. 0,32 μ. 
Τέλος, βαθύτερον καί ύπό τό μέσον τού πρώτου 
τοίχου, εύρέθη τετράπλευρος άποθέτης, διαστ. 
0,63 X 0,80 μ., έπενδεδυμένος διά λίθινων πλα
κών καί έχων άκανόνιστα τοιχώματα 

Έκ τού άποθέτου συνελέγησαν κυρίως όστρα
κα μελαμβαφή καί όλίγα τεμάχια ειδωλίων. Έκ 
τού λοιπού χώρου συνελέγησαν διαφόρων έπο-
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χών όστρακα, άπό άρχαϊκών μέχρι βυζαντινών, 
έν οίς κανθαρίσκος μελαμβαφής, δύο μικρά! 
κοτύλαι, τεμάχιον κορινθιακής κοτύλης, σώζον 
παράστασιν ζώου, πινάκια μετά περιφερών γραμ
μών, δύο όστρακα κανθάρων γεωμετρίζοντος 
βοιωτικού ρυθμού, όστρακον μελανόμορφου 
σκύφου, άγνύθες, ώς καί όστρακα τού 5ου αίώ- 
νος, έλληνιστικών χρόνων όστρακα, έν οίς έκ 
μεγαρικών σκύφων, έκ λύχνων καί έξ άγγείων

Σχέδ. 15. Θήβαι. Πυρί. ΟΙκόπ. Κ. Κουτουμά- 
νου. Κάτοψις άνασκαφής

φερόντων γραπτήν έπίθετον κόσμησιν διά λευ
κού ή έγχάρακτον έπί μελανού βάθους, τέλος 
δέ όστρακα βυζαντινών άγγείων μετ’ έφυαλώ- 
σεως ( Π ί ν. 169 α - γ ).

38. Οίκόπεδον Σπ. Κορδοπάτη

Κατά τήν έκσκαφήν βάσεων θεμελίων είς τό 
ώς άνω οίκόπεδον εύρέθη άπλοΰς καλυβίτης τά
φος, διαστ. 1.25 X 0,46 μ., μέ κατεύθυνσιν Α.-Δ.·

περισυνελέγησαν κινητά εόρήματα διαφόρων 
έποχών.

39. Οίκόπεδον Λουκά Τούτουζα

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον οόδέν οικοδομικόν 
λείψανον έσημειώθη κατά τάς έκσκαφάς βάσεων 
θεμελίων, συνελέγησαν όμως Ικανά τόν άριθμόν 
όστρακα έλληνικών καί βυζαντινών χρόνων. Τά 
κυριώτερα τούτων είναι τρεις πρώιμοι λύχνοι, 
τμήματα μελαμβαφών σκύφων μεγάλων, όστρακα 
μικροτέρων μελαμβαφών άγγείων καί τοιούτων 
καθημερινής χρήσεως (Πίν. 170 α), τεμάχια 
έκ τού χείλους περιρραντηρίου πήλινου (;), ό 
άνω κορμός μετά τής κεφαλής ειδωλίου νεανίου 
(Πίν. 170 β).

40. Οίκόπεδον Πέτρου Τούτουζα

Κατά τήν διάνοιξιν βάσεων θεμελίων είς τό 
ώς άνω οίκόπεδον, έφάνησαν δύο τμήματα τοί
χων λιθοπλινθίνων, βυζαντινών, ώς καί τμήμα 
τοίχου δΓ είργασμένων όρθογωνίων πωρολίθων 
είς τρεις σειράς. ’Επίσης τμήμα άγωγοΰ καί 
διάφορα έπί τού βράχου λαξεύματα, μή δίδοντα 
όμως σαφή είκόνα περί τής άκριβοΰς χρήσεως 
τού χώρου. ’Εκ τού χώρου συνελέγησαν, πλήν 
τινων βυζαντινών καί όλίγων μέ έφυάλωσιν, 
όστρακα άρχαϊκά, κλασσικά, έλληνιστικά, έν 
οίς σημαντικώτερα όλίγα τεμάχια κανθάρων καί 
κυλίκων βοιωτικού ρυθμού, ώμος κλειστού άγ- 
γείου άρχαϊκοΰ, δύο τμήματα ειδωλίου ίππου 
έλλιποΰς τούς πόδας, τήν κεφαλήν καί τήν ού- 
ράν, τμήμα κανθάρου μετά κωνικής βάσεως, πο- 
τήριον έλλιπές έλληνιστικόν μελαμβαφές, κο- 
σμούμενον διά περιφερών έρυθρών γραμμών, 
τμήμα σκύφου όμοίως κεκοσμημένου καί άλλα 
τινά (Πίν. 170 γ, 171 α).

41. Οίκόπεδον Δέδε

Είς τό ώς άνω οίκόπεδον κατά τήν διάνοιξιν 
βάσεων θεμελίων εύρέθησαν τμήματα δύο τοί
χων λιθοπλινθίνων, τών όποίων τό έν έβαινεν 
έξ Α. πρός Δ. τό δ’ έτερον έκ Β. πρός Ν. Οί τοίχοι 
ήδράζοντο έπί τού φυσικού βράχου. Συνελέγη
σαν όστρακα βυζαντινά ώς καί τεμάχια κλει
στού άγγείου φέροντος έξωτερικώς έφυάλωσιν 
καί ώς κόσμησιν κουφικήν έπιγραφήν. ’Επί
σης συνεκολλήθη τμήμα μεγάλου βαθέος πινα
κίου, βεβαμμένου διά κίτρινου έσω καί έξω, φέ
ροντος έσω κόσμησιν διά καστανομέλανος, 
συνισταμένην είς πλοχμόν μέν κατά τό άνώτε- 
ρον τών παρειών, παράστασιν πτηνού δέ (σώ
ζεται τό πλεϊστον τού κορμού, οί πόδες καί 
ή ούρά) είς τό κέντρον. Έφυάλωσις καλύ
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πτει απαν τό άγγεΐον μηδέ τοΟ κάτω τοΟ πυ- 
θμένος έξαιρουμένου (Πίν. 171 β).

42. ΟΙκόπεδον Ν. Άγγελοπούλου

ΕΙς τό ώς άνω οΐκόπεδον έφάνη άμελές λά
ξευμα είς τόν μαλακόν βράχον ( πώρον ), έξ ού 
συνελέγησαν έλληνιστικά όστρακα. Επίσης 
συνελέγησαν έλάχιστα βυζαντινά όστρακα μέ 
έγχάρακτον κόσμησιν ύπό τήν έφυάλωσιν.

43. Καναπίτσα

Περαιτέρω, έντός τού άγροΰ Θ. Άνδριανοϋ 
άπεκαλύφθη κτιστός τάφος «μακεδονικού τύ
που» (Σχέδ. 16).

45. Άλίαρτος

Έκ τής περιοχής τών άρχαίων νεκροταφείων 
τής Άλιάρτου συνελέγησαν μικρόν τμήμα λί
θινου άγάλματος, βάσις στήλης, στήλη άπλή 
φέρουσα έπιγραφήν: Ο HI, τμήμα ανθεμίου, 
πέντε συνανήκοντα τεμάχια μεγάλης άναγλύφου 
κλασσικής στήλης, σώζοντα τόν γυμνόν κορ
μόν νέου μέχρι των γονάτων (Πίν. 172γ).

46. Χαιρώνεια

Κατά τήν όπισθεν τού Μουσείου Χαιρωνείας 
κοινοτικήν όδόν άπεκαλύφθη τυχαίως καί άνε- 
σκάφη κιβωτιόσχημος τάφος, διαστ. 2.90 X 
2.05 μ. μέ κατεύθυνσιν Α. - Δ. ΕΙχεν άνοιχθή

Σχέδ. 16. Θήβαι. Καναπίτσα. ’Αγρός Θ. Άνδριανοϋ. Κάτοψις καί τομή «μακεδονικού» τάφου

Λεπτομερή δημοσίευσιν βλ. έν ΑΕ 1967, Χρο
νικά, σ. 15 κ. έ.

ΕΚΤΟΣ ΘΗΒΩΝ
44. Πλατανάκι

Έξωθι τού χωρίου Πλατανάκι Θηβών, είς τήν 
παρυφήν τής πρός Άνθηδόνα δδοΰ, τό ύδωρ 
άπεκάλυψε συντετριμμένον μέγα σχεηκώς άγ
γεΐον κλασσικών χρόνων, μέ άπλήν κόσμησιν 
έκ περιφερών γραμμών, ώς καί τμήματα έτέ- 
ρων δύο μεγάλων άγγείων. Φαίνεται βέβαιον 
ότι προέρχονται έκ νεκροταφείου, πιθανώτατα 
κλασσικών χρόνων.

έντός τού βράχου καί έκ τών πλευρών του τά 
κάτω 0,55 μ. ήσαν έπενδεδυμένα διά κεράμων 
καί κονιάματος, τά δέ λοιπά έμορφούντο διά 
πωρίνων πλακών κατά τάς τρεις, πλήν τής Α., 
πλευράς. Έκαλύπτετο διά τριών πλακών. Έν
τός αύτού εκειντο δύο νεκροί, έχοντες τήν κε
φαλήν πρός Α. Έκ τών κτερισμάτων έντύπω- 
σιν προκαλεΐ ό μέγας άριθμός τών εύρεθέντων 
ύαλίνων άγγείων.

47. Όρχομενός

Κατόπιν είδοποιήσεως τής Χωροφυλακής καί 
τού φύλακος ’Αρχαιοτήτων Όρχομενοΰ περί
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τής συλλήψεως άρχαιοκαπήλων, διεπιστώθη ότι 
είς τόν λόφον τοϋ 'Αγίοο Ίωάννου, είς δν οΰτοι 
είχον δράσει, κείμενον είς τάς παρυφάς τής 
Κωπαΐδος καί είς άπόστασιν 5 χλμ. περίπου 
πρός Ν. τοΰ χωρίου Κολάκα, ύπέρ τόν χείμαρ
ρον Πλατανια, είχον συληθή δέκα όκτώ μέ
τριου μεγέθους μυκηναϊκοί θαλαμοειδείς τά
φοι. Έτεροι δέκα έπτά τάφοι είχον συληθή 
έπί τού πρός ΝΑ. τούτου κειμένου υψώματος.

48. Παραλίμνη

Τά ύδατα τής Παραλίμνης άπεσόρθησαν έ- 
σχάτως λόγιο τής μή τροφοδοτήσεώς των πλέον 
έκ τής Ύλίκης, έφθασαν δέ είς τήν πρό τής 
άποξηράνσεως τής Κωπαΐδος στάθμην των. Κατά 
τόν ΒΑ. τής λίμνης μυχόν καί είς τούς πρόποδας 
τής έκεί άρχαίας άκροπόλεως, ώς καί έφ’ ικα
νού παρά τούτους χώρου έφάνησαν τά έκτετα- 
μένα έρείπια πόλεως άρχαίας, πιθανώς τής Ίσου 
(περί τούτων βλ. AAA I ( 1968 ), σ. 139 - 140). 
Μεταξύ τών λίθων τών κτηρίων εύρέθη καί λίαν 
έφθαρμένον πώρινον άγαλμα άκέφαλον γυναι- 
κεΐον, τού όποιου τό κάτω τής όσφύος μορφοϋται 
είς τετραγωνικήν πυραμίδα. Σωζ. ύψος τού ά- 
γάλματος 0,60 μ.

49. Καλλιθέα

Είς τό πρανές πρός Β. τού χωρίου Καλλιθέα 
(Μουσταφάδες ) τής έπαρχίας Θηβών καί πρό 
τής δεξαμενής ύδρεύσεως τού χωρίου, κατά τήν 
κατασκευήν τής όποιας παλαιότερον είχον φα- 
νή μυκηναϊκοί θαλαμοειδείς τάφοι, έσυλήθη ύπό 
άρχαιοκαπήλων έτερος τοιοδτος, μέτριου μεγέ
θους καί άμελοΰς κατασκευής. Ούτος έκαθαρί- 
σθη ώς καί έτερος πρός Α. παρακείμενος, ό
μοιου μεγέθους καί άμελούς κατασκευής, πτω
χότατος είς εύρήματα.

Έκ τού καθαρισμού τού πρώτου τάφου συν- 
ελέγησαν ψευδόστομος άμφορεύς μέ άπλήν κό- 
σμησιν, έλλιπής οίνοχοΐσκη σφαιρικού κορμού 
άνευ προχοής καί τεμάχιον έκ τού χείλους 
σκύφου μέ γραπτήν κόσμησιν. Έκ τού δευτέρου 
τάφου συνελέγησαν τμήματα τριών τούλάχιστον 
μικρών ψευδοστόμων άμφορέων, τών όποιων 
οί δύο σφαιρικοί καί ό είς πεπιεσμένος, τμήματα 
πινακίου μετά προχοής καί τινα είσέτι όστρακα 
(Πίν. 172 β), πρός δέ μέγας άριθμός όδόν- 
των καί όστών έκ τών άκρων βοός.

50. Άντίκυρα

Έκ τής άρχαίας άκροπόλεως Άντικύρας έκο- 
μίσθησαν μελαμβαφής οίνοχόη μετά κυκλικού 
στομίου, « κανθαρίσκος » έλληνιστικός μελαμ

βαφής, έλλιπής τήν έτέραν τών λαβών, φια- 
λίδιον άκέραιον καί έτερον έλλιπές κατά τό 
ήμισυ (Πίν. 172 α).

ΛΓ. ΦΑΡΑΚΛΑΣ

*

VORLAUFIGER BERICHT t)BER DIE 
GRABUNG ΙΜ KABIRENHEILIGTUM 
ΒΕΙ ΤΗΕΒΕΝ

Von 29. April -16. Juli 1966

Dank dem Entgegenkommen der Grie- 
chischen Altertiimerverwaltung konnte mit 
grossziigig zur Verfiigung gestellten Mitteln 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft und 
Unterstiitzung des Deutschen Archaeologi- 
schen Institutes die Arbeit im Kabirion auch 
1966 fortgesetzt werden.

Eine der Hauptaufgaben war die Ge- 
landevermessung durch Dipl. Ing. W. Zick. 
Der Plan soli in dem ersten Heft der Fort- 
setzung der Publikation vorgelegt werden.

Mit der Restaurierung von Gefassen war 
F. Jaccard betraut, die Aufgaben des Archi- 
tekten waren Dipl. Ing. K. Kammerer un- 
terstiitzt durch stud. arch. W. Zeumer iiber- 
tragen. H. Kammerer Grothaus wirkte als 
archaeologische Volontarin mit. I. Bruns iiber- 
nahm das Zeichnen von Gefassen.

Die Grabungsarbeiten wurden zunachst 
am sogenannten Mittleren Rundbau fortge
setzt (Taf. 173 b). Die Schiirfungen erga- 
ben durch einen gliicklichen Gefassfund an 
der Innenseite der Tiir in Hohe der ersten 
Quaderlage von unten, dass der Bau in spat- 
archaische Zeit zu datieren ist. Es handelt 
sich um einen kleinen schwarzen Kantharos 
(Taf. 173 a), auf dessen Rand 6 Myr- 
tenzweige aufgemalt sind und dessen Form 
ungefahr der von Ure um 530 datierten ent- 
spricht. Doch ist die Form nicht identisch 
mit diesen und man ist jetzt geneigt, diese 
Formen spater zu datieren.

In der obersten Aschenlage war 1965 eine 
stark versinterte Miinze gefunden worden, 
die H.P. Franke inzwischen in die 2. Halfte 
des 3. Jahrhunderts datieren konnte. Wir ha- 
ben also eine Benutzung des Bauwerkes von 
etwa 250 Jahren anzunehmen.

In die Zeit der rein ornamental verzierten 
Kabirenware gehort ein Kurvenbau direkt
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Θήβαι: α. ΟΙκόπ. Παναγιωτοπούλου. Μυκηναϊκά άγγεΐα καί όστρακα, β - γ. Όστρακα διαφόρων έπο·
χών έκ τοΟ οίκοπ. Φοίφα

Ν. ΦΑΡΑΚΛΑΣ
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Θήβαι: α. ΟΙκόπ. Σίνη. Βυζαντινά δστρακα, β - γ. ΟΙκόπ. Κυριάκου. ’Ερυθρόμορφος οίνοχόη

Ν. ΦΑΡΑΚΛΑΣ
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Θήβαι. Γυμνάσιον : α-ε. Βυζαντινά όστρακα καί άγγεϊα

Ν. ΦΑΡΑΚΛΑΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:51 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 164 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968)

Θήβαι: α. Όδός Βόγλη. 'Ελληνιστικά όστρακα, β. 'Οδός Βόγλη. Βαθμίδιον καϊ τμήμα καλυπτήρος 
κεράμου, γ. ΟΙκόπ. Κοτζια. Βυζαντινά όστρακα

Ν. ΦΑΡΑΚΛΑΣ
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Θήβαι: α - β. Οίκόπ. Μαρλάση. Κτερίσματα έκ τοδ τρίτου μυκηναϊκού τάφου, γ. Οίκόπ. Μαρλάση. 
Βυζαντινά όστρακα, δ. Οίκόπ. Καραμπιτζάκου. Βυζαντινά όστρακα

Ν. ΦΑΡΑΚΛΑΣ
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Θήβαι. 'Αλώνια Πυρίου : α-β. Όστρακα διαφόρων έποχών

Ν. ΦΑΡΑΚΛΑΣ
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Θηβαι. 'Αλώνια Πυρίου : α - β. Όστρακα διαφόρων εποχών

Ν. ΦΑΡΑΚΛΑΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:51 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 23 ( 1968 ) ΠΙΝΑΞ 169

Θήβαι. Οΐκόπ. Κουτουμάνου : α - γ. Όστρακα καί άγγεϊα διαφόρων έποχδν
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Θήβαι. Οίκόπ. Τούτουζα : α, γ. Τμήματα άγγείων, β. Μέρη πήλινου περιρραντηρίου καί ειδωλίου

Ν. ΦΑΡΑΚΛΑΣ
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Θήβαι: α. ΟΙκόπ. Τούτουζα. Όστρακα διάφορα, β. Οίκόπ. Δέδε. Τεμάχια βυζαντινών άγγείων

Ν. ΦΑΡΑΚΛΑΣ
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Βοιωτία : α. Άντίκυρα. Τυχαία εύρήματα, β. Καλλιθέα Θηβων. Εύρήματα μυκηναϊκών τάφων, γ. 'Α- 
λίαρτος. Τεμάχια συνανήκοντα έπιτυμβίου άναγλύφου

Ν. ΦΑΡΑΚΛΑΣ
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