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Ο Ελλθνιςτικόσ τάφοσ τθσ οδοφ 
Σροίασ 1 τθσ Δράμασ είναι 
ζνασ μνθμειακόσ τάφοσ Μα-
κεδονικοφ τφπου. Είναι ζνα 
μνθμείο, που αποτυπϊνει τθν 
ιςτορία τριϊν αιϊνων τθσ 
Δράμασ και τθσ περιοχισ τθσ 
(3οσ -1οσ π.Χ. αιϊνα). Αποκα-
λφφκθκε τυχαία τον Απρίλιο του 1976 κατά τθν εκςκαφι 
κεμελίων για τθν ανζγερςθ οικοδομισ. Δυςτυχϊσ κατά τθν 
είςοδο αρχαιολόγων ςτο χϊρο του μνθμείου αποκαλφφκθκε 
ότι είχε ςυλθκεί ςε ανφποπτο χρόνο. Παρά ταφτα τα εναπο-
μείναντα κτερίςματα μιλοφν εφγλωττα για τθ ςπουδαία   
ςθμαςία του για τον τοπικό πολιτιςμό και τθν οικονομία. 

Αποτελείται από κτιςτό κλιμακωτό δρόμο με κτιςτζσ παρειζσ, 
από προκάλαμο κτιςμζνο με πϊρινεσ πλίνκουσ και από ζναν 
νεκρικό κάλαμο λαξευτό ςτο ςκλθρό αργιλϊδεσ χϊμα.     
Σζςςερα ςκαλοπάτια οδθγοφν από τον δρόμο ςτθν είςοδο 
του τάφου, θ οποία είχε μαρμάρινο κατϊφλι και ιταν      
κλειςμζνθ με τοίχο πρόχειρθσ καταςκευισ. Θ πρόςοψθ ιταν 
επιχριςμζνθ, ενϊ πάνω από το υπζρκυρο διαςϊηονται     
διακοςμθτικά κζματα. Ο προκάλαμοσ είναι κτιςτόσ με πϊρι-
νεσ πλίνκουσ. Θ κάτοψι του είναι ορκογϊνια και ςτεγάηεται 
με θμικυλινδρικι καμάρα. Εςωτερικά είναι επιχριςμζνοσ με 
αςβεςτοκονίαμα και διακοςμείται με ςθμαντικζσ τοιχογρα-
φίεσ με μίμθςθ τθσ τοιχοδομίασ, βοφκρανα και εξάφυλλουσ 
ρόδακεσ. Σο περίγραμμα και οι λεπτομζρειεσ των διακοςμθ-
τικϊν κεμάτων δίνονται με χάραξθ. τθν οροφι παρατθροφ-
με εναλλαγι ταινιωτϊν κεμάτων ςε διάφορα χρϊματα. το 
δάπεδο του προκαλάμου δεν διαπιςτϊκθκαν ταφζσ.  
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τον νεκρικό κάλαμο διατθ-
ροφνται τρεισ κτιςτζσ ςαρ-
κοφάγοι διευκετθμζνοι 
ςε ςχιμα Π. Οι ςαρκοφά-
γοι καλφπτονταν από 
ςχιςτόπλακεσ που βρζκθ-
καν ςπαςμζνεσ και μετα-
κινθμζνεσ. τισ ςαρκοφά-
γουσ βρζκθκαν ίχνθ καφ-
ςθσ και κραφςματα απο-
ςακρωμζνων οςτϊν μαηί 
με αγγεία, νομίςματα, κοςμιματα και πιλινα αντικείμενα/
αγγεία, γεγονόσ που υποδεικνφει ςυνεχι χριςθ του τάφου. 
Σα αρχαιότερα ευριματα χρονολογοφνται ςτον 3ο αι. π.Χ., 
αλλά οι ενταφιαςμοί ςτισ ςαρκοφάγουσ ςυνεχίηονται κατά το 
2ο αι. π.Χ., πικανόν και αργότερα. Σα περιςςότερα νομίςμα-
τα ανικουν ςτθν περίοδο μεταξφ 187 και 31 π.Χ.  

Ο Ελλθνιςτικόσ τάφοσ, είναι λοιπόν ζνα μνθμείο που ιςτορεί 
ανάγλυφα τθν Ελλθνιςτικι εποχι τθσ Δράμασ και το οποίο 
παρζχει αςφαλείσ πλθροφορίεσ για τον πολιτιςμό, τθ κρθ-
ςκεία και τθν οικονομία τθσ πόλθσ ςτα ελλθνιςτικά χρόνια. Ο 
εντοπιςμόσ του αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία, γιατί μζχρι και 
ςιμερα τα ελλθνιςτικϊν και ρωμαϊκϊν χρόνων ευριματα 
από τθν αρχαία πόλθ δεν είχαν ςαφείσ τοπογραφικζσ ενδεί-
ξεισ. Ο τάφοσ εντάςςεται ςτθν περιοχι λίγο ζξω από τον  
κατοικθμζνο χϊρο τθσ πόλθσ, θ οποία πρζπει να αναηθτθκεί 
μζςα ι γφρω από τθ βυηαντινι οχφρωςθ. Για κάποιο διάςτθ-
μα μετά τθν ςυντιρθςι του ο τάφοσ κατζςτθ προςβάςιμοσ. 
Πλζον είναι επιςκζψιμοσ κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Αρχαιο-
λογικό Μουςείο Δράμασ. 
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