Ανασκαυές στη θέση Αγία Βαρβάρα-Ασπρόκρεμνος
Τν Υπνπξγείν Σπγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, Τκήκα Αξραηνηήησλ, αλαθνηλώλεη ηε
ιήμε ησλ αλαζθαθώλ ηνπ 2011 ζηε ζέζε Αγία Βαξβάξα-Ασπρόκρεμνος πνπ
ρξνλνινγείηαη ζηελ 9ε ρηιηεηεξίδα π.Φ. Οη έξεπλεο δηεμάγνληαη ππό ηε δηεύζπλζε ηεο
Γξνο. Carole MacCartney (Δξεπλεηηθή Μνλάδα Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κύπξνπ), σο κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Elaborating Early Neolithic Cyprus (EENC), κηαο
δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ηνπ Cornell University θαη
ηνπ University of Toronto.
Η ζέζε Αγία Βαξβάξα-Ασπρόκρεμνος, πνπ βάζεη ξαδηνρξνλνινγήζεσλ
ηνπνζεηείηαη κεηαμύ πεξίπνπ ηνπ 8,000 – 8,600 π.Φ, θαηνηθήζεθε ζηηο απαξρέο ηεο
Νενιηζηθήο πεξηόδνπ, ζε κηα πεξίνδν όπνπ ζηε Μέζε Αλαηνιή νη θπλεγεηηθέο
νηθνλνκίεο κεηαηξέπνληαλ ζε γεσξγηθέο. Σε αληίζεζε κε ηα κεγάια ζε έθηαζε ρσξηά πνπ
αλαπηύρζεθαλ ηελ πεξίνδν απηή ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζηε ζέζε Αγία ΒαξβάξαΑσπρόκρεμνος ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ θαλεξώλνπλ ζπζηεκαηηθή πξνκήζεηα πξώησλ
πιώλ αιιά θαη ελδείμεηο γηα παξαγσγή αληηθεηκέλσλ ζε κηα κηθξή κελ, αιιά
ππθλνθαηνηθεκέλε θαηαζθήλσζε. Η θαηαζθήλσζε, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ ΠξνΚεξακηθή Α’ Νενιηζηθή πεξίνδν, ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ζηα 11,000 ρξόληα πξηλ από
ζήκεξα, δειαδή 2,500 – 3,000 ρξόληα πξηλ από ηελ θαηνίθεζε ηεο Φνηξνθνηηίαο πνπ έρεη
θεξπρζεί ζε Μλεκείν Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο.
Οη θεηηλέο αλαζθαθέο ζπλέρηζαλ λα θέξλνπλ ζην θσο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή απνιεπηζκέλσλ ιίζηλσλ εξγαιείσλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη
ηδηαίηεξα πεξίηερλα θαηαζθεπαζκέλεο αηρκέο βειώλ. Η αξραηνινγηθή απηή ζέζε, πνπ
βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο πην πινύζηεο ζε ππξηηόιηζν ζέζεηο ησλ πεηξσκάησλ ησλ
Λεπθάξσλ, είρε επηιεγεί κε βαζηθό θξηηήξην ηελ θαηαζθεπή ιίζηλσλ εξγαιείσλ, γεγνλόο
πνπ δηαπηζηώλεηαη από ηα κεγάιεο πνζόηεηεο απνξξηκκέλσλ ιίζηλσλ απνιεπηζκάησλ
πνπ δπγίδνπλ ζπλνιηθά πέξαλ ηνπ κηζνύ κεηξηθνύ ηόλνπ. Τα εξγαιεία πνπ
θαηαζθεπάδνληαλ θαλεξώλνπλ κηα νηθνλνκία βαζηζκέλε ζε θπλεγεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ελώ εξγαιεία όπσο νπείο θαη μέζηξα θαηαζθεπάδνληαλ γηα λα παξαρζνύλ άιινπ είδνπο
εξγαιεία θαη αληηθείκελα. Η επηινγή ηνπ θαιύηεξνπ ζε πνηόηεηα πηθξόιηζνπ γηα ηελ
παξαγσγή απνιεπηζκέλσλ εξγαιείσλ αιιά θαη ε αθξίβεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα
αληηθείκελα θαζηζηνύλ ηνπο πξώηκνπο απηνύο θαηαζθεπαζηέο ιίζηλσλ αληηθεηκέλσλ σο
ηδηαίηεξα έκπεηξνπο ζηνλ ηνκέα απηό.
Μηα επηπιένλ πξώηε ύιε πνπ πξνζέιθπζε ηνπο Νενιηζηθνύο θαηνίθνπο ηεο Αγίαο
Βαξβάξαο-Ασπρόκρεμνος, είλαη νη νξπθηέο ρξσζηηθέο νπζίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε
αθζνλία ζηηο πινύζηεο ζε ραιθό πεξηνρέο ηνπ Μαζηάηε. Οη θεηηλέο αλαζθαθέο έθεξαλ
ζην θσο πνζόηεηεο εξπζξήο, πνξηνθαιηάο, θίηξηλεο, γθξη, θπαλήο/γθξη θαη κσβ ώρξαο
αιιά θαη έληνλεο ηηξθνπάδ terra verde, ζπλδεδεκέλεο κε αξηζκό ιεηαζκέλσλ εξγαιείσλ,
κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηξηπηήξεο, θξνπζηήξεο (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελόο ζπάληνπ
θξνπζηήξα ζε δεύηεξε ρξήζε ν νπνίνο είρε αξρηθά ηε κνξθή αλζξώπηλνπ πξνζώπνπ)
αιιά θαη ιίζηλα ακόληα ηα νπνία βξέζεθαλ ζε ξερνύο απνζέηεο. Τα νξπθηά απηά ήηαλ
γλσζηά ζηνπο αξραίνπο όρη κόλν γηα ηηο ρξσζηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο αιιά θαη γηα ην ξόιν
ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο βπξζνδεςίαο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ιαβώλ ζε ιίζηλα εξγαιεία,

δξαζηεξηόηεηεο πνπ πηζαλόλ λα δηεμήγνλην ζηε ζέζε απηή, παξόιν πνπ ε πνζόηεηα ηεο
ώρξαο πνπ έρεη βξεζεί κέρξη ζηηγκήο πηζαλόλ λα είρε ζπιιερζεί γηα λα αλαδηαλεκεζεί
αιινύ.
Οη έξεπλεο ηνπ 2011 πεξηειάκβαλαλ επίζεο θαη ηε ζπλέρηζε ηεο αλαζθαθήο ηνπ
θακππιόζρεκνπ εκηππόγεηνπ θηίζκαηνο πνπ θπξηαξρεί ζην βόξεην άθξν ηεο ζέζεο. Οη
θεηηλέο έξεπλεο απνθάιπςαλ ην πεξίγξακκα ηνπ θηηξίνπ απηνύ ην νπνίν θαίλεηαη λα
είλαη θπθιηθό (5 κέηξα δηάκεηξν). Η ιεπηνκεξήο αλαζθαθή ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ηνπ
θηηξίνπ έδεημε κηα ζεηξά από απνζέζεηο ηιύνο νη νπνίεο ππνδειώλνπλ ηε ρξήζε
δηαδνρηθώλ δαπέδσλ από πηεζκέλν ρώκα. Δπίζεο παξαηεξήζεθαλ ελδείμεηο δηάβξσζεο
πνπ θαλεξώλνπλ θύθινπο επνρηαθήο επαλα-θαηνίθεζεο ηνπ θεληξηθνύ απηνύ ζεκείνπ. Η
ύπαξμε επηρξίζκαηνο πεινύ πάλσ από θαηαθόξπθεο απνζέζεηο ζηάρηεο, θαηά κήθνο ηνπ
ηνίρνπ ηνπ θηίζκαηνο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πηζαλή ύπαξμε κηαο ειαθξηάο
μύιηλεο νξνθήο πνπ ζα θάιππηε θάπνηε ην κεγάιν ιάθθν πνπ είρε αλνηρζεί ζην θπζηθό
βξάρν.
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