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μένους πίθους, οίτινες περιεϊχον οστά μικρών παιδιών, 
και περί τα δέκα μικρά αγγεία, έξ ών δύο φέρουσι με
λανόμορφους γραφάς' έπί τοΟ έν'ος έξ αύτών εϊκονίζονται 
δύο Σάτυροι όρχούμενοι, μεταξύ δ’ αύτών ισταται ό Διό
νυσος κρατών όυτόν. Προσέτι άνεκαλύφθη εις βάθος 4 
μέτρων μέγα ΰδραγωγεΐον ή δχετ'ος κατεσκευασμένος έκ 
κεράμων αψιδωτών, χρόνων πολύ παλαιών.

Έν τή λοιπή ’Αττική ένηργήθη μια άνασκαφη μό
νον ύπ'ο τοΟ κ. Ιναστριώτου και τοΰ κ. ’Αλεξάνδρου Φι- 
λαδελφέως, οίτινες έν Άναβύσω τοΟ δήμου Θορικίων άνε- 
κάλυψαν πολλούς τάφους γεωμετρικών χρόνων καί τινας 
άλλουςτοΟ 6ου καί τοΰ 50u αΐώνος. Οί γεωμετρικοί εκειντο 
εντός δύο τεχνητών τύμβων, εύρέθησαν δ’ έν αύτοις περί 
τα 150 αγγεία διαφόρων μεγεθών καί σχημάτων κο
σμούμενα ώς έπί τό πολύ διά τών συνήθων γραμμικών 
ποικιλμάτων, έπί τινων ό'μως άπαντώσι καί μορφαί ζώων 
καί άνθρώπων προσέτι εύρέθησαν έν τοϊς τάφοις τούτοις 
δλίγα χειροποίητα καί έκ χονδρού πηλοΰ άγγεΐα φέροντα 
εγχάρακτα κοσμήματα.

Έν Βοιωτία άνέσκαψαν οί έφοροι κύριοι Παπαδάκις 
καί Κεραμόπουλλος. Ό πρώτος άνέλαβε τό άληθώς ούχί 
πολύ εύχάριστον έργον νά ένεργήση νέας έρεύνας εις τά 
τοσάκις ύπό τών τυμβωρύχων άνασκαλευθέντα καί κατά τό 
πλεΐστον συληθέντα νεκροταφεία τής Τανάγρας καί νά 
διασώση δ,τι τυχόν διέφυγεν έκείνους, κατώρθωσε δε ν’ 
άνακαλύψη 160 περίπου άσυλήτους τάφους ανήκοντας 
εις τούς εξ τελευταίους προ Χρ. αιώνας. Έν αυτοΐς εδρε 
μέγαν αριθμόν πήλινων άγγείων καί ειδωλίων, ών τά πλεΐ- 
στα στερούνται ίδιας αξίας, τό δλον δμως είναι ύπό πολ- 
λάς έπόψεις διδακτικόν. Ό κ. Παπαδάκις άνέσκαψε καί 
παρά τάς Θήβας δεκαέξ τάφους, τό καλύτερον δ’ έκ τών
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Έν γένει και τόπους καί είδος των εφετινών ημών 
άνασκαφών καθώριζον έν μεγάλω μετρώ σκοποί διασω- 
στικοί άπ'ο τών λαθραίων.

Α'. Έν Τανάγρα.

Εις πέντε θέσεις μάλλον ή ήττον άπεχούσας άπ'ο της 
αρχαίας πόλεως, ΜαυροβοΟνί, "Αγ. Πολύκαρπον, Μπαλή, 
Κοκκάλι καί πέραν του ΆσωποΟ Γκέλ’αζι, έν αίς προσε- 
οοκώμεν δτι θά ύπελείποντο καί μετά τάς άπειραρίθμους 
τυμβωρυχιας 40 ετών άσύλητοι τάφοι, άνεσκάψαμεν έν 
όλω 152 τάφους τών έξ τελευταίων π. X. αιώνων' έκ 
τούτων ήσαν

α ) ίϊήκαι κεκανμενών νεκρών ή πνραί 30' είναι αύ- 

ται στενόμακροι βόθροι ορθογώνιοι, κεκομμένοι εις τό 
«στερεόν», εχοντες ό'μως πάντοτε σχεδόν καθ’ έκατέραν 
τών μακρών πλευρών τάς συνήθεις βαθμίδας, «πεζούλ- 

λια», πλάτους ενίοτε φθάνοντος τό του κυρίου τάφου' δτι 
δ λάκκος ούτος είγε χρησιμεύσει ώς επί τό πλεΐστον καί 
ώς τόπος καύσεως τοΟ νεκροΟ, άποδεικνύουσιν δχι μόνον 
τά έφ δλου τοΟ βάθους εκτεινόμενα παχέα στρώματα άν- 
θράκων καί δή προδήλως κατά χώραν άπηνθρακωμένων 
δαυλών καί πρέμνων δλων, άλλά καί τά ερυθρά άκόμη 
διά την περίκαυσιν τών φλογών εις ύψος μέτρου καί 
πλέον τοιχώματα καί αύτών τών οστών τά συνήθως εΰ- 
δηλα έν τή οικεία θέσει ήμίκαυστα λείψανα.

β ) (τεθαμμένων) ϋ'ηκαί άπλαΐ ή ορύγματα (Scha-
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chtgraber, «σκέττοι» κατά την έγχώριον ονοματολο
γίαν) 26, κατά τάλλα ομοιότατοι προς τους κεκαυμένους' 
άμφότερα τά παλαιότατα ταυτα είδη τάφων παραμένουσ! 
καί μετά τον Ε” αιώνα άεϊ σπανιώτερα.

γ/) αγγεία ώς τάφοι, ιδία μεγάλοι πίϋοι (αρχαιότατοι, 
μετά των α'-β^ το μόνον άσφαλές του 6°,J αιώνος είδος) 
καί αμφορείς, έν ό'λω 8' οί πιΰόταφοι πάντοτε διπλοί, 
δηλ. μετά μικρότερου ώς πώματος, ό'περ όριζοντιωθέν 

μετ’ εκείνου τώ χρόνω έχει δώσει άφορμήν εις κοινήν πρό- 
ληψιν ότι ό νεκρός ετίθετο (άνά ήμισυν) εντός δύο άντω- 
πών πίθων.

δ’) λαρί'ακες πήλινοι ή οαρκοφάγοι τοΟ γνωστού προς 

πύελον λουτροΟ όμοιου σχήματος, εν όλω 5, οί τρεις 
τοΟ Ε' αί., οί δύο ύστεροι.

ε’) κεραμοσκεπεις, ήτοι «καλνβωτοΗ (54) ή 
ς') «γουβωτο'ι» (14),

είδη εμφανιζόμενα βραδύτερου τώνα-δ’ (ιδία οί «γου- 
βωτοί» μόνον μετ’ ’Αλέξανδρον, τών καλυβ. ελάχιστοι 
άναβιβάσιμοι εις τον Ε’ αι.)’ έν άμφοτέροις τούτοις ό τε- 
θαμμένος νεκρός στεγάζεται ώς δι’ ορόφου τίνος διά με
γάλων κεράμων' άλλ’ έν μεν τοΐς καλυβωτοΐς αύται κοι- 
ταζόμεναι δρθιαι επί τοΟ πυθμένος εκατέρωθεν αύτοΟ άνά 
2 ή 3 [ένίοτε διπλούμεναι) καί συγλίνουσαι άνω άποτε- 
λοΟσι σαγματοειδή.στέγην («καλύβην»), έπιστεφομένην 
ένίοτε καί δι’ άλλων κεράμων κυρτών, πέριξ δέ στε- 
ρεουμένην καί διά λίθων, ένίοτε πηλοκτίστων, κατά δέ 
τάς δύο στενάς πλευράς κλειομένην δι’ άλλων κεράμων 
όρθιων ή λίθων («κεφαλαριών»)' είναι τό άπό του Δ' 
αϊώνος επικρατέστατου είδος. — Συχνά παραμένουσιν εξω 
τής θήκης καί "ενταΟθα τά πεζονλλια τών α-β , ύψηλό- 
τερα ένίοτε τής «καλύβης», ένώ εις τούς «γονβωτονςΊ) 
ταΟτα χρησϊμεύουσιν εις έπίθεσιν τών κεραμίνων καλυμ
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μάτων, όροφούντων εδώ την δλην ύπ'ο τάς βαθμίδας θή
κην («γούβαν» λοιπόν) καί ούχί τον πυθμένα μόνον' αί 
μεγάλαι αδται των γουβωτών κέραμοι (2 πολλάκις διά 

το δλον τοΟ τάφου μήκος, ήτοι μέχρι 0,90 μ. το μήκος 
έκατέρα και 0,50 πλάτος) έγουσιν ενίοτε σχήμα ήμικυ- 

λινδρικ'ον με συμφυές το «κεφαλάρι» έν τω άκρω.
ς’) πλακόκτιστοί, ή «κασσονάτοι» (8), εκ μεγάλων 

δηλ. λίθινων πλακών, όρθουμένων άνά 2 συνήθως έν έκα
τέρα των μακρών καί άνά μίαν εις τάς στενάς πλευράς 

(ενίοτε κεκονιαμένων έσωτερικώς διά μείγματος ασβέστου 
και άμμου), έφ’ ών έπικάθηνται ως στέγη 3-4 όμοια κα
λύμματα’ είδος τούτο κατ’ έξογήν των ρωμαϊκών χρόνων, 
άλλά καί άπ'ο των μακεδονικών ήδη έμφανιζόμενον.

η’) Τέλος μονοκέραμοι μεν ταφίσκοι παιδιών (ά δεν 
έκαίοντο, φαίνεται! 3, είςδέ οίονεί ορθογώνιος σωλην υδρα
γωγείου πήλινου, κεκαλυμμένος διά κεράμου, — καί μία 
απλή «καύτραν ή «.θυσίαν κοινώς, λάκκος δηλ. άβαθής 
βλως, ένθα καείς θά μετεκομίσθη ίνα ταφή άλλαχού που 
πλησίον ό νεκρός, ύπολείπων μόνον τής καύσεως τά ίχνη, 
άνθρακας καί τινα θραύσματ’ αγγείων.

Έν γένει προφανώς ύπ'ο στέγην τινά πάντοτε έφιλο— 
τιμούντο νά θέτωσι τά προσφιλή λείψανα τών οικείων, όχι 
ύπ'ο την άμεσον έπαφήν τοΟ χώματος’ τά δέ κεράμινα 
καλύμματα τών γουβωτών καί τά λίθινα τών κασσονάτων 
φαίνονται συνηγοροΟντα ύπέρ τής γνώμης ότι καί οί α’-β' 
(καί οί ε ίσως), οσάκις μάλιστα φέρουσιν έπί τε τών 
«βαθμιδών» εκείνων καί καθ’ όλον τό ισοϋψές αύταΐς έπί- 
πε δον ( ύπέρ στρώμα χωμάτων ένίοτε παχύτερον τών 0,60 

μ. ύψηλότερον τοϋ πυθμένας) κτερίσματα έστρωμένα, 
ειχόν ποτέ ωσαύτως όρόφωσίν τινα ξυλίνην, ήφανισμέ- 

νην μέν σήμερον εύλόγως, άλλά κρατήσασαν έφ’ έαυτής 
επί αιώνας μέχρι σχηματισμοΟ παχέων χώματος ύπο-
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στρωμάτων τά κτερίσματα' τάς σανίδας ή τήν σανίδα 
ταύτην Οά έπέθετον έπί των βαθμιδών ύπέρ τον κεκαυ- 

μένον σωρόν ή τον έν φερέτρω κλειστώ (ή καί έν «καλυ- 
βίψ» κεραμίνψ) νεκρόν, άνωθεν δε έπέβαλλον τά τελευ
ταία κτερίσματα, πριν άπέλθωσιν.

Αί κεραμίδες, επίπεδοι σχεδόν αί άρχαιόταται, βαθμη

δόν κυρτότεραι αί νεώτεραι τού Ε' αί., σπανίως φέρου- 
σιν, έντυπον έκ σφραγΐδος, γράμμα τι ώς σήμα εργοστα
σίου, δυο δε μόναι (Δ’ αί.) τήν έπιγραφήν ΙΑΡΑ, έξ ίεροΟ 

τίνος λοιπόν ίσως ήρπασμέναι.
Αί δέ εόρεθεΐσαι επιτύμβιοι έπιγραψαί, εν ολω 24, 

έπί απλών στηλών όρθογωνίων με γεΐσον άνω ελαφρώς 
έξέχον ή καί άετωμάτιόν τινες, είναι πασαι απλά ονόματα 
χρόνων τό πλεΐστον μετά τον Δ' αιώνα' δύο έξ αύτών έπί 
ταπεινών στηλίδων άνηκον, φαίνεται, εις τάφους παιδίων, 
τούλάχιστον άσφαλώς ή μία, άφοΟ ΚΟΡΑ απλή, άνώνυμος 
δηλ. άκόμη κατ’έθος γνωστόν εξ άλλων όμοιων έπιγρ. της 
Τανάγρας. Άτυχώς σχεδόν μόνον μία ή ούδεμία συνα
νήκει μετ’ άσφαλείας εις τάφον ώρισμένον' διότι όσον 
ούδέν άλλο συστατικόν τών τάφων αύται ύπέκειντο εις 
άρπαγήν καί φθοράν, έξω δή πρόχειροι εύρισκόμεναι. Διό 
καί αί ήμέτεραι ώς τά πολλά ή έχουσι χρησιμεύσει ώς 
καλύμματα νεωτέρων τάφων κλαπεϊσαι ή εχουσι σωρευθή 
επ’ άλλήλαις παραχωροΟσαι, ώς καί αί θήκαι αύτών, 

τήν θέσιν εις άλλους νεκρούς.
Ώς προς τήν σχετικήν θέσιν τών τάφων, οδτοι εκτεί

νονται, ώς συνήθως, εις σειράς (δίπλουμένας ή καί τρι- 
πλάς όπισθεν άλλήλων) μακροτάτας παρά τάς εκ τής 
πάλεως οδούς, προς άς οί καθ’ έκαστον τάφοι έχου- 
σιν έγκάρσιον φοράν (τής κεφαλής του νεκρού κείμενης 
εις τό άπώτερον από τής όδοΟ άκρον κατά κανόνα σπανιώ- 
τατα καί μόνον Οπό ξένων τινών, φαίνεται, τής συγγε-
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νείας καί κατ’ άλλους χρόνους παραβαινόμενον)- άλλα 

πλήν των παραλλήλων συχνοί καί ιδιαζόντως διδακτικοί 
είναι καί τάφοι ΰπεράλληλοι καί διαφόρων χρόνων, δτε 
εν τή κατωτάτη θέσει κεΐνται συνηθέστατα σκέττοι ή 
κανμένοι.

Εις τους είρημένους τάφους δεν κατελέξαμεν καμα
ρωτόν τινα μέγαν κτιστόν κατάγειον, δμοιον προς γνω
στούς έρετρικούς, άλλα δυστυχώς σεσυλημένον εόρεθέντα 
καί σωρόν λίΰων κωνικόν, διαμέτρου 10 μ. καί ύψους 

ύπέρ τα 2 εν τή θέσει Λαϊοτρίβι, έλεγχθέντα διά τομής 
δ'τι δεν ήτο, ώς είχομεν ελπίσει, τύμβος (άλλ’ «έρμαξ» 
ίσως).

Ευρήματα έν τοϊς τάφοις. Πολυείδή, ώς συνήθως έν 
άρχαίοις τάφοις, καί άφθονώτατα μεν έν τοϊς άρχαϊκοϊς 
(ίδια τά άγγεϊα" έν ένΐ μόνον άρύβαλλοι 175, έν άλλφ 
κάνθαροι περί τους 70 καί ληκύθια περί τά 30), έλατ- 
τούμενα δ’ έπειτα βαθμηδόν μέχρι των ρωμαϊκών, εύρίσκον- 
ται καί έν τοϊς πτωχοΐς μάλλον τούτοις τάφοις τά συν- 
θαπτόμενα, είτε προς τροφάς τών νεκρών προωρίσμένα 

(καρποί, ίδια σύκα καί τινες έλαΐαι, κελύφη ωών, δστρεά 
τινα θαλασσινά), είτε ώς σκευάρια καθημερινής χρήσεως παν- 
τοΐα, έγχωρίου κατασκευής, καί άλλα πολυτελείας τίνος 
(όλίγα φοινικικά ύέλινα μυρηρά), καί δη άνδρών (άγγεϊα 

πότου, κάνθαροι ιδία, κύλικες καί σκύφοι, άπαντα έγ- 
χώρια, φαίνεται,— στλεγγίδες, άλλ’ ούχί όπλα- εν μόνον 
έγχειρίδιον εΰρομεν), γυναικών (πόρπαι έλάχισται καί βε- 
λόναι, άλλά πολλαί πυξίδες καί άλλα είδη καλλωπισμού, 
π. χ. μολύβδινά τινα ψιμυθιοδοχεϊα μετά χρώματος, λα
βίδες, ψηφίδες όρμων) καί παιδιών άϋύρματα (π. χ. άστρά- 
γαλοι φυσικοί ή είργασμένοι, κατά σωρούς δλους έν 2 
τάφοις" ένταυθα καί σιληνοί τινες καί άλλα πήλινα)- — 
ύπέρ πάντα συχνότατα τά προς πάτον καί καλλωπισμόν
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χρήσιμα, άτινα καί κατά τούς ύστατους χρόνους παραμέ- 

νουσιν έκλειπόντων σχεδόν των λοιπών, οϊα τά σχε
δόν απαραίτητα των ρωμαϊκών ίδια χρόνων άτρακτοειδή 
άωτα μνροδόχα άγγείδια, καί τό προς νΐψιν καί λουτρά, 
φαίνεται, μέγα δίωτον ή μόνωτον μετά τού συνήθους 
λνχναρίον. Τά μεταλλικά είναι όλως σπανιώτατα έν Τα
νάγρα (π. χ. ελάχιστοι χαλκοί δακτύλιοι, ούδέ εν κάτο
πτρου)' βτι καί ξύλιναι κίσται συνεθάπτοντο, φανερόν εκ 
πολλών όμοΰ ενίοτε εύρισκομένων (5-12) μικρών ήλων 
σιδηρών' τούναντίον ούδέποτε λείπουσι τά πήλινα' καί δή 

α) άγγεΐα· πλεΐστα, είπομεν, εις τούς αρχαϊκούς, ύπο- 
χωρούντά πως μετά τον Δ' αιώνα εις τά ειδώλια, μένου- 
σιν άείποτε ώς κυρία εν τοΐς τάφοις σκευή' πριν καθαρι- 
σθώσι καί συγκολληθώσι τά θραύσματα αύτών, δεν δύ- 
ναται νά γίνη λεπτομερής λόγος' προσθέτομεν μόνον δτι 
άγγεΐα γραπτά σχεδόν έλλείπουσι (μεταξύ 8 εκατοντάδων 
τουλάχιστον)' πλήν τών συνηθεστάτων άνθεμοκοσμήτων 
κυλικών καί τών γνωστών στερεοτύπων παραστάσεων 
επί άρυβάλλων «κορινθιακών» καί ληκυθίων τό μέγιστον 
πλήθος είναι απλώς μελανογάνωτα (ίδ. οί κατ’ εξοχήν 
βοιωτικοί κάνθαροι καί σκύφοι) ή ό'λως άβαφη, ώς ιδία τά 
συνηθέστατα χυτρία καί τά λοιπά τής καθημερινής χρή- 
σεως' ραβδωτή ή έκτυπος διακόσμησις («μεγαρικών» σκύ- 
φων) σπανία πολύ καί μόνον μετά τον Δ αιώνα. Έν γέ- 
γένει δέ ούτε πλαστικώς ούτε διακοσμητικώς φαίνεται 
ποτέ άνταξία ή άγγειοπλαστική τής εν άρχή συμφυούς 
αδελφής, τής κοροπλαστικής, έν Τανάγρα, τουλάχιστον 
έν τοις ήμετέροις τάφοις, οίτινες άλλως ασύγκριτοι προς 
τον πλούτον π. χ. τών γνωστών τής Ριτσώνας. Έν μό
νον βλέπομεν άπό τούδε μελανόγραφον άξιον μνείας (πα- 

λαιστάς τινας μικρογραφικούς έπί κύλικος), ούδέ έν δέ 
έρνϋ'ρόγραφον. Βεβαίως καί τοιαΰτα δντα είναι πάντοτε
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διδακτικά ίδια έν τή έπαλληλία των τύπων άπ'ο των 
άφθονων «πρωτοκορινθιακών» μέχρι τών ύστερων ρωμαϊ

κών άλλα περί τούτου εύρύτερον μετά την συγκόλλησήν.
β’) Ειδώλια πήλινα. Καί ολίγα σχετίκώς έχομεν κατά 

τύχην έκ της άκμής της ταναγραϊκης. κοροπλαστικής 

(ό'σα ύπέλιπον ήμΐν τοσοΰτοι πρόδρομοι έν τφ σκά- 
πτειν) καί έν γένεε των προσδοκιών ημών ήττονα, όχι 
μόνον διά το δεινώς εύθρυπτον, άλλά κυρίως δι’ αύτήν 
την ποιοτικήν πενιχρότητα. Σχετίκώς άφθονα έχομεν εκ 
τής άρχαϊκής περιόδου καί ένταύθα, τύπους όμως γνω
στούς καί κοινούς σχεδόν δλα, σανιδόμορφα έτι γυναικεία 
ειδώλια (φαίνεται, Ανεξαρτήτως τον φύλου τον νεκρού δι
δόμενα), ίππους καί ιππείς γεωμετρικούς έτι, «σιλη- 
νούς», «σειρήνας» ζώων ειδώλια (πτηνάρια, χοιρίδια, 
κριούς, έλαφον κλπ.) πάντα πλήρη τετυπωμένα" κατά 
τον Ε' αιώνα προτιμώνται, φαίνεται, τά άγγεΐα έν γένει 
καί μόνον άπό τού Δ' άφθονοΟσι πάλιν τά ειδώλια, πάλιν 
στερεότυπα κατ’ άρχάς, άλλά στρογγυλόσωμα βαθμηδόν 
καί μετά μελών διηρθρωμένων ήδη (αρχαϊκά δ’ δμως έν 

πολλοΐς έτι κατά τε ιματισμούς καί κομμώσεις μέχρι 
βαθμού έκπλήττο ντος διά την συντηρητικότητα περί 
τούς τύπους" θά έμενον έπι γενεάς αί μήτραι)" συνηθέστα- 
τοι δε τύποι του Ε’-Δ’ αίώνος είναι καθημένη γυνή, 
γυμνός ίστάμενος νεανίας («έφηβος» μετά λαγωοΟ ή 
άλεκτρυόνος έν τή άριστερα κλπ.) καί προτομή ή πρό- 
σωπον μόνον, ήδη κοίλον δμως τούτο, ως ήδη καί τά 
πλεϊστα έκτυποΰνται πλέον κοίλα, χωρίς δμως καί νά 
έκλίπωσιν δλως τά άρχικά πλήρη" τέλος άπό τού Δ’ 
λήγοντος εχομεν (όλίγιστα, 5—10, άλλ’ ούδέ εν άκέ- 
ραιον) τά τής Ακμής έκ δύο ή πλειόνων μητρών χυτά — 
καί δή κυρίως γυναικείους τύπους μετά πλουσίων ιμα

τισμών καί 2— 3 παιδία καθήμενα,— άλλά καί ταΟτα
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εχουσι συγκολλήσεως άνάγκην. Έν δλω περί τά 100 τά 

ήμέτ. ειδώλια ούδέν σχεδόν σπουδαΐον έμπερϊέχουσιν, οίον 
περιεμένομεν (άρνητικώς λοιπον μάλλον διδακτικά, δτι 
ού παν ταναγραίαν ήτο άμέσως και πλήρες χαρίτων πάν
τοτε). "Ηκιστα λοιπον ευρομεν πλήρη την σειράν τής 
Ταναγραίας, άπο τής γεωμετρικής στρογγυλουμένης βαθ
μηδόν και καλλυνομένης, ώς ηύχόμεθα.

Ώς προς την τοποΦέτησιν των κτερισμάτων, ολίγα 
μεν δντα τίθενται κατά τάς χεϊρας ή τους αγκώνας 
τού νεκροΟ, σπανιώτερον παρά τον λαιμόν ή καί τους 
πόδας, τά προς λουτρόν, φαίνεται, ύδρηρά π. χ.' άφθο- 
νώτερα δε δντα ή σωρεύονται κατά τά δυο άκρα καί 
ίδια το προς τή κεφαλή (καί δη πέραν ταύτης εν τισιν) 
ή έπί των «πεζουλλίων» (έξ ών προφανές δτι εχουσι 
κρημνισθή τινα κάτω εις τον βυθόν) ή εύρίσκονται περί 
δ'λον τον νεκρόν καί έπ’ αύτοΟ, είπομεν, ύπέρ δλον στρώμα 
χωμάτων σκορπιστά (ώστε τεταγμένα ποτέ ίσως έπί σανι
δώματος)— άσφαλώς δε ενίοτε τεμαχηδόν, έπίτηδες τε- 
θραυσμένα (σπανιώτατον άλλως), π. χ. ειδώλια («ραν- 
τιστά)) παρά τοϊς έγχωρίοις τότε λεγόμενα).

Ενταύθα νομίζομεν άξιον μνείας δτι καί έν μη κε- 
καυμένοις τάφοις εύρίσκονται συχνάκις τεμάχιά τινα άν- 
θράκων (ίσως λείψανον θυμιάσεώς τίνος, έκχυθέντος δηλ. 
τού περιεχομένου τού θυμιατηρίου ;)' άλλοι οί ήμίκαν- 
στοτ νεκροί (έν Τανάγρα δεν διεκρίναμεν άσφαλή παρα
δείγματα)' τούς άνθρακας είδομεν έν άκαύστοις παντά- 

πασιν.

Β '. ’’Αλλαι μικραϊ ακαφαί.

α') Παρά το χωρίον Βράτσι τής Τανάγρας (άρχ. 

Φαράς ίσως) όδηγηθέντες ύπο προηγουμένων σκαφών τών
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χωρικών, ζητούντων κεράμους ιδία, άνεσκάψαμεν έν μέρει 
άρχαΐον φρέαρ (μέχρι τοΟ 8ου μ. βάθους) ευρύ, χρησι- 

μεΟσαν, φαίνεται, ώς άποθέτης γειτονικοί) μεγάλου οικο
δομήματος, δ δεν ήδυνάμεθα εφέτος να ερευνήσωμεν (ίσως 
αγοράς;)· πλήθος τεμαχίων άγγείων μέ γάνωμα εκτάκτως 
λαμπρόν — καί 3 έπιγραφαι περαιτέρω — επιτύμβια όνό- 
ματα τοΟ Ε’ αϊώνος — έδειξαν μόνον πιθανήν ακμήν τής 
πολίχνης κατά τον Ε'-Δ' αιώνα π.Χ. Άλλα ριζικωτέραν 

έρευναν έπεφυλάξαμεν.
β') Καί εις τα Δρίταα βραχυτάτη μόνον ύπήρξε 

(τριήμερος) ή ήμετέρα άνασκαφή, δι’ έπειγούσας άλλας 
όπηρεσίας καί έπιβραδυνθεΐσα καί πάλιν άμέσως διακο- 
πεΐσα’ ήρχίσαμεν παρά τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν 20' 
μακράν τών αρχαίων τειχών (τοΟ Έλεώνος πιθανώς) 
επίτηδες, διότι εκεί ήσαν εκτεθειμένοι εις συνεχείς τυμ- 
βωρυχίας. Έκ τών άνασκαφέντων 7 τάφων—τών πλεί- 
στων πυρών, 3 καλυβωτών—εΤς ό πλουσιώτατος καί 

άξιολογώτατος όλων έμφανίζει πολλάς ομοιότητας διά 
τών γραπτών αύτοί) άγγείων προς τον νεώτερον τύπον 
τών έν Ριτσώνα ύπό τών Άγγλων άνασκαφέντων- ιδία 
λόγου άξιος μελανόγραφος σκύφος μέ παράστασιν αύλητοϋ 
επί θυμέλης έν μέσω δύο κριτών.

γ ) Πέραν τοΟ χωρίου τών Θηβών Τάγυ καί δή παρά 
τήν εις Πλαταιάς άγουσαν, ώς σήμερον καί άρχαιόθεν, 
οδόν, 40 προς ΝΔ τών Θηβών άνεσκάψαμεν έκτοπίσαν- 
τες τυμβωρύχους 16 έν δλψ τάφους (τούς 13 κεκαυμέ- 
νονς, 3 δέ «καλυβωτούς») τοΟ 6-3 αΐ. π. χ.· εύρήματα 

έχομεν καθόλου εϊπεΐν ό'μοια τοϊς έκ Τανάγρας (μόνον με- 
λανόγραφα άγγεΐα, ιδία σκάφους, πολύ περισσότερα, κα
κότεχνα μάλλον αληθώς πλήν καλού μελανογράφου σκύ- 
φου μέ παράστασιν σκηνής ελαιοτριβείου, φαίνεται).

δ ) Παρά τον "Αγ. Νικόλαον τών θηβών άμέσως έξω
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τής σημερ. πόλεως προς Ν, εκατέρωθεν τής άρχής τής 

«κοίλης όδοΰ», όδηγηθέντες ύπό του έκπλύναντος ικα

νούς χειμάρρου, έκαθαρίσαμεν σεσυλημένους τινάς πα- 
λαιόθεν λαξευτούς το πλείστον εις τον πώρον τά
φους, εν οίς καί θαλαμοειδή «μυκηναϊκόν» άλλα καί έν 

βυζαντιακοΤς χρόνοις πάλιν χρησιμοποιηθέντα, ετι δέ 
άθικτον ρωμαϊκόν «θηκοειδή» καί δύο βυζαντιακοϋς 
πλινθινους, πάντας τούτο τουλάχιστον διδάξαντας, δτι 
το ουτω πλησίον τής πόλεως μέρος έκειτο πάντοτε εξω 
των τειχών των θηβών, ώστε νά χρησιμεύη δι αιώ

νων ώς νεκροταφεϊον. Παρά δέ την αύτήν θέσιν, κατά 
την κλιτΟν τοΟ σημερινού Γυμναστηρίου άποκαλύψαμεν 
τμήμα νδραγωγείον μυκηναϊκού, ώς φαίνεται έκ των 
οστράκων, σήραγγα δηλ. λαξευτήν έν τώ πώρω διευθυνο- 
μένην άπ'ο Β. προς Ν, πλάτους 1 μ. κάτω άλλ’ άνω στε- 
νουμένην (ώς ή επί τής Άσπίδος τοΰ “Αργους) εις διπλά
σιάν που ύψος, κατά δέ τον πυθμένα μέσον φέρουσαν 
ανλακα έσκαμμένην όρθογωνίαν (0,32 μ. πλάτ.) καί έν 
αύτή κοιταζόμενον τον πήλινον υδραγωγόν άποτελειται 
ούτος έκ σωλήνων κυλινδρικών μέ πεπλατυσμένου τον 
πυθμένα μήκους έκάστου 1,03 μ. (του στενωτέρου στο
μίου ή εμβόλου άκρου 0,15) καί διαμέτρου 0,21 μ. (στο
μίου 0,14), έκ πηλοΟ ίκανώς χονδρής ποιότητος' μικρά 
έφ’ έκάστου δπή παρά το εύρύτερ°ν στόμιον, προς κα
θαρισμόν καί τοποθέτησιν χρήσιμος, κλείεται διά τεμα
χίου όστράκου, ένφ αί άρμογαΐ διά κονιάματος πηλοΟ καί 
άσβεστου' ό σωλήν φαίνεται μεταγενέστερος, έκ ρωμαϊκών 

πιθανώς χρόνων.
ε') Περιελθόντες τέλος όλην σχεδόν την άνατολικήν 

Βοιωτίαν έπ’ εύκαιρία τής έν Τανάγρα άνασκαφής έπιγρα- 
φάς μέν έτι άνεκδότους συνελέξαμεν εις το έκεϊ Μουσεϊον 
60 (όνομάτων απλών έπιτυμβιων άπό τοΟ Δ —Α π. χ.
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αίώνος τάς πλείστας, δλίγας έκ τοΟ Ε'), διηρευνήσαμεν 

δέ κατά το δυνατόν και τήν χώραν έν γένει' μόνον δεν 

ήδυνήθημεν να άνασκάψωμεν και άλλαχοΰ μέν, άλλα 
κυρίως επί τοΟ παρά το Δράμεοι (της μεταξύ Αύλίδος καί 
Δηλίου ακτής) διπλόν τεγνητώς ηνωμένου γηλόφου, ούδέ 

τον προς Δ αύτοΟ 300 μ. που τυμβοειδή, ένψ άμφάεεροι 

πλήρεις «μυκηναϊκών» (δ ol' καί αρχαιότερων έτι) όστρά- 
κων έλκυουσιν εις άνασκαφήν, δυναμένην ασφαλώς νά 
διδάξη τι μετά τοΟ «ΑιθοσωροΟ» του Χαλιών («τυμβου 
τοΟ Σαλγανέως») περί τών πρώτων αρχών τοΟ έν Βοιω
τία πολιτισμού, άφοΰ μάλιστα είναι καί τά μόνα τής 

προς Εύβοιαν άκτής μέρη, τά έμφαίνοντα «μυκηναϊκά» 
ίχνη, νά βοηΟήση δέ πιθανώς πολύ καί εις τήν διασά- 
φησιν τών πρώτων (έκ Θεσσαλίας ή έκ τών νήσων; καί 
δή άπ’ εύθείας ίσως έκ Κρήτης;) έπιδράσεων έπί τήν 
οΰτω πλουσίαν παραδόσεων προϊστορικήν Βοιωτίαν. Κατ’ 
ανάγκην μένουσι δι’ άλλο έτος.

Έν Θήβαις 1 6ΐΙ Δεκεμβρίου 1911.

Ν. Γ. ΠΑΠΠΑΔΑΚΙΣ
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