
ΚΟΥΚΛΙΑ-ΠΑΛΑΙΠΑΦΟΣ: Η ΑΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 

(2006-2010): ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοινώνει τη 

συμπλήρωση των φετινών ανασκαφών (2010) που διεξάγει η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου στα Κούκλια Παλαιπάφου υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας 

Μαρίας Ιακώβου.  

 

 Πρωταρχικός στόχος του μακροπρόθεσμου ερευνητικού προγράμματος Παλαιπάφου, 

που εγκαινιάστηκε το 2006, είναι η αναζήτηση και ανασύνθεση της δομής του αστικού 

περιβάλλοντος της αρχαίας πολιτείας, η οποία κατά τη 2η και 1η χιλιετία π.Χ. εκτεινόταν γύρω 

από το ιερό της Πάφιας Αφροδίτης. Σκόρπια αρχαιολογικά τεκμήρια εκτείνονται σε μια ακτίνα 

δυο χιλιομέτρων γύρω από το ιερό της Αφροδίτης και επιζητούν ένα συνολικό πρόγραμμα 

προστασίας και ανάδειξης.  Για αυτούς τους λόγους, το πρόγραμμα πεδίου της Παλαιπάφου 

σχεδιάστηκε εκ των προτέρων σε μια ψηφιακή πλατφόρμα Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών, η οποία εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται συνεχώς με νέα δεδομένα, και αποτελεί 

ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης του αρχαιο-περιβάλλοντος. 

 

 
 

 

 



 Από τα μέσα περίπου της 2ης χιλιετηρίδας π.Χ μέχρι τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ, η 

περιοχή της Πάφου υπήρξε μια ανεξάρτητη πολιτικό-οικονομική οντότητα στην Κύπρο. Η 

αρχαία Πάφος (σήμερα γνωστή ως Κούκλια-Παλαίπαφος) ιδρύθηκε ως λιμάνι στην Ύστερη 

Εποχή του Χαλκού (μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ.), και εξελίχθηκε γρήγορα (από τον 13ο αι. π.Χ.) 

σε οικονομική και πολιτική πρωτεύουσα του ανεξάρτητου βασιλείου της Πάφου ενώ στις αρχές 

του 12ου αιώνα π.Χ. διέθετε κεντρική διοικητική εξουσία που ήταν υπεύθυνη για το δύσκολο 

έργο ανέγερσης ενός μνημειακού ιερού τεμένους. Ο ρόλος του τεμένους ήταν σημαντικός και 

δεν περιοριζόταν εντός του ιερού χώρου αφού προστάτευε τα κοιτάσματα χαλκού και ήλεγχε το 

λιμάνι και τις εξαγωγές. Υπήρξε δηλαδή ο πυρήνας της οικονομικής και πολιτικής ζωής στο 

βασίλειο της Πάφου χίλια χρόνια πριν από την κατάλυση των κυπριακών βασιλείων από το 

Πτολεμαίο Α΄ (300 π.Χ.).  

 

 Οι συστηματικές έρευνες από το 2006 μέχρι το 2010 (γεωφυσικές επισκοπήσεις και 

ακολούθως ανασκαφικές έρευνες) του Πανεπιστημίου Κύπρου, που μέχρι στιγμής έχουν 

επικεντρωθεί  στους λόφους Μαρτσέλλο και Χατζηαπτουλλά - βρίσκονται ο ένας 

Βορειοανατολικά και ο άλλος Ανατολικά του μνημειακού τεμένους της Κύπριδας - ανέδειξαν 

την έκταση και την πολυπλοκότητα των αμυντικών μνημείων που είχε αναγείρει η δυναστεία 

της Πάφου - βασιλείς και συνάμα αρχιερείς της Παφίας θεάς - στην Εποχή του Σιδήρου. 

Εικάζεται ότι στα Αρχαϊκά χρόνια, το ψηλότερο οροπέδιο του λόφου Μαρτσέλλος λειτούργησε 

ως η πρώτη τειχισμένη ακρόπολη του βασιλείου. Μετά την καταστροφή που δέχτηκε στις αρχές 

του 5ου αι. π.Χ. (πιθανόν στα πλαίσια της Ιωνικής επανάστασης), το διοικητικό κέντρο πρέπει 

να μεταφέρθηκε στο ψηλότερο οροπέδιο του Χατζηαπτουλλά, όπου ένα μνημειακό ανακτορικό 

οικοδόμημα περικλείεται από ισχυρό τείχος που, μέχρι στιγμής, εντοπίζεται στα βόρεια και 

ανατολικά. 

 

 Η αποστολή του 2010 συνέχισε την έρευνα στον Χατζηαπτουλλά αλλά επίσης 

διενήργησε για πρώτη φορά έρευνα στο δυτικό τμήμα της περιοχής Αρκάλου, η οποία βρίσκεται 

ανάμεσα στο ιερό και στον Χατζηαπτουλλά. Στην περιοχή αυτή είχε διενεργηθεί γεωφυσική 

έρευνα το 2007 με θετικά αποτελέσματα. Στο ανατολικό τμήμα της Αρκάλου βρίσκεται η κλιτής 

με τον κτιστό τάφο, τον γνωστό ως «Σπήλαιο της Ρήγαινας». Όμως, παρά την εξαιρετικά 

προνομιακή της θέση (νότια της Ευρετής, βόρεια της περιοχής Τερατσούδια και δυτικά του 

Χατζηαπτουλλά), η δυτική Αρκάλου δεν φαίνεται να απετέλεσε τμήμα του αστικού ιστού της 

πρωτεύουσας. Τα μεγάλα σύνολα οστράκων που προήλθαν από τις δοκιμαστικές τομές, οι 

οποίες έφτασαν μέχρι και τον φυσικό βράχο, δεν καταδεικνύουν χρήση της περιοχής κατά την 

Εποχή του Χαλκού, αλλά ούτε και πριν από τον 4ο αι. π.Χ. Τα φτωχά οικιστικά κατάλοιπα που 

εντοπίστηκαν (επαναχρησιμοποιημένο οικοδομικό υλικό και ερυθρή ώχρα πάνω στο πεσμένο 

επίχρισμα των τοίχων) πρέπει να ανήκουν στην ύστερη Κλασική ή και την Ελληνιστική περίοδο. 

Είναι πιθανόν ότι η περιοχή Αρκάλου (δυτική) να μην είχε κατοικηθεί πριν από τον 4ο αιώνα 

π.Χ. Κατά την περίοδο αυτή, η βασιλική διοίκηση, υπό το Νικοκλή, θα άρχιζε τη μεταφορά της 

κοντά στο νέο λιμάνι που διέθετε η Νέα Πάφος. Κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο, η 

έδρα των βασιλέων της Πάφου μετατράπηκε σε χώρο προσκυνήματος, ο αστικός ιστός άλλαξε 

δραματικά και άρχισε να αποκαλείται Παλαίπαφος. 

 



 Στον Χατζηαπτουλλά οι ανασκαφές συνεχίστηκαν  προς τη βορειοδυτική και ανατολική 

τομή του τείχους. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα των δύο περιόδων ανασκαφής στο ιδιαίτερα 

καλά οχυρωμένο αυτό οροπέδιο, από το οποίο η θέα προς την ακτή και το ιερό είναι ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή, είναι το γεγονός ότι ο χώρος αυτός αποτελούσε σημαντικό οικιστικό θύλακα της 

αρχαίας Πάφου κατά τον 13ο και 12ο αι. π.Χ. Είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται οικισμός της 

ύστερης Εποχής του Χαλκού πάνω στον Χατζηαπτουλλά. Ανάμεσα στις μεγάλες ποσότητες 

διαγνωστικών κεραμικών οστράκων βρέθηκαν και τα εξής: μια κατακόρυφη λαβή που διατηρεί 

σφραγίδα, ένα μεγάλο αριθμό γραπτών ακόμη και εικονιστικών οστράκων της Ύστερης Εποχής 

του Χαλκού, αλλά και άγραφων (από λουτήρες και αποθηκευτικά αγγεία). 

Τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες του ερευνητικού προγράμματος Παλαιπάφου 

υποδηλώνουν ότι τα διάφορα τμήματα της αρχαίας πόλης (π.χ. οικιστικά, διοικητικά, βιοτεχνικά 

κ.ά) δεν είναι δυνατόν να είχαν αναπτυχθεί εντός μιας ενιαίας εντοιχισμένης περιοχής (intra 

muros). Είναι πιο πιθανόν οι εδικής χρήσεως χώροι, μεταξύ των οποίων ο ιερός χώρος του ναού, 

να καταλάμβαναν ξεχωριστά τμήματα των αναβαθμίδων του οροπεδίου (Μαρτσέλλο, 

Μάντισσα, Ευρετή, Χατζηαπτουλλά και Αλώνια), τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με στενές 

κοιλάδες και ρεματιές. 

 

 Στην ανασκαφική έρευνα του 2010 συμμετείχαν εθελοντικά 28 κύπριοι φοιτητές, οι 

πλείστοι για τρίτη συνεχή χρονιά. Από αυτούς, οι επτά είναι υποψήφιοι διδάκτορες αρχαιολογίας 

σε πανεπιστήμια της Γαλλίας, των ΗΠΑ, του Εδιμβούργου, της Κύπρου και της Οξφόρδης, και 

οι υπόλοιποι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.  

 

 


