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Ανασκαυές στη θέση Κισσόνεργα-Σκαλιά, 2011 

 

Τν Υπνπξγείν Σπγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, Τκήκα Αξραηνηήησλ, αλαθνηλώλεη ηε ιήμε 

ησλ θεηηλώλ αλαζθαθώλ ζηνλ νηθηζκό ηεο Πξώηκεο θαη Μέζεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ 

Κηζζόλεξγα-Σκαλιά. Οη εξγαζίεο δηεμήρζεζαλ θαηά ην κήλα Ινύιην 2011 από νκάδα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μάληζεζηεξ ππό ηε δηεύζπλζε ηεο Γξνο. Lindy Crewe. Η νκάδα ζπλέρηζε 

λα απνθαιύπηεη θαηάινηπα πνπ ρξνλνινγνύληαη ζην θαηώθιη ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ 

Φαιθνύ (πεξ. 1750 -1650 π.Φ.), ηα νπνία είραλ κεξηθώο απνθαιπθζεί θαηά ηηο πξνεγνύκελεο 

αλαζθαθηθέο πεξηόδνπο. Δπίζεο, δηεξεπλήζεθε  ην εζσηεξηθό κηαο πξσηκόηεξεο νηθηζηηθήο 

θαηαζθεπήο πνπ ρξνλνινγείηαη ζηε Μέζε Δπνρή ηνπ Φαιθνύ (πεξ. 1900 π.Φ.). 

 

Έλα ζύκπιεγκα θηηξίσλ πνπ θαιύπηνπλ έθηαζε 600 κ² (ζηηο Τνκέο B, G θαη G2) 

απνηειεί  ηελ πην ύζηεξε εγθαηάζηαζε ζηε ζέζε απηή. Δληόο ηεο Τνκήο Β βξέζεθε κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ εζσηεξηθή απιή, πνπ πεξηβάιιεηαη από ηνίρνπο κε ζεκέιην θαηαζθεπαζκέλν από 

κεγάιεο αζβεζηνιηζηθέο πιάθεο. Τα πην πάλσ ζπλδένληαη κε δάπεδν θαηαζθεπαζκέλν από 

θνλίακα. Πάλσ ζην δάπεδν βξέζεθε θεξακηθή, βαξίδηα θαη ζθνλδύιηα ελώ απνθαιύθζεθαλ 

θαη επηρξηζκέλνη ιάθθνη θηηζκέλνη κέζα ζε απηό. Σην λόηην άθξν ηεο απιήο, πξνθαλώο ζε 

ππαίζξην ρώξν, βξέζεθε κηα κεγάιε θαηαζθεπή απνηεινύκελε από πειό θαη θνλίακα (Feature 

33). Η θαηαζθεπή έρεη πιαηηνύο θακππιόγξακκνπο ηνίρνπο, ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 0.8 κ., νη 

νπνίνη πηζαλόλ λα ζρεκάηηδαλ ζνισηή ζηέγε κε θπθιηθό άλνηγκα πνπ νκνηάδεη κε 

παξαδνζηαθό θνύξλν (Δηθ. 1). Σηα βόξεηα ηεο Τνκήο Β βξέζεθε ηνίρνο κε θαηώθιη ν νπνίνο 

νδεγεί ζε πηζαλό δηάδξνκν. 

 

Σηα βόξεηα ηεο Τνκήο Β, ζηηο Τνκέο G θαη G2 απνθαιύθζεθε ν αζπλήζηζηα πιαηύο 

ηνίρνο, ν νπνίνο είρε κεξηθώο εκθαληζηεί θαηά ηηο πξνεγνύκελεο αλαζθαθηθέο πεξηόδνπο. Η 

νκάδα απνθάιπςε κήθνο πεξίπνπ 25 κ. ηνπ ηνίρνπ απηνύ ρσξίο λα εληνπίζεη ελδείμεηο 

δηαρσξηζκνύ ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ. Ο ηνίρνο θαηαιήγεη ζηα δπηηθά ηεο Τνκήο G2 ζε κηα 

πεξηνρή όπνπ θαίλεηαη όηη δηεμάγνληαλ βηνηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ηελ καξηπξία 

ηνπιάρηζηνλ δύν πίζσλ κεξηθώο βπζηζκέλσλ ζε ιάθθνπο. Σηελ πεξηνρή επίζεο βξέζεθαλ θαη 



ζπγθεληξώζεηο ζηάρηεο (Δηθ. 2). Η πεξηνρή απηή ρξεηάδεηαη πεξεηαίξσ δηεξεύλεζε. Σην άιιν 

άθξν ηνπ ρώξνπ, ζηα λόηηα, ν ηνίρνο θαηαιήγεη ζε κηα είζνδν κε ηδηαίηεξα θαινθηηαγκέλν 

θαηώθιη. Ο ηνίρνο επαλεκθαλίδεηαη κεηά ηελ είζνδν θαη επεθηείλεηαη έμσ από ηελ ηνκή, 

πξάγκα πνπ θαλεξώλεη όηη ην θηίζκα είλαη αθόκε κεγαιύηεξσλ δηαζηάζεσλ θαη ζπλεπώο 

απαηηείηαη πεξηζζόηεξε έξεπλα γηα λα απνθαιπθζεί. 

 

Παξόιν πνπ νη αλαζθαθέο έρνπλ κέρξη ζήκεξα θέξεη ζην θσο κόλν ηηο πην ύζηεξεο 

θάζεηο ηεο ζέζεο, ε θεξακηθή πνπ έρεη βξεζεί ζην ρώξν ππνδειώλεη καθξά θαηνίθεζε από ηηο 

αξρέο ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ θαη αληαλαθινύληαη επίζεο επαθέο κε άιια κέξε ηνπ 

λεζηνύ. Η νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μάληζεζηεξ ειπίδεη όηη νη κειινληηθέο έξεπλεο ζα 

απνθαιύςνπλ ηηο παιαηόηεξεο θάζεηο πνπ αλακέλεηαη λα δηαηεξνύληαη θάησ από ηηο πην 

ύζηεξεο. 

 

 

1. Η εζσηεξηθή απιή θαη ν θνύξλνο ζηελ Τνκή Β 

 

 

 



 

 

 

2. Ο κεγάινο ηνίρνο θαη νη βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Τνκή G2 

 

 

 


