
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΔΜΟΥ

ΕΝ ΘΗΒΑ1Σ

Έν τοΐς ΓΙρακτικοΐς του 1911 σ. 148 έγένετο λόγος περί 

«ύλης τοϋ κτιρίου, 3)ς [Λερός άνεσκάφη ή'δη καί περιεγράφη 

κατά τό παρελθόν έτος. Επειδή έν τω μεταξύ χρόνω δέν 

κατωρθοόθη νά γείν/) άπαλλοτρίωσίς τις χώρου πρός Β η προς Ν 

των έρειπίων, έ’νθα είνε σχεδόν βέβαιον, οτι υπάρχει συνέχεια 

αύτών, η άνασκαφη του 1912 χορηγοϋντος καί πάλιν του 

ευεργέτου της Εταιρείας κ. Goekoop έστράφη κατ’ ανάγκην 

πρός Δ, ΐνα άποκαλύψνι ολόκληρον τήν είρημένην αυλήν καί 

συναντησγι τά πρός Δ προσδοκώμενα σχετικά πρός τό άνεσκαμ- 

ριένον κτίριον ερείπια (ΑΑ 1909 σ. 82). Πράγματι δέ είς άπό- 

στασιν 8 μέτρων από του στομ.ίου τοΰ φοέατος (Πρακτικά 

1911, σ. 148 έξ.) εύρέθη τοίχος παχύς εντός των άδιαταρά- 

κτων μ.υκηναϊκών χωμ.άτων θεμ.ελιωμένος, διηκων από Ν πρός 

Β ήτοι μη ών παράλληλος πςός τους τοίχους τοΰ ανακτόρου, 

διηκοντας τούς μ.έν από ΝΔ πρός ΒΑ τούς δέ από ΒΔ πρός 

ΝΑ, καί κατεστραμμένος πρός Β (διατηρείται επί 4 μέτρα 

από τοΰ τοίχου τοΰ κτήματος Λογοθέτου ΑΕ, 1909 σ. 57 

εΐκ. 1 πλησίον καί παραλλήλως της γραμ,μης τοΰ δυτικοϋ 

επιπόλαιου τοίχου τοΰ δυτικωτάτου των νοτίων κρεοπωλείων). 

’Επίσης ό τοίχος ουτος είνε κατεστραμ.μένος κατά τά υψηλό

τερα μέρη αΰτοϋ, η δέ καταστροφή αΰτη έγένετο πρός εξα

γωγήν λίθων βεβαίως έν ύστάτοις ρωμ-αϊκοΐς χρόνοις, ώς δει - 

κνύουσι τά καλόπτοντα τό υπόλοιπον μέρος αύτοϋ χώματα. 

Τό πάχος τοΰ τοίχου δέν άπεκαλύφθη, έπειδη η άνασκαφη 

διεκόπη άποτόμως τ?ί 18 Σεπτεμβρίου, κηρυχθείσης της έπι-
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86 Πρακτικά τοϋ 1912

στρατεύσεως του κράτους Six τόν πόλεμον. Τά χώματα καθ’ 

ολον τό πλάτος του χώρου των κατεδαφισθεντων κρεοπωλείων 

εινε μέχρι μεγάλου ύψους μυκηναϊκόν, έξικνούμενά που πρός Β 

μέχρι σχεδόν 0,50 υπό την νέαν επιφάνειαν τοϋ έδάφους (ολι

κόν βάθος της άνασκαφης μέγιστον πρός Ν μέχρι 3,40 μ.), 

ένομίσθη όμως καλόν νά καταλίπωμεν στρώμά τι αυτών άνέ- 

παφον επί τοΰ φυσικοΰ βράχου μέχρις άποκαλύψεως καί του 

λοιπού χώρου τοΰ κτιρίου. Τό δάπεδον τοϋ αγγειοπλαστικού 

κλιβάνου ύπηρξεν ό γνώμων της κατά βάθος προόδου της 

σκαφης κατά τό έ'τος τούτο. Τό άνασκαφέν μυκηναϊκόν στρώμα 

πρός Δ τοϋ κλιβάνου επί έκτάσεως 4 μέτρων ητο άναμικτον μετά 

πολλής τέφοας. Έν τοϊς έζιπολαίοις χώμασιν αμέσως υπό την 

επιφάνειαν τοΰ εδάφους έφάνησαν πέντε βάσεις κτισταί διά 

παντοδαπών λίθων καί πηλοϋ καί κορυφούμεναι ύπό μεγάλου 

έκάστη κυβολίθου, είς δευτέραν ταύτην χρησιν κειμένου· αι 

βάσεις αύται μαρτυροΰσι περί τριπλής τουλάχιστον σειράς 

ξύλινων κιόνων άνηκόντων πιθανώτατα είς την ρωμαϊκήν αγο

ράν, περί ης ποιείται λόγον 6 Παυσανίας (ΑΕ 1909, σ. 113 έξ.). 

Τά θεμ-έλια των βάσεων τούτων διακόπτουσι τά μυκηναϊκά 

χώμ,ατα μέχρι τινός βάθους ώς ποιοΰσι καί τοιχάριά τινα επι

πόλαια άσυναρμολόγητα είσέτι άρχιτεκτονικώς αλλά σχετικά 

πρός τάς βάσεις, ώς φαίνεται. Έν τώ χώρω τοϋ δυτικωτάτου 

βορείου κρεοπωλείου εύοέθη μέρος τεχνικωτέρου δαπέδου έστρω- 

μένου διά στρώμ.ατος έξ ασβέστου καί τετριμμένης κεράμου 

καί περιβαλλομένου ύπό ταπεινοΰ στενού ισοϋψούς πανταχοΰ 

τοιχαρίου εκ πώρων πελεκητών, ώστε νά σχηματιζηται τε

τράπλευρος ορθογώνιος ό χώρος, ου δμως τό πλεΐστον μέρος 

κεΐται ύπό την οικίαν Στρατη άγνωστον. Τά μυκηναϊκά χώ

ματα ένταΰθα πρός Δ εϊνε άνατεταραγμένα, τά δε μυκηναϊκά 

όστρακα ευρηνται μετά θραυσμάτων κανθάρων, ερυθρόμορφων 

καί ρωμαϊκών αγγείων. Είς μ,ικράν άπόστασιν από τοΰ είρη- 

μ.ένου έστρωμένου «θαλάμου» πρός Α εύρέθη εντός άδιαταρά- 

κτων υψηλών μυκηναϊκών χωμάτων, έρειδόμενος πρός Β παρά 

τά θεμέλια της οικίας Στρατη επί τοΰ άνυψουμένου αυτόθι
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Άνασκαφη έν Θήβαις 87

φυσικου βράχου μέγας λίθος πλακώδης πάχους μεγίστου 0,75 

καί μήκους μεγάλου μέχρι 2,10. 'Ο λίθος είνε σύμπηκτος 

σκληρός έκ μεγάλων κροκάλων ποταμίων, ξένος δέ πρός τάς 

Θήβας καί τήν εγγύς γειτονίαν. Ή άνω επιφάνεια αύτοϋ εινε 

ανώμαλος. Άνεγείραντες τον λίθον είδομεν, δτι ή κάτω επι

φάνεια εΤνε εΐργασμένη, δεικνύουσα κυκλικόν άνέχον ελλειψοει

δές λεΐον επάνω έδαφος, περιβαλλόμενον ύπό λείου του τα

πεινότερου περιθωρίου. Ύψος του άνέχοντος εδάφους 0,105, 

μ,είζων διάμετρος της έλλείψεως 1,54, έλάσσων δέ 1,36 (είκ. 1). 

Τήν χρησιμότητα τοϋ μεγάλου τούτου λίθου δεν ήδυνηθην νά 

ερμηνεύσω, έσκέφθην όμως, δτι ό κορυφαίος λίθος θολωτού τίνος 

οικοδομήματος ό συγκρατών τήν αρμονίαν του κτιρίου (πρβλ. 

Παυσ. IX, 38,2), οία ύπήρχον έν ταΐς αύλαΐς των μ.υκηναϊ- 

κων άνακτόρων (Όδ. X, 442), έ'δει νά ψ παρόμ.οιος.
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