λίγα, τεµάχια σιδηρού ξίφους και δυο ( 2 ) χάλκινα
ρωµαϊκά νοµίσµατα.
Όµοιος µε τον παραπάνω ρωµαϊκό τάφο και σύγχρονος
µε αυτόν βρέθηκε και δεύτερος στο ίδιο επίπεδο σε απόσταση
2 µ., ΝΑ της θόλου, ο µισός κατεστραµµένος.
Εντός της θόλου του µυκηναϊκού τάφου βρέθηκαν
διασκορπισµένα λίγα µόνο ανθρώπινα οστά, λίθινα κωνικά
κοµβία ( κουµπιά), τα αγγεία στις Εικόνες 2 – 3 , µόνωτος
υποµυκηναϊκός αµφορίσκος και δύο ( 2 ) τριφυλλόσχηµοι
πρωτογεωµετρικοί οινοχόοι.
Στο βόρειο άκρο της θόλου υπήρχαν δύο ( 2 ) αβαθείς
βόθροι
γεµάτοι
ανθρώπινα οστά αλλά
χωρίς κτερίσµατα. Στο
νότιο άκρο και κάτω
από
το
δάπεδο
αποκαλύφθηκαν τρεις
( 3 ) κιβωτιόσχηµοι
αβαθείς
µεσοελλαδικοί τάφοι,
εκ των οποίων ο ένας
( 1 ) διατηρούσε
ανέπαφο τον σκελετό
του
νεκρού
στην
συνηθισµένη για την
εποχή
συνεπτυγµένη
θέση ( εικόνα 4 ).
Ελάχιστα
θραύσµατα
΄µινυείων΄
αγγείων(µεσοελλαδική κεραµική) - βρέθηκαν κατά την είσοδο του
δρόµου προς τη θόλο και προέρχονται µάλλον από τους
τελευταίους αυτούς τάφους.
Ο θολωτός τάφος C χρησιµοποιήθηκε κυρίως στην YE IIIC1
περίοδο.
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ΘΟΛΩΤΟΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΤΑΦΟΣ C
Ανασκάφθηκε το 1953 από τον αρχαιολόγο Νικόλαο Μ.
Βερδελή µε δαπάνη της Αρχαιολογικής Εταιρίας Αθηνών.
Η θόλος του τάφου έχει διάµετρο 5.20 µ., το ύψος του
έχει διατηρηθεί µέχρι 1.50-2.50 µ.
Ο ΄δρόµος΄ στρέφεται προς Β∆, εκφεύγει ελαφρά προς τα
αριστερά
από
τον
κεντρικό
άξονα
της
θόλου. Οι διαστάσεις
του
είναι
σωζόµενο
ύψος 1.50 µ., µήκος
2.00 µ., πλάτος 0.90 µ.,
κατά την είσοδο προς τη
θόλο και 1.07 µ., κατά
την έξοδό του, το πάχος
των τοιχίων του είναι
0.68 µ. Τα τοιχία του
΄δρόµου΄
συγκλίνουν
προς τα πάνω. Ολόκληρος ο ΄δρόµος΄ µέχρι το µισό του
ύψους του ήταν καλυµµένος µε ξηρολιθιά.
Στην είσοδο πριν τη θόλο υπάρχει λίθινο κατώφλι
πλάτους 0.32µ., και πάχους 0.08 µ. Ο τάφος είναι χτισµένος
µε µικρές πλακοειδείς πέτρες συναρµοσµένες µε λεπτό
στρώµα λάσπης.
Ο τάφος είχε συληθεί κατά τα ρωµαϊκά χρόνια ίσως και
νωρίτερα. Στο διατηρούµενο κατά το έτος 1953 ύψος του
θόλου και προς το βόρειο σηµείο της,
υπήρχε τάφος
ορθογώνιος µε πλάκες ο οποίος έτεµνε εγκάρσια τον τοίχο της
θόλου. Οι διαστάσεις του ήταν : µήκος 1.80 µ, πλάτος 0.40 0.48 µ, και ύψος 0.40 µ. Οι πλάκες µε τις οποίες
κατασκευάστηκε ο ανωτέρω τάφος πάρθηκαν από τον
κατεστραµµένο µυκηναϊκό τάφο. Εντός του ανωτέρω τάφου
υπήρχαν τρεις ( 3 ) νεκροί, ο ένας µε το κεφάλι προς την Α.,
οι άλλοι δυο ( 2 ) προς τη ∆. Τα κτερίσµατα του τάφου ήταν

