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Ανασκαυές στη θέση Κισσόνεργα-Σκαλιά, 2010
Τν Υπνπξγείν Σπγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, Τκήκα Αξραηνηήησλ, αλαθνηλώλεη
ηε ιήμε ησλ θεηηλώλ εξγαζηώλ ζηνλ νηθηζκό ηεο Πξώηκεο θαη Μέζεο Δπνρήο ηνπ
Φαιθνύ (πεξ. 2300-1650 π.Φ) Κηζζόλεξγα-Σκαλιά. Οη εξγαζίεο δηεμήρζεζαλ από
νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μάληζεζηεξ ππό ηε δηεύζπλζε ηεο Γξνο. Lindy
Crewe. Οη θεηηλέο έξεπλεο επηθεληξώζεθαλ ζηε ζπλέρηζε ηεο απνθάιπςεο ησλ
αξρηηεθηνληθώλ θαηαινίπσλ ηεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ, ηα νπνία είραλ κεξηθώο
δηεξεπλεζεί θαηά ηηο πξνεγνύκελεο ηξεηο αλαζθαθηθέο πεξηόδνπο. Τα βαζηθά
εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ηα εμήο: πσο δνύζαλ νη θάηνηθνη ηεο Δπνρήο ηνπ
Φαιθνύ ζηελ Κηζζόλεξγα; Γηα πόζν δηάζηεκα θαηνηθήζεθε ε ζέζε; Πνηεο ήηαλ νη
ζρέζεηο ησλ ληόπησλ κε άιιεο θνηλόηεηεο πνπ θαηνηθνύζαλ ζην λεζί; Η ζέζε
Κηζζόλεξγα-Σκαλιά είλαη ν πξώηνο νηθηζκόο απηήο ηεο πεξηόδνπ πνπ αλαζθάπηεηαη
ζην λνηηνδπηηθό ηκήκα ηεο Κύπξνπ αιιά θαη ε κόλε γλσζηή ζέζε πνπ βξίζθεηαη
παξαζαιάζζηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο νηθηζκνύο ηεο Πξώηκεο-Μέζεο
Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ελδνρώξα.
Έλα από ηα πην ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ νηθηζκνύ είλαη ην επξύ θάζκα
αξρηηεθηνληθώλ ηύπσλ ηεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ. Η πην πξώηκε θάζε πνπ έρεη
εληνπηζηεί κέρξη ζηηγκήο ραξαθηεξίδεηαη από ηα ηππηθά νξζνγώληα θηίζκαηα
απνηεινύκελα από πνιιά δσκάηηα, κε ηνίρνπο πιάηνπο πεξίπνπ 80 εθαηνζηώλ, κε
ζεκέιηα πνπ απνηεινύληαη από δύν ζεηξέο ιίζσλ. Τα θηίζκαηα απηά ζα είραλ θάπνηε
πιίλζηλε ηνηρνπνηία ε νπνία δε ζώδεηαη. Μέρξη ζηηγκήο έρεη απνθαιπθζεί έλα
νιόθιεξν δσκάηην, κε ηξία δηαδνρηθά δάπεδα, πνπ θάζε έλα πεξηιακβάλεη
επηρξηζκέλεο βάζεηο αγγείσλ θαη παζζαιόηξππεο. Τν πιηθό ησλ δαπέδσλ είλαη
πινύζην ζε δσηθά νζηά, εδώδηκα όζηξεα, απνζεθεπηηθά αγγεία θαη καγεηξηθά ζθεύε
θαη ην δσκάηην θαίλεηαη λα είρε νηθηζηηθή ρξήζε. Σύκθσλα κε ηελ θεξακηθή πνπ
βξέζεθε, νη νηθίεο ζα πξέπεη λα είραλ εγθαηαιεηθηεί πξηλ από ην ηέινο ηεο Μέζεο
Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ.
Σηα βόξεηα ε ζέζε ζπλερίζηεθε λα θαηνηθείηαη κέρξη ηηο απαξρέο ηεο Ύζηεξεο
Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ (πεξ. 1650). Οη αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο έλαλ κεγάιν αλνηθηό
ρώξν. Καηά ηελ πην πξώηκε θάζε πνπ έρεη απνθαιπθζεί κέρξη ζηηγκήο, ε πεξηνρή
θαίλεηαη λα είρε ρξεζηκνπνηεζεί γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύζαλ καγεηξηθή.
Βξέζεθε κηα κεγάιε ζσξόο από ζηάρηε κε απνζέηεο δηαθόξσλ θάζεσλ, θάπνηνη εθ
ησλ νπνίσλ πεξηείραλ ζξαύζκαηα αγγείσλ ζηε βάζε ηνπο. Η θιίκαθα ηνπ ρώξνπ
ππεξβαίλεη απηήλ πνπ ραξαθηεξίδεη νηθηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο πεξηόδνπ θαη
πηζαλόλ ν ρώξνο απηόο λα ήηαλ δεκόζηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πην ύζηεξεο θάζεο
θαηαζθεπάζηεθε από πειό κηα κεγάιε θαηαζθεπή πνπ νκνηάδεη κε θνύξλν, παξόκνηα
πηζαλόλ κε ηνπο παξαδνζηαθνύο θππξηαθνύο θνύξλνπο. Μέζα ζην ζηξώκα από
ζηάρηε πνπ βξέζεθε ζηε βάζε ηεο θαηαζθεπήο απνθαιύθζεθε ζε κεξηθή θαηάξξεπζε
έλα κεγάιν απνζεθεπηηθό αγγείν ην νπνίν είρε ηνπνζεηεζεί όξζην ζε ιάθθν κε έλα
καγεηξηθό ζθεύνο ζηε βάζε ηνπ. Η θαηαζθεπή απηή είλαη κνλαδηθή γηα ηελ ΠξώηκεΜέζε Δπνρή ηνπ Φαιθνύ ζηελ Κύπξν. Όηαλ είρε θηηζηεί ν ρώξνο είρε δηακνξθσζεί
ζε απιή, θαη θηίζηεθαλ δύν ηνίρνη παξάιιεινη κεηαμύ ηνπο κε ζεκειίσζε
απνηεινύκελε από κεγάινπο αζβεζηόιηζνπο θαη επηρξηζκέλα δάπεδα. Σηελ επηθάλεηα
ηνπ δαπέδνπ βξέζεθαλ νιόθιεξα αγγεία ζπαζκέλα θαη έλα ζθνλδύιη.

Ο αζπλήζηζηα πιαηύο ηνίρνο (1.2 κ) πνπ απνθαιύθζεθε κεξηθώο θαηά ηηο
πξνεγνύκελεο αλαζθαθηθέο πεξηόδνπο ζην βνξεηόηεξν ηκήκα ηνπ ρώξνπ, εξεπλήζεθε
πεξαηηέξσ θαη θάλεθε όηη έρεη κήθνο πέξαλ ησλ 22 κέηξσλ. Οη θεηηλέο έξεπλεο
έδεημαλ όηη ρξεζηκνπνηήζεθε κηα αζπλήζηζηε κέζνδνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηνίρνπ.
Δίρε δειαδή αλνηρζεί κηα ηάθξνο κέζα ζε κηα επηθάλεηα ηεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ, θαη
ε ηάθξνο ζηε ζπλέρεηα γεκίζηεθε κε πέηξεο νη νπνίεο ιεηηνύξγεζαλ σο ην ζεκέιην
ηνπ ηνίρνπ. Σηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ ππάξρεη δάπεδν κε επηρξηζκέλνπο
ιάθθνπο, θεξακηθή θαη ιεηαζκέλα ιίζηλα εξγαιεία. Οη ζθνπξηέο ραιθνύ πνπ
βξέζεθαλ ππνδεηθλύνπλ όηη ζην ρώξν δηεμάγνληαλ κεηαιινπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Παξόιν πνπ νη αλαζθαθέο έρνπλ απνθαιύςεη κέρξη ζηηγκήο κόλν ηηο
κεηαγελέζηεξεο θάζεηο, ε θεξακηθή πνπ βξέζεθε θαλεξώλεη κηα καθξόρξνλε
θαηνίθεζε πνπ μεθηλά ζηηο αξρέο ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ θαη επίζεο
ππνδεηθλύεη επαθέο κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ. Η νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Μάληζεζηεξ επειπηζηεί όηη νη επόκελεο αλαζθαθηθέο πεξίνδνη ζα απνθαιύςνπλ ηηο
πξσηκόηεξεο απηέο θάζεηο πνπ δηαηεξνύληαη θάησ από ηηο κεηαγελέζηεξεο.
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