ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΓΥΡΑ-ΒΛΟΥ, 2012
Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοινώνει τη λήξη της
ανασκαφικής περιόδου του 2012 στη θέση Βλου, 2,5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του χωριού
Ανώγυρα της επαρχίας Λεμεσού. Οι ανασκαφές διεξήχθησαν από το Ινστιτούτο για την Ιστορία
του Υλικού Πολιτισμού της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, υπό τη διεύθυνση του Δρ. V.A.
Goroncharovskiy.
Η θέση πιθανότατα να λειτουργούσε ως μικρό αγροτικό ιερό (τέλη 2ου αι – 4ο αι. μ.Χ.).
Κατά τις προηγούμενες ανασκαφικές περιόδους (2009-2010) είχε αποκαλυφθεί τμήμα μεγάλου
δωματίου, μια μεγάλων διαστάσεων εσωτερική αυλή με τρία επίπεδα, τέσσερα βοηθητικά
δωμάτια και ένα μικρό κτίσμα δύο δωματίων στο ανατολικό τμήμα του χώρου. Οι φετινές
έρευνες απεκάλυψαν ένα νέο σύμπλεγμα δωματίων στο βορειοανατολικό τμήμα του ιερού. Η
ανακάλυψη αυτή άλλαξε τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τον αρχαιολογικό αυτό χώρο. Τα
κατάλοιπα εργαστηρίου για την παραγωγή ελαιόλαδου, που καταστράφηκε από σεισμό στα τέλη
της Ελληνιστικής περιόδου είναι ακόμη υπό έρευνα. Το εργαστήρι αυτό εντοπίστηκε στο
κατώτερο τμήμα του κελαριού του κτιρίου. Απέναντι από το μεγάλο κατακόρυφο λίθο του
ελαιοτριβείου βρέθηκε βαθιά λάξευση (βάθους 0,9 μ.) και ένα λίθινο βάρος.
Επιπρόσθετα, διερευνήθηκαν και πέντε δωμάτια στον υπόλοιπο χώρο του κτιρίου. Ένα
από αυτά τα δωμάτια πιθανόν να λειτουργούσε ως μάντρα για γαϊδούρια ή μουλάρια. Στο
γωνιόλιθο του δωματίου αυτού βρέθηκαν οπές που θα χρησίμευαν για το δέσιμο των ζώων.
Ανάμεσα στα ευρήματα των υπόλοιπων δωματίων είναι ένας ορθογώνιος λίθος πάνω στον οποίο
διατηρείται εγχάρακτο το γράμμα ‘Α’, μια χάλκινη περόνη με στρογγυλεμένο κεφάλι και δύο
χάλκινα νομίσματα του Κωνστάντιου Β’ (337 – 361). Επιβεβαιώνεται έτσι, για μια ακόμη φορά,
ότι η τελευταία φάση του ιερού χρονολογείται περίπου στο 365 μ.Χ., όταν ένας μεγάλος σεισμός
κατέστρεψε και το γειτονικό Κούριο.
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PRESS RELEASE
EXCAVATIONS AT THE SITE ANOGYRA-VLOU, 2012
The Ministry of Communications and Works, Department of Antiquities, announces the
completion of the 2012 field season at the site of Vlou, located 2,5 km northeast of Anogyra
village (Lemesos District). The excavations were conducted by the Institute for the History of
Material Culture of the Russian Academy of Sciences under the direction of Dr. V.A.
Goroncharovskiy.
The site functioned most likely as a small rural sanctuary, active from the end of the 2nd
to the 4th century AD. In previous years (2009-2011), part of a main room, a large three-level
courtyard, four service rooms and a small two-roomed house in the eastern part were revealed.
During this year’s investigations a complex of new rooms were revealed in the north-eastern
corner of the sanctuary, leading to the partial rewriting of the history of this archaeological site.
The remains of a workshop dedicated to olive oil production, which was destroyed by an
earthquake in the end of Hellenistic period, are still under investigation. The workshop was
revealed at the lower level of a building’s cellar. Opposite the huge vertical stone, belonging to
the olive press, a deep groove (0,9 m depth) was revealed along with a stone weight.
Five rooms were investigated in the building’s remaining area. One of these rooms was
most probably used as an animal shed for donkeys or mules. In the room’s corner-stone two
holes were found which would have been used for tying up animals. Among the finds from the
other rooms was a rectangular stone block bearing a large carved letter “A”, a bronze pin with a
rounded head and two copper coins of Constantius II (337-361). So it is once more confirmed
that the final phase of the sanctuary dates to approximately 365 AD, when a great earthquake
destroyed neighboring Kourion.
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