
ΝΕΟΣ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ” ΤΑΦΟΣ ΕΝ ΘΗΒΑΙΣ

Ή πεδιάς ή άπλουμένη βορείως τής πόλεως 
των Θηβών είναι ή περιοχή ή περιλαμβάνουσα 
τά πλουσιώτερα νεκροταφεία δλων των εποχών 
τής αρχαιότητος, πλήν βεβαίως τής μυκηναϊ
κής, καθ·’ ήν προτιμώνται οί λόφοι προς Νό
τον, Άνατολάς και Δυσμάς τής ακροπόλεως, 
λόφοι συνιστάμενοι εκ ,ιιαλακοϋ βράχου, πώρου 
(πουρί ονομάζεται υπό τών σημερινών κατοί
κων) προσφορωτάτου διά την λάξευσιν θαλά
μων. Τό ανατολικόν καί κεντρικόν τμήμα τής 
πεδιάδος φέρει τό όνομα Καναπίτσα. Έδώ απο
καλύπτονται οί πλουσιώτεροι κλασσικών καί ελ
ληνιστικών χρόνων τάφοι, ένφ οί τών αρχαϊ
κών χρόνων φαίνονται πλείονες καί πλουσιώ- 
τεροι κατά τό δυτικόν τμήμα τοΰ πεδίου.

Έκ τής ανατολικής παρυφής τοΰ προαστίου 
τοΰ Πυρίου, προς Βορειοδυσμάς τής πόλεως, 
οδός τις αγροτική άγει ευθέως προς Βορράν εις 
τήν τοποθεσίαν «Δυο Λιθάρια», πέραν τής συγ
χρόνου Εθνικής όδοΰ Αθηνών - Λαμίας. Έκ 
τής καθ’ όλου διαμορφώσεως τοΰ εδάφους δεν 
ορίζεται ή οδός αυτή ως φυσική. Ή πεδιάς 
άπλοϋται ευρεΐα καί επίπεδος, βατή πανταχοΰ. 
"Ομως παρατηρεί τις, ότι έφ’ ικανόν τμήμα 
τοΰ μήκους τής όδοΰ τό επίπεδον τών παρ’ αυτήν 
αγρών είναι ίκανώς υψηλότερου, ιδία κατά τήν 
ανατολικήν πλευράν. Τοϋτο οδηγεί εις τήν υπό- 
θεσιν, ότι ή οδός είναι παλαιά, ίσως αρχαία, 
κατήλθε δέ ή στάθμη της έκ τής μακροχρονίου 
χρήσεως. Ή ύπόθεσις αϋτη φαίνεται έπιβε- 
βαιουμένη διά τής άνακαλΰψεως κατά τάς πρώ- 
τας ημέρας τοΰ έτους 1967 τοΰ περί ού κατω
τέρω μακεδονικού 1 τόπου τάφου.

Άνεκαλύφθη οΰτος κείμενος κατά τό μέσον 
περίπου τής άποστάσεως μεταξύ Πυρίου καί 
«Δυο Λιθαριών», άνατολικώς τής όδοΰ. Ή είσο
δός του έκειτο ακριβώς επί τοΰ ανατολικού χάν- 
δακος τής όδοΰ, ό δέ δρόμος του, καίπερ άπο- 
κλίνων ολίγον τής άκριβοΰς ανατολικής - δυτικής

κατευθυνσεως, είναι όμως κάθετος προς τον 
κατά μήκος άξονα τής όδοΰ, δεικνυων ότι κατά 
τούς χρόνους τής κατασκευής τοΰ τάφου ή οδός 
υπήρχε καί, τουλάχιστον εις τό τμήμα τοΰτο, 
ή κατεΰθυνσίς της ήτο ή αυτή προς τήν σημε
ρινήν.

'Ο τάφος (είκ. 1) ήτο έκτισμένος διά πωρο
λίθων καί ασβεστόλιθων. Πωρόλιθος έχρησιμο- 
ποιήθη διά τούς τοίχους τοΰ δρόμου άποκλει- 
στικώς, ενώ διά τό δάπεδόν του έχρησιμοποιή- 
θησαν καί τινες ασβεστόλιθοι. Άντιθέτως εις 
τήν οίκοδόμησιν τοΰ θαλάμου εκυριάρχησεν ό 
ασβεστόλιθος.

’Από τής εισόδου, διαμορφουμένης διά δυο 
λίθων μέ επίπεδον τήν εσωτερικήν καί προσθίαν 
δψιν(πίν. ΙΒα), εισερχόμεθα εις διάδρομον έχον- 
τα μήκος από τής πρόσθιας ακμής τοΰ κατωφλιού 
τής εισόδου μέχρι τής εσωτερικής ακμής τοΰ 
κατωφλιού τοΰ θαλάμου 10.00 μ. Τό πλάτος 
τοΰ διαδρόμου κυμαίνεται μεταξύ 0.67 καί 0.80 
μέτρων. Τό άνοιγμα τής εισόδου είναι μόλις 
0.30 μ. Οί δύο λίθοι οί μορφοΰντες ταύτην 
(οίονεί βάσεις παραστάδων) έχουν μήκος 0.60 
καί ύψος μόλις 0.20 μ. Τό πρόσθιον τμήμα τού-

1 'Ως γνωστόν, μέγας είναι ό αριθμός τών «Μα
κεδονικών» τάφων καθ’ δλην τήν 'Ελλάδα, ώς καί 
εις τάς παρυφάς τοΰ αρχαίου ελληνικού κόσμου, 
δυστυχώς όμως, ώς δύναται νά ϊδη τις καί εις τό 
έπ’ εσχάτων κυκλοφόρησαν βιβλίον τοΰ Φ. ΠΕΤΣΑ, 
Ό τάφος τών Λευκαδίων, έλ,άχιστοι τούτων έχουν 
δημοσιευθή κανονικώς, έτεροι ουδέ καν έχουν άπο- 
τυπωθή αν καί μή χρήζοντες άνασκαφής, καί τέλος 
μέγας αριθμός έχει έπισημανθή, πλήν ή έ’ρευνά των 
δέν έπραγματοποιήθη είσέτι. Όθεν, νομίζομεν ότι 
προβαίνοντες εις τήν δημοσίευσιν τοΰ άρτι εύρε- 
θέντος τούτου τάφου συμβάλλομεν εις τήν πραγμα- 
τοποίησιν τής αναγκαίας εργασίας υποδομής ούτως, 
ώστε νά καταστή κάποτε δυνατή ή μελέτη τοΰ τό
σον σημαντικού τούτου κεφαλαίου τής ελληνικής 
αρχιτεκτονικής.
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των βαίνει επί λίθου επιπέδου άνω, πλάτους 
0.70 καί μήκους 0.20 μ., τό οπίσθιον επί λί
θου έχοντος επίπεδόν τινα επιφάνειαν καί εις 
τό αυτό ύψος προς την τοΰ προηγουμένου, δια
στάσεις δέ έχοντος μήκος μέν 1.00 πλάτος δέ 
0.70 μ. Οί δυο ούτοι λίθοι σχηματίζουν τό κατώ- 
φλιον. Ή άνω έπιφάνειά των εύρίσκεται 0.25 μ. 
ύψηλότερον τής ά'νω επιφάνειας τοΰ επομένου 
λίθου τοΰ δαπέδου τοΰ δρόμου, ώστε οΰτω νά 
δημιουργήται βαθμίς.

Τό δάπεδον τοΰ δρόμου έχει κατασκευασθή 
διά λίθων, τών οποίων ή ά'νω επιφάνεια θά 
ήτο αρχικώς περίπου επίπεδος, τοποθετημένων 
δέ εις δΰο παραλλήλους σειράς. Επειδή οί λίθοι 
είναι ακανόνιστοι τό σχήμα, δεν δΰναται νά πα- 
ρακολουθηθή ό κατά μήκος μεσαίος αρμός. 
Έπί τοΰ προς τά έξω τμήματος τής άνω επι
φάνειας των βαίνουν οί λίθοι οί μορφοΰντες 
τάς πλευράς τοΰ διαδρόμου. Μέρος δμως μόνον 
τής κάτω επιφάνειας τούτων άπτεται τών λί
θων τοΰ δαπέδου. Τό λοιπόν εδράζεται έπί τοΰ 
χώματος. Πρόκειται περί έπιμήκων ορθογω
νίων πλινθίδων τοποθετημένων παρά μήκος. 
Τό μήκος των κυμαίνεται μεταξύ 0.80 κατ’έλά- 
χιστον καί 1.30 μ. κατά μέγιστον, τό πλάτος 
των μεταξύ 0.30 καί 0.65 μ. καί τό ύψος των 
μεταξύ 0.60 καί 0.75 μ. Εις έκάστην πλευράν 
τοΰ διαδρόμου ύπήρχον αρχικώς εννέα λίθοι 
καί εις μικρότερος μεταξύ τοΰ προότου καί 
τοΰ δευτέρου λίθου, δμως δ ό'γδοος καί 6 
ένατος τής δεξιάς (νοτίας) πλευράς ως καί ό 
δεύτερος, ό έ'βδομος καί ό ένατος τής άριστε- 
ράς (βορείου) ελλείπουν. Επίσης ελλείπουν 
καί τινες λίθοι τοΰ δαπέδου (πίν. ΙΒβ).

Οί λίθοι τών πλευρών είναι ιδιαιτέρως έφθαρ- 
μένοι καί δή κατά την άνω έπιφάνειάν των, 
τής οποίας ήπτετο τό άροτρον κατά την καλ
λιέργειαν τοΰ άγροΰ. Σχεδόν άπαντες άλλωστε 
φαίνονται ελαφρώς κεκινημένοι έκ τής αυτής 
αιτίας καί ίσως εις τοΰτο εν πολλοΐς οφείλε
ται τό γεγονός δτι σήμερον τό εύρος τοΰ δια
δρόμου ποικίλλει τόσον από σημείου εις σημεΐον. 
Φαίνεται εξ άλλου, δτι τό ελεύθερον τής επι
φάνειας τοΰ δαπέδου έχει έν μέρει άποτριβή, 
μάλλον υπό τών όμβριων ύδάτων τών εισερχο
μένων από τής εισόδου καί φερομένων προς 
τον θάλαμον, ούτως ώστε τό εσώτατον σημεΐον 
τοΰ δαπέδου προς τον θάλαμον εύρίσκεται εις

στάθμην κατά 0.70 μ. χαμηλοτέραν τοΰ πρώ
του ευθύς μετά τό κατώφλιον τής εισόδου. Τό 
ήμισυ δμως τής τοιαύτης κλίσεως περίπου πρέ
πει νά θεωρηθή ώς σκόπιμον έκ κατασκευής, 
διότι, έάν δεν ύπήρχεν εξ αρχής κλίσις, δεν θά 
ήτο δυνατόν νά εισρεύση τό ύδωρ.

Ό τελευταίος λίθος τοΰ δαπέδου τοΰ δρό
μου αποτελεί συγχρόνως καί κατώφλιον εισό
δου προς τον θάλαμον. Είναι ενιαίος καί έχει 
τοποθετηθή κατά πλάτος. Αί διαστάσεις τής 
άνω έπιφανείας του είναι 1.20X0.65 μ. καί 
πρέπει νά ύπολογισθή, δτι ή αρχική του στάθμη 
εύρίσκετο 0.40 μ. περίπου ύψηλότερον τής στά
θμης τοΰ δαπέδου τοΰ θαλάμου. Σήμερον καί 
ή έπιφάνεια τοΰ κατωφλιού έχει φθαρή, αλλά 
καί εις τό δάπεδον τοΰ θαλάμου προ τούτου τά 
ύδατα έχουν σχηματίσει λάκκον άκανόνιστον.

Ό θάλαμος εύρίσκεται εις ολίγον χαμηλότε- 
ρον έπίπεδον ή δ δρόμος, είναι τετράπλευρος 
καί παρέχει κάτοψιν κατ’ έξοχήν άκανόνιστον. 
Ή είσοδος εύρίσκεται κατά την μίαν τών γω
νιών. Οί τοίχοι του σώζονται μέχρις ύψους 
0.85 μ. κατά μέγιστον. Ή νοτιοδυτική πλευρά 
έχει μήκος έσωτερικής δψεως 3.95 μ. καί δια
γράφει πολύ ανοικτήν καμπύλην. Ή επομένη, 
νοτιοανατολική, πλευρά ενοΰται προς τήν πριο- 
την εις ανοικτήν όξεΐαν γωνίαν, έχει μήκος έσω
τερικής δψεως 4.00 μ. καί κατά τό πρώτον 
ήμισυ τοΰ μήκους της είναι ευθεία κατά δέ τό 
λοιπόν καμπυλοΰται έλαφρώς προς τά έσω 
(πίν. ΙΓα.β).

Ή βορειοανατολική πλευρά έχει μήκος έσωτε
ρικής δψεως 2.00 μ., ενοΰται εις άμβλεΐαν γω
νίαν μέ τήν προηγουμένην καί τήν έπομένην 
καί είναι ευθεία. Τέλος ή βορειοδυτική πλευρά 
έχει μήκος έσωτερικής δψεως 3.70 μ. καί είναι 
ευθεία κατά τά τρία πέμπτα τοΰ μήκους της 
προς τήν προηγουμένην, ένφ τό λοιπόν καμπυ- 
λοΰται έλαφρώς προς τά έσω μέχρι τής εισόδου.

Οί τοίχοι σώζουν μόνον ένα δόμον, αν καί 
άναφορικώς μέ τήν βορειοανατολικήν καί τήν 
βορειοδυτικήν πλευράν πολύ δυσκόλως δυνά- 
μεθα νά όμιλήσωμεν περί δόμων. Κανονικού 
σχήματος παραλληλεπίπεδοι λίθοι έχουν χρησι- 
μοποιηθή μόνον εις τήν νοτιοανατολικήν πλευ
ράν, ένφ εις τήν νοτιοδυτικήν τρεις πολύ μεγά
λοι λίθοι σχηματίζουν τήν προότην στρώσιν, 
αλλά μόνον τό 1/3 περίπου τοΰ ύψους των έξέ-
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χει τοΰ εδάφους. Το λοιπόν αποτελεί συγχρό
νως και την θεμελίωσιν. Εις μέγας κανονικός 
τό σχήμα λίθ-ος έχει χρησιμοποίησή καί εις την 
βορειοανατολικήν πλευράν σχηματίζουν πλέον 
τοΰ ήμίσεος τοΰ μήκους της. Αί παραλληλεπί
πεδοι πλινθίδες έχουν χρησιμοποίησή μόνον διά 
τό εσωτερικόν μέτωπον των τοίχων, ένώ τό λοι
πόν τοΰ πλάτους τούτων σχηματίζεται δι’ ακα
νόνιστων μικρών και άμελώς τεσέντων λίθων. 
Μόνον κατά την εξωτερικήν οψιν τής νοτιοα
νατολικής πλευράς παρετηρήθησαν βαθέως 
τοποθετημένοι δυο πλινθίδες εις θέσιν διαγώ- 
νιον, ίσως σκοποΰσαι εις τήν έξισορρόπησιν των 
ωθήσεων τής άνωδομής.

Τό εμβαδόν τοΰ θαλάμου ύπελογίσθτ) κατά τι 
μεγαλΰτερον τών 17 τετρ. μέτρων.

Εκατέρωθεν τής εισόδου κα'ι καθέτως εκ 
των έξω προς τούς μάκρους τοίχους τοΰ δρόμου 
φέρονται λίθοι έπιμήκεις, εις μέν κατά τήν 
νοτίαν πλευράν δυο δέ κατά τήν βόρειον, έδρα- 
ζόμενοι επί τοΰ χώματος. "Ετεροι δυο λίθοι 
εΰρίσκονται τοποθετημένοι κατά τήν προέκτα- 
σιν τής βορείου μακράς πλευράς πρό τής εισόδου.

Εντός τοΰ θαλάμου καί παρά τήν βορειοδυ
τικήν πλευράν εύρέθη εντός ταπεινής έπιχώ- 
σεως ταφή, τής οποίας τό δάπεδον ευρίσκετο εις 
τό αυτό επίπεδον με τό δάπεδον τοΰ θαλάμου, 
έχουσα μήκος 2.50 περίπου μέτρων καί πλάτος 
μέγιστον 0.80 περίπου μέτρων. Ό σκελετός τοΰ 
μόνου νεκροΰ ήτο λίαν εφθαρμένος καί δεν 
κατωρθοόθη καν ό καθαρισμός του. Ούδέν εύ
ρέθη κτέρισμα εντός τής ταφής.

Κατά τό κέντρον τοΰ θαλάμου υπήρχε λά
ξευμα βαθύ περί τά 0.20 μ., μήκους 0.50 περί
που καί πλάτους 0.10 μ Εντός αύτοΰ καί παρ’ 
αύτώ εύρέθησαν οστά βοοειδούς καί άγνύς. Έκ 
τοΰ δαπέδου τοΰ θαλάμου συνελέγησαν τό κάτω 
τμήμα όξυπυθμένου άμφορέως καί έτέρα άγνύς.

Έπί τών λίθων τής νοτιοδυτικής πλευράς 
εύρέθη νόμισμα χαλκοΰν ελληνικής πόλεως ε’ικο- 
νίζον κατά μέν τήν προσθίαν πλευράν προτο
μήν Αύγουστου έστεφανωμένην, κατά δέ τήν 
όπισθίαν έφθαρμένην δρθίαν μορφήν (Διόνυ
σος ;). Κατά τον δρόμον ούδέν κινητόν εγένετο 
εύρημα πλήν χαλκού νομίσματος εύρεθέντος 
ολίγον βαθύτερον τής θεμελιώσεως κατά τό μέ
σον τοΰ μήκους τοΰ διαδρόμου, οπού εις τών

λίθων τοΰ δαπέδου έλλειπε. Πρόκειται περί νο
μίσματος Φιλίππου τοΰ Β' μέ παράστασιν νεα
νικής κεφαλής καί ιππέως.

'Ως έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται, δύο είναι 
τά ιδιαιτέρως χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοΰ 
περί ου πρόκειται τάφου : Ή έκπλήσσουσα πτω
χεία τών ευρημάτων, κυριώτατα δέ καί τής 
δλης κατασκευής, καθώς καί τό δλως ίδιότυπον 
τοΰ σχεδίου μέ τον μακρότατον διάδρομον καί 
τήν λίαν άκανόνιστον κάτσψιν τοΰ θαλάμου. Ή 
πτωχεία τής κατασκευής συνδυαζομένη προς τήν 
απουσίαν πραγματικής θεμελιώσεως ά'γει εις τήν 
σκέψιν, δτι ή άνωδομή δέν είναι δυνατόν νά 
ήτο λιθίνη, καθότι καί τό έδαφος, έφ’ ου εδρά
ζονται οι σωζόμενοι λίθοι είναι άμμώιδες καί 
έτεροι λίθοι προερχόμενοι έκ τής καταστροφής 
δέν εύρέθησαν ούτε έντός, ούτε παρά τον δρό
μον ή τον θάλαμον. Όδηγούμεθα ούτως άναγ- 
καίως σχεδόν εις τό συμπέρασμα, δτι ή avco- 
δομή ήτο ξυλοπλινθίνη, καί δή δτι ξύλα θά 
έχρησιμοποιήθησαν διά τάς παραστάδας τής θύ- 
ρας ή άμφοτέρων τών θυρών (έφ’ δσον θά ύπο- 
θέσωμεν ύπαρξιν θυρώματος κατά τό έσώτε- 
ρον ά'κρον τοΰ διαδρόμου) καί διά τήν στέγασιν 
τοΰ δρόμου καί τοΰ θαλάμου. Ή οροφή τοΰ δια
δρόμου δυνατόν νά ήτο όριζοντία, αλλά ή τοΰ 
θαλάμου δέν φαίνεται πιθανόν νά ήτο τοιαύτη. 
Πιθανώτερον, ως πιστοΰται καί έκ τής σημε
ρινής έλαφράς ανωμαλίας τοΰ έδάφους καί 
έκ τοΰ δτι ή έξωτερική δψις τών τοίχων τοΰ 
θαλάμου δέν φαίνεται προοριζομένη νά είναι 
ορατή καί έκ τής παγίας τακτικής τών αρχαίων, 
πρέπει νά άναπαραστήσωμεν τύμβον καλύ- 
πτοντα τον τάφον' ούτε δέ φαίνεται πιθανόν, 
δτι όριζοντία κάλυψις τόσον μεγάλου χώρου διά 
ξύλων εδραζομένων μάλιστα έπί πλίνθων ωμών 
(διότι ένδειξις ύπάρξεως καθέτων δοκών δέν 
εύρέθη) θά ήτο δυνατόν νά άνθέξη τό βάρος 
τοΰ χώματος τοΰ τύμβου. "Αλλωστε καί ή κά- 
τοψις τοΰ θαλάμου τείνει προς τό περιφερές 
(διότι ούσιαστικώς πρόκειται περί τριπλεύρου 
μέ κυρτάς τάς πλευράς) καί ή θολωτή τρόπον 
τινά κάλυψις προσιδιάζει εις τήν τρίπλευρον 
κάτοψιν. Εκτός αύτοΰ κατά κανόνα ή κάλυψις 
τών θαλάμων τών μακεδονικοΰ τύπου τάφων 
είναι θολωτή. Οί λίθοι οί καθέτως φερόμενοι 
έξωθεν προς τάς πλευράς τοΰ διαδρόμου άπο-
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τελούν οίονεί μέτωπον καί δριον τοΰ τύμβου 
παρά την είσοδον, ώς π. χ. συμβαίνει εις τον 
tcicpov τοΰ Κίρκ - Κιλισέ ι.

Ή αναλογία τοΰ μήκους τοΰ δρόμου προς τό 
μέγεθος τοΰ θαλάμου είναι σχεδόν μοναδική "λ 
'Ωσαΰτως τό άκανόνιστον τής κατόψιεως τοΰ 
θαλάμου είναι πιθανώτατα σκόπιμον, καθότι 
οΰδέν έκώλυε την κατασκευήν θαλάμου κανο
νικής κατόψεως καί, καθόσον τουλάχιστον γνω- 
ρίζομεν, μοναδικόν. Ή ερμηνεία των ιδιοτυ
πιών αυτών πιθανώτατα εΰρίσκεται εις την 
ιδιοτυπίαν τής ηρωικής λατρείας εν Θήβαις. 
Τυγχάνει δηλονότι ά'ξιον σημειώσεως, ότι τα ώς 
άνω γνωρίσματα προσιδιάζουν εις τους λαξευ
τούς μυκηναϊκούς τάφους, εις Θήβας δέ, υπέρ 
πάσαν ά'λλην ελληνίδα πόλιν, σειρά όλη τοιοΰ- 
των τάφων κατά τούς κλασσικούς καί τούς ύστε- 
ρωτέρους χρόνους τής άρχαιότητος έξελαμβά- 
νοντο ώς τάφοι μυθικών ηρώων καί πιθανώ- 
τατα παρ’ αυτούς ή καί εντός αυτών ήσκεϊτο 
ηρωική λατρεία 3. Έξ ά'λλου τό ότι οί μακεδο
νικού τύπου τάφοι εθεωροΰντο ηρώα τών εντός 
αυτών θαπτόμενων νεκρών θεωρείται πλέον 
βέβαιον. Νομίζομεν ούτως, ότι εις την διάπλα- 1

1 F. W. Hasluck, BSA 17, 1910/11, 76 έξ. 
πίν. XX.

2 Μακράν δρόμον έχουν καί έτεροι τάφοι, μακρό- 
τερον όμως έν αναλογία πρός τόν θάλαμον γνωρίζω 
μόνον τόν δρόμον τοΰ τάφου τοΰ Μάλ Τεπέ Θρά
κης (Filow, Izvestija τοΰ Βουλγαρικού ’Αρχαιο
λογικού’Ινστιτούτου τ. 11, 1937, 7-79, εΐκ. 5-17).

3 Α. Κεραμοπουλλος, ΑΔ 3,1917, 107 έξ., 111, 
123 έξ., 319, 326 (καί σημειακής 1), 362, 370 έξ., 
392 έξ. 396 έξ., 398, 413 έξ.

σιν τής μορφής τοΰ περί ου ό λόγος τάφου έπέ- 
δρασαν αί αντιλήψεις αί σχηματισθεΐσαι εις 
την συνείδησιν τών Θηβαίων τεχνιτών περί τής 
μορφής ενός τάφου - ηρώου, εκ τής εμπειρίας 
των περί τών τάφων - ηρώων τών μυθικών τής 
πόλεως μορφών, βοηθοΰντος καί τοΰ γεγονό
τος, ότι δεν φαίνεται νά ύπήρχεν εν Θήβαις 
ισχυρά παράδοσις κατασκευής μακεδονικού τύ
που τάφων.

Παράλληλον μόνον τής ακανόνιστου κατό
ψεως κατά τινα τρόπον εύρίσκομεν εις τούς 
θαλάμους τοΰ εν Καραλάρ τάφου Cόπου αί 
μέν κατοικείς είναι κανονικοί καί οί θάλαμοι 
καλύπτονται διά τοΰ συστήματος τών επαλλή
λους έγγραφομένων σχημάτων, τά σχήματα δέ 
ταΰτα από τοΰ πρώτου ήδη είναι ακανόνιστα. 
Νομίζομεν δέ περαιτέρω, ότι ή προέλευσις τοΰ 
ώς άνω τρόπου στεγάσεως εκ ξύλινης οροφής 
δέν είναι άνευ σημασίας καί διά την παρούσαν 
περίπτωσιν, όπου ή ξυλίνη στέγασις ύπετέθη 
ανωτέρω καί δι" ά'λλους λόγους.

Δυστυχώς ικανοποιητική χρονολόγησις τοΰ 
τάφου δέν είναι δυνατή, διότι τό μέν νόμισμα 
Φιλίππου τοΰ Β' είναι terminus post quem, 
τό νόμισμα όμως τών χρόνων τοΰ Αύγούστου 
δυνατόν μέν νά άπετέθη ή νά παρέπεσε κατά 
τούς χρόνους τής κατασκευής τοΰ τάφου, δυνα
τόν όμως καί μετά τήν καταστροφήν νά έχώσθη 
διά τής άρόσεως, διότι τά χώματα έταράσσοντο 
μέχρι τοΰ ύψους εις δ τοΰτο εύρέθη.

4 J. Coupry, Les Tumuli de Karalar et la 
sepulture du roi Deiotaros II, Revue Archeo- 

logique 1935, σ. 133-151. —R. Ugdz, Karalar 
Hafriyati, Tiirk Tarih II, 1934.

ΕΥ. ΜΑΖΩΝΑΚΗ - N. ΦΑΡΑΚΛΑΣ
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β. 'Ο τάφος άπό Α.
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α. Ό θάλαμος άπό ΒΔ. (εσωτερική ίίψις τής ΝΔ. καί τής ΝΑ. πλευράς).

β. Τό ανατολικόν ήμισυ τοΰ θαλάμου εκ Ν.

Πιν. ΙΓ
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