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Ανασκαφές του Πανεπιστημίου της Κατάνιας στη θέση Πάφος-Τούμπαλλος, 2010 

 

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων ανακοινώνει τη λήξη 

της 21ης ανασκαφικής περιόδου στη θέση Κάτω Πάφος-Τούμπαλος, στην περιοχή 

γνωστή ως «Garrison's Camp». Οι ανασκαφές διεξάγονται από την Ιταλική 

Αρχαιολογική Αποστολή, υπό τη διεύθυνση των Filippo και Giada Giudice του 

Πανεπιστημίου της Κατάνιας.  

 

Οι ανασκαφές φέτος επικεντρώθηκαν σε μια περιοχή νοτιοδυτικά της αυλής μιας 

περιουσίας που απαλλοτριώθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Κατά τις 

προηγούμενες έρευνες είχαν διανοιχθεί τομές στην περιοχή αυτή, μέσα σε ένα 

υπόγειο δωμάτιο και πάνω από αυτό όπου βρέθηκε θησαυρός περίπου 150 

νομισμάτων κοντά σε ένα λυχνάρι. Τα καλά διατηρημένα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 

που αποκαλύφθηκαν οδήγησαν στη συνέχιση της ανασκαφής στη γύρω περιοχή, όπου 

διανοίχθηκαν δύο μεγάλες τομές (10Χ15 μ.). Στην πρώτη τομή αποκαλύφθηκε, 

περίπου 25 εκ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, ένα δωμάτιο και ανασκάφηκαν 

οι δύο του πλευρές. Εδώ αποκαλύφθηκε επίσης και τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου 

διακοσμημένου με αδρές ψηφίδες (λευκές και σκούρες).  

 

Αποκαλύφθηκε επίσης και ένας διάδρομος που οδηγεί σε πηγάδι το στόμιο του 

οποίου βρέθηκε να είναι μερικώς καλυμμένο με λαξευμένες λίθους. Ανασκάφηκε 

ακόμη ένα τοίχος με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση ο οποίος βρέθηκε σε χαμηλότερο 

επίπεδο από το ψηφιδωτό δάπεδο. Η τεχνική κατασκευής του τοίχου αυτού είναι η 

ίδια με τους τοίχους που βρέθηκαν σε ψηλότερο επίπεδο ενώ το υλικό που 

ανασκάφηκε μεταξύ του χαμηλού τοίχου και των ψηλότερων φανερώνει ότι είχε 

κάποια στιγμή εκδηλωθεί σεισμική δόνηση κατά τα Πρωτοχριστιανικά χρόνια και ότι 

το δωμάτιο με το ψηφιδωτό είναι μεταγενέστερης περιόδου. Η μελλοντική επέκταση 

της ανασκαφής σίγουρα θα ξεκαθαρίσει κάποια ζητήματα που αφορούν το σεισμό. 

 

 Το υλικό που βρέθηκε μεταξύ του βαθύτερου τοίχου και του Νότιου τοίχου του 

πηγαδιού χρονολογείται στην Ελληνιστική περίοδο και περιλαμβάνει το κεφάλι 

αγαλματιδίου (Αφροδίτη;). Παρομοίως, στη βορειοανατολική γωνία της τομής 

ανασκάφηκαν θραύσματα Ελληνιστικών αγγείων όπως και ένα ακέραιο κύπελλο που 

χρονολογείται στον 3ο/2ο αιώνα π.Χ. Η Ελληνιστική κεραμική δείχνει ότι στο χώρο 

πρέπει να υπάρχει αναθηματική απόθεση.  Άλλο υλικό που βρέθηκε περιλαμβάνει: 

ένα αργυρό νόμισμα της περιόδου των Λουζινιάν και ένα μικρό λίθινο γυναικείο 

κεφάλι. 

 



 


