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 Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοινώνει τη λήξη της φετινής αρχαιολογικής έρευνας 

στην παράκτια ζώνη του χωριού Πύλα, στη νότια ακτή της Κύπρου, υπό τη διεύθυνση των: 

R. Scott Moore (Indiana University of Pennsylvania), William R. Caraher (University of 

North Dakota) και David Pettegrew (Messiah Colllege). Από το 2003 μια διεθνής ομάδα 

ερευνητών, υπό τη διεύθυνση των πιο πάνω, διεξάγει έρευνα στην περιοχή, 

καταγράφοντας έναν οικισμό που χρονολογείται από την Αρχαϊκή μέχρι την Ύστερο 

Ρωμαϊκή περίοδο. Κατά τη φετινή χρονιά, η ομάδα φωτογράφησε ολόκληρο το χώρο, 

έκανε χρήση του ραντάρ διείσδυσης εδάφους (ground penetrating radar) και διεξήγαγε 

διάφορα πειράματα για να χρονολογήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα αποτελέσματα των 

ερευνών των περασμένων χρόνων. Οι εργασίες αυτές θα επιτρέψουν στην ομάδα να ορίσει 

με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σχέση μεταξύ επιφανειακών ευρημάτων και ευρημάτων που 

βρίσκονται ακόμη καταχωμένα στο έδαφος.  

 

 Ένα άλλο μέρος της ομάδας διεξήγαγε έρευνα στο Επαρχιακό Μουσείο Λάρνακος 

όπου κατέγραψε τα περίπου 13,000 κινητά ευρήματα που συλλέχθηκαν μεταξύ του 2003 

και σήμερα. Τα κεραμικά και λίθινα αντικείμενα και τα αρχιτεκτονικά μέλη δείχνουν ότι 

στο χώρο ζούσε μια δραστήρια κοινότητα η οποία διατηρούσε εμπορικές σχέσεις με 

ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου. Από τη μελέτη των ευρημάτων συμπεραίνεται ότι η 

θέση στην περιοχή Βίγλα υπήρξε οχυρωμένος οικισμός που χρονολογείται από την 

Αρχαϊκή μέχρι την Ελληνιστική περίοδο. Ο οικισμός αυτός διέθετε οχυρωματικό τείχος 

και εδώ βρέθηκαν και μεγάλες ποσότητες κεραμικής καθημερινής χρήσεως. Ο οικισμός 

αυτός είναι ασυνήθιστος για τα δεδομένα της Κύπρου και πιθανόν να λειτουργούσε ως 

βάση φρουράς που προστάτευε το ανατολικό τμήμα του Κιτίου και τον κόλπο της 

Λάρνακας. Κατά την Ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο και τα Πρωτοχριστιανικά χρόνια, η πόλη 

Κουτσοπέτρια απλωνόταν κατά μήκος της πεδιάδας της παραλίας κάτω από τη Βίγλα. Ο 

οικισμός αυτός φαίνεται να ήταν μια ζωηρή και κοσμοπολίτικη εμπορική πόλη και πιθανόν 

να καταστράφηκε από σειρά σεισμών. Η κεραμική από το χώρο αυτό υποδηλώνει 

πολιτιστικούς δεσμούς με τη Μικρά Ασία, τη Βόρεια Αφρική, την Αίγυπτο και το Αιγαίο. 

Οι εργασίες για την ετοιμασία της τελικής δημοσίευσης έχουν ήδη ξεκινήσει. 
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