
8. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ■ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Συνεχίσθη κατά τδ 1963 ή έρευνα τοϋ μεγάλου τύμβου Νικησιάνης-Παγ- 
γαίου, έντδς του οποίου άνευρέθησαν κατά τά παρελθόντα έτη εξ τάφοι μέ 
λίαν αξιόλογα ευρήματα τής εποχής των μακεδόνων βασιλέων Φιλίππου του Β' 
και Μ. ’Αλεξάνδρου (βλέπε Έργον 1959, σ. 44-46. 1960, σ. 77-80. 1961, 
σ. 72-73. 1962, σ. 65-67).

Κατά τδ έτος τοΰτο ήρευνήθη ή νοτία πλευρά του τύμβου, έκ τής περι
φέρειας πρδς τδ κέντρον, διά συστηματικής άνασκαφής καί άποκομιδής των 
χωμάτων (πίν. 54α). 'Η έπίχωσις τοϋ τύμβου άνεσκάπτετο μέχρι τοϋ επιπέ
δου των πέριξ άγρών περίπου, έν συνεχεία δέ ήρευνάτο τδ έδαφος διά σειράς 
στενών τάφρων βάθους 2 περίπου μέτρων, διανοιγομένων καθ’ δλον τδ μήκος 
τής άνασκαφής.

Εις τάς διαδοχικάς τομάς τής έπιχώσεως παρετηρήθησαν ’ίχνη καύσεως, 
σωροί άργών λίθων, καθιζήσεις, στρώσις χαλίκων, ολίγα οστά ζώου καί μι- 
κραί όπαί, πιθανώς χοών.

ΓΙερισυνελέγησαν ολίγα όστρακα χονδροειδών χειροποίητων άγγείων, 
ιδία βάσεις καί λαβαί (πίν. 54β), δύο μελαμβαφή όστρακα, μικρόν χαλκοΰν 
έλασμα μέ μορφήν πτηνού καί οπήν άναρτήσεως — μήκους 0.059 — άκαθο- 
ρίστου εποχής, χαλκά περιεστραμμένα ελάσματα έκ ψελίων καί πόρπης καί 
μικρά λαβή χαλκού άγγείου (πίν. 55α).

Καταστάσης λίαν επικινδύνου τής συνεχίσεως τής άνασκαφής πρδς τδ 
εσωτερικόν τοϋ τύμβου λόγω τοϋ μεγάλου ύψους τής έπιχώσεως καί τής σα- 
θρότητος τών χωμάτων καί πρδς άποφυγήν κατολισθήσεων ή έρευνα συνεχί
σθη έπί τής κορυφής τοϋ τύμβου. Έλήφθη άπδ τοϋ μέσου περίπου τοϋ τύμβου 
πρδς Νότον ζώνη πλάτους 6 μέτρων, ήτις καί άνεσκάπτετο διά διαδοχικής άπο- 
μακρύνσεως τής έπιχώσεως. Έντδς τής ζώνης ταύτης, έγγΰς τής κορυφής 
καί εις βάθος 1.20 μ. κάτωθεν κεράμων, άνευρέθη μελαμβαφής λύχνος τοϋ 
β' ήμίσεος τοϋ 4°υ π.Χ. αΐώνος (πίν. 55β). ’Εγγύς τοϋ σημείου άνευρέσεως 
τούτου παρετηρήθησαν σωρός άργών λίθων, σαφή ’ίχνη τέφρας καί δύο όπαί 
χοών.

Εις τδ ΝΔ. τμήμα τοϋ άνασκαπτομένου χώρου καί εγγύς τής διαπιστω- 
θείσης καθιζήσεως μέρους τής έπιχώσεως άνευρέθη άρυβαλλοειδές ληκύ- 
Θιον — ύψους 0.083 — μέ διακόσμησιν έξ άνθεμίου, τοϋ 4°υ π.Χ. αΐώνος 
(πίν. 55β).

Ούδείς τάφος άνευρέθη κατά τδ έτος τοΰτο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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ΠίΝΑΞ 54 ΠΑΒ 1963. - 8. αναςκαφη του τυμβου νικηςιανης-παγγαιου

α. Τύμβος Νικησιάνης, νοτία πλευρά, κατά τήν εναρξιν τής άνασκαφής.

β. Τμήματα έκ τής βάσεως χονδροειδών χειροποιήτων αγγείων 
έκ τής έπιχώσεως τοϋ τύμβου Νικησιάνης.
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ΠΑΕ 1963. — 8. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ-ΠΑΓΓΑΙΟΥ Πιναξ Β5

α. Χαλκοΰν έλασμα μέ μορφήν πτηνού, 
ελάσματα έκ ψελίων καί πόρπης καί 

λαβή αγγείου έκ χαλκού.

β. Μελαμβαφής λύχνος καί άρυβαλλοειδές ληκύθιον τοϋ 4°ν π.Χ. αίώνος 
έκ τής έπιχώσεως τοϋ τύμβου Νικησιάνης-Παγγαίου,
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