
1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑ Ϊ ΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

(Πίν. 1-14)

'Η κατά τό έτος 1969 ερευνά του μυκηναϊκού Νεκροταφείου της Τανάγρας 
υπήρξε τόσον γόνιμος καί ευτυχής ώστε νά δημιουργή νέον κεφάλαιον εις την 
μυκηναϊκήν Τέχνην καί Λατρείαν καί νά έγγράφη τον χώρον εις τά επιτεύγματα 
καί τούς στόχους τής ελληνικής αρχαιολογικής έρεύνης. Λαθρανασκαφαί ετών 
έστέρουν τήν έπιστήμην καί τό Κράτος τών πολυτίμων θησαυρών του Νεκρο
ταφείου τής Τανάγρας. Εις τούς καταλόγους τών ξένων Μουσείων καί Συλλο
γών ένεφανίζοντο κατά καιρούς άρχαιότητες μυκηναϊκών χρόνων1, τών οποίων 
ή δέν έδηλοϋτο ή άκριβεστέρα προέλευσις ή έσημειοϋτο δτι προήρχοντο έκ 
Βοιωτίας, εις τήν αρχήν μάλιστα έπιστεύθη δτι τινά τών άρχαίων τούτων ή- 
σαν κίβδηλα, ως μή εύρεθέντα εις συστηματικήν άνασκαφήν καί άνευ τεκμη
ριωμένων ειδήσεων ως προς τον τόπον καί τάς συνθήκας εΰρέσεως. 'Η άκριβής 
θέσις προελεύσεως τών λαρνάκων δέν ήτο γνωστή. Τήν άβεβαιότητα αύτήν 
βλέπομεν νυν ύπάρξασαν καί εις περισσότερον συγκεκριμένας έργασίας ή ειδή
σεις1 2. ’Αποτέλεσμα τής άσαφείας καί άγνοιας αύτής ήτο ή αδυναμία νά καθο- 
ρισθή τί είδους τάφοι περιεΐχον τάς λάρνακας, πόσαι εύρίσκονται εις κάθε τά
φον, τί καλύμματα εφερον, πόσους νεκρούς έφιλοξένουν, εάν εύρίσκοντο όμοΰ 
μετά ταφών έπί του δαπέδου ή ού καί άλλα συναφή ζητήματα3.

Ότε λήγοντος του έτους 1967 έτοποθετήθην εις τήν ’Εφορείαν ’Αρχαιο
τήτων Θηβών, έ'λαβον παρά του Καθηγητοϋ μου κ. Μαρινάτου τήν εντολήν 
νά περιοδεύσω τήν περιοχήν τής Τανάγρας καί νά προσπαθήσω νά εντοπίσω 
άκριβέστερον τήν θέσιν του μυκηναϊκού Νεκροταφείου, άπό τό όποιον έσυλώντο 
αι λάρνακες καί αΐ λοιπαί μυκηναϊκαί άρχαιότητες. Φοιτητής άκόμη είχον γνω- 
ρίση τον ένθουσιασμόν του διά τήν θέσιν καί τάς έκκλήσεις του διά συστηματι

1. Miinzen und Medaillen, Auktion 18, 1958, άρ. 74 (Συλλογή Νιάρχου). VON Βο- 
thmer, Ancient Art in New York Private Collections, 1961, άρ. 102 (Συλλογή Po- 
merance).

2. E. Vermeule, Painted Mycenaean Larnakes, JHS 85, 1965, σ. 147 - 8, καί Gre
ece in the Bronze Age, σ. 210 κέ. SP. Iakovides, A Mycenaean Mourning Custom, 
AJA 70, 1966, σ. 46 κέ. N. Πλατών, Μυκηναϊκή ’Αρχαιολογία, Atti e Memorie del 1° 
Congresso Internazionale di Miceneologia, 1, σ. 19.

3. E. Vermeui.e έν JHS £.ά. σ. 148.
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κήν ερευνάν. Περιώδευσα προσεκτικώς τον χώρον άποκομίζων χρησίμους εν
δείξεις καί μετά λεπτομερή έλεγχον ύπέβαλον την έκθεσίν μου, δι’ ής ύπεδεί- 
κνυον δύο θέσεις προς άνασκαφήν, δηλαδή την θέσιν «Δένδρον ή Γκράβα» 
καί την θέσιν «Λέδεζα», περισσότερον συγκεκριμένως δέ τούς άγρούς των 
ιδιοκτητών - κατοίκων της Κοινότητος Τανάγρας. Ή έ'ρευνα τών έτών 1968 
καί 1969 έγένετο άκριβώς εις τάς προμνησθείσας θέσεις κατ’ άντιστοιχίαν. 
Αί θέσεις, ας τινας έμνημόνευσα άνωτέρω, κεΐνται Άνατολικώς του σημερινού 
χωρίου τής Τανάγρας, ή πρώτη εις 700 ή δευτέρα εις 400 περίπου μέτρα. Άμ- 
φότεραι είναι κλιτύες καλυπτόμεναι ύπό πυκνού έλαιώνος. Λεπτή γη καλύπτει 
τάς κλιτΰς αύτάς, ύπό ταύτην δέ υπάρχει το μαλακόν άσβεστολιθικόν πέτρωμα, 
έντός τού οποίου έλαξεύθησαν οί μυκηναϊκοί τάφοι. Προς Β. εκδίδουν αί κλι
τύες αύται καί ή δλη στεφάνη τών όμοιων πτυχώσεων εις τήν έλλειψοειδή κοι
λάδα τού Στρατιωτικού ’Αεροδρομίου τής Τανάγρας, ένώ περαιτέρω συνεχί
ζονται αί αύταί χθαμαλαί έξάρσεις μέχρι τού Νοτίου Εύβοϊκοΰ, κατά τον μυ
χόν τού Δηλίου.

Ή περιοχή λοιπόν άνοίγεται προς τά έκεϊ, κιγκλιδουμένη προς Ν. καί Δ. 
ύπό υψηλών λόφων προς Β. ΒΑ. είναι αί γεωργήσιμοι έκτάσεις καί ή θάλασ
σα. Καί ή από γεωγραφικών άρχικώς καί γεωπολιτικών καί οικονομικών έν 
συνεχεία λόγων σύνδεσις τής περιοχής αυτής τής Τανάγρας (πιστεύομεν τής 
μυκηναϊκής Τανάγρας ως οικιστικού πυρήνος, καίτοι ό οικισμός δεν άνεφάνη 
εΐσέτι) προς τήν θάλασσαν παίζει σπουδαϊον ρόλον εις τήν ζωήν τής μυκηναϊ
κής Τανάγρας ως κέντρου καλλιτεχνίας, λατρείας, άκόμη ί'σως καί ενός ίδιά- 
ζοντος φυλετικού χαρακτήρος ή καί στοιχείου, τού όποιου τήν παράδοσιν καί 
τήν κληρονομιάν προσπαθοΰμεν νά άνερευνήσωμεν εις τάς έπιδόσεις του τάς 
καλλιτεχνικάς καί λατρευτικάς, μέ τήν μέχρι τοΰδε τουλάχιστον έρευναν. Κα
τωτέρω θά λάβη σαφεστέραν διευκρίνησιν τό περίγραμμα αυτό.

Ή άνασκαφή τού έτους 1968 υπήρξε διερευνητική καί μικρά εις χρόνον καί 
οικονομικά μέσα, ούχ ήττον ύπήρξεν ένδιαφέρουσα καί προοιμίασε τήν εύτυχή 
έρευναν τού επομένου έτους, ήτις έχρηματοδοτήθη κατά τό πρώτον στάδιόν 
της ύπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, τή αιτήσει του ύπογραφομένου. Ώς 
άνέφερον προηγουμένως, ή άνασκαφή τού 1968 έγινεν είς τον έν τή θέσει «Γκρά
βα ή Δένδρον» άγρόν τού Κωνσταντίνου Βούλγαρη. Τά συμπεράσματα τής ά- 
νασκαφής έκείνης έδημοσιεύθησαν ήδη προσωρινώς είς τά AAA II, σ. 20 - 25.

Κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφής έκείνης έσχον τήν εύκαιρίαν άμεσωτέ- 
ρας γνωριμίας τού χώρου καί διά λόγους ύπαγορευθέντας άπό τήν γνώσιν αυ
τήν καί άλλας συναφείς παρατηρήσεις καί ύπολογισμούς άπεφάσισα νά άνα- 
σκάψω είς τήν έτέραν τών δύο προμνησθεισών θέσεων, δηλαδή τήν θέσιν Λέ
δεζα (έκ τού άλβανοφώνου Λέδ=τοΐχος, Λέδεζα=τοιχάρια). Κατά τήν άνα
σκαφήν τού έτους 1968 εΐχον παρατηρήσει ότι: α) Οί δρόμοι τών θαλαμοειδών 
τάφων έφέροντο, ώς ύπηγόρευεν ή γεωλογική διαμόρφωσις τού χώρου, άπό
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Β. προς Ν. β) Οί τάφοι εΐχον διανοιχθή εις πυκνήν σειράν παρ’ άλλήλους. 
γ)Οί μεγαλύτεροι, πλουσιώτεροι καί επισημότεροι, ούτως είπεΐν, έξ αυτών 
έκειντο βορειότερον, δηλαδή ύψηλότερον των μικροτέρων καί άμελεστέρων, 
οί όποιοι κατεϊχον τάς υπώρειας τής κλιτύος, τήν «ίεράρχησιν» δέ αυτήν εΐχον 
δεχθή καί άποδώσει εις σκόπιμον διαφοροποίησιν, άνταποκρινομένην εις τήν 
κοινωνικήν καί οικονομικήν στάθμην των ταφέντων εις τα μνημεία ταϋτα.

Ή άνασκαφή του έπομένου έτους έχουσα ύπ’ οψει τάς διαπιστώσεις αότάς 
οχι μόνον τάς έτεκμηρίωσε αλλά καί συνεπλήρωσε τήν πρώτην αυτήν εικόνα 
ως εκθέτω κατωτέρω. Ούτως, δτε ήρξάμεθα της άνασκαφής μας διά τομών 
άντιθέτου φοράς προς εκείνην τών δρόμων τών τάφων, άπεκαλύπτομεν δρόμους 
τάφων, τούς οποίους καί ήριθμοϋμεν κατά τήν σειράν άποκαλύψεως αύτών. 
Πέντε τοιοΰτοι δρόμοι τάφων άπεκαλύφθησαν προς τό τέρμα τής κλιτύος. 
Άφήσαμεν τούς τάφους τούτους άσκάπτους προσωρινώς καί ήνοίξαμεν δοκι
μαστικήν αύλακα εις τό ύψηλότερον σημεΐον τής πλαγιάς. Άπεκαλύφθη εις 
δρόμος. Διά τούς λόγους πού εξέθεσα προηγουμένως έπαύσαμεν τήν άναζήτη- 
σιν άλλων τάφων καί άπεφασίσαμεν νά άνασκάψωμεν τούτον πρώτον, δστις 
έλαβε τον άριθμόν 6 (πίν. Ια).

'Ο τάφος άπεδείχθη πραγματικόν μνημεΐον mutatis mutandis καί μέγα 
εύρημα διά τήν άνασκαφήν. Δρόμος καί θάλαμος έχουν λαξευθή εις τον μαλα
κόν κιμωλόχρουν ή τεφρόφαιον ασβεστόλιθον. 'Η λάξευσις τού δρόμου είναι 
έπϊμελεστέρα έκείνης τού θαλάμου, ό όποιος έχει σχήμα άκανονίστου τετρα- 
πλεύρου εις τήν κάτοψίν του καί έχει προχείρως άνοιχθή εις τον ασβεστόλιθον.

Τά επί μέρους στοιχεία διά τον παρόντα τάφον, ώς καί διά τό σύνολον τών 
άνασκαφέντων τού παρόντος Νεκροταφείου, δεν συνηγορούν υπέρ προσεκτι
κής των λαξεύσεως. Εΐδικώτεραί τινες διαφοραί μεταξύ τών τάφων θά εκτεθούν 
προσεχώς, δλως γενικώς δέ σημειώ περί τού τάφου 6 τά εξής:

'Ο δρόμος τού τάφου άρχίζει άπό τήν επιφάνειαν τού άσβεστολίθου τής 
πλαγιάς καί κλίνει συνεχώς καί βαθμιαίως μέχρι τού στομίου. Αί παρειαί τού 
δρόμου έχουν έλαφράν κλίσιν μή παραλλήλων πλευρών τραπεζίου, άλλά προς 
τό παρά τό δάπεδον τού δρόμου τέρμα των λαμβάνουν κατακόρυφον διεύθυν- 
σιν, έπιβαλλομένην καί διά λόγους στατικούς. Τό υπέρ τό στόμιον μέτωπον 
έχει έπιμελημένην λάξευσιν καί κλίνει προς τά έσω (στόμιον). Εκατέρωθεν 
τού στομίου υπάρχουν άνισοπλατή τά μέτωπα τών οίονεί παραστάδων αύτοΰ, 
αί όποΐαι εις τό έσωτερικόν τού θαλάμου δέν λαμβάνουν άνάλογον άνάδειξιν.

'Υπέρ τον θάλαμον τού τάφου διέρχεται ή άμαξιτή όδός Τανάγρας — Άσω- 
πιας χωρίς έν τούτοις νά βυθισθή οδτος, πλήν δμως ικανά τμήματα τής ορο
φής αυτού άπεσπάσθησαν καί έπλήρωσαν τον θάλαμον, συντρίψαντα καί τά 
καλύμματα ή καί τμήματα τών εντός τού τάφου λαρνάκων. 'Η άποκάλυψις 
ενώπιον τών έκπλήκτων οφθαλμών μας τού άπιστεύτου πλούτου τών λαρνά
κων τού τάφου 6 τής Τανάγρας μάς ένεθύμισε τά συγκινητικά επεισόδια εις τήν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:49 EEST - 34.211.113.242



8 Πρακτικά της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1969

ζωήν τοΰ άρχαιολόγου, ώς εκθέτει αυτά μέ γλαφυρότητα ό Hogarth. Έφ’ 
δσον ή μελλοντική ερευνά δεν άποκαλύψη άνάλογον παράδειγμα τάφου μέ τό
σον άριθμόν λαρνάκων καί λοιπών ευρημάτων (κατωτέρω), ό τάφος 6 τής έφε- 
τεινής άνασκαφής τής Τανάγρας μένει εις τήν κορυφήν των πολυτίμων άποκα- 
λύψεων εις τήν περιοχήν — διά νά περιορισθώμεν εις τοϋτο έν προκειμένω.

Εις στενός ελεύθερος διάδρομος εις τήν συνέχειαν τοΰ δρόμου τοϋ τάφου έχώ- 
ριζε τον θάλαμον εις δύο άνίσους μυχούς. 'Ο άριστερίχ τώ είσερχομένω εφερε 
4 λάρνακας (βλ. AAA III, 1970, σ. 61, είκ. 1),ένώό δεξιφ ήτο πλήρης λαρνά
κων, των όποιων ό άκριβής άριθμός δεν ήτο άμέσως έξακριβώσιμος (πίν. 1β). 
Τό τμήμα τοϋτο τοϋ τάφου καθαριζόμενον παρέσχεν ένδιαφερούσας λεπτομέ
ρειας. Κατ’ άρχήν ή άσφυκτική πλήρωσίς του ύπό λαρνάκων δεν ήτο δυνατόν 
νά είχε γίνει άπό τοποθέτησιν αυτών άπαξ καί μονίμως εις ήν θέσιν καί διάταξιν 
εύρίσκοντο αϋται. Μέ τήν διαδοχικήν άφαίρεσιν τών λαρνάκων προέκυπτε 
ποιά τις σύγχυσις ώς προς τήν άκριβή θέσιν ένίων σαρκοφάγων. Οΰτω είς 
τό προς Ν. τέρμα τοΰ προμνησθέντος διαδρόμου δύο λάρνακες άβαφεϊς εΐχον 
συμφυρθή καί συγχυθή, ώστε εις τήν άρχήν έφαίνοντο ώς μία. 'Οπωσδήποτε 
είς τοϋτο συνετέλεσε καί (περαιτέρω) θραΰσίς των άπό τήν πτώσιν μέρους τής 
οροφής τοΰ θαλάμου, άλλά πάντως ήτο φανερόν δτι εΐχον τοποθετηθή ή μία 
έπί τής άλλης ή μάλλον τά θραύσματα τής μιας έπί τής άλλης. Έν συνεχεία 
ή μικρά λάρναξ είς τό βάθος τοΰ τάφου τοΰ πίνακος 1β άπεδείχθη δτι είχε 
στηριχθή έπί τών θραυσμάτων λαρνάκων καί κατά πάσαν πιθανότητα καί έπί 
τής λατύπης, ήτις καταρρυεΐσα έκ τών παρειών καί τής οροφής τοΰ θαλά
μου έκάλυψε τά θραύσματα ταΰτα. 'Ο πίναξ 2α.β δεικνύει τάς διαπιστώσεις 
αύτάς. Άπεδείχθη δτι τά μνησθέντα θραύσματα άνήκον είς 2 λάρνακας μέ
τριου μεγέθους, αί όποΐαι εΐχον συντριβή, συμφυρθή καί οίονεί συσσωρευθή 
παρά τήν παρειάν τοΰ τάφου καί τήν δεξιά είς τον πίνακα 1β είκονιζομένην λάρ
νακα, έπ’ αυτών δέ άκριβώς έστηρίχθη έν συνεχεία ή μικρά λάρναξ πού άνέ- 
φερον προηγουμένως, καί μάλιστα — έπαναλαμβάνω — άφοΰ είχε καλύψει τά 
θραύσματα άρκετή ποσότης θραυσμάτων τοΰ βράχου (πίν. 3α).

Αί διαπιστώσεις αύται όδηγοΰν είς τό λογικόν συμπέρασμα δτι είς τό τμήμα 
τοϋτο τοΰ τάφου εΐχεν ΐσως κατ’ έπανάληψιν γίνει άνασύνταξις καί διευθέτησις 
τών πολλών λαρνάκων, ώστε νά έπαρκέση χώρος διά τάς γενομένας είς τον 
τάφον διαδοχικάς καταθέσεις νέων τοιούτων. Άπό τάς διευθετήσεις αύτάς 
δέν πρέπει νά άποκλεισθή καί ή θραΰσις ένίων λαρνάκων (άνωτέρω) καί ή 
συμπίεσις ή συσσώρευσις αυτών είς διάφορα σημεία τοΰ θαλάμου. 'Η διά- 
ταξις καί θέσις εΰρέσεως τών λαρνάκων έπιτρέπει ΐσως καθ’ έαυτήν τήν διατύ- 
πωσιν παρατηρήσεων άναφορικώς πρός τον χρόνον καί τήν προτεραιότητα 
καταθέσεώς των έντός τοΰ τάφου. Τοϋτο δύναται ΐσως νά ένισχύση περαιτέρω 
καί ή λεπτομερής μελέτη τής τε είκονογραφήσεως καί τών κτερισμάτων μιας
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έκάστης των λαρνάκων. ’Επ’ αύτοϋ θά κάμω λόγον εις άλλην μελέτην μου περί 
του τάφου τούτου.

Συνολικώς άποκατεστάθησαν σχεδόν πλήρως 12 λάρνακες έκ του τμήματος 
τούτου του τάφου 6, 6στις έδωκε συνολικώς τον άπίστευτον άριθμόν των 16 
λαρνάκων.

Τα καλύμματα των λαρνάκων εϊχον πάντα θραυσθή, τα θραύσματά των δέ 
είτε εϊχον καταπέσει έντός των λαρνάκων είτε έσώζοντο μερικώς έπ’ αυτών 
(πίν. 1β) ή εϊχον έκτιναχθή εις άπόστασίν τινα απ’ αύτών. Άφηρέσαμεν τά 
έντός τών λαρνάκων θραύσματα του πώρου του τάφου εις ικανόν βάθος καί 
έν συνεχεία μετηνέγκαμεν τάς λάρνακας άθικτους εις τό έργαστήριον του 
Μουσείου Θηβών, όπου καί έγένετο έν συνεχεία ό πλήρης καθαρισμός των.

Έν τούτοις, έπειδή τινές τών λαρνάκων εϊχον θραυσθή, τό περιεχόμενόν των 
συνελέγη εύθύς μετά τών θραυσμάτων τών λαρνάκων, περιελάμβανε δέ τοϋτο 
πέραν τών γνωστών καί συνήθων κτερισμάτων καί τινα καινοφανή ευρήματα, 
τά όποια έπέτειναν την έ'κπληξίν μας καί έδημιούργουν τήν έλπίδα μιας έξαι- 
ρετικής άποκαλύψεως. Τά ευρήματα αύτά εϊναι τάνέα ειδώλια τής 
Τανάγρας, περί τών οποίων θά ομιλήσω κατωτέρω. Πέρα τής σημασίας των 
καθ’ έαυτά ιδιαιτέραν σπουδαιότητα εϊχε βεβαίως ή τεκμηρίωσις του τρόπου 
καί τής θέσεως τής έξ αρχής τοποθετήσεώς των. Έπί τοϋ άξιολόγου τούτου 
θέματος έσχομεν δύο μαρτυρίας, έκείνην τής άνασκαφής καί τήν έν συνεχείφ 
πλήρη έρευναν τών λαρνάκων εις τό Μουσεΐον.

Διά τής πρώτης δέν άπεκομίσθη σαφής άπάντησις εις τά τεθέντα άνωτέρω 
έρωτήματα, διότι τά ειδώλια, τά όποια φαίνονται σαφώς εις τον πίνακα 2α ώς 
εύρέθησαν, έκειντο έπί του δαπέδου τοϋ θαλάμου πλησίον τών δύο τεθραυσμέ- 
νων λαρνάκων, τάς οποίας έμνημόνευσα άνωτέρω, καί κατά μήκος τοϋ πυθμε- 
νος τής πρώτης έπί δεξιά καί έφαπτομένης προς τον θάλαμον λάρνακος, τής 
οποίας εϊχε θραυσθή επίσης καί άποκολληθή ή άπέναντι τής έφαπτομένης προς 
τόν τάφον μακρά πλευρά (πίν. 3β). Τό πρώτον καί λογικοφανές συμπέρασμα 
εϊναι ότι τά ειδώλια διωλίσθησαν έκ τών λαρνάκων κατά τήν δι’ οίανδήποτε 
αιτίαν (άνωτ.) προκληθεΐσαν θραϋσίν των, κατατεθειμένα τρόπω τινί έντός 
αύτών. Τά πολλώ πλεϊστα άπεκαλύφθησαν παρά καί μεταξύ τών θραυσμάτων 
τών πρώτων δύο λαρνάκων, έντός τών οποίων εύρέθησαν καί λεί
ψανα οστών (πίν. 2α), ώς συμβαίνει καί μέ τήν τρίτην τών προμνησθει- 
σών λαρνάκων. Πόσα άνήκον έξ άρχής εις έκάστην τών λαρνάκων τούτων 
(ίδίφ τών δύο πρώτων), ίσως δέ καί τίνι τρόπω εϊχον τεθή έντός (;) αύτών 
(βλ. καί κατωτέρω) δέν πρόκειται βεβαίως νά τό μάθωμεν. Εις τό Μουσεΐον 
έβεβαιώθη ότι πέραν τών προμνησθεισών τριών μία άκόμη έκ τών 16 λαρνά
κων τοΰ τάφου 6, κυρίως είπεΐν τών 12 δεξιά τώ εΐσερχομένω ευρισκομένων 
(άνωτέρω), έφερε κτερισμόν διά τοιούτων ειδωλίων, εις τήν προκειμένην μάλι
στα περίπτωσιν προέκυψαν διδακτικώτατα πορίσματα διά τήν άρχικήν των θέσιν.
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Τής λάρνακος αυτής το κάλυμμα είχεν ομοίως θραυσθή καί πέσει έντδς αυ
τής. Κατά τον καθαρισμόν της καί μετά τήν άφαίρεσιν τής λατύπης άπεκαλύ- 
φθησαν έντδς αυτής κατά τήν άκόλουθον σειράν: 4 ειδώλια του 
συζητημένου εδώ τύπου, !ν μικρδν άγγεϊον (ήτοι σκύφος δίωτος, άκέραιος 
μέ διακόσμησιν εις μετόπας ΤΕ ΙΙΙΒ χρόνων), εν εΐδώλιον τύπου Ψ, τά θραύ
σματα του καλύμματος καί άκολούθως λείψανα τοΰ σκελετού του νεκρού (μι- 
κράς ήλικίας-πρβ. καί διαστάσεις λάρνακος: μήκος 0.615 μ., πλάτος 0.28 μ. 
ύψος μετά των ποδών 0.45 μ.). Τά ειδώλια τής παρούσης λάρνακος, τοΰ αυτού 
τύπου πρδς τά άλλα, έφερον αύτά μόνα έξ δλων μικράν πρδς τά κάτω ορθογω
νίου τομής άπόφυσιν τής έφ’ ής στηρίζονται ταϋτα πλακδς τής μορφουμένης 
εις τδ γνωστδν σύμβολον των διπλών κεράτων. "Οτε άποκατεστάθη τδ κάλυμμα 
τής λάρνακος έφάνησαν 4 ύποδοχαί εις τάς γωνίας του, προφανώς διά νά εισ
χωρούν εις αύτάς αί άνάλογοι άποφύσεις τών ειδωλίων, αί όποΐαι έστερεοΰντο 
άκολούθως διά τίνος ύλης (ζύμης), ής ίχνη έσώθησαν περί τε τάς όπάς καί τάς 
άποφύσεις τών ειδωλίων.

Συμπέρασμα: Ειδώλια καί άγγεϊον δεν είχον άποτεθή επί τού νε
κρού άλλ’ επί τοΰ καλύμματος, άφοΰ εύρέθησαν καί ύπέρ αυτό. Τούτο είναι, 
έξ δσων γνωρίζω, καινόν καί άγει εις τήν σκέψιν δτι ό κτερισμδς τών νεκρών 
δεν ήτο ίσως πάντοτε σύγχρονος τής ταφής των, άλλ’ ήδύνατο νά γίνεται κάθε 
φοράν πού ήνοίγετο ό τάφος διά νά δεχθή νέον ένοικον. Τδ τελευταΐον τούτο 
θά χρειασθή βεβαίως καί άλλοθεν ένίσχυσιν καί θά έπανέλθω, πιστεύω, έπ’ 
αυτού, ως πρδς τδ πρώτον δμως φαίνεται, δτι, έάν ή τοποθέτησις τών κτερι- 
σμάτων έπί τού καλύμματος δεν είναι ή άποκλειστικότης, είναι πάντως ό κα
νών, ώς έβεβαιώθην καί έξ άλλων παραδειγμάτων λαρνάκων τού αυτού τάφου.

Αί λοιπαί λάρνακες τοΰ τάφου 6 δεν έδωσαν δμοια ειδώλια, είχον δέ κτερι- 
σθή διά τινων ειδωλίων τύπου Ψ καί άγγείων, πάντων τής ΤΕ ΙΙΙΒ περιόδου 
καί δή καί τών μέσων καί υστέρων φάσεων αύτής. Ειδώλιά τινα ζώων άπεκαλύ- 
φθησαν ωσαύτως εις τάς λάρνακας —2 πτηνά, ών τδ έτερον περιστερά(;) φέρει 
καί διακόσμησιν εις πυκνόν ρυθμόν (Close Style), ταύροι —καί τινα άγγεΐα ώς 
ασκός, ΰψίπους κύλιξ (goblet), μόνωτος σκύφος καί τινα δμοια.

Διά νά περατώσω τήν περιγραφήν τών ευρημάτων τοΰ παρόντος τάφου 
παρατηρώ δτι αί (12) λάρνακες, ώς έγράφη ήδη εις τδ Έργον 1969, σ. 5 
κ.έ., έχουν θέματα διακοσμητικά καί, δ,τι κυρίως ένδιαφέρει έν προκειμένω, 
εικονιστικά, τά όποια καί δίδουν τόσον ένδιαφέρον εις τά μνημεία αύτά. Τδ 
θεματολόγιον δεν είναι άγνωστον, τδ γνωρίζομεν έκ τής άγγειογραφίας καί 
τής ζωγραφικής.

Τά διακοσμητικά θέματα είναι: α) Τδ ζατρίκιον (πίν. 4α). Τούτο διακο
σμεί κατά κανόνα τάς γωνίας τών λαρνάκων, αί όποΐαι είτε είναι ένιαΐαι πρδς 
τάς πλευράς είτε προκύπτουσιν αύτών ώς πλαίσια (παραστάδες) συνεχίζοντα 
τούς συμφυείς περίπου ορθογωνίους καί χονδροειδούς έπεξεργασίας πόδας.
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Εις ένίας των λαρνάκων αί μορφαί παρίστανται εις τάς μακράς πλευράς 
άνά ζεύγη έντδς μετοπών (πίν. 4β), τάς οποίας χωρίζει άπ’άλλήλων εί'τε άνά- 
γλυφος παραστάς, κοσμουμένη διά ζατρικίου, όμοια άκριβώς προς τούς πόδας 
καί την συνέχειάν των, είτε ταινία πληρουμένη έπίσης διά ζατρικιοειδοϋς δια
κόσμου. "Ομοιον κόσμημα πλαισιώνει έξ άλλου έκατέρωθεν τήν, μίαν πάντοτε, 
μορφήν, τήν παριστωμένην πάλιν εντός μετοπικοϋ πίνακος των στενών πλευ
ρών άρκετών έκ τών λαρνάκων.

β) Τό τυποποιημένον διακοσμητικόν μοτίβον τών φύλλων τοϋ κισσού ( waz) 
(πίν. 5α). Τούτο διακοσμεί πάλιν τάς έλαφρώς έκτύπους παραστάδας είς τάς 
γωνίας τών λαρνάκων, αύτάς τάς στενάς πλευράς (άπαξ καί μέ διάλυσιν τινα 
τού σχήματος, ύπαγορευομένην ύπό τής διακοσμητικής άφαιρέσεως καί τής 
άμελούς σπουδής προς πλήρωσιν τού διατιθεμένου χώρου) καί ένίοτε καί τό 
κάλυμμα (έξωτερικώς) τών λαρνάκων.

γ) Τό φολιδωτόν κόσμημα (Schuppenmuster). Τούτο είναι έκ τών συνή
θως άπαντώντων- κοσμεί τάς στενάς πλευράς τών λαρνάκων εις διάφορα σχή
ματα (μετόπας, ένιαίαν επιφάνειαν) καί διατάσσεται ως εξής, είτε δηλαδή 
έκάστη φολίς περιγράφεται κεχωρισμένως είτε έχει κοινήν γραμμήν μετά τής 
άμέσως έπομένης της προς πάσαν κατεύθυνσιν. Εις μίαν περίπτωσιν αί φολί
δες φέρουν εις τό κέντρον των μικρόν γραπτόν κύκλον. Τό φολιδωτόν κόσμη
μα είναι γνωστότατον κόσμημα τής κρητομυκηναϊκής άγγειογραφίας καί τοι
χογραφίας.

δ) 'Η σπείρα, αί παράλληλοι οριζόντιοι γραμμαί, ή άντίρροπος άνθεμωτή 
έλιξ εντός μετόπης (πίν. 4α), τό ζεύγος τών κύκλων ή ήμικυκλίων, αί χιαστί 
γραμμαί εις τούς πόδας (πίν. 5α), αί όμόρροποι γωνίαι (πόδες), αί ομάδες λο
ξών γραμμών είς τήν άνάγλυφον ταινίαν τών μακρών πλευρών (κάτω) (πίν. 5α), 
αί κυματοειδείς γραμμαί είς τό κάλυμμα — διά νά άναφερθώμεν είς τά πλεϊστα 
τών διακοσμητικών μοτίβων έπί τών λαρνάκων.

'Η διακόσμησις τών λαρνάκων είναι πλούσια καί πυκνή, είναι φανερά δέ 
ή πρόθεσις τού καλλιτέχνου, ή όπως όνομασθή τέλος πάντων οδτος, νά πληρώ- 
ση πάντα τον διαθέσιμον χώρον διά εικονιστικών καί διακοσμητικών θεμάτων 
(πίν. 4β). Ταυτοχρόνως ή καλλιτεχνική αύτή άντίληψις είναι έδώ σύμφωνος 
μέ τήν μυκηναϊκήν ζωγραφικήν λιτότητα καί μακράν τής οργιαστικής καί 
λεπτολόγου πλησμονής τού άνατολίζοντος ρυθμού. Τά παραπληρωματικά 
κοσμήματα ή άπουσιάζουν έντελώς ή άπαντοΰν σπανιώτατα. Είς τήν τελευ- 
ταιαν κατηγορίαν θά ήδυνάμεθα ίσως νά έντάξωμεν φοινικοειδή φυτά, τά ό
ποια εΐτε πλαισιώνουν είτε χωρίζουν τάς μορφάς τών μακρών πλευρών δύο έκ 
τών λαρνάκων, ως καί τά κυνάρια μεταξύ τών μορφών καί τών θεμάτων τής 
λάρνακος τού τάφου 22 (πίν. 13β).

Τά χρώματα πού χρησιμοποιούνται διά τάς είκονιστικάς καί διακοσμητικάς 
παραστάσεις είναι: Τό μέλαν καί σπανιώτερον τό έρυθρόν, τό τελευταΐον
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κυρίως ώς συμπληρωματικόν (filling) καί έπίθετον διά τήν άνάδειξιν των 
λεπτομερειών (βλ. πίν. 5α). Τό εξωτερικόν των λαρνάκων βάφεται δι* ώχροΰ 
ροδίνου, τεφροκιτρίνου, κεραμόχρου γαλακτώματος του πηλοϋ ή διά λευκοϋ, 
άλαμποϋς καί λεπτοτάτου έπιχρίσματος (κονιάματος) (βλ. πίν. 4α), επ αυτών 
δέ έν συνεχεία τίθενται τά χρώματα. Τό λευκόν επίχρισμα καί τό μέλαν χρώμα 
άποπίπτουν εύκολώτατα.

Ό εικονιστικός κύκλος τών λαρνάκων του παρόντος τάφου περιλαμβάνει 
μορφάς γυναικών καί μίαν ’ίσως άνδρός (κατωτέρω). Αί μορφαί καλύπτουν 
τάς μακράς καί τάς στενάς πλευράς τών λαρνάκων καί δή καί εις ζωφόρους εις 
τάς μακράς καί μεμονωμένας μορφάς εις τάς στενάς, καί εις τάς δύο δέ περι
πτώσεις εντός μετοπών. Τών μακρών πλευρών ή μετόπη είτε είναι μία καί 
ένιαία είτε διαιρείται εις δύο μικροτέρας υπό παραστάδος άναγλύφου ή γραπτού 
διακόσμου (βλ. άνωτέρω). Είς τήν περίπτωσιν αυτήν έχομεν άνά 2 μορφάς 
είς έκάστην μετόπην, εις τήν περίπτωσιν τής συνεχούς τοιαύτης εχομεν κατά 
κανόνα 4 ή 5 γυναικείας μορφάς δι’ έκάστην τών μακρών πλευρών (πίν. 4α, 
5α.β).

Αί γυναίκες είναι θρηνωδοί, αί δέ στάσεις καί κινήσεις των άποδίδουν τον 
χαρακτήρά των τούτον έναργώς. Αί χεΐρές των ύψοΰνται προς τήν κεφαλήν καί 
εφάπτονται τού καλύμματος αύτής καί τής κόμης, τήν οποίαν υποτίθεται 8τι 
τίλλουν εις έκφρασιν πένθους (πίν. 5β). Σημεΐά τινα επί τών παρειών ίσως δη- 
λοΰν δάκρυ ή αίμα άπό τον σπαραγμόν τού προσώπου διά τών ονύχων. Τά 
χείλη πολλών παρίστανται ήμιάνοικτα διά τήν άνάδοσιν τού θρήνου.

Πιθανή παράστασις άνδρικής μορφής υπάρχει είς τήν στενήν πλευράν μιας 
τών λαρνάκων τού παρόντος τάφου. Φέρει έφαρμοστόν κάλυμμα είς τήν κεφα
λήν καί μέγα, ένιαΐον καί εύρύ ένδυμα δι’ όλου τού σώματος, εντός τού οποίου 
κρύπτονται καί αί χεϊρες (πίν. 6α).

Ίδιοτύπως παρίστανται γυναικεΐαι μορφαί είς μ,ίαν τών λαρνάκων (βλ. πίν. 
7α). Παρίστανται όπισθεν παραθύρων, ή όλη δέ πλευρά τής λάρνακος άποδίδει 
άρχιτεκτονικήν κατασκευήν, ένθυμίζουσαν άλλας γνωστάς παραστάσεις άναλό- 
γου θέματος έκ τού κρητομυκηναϊκού κύκλου.

'Ως προς τήν τεχνικήν τής είκονογραφήσεως σημειώνω ότι αί μορφαί ζω- 
γραφοΰνται έν περιγράμματι (πίν. 4β, 5α.β καί 6α.β). Σκιαγραφία 
άπαντα είς τήν λάρνακα τού τάφου 22 (πίν. 13α.β). ’Ενιαχού χρησιμοποι
είται έρυθρόν χρώμα προς πλήρωσιν τών κενών τών περιγραμμάτων (κόμη, 
χεϊρες, ένδυμα) ή τό μέλαν διά τήν συμπλήρωσιν τών «εσωτερικών» λεπτο
μερειών (κυρίως τού ενδύματος). Διδακτικοόταται άποβαίνουν αί είκονιστικαί 
παραστάσεις τών λαρνάκων μας διά τήν σπουδήν τού μυκηναϊκού ένδύματος. 
Αί μορφαί φέρουν γενικώς κάλυμμα είς τήν κεφαλήν. Τούτο είναι κατά κανό
να κυκλικόν στέμμα, άπολήγον είς όδοντωτάς προεξοχάς (βόστρυχοι κόμης;). 
’Όπισθεν κρέμαται είς κυματίζουσαν «ουράν» ή κόμη (πίν. 5α). Τό ένδυμα
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αύτό έχει διαφόρους τύπους, ό κυριώτερος των οποίων είναι ένδυμα ένιαΐον ή 
διπλοΰν μέ βραχείας χειρίδας, στενήν μέσην καί κωδωνόσχημον (evase) φού
σταν άπολήγουσαν κατά κανόνα εις κροσσούς (πίν. 5α.β). 'Ο γενικός τύ
πος του ενδύματος είναι γνωστός έκ τής τοιχογραφίας (Rodenwaldt, 

Tiryns II, σ. 76 κέ.), αΐ γυναίκες όμως των λαρνάκων τής Τανάγρας πα
ρουσιάζουν ένδιαφερούσας παραλλαγάς τοϋ ενδύματος, αί όποΐαι θά τύχουν έν 
καιρώ τής δεούσης διαπραγματεύσεως. 'Υπάρχουν διαφοραί εις την έκτέλεσιν 
καί τήν «καλλιτεχνικήν στάθμην» των παραστάσεων έπί των λαρνάκων μας, 
ούχ ήττον πάσαι άποπνέουν τό αύτό πνεύμα άποψύξεως, γραμμικού σχεδίου 
καί γεωμετρικότητος.

Αί άκομψοι καί δυσειδείς «κυρίαι» των παραστάσεων κεϊνται ή μία παρά 
τήν άλλην όμόρροποι ή άντωπαί (πίν. 4β, 5α.β) άλλ’ ή σχέσις προς άλλήλας 
είναι άνύπαρκτος καί συμβατική. Είναι εικονιστικοί πίνακες τοποθετημένοι 
παρ’ άλλήλους διά νά κοσμήσουν ένα κενόν χώρον. Έν τούτοις τά στιβαρώ- 
τερα ή ραδινώτερα άναστήματά των, τά χονδρά των πέλματα, οί παχεΐς λαι
μοί, τά θλιβερά των ωλέκρανα καί κυρίως τά παραμορφωμένα χαρακτηριστικά 
τού προσώπου (οφθαλμοί, ρίς, χείλη) τονίζουν ενα έξπρεσσιονιστικόν «ρεαλι
σμόν», ό όποιος είναι σύμφωνος έδώ μέ τό πνεύμα καί τον χαρακτήρα τού δια- 
κοσμουμένου μνημείου (πίν. 7α).

Τά νέα ειδώλια τής Τανάγρας άποτελοϋν πάλιν ένα νέον καί έξαιρετικώς 
ενδιαφέροντα παραστατικόν κύκλον διά τήν υστέραν μυκηναϊκήν τέχνην καί 
λατρείαν (πίν. 7β). Βασικώς άνήκουν εις τον αύτόν τύπον. Κάτω στηρίζονται 
εις πλάκα άποδίδουσαν τό σύμβολον των κεράτων τής καθιερώσεως. ’Από τήν 
πλάκα έκφύεται κυκλικός ή ώοειδής δίσκος καί έπί τού τελευταίου αυτού στε- 
ρεούται πτερωτή μορφή μέ χονδράν κεφαλήν, οφιοειδές σώμα καί μακράν, πλα
κωτήν ουράν. Γραμμική διακόσμησις τονίζει τάς πλαστικάς λεπτομέρειας 
τών ειδωλίων (πίν. 7β). Πολλά, άλλ’ ούχί πάντα, φέρουν οπήν εις τήν κεφαλήν, 
ώστε υποθέτω ότι τά μή έχοντα άπόφυσιν εις τήν βάσιν έξηρτώντο έκεϊθεν 
δι’ ίμάντος, δεδεμένου που. Περί τών άλλων ώμίλησα ήδη άνωτέρω. Καί τά 
ειδώλια καί ή σημασία των θά άναλυθοΰν εύρύτερον εις προσεχή μελέτην.

Αυτά είναι έν βραχεία συνάψει τά πρώτα πορίσματα τής άνασκαφής τού τά
φου 6 τού νεκροταφείου τής Τανάγρας. 'Ως είκός, δέν είναι δυνατή ενταύθα 
άνάλογος περιγραφή πάντων τών άνασκαφέντων τάφων, αρκετοί τών οποίων, 
άλλως τε, είχον συληθή. Γενικώτερόν πως παρατηρώ έδώ ότι διά τάς περιπτώ
σεις όπου δέν εΰρέθησαν λάρνακες εις τούς τάφους παρατηρεΐται τό γνωστόν 
μυκηναϊκόν έθος ταφής έπί τοϋ θαλάμου. Οί νεκροί τοποθετούνται εις τήν στά
σιν τού κοιμωμένου έπί τής μιας των πλευράς καί παρ’ αυτούς τίθενται τά κτε- 
ρίσματα (πίν. 8α). ’Οστά καί κτερίσματα παλαιοτέρων ταφών συσσωρεύον
ται εις μικράς ομάδας έπί τού δαπέδου πάλιν καί κυρίως εις τάς γωνίας (μυ
χούς) τού θαλάμου (πίν. 8β). Είς τών μεγαλυτέρων καί μνημειωδεστέρων

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:49 EEST - 34.211.113.242



14 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας 1969

τάφων τής έφετεινής άνασκαφής (μήκος δρόμου 10.91 μ.) περιείχε μίαν καί 
μόνην ταφήν καί αυτήν νηπίου ή παιδός (τά οστά είχον έντελώς φθαρή). 'Ο 
νεκρός άπετέθη εις τό κέντρον τοϋ θαλάμου καί έκτερίσθη διά 10 άντικειμένων 
(πίν. 9α), μεταξύ των οποίων 2 θήλαστρα, ειδώλια τύπου Ψ καί, τό πλέον 
ενδιαφέρον, πηλίνη λέμβος. 'Η σημασία τοϋ τελευταίου αύτοϋ κτερίσματος 
θά έξαρθή πάλιν προσεχώς. Θήλαστρον, σκύφος, ειδώλια τύπου Ψ καί Φ καί 
τινα κομβία στεατίτου υπήρξαν έξ άλλου τά κτερίσματα μιας άλλης ταφής νη
πίου πάλιν ή παιδός (πίν. 9β). Μετάλλινα άντικείμενα έλλείπουν παντάπασιν 
έκ των ευρημάτων μας διά τήν πενίαν ίσως ή τήν άνάληψιν αυτών μετά τήν 
άποσύνθεσιν τοϋ νεκρού. 'Ο κατάλογος τών πήλινων ευρημάτων (άγγείων καί 
ειδωλίων) είναι μακρός, ένδεικτικώς δέ θά άναφέρω τινά τούτων.

Τά ειδώλια είναι τών τύπων Φ καί Τ’ (πίν. 10α). Εύρέθησαν καί ευάριθμοι 
θρόνοι, ών ό εις φέρει καί μορφήν καθημένην εντός αύτοϋ (πίν. ΙΟβ). Έκ τών 
λοιπών ειδωλίων άναφέρω ειδώλια πτηνών, ταύρων καί κυνών. Τά άγγεϊα 
περιλαμβάνουν γνωστά σχήματα, οίον ψευδοστόμους άμφορίσκους, θήλαστρα, 
σκύφους, πυξίδας, πρόχους, κύλικας (πίν. 11α).’Ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος είναι 
ή ύψίπους κρατηροειδής κύλιξ τοϋ πίνακος 11β ως καί τό δακτυλιοειδές άγ- 
γεΐον τοϋ αύτοϋ πίνακος μέ πυκνήν διακόσμησιν ιχθύων εις δλον του τό σώμα, 
ώς καί ή δίδυμος πυξίς τοϋ πίνακος 11γ, ήτις έ'σωζε καί τό εν μόνον κάλυμμα 
εις τήν άρχικήν του θέσιν.

Ειδικής μνείας άξίζει τό εύρημα ενός άλλου τάφου (ύπ’ άριθ. 22), δηλαδή 
ή πηλίνη γραπτή λάρναξ, ή οποία άποτελεΐ καί τό καλλίστευμα τής δλης 
άνασκαφής μας (βλ. πίν. 13α.β). Ή λάρναξ έχει τάς έξής διαστάσεις: Μή
κος 0.73 μ., πλάτος 0.31 μ., ύψος μετά ποδών 0.59 μ., έχρησίμευσε δέ 
ώς οστεοθήκη τών λειψάνων, άτινα έτάφησαν προγενέστερον εις τον τάφον 
αυτόν. Έσώζετο άκεραία καί μέ τό κάλυμμα είς τήν θέσιν του (πίν. 12). Τό 
εύρημα τοΰτο είναι τόσον εύπρόσδεκτον καί μέγα, ώστε μόνον του άναδεικνύει 
τήν Τανάγραν εις ύψίστου ένδιαφέροντος χώρον έρεύνης. ’Από τήν έποχήν τής 
εύρέσεως τής λάρνακος τής 'Αγίας Τριάδος ούδέν ίσως μνημεϊον άποβαίνει 
τόσον διδακτικόν καί άποκαλυπτικόν δσον ή λάρναξ τής Τανάγρας τής έφετει- 
νής μας άνασκαφής. Τά θέματα τής λάρνακος (βλ. καί Έργον 1969, σ. 10 καί 
AAA III, 1970, σ. 61) τής Τανάγρας είναι άγέλη ζώων καί ταυροκαθαψία εις 
τήν μίαν τών μακρών πλευρών (πίν. 13α), ζωφόρος 13 θρηνωδών καί παράστα- 
σις 2 άντωπών αρμάτων καί μορφών άνθρώπων καί κυνών είς τήν έτέραν τών μα
κρών πλευρών (πίν. 13β), θρηνωδοί άνω (πίν. 14α) καί πρόθεσις νεκροϋ (παρά- 
στασις τοϋ νεκροϋ εντός τής λάρνακος) (πίν. 14β) κάτω εις άμφοτέρας τάς στε
νάς πλευράς.

Δέν είναι δυνατόν νά έπιχειρηθή ένταΰθα ή ερμηνεία καί άνάπτυξις τών θε
μάτων τούτων, τά όποια, εΐρήσθω έν συντομία, συνδέονται μέ τάς τελετουργίας 
έπί τοϋ νεκροϋ καί συνιστοΰν μίαν κωδικοποίησιν τύπων λατρείας καί πένθους
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αύτοΰ. Εύγλωττα σχόλια καί συμπληρωματικά στοιχεία έπί γνωστών ήδη 
παραστάσεων αποτελούν αί παραστάσεις της παρούσης λάρνακος. Τήν σύνδε- 
σιν της ταυροκαθαψίας μέ τήν νεκρικήν λατρείαν είχε σημειώσει ήδη ό 
Reichel (Stierspiele in der Kretisch-Mykenischen Kultur, AM 24, 1909, 
σ. 95 κέ.) εδώ δέ άποκτα ή σύνδεσις αΰτη ύπόστασιν τεκμηρίου. Έξ άλλου 
συνιστοϋν αί καθ’ όλου παραστάσεις της παρούσης λάρνακος μίαν εύπρόσδε- 
κτον καλλιτεχνικήν καί λατρευτικήν συνέχειαν, συνδέουσαν τήν κρητομυκη- 
ναϊκήν κληρονομιάν μέ τήν ελληνικήν ζωήν τών ιστορικών χρόνων, ή οποία 
διά μίαν εΐσέτι φοράν άποδεικνύεται πόσον άμέσως αντλεί άπό τό ηρωικόν παρελ
θόν τής Ελλάδος.

Αύτά υπήρξαν έν γενικαΐς γραμμαΐς τά άποτελέσματα τής άνασκαφής τοϋ 
ύστερομυκηναϊκοϋ νεκροταφείου τής Τανάγρας. Πιστεύω ότι ή πλήρης έ'ρευνα 
αύτοΰ θά διάνοιξη νέας προοπτικάς έρεύνης καί έρμηνείας θεμελιωδών ζητη
μάτων όχι μόνον του ύστερομυκηναϊκοϋ άλλά καί τοϋ μινωικοΰ καί τοϋ έλλη- 
νικοΰ πολιτιστικοΰ καί ίστορικοΰ κύκλου.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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α. Δρόμος καί είσοδος τοϋ θαλαμοειδούς τάφου 6.

β. Λάρνακες έντός τοϋ θαλάμου τοϋ τάφου 6.
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α. Δύο τεθραυσμέναι λάρνακες καί ειδώλια ώς 
εύρέθησαν είς τδν τάφον 6.

β. Λάρνακες κατά χώραν εις τον τάφον 6 (βλ. ανωτέρω).
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α. Λάρνακες τοϋ τάφου 6 κατά χώραν (βλ. άνωτ. πίν. 2).

β. Πυθμήν λάρνακος τοϋ τάφου 6 καί κτερίσματα ώς εύρέθησαν.
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α. Στενή πλευρά λάρνακος έκ τοϋ τάφου 6.

β. Μακρά πλευρά λάρνακος έκ τοϋ τάφου 6.
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α. Κτερίσματα ταφής νηπίου κατά χώραν.

β. Κτερίσματα ταφής κατά χώραν (τάφος 4).
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α. Ειδώλια τύπου Ψ έκ των τάφων 15, 23 καί 25.

β. Θρόνοι έκ τοϋ τάφου 25.
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α. ’Αγγεία - κτερίσματα έκ τοϋ τάφου 25.

β. ’Αγγεία έκ των τάφων 6 καί 15.

γ. Διπλή πυξίς έκ τοϋ τάφου 25.
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α. ΤΙ μία των μακρών πλευρών της λάρνακας τοΰ τάφου 22.

β. 'Η έτέρα των μακρών πλευρών της λάρνακος έκ τοϋ τάφου 22.
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ΠΙΝΑΞ 14 ΠΑΕ 1969.—1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

α. ΙΤαράστασις θρηνωδών γυναικών εις τδ άνω ήμισυ και β. Πρόθεσις νεκρού εις τδ 
κάτω ήμισυ έκατέρας των στενών πλευρών της λάρνακος τοϋ τάφου 22.
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