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ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΪ ΣΚΑΦΑΙ

Έφ’ έτος έπανελήφθη ή επί της δεξιάς τοΟ χειμάρρου όχθης 
σκαφική ερευνά, άπεκαλύφθησαν δέ οί χώροι 50 καί 51 (ΑΕ 
1919 ιοο ε!/.. 2) καί τδ νοτόθεν τοΰ 26. Έν τψ χώρφ 77 δυ- 
σμόθεν τοΰ θυρώματος ξ άπεκαλύφθη βαθύτερον έτερον θύρω
μα (δικλίς άρχαιότερον), όπερ, καθάπερ καί τδ ξ άνεφγετο 
προς δυσμάς. ’Έτι δέ ήρευνήθησαν τά κατά την έξ άνατολών 
πομπικήν δδδν 85' ή όδδς αδτη, πάνυ εύρεΐα τδ πρώτον φερο- 
μένη, άνατολόθεν μεν τοΰ χώρου 87 έπεκάμπτετο καθέτως πρδς 
βορράν καί διήκουσα άνατολόθεν τών χώρων 87-91 καί τής 
κρήνης 62 (ΑΕ 1918111 κε) ήγε διά γέφυρας πρδς τδν βωμόν 
καί τον ναόν, νοτόθεν δέ τοΰ 86.

Νοτόθεν τής όδοΰ 85 αποκαλύπτονται καί έπΐ τής κλειτύος 
τοΰ όρους οικοδομήματα· έν τινι τούτων δύο τοίχοι έφερον 
κονίαμα, όπερ έστιν όπου όσον έπΐ 1 70 από τοΰ δαπέδου 
σφζόμενον διήρητο εις επαλλήλους μετά καθέτων έντομών 
ζώνας(πρβ περί τοΰ χώρου 48 έν A Ε 1919 101α), ώνή κάτω, 
λευκή ούσα, 8ψ. 1 15, έπιστέφεται υπό προέχοντος διαζώ
ματος όπομέλανος, ΰψ. 0 20, ύπέρ δέ τδ διάζωμα τά μέν ήσαν 
λευκά, τά δέ έρυθρψ καί δπομέλανι καί κιτρίνφ έπικεχρφ- 
σμένα μετ’ έπαλλήλων καί καθέτων έντομών, άπλών ή καί 
περιτένειαν άποτελουσών’ άνω δέ πρδς τή όροφή περιέθεε 
τούς τοίχους, ως έξ άποπεπτωκότων κλασμάτων είκάσαι, ευτε- 
χνον έκ κονιάματος γεΐσον. Ή τών χώρων τούτων σκαφική 
έρευνα δέν έπερατώθη.

Σκαφική διαπειρα έγένετο και έπΐ τής άριστεράς τοΰ 
χείμαρρου όχθης βορράθεν τοΰ ναοΰ, άπεκαλύφθησαν δέ κτί- 
σματα Ttva, εν οίςηυρέθη καίπηλίνη κεραμίς ήγεμών φέρουσα
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Ανθέμιον καί Βοιωτικήν άσπίδα, της πΧ 3ns Ικατονταετηρίδος.
Των άλλων εδρημάτων μνημονευθήτω μήτρα πηλίνη σατυ

ρικού προσώπου (δαίμονος μακροπώγωνος), οΐον έπΐ πυραύνων 
άπαντα (πρβ. Come Jahrbuch 1890 ns *ι, Winter 
Jahrbuch 1897 160 χί, κλπ)- μήτρα πηλίνη λύχνου- πλίνθος 
πηλίνη φέρουσα σφραγίδα επί τά λαιά έντετυπωμένην, τής 
πΧ 3*1! έκατονταετηρίδος: Άμφιαράου' επιγραφών άποτμήμα- 
τα φέροντα άναγραφάς ιερών αγγείων καί σκευών και αναθη
μάτων, έν οΤς καί ψυκτήρ, κρατήρ,' θυμιατήριον, κάδοι, χύ- 
τραι. Νομίσματα δέ ηύρέθησαν 78 (Ώρωπίων, Βοιωτών,’Αθη
ναίων, Μεγαρέων, Θασίων κλπ), & καί κομισθέντα εις ’Αθήνας 
κετετέθησαν εν τφ νομισματικφ μουσείφ.

Β. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
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