
 

 Τμήμα Αρχαιοτήτων, Μουσείου 1, Τ.Θ. 22024, 1516  Λευκωσία    
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy   Ιστοσελίδα - www.mcw.gov.cy/da    

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ  ΤΥΠΟΥ 

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ  ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΝΕΒΑΔΑΣ, ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ,  

ΣΤΗN  ΚΡΗΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ-ΆΗΣ ΓΙΩΡΚΗΣ, 2011 

 

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνει τη λήξη της 

ανασκαφικής περιόδου για το έτος 2011 από το Πανεπιστήμιο της Νεβάδας, Λας Βέγκας, 

κάτω από τη διεύθυνση του Καθ. Alan H. Simmons.  Το Πανεπιστήμιο της Νεβάδας 

συνέχισε τις μακροχρόνιες έρευνες που αφορούν τη μέση φάση μιας Πρώιμης Νεολιθικής 

θέσης (περίπου 7,800 π.Χ.) που βρίσκεται στους πρόποδες του Τροόδους κοντά στην Πάφο.  

Στόχος της σύντομης αυτής ανασκαφικής περιόδου, που διήρκησε από τις 11 μέχρι 22 

Σεπτεμβρίου 2011, ήταν η επαλήθευση με ανασκαφικά μέσα των αποτελεσμάτων της 

γεωφυσικής μελέτης.  Η προκαταρκτική γεωφυσική μελέτη, η οποία διεξήχθη το 2009 σε 

εμβαδόν 10Χ12 μ., υποδείκνυε την ύπαρξη τουλάχιστον τριών κυκλικών σημείων ή 

“hotspots” τα οποία θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν πολιτιστικά χαρακτηριστικά ή 

κατασκευές.  Σκοπός της αποστολής ήταν η ανασκαφική διερεύνηση επιλεγμένων 

περιοχών, έτσι ώστε να διαφανεί κατά πόσον η γεωφυσική μελέτη ήταν ακριβής στον 

εντοπισμό των ανωμαλιών και κατά πόσον οι ανωμαλίες οφείλονταν σε πολιτιστικά ή 

φυσικά χαρακτηριστικά.  

 

Συνολικά ανασκάφηκαν πέντε δοκιμαστικές τομές που καλύπτουν συνολικά 18 

τετραγωνικά μέτρα.  Η μεγαλύτερη τομή, Δοκιμαστική Τομή 1, έγινε σε χώρο που 

υποδείχθηκε από τη γεωφυσική μελέτη.  Σε βάθος λιγότερο από 30 εκ. παρουσιάστηκε μια 

σκληρή κυκλική επιφάνεια.  Κατόπιν περαιτέρω έρευνας, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε 

ομοιογενής μορφολογία και πιθανόν το σημείο αυτό να αντιπροσωπεύει περιοχή με 

κολλουβιακά χώματα που έχουν στερεοποιηθεί, πιθανότατα λόγω της φυσικής τοπογραφίας.   

Ερευνήθηκε επίσης ένας λάκκος (Δοκιμαστική Τομή 2, 1Χ1 μ.) βρισκόμενος στη βόρεια 

πλευρά της Δοκιμαστικής Τομής 1.  Η περιοχή αυτή επίσης παρουσίαζε ένα σκληρό φυσικό 

έδαφος.  Ανασκάφηκε μονάδα εντός της Δοκιμαστικής Τομής 1, μεγέθους 0.5Χ3 μ., η οποία 

αποκάλυψε τη φυσική στρωματογραφία κολλουβιακών χωμάτων, η οποία ακολουθείται από 

ασβεστολιθικά στρώματα βρισκόμενα πάνω σε καυκάλλα.  Η Δοκιμαστική Τομή 4, 

μεγέθους 1Χ1 μ., ανατολικά της Δοκιμαστικής Τομής 1, η οποία βρίσκεται σε περιοχή όπου 

ανασκάφηκαν πολιτιστικά χαρακτηριστικά, επίσης αποκάλυψε κολλουβιακά και 

ασβεστολιθικά χώματα.  Κατά τις πιο πάνω δοκιμαστικές τομές εντοπίστηκε περιορισμένος 

αριθμός αντικειμένων, κυρίως λίθινα εργαλεία, λίγα οστά και μερικά μικρά όστρακα 

κεραμεικής.   



 

 

 

Τέλος, ανασκάφηκε η Δοκιμαστική Τομή 5, η οποία βρίσκεται σε ένα άλλο σημείο που 

υπέδειξε η γεωφυσική έρευνα.  Το σημείο αυτό είχε μέγεθος 1Χ1 μ. και βρισκόταν σε 

βάθος 2 μέτρων σε προηγουμένως ανασκαμμένη περιοχή.  Σε αντίθεση με τις άλλες τομές, 

στην τομή αυτή εντοπίστηκε στρώμα με περισσότερο πολιτιστικό υλικό, κυρίως λίθινα 

εργαλεία.  Περίπου 8 μ. κάτω από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους εντοπίστηκε μια 

ανωμαλία, η οποία ερμηνεύθηκε πιθανώς ως νεολιθικός λάκκος.  Εντός της περιοχής αυτής 

ανασκάφηκε μεγάλη ποσότητα λίθινων εργαλείων, ενώ δεν εντοπίστηκε καθόλου 

κεραμεική.   Ανασκάφηκαν 10 εκ. οπόταν οι εργασίες εντός της Δοκιμαστικής Τομής 5 

διακόπηκαν λόγω των δυσκολιών που συνεπάγονται σε βαθιά ανασκαφή μικρής (1Χ1 μ) 

μονάδας.  Ο λάκκος αυτός πιθανόν να είναι το σημείο που εντοπίστηκε κατά τη γεωφυσική 

έρευνα. 

 

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας είχαν ενδιαφέρον από την άποψη 

ότι εντόπισαν με ακρίβεια τις ανωμαλίες της στρωματογραφίας.  Εντούτοις οι ανωμαλίες 

αυτές, ή τουλάχιστον οι πρώτες τομές που διεξήχθηκαν, φαίνεται να είναι προϊόν φυσικών 

και όχι πολιτιστικών παραγόντων.  Αυτό καθιστά αβέβαιη τη χρησιμότητα των γεωφυσικών 

ενδείξεων σε μελλοντικές έρευνες.  Παρόλα αυτά, κατέστη εφικτή η καταγραφή της 

φυσικής στρωματογραφίας, καθώς και η οριοθέτηση της νότιας πλευράς του χώρου. 

 


