ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΙΤΙΟ-ΠΑΜΠΟΥΛΑ, 2016
Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,
ανακοινώνει τη λήξη των ανασκαφών του 2016 της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στο
Κίτιο. Πρόκειται για την πρώτη περίοδο ανασκαφών στο βόρειο τμήμα της θέσης ΚίτιοΠαμπούλα. Οι ανασκαφές, που διεξάγονται υπό τη διεύθυνση της S. Fourrier (MAEDICNRS-Lyon2 University), αποτελούν μέρος του μακρόπνοου ερευνητικού προγράμματος για
την τοπογραφία της αρχαίας πόλης του Κιτίου κατά την Εποχή του Σιδήρου. Κύριοι στόχοι
των ερευνών του 2016 ήταν η εξέταση της υπόθεσης ότι τμήμα του τείχους της πόλης της
Ύστερης Εποχής του Χαλκού έτρεχε με κατεύθυνση προς Βορρά, παράλληλα με το λιμάνι.
Επίσης στόχος ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο τα κατάλοιπα του τείχους συνδέονται με
οικισμό της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, που είχε μερικώς αποκαλυφθεί το 1976.
Το 2016 η ομάδα διάνοιξε δύο ανασκαφικές τομές: η πρώτη τομή (Sondage 10)
διανοίχθηκε στο ΒΑ του χώρου, στην περιοχή όπου είχαν γίνει οι έρευνες το 1976. Η δεύτερη
τομή (Sondage 11) διανοίχθηκε στα ΒΔ, στο ψηλότερο σημείο της θέσης. Η ανασκαφή της
δεύτερης περιοχής περιορίστηκε σε μια μικρή επιφάνεια 2,5Χ2,5 μ. ούτως ώστε να
διαπιστωθεί με ακρίβεια η στρωματογραφία του χώρου. Τα πρώτα αρχαιολογικά στρώματα
εμφανίστηκαν περίπου στο 1 μ. κάτω από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους. Τα στρώματα
περιλαμβάνουν σειρά Ελληνιστικών δαπέδων τα οποία καλύπτουν ένα στρώμα της
Κλασσικής περιόδου (με συσχετιζόμενους τοίχους). Η ανασκαφή σταμάτησε όταν βρέθηκε
στρώμα του τέλους της Αρχαϊκής περιόδου (6ος αι. π.Χ.). Προκαταρκτικά, μπορoύμε να
πούμε ότι, η τελική φάση κατοίκησης της θέσης Κίτιο-Παμπούλα χρονολογείται στην
Ελληνιστική περίοδο, ενώ στις μετέπειτα περιόδους παρατηρείται μετακίνηση της
κατοίκησης προς άλλες περιοχές της σημερινής Λάρνακας. Η συνέχιση των ερευνών στην
τομή αυτή πιθανόν να φανερώσει ολοκληρωμένη και συνεχή στρωματογραφία.
Στην Τομή 10 (Sondage 10) όμως (εικ. 1), διαπιστώθηκαν ενδείξεις συνεχούς
κατοίκησης κατά τις πρώιμες περιόδους. Στρώματα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (13ος
αι. π.Χ.) βρέθηκαν ακριβώς πάνω από το φυσικό βράχο στα ανατολικά. Η παρουσία αριθμού
βαθιών οπών στο έδαφος (loci 867-869) ανατρέπει την υπόθεση ότι, ο οικισμός της Ύστερης
Εποχής του Χαλκού ακουμπούσε πάνω σε τμήμα του τείχους της πόλης. Τα περισσότερα
δάπεδα και οι τοίχοι που αποκαλύφθηκαν στα Δυτικά της τομής, χρονολογούνται στην
Ύστερη Κυπρο-Γεωμετρική περίοδο (9ος αι. π.Χ.). Μικρός αριθμός δοκιμαστικών τομών που
έγιναν κάτω από τα δάπεδα φανερώνουν ότι αυτά βρίσκονται πάνω σε πρωιμότερα
Γεωμετρικά στρώματα, κάποια από τα οποία χρονολογούνται στον 11 ο αι. π.Χ. (εικ. 2).
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των φετινών ερευνών δίνουν μια νέα εικόνα για την
κατοίκηση στο χώρο αυτό. Τα παλαιότερα στρώματα χρονολογούνται στον 13ο αι. π.Χ,
περίοδος ίδρυσης της αρχαίας πόλης του Κιτίου. Αυτή είναι η πρώτη φορά που
αποκαλύπτονται δάπεδα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στο Κίτιο-Παμπούλα, ενώ η
συνέχιση των ανασκαφών πιθανόν να φανερώσει ολοκληρωμένη στρωματογραφία από την
Ύστερη Εποχή του Χαλκού μέχρι την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Επίσης, με βάση τα νέα
ευρήματα, η θεωρία ότι η περιοχή περιβαλλόταν από τα αρχαία τείχη θα πρέπει να
αναθεωρηθεί.

PRESS RELEASE
EXCAVATIONS AT KITION-BAMBOULA 2016
The Department of Antiquities, Ministry of Transport, Communications and Works
announces the completion of the 2016 archaeological excavations of the French
Archaeological Mission at Kition. This was the Mission’s first campaign in the Northern part
of the site of Kition-Bamboula, conducted under the direction of S. Fourrier (MAEDI-CNRSLyon2 University). The fieldwork is part of the ongoing research program on the topography
of the ancient city of Kition in the Iron Age. The main objectives of the campaign were to test
the hypothesis that a portion of the Late Bronze Age city-wall ran in a Northern direction,
parallel to the harbour basin and to explore its relationships to an Early Iron Age settlement,
which was only partially exposed during a small sounding in 1976.
The team opened two trenches during this year’s investigations: the first (Sondage 10)
was opened in the North-East, in the area of the 1976 sounding and the second (Sondage 11)
in the North-West, at the highest point of the site. The excavation of the second area was
restricted to a small surface area (2,5 x 2,5 m) in order to observe the complete stratigraphy of
the site. The first layers of ancient occupation were reached at ca. 1 m under the modern
surface. They consist of a series of Hellenistic floors, above a Classical layer (with associated
walls). The excavation stopped on a Late Archaic layer (6 th c. BC). As a preliminary result,
this sounding confirms that the final phase of occupation at the site of Kition-Bamboula dates
to the Hellenistic period and that there is a shift during later periods towards other areas of
modern Larnaca. The continuation of the trench will hopefully yield a complete and
continuous stratigraphic sequence.
Sondage 10 (fig. 1), on the other hand, gives a full occupation sequence for the earlier
phases of habitation. Late Bronze Age (13th c. BC) layers are attested immediately above the
rock to the East. The presence of several deep holes (loci 867-869) invalidates the hypothesis
that this Late Bronze Age settlement was leaning on a portion of the city-wall. Most floors
and walls uncovered to the West of the trench date to the Late Geometric period (9th c. BC).
Restricted soundings under the floors demonstrate that they rest on earlier Geometric layers,
some of which can be dated to the 11th c. BC (fig. 2).
The preliminary results of this first campaign provide a new picture for the history of
occupation at the site. The first layers date to the 13 th cent. BC, that is to the time of the
foundation of the city of Kition. This is the first time that Late Bronze Age floors are found at
Kition-Bamboula, and the continuation of excavations will hopefully provide a full
stratigraphic sequence for the Late Bronze-Early Iron Age sequence. Besides, the generally
admitted hypothesis that the area was enclosed within the ancient city-walls needs to be
revised on the basis of the new evidence.

Εικ.1. Τομή 10
Fig. 1. Test trench (sontage) 10

Εικ. 2: Τμήμα αμφορίσκου της Πρωτο-Λευκής Γραπτής κεραμικής.
Fig. 2. Fragmentary amphoriskos of Proto-White Painted ware

