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μήκος τής βορείου πλευράς άνωρΰξαμεν καθέτως τάφρους (δρ. είκ. 1) ένθα 
σημειοϋται διά των άριθ. 3, 4 και 5) επί τή έλπίδι, δπως έπιτΰχωμεν τον τοί
χον τής πλευράς ταΰτης, άλλ’ οΰδέν δυστυχώς εΰρομεν εκεί, καθότι καί ό τοί
χος τής μεσημβρινής πλευράς τοϋ κτιρίου, φαίνεται δτι ΰπέστη μεγάλην κατα
στροφήν έ'νεκα τοϋ εκεί ίδρυθέντος πυκνοϋ συνοικισμοϋ ληφθέντος τοϋ ύλικοϋ 
τοΰτου προς οικοδομήν οικιών, ών πλεΐστα θεμέλια, ως εΐπομεν, ευρομεν καί 
ένταϋθα καθώς καί πλήθος μεταγενεστέρων χρόνων πίθους οικιακής χρήσεως 
τών κατοίκων.

Ίσως άνατολικώτερον εντεϋθεν τών άνορυχθεισών τάφρων καί κυρίως 
εντός τών οικιών τοϋ μή εισέτι άπαλλοτριωθέντος χώρου θέλει εΰρεθή δ τοί
χος τής μεσημβρινής πλευράς ως καί ή κυρία είσοδος τοϋ ’Ωδείου' καθότι 
άλλας εισόδους εϋρομεν μίαν μέν εις τήν ανατολικήν καί έτέραν εις τήν δυτι
κήν πλευράν τοϋ κτιρίου' (πρβλ. είκ. 1).

’Αλλά περί τοΰτου θά εΐμεθα εις θέσιν νά πληροφορήσωμεν κατά τό 
Ιρχόμενον έτος, δταν συν Θεά» συνεχίσωμεν τήν άνασκαφήν ημών, άπαλλο- 
τριωμένου τοϋ χώρου εκεί κατεδαφιζομένων τών μικρών οικιών.

t Π. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ

2. ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΣΚΑΦΑΙ (1929)

Τώ 1929 σκαφικαι έργασίαι έγένοντο έπ’ άμφοτέρων τών οχθών τοϋ 
χειμάρρου καί μάλιστα επί τής δεξιάς.

A') ini τής άριατεράς δ'χ&ης. Έπανελήφθη ή βορράθεν τοϋ μουσείου 
σκαφή ή βορράθεν τής εις Σκάλαν Ώρωποϋ μελλοΰσης άγειν άμαξιτοϋ. 
Ένταϋθα προς τή όδώ έν άγρώ Λοΰπη (πρβ. ΠΑΕ 1924 lox 19253s) απο
καλύπτονται λείψανα οικοδομήματος, ήγουν δυο χώροι οριζόμενοι υπό νοτο
βορείου τοίχου, δστις φέρεται από τής άμαξιτοϋ προς βορράν εις μήκος 4 60> 
μεθ’ δ έπικάμπτεται πρός τε άνατολάς καί προς δυσμάς.

Έκ τοϋ άνατολόθεν τής στοάς καί τών θερμών άγροϋ Παπαγγελή εκο- 
μίσθη εις τήν στοάν μέγα μάρμαρον, δπερ τό πάλαι ήν επίθημα (ανατολικόν) 
τοϋ θρονιού τής βορροδυσμικής γωνίας τοϋ άνατολικοΰ δωματίου τής στοάς.

Β') ini τής δεξιάς οχΰ·ης. Έν τώ χειμερινά» καταγώγια» (ΠΑΕ 
1917 239 είκ. ι) άπεκαλΰφθησαν τά τών ανατολικών μετακιονίων τής δισκελοϋς 
στοάς (άρ. 38-41), ένθα ή έπίχωσις πάνυ βαθεϊα.

Έν δέ τοΐς δυσμικοΐς νοτόθεν τής άνατολοδυσμικής πομπικής όδοϋ 
144-138 (JE 1922102) άνεκαθάρθη τό οικοδόμημα 146 A-146 ΑΑ (JE 
1922 ιο2 είκ. 2 1928 43 εΐκ. 3)' εχει δέ τοΰτο εσωτερικόν μήκος 5 22 (βορρονό- 
τιον) X 8 95 (δυσμανατολικόν)' ό βόρειος τοίχος συνέκειτο έκ δυο δόμων,
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ών ό μέν κάτω ήν πώρου (πλ. 065), ό δέ δίνω (πλ. 045) ασβεστολίθου· επί 
τοΰ ανατολικού τοίχου είχε θύρωμα πλ. ± 0 90· παρά τον βόρειον τοίχον 
ηύρέθη μεγάλη πλάξ ασβεστολίθου 160X0 81, πάχ. 057 δίχα τεθραυμένη 
(άδηλον εί ήν οδού)· προς τφ νοτίψ τοίχφ κατά τό μέσον τού χώρου ηύρέθη- 
σαν λείψανα τοίχου, ίσως μεσοτοίχου. Προς τφ βορείφ τοίχω τού 146 A 
'ίδρυται βάσις πώρου (Κ), 105 (BN) X 052 (ΔΑ), ύψ. 065, έφ’ής τετρά
γωνος πώρος 062 (BN) X 049 (ΔΑ), ύψ. 079' νοτόθεν ταύτης άπεκαλύ- 
φθη συνέχεια (Ω) τοΰ τοίχου, δστις ερχόμενος εκ βορρά νοτόθεν τής όδοϋ 85 
κάμπτεται έν 142 Αν προς άνατολάς· έν Ω λήγει είς μέγαν πώρον (μήκος 
δυσμανατολικόν 120, πλ. 044, ύψ. 060). Νοτόθεν τοΰ 146 Α άπεκαλύφθη 
τό τετράγωνον οικοδόμημα 146 Ν· “Εχει δέ τούτο εσωτερικόν μήκος βορρο- 
νότιον μέν 6 67, δυσμανατολικόν δέ 5 80' τό 146 Ν έπι τοΰ άνατολικοΰ τοί
χου είχεν ίσως δύο θύρας μονοθύρους (πλ. 0 94), σφζεται δέ κατά χώραν μέν 
πλάξ εστηκυΐα ως παραστάς τοΰ βορείου θυρώματος, άνατολόθεν δέ τής είκα- 
ζομένης θέσεως τής νοτίου θύρας οδός μονοφύλλου θυρώματος. Δυσμόθεν 
τοΰ 146 Ν χώρος μάκρος (δυσμανατολικόν μήκος 1118), διηρημένος διά πλίν
θων, ως εικάσαι, ωμών είς δύο χώρους, δυσμικόν (143Νδ) καί άνατολικόν 
(143 Να), μετ’ιδίων θυρωμάτων επί τοΰ βορείου τοίχου. ’Ενταύθα ηύρέθησαν 
κονιάματος άποτμήματα, έρυθρώς καί φαιώς καί θαψίνως έπικεχρωσμένα. 
Ό νότιος τοίχος τών δύο χώρων τούτων ήν άντηρις τών εκ νότου διά φάραγ- 
γος καταρρεόντων ΰδάτων, πάνυ βαθέως τεθεμελιωμένος· Ιν τφ δυσμικφ 
τοίχφ τοΰ 143Νδ σώζονται τό μέρος έξ δόμοι, συνδεόμενοι φορμηδόν καί 
παρά μήκος προς τούς τοΰ νοτίου τοίχου, ήγουν δ μέν 10? (κατώτατος) καί δ 
3°? καί δ 5°? δόμος τοΰ νοτίου τοίχου έξικνοΰντο μέχρι τής ανατολικής επι
φάνειας τοΰ αντιστοίχου δόμου τοΰ δυσμικοΰ τοίχου, δ δέ 20? και 4ος καί ο 
6°5 δόμος τοΰ νοτίου τοίχου είσεχώρουν μέχρι τής δυσμικής επιφάνειας τοΰ 
δυσμικοΰ τοίχου (πρβ. έν τφ χώρφ 163 την συνδεσιν τοΰ νοτίου τοίχου 
[ = τής άντηρίδος] προς τον δυσμικόν τοίχον, ΠΑΕ 1928 44)·

Δυσμόθεν τοΰ συγκροτήματος 163 - 167 ηύρηται στενός νοτοβόρειος 
τοίχος (πλ. 0 40, μήκ. 2 80)’ δυσμόθεν δέ τούτου διήκεν ή έκ τοΰ νοτίου όρους 
οδός, ήτις έπικαμπτομένη ήγε διά τών χωρων 147 Ν και 147 εις την δδόν 138 
καί εντεύθεν διά τής δδοΰ 108 και δια τής επι τοΰ χείμαρρου γέφυρας εις τα 
τής άριστεράς όχθης.

Έπι τοΰ νοτίου τοίχου, ήγουν τής μακράς άντηρίδος, τοΰ εϊρημένου 
συντάγματος 163- 167 άνεφγετο δίοδος (πλ. 0 89 -0 99) προς άποχέτευσιν 
τών έκ τοΰ όρους όμβριων ΰδάτων ένταϋθα δέ έν τφ χώρφ 165 ηύρηται 
οχετός έκ τμημάτων πώρων ύποκοίλων, κρυπτός, δστις καθ’αέν ΑΕ 1922106 
ειρηται, φέρεται προς βορράν εις την οδον 138 (πρβ. ΠΑΕ 1928 45)·

Νοτόθεν τοΰ συντάγματος 163-167 πέντε που μέτρ. ύπερθεν έπι δχθου
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τής κλειτύος τοϋ νοτίου ορούς άπεκαλύφθη οικοδόμημα ΑΒΓΔΕ, ού ό βόρειος 
τοίχος φέρει θύρωμα άνοιγόμενον προς βορράν. Έν τφ κτίσματι τούτφ 
ηύρέθησαν λίγδου αποκόμματα δύο λύχνου κα'ι σκύφων και πλησίον, εν προ- 
τέρας έτείας σκαφείςι, πολλών πωμάτων αγγείων άποτμήματα, εξ ών είκαστόν 
ό'τι ενταύθα υπήρχε κεραμεΐον.

Έν τή ανατολική πομπική όδώ 138 (ΑΕ 1922ioa εΐ*. 2) άνεκαθάρθησαν 
τα παρά τό οικοδόμημα 137? και άνατολόθεν τούτου, άνεφάνησαν δ’ ευκρι
νέστερου τα τής αρχής τής έκ των βορρανατολικών καμπύλως φερομένης 
οδού 138' ενταύθα ή οδός φαίνεται ηύρυσμένη άποκοπέντων τοίχων τινών 
των βορράθεν κειμένων οικοδομημάτων. Έκ τής οδού 138 δύο μέν οδοί 
έφερον προς νότον, άλλη δέ καθήκεν επί τον χείμαρρον.

Νοτόθεν τών προς νότον φερουσών δύο οδών εκτείνεται σύριγξ έν τφ 
βράχφ όρωρυγμένη, έχουσα μήκος άνατολοδυσμικόν 18 μέτρων, πλάτος ± 100, 
ύψος 1 50, καί φέρουσα δεξαμενήν, ής μήκος δυσμανατολικόν μέν 1 60, νοτο- 
βόρειον δέ 2·35, βάθος δέ 200, κατά δέ τά ανατολικά τής σύριγγος υπάρχει 
τοίχος βορρονότιος· έ'ξωθεν δέ, ήγουν βορράθεν τού ανατολικού στομίου τής 
σύριγγος, 190 άπαντικρύ αυτού, έν τφ άνατολικφ άκρω δυσμανατολικοΰ 
τοίχου τριών χώρων, 080 δυσμόθεν τού ανατολικού τοίχου τού ανατολικού 
χώρου ϊδρυται θύριον ύψους 0 98, (δίοδος 0 45 [άνω]—0 50 [κάτω]), ου ή 
μέν ανατολική παραστάς σύγκειται έκ δύο έπαλλήλων λίθων, ή δέ δυσμική 
έξ ενός (πλ. 0 26, πάχ. 040), τό δέ υπέρθυρου (δίχα τεθραυσμένον) έχει μήκος 
0 63, ύψος 0 21.

Νομίσματα ηύρέθησαν 20 χαλκά (Βοιωτών κλπ.), α καί Άθήναζε κομι- 
σθέντα κατετέθησαν έν τφ νομισματικφ μουσείφ.

+ Β. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

3. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΗΒΩΝ

Ή έφετινή άνασκαφή έν τφ Καδμείφ, αν έξαιρέσωμεν γενικήν τινα διευ- 
θέτησιν καί μετατόπισιν καί αποκομιδήν χωμάτων, έστράφη κυρίως είς τήν 
άφαίρεσιν τού συμπήκτου έκ τοιχογραφημάτων καί ασβέστου δαπέδου, υπό 
τό όποιον εΐχομεν έν μέρει εισδύσει προ τού 1910 καί έξηγάγομεν καλλίτεχνα 
τοιχογραφήματα, άτινα έπέτρεψαν ήμΐν τήν έγχρωμον άνασύστασιν τής γυναι- 
κός, ής ή είκών είνε άνηρτημένη έν τφ άρχαιολογικφ τμήματι τού υπουργείου 
τής Παιδείας καί ής έγώ μόνον φωτογραφικόν μεταλλογράφημα ήδυνήθην 
νά δημοσιεύσω (πρβλ. τά έμά Θηβαικά= Άρχ. Δελτ. 1917 σ. 339).’Ήδη συνε- 
λέχθησαν πάντα τά υπόλοιπα τοιχογραφήματα, έξ ών πολλά δεικνύουσι μέρη 
ανθρωπίνων σωμάτων μετά περιδέραιων ή ψελίων, πάντα δ’ είνε άξιοσπού-
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