ΘΟΛΩΤΟΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΤΑΦΟΣ Ε
Η κάτω φλοιά αποτελείται από όµοια πλάκα πλάτους 0.36 µ. Τρεις ( 3 )
όµοιες πλάκες αποτελούν το υπέρθυρο το συνολικό του πλάτος φτάνει το
1.30 µ., και το ύψος του από

Ανασκάφθηκε το 1950 από τον αρχαιολόγο Νικόλαο Μ. Βερδελή
µε δαπάνη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Αθηνών.
Έχει την είσοδο προς ∆. και λείπει η κορυφή της θόλου. Ο

πέρθυρο το συνολικό του πλάτος φτάνει το 1.30 µ., και το ύψος του από

΄δρόµος΄ είναι στενός και έχει µήκος 4.75 µ., το πλάτος του είναι κατά την

το δάπεδο είναι 1.50 µ.

έξοδο 1.54 µ., και

Πριν τη θόλο σχηµατίζονταν στενό στόµιο, το οποίο ήταν γεµάτο µε

1.05 προς τη θόλο.

ξηρολιθιά. Η θόλος έχει διάµετρο 3.54 µ., σώζεται όµως σε ύψος 3.00 µ.

Η βόρεια πλευρά

Είναι κτισµένη µε µικρές πέτρες και το δάπεδό της βρίσκεται λίγο

του είναι χτισµένη

χαµηλότερα του ΄δρόµου΄.

µε µικρές πέτρες .

Μπροστά από τη θύρα είχε σχηµατισθεί µικρό βύθισµα ( βόθρος )

Οι

τοίχοι

και από την ανασκαφή βρέθηκαν πέντε ( 5 ) ανθρώπινα κρανία και τα

φτάνουν σε ύψος

οστά τους καθώς και το αγγείο της Εικόνας 18γ.

µέχρι 2.00 µ., και
συγκλίνουν ελαφρά

Επίσης τα αγγεία της Εικόνας 25, σφραγιδόλιθοι και ψηφίδες Εικόνα 26,

προς τα πάνω.

λίθινα κοµβία Εικόνα 27, τα αντικείµενα της Εικόνας 28 και της Εικόνας

Στην έξοδο υπήρχε ένα είδος φλοιάς ( είδος πλακόστρωτου δρόµου ) µε

22.

δυο ( 2 ) κατά µήκος πλάκες πλάτους 0.40 µ., που βρίσκονταν ψηλότερα
Ο θολωτός τάφος Ε ( Άγιοι Θεόδωροι ) χρονολογείται στην ΥΕ

ΙΙΙΑ2 περίοδο.

από το φυσικό έδαφος κατά 0.90 µ.
Η θύρα της εισόδου έχει ύψος 1.15 µ. και πλάτος στη βάση 0.84 µ.,
στη κορυφή 0.57 µ. Στη νότια πλευρά της εισόδου υπάρχει µονολιθική
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παραστάς

µε

πλάτος

0.36

µ.,

και

πάχος

0.36

µ.

