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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΪ ΑΝΑΚΤΟΡΟΓ ΤΟΥ ΚΑΔΜΟΓ 

ΕΝ ΘΗΒΑΙΣ

Τά πορίσματα των μέχρι τοΰδε άνασκαφών τοϋ έν Θή- 
βαις ανακτόρου τοΰ Κάδμου έδημοσιεύθησαν έν ΑΕ 1909 
σ. 57 έξ. ΠΑΕ 1911 σ. 143 έξ. καί 1913 σ. 85 εξ. 
Α Δ 1917 (Α. Δ. Κεραμοπούλλου αΘηβαϊκά») σ. 338 έξ. 
Κατά τδ λήξαν άρτίως έτος 1921 μετά την κατεδά
φισήν τΫ5ς δπό τοΰ Δημοσίου άπαλλοτριωθείσης οίκίας τοϋ 
θ. Α. Θωμά έπανελήφθη ή άνασκαφή προς βορράν τοϋ ήδη 
πρότερον ανεσκαμμένου μέρους. Έάν δ’ άριθμήσωμεν τα άνα- 
σκαφέντα διαμερίσματα άπό τοΰ παρά την οδόν ΙΤινδάρου δω
ματίου, ένθα εδρέθησαν καί είκονίζονται οί πέντε έτερόστομοι 
άμφορεΐς έν τή είκ. 5 ΑΕ 1909 σ. 67, άπεκαλύφθη- 
σαν έφέτος τά έξης: 1) έκαθαρίσθη ολόκληρον τό δωμά- 
τιον τοΰτο συλλεγέντων δστράκων τινών καί πολλών θραυσμά
των αγγείων ή άγγείου λίθινου μεγάλου, οδ ειχεν εδρεθή 
ό πυθμήν ΑΕ έν ά. 102) ως καί θραύσματα τής λίθι
νης ζφοφόρου (δρα αδτόθι επίσης) 2) έκαθαρίσθη τό αμέ
σως πρός Δ συνεχόμενον δωμάτιον, ένθα συνελέγησαν ό
στρακα ίσως 30 περίπου έτεροστόμων αμφορέων καί είς 
ακέραιος. 3) Περαιτέρω ήτο μικρός χώρος τετράγωνος, δν 
δεν άξίζει νά όνομάσω δωμάτιον καί δστις ούδέν λείψανον 
άγγείου ή άλλου τίνος σκεύους έσφζεν. Ήτο δμως άθικτος 
άπό τής ημέρας τής πυρκαϊάς καί είχε καί αδτός δοκούς κε- 
καυμένας (διεύθυνσις άπό Β πρός Ν) επί τοΰ στρώματος τής 
κεραμίτιδος γής. 4) ’Αριστερά τούτου τοΰ χώρου άνεσκάφη 
ή συνέχεια τοΰ στενοΰ διαδρόμου κατά μήκος τοΰ δωματίου 
τών τοιχογραφημάτων καί συνελέγησαν συντετριμμένα άγ-
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γεια έτερόστομα, όψίποδες κύλικες καί πινάκια άπλωτά. Είσ- 
δύσαντες δέ καί ύπδ τήν ΒΔ γωνίαν τοΰ δαπέδου τοΰ δωμα
τίου, έν φ εδρέθησαν τά τοιχογραφήματα, έξηγάγομεν καί 
άλλα τινά. Ό διάδρομος τερματίζεται ένταΰθα είς τον δυτι
κόν τοίχον τοΰ άνακτόρου, ού εξω εδρέθη ό άγγειοπλαστικός 
κλίβανος. ’Αλλά 5) πρός Β συνεχίζεται παραπλεύρως τοΰ τοί
χου έκείνου στενότερος καί περιέχων άγγεΐα έτερόστομα κυ
ρίως, ών δμως πολλά μέρη θά λείπωσι διότι τό ήμισυ τοΰ 
διαδρόμου, τό δυτικόν, κατεστράφη δπό νεωτέρου σιροΰ, 
δστις καί τόν δυτικόν τοίχον τοΰ άνακτόρου έβλαψε 6) 
Έτέρωθι τοΰ άνω εδρημάτων τετραγώνου χώρου κάμπτεται 
πάλιν πρός Α ό διάδρομος (της πρός Β συνεχείας φρασσομέ- 
νης δπό παχυτάτου, ίσως συνθέτου, τοίχου έν τφ σώματι τοΰ 
όποιου είχεν όρυχθή έπΐ τουρκοκρατίας βόθρος αποπάτου) καί 
έν τφ μικρφ άθίκτψ μέρει αδτοΰ ένταΰθα συνελέγησαν περί 
τούς δγδοήκοντα έτερόστομοι άμφορεΐς, ών δύο άκέραιοι καί 
φέροντες έπΐ της κοιλίας έπιγραφάς διά γραφής άδιαγνώστου 
αλλά συγγενοΰς πρός τάς κρητικάς. Τοιαϋτα άγγεΐα όπάρ- 
χουσι καί άλλα έν τη άποθήκη ταύτη τοΰ άνακτόρου, άλλά 
εΐνε συντετριμμένα καί άπλυτα καί δπως έξήχθησαν έκ της 
θέσεως έν η έπεσον καί όπέστησαν τήν έπίδρασιν φοβεροΰ 
πυρός. Τά άγγεΐα πάντα προϊόντα τοΰ έργαστηρίου τοΰ άνα
κτόρου εΐνε κοινά καί ήσαν πρός έμπορίαν πιθανώτατα προω- 
ρισμένα. Εΐνε διά ζωνών άπλώς κεκοσμημένα καί στεροΰνται 
καλλιτεχνικής άξίας. 7) Έντεΰθεν θύρα ή άνοιγμα θυροειδές 
άγει είς έπιμήκη αίθουσαν, έν η συνελέξαμεν όστρακα άγ- 
γείων άραιά. 8) Πρός Δ τής αιθούσης ταύτης έξετείνετο άλλη 
όμοια πιθανώς, άλλά ή έπιγενομένη ένταΰθα άνατροπή καί 
καί καταστροφή συναπώλεσε καί τούς τοίχους τοΰ οικοδομή 
ματος. 9) Πρός Ά δμως άνοίγεται μεγάλη θύρα άγουσα είς έπι- 
φανέστατον διαμέρισμα τοΰ άνακτόρου, είς τό μέγαρον. "Αν 
ένθυμηθώμεν, ότι είς τό δωμάτιον των τοιχογραφημάτων καί 
τά δύο πρός Δ αύτοΰ κείμενα κυρίως εδρέθησαν πολλά γυναι
κεία κοσμήματα (δρμοι έκ ψηφίδων, χρυσά κοσμήματα κλ.)?
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οία έλλείπουσιν έντελώς κατά τήν περί ής νΰν 6 λόγος γειτο
νίαν, δυνάμεθα άδεώς νά λέγωμεν δτι πρόκειται περί μεγάρου 
τών ανδρών. Δυστυχώς είνε τοΰτο κατεστραμμένου ύπό της 
όδοϋ ΕΓινδάρου, τμηθείσης βαθύτερου καί τοΰ φυσικού βράχου. 
Έσώθη μόνον ή ΝΔ γωνία καί ό δυτικός τοίχος μετά τής πύ
λης είς τό σύνηθες μικρόν ύψος. Ό τοίχος ούτος είνε ώς καί 
οί λοιποί τοΰ κτηρίου έκ κοινών λίθων έκτισμένος καί πρός 
Β τής είρημένης θύρας λεπτότερος ή κατά τήν γωνίαν. Ό 
νότιος δμως τοίχος, οδ μέρος σφζεται άποτελοΟν τήν ΝΔ 
γωνίαν, είνε έκ πελεκητών δόμων πώρου- χωρίζονται δ’ οί 
δόμοι διά κενοΰ νυν χώρου όριζοντίου καλώς γωνιασμένου, 
δστις έπληροΰτο άλλοτε ύπό δοκών τετραγώνων άποτελουσών 
ξυλοδεσιάν τών τοίχων, καθώς συμβαίνει έν τφ μεγάρφ τών 
Μυκηνών.

Τό άξιολογώτατον τών εύρημάτων τής άνασκαφής ταύτης 
είνε βεβαίως τά άγγεία μετ’ έπιγραφών. Είς τί θά άγάγη ή 
μελέτη αύτών, άς μή βιαζώμεθα νά προλέγωμεν- άλλά δυνά
μεθα νά λέγωμεν δτι ή παράδοσις ή συνδέουσα τό δνομα τοΰ 
Κάδμου πρός τά γράμματα δεν είνε έντελώς μύθος, ώς ούδ’ ή 
άλλη ή λέγουσα περί τού δρμου τής 'Αρμονίας άφ’ οδ τόσας 
χιλιάδας ψηφίδων έξ ορμών εϋρομεν έν τφ άνακτόρφ.

Ή έν τφ άνακτόρφ παρουσία άποθηκών πλήρων βιομηχανι
κών προϊόντων έργαστηρίου ιδιοκτήτου τού βασιλέως έν τφ 
άνακτόρφ, δηλοΐ δτι ό βασιλεύς έφρόντιζε νά αύξάνη τά εισο
δήματα αδτοΰ δι’ έπιχειρήσεων βιομηχανικών καί έμπορικών, 
ή δέ γειτνίασις τών άποθηκών πρός τό μέγαρον καί κατά 
μήκος τοΰ διαδρόμου, δστις ήγεν εξ αδτοΰ πρός τον γυναικώνα, 
δηλοϊ δτι αδτό; ό βασιλεύς άνεμειγνύετο καί είς τήν πώλη- 
σιν τών προϊόντων τούτων.

Α. Δ. Κεραμοπουλλος
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