Ανασκαφές στη θέση Πολιτικό-Τρουλλιά, 2011
Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοινώνει τη
λήξη της ανασκαφικής έρευνας του 2011 στη θέση Πολιτικό-Τρουλλιά που
χρονολογείται στην Εποχή του Χαλκού (περ. 2000 – 1500 π.Χ.). Οι ανασκαφές
διεξήχθησαν υπό τη διεύθυνση των Δρ. Steven Falconer και Δρ. Patricia Fall του Arizona
State University. Η θέση Πολιτικό-Τρουλλιά βρίσκεται 25 χιλιόμετρα της Λευκωσίας,
κοντά στο Μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου, στους πλούσιους σε χαλκό πρόποδες της
οροσειράς του Τροόδους.
Οι ανασκαφές του 2011 απεκάλυψαν εκτεταμένα κατάλοιπα της κοινότητας της
Εποχής του Χαλκού, η οποία υπήρξε η πρόγονος κοινότητα της αρχαίας Ταμασού, της
έδρας ενός από τα σημαντικότερα βασίλεια της Γεωμετρικής περιόδου στην Κύπρο. Οι
ανασκαφές έφεραν στο φως ένα ζεύγος μεγάλων διαστάσεων δημόσιων κτιρίων όπως
επίσης και οικιστικές μονάδες που βρίσκονται περιμετρικά τους. Μια δημόσια αυλή
βρέθηκε δίπλα από έναν επιμήκη εξωτερικό διάδρομο η επιφάνεια του οποίου φέρει
διαδοχικά στρώματα αποτελούμενα από κεραμικά θραύσματα, ζωικά οστά και άλλα
υλικά τα οποία απέρριπτε η κοινότητα του Πολιτικού-Τρουλλιά. Στην αυλή του χωριού
αποκαλύφθηκε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αντικείμενα που βρέθηκαν το 2011: ένα
λίθινο σανιδόσχημο ειδώλιο ύψους 40 εκ. Πρόκειται για γυναικείο ειδώλιο αφού στην
επιφάνειά του σώζεται εγχάρακτο ηβικό τρίγωνο. Η αφαιρετική απόδοση της μορφής
είναι ιδιαίτερα συχνό χαρακτηριστικό των κυπριακών σανιδόσχημων ειδωλίων, τα οποία
όμως είναι συνήθως κατασκευασμένα από πηλό και έχουν πολύ μικρότερες διαστάσεις.
Έχουν επίσης βρεθεί και μεγάλα λίθινα τριβεία και υψηλής ποιότητας Ερυθροστιλβωτά
κύπελλα που σε κάποιες περιπτώσεις διατηρούν και διακοσμημένες προχοές. Στο
εσωτερικό μιας οικίας, βρέθηκε αριθμός θρυμματισμένων αγγείων και κυπέλλων που
φέρουν γραπτό διάκοσμο. Τα αγγεία αυτά βρέθηκαν πάνω σε δάπεδό που διατηρεί
πλίνθινους αποθέτες οι οποίοι υποδηλώνουν αποθήκευση και επεξεργασία αγροτικών
προϊόντων.
Τα αρχαιολογικά στρώματα στη θέση Πολιτικό-Τρουλλιά φθάνουν σε βάθος
τεσσάρων μέτρων κάτω από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους καθιστώντας τη θέση
αυτή ως μια από τις βαθύτερες στρωματογραφικά θέσεις ολόκληρης της Κύπρου. Η
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αρχαιολογική επισκόπηση του περιβάλλοντος χώρου έδειξε ότι στους λόφους γύρω από
το Πολιτικό-Τρουλλιά είχαν δημιουργηθεί αναβαθμίδες και ίσως η εκμετάλλευση των
λόφων αυτών για γεωργικούς σκοπούς να ανάγεται ακόμη και στην Εποχή του Χαλκού.
Οι αρχαίοι κάτοικοι του Πολιτικού-Τρουλλιά καλλιεργούσαν σταφύλι και ελιές και
βοσκούσαν πρόβατα, αίγες, βοοειδή και χοίρους. Επίσης κυνηγούσαν ελάφια και άγριες
αίγες. Τα αποτελέσματα των ερευνών στη θέση Πολιτικό-Τρουλλιά ρίχνουν φως στη ζωή
των γεωργικών και μεταλλευτικών αυτών κοινοτήτων ο πολιτισμός των οποίων αποτελεί
το θεμέλιο λίθο για τις απαρχές του αστικοποιημένου πολιτισμού της Κύπρου.
Ο Δρ. Falconer και η Δρ. Fall είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες για την ευγενική
στήριξη, παρότρυνση και φιλία που έχουν προσφέρει στα μέλη του προγράμματος οι
κάτοικοι των χωριών Πέρα (Ορεινής) και Πολιτικού και ιδιαίτερα στους κοινοτάρχες
Κώστα Μηλιώτη και Ανδρέα Βοσκάρη και στο Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου
Περάτων Παναγιώτη Κύρου. Οι ανασκαφές του Arizona State University στο ΠολιτικόΤρουλλιά έχουν στόχο να ρίξουν φως στην αρχαία κληρονομιά στα Πέρα, στο Πολιτικό
και στα γειτονικά τους χωριά.
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