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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 

ΑΝΑΚΑΥΕ ΣΗ ΘΕΗ ΑΛΑΜΠΡΑ-ΜΟΥΤΤΕΣ, 2012 

Σο Τπουργεύο υγκοινωνιών και Έργων, Σμόμα Αρχαιοτότων, ανακοινώνει την 

ολοκλόρωςη των φετινών αναςκαφικών ερευνών ςτη θϋςη Αλϊμπρα-Μούττεσ 

(επαρχύα Λευκωςύασ) που χρονολογεύται ςτη Μϋςη Εποχό του Φαλκού. Σην 

αποςτολό διευθύνει ο αρχαιολόγοσ Andrew Sneddon του Πανεπιςτημύου του 

Queensland, μαζύ με τουσ Greg Deftereos και Tom Rymer. Οι τελευταύεσ 

αναςκαφϋσ ςτην περιοχό εύχαν διεξαχθεύ από το Πανεπιςτόμιο Cornell τη 

δεκαετύα του ’80 με επικεφαλό τον John Coleman. 

Οι φετινϋσ αναςκαφϋσ διεύρυναν τισ γνώςεισ μασ  για την ϋκταςη αυτόσ τησ 

ςημαντικόσ αρχαιολογικόσ θϋςησ τησ Μϋςησ Εποχόσ του Φαλκού αφού 

αποκαλύφθηκαν τα κατϊλοιπα μιασ οικύασ 3500 χρόνων, περύπου 300 μϋτρα 

από την αναςκαφό του Πανεπιςτημύου του Cornell. Από αυτό το κτύςμα ςώζεται 

ϋνα ςτενό ορθογώνιο δωμϊτιο 5 Φ 4 μϋτρων  με χαμηλϋσ πϋτρινεσ βϊςεισ 

τοιχωμϊτων που κϊποτε ςτόριζαν τούχουσ  καταςκευαςμϋνουσ από πόλινεσ 

πλύνθουσ, παρόμοιουσ με τουσ τούχουσ των  παραδοςιακών οικιών που ςώζονται 

ςόμερα ςτην Αλϊμπρα.  

Η οικύα ςώζει ϋναν καλϊ διατηρημϋνο αποθηκευτικό χώρο με τουλϊχιςτον ϋξι 

μεγϊλουσ αποθηκευτικούσ πύθουσ που πιθανώσ να περιεύχαν προώόντα όπωσ 

ςιτηρϊ, νερό και ελαιόλαδο.  Άλλα αντικεύμενα που βρϋθηκαν εύναι μια 

μπρούντζινη πόρπη, μια ςπϊνια μπρούντζινη ςμύλη, όπωσ και εργαλεύα για την 

υφαντικό και περύτεχνα ζωγραφιςμϋνα κεραμικϊ αγγεύα. Η οικύα φαύνεται να 

καταςτρϊφηκε από φωτιϊ γύρω ςτο 1600 π.Φ. γεγονόσ που ύςωσ εξηγεύ την 

κατϊςταςη διατόρηςόσ τησ.  

Σο ϋργο διενεργόθηκε μετϊ από ςύςταςη του Σμόματοσ Αρχαιοτότων το οπούο 

ενημερώθηκε για την ύπαρξη ευρημϊτων ςτα περύχωρα του ςημερινού χωριού 

τησ Αλϊμπρασ. Σην ομϊδα από το Πανεπιςτόμιο του Queensland ςτόριξαν θερμϊ 

τόςο ο Δόμαρχοσ τησ Αλϊμπρασ όςο και οι κϊτοικοι του χωριού. Η ομϊδα ελπύζει 

να επιςτρϋψει ςτην Κύπρο το 2013 για τη διεξαγωγό περαιτϋρω διερευνόςεων 

για να εμπλουτιςτεύ ακόμα πιο πολύ η γνώςη μασ για αυτόν τον ενδιαφϋρον 

αρχαιολογικό χώρο και για τη Μϋςη Εποχό του Φαλκού.  
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Μικρό ακϋραιο αγγείο από τισ αναςκαφϋσ ςτη θϋςη Αλϊμπρα-Μούττεσ, 2012 

 

 

 

 

Αποθηκευτικό αγγείο πϋραν του 1 μϋτρου ύψουσ (ϋνα από ϋξι παρόμοια αγγεία που 

αποκαλύφθηκαν ςε δωμϊτιο αρχαίασ οικίασ), Αλϊμπρα- Μούττεσ, 2012 


