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Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοινώνει τη λήξη των ανασκαφών για το 2010 στη θέση 

Πολιτικό-Τρουλλιά που χρονολογείται στην Εποχή του Χαλκού και βρίσκεται 

περίπου 25 χλμ νοτιοδυτικά της Λευκωσίας, κοντά στο Μοναστήρι του Αγίου 

Ηρακλειδίου, στους πλούσιους σε χαλκό πρόποδες της οροσειράς του Τροόδους. Οι 

ανασκαφές διενεργήθηκαν υπό τη διεύθυνση των Δρ. Steven Falconer και Patricia 

Fall από το Arizona State University.  

 

Οι φετινές έρευνες απεκάλυψαν εκτεταμένα κατάλοιπα της κοινότητας της Εποχής 

του Χαλκού (περ. 2000-1500 π.Χ.) η οποία υπήρξε η πρόγονος κοινότητα της 

αρχαίας Ταμασσού, της έδρας ενός σημαντικού βασιλείου των Γεωμετρικών χρόνων. 
Οι έρευνες του 2010 έφεραν στο φως μια σειρά από οικιστικές μονάδες που 

περιβάλλουν μια κοινόχρηστη εσωτερική αυλή, η οποία διατηρεί πολλά στοιχεία που 

υποδηλώνουν κτηνοτροφικές ασχολίες, επεξεργασία σιτηρών, μεταλλουργικές 

δραστηριότητες (επεξεργασία χαλκού) και υψηλού επιπέδου κεραμική τεχνολογία. Οι 

ενδείξεις αυτές χρονολογούνται στη Μέση Εποχή του Χαλκού, λίγο πριν ιδρυθούν οι 

πόλεις της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα στη θέση 

Πολιτικό-Τρουλλιά φθάνουν σε βάθος μέχρι και τέσσερα μέτρα κάτω από τη 

σημερινή επιφάνεια του εδάφους, καθιστώντας τη θέση αυτή ως μια από τις 

στρωματογραφικά βαθύτερες αρχαιολογικές θέσεις στην Κύπρο. Η αρχαιολογική 

επισκόπηση της γύρω περιοχής έδειξε ότι οι λόφοι που περιβάλλουν τη θέση 

Πολιτικό-Τρουλλιά έχουν τύχει έντονης γεωργικής εκμετάλλευσης για αιώνες, 

πιθανόν από την Εποχή του Χαλκού. Οι αρχαίοι κάτοικοι της θέσης Πολιτικό-

Τρουλλιά καλλιεργούσαν σταφύλι και ελιές και βοσκούσαν πρόβατα, αίγες, βοοειδή 

και χοίρους. Επίσης κυνηγούσαν μεγάλο αριθμό ελαφιών και άγριας αίγας.  

 

Τα αποτελέσματα των ερευνών στη θέση Πολιτικό-Τρουλλιά ρίχνουν φως στις 

γεωργικές και μεταλλευτικές κοινότητες οι οποίες έθεσαν τα θεμέλια για την 

μετέπειτα αστικοποιημένη Κύπρο. Οι Δρ. Falconer και Fall είναι ιδιαίτερα 

ευγνώμονες για την ευγενική στήριξη, ενθάρρυνση και φιλία που έχουν δείξει στο 

πρόγραμμα οι κάτοικοι των κοινοτήτων Πέρα Ορεινής και Πολιτικού και ιδιαίτερα 

στους κοινοτάρχες Κώστα Μηλιώτη και Ανδρέα Βοσκαρή. Αναμένεται ότι οι 

ανασκαφές του Arizona State στη θέση Πολιτικό-Τρουλλιά θα συμβάλουν στην 

καλύτερη κατανόηση της πρώιμης ιστορίας της περιοχής των Πέρα Ορεινής και 

Πολιτικού αλλά και των γειτονικών σύγχρονων χωριών. 
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