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Σν Τπνπξγείν πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, Σκήκα Αξραηνηήησλ, αλαθνηλώλεη ηε ιήμε ηεο θεηηλήο 

αξραηνινγηθήο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε ζηελ ηνπνζεζία Μεζόξνηζνο ζην Πξαζηηό ηεο Πάθνπ 

(Γηαξίδνο) από ηηο 14 Ινπλίνπ σο ηηο 19 Ινπιίνπ. Η έξεπλα δηελεξγείηαη κε ηελ άδεηα ηεο 

Γηεπζύληξηαο ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ από απνζηνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Δδηκβνύξγνπ 

ηεο Βξεηαλίαο, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Γξα Andrew McCarthy. 

Αλαζθάθεθαλ δηάθνξα ζεκεία ζηελ πεξηνρή, πνπ απέδσζαλ θαηάινηπα ηεο Πξνθεξακηθήο θαη 

Κεξακηθήο Νενιηζηθήο πεξηόδνπ, ηεο Υαιθνιηζηθήο πεξηόδνπ, ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ, ηεο 

Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, ηεο Ύζηεξεο Αξραηόηεηαο θαη ηεο Μεζαησληθήο πεξηόδνπ. Πξόθεηηαη 

επνκέλσο γηα κηα ζέζε πνπ βξηζθόηαλ ζε ρξήζε γηα πνιύ κεγάιεο ρξνληθέο πεξηόδνπο. 

Αλαζθάθεθαλ πέληε πεξηνρέο ζηε ζέζε απηή πνπ εθηείλεηαη ζε κηα έθηαζε 10 εθηαξίσλ. Η 

ζηξσκαηνγξαθία πνπ πξνέθπςε από ηελ αλαζθαθή απνθάιπςε ηκήκαηα θηηξίσλ θαη άιισλ 

θαηαζθεπώλ πνπ ρξνλνινγνύληαη ζε δηάθνξεο πεξηόδνπο. Η ζέζε θαηαιακβάλεη έλα εμέρνλ 

ζεκείν ζην ηνπίν, κε έλα νξαηό από κεγάιε απόζηαζε βξαρώδεο ύςσκα δίπια ζηνλ Γηαξίδν, 

έλα από ηα κεγαιύηεξα πνηάκηα ηνπ λεζηνύ. Η ζέζε  πεξηβάιιεηαη από πνιιέο πεγέο θπζηθώλ 

πόξσλ, γεγνλόο πνπ ζπλέηεηλε ζηελ καθξνβηόηεηα ηεο θαηνίθεζεο ηεο. 

Η θεηηλή, δεύηεξε εξεπλεηηθή πεξίνδνο απεθάιπςε αιιεπάιιειεο θάζεηο ρξήζεο ηεο ζέζεο 

απηήο. Η πξσηκόηεξε ρξνλνινγείηαη ζηελ πξνθεξακηθή Νενιηζηθή πεξίνδν. Η ζέζε βξηζθόηαλ 

ζε ρξήζε θαη θαηά ηελ ύζηεξε Νενιηζηθή θαη ε πξώηκε Υαιθνιηζηθή  πεξίνδν. ην ίδην ζεκείν 

πνπ βξίζθνληαη ζξαύζκαηα αληηθεηκέλσλ ηεο Υαιθνιηζηθήο θαη ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνύ, βξέζεθαλ θαη θαιά δηαηεξεκέλα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνύ. Δπειπηζηνύκε πσο ζε απηό ην ζεκείν ε πεξεηαίξσ αλαζθαθηθή έξεπλα ζα απνθαιύςεη 

κηα ζπλερή ζηξσκαηνγξαθία πνπ λα δηαηξέρεη θαη ηηο ηξεηο απηέο πεξηόδνπο. Δμίζνπ ζεκαληηθή 

είλαη ε εγθαηάιεηςε απηήο ηεο ζέζεο πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ. Η 

εγθαηάιεηςε ηεο ζέζεο ζηνλ Μεζόξνηζν ζπκπίπηεη κε ηελ ίδξπζε θαη αλάπηπμε ηεο 

Παιαηπάθνπ (Κνύθιηα) σο πεξηθεξεηαθνύ θέληξνπ ηεο λνηηνδπηηθήο Κύπξνπ. Δίλαη πηζαλόλ νη 

θάηνηθνη ηνπ νηθηζκνύ ζηνλ Μεζόξνηζν θαηά ην μεθίλεκα ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ λα 

εγθαηέιεηςαλ ηνλ αγξνηηθό νηθηζκό ηνπο γηα λα κεηνηθίζνπλ ζηνλ λέν νηθηζκό ηεο Παιαηπάθνπ 

πνπ αλαπηπζζόηαλ σο νηθνλνκηθό θέληξν θνληά ζηελ αθηή. 



Μεηά ην θελό ρξήζεο πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ, ε ζέζε ζηνλ 

Μεζόξνηζν θαίλεηαη λα επαλέξρεηαη ζε ρξήζε θαηά ηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ, δειαδή θαηά ηελ 

Κππξν-Γεσκεηξηθή θαη Κππξν-Αξρατθή πεξίνδν. Αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα παξνπζηάδεηαη θαη 

θαηά ηελ Διιεληζηηθή, Ρσκατθή θαη Βπδαληηλή πεξίνδν. Γελ βξέζεθαλ αθόκε αξρηηεθηνληθά 

θαηάινηπα από απηέο ηηο πεξηόδνπο.  Η νςηκόηεξε πεξίνδνο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ θαίλεηαη λα 

ζρεηίδεηαη κε ην γεηηνληθό κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ άββα ηεο Καξόλνο. Καηάινηπα θηηζκάησλ ηεο 

Μεζαησληθήο πεξηόδνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε αγξνηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ρξήζεηο. Σν 

ζύγρξνλν ρσξηό Πξαζηηό, πνπ εγθαηαιείθηεθε κεηά ην ζεηζκό ηνπ 1953, πηζαλόλ λα 

ζεκειηώζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Δλεηνθξαηίαο. Σόηε ν νηθηζκόο κεηαθέξζεθε ζηελ απέλαληη 

όρζε ηνπ Γηαξίδνπ, ελώ ν ρώξνο ηνπ νηθηζκνύ ησλ αξραηόηεξσλ πεξηόδσλ παξέκεηλε κόλν γηα 

αγξνηηθέο θαη θηελνηξνθηθέο ρξήζεηο, όπσο καξηπξεί έλα κεγάιν, θαιά δηαηεξεκέλν αιώλη. 

 
Αγγείν από ηελ αλαζθαθή Πξαζηηό-Μεζόξνηζνο 

 


