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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΔΝ 

 ΑΝΑΚΑΦΔ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΣΗ ΦΛΩΡΔΝΣΙΑ  

(UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE)  

ΣΗ ΘΔΗ ΔΡΗΜΗ –ΛΑΟΝΙΝ ΤΟΥ ΠΟΡΑΚΟΥ 

 

Σν Τπνπξγείν πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ (Σκήκα Αξραηνηήησλ) αλαθνηλώλεη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ αλαζθαθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φισξεληίαο (Dipartmento di Scienze 

dell‟ „Antichita‟ “G. Pasquali”), νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ από ηηο 17 Απγνύζηνπ κέρξη ηηο 8 

επηεκβξίνπ 2009 ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Γξνο. Luca Bombardieri. ηελ αλαζθαθηθή έξεπλα 

ζπκκεηείραλ αξραηνιόγνη, ζρεδηαζηέο θαη ηνπνγξάθνη από ην Παλεπηζηήκην Φισξεληίαο, 

Σνξίλνπ θαη Κηέηηε (Chietti) θαη δύν ζπληεξεηέο από ην Soprintendenza Beni Archeologici. 

 

Ο ρώξνο είρε αλαγλσξηζηεί σο αξραηνινγηθή ζέζε ην 2007 θαηά ηε δηάξθεηα 

επηζθόπεζεο ηεο θνηιάδαο ηνπ πνηακνύ Κνύξξε. Η αξραηνινγηθή απηή επηζθόπεζε ζηόρεπε 

ζην λα δηεξεπλεζνύλ δεηήκαηα όπσο ε ρξήζε ηεο γεο θαηά ηελ αξραηόηεηα αιιά θαη 

γεληθόηεξα ε αλζξώπηλε παξνπζία ζην ρώξν ηεο θνηιάδαο αλά ηνπο αηώλεο. Η έξεπλα ηνπ 

2007-2008 ζπλέδεζε ηε κειέηε ηνπ επηθαλεηαθνύ πιηθνύ πνπ ζπιιέρζεθε, κε ηε 

ραξηνγξαθηθή αλάιπζε ηεο πεξηνρήο κε δνξπθνξηθέο θσηνγξαθίεο θαη αεξνθσηνγξαθίεο κε 

ην ζύζηεκα Multilayers GIS-System. πλνιηθά εληνπίζηεθαλ 14 ζέζεηο πνπ ρξνλνινγνύληαη 

από ηε Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ κέρξη θαη ηα Βπδαληηλά θαη Μεζαησληθά ρξόληα. Σα ηειηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ρξνλνιόγεζε ησλ ζέζεσλ δείρλνπλ όηη ππήξρε κηα ζρεηηθή 

ζπλέρεηα ζηελ θαηνίθεζε ηεο πεξηνρήο αιιά θαη κηα ελδηαθέξνπζα αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμύ ησλ ζέζεσλ ηεο θνηιάδαο (νηθηζκνί, λεθξνηαθεία, ζέζεηο πνπ ειέγρνπλ ηόζν ηνλ 

πνηακό όζν θαη ην νδηθό δίθηπν εληόο ηεο θνηιάδαο). 

  

 Καηά ην έηνο 2008 έγηλε δηεμνδηθή έξεπλα ζε κηα από ηηο ζέζεηο πνπ είραλ εληνπηζηεί. 

Η ζέζε απηή θέξεη ηελ νλνκαζία Δξήκε-Λαόνιν του Πόρακου θαη βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή 

πιαγηά ηεο θνηιάδαο ζε έλα ςειό πιάησκα πνπ βιέπεη πξνο λόην, πξνο ην ζύγρξνλν θξάγκα 

ηνπ Κνύξξε, κεηαμύ ησλ ρσξηώλ Ύςσλαο θαη Δξήκε. Από ηε ζέζε απηή θαίλεηαη θαζαξά ν 

πνηακόο αιιά θαη ε ζαιάζζηα αθηή, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη όηη ίζσο ν ρώξνο απηόο λα 

ιεηηνπξγνύζε σο παξαηεξεηήξην θαη ζεκείν ειέγρνπ ηνπ νδηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ππήξρε 

εληόο ηεο θνηιάδαο. Η έξεπλα ζηε ζέζε απηή θαηέγξαςε έλα δηπιό θπθιηθό ηείρνο πνπ 

πεξηέβαιιε ηνλ νηθηζκό, αιιά θαη ζεηξά από ξάκπεο θαη εηζόδνπο. Η ζέζε απηή είρε πηζαλόλ 

δύν θάζεηο θαηνίθεζεο. Η πξώηε θαη πην ζρεηηθή θάζε μεθηλά από ηε Μέζε Δπνρή ηνπ 

Υαιθνύ θαη θζάλεη κέρξη ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ Ι. Η δεύηεξε θάζε θαηνίθεζεο ηνπ 

νηθηζκνύ μεθηλά κεηά από έλα κεγάιν θελό, θαηά ην νπνίν πηζαλόλ λα θηίζηεθε ην εμσηεξηθό 

ηκήκα ηνπ ηείρνπο, θαηά ηελ ύζηεξε Διιεληζηηθή θαη Ρσκατθή πεξίνδν. 
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 Καηά ηε θεηηλή ρξνληά ε έξεπλα επηθεληξώζεθε ζε ηξεηο πεξηνρέο: Πεξηνρή Α, Β θαη 

Δ: 

1) Η κορσφή τοσ λόφοσ (Περιοτή Α) πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά έλαλ εξγαζηεξηαθό 

ρώξν ν νπνίνο ζπλδεόηαλ κε απνζεθεπηηθό ρώξν. Η επηθάλεηα εξγαζίαο είρε 

δεκηνπξγεζεί κε ηελ πξνζεθηηθή ιείαλζε ηνπ θπζηθνύ αζβεζηνιηζηθνύ βξάρνπ. ην 

ρώξν απηό (12,5 Υ 15 κ.) έρεη αλαθαιπθζεί έλα πνιύ ελδηαθέξνλ εξγαζηήξη κε κηα 

ζεηξά από βαζηέο ιαμεπκέλεο ιεθάλεο πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε έλα ζύζηεκα 

θαλαιηώλ. ηα λόηηα ηνπ εξγαζηεξίνπ βξίζθεηαη έλαο κεγάινο απνζεθεπηηθόο ρώξνο 

(27 κ²) ν νπνίνο ρσξίδεηαη ζε δύν δσκάηηα θαη εθηείλεηαη έμσ από ηα όξηα ηεο 

αλαζθαθηθήο πεξηνρήο. ην ρώξν απηό έρνπλ πξνζδηνξηζηεί δύν θάζεηο ρξήζεο ηνπ 

ρώξνπ (Φάζε Α θαη Β). ην θεληξηθό ηκήκα ηεο απνζήθεο βξέζεθε κεγάινο αξηζκόο 

αγγείσλ θάησ από ηηο πεζκέλεο πέηξεο θαη ηνπο δηαιπκέλνπο πιίλζνπο. Καηά ηε 

Φάζε Α ν ρώξνο απηόο πεξηείρε ηέζζεξηο κεγάινπο πίζνπο νη νπνίνη είραλ ζθελσζεί 

ζην δάπεδν κε ιίζνπο λα ηνπο νξίδνπλ. Γίπια από ηνπο πίζνπο βξέζεθαλ, πεζκέλα 

ζην δάπεδν, πην κηθξά αγγεία: θύπειια, νηλνρόεο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο ζηάκλνη. 

Πηζαλόλ ηα αγγεία απηά λα ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα λα αθαηξνύληαη ή λα πξνζηίζεληαη 

νπζίεο κέζα ζηνπο κεγάινπο πίζνπο (όπσο θαίλεηαη θαη κε ηελ νηλνρόε πνπ βξέζεθε 

ζπαζκέλε ζηνλ ππζκέλα ελόο πίζνπ). Κάησ από ην δάπεδν ηνπ απνζεθεπηηθνύ 

δσκαηίνπ αλαθαιύθζεθε αθόκε έλα ζηξώκα θαύζεο ην νπνίν ππνδειώλεη κηα 

πξσηκόηεξε θάζε ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ. ην δεύηεξν απηό ζηξώκα βξέζεθε κεγάιε 

πνζόηεηα ζξπκκαηηζκέλσλ αγγείσλ. Γεληθά, ε θεξακηθή πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ην 

ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαλεξώλεη ηελ παξαγσγή ηεο Δξπζξνζηηιβσηήο θεξακηθήο 

ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ. 

 

2) Η περιοτή ακριβώς κάτω από την κορσφή τοσ λόφοσ (Περιοτή Β) ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνύζε σο νηθηζηηθή. Η έξεπλα θάιπςε κηα έθηαζε 19 κ² θαη απνθαιύθζεθαλ 

ηα ιίζηλα ζεκέιηα ελόο θηηξίνπ. Πάλσ ζην δάπεδν ηνπ θηηξίνπ απηνύ εληνπίζηεθε κηα 

εζηία θαη αλάκεζα ζηα εξείπηά ηνπ ππήξρε Δξπζξνζηηιβσηή θεξακηθή ε νπνία όκσο 

δηαθέξεη ηππνινγηθά από απηήλ πνπ βξέζεθε ζηελ Πεξηνρή Α. ηα ζύλνια 

θεξακηθήο εδώ, ππεξηζρύνπλ ηα κηθξόηεξα είδε αγγείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα 

ηελ θαηαλάισζε θαγεηνύ (θπξίσο θύπειια θαη κηθξνί ζηάκλνη), γεγνλόο πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ ππόζεζε όηη ε Πεξηνρή Β ήηαλ νηθηζηηθή. Έλα θεξακηθό όζηξαθν 

από νηλνρόε πνπ βξέζεθε εληνηρηζκέλν ζε ηνίρν θέξεη έλα εγράξαθην ζύκβνιν 

πηζαλόλ ηεο Κύπξν-Μηλσηθήο Γξαθήο. 
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3) Το μικρό νεκροταφείο (Περιοτή Ε) βξέζεθε εθηόο ηνπ θπθιηθνύ ηείρνπο. Καηά ηηο 

έξεπλεο ηνπ 2008 είραλ απνθαιπθζεί θαη αλαζθαθεί ηξεηο ιαμεπηνί ηάθνη κε κηθξνύο 

δξόκνπο. Καηά ηε θεηηλή ρξνληά βξέζεθαλ άιινη δύν αζύιεηνη ηάθνη πνπ βξίζθνληαη 

θαηά κήθνο ελόο ρακειόηεξνπ αζβεζηνιηζηθνύ αλαβαζκνύ ζηα λόηηα ηνπ ζεκεξηλνύ 

δξόκνπ. Οη ηάθνη απηνί δελ έρνπλ δξόκν αιιά ν ζάιακνο είλαη ιαμεπκέλνο 

θαηεπζείαλ ζην θπζηθό αζβεζηνιηζηθό βξάρν. ηνλ έλαλ εθ ησλ δύν βξέζεθε 

ζακκέλνο έλαο ελήιηθαο ελώ ζην κηθξόηεξν πξέπεη λα ήηαλ ζακκέλν έλα παηδί. ην 

κεγαιύηεξν ππήξραλ 12 ζρεδόλ αθέξαηα αγγεία, ηππηθά δείγκαηα  ηεο 

Δξπζξνζηηιβσηήο θεξακηθήο. Δπίζεο αλάκεζα ζηα θηεξίζκαηα ππήξραλ θαη 7 πήιηλα 

ζθνλδύιηα κε εγράξαθηε θόζκεζε θαη δύν εγράξαθηνη δίζθνη από πηθξόιηζν. Ο 

κηθξόηεξνο ηάθνο πεξηείρε παξόκνηα είδε αγγείσλ αιιά δελ βξέζεθαλ ζε απηόλ 

ζθνλδύιηα νύηε δίζθνη από πηθξόιηζν. 

 

 

Δξήκε- Λαόληλ ηνπ Πνξάθνπ: Πεξηνρή Δ, Σάθνο κε θηεξίζκαηα 

 


