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Σν Τπνπξγείν πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, Σκήκα Αξραηνηήησλ αλαθνηλώλεη ηε
ιήμε κηαο ζύληνκεο εξεπλεηηθήο πεξηόδνπ γηα ην 2011 ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη
Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) ζηελ πξνλενιηζηθή εγθαηάζηαζε ‘Βξέηζηα-Ρουδιά’ ζην Σξόνδνο ζηελ επαξρία Πάθνπ. Οη
έξεπλεο δηεμήρζεζαλ ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Καζ. Νηθόιανπ Δπζηξαηίνπ.
Η επηηόπηα έξεπλα ζηελ εληππσζηαθή γηα ηελ ηνπνζεζία ηεο πιεηζηνθαηληθή
αλαβαζκίδα ηνπ Ξεξνύ πνηακνύ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη θέηνο ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ
από κηα νιηγνκειή νκάδα πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαη
αξραηνιόγσλ ηνπ ΑΠΘ θαη κε ηε ζπκκεηνρή Κππξίσλ αξραηνιόγσλ θαη εηδηθώλ
επηζηεκόλσλ (εηθ. 1).
Οη ζηόρνη ηεο αλαζθαθήο ηνπ 2011 ήηαλ α. ε δηεύξπλζε ηνπ αλαζθακκέλνπ
ρώξνπ, β. ε νινθιήξσζε ηεο αθαίξεζεο ηεο ζπλνιηθή επίρσζεο ηεο ζέζεο,
ηνπιάρηζηνλ ζην ζεκείν απηό ηνπ ρώξνπ, γ. ε κειέηε ηεο ζπλνιηθήο
ζηξσκαηνγξαθηθήο αθνινπζίαο πνπ έρεη απνθαιπθζεί, δ. ε απνθάιπςε ηνπ
ιεγόκελνπ ‘ιηζόζηξσηνπ’ ην νπνίν είρε αξρίζεη πέξπζη λα απνθαιύπηεηαη θαη ηέινο ε.
ε γεσαξραηνινγηθή κειέηε ηεο ζέζεο.
Η αλαζθαθή απέθηεζε κηα δηαθνξεηηθή θαη πην ζπγθξνηεκέλε εηθόλα κε
βάζε θάπνηα θπξίαξρα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία όπσο ήηαλ ε απνθάιπςε ζε ηθαλή
έθηαζε ηνπ ιεγόκελνπ ‘ιηζόζηξσηνπ’ ζηελ επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ βξέζεθαλ ιίζηλα
εξγαιεία όπσο κπιόιηζνη, θξνπζηήξεο, ππξήλεο γηα ηελ θαηαζθεπή εξγαιείσλ,
βόηζαια θακέλα θιπ αιιά θαη πνιιά εξγαιεία, πνπ όια παξαπέκπνπλ ζε κηα
‘θαηαζθεπή’. Σν άιιν ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη όηη ε θαηαζθεπή απηή έρεη
‘ζθξαγηζηεί’ από έλα καύξν θακέλν ζηξώκα, απνηέιεζκα έληνλεο θσηηάο. Η ρξήζε
ηεο βέβαηα παξακέλεη άγλσζηε (εηθ. 2).
Ίζσο όκσο ην πην εληππσζηαθό ζηνηρείν ηεο θεηηλήο έξεπλαο ήηαλ ην
ζπλνιηθό βάζνο ηεο αξραηνινγηθήο επίρσζεο ην νπνίν μεπέξαζε ζε βάζνο ηα 1,20 κ.
θαη ε πξαγκαηηθά νπηηθά εληππσζηαθή ζηξσκαηνγξαθηθή αθνινπζία πνπ ηε
ραξαθηεξίδεη (εηθ. 3). Η ηειεπηαία επηηξέπεη ηελ θαηαλνκή ησλ επξεκάησλ ζε
ζπγθεθξηκέλα ζηξώκαηα, κε ό, ηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηηο ηππνινγηθέο θαη
ηερλνινγηθέο αθνινπζίεο ηεο Κύπξνπ γηα ηελ πεξίνδν ησλ αξρώλ ηνπ Οιόθαηλνπ
όπνπ αλήθεη ε ζέζε δει. ηεο Δπη-παιαηνιηζηθήο πεξηόδνπ θαη ηεο πξώηκεο
Νενιηζηθήο (10.000 – 6.000 π.ρ). Δπηπιένλ νη βαζηέο επηρώζεηο ηεο ζέζεο καο
επηηξέπνπλ λα είκαζηε αηζηόδνμνη όηη ίζσο ζα κπνξέζνπκε λα εληνπίζνπκε ζην ρώξν
αθόκα παιαηόηεξεο θάζεηο ηεο πξντζηνξίαο ηνπ λεζηνύ. Τπό απηή ηελ έλλνηα ε
αλαζθαθή ηνπ ‘Ρνπδηά’ γηα ην άκεζν κέιινλ απνθηά κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή.
ηα αλαζθαθηθά επξήκαηα ηεο θεηηλήο πεξηόδνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζεκαληηθέο
πνζόηεηεο ιίζηλσλ εξγαιείσλ δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ πνπ αλέξρνληαη ζε εθαηνληάδεο,

επηβεβαηώλνληαο όηη ε ζέζε απνηεινύζε ρώξν επίκνλεο επίζθεςεο θαη ίζσο
πξνζσξηλήο δηακνλήο θπλεγεηηθώλ θαη ηξνθνζπιιεθηηθώλ νκάδσλ ζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηεο πξώηκεο πξντζηνξίαο ηνπ λεζηνύ από ηε 10 ρηι π.Υ. θαη κέρξη ηα κέζα
ηεο 7εο ρηι. π.Υ. (Efstratiou et al 2010 in press) (εηθ. 4).
Η ηξίηε αλαζθαθηθή πεξίνδνο ζηελ νξεηλή εγθαηάζηαζε ηνπ ‘Ρνπδηά’
επηβεβαηώλεη ηηο πξώηεο εθηηκήζεηο καο γηα ην ξόιν ηεο νξεηλήο ελδνρώξαο ηεο
Κύπξνπ ζηηο άγλσζηεο αθόκα εμειίμεηο ηνπ ηέινπο ηνπ Πιεηζηόθαηλνπ θαη ησλ αξρώλ
ηνπ Οιόθαηλνπ ζην λεζί.
Όπσο θάζε ρξόλν έηζη θαη θέηνο ε εξεπλεηηθή νκάδα νθείιεη ηδηαίηεξεο
επραξηζηίεο ζην Σκήκα Γαζώλ Κύπξνπ γηα ηε ζπλδξνκή ηνπ ζηελ αξραηνινγηθή
έξεπλα ηνπ ΑΠΘ ζην Σξόνδνο.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. Άπνςε ηεο ζέζεο ‘Βξέηζηα-Ρνπδηάο’ θαη ηνπ ρώξνπ ηεο αλαζθαθήο ην 2011.

2. Η εληππσζηαθή ιίζηλε θαηαζθεπή ζηνλ αλαζθαθηθό ρώξν.

3. Η επίρσζε ηεο ζέζεο θαη ε ζηξσκαηνγξαθία ηεο.

4. Λίζηλα αληηθείκελα πάλσ ζηε ιίζηλε θαηαζθεπή.

