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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΣΤΠΟΤ 

 ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΠΡΑΣΙΟ-ΜΕΣΟΡΟΤΣΟΣ 2011 

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

αξραηνινγηθήο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε ζηελ ηνπνζεζία Μεζόξνηζνο ζην Πξαζηηό ηεο 

Πάθνπ, από ηηο 29 Ινπιίνπ σο ηηο 4 επηεκβξίνπ 2011. Η έξεπλα δηελεξγείηαη από απνζηνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Δδηκβνύξγνπ, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Ακεξηθαληθνύ 

Ιλζηηηνύηνπ Κππξηαθώλ Αξραηνινγηθώλ Δξεπλώλ θαη Fellow ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Δδηκβνύξγνπ Γξνο Andrew McCarthy. 

Καηά ηε θεηηλή αλαζθαθηθή πεξίνδν νη έξεπλεο απεθάιπςαλ θαηάινηπα πνπ ρξνλνινγνύληαη 

ζηελ Αθεξακηθή θαη Κεξακηθή Νενιηζηθή πεξίνδν, ζηε Υαιθνιηζηθή πεξίνδν, ζηελ Δπνρή ηνπ 

Υαιθνύ, ζηελ Ύζηεξε Αξραηόηεηα θαη ζηε Μεζαησληθή πεξίνδν. Πξόθεηηαη ζπλεπώο γηα κηα 

ζέζε κε ζηνηρεία πνπ ππνδειώλνπλ ηελ πην καθξνρξόληα θαηνίθεζε πνπ έρεη εληνπηζηεί κέρξη 

ζηηγκήο ζηελ Κύπξν. Οη έξεπλεο επηθεληξώζεθαλ ζε νθηώ ζπλνιηθά πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

απνθαιύθζεθε κηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ζηξσκαηνγξαθία πνπ παξνπζηάδεη αξρηηεθηνληθά 

θαηάινηπα θαη άιια ζηνηρεία δηαθόξσλ πεξηόδσλ. 

Σα αξραηνινγηθά επξήκαηα δείρλνπλ όηη θαηά ηε Νενιηζηθή πεξίνδν ε ζέζε ιεηηνπξγνύζε σο 

κηα εθήκεξε θαηαζθήλσζε ε νπνία ζηε ζπλέρεηα εμειίρζεθε ζε κόληκν νηθηζκό. Ο νηθηζκόο 

αλήθεη ρξνλνινγηθά ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πηνζεηήζεθε ε ρξήζε ηεο θεξακηθήο ζην λεζί. 

Αλαζθάθεθαλ επίζεο θαη θαηάινηπα πνπ αλήθνπλ ζηε Υαιθνιηζηθή πεξίνδν θαη ζηελ Δπνρή 

ηνπ Υαιθνύ, θαλεξώλνληαο κηα ηδηαίηεξα καθξνρξόληα ρξήζε ηνπ ρώξνπ. Καηά ηελ ηειεπηαία 

θάζε ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ νη θάηνηθνη ηνπ νηθηζκνύ αλήγεηξαλ ηνίρν πιάηνπο 1.5 κ 

θαη άγλσζηνπ αθόκε κήθνπο. Ο ηνίρνο απηόο ζρεηίδεηαη κε ζεηξά από δάπεδα πάλσ ζηα νπνία 

βξέζεθαλ αληηθείκελα πνπ ζπλδένληαη κε νηθηαθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο πήιηλα αθέξαηα αγγεία, 

εξγαιεία πθαληηθήο θαη εμνπιηζκόο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ. 

Απνθαιύθζεθαλ επίζεο θαη αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία πνπ καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε 

ηνπ ρώξνπ απηνύ. Σν κεγάιν κέγεζνο ηνπ ηνίρνπ θαλεξώλεη κηα ζεκαληηθή επέλδπζε ζε 

αλζξώπηλν δπλακηθό αιιά είλαη επίζεο θαη έλα ζηνηρείν πνπ θαζηζηά ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ην 

γεγνλόο όηη ν νηθηζκόο θαίλεηαη λα εγθαηαιείθηεθε ιίγν κεηά ηελ αλέγεξζε ηνπ ηνίρνπ. Η 

εγθαηάιεηςε απηή θαίλεηαη λα ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο Παιαηπάθνπ ζηελ αθηή. 
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Από ηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ θαη εμήο, θαη κεηά ην θελό πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ Ύζηεξε 

Δπνρή ηνπ Υαιθνύ, ε ζέζε θαίλεηαη λα βξέζεθε ζην επίθεληξν λέσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ε άιιν ζεκείν ηνπ ρώξνπ, βξέζεθε μεξνιηζηά πηζαλόλ ηεο Ύζηεξεο Ρσκατθήο/Βπδαληηλήο 

πεξηόδνπ, εύξεκα πνπ ξίρλεη θσο ζε άιια αληηθείκελα ηεο ίδηαο πεξηόδνπ ελώ παξάιιεια 

απνηειεί έλδεημε όηη ν ρώξνο ήηαλ ζε ρξήζε θαηά ηε Βπδαληηλή θαη ηελ ύζηεξε Μεζαησληθή 

πεξίνδν. Οη αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαίλεηαη λα θνξπθώλνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ελόο 

αισληνύ  ην νπνίν ζώδεηαη ζήκεξα ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε. Σν αιώλη απηό δηεξεπλήζεθε 

νύησο ώζηε λα εμαθξηβσζεί ε ρξνλνιόγεζή ηνπ, ε ρξήζε ηνπ θαη ε πεξίνδνο εγθαηάιεηςήο ηνπ. 

Έρνπλ ζπιιερζεί θαη ζηνηρεία γηα ηε ζύγρξνλε ρξήζε ηνπ ρώξνπ νύησο ώζηε λα δηαπηζησζεί ε 

ζρέζε κεηαμύ ηνπ αξραίνπ νηθηζκνύ θαη ηνπ ζύγρξνλνπ, ζήκεξα εγθαηαιειεηκκέλνπ, ρσξηνύ 

Πξαζηηό  πνπ βξίζθεηαη ζηελ άιιε όρζε ηνπ πνηακνύ. πγθεθξηκέλα, ζε θνληηλή πεξηνρή, 

θεκνινγείηαη όηη βξηζθόηαλ ε θξπςώλα ησλ γλσζηώλ Υαζακπνπιηώλ, κηαο θαθόθεκεο 

ζπκκνξίαο πνπ έδξαζε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα ζπιιέρζεθαλ θαη 

αληηθείκελα πνπ ρξνλνινγνύληαη ζηελ επνρή απηή νύησο ώζηε λα δηαθπιαρζεί θαη ε πην 

πξόζθαηε ηζηνξία ηνπ ρώξνπ.  

 

Πραζηιό-Μεζόροηζος: Τοίτος πλάηοσς 1.5 μ. ηης Μέζης Εποτής ηοσ Χαλκού ποσ ζημαδεύει μια ζημανηική θάζη 

ανοικοδόμηζης λίγο πριν εγκαηαλειθθεί οι οικιζμός. 


