µικρό τεµάχιο µυκηναϊκού αρτοσχήµου αγγείου και
διαπιστώθηκε κατά αυτό τον τρόπο η ηλικία του τάφου.
Στην είσοδο προς τη θόλο βρέθηκε σε βάθος 2 µ.
ανθρώπινο κρανίο και άλλα διασκορπισµένα οστά. Στα
ανώτερα στρώµατα του χώµατος της θόλου βρέθηκαν οστά
ζώων, σε βάθος όµως ενός ( 1 ) µέτρου αποκαλύφθηκαν τρία (
3 )
ανθρώπινα κρανία και άλλα οστά σε αταξία. Λίγο
βαθύτερα φάνηκαν τεµάχια σκύφων µελαµβαφά, του 5 ο υ -4 ο υ
π.Χ αιώνα και ο ακέραιος σκύφος της Εικόνας 13 α, καθώς
και µερικά ακόµη ανθρώπινα κρανία θρυµµατισµένα και άλλα
οστά ανθρώπινων σκελετών.
Στο φυσικό έδαφος της θόλου στο βόρειο άκρο υπήρχαν
σκόρπια άλλα τρία ( 3 )
ανθρώπινα κρανία και πολλά
οστά και τα περισσότερα από
τα αγγεία που απεικονίζονται
στις Εικόνες 13 – 14 – 15 – 16
.
Στη νότια πλευρά δίπλα
σε άλλο ανθρώπινο κρανίο και
οστά
βρέθηκαν λίγα ακόµη
αγγεία και όλα τα κοσµήµατα
των Εικόνων 18 – 19 – 21
εκτός
των
κοµβίων
της
Εικόνας 20 που βρέθηκαν σε άλλες θέσεις.
Ο τελευταίος σκελετός ανήκε σε γυναίκα αφού εκτός
από τα κοσµήµατα βρέθηκε µαζί µε αυτά και µικρή ποσότητα
κίτρινης χρωστικής κόνεως ( σκόνης ) που χρησιµοποιούνταν
προφανώς ως ψιµύθιο ( καλλωπισµό του προσώπου ).
Σε όλο το δάπεδο του θόλου ήταν σκορπισµένα
κοµµάτια αγγείων καθώς και δυο ( 2 ) αιχµές χάλκινων
βελών.
Ο θολωτός τάφος Α χρησιµοποιήθηκε από την ΥΕ ΙΙΙΑ2 έως και
την ΥΕ ΙΙΙC1 περίοδο.
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ΘΟΛΩΤΟΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΤΑΦΟΣ Α
Ανασκάφθηκε το 1950 από τον αρχαιολόγο Νικόλαο Μ.
Βερδελή µε δαπάνη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Αθηνών.
Είναι χτισµένος µε µικρές πλακωτές πέτρες και έχει την
είσοδο του από τα Α. Ο ΄δρόµος΄ έχει συνολικό µήκος 4.10
µ., και µέγιστο ύψος κατά την είσοδο του τάφου 2 µ. Το
πλάτος του είναι κατά την
έξοδο 1.50 µ., µειώνεται
λίγο προς τα µέσα µέχρι
αποστάσεως 1.78 µ., και
περιορίζεται έτσι σε 1.45
µ. Στο σηµείο αυτό µε δυο
γωνίες
εκατέρωθεν
στενεύει σαν στόµιο και
ήταν γεµάτος µε ξηρολιθιά
( κατά την ανασκαφή ) σε
ύψος 0.50 µ.,( µήκος
στοµίου 2.32 µ, πλάτος
προς το ΄δρόµο΄ 1.22 µ.,
προς τη θόλο 1.00 µ. ).Η
βόρεια
πλευρά
του
΄δρόµου΄ συγκλίνει λίγο
προς τα µέσα.
Το υπέρθυρο της εισόδου αποτελούνταν από δυο ( 2 )
µεγάλες πλακωτές πέτρες, είχε καταπέσει από την θέση του
και βρίσκονταν µέσα στο στόµιο του ΄δρόµου΄. Η θόλος
αποτελεί κανονικό κύκλο, έχει διάµετρο 4.06 µ., το κέντρο
της όµως παρεκκλίνει λίγο προς τα δεξιά απόν τον κεντρικό
άξονα κατά µήκος του ΄δρόµου΄. Το δάπεδο της θόλου είναι
0.20 µ. χαµηλότερο του ΄δρόµου΄. Η κορυφή της θόλου έχει
καταπέσει, το σωζόµενο ύψος της είναι 3.10 µ., και η
ανώτερη σειρά πετρών βρίσκεται 0.40 µ. από την επιφάνεια
της γης.
Προς την έξοδο του ΄δρόµου΄ σε βάθος 0.90 µ. από τη
επιφάνεια του εδάφους βρέθηκε στην αρχή της ανασκαφής

