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

ηέηαξηεο πεξηόδνπ αξραηνινγηθήο έξεπλαο ζηε ζέζε Αγία Βαξβάξα-Ασπρόκρεμνος θάησ από ηε 

δηεύζπλζε ηεο Γξνο. Carole McCartney θαη κε ηε ζηήξημε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. Οη 

θεηηλέο έξεπλεο δηεμήρζεζαλ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΔNC (Elaborating Early 

Neolithic Cyprus), κηαο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Cornell θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Trent. Τν πξόγξακκα επηθεληξώλεηαη ζηελ 

αλαζθαθή θαη ηελ επηζθόπεζε ζέζεσλ πνπ ρξνλνινγνύληαη ζηελ πξώηκε πξντζηνξηθή πεξίνδν 

ησλ αξρώλ ηεο Οιόθελνπ πεξηόδνπ, θαηά ηελ νπνία ζεκεηώζεθε ζηε Μέζε Αλαηνιή ε 

κεηάβαζε από ηελ νηθνλνκία ησλ θπλεγώλ ζηελ νηθνλνκία ησλ γεσξγώλ. Οη θεηηλέο έξεπλεο 

απνθάιπςαλ ηελ πξσηκόηεξε κέρξη ζηηγκήο θηηζηή θαηαζθεπή ε νπνία ρξνλνινγείηαη ζηε 

Νενιηζηθή πεξίνδν ηεο Κύπξνπ. 

 

Η ζέζε Αγία Βαξβάξα-Ασπρόκρεμνος είλαη ε πξώηε ρξνλνινγεκέλε ζέζε πνπ 

παξνπζηάδεη ζηνηρεία γηα ηελ θαηνίθεζε ηεο Κύπξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο θάζεο ηεο 

Νενιηζηθήο πεξηόδνπ ή ηεο Πξν-θεξακηθήο Νενιηζηθήο Α όπσο είλαη αιινύ γλσζηή. Η πνιύ 

πξώηκε απηή θάζε ζηνλ Ασπρόκρεμνο, ρξνλνινγείηαη κε ξαδηνρξνλνιόγεζε κεηαμύ ηνπ 8,800 – 

8,600 π.Φ. cal., δειαδή 400-600 πεξίπνπ ρξόληα πξηλ από νπνηαδήπνηε άιιε γλσζηή Νενιηζηθή 

ζέζε ζηελ Κύπξν.  

 

 Οη θεηηλέο αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηαζθεπή ιίζηλσλ εξγαιείσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη πεξίηερλσλ αηρκώλ από βέιε θαη κεγάιε 

πνηθηιία ιεηαζκέλσλ ιίζηλσλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ επεμεξγαζία ώρξαο θαη 

πηζαλόηαηα θαη θπηώλ. Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ήηαλ ε αλαθάιπςε ελόο αμηόινγνπ 

θακππιόζρεκνπ εκηππόγεηνπ θηίζκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην λόηην άθξν ηεο ζέζεο. Τν θηίζκα 

απηό, πνπ ιαμεύηεθε κέζα ζηελ επαλαηνπνζεηεκέλε ραβάξα, ε νπνία απνηειεί ην ππόζηξσκα 

ησλ Νενιηζηθώλ ζηξσκάησλ, έρεη θαηεύζπλζε βνξξά-λόην, είλαη θηηζκέλν θαηά κήθνο ηεο 

πιαγηάο πνπ απιώλεηαη κε θαηεύζπλζε αλαηνιή-δύζε θαη εθηείλεηαη γηα πάλσ από 5 κέηξα ζε 

κήθνο. Οη επζύγξακκνη ηνίρνη ηεο θαηαζθεπήο θζάλνπλ κέρξη ην δάπεδν,  πνπ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν από παηεκέλν ρώκα. Βξέζεθαλ αξθεηά αληηθείκελα πνπ ζπλδένληαη κε ην 



δάπεδν απηό κεηαμύ ησλ νπνίσλ έλα κεγάιν εκηζθαηξηθό ιίζηλν ηξηβείν θαη δύν ιίζηλα αγγεία 

έλα εθ ησλ νπνίσλ είρε δηακειηζηεί επί ηόπνπ θαηά ηελ αξραηόηεηα, όηαλ ην θηίζκα 

θαηαζηξάθεθε από ππξθαγηά θαη όιν ηνπ ην πεξηερόκελν είρε θαιπθζεί. Πέξα από ηα κνλαδηθά 

απηά ιίζηλα αληηθείκελα, ν αξηζκόο ησλ ιίζηλσλ εξγαιείσλ όπσο ηξηβεία θαη ηξηπηήξεο 

ππνδειώλεη ηνλ νηθηαθό ραξαθηήξα ηνπ εμνπιηζκνύ, ν νπνίνο παξέκεηλε κέζα ζην θηίζκα κεηά 

ηελ εγθαηάιεηςή ηνπ. Τν ζύλνιν απηό ζπκπιεξώλεηαη κε έλα πεξίηερλα ζθαιηζκέλν αλζξώπηλν 

εηδώιην, πνπ είρε ηνπνζεηεζεί κέζα ζην θακέλν πνξηνθαιί ρώκα πνπ εληαθίαζε ην ρώξν. Τν 

εηδώιην απηό, πνπ απνηειεί ηελ πξσηκόηεξε αλζξώπηλε αλαπαξάζηαζε πνπ βξέζεθε κέρξη 

ζηηγκήο ζηελ Κύπξν, ζεκαηνδνηεί ην ηέινο κηαο πεξίπινθεο θάζεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθνύ απηνύ θηίζκαηνο, αλ θαη ε ππόινηπε ζέζε δηαηεξεί αθόκε δύν ηνπιάρηζηνλ θάζεηο 

θαηνίθεζεο. 

 

Ο ραξαθηήξαο ηνπ θηίζκαηνο αιιά θαη ηα κνλαδηθά επξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηό, 

απνηεινύλ ζεκαληηθά παξάιιεια κε άιιεο ζέζεηο ηεο Πξώηκεο Νενιηζηθήο ζηε Μέζε Αλαηνιή, 

θαη ξίρλνπλ θσο ζηνπο ζεκαληηθνύο δεζκνύο κεηαμύ Κύπξνπ θαη Μέζεο Αλαηνιήο θαηά ηελ 9
ε
 

ρηιηεηεξίδα π.Φ. Τέινο, απνηεινύλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ηεο Νενιηζηθήο πεξηόδνπ 

ηόζν ζηελ Κύπξν όζν θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή. 
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