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To Τπνπξγείν πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, Σκήκα Αξραηνηήησλ, αλαθνηλώλεη ηε ιήμε ηεο πξώηεο
εξεπλεηηθήο πεξηόδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ‘Kourion Urban Space Project’ (KUSP). Οη έξεπλεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ δηεμάγνληαη ζηνλ Αξραηνινγηθό Υώξν ηνπ Κνπξίνπ (Δπαξρία
Λεκεζνύ), ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Γξνο. Thomas W. Davis ηνπ Tandy Institute of Archaeology
ζην Southwestern Baptist Theological Seminary ζην Fort Worth Texas, ΗΠΑ. Ο Γξ. Davis
δηεηέιεζε θαη Γηεπζπληήο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Κππξηαθώλ Αξραηνινγηθώλ Δξεπλώλ
(CAARI) από ην 2003 κέρξη ην 2011. Η θνηλνπξαμία ηνπ KUSP απνηειείηαη επίζεο από ην
Αξραηνινγηθό Ιλζηηηνύην Απζηξαιίαο θαη ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Σν πξόγξακκα ζηνρεύεη λα
αλαπηύμεη ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ζηνλ ίδην ρώξν, όπσο γηα
παξάδεηγκα ην Kourion Mapping Project (KMP), νύησο ώζηε λα εκπινπηηζηνύλ νη γλώζεηο καο
ζρεηηθά κε ην αζηηθό ηνπίν ηνπ αξραίνπ Κνπξίνπ θαη, θαη’επέθηαζε ηεο Ύζηεξν-Ρσκατθήο
Κύπξνπ. Ο Γξ. Davis ππήξμε ν θύξηνο εξεπλεηήο ηνπ KMP κεηά ηνλ πξόσξν ζάλαην ηεο Γξνο
Danielle Parks.
Μεηά από παξάθιεζε ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ ε νκάδα ηνπ KUSP, πνπ
πεξηιακβάλεη θνηηεηέο θαη θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο, άιιαμε ηνλ πξνγξακαηηζκέλν ρώξν
έξεπλαο νύησο ώζηε λα δηεξεπλεζεί κηα πεξηνρή ε νπνία δελ είρε εμεηαζηεί πνηέ. Η πεξηνρή
απηή απιώλεηαη ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο βαζηιηθήο θαη λνηηνδπηηθά ηεο νηθίαο γλσζηήο σο
‘Earthquake House’ (Οηθία ηνπ εηζκνύ). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αξραηνινγηθώλ εξεπλώλ ζε
ηξεηο ηνκέο (3Υ3κ.) ε νκάδα αλαθάιπςε θαηάινηπα ηξηώλ ςεθηδσηώλ δαπέδσλ, ηα νπνία είραλ
κεηαθηλεζεί από ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε ιόγσ ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο. ηε ζπλέρεηα ε νκάδα
ηνπ KUSP πξνρώξεζε ζε κεξηθή αλαζθαθή δύν μερσξηζηώλ ςεθηδσηώλ θαη ελόο ηκήκαηνο
δαπέδνπ, πξνεηνηκάδνληαο ηα γηα ζπληήξεζε. Σα ςεθηδσηά είραλ πξνεγνπκέλσο εθηεζεί ζηηο
βξνρέο θαη ε θαηάζηαζή ηνπο είρε επίζεο επεξεαζηεί θαη από ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο. Σν
ηκήκα ηνπ δαπέδνπ, απνηειείην από ιεπθέο ςεθίδεο, είρε κέγεζνο 50Υ50 εθ. θαη ζπλδέεηαη κε
κηα δεμακελή. ηα βόξεηα ηνπ ηκήκαηνο απηνύ απνθαιύθζεθε ςεθηδσηό δάπεδν ζε πνιύ θαιή
θαηάζηαζε δηαηήξεζεο κε δηαζηάζεηο 5Υ3 κ. Σν δάπεδν απνηειείηαη από ιίζηλεο ςεθίδεο ζε
ηξία δηαθνξεηηθά ρξώκαηα θαη πηζαλόλ λα ζώδεη θαη ςεθηδσηή παξάζηαζε, παξόιν πνπ απηό ζα

δηεπθξηληζηεί ζε κειινληηθέο έξεπλεο. Σν δάπεδν απηό ζπληεξείηαη από ηελ εμεηδηθεπκέλε
νκάδα ζπληήξεζεο ςεθηδσηώλ ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Γξ.
Διεπζέξηνπ Υαξαιάκπνπο. Έλα ηξίην ηκήκα ςεθηδσηνύ δαπέδνπ εληνπίζηεθε πεξίπνπ 3 κ. πην
θάησ, θαηά κήθνο ησλ νξίσλ ηεο ζέζεο. Σν ςεθηδσηό απηό βξηζθόηαλ ζην κεγαιύηεξό ηνπ
κέξνο θαιπκκέλν από έλα κεγάιν νγθώδεο ηκήκα θπζηθνύ βξάρνπ ην νπνίν είρε δηαβξσζεί θαη
θαηέιεμε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ζέζεο. Η νκάδα κεηαθίλεζε ην
βξάρν θαη απνθάιπςε έλα ςεθηδσηό δάπεδν κε δηαζηάζεηο 2Υ2 κ. Σν δάπεδν απηό
ζπληεξήζεθε από ηελ νκάδα ζπληήξεζεο ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ θαη ζηε ζπλέρεηα
θαηαρώζεθε. Η ζπληήξεζε εκθάληζε γεσκεηξηθά κνηίβα απνηεινύκελα από ξόκβνπο θαη
αγθπισηνύο ζηαπξνύο.
Οη αλαζθαθέο ηνπ KUSP απνθάιπςαλ επίζεο κηα εγθαηάζηαζε λεξνύ κε δηαζηάζεηο 9.6Υ1.7κ.
ε νπνία ππνινγίδεηαη όηη έρεη βάζνο πεξίπνπ 82 εθ. Η εγθαηάζηαζε απηή επίζεο βξίζθεηαη ζην
απόηνκν άθξν ηνπ ρώξνπ θαη κόλν ηα ζεκέιηα ηεο ζώδνληαη. Βάζεη ηνπ πιηθνύ πνπ βξέζεθε ζηα
ζεκέιηά ηνπ, ην θηίζκα ρξνλνινγείηαη κεηαμύ ηνπ 450 θαη 525 κ.Υ. Η ιεθάλε είρε ηξνπνπνηεζεί
δύν θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηεο θαη θαίλεηαη λα είρε εγθαηαιεηθηεί ρσξίο λα
θαηαζηξαθεί.
Σν εξεπλεηηθό πξόγξακκα KUSP έρεη απνθαιύςεη έλα ηκήκα Βπδαληηλνύ αζηηθνύ ηνπίνπ πνπ
ρξνλνινγείηαη κεηά ηνπο ζεηζκνύο ηνπ 4νπ αηώλα κ.Υ. ζε κηα πεξηνρή όπνπ θαηά ηα Ρσκατθά
ρξόληα ζα ήηαλ εθηεζεηκέλνο ν θπζηθόο βξάρνο. Οη θάηνηθνη ηεο Βπδαληηλήο πεξηόδνπ
δηακόξθσζαλ ην ηνπίν δεκηνπξγώληαο αλαβαζκίδεο, νύησο ώζηε λα ππάξρεη πξόζβαζε ζε λέεο
πεγέο λεξνύ (δεμακελέο), νη νπνίεο ζα ήηαλ απαξαίηεηεο, δεδνκέλεο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ
θύξηνπ πδξαγσγείνπ από ζεηζκό ην 365 κ.Υ. ηελ πεξηνρή ππήξρε επίζεο ηνπιάρηζηνλ έλα
θηίζκα πνπ ζπλδέεηαη κε εύπνξνπο θαηνίθνπο. Σν θηίζκα βξίζθεηαη ζην άθξν ηνπ ρώξνπ ζε
πξνλνκηνύρα ζέζε, όπνπ θπζνύλ νη δξνζεξνί ζαιάζζηνη άλεκνη. Βάζεη ησλ ςεθηδσηώλ
δαπέδσλ, ην θηίζκα απηό ίζσο λα ήηαλ κηα αζηηθή έπαπιε ζύγρξνλε ηεο Οηθίαο ηνπ Δπζηνιίνπ.
Οη κειινληηθέο αλαζθαθέο ζα βνεζήζνπλ ζηε ρξνλνιόγεζε θαη πεξεηαίξσ εξκελεία ησλ
θηηξίσλ απηώλ.
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