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Ο πρώιμος αποικισμός της Κύπρου

Εισαγωγή

Εισαγωγή
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση και η διερεύνηση των
αποτελεσμάτων της ερευνητικής δράσης που έλαβε χώρα στη Κύπρο τα τελευταία
δεκαπέντε χρόνια, γύρω από το θέμα της αρχής της νεολιθικής πολιτιστικής φάσης
του νησιού, μια φάση η οποία μέχρι πρόσφατα υπήρξε ένα από τα πιο σκοτεινά
σημεία της αρχαιολογίας της Κυπριακής προϊστορίας.
Η πρώιμη αυτή περίοδος της προϊστορίας της Κύπρου μέχρι πρόσφατα
συνδεόταν στενά με τον «πολιτισμό της Χοιροκοιτίας» (8η χιλιετία Β.Ρ), αφού μέχρι
την δεκαετία του 1980 υπήρξε η μόνη ένδειξη της πρώτης ανθρώπινης παρουσίας στο
νησί, γεγονός που αυτόματα συνδέθηκε με το αφετηριακό στάδιο του νεολιθικού
πολιτισμού της νήσου. Η εξειδικευμένη έρευνα πολλών νέων αρχαιολογικών θέσεων
τις τελευταίες δύο δεκαετίες άλλαξε ριζικά τη μέχρι τότε εικόνα αφού νέες θέσεις
έφεραν στο φως στοιχεία που συνδέονται με το γεγονός ύπαρξης μιας «απώτερης»
προϊστορίας στη Κύπρο.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια επισκόπηση της ιστορικής έρευνας που έλαβε
χώρα στη Κύπρο από τη στιγμή της ανακάλυψης της πρώτης νεολιθικής θέσης στο
νησί τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Στόχος της επισκόπησης είναι η
παρουσίαση των ραγδαίων εξελίξεων που διαδραματίστηκαν ειδικά τα τελευταία
δεκαπέντε χρόνια γύρω από το θέμα της πρώτης αποίκησης της Κύπρου και του
αφετηριακού σταδίου της νεολιθικής πολιτισμικής φάσης. Στο μικρό κεφάλαιο που
ακολουθεί δίνεται το χρονολογικό πλαίσιο της Νεολιθικής Κυπριακής προϊστορίας με
ειδική αναφορά στις θέσεις τις οποίες εξετάζουμε.
Η δεύτερη ενότητα της εργασίας ασχολείται με την προνεολιθική φάση του
νησιού.

Η ενότητα αυτή είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας στοιχειώδους

αναπαράστασης της περιόδου που προηγείται της εμφάνισης των βασικών στοιχείων
του «νεολιθικού τριπτύχου» και των νέων αξιών εκμετάλλευσης του νησιού.
Ίχνη της πρώτης γνωστής ανθρώπινης δραστηριότητας στο νησί βρέθηκαν
στη βραχοσκεπή της θέσης Ακρωτήρι - Αετόκρεμνος. Η εκμετάλλευση της νήσου
από επιπαλαιολιθικούς κυνηγούς συμβολίζει την αρχή του τέλους της απομόνωσης
της Κύπρου. Επίσης η αποκάλυψη σε ένα ανθρωπογενές στρώμα της βραχοσκεπής
οστών των πρώτων σίγουρων «αποίκων» του νησιού, δηλαδή των μεγάλων
θηλαστικών της ενδημικής πανίδας του νησιού δηλαδή των πυγμαίο ιπποπόταμο και
πυγμαίου ελέφαντα, οδήγησε στην αναθεώρηση κάποιων πολύχρονων θεωριών
σχετικά με την αποίκηση των νησιών της Μεσογείου.
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Ο πρώιμος αποικισμός της Κύπρου

Εισαγωγή

Η παρουσία της συγκεκριμένης πανίδας στα αρχαιολογικά κατάλοιπα ήταν
και η αφορμή να συμπεριληφθεί στην εργασία, ένα κεφάλαιο για την απουσία της
ανθρώπινης αποίκησης του νησιού κατά τη περίοδο του Πλειστόκαινου.

Αμέσως

μετά από το συγκεκριμένο κεφάλαιο ακολουθεί η παρουσίαση της πρώτης γνωστής
ανθρώπινης δραστηριότητας στο νησί, η οποία αντιστοιχεί στη πολιτισμική «φάση
Ακρωτηρίου».
Η ύπαρξη μιας προνεολιθικής πολιτισμικής φάσης στη Κύπρο ήταν πια
γεγονός μετά την ανακάλυψη της «φάσης Ακρωτηρίου». Ένα γεγονός, το οποίο είχε
δημιουργήσει ένα χρονολογικό κενό δύο χιλιετιών ανάμεσα στη πρώτη ανθρώπινη
δραστηριότητα στο νησί («φάση Ακρωτηρίου») και στον πλήρη διαμορφωμένο
νεολιθικό «πολιτισμό της Χοιροκοιτίας».
Το κενό όμως αυτό άρχισε να μειώνεται μετά την ανακάλυψη και ανασκαφή
των θέσεων Κισσόνεργα - Μυλούθκια και Παρεκκλησιά - Συιλλουρόκαμπος, στο
τέλος της δεκαετίας του 80 και αρχές της δεκαετίας του 90 αντίστοιχα.

Τα

αρχαιολογικά κατάλοιπα που απεκάλυψαν οι συγκεκριμένες θέσεις αντιπροσωπεύουν
την εμφάνιση και την εξέλιξη των απαραίτητων συστατικών στοιχείων, οικονομικής
και κοινωνικής σημασίας, για τον χαρακτηρισμό της νεολιθικής πολιτιστικής φάσης.
Η πιστοποίηση στο νησί των πρώτων βημάτων εξέλιξης του «νεολιθικού
τρίπτυχου» (γεωργία, κτηνοτροφία, μόνιμη εγκατάσταση) σε συνδυασμό με την
απουσία της κεραμικής αλλά και τις πρώιμες χρονολογήσεις που έδωσαν τα
αρχαιολογικά κατάλοιπα, ήταν οι λόγοι που δημιουργήθηκε η πρώιμη περίοδος της
Ακεραμικής φάσης του νησιού, η οποία τοποθετείται μια χιλιετία νωρίτερα από τις
θέσεις του «πολιτισμού της Χοιροκοιτίας».
Η πρώιμη αυτή περίοδος είναι το θέμα ανάλυσης της τρίτης ενότητας της
εργασίας. Η ενότητα αρχίζει με την παράθεση των βασικών στοιχείων που διέπουν
τον κοινωνικό σχηματισμό των πρώιμων νεολιθικών θέσεων. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει
και στο ζήτημα προέλευσης του παραγωγικού τρόπου ζωής στο νησί, ο οποίος αν και
είναι γνωστό ότι προέρχεται από την Εγγύς Ανατολή, δεν είναι ακόμη σαφές αν
οφείλεται σε άμεση ή έμμεση διάδοση, λόγω των συνεχών νέων ανακαλύψεων που
έρχονται να αμφισβητήσουν τις μέχρι τώρα «λογικές» ερμηνείες.
Για τη κατανόηση της διαμόρφωσης της οικονομικής και συνακόλουθα της
κοινωνικής οργάνωση αλλά και του ιδεολογικού χαρακτήρα της πρώιμης περιόδου
της νεολιθικής πολιτιστικής φάσης της Κύπρου, θα εξετάσουμε τα αρχαιολογικά
κατάλοιπα τριών θέσεων που υπάγονται στην πρώιμη αυτή περίοδο.
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Εισαγωγή

Ο πρώιμος αποικισμός της Κύπρου

Οι τρεις αυτές θέσεις δεν χαρακτηρίζονται ως τυπικοί οικισμοί τουλάχιστον
στα αρχικά στάδια αφού τα αρχαιολογικά λείψανα αντιστοιχούν σε τάφρους, οπές για
πασσάλους, ορύγματα και πηγάδια τα οποία όμως περιέχουν ευρήματα που
πιστοποιούν το «νεολιθικό τρίπτυχο».

Μόνο στη θέση Τέντα σε μια υστερότερη

φάση έχουν αποκαλυφθεί πολλά κατάλοιπα θεμελίων και τοίχων τα οποία
διαμορφώνουν ένα ακεραμικό οικισμό, άγνωστης όμως έκτασης.
Η διερεύνηση του χαρακτήρα κάθε θέσης θα αρχίσει πρώτα με την εξέταση
των καταλοίπων που συνδέονται με κάθε φάση κατοίκησης του οικισμού. Όπως
αναφέραμε πιο πάνω οι φάσεις κατοίκησης αναγνωρίζονται από τις κατασκευαστικές
δραστηριότητες των ατόμων και τα ευρήματα που εμπεριέχονται σε αυτά ή
βρίσκονται στη γύρω περιοχή (λίθινα τέχνεργα, οστά ζώων, απανθρακωμένοι
καρποί). Τα συγκεκριμένα ευρήματα διερευνούνται σε ξεχωριστά υποκεφάλαια.
Τα υποκεφάλαια αυτά παρουσιάζουν τα κατάλοιπα της χλωρίδας και της
πανίδας που συνδέονται με τις τροφαπαραγωγικές δραστηριότητες των νεολιθικών
ατόμων. Επίσης ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην εργαλειοτεχνία κάθε θέσης η οποία
καθορίζει την τυπολογική

και τεχνολογική

εξέλιξη

τους

και

συνακόλουθα

διευκολύνει τη καλύτερη κατανόηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ακόμη ένα
υποκεφάλαιο θα αφιερωθεί στα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν μια σειρά από
πρακτικές.

Οι πρακτικές αυτές βοηθούν στη διαμόρφωση της ιδεολογίας που

επικρατεί στις πρώιμες αυτές νεολιθικές κοινότητες.
Ο νέος παραγωγικός τρόπος ζωής και οι κοινωνικές συνθήκες που
εμφανίστηκαν στο νησί, έχουν πολλά παράλληλα με διάφορες θέσεις της φάσης
ΡΡΝΒ της Συροπαλαιστίνης.

Έτσι σε κάθε ευκαιρία θα γίνεται αναφορά και

προσπάθεια ταύτισης των αρχαιολογικών καταλοίπων των θέσεων της κυπριακής
ακεραμικής νεολιθικής με ανάλογα παραδείγματα από πολιτισμούς της Εγγύς
Ανατολής.
Τέλος, θα επιδιώξουμε συνοψίζοντας τα στοιχεία των προηγούμενων
ενοτήτων να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι πιθανόν
συμβαίνει στο νησί αμέσως πριν την αρχή της νεολιθικής εποχής και κυρίως στα
πρώιμα στάδια του νεολιθικού τρόπου ζωής.
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Πλαίσιο των Ερευνών

Ο πρώιμος αποικισμός της Κύπρου

1 Πλαίσιο των Ερευνών
1.1

Ιστορικό ερευνών
Η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ανάμεσα σε Ευρώπη και

Ανατολή, κατά τους περασμένους αιώνες υπήρξε ένας τόπος αγαπητός για τους
πάσης φύσεως εξερευνητές και περιηγητές.

Κατά την τελευταία περίοδο της

τουρκοκρατίας υπήρχαν διάφοροι τυχοδιώκτες που μέσα στο πνεύμα ενδιαφέροντος
για τους μεγάλους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής λεηλάτησαν διάφορους χώρους
αρχαιολογικού

ενδιαφέροντος

του

νησιού.

Συγχρόνως

αρχαίο κάπηλοι

και

τυμβωρύχοι φρόντισαν να εμπλουτίσουν τις ιδιωτικές συλλογές πολλών συλλεκτών
αρχαιοτήτων.
Οι πρώτες αρχαιολογικές επιστημονικές έρευνες άρχισαν μετά από την
ανάληψη της διοίκησης του νησιού από τους Βρετανούς και κυρίως μετά το πρώτο
παγκόσμιο πόλεμο.

Οι επιστημονικές έρευνες κυρίως Βρετανών και Σουηδών

αρχαιολόγων, απεκάλυψαν αμέτρητα αρχαιολογικά κατάλοιπα τις πρώτες δεκαετίες
του 20ου αιώνα.

Η προσεκτική εφαρμογή των αρχαιολογικών μεθόδων κατά τη

διάρκεια των ανασκαφών και της έρευνας, αλλά και

το ενδιαφέρον για τη

ταξινόμηση του πλούσιου αρχαιολογικού υλικού προηγούμενων μη επιστημονικών
ερευνών κυρίως από τον βρετανό Sir John Myres και τον σουηδό Einar Gjerstad
(Steel 2004, 9) ήταν ο λόγος για τη δημιουργία μιας πολιτισμικής ιστορικής συνέχειας
αλλά και της ύπαρξης σχετικής χρονολόγησης στην κυπριακή αρχαιολογία.
Η πρώτη νύξη ύπαρξης ευρημάτων της νεολιθικής περιόδου έγινε το 1929
όταν οι αρχαιολόγοι της Σουηδικής Αρχαιολογικής Αποστολής απεκάλυψαν ένα
οικισμό της Ακεραμικής Νεολιθικής σε ένα μικρό νησί στη βορειοδυτική ακτή της
Κύπρου το οποίο έχει την ονομασία Πέτρα του Λιμνήτη.
Βέβαια η νεολιθική πολιτιστική φάση του νησιού ήρθε στο προσκήνιο λίγο
μετά το 1930, όταν έγινε η ανακάλυψη και η ανασκαφή αρκετών νεολιθικών θέσεων
του νησιού, κυρίως στη δυτική Κύπρο κοντά στην οροσειρά του Τροόδους. Μεταξύ
αυτών ήταν και η πλέον διάσημη θέση της Χοιροκοιτίας που ανακαλύφθηκε το 1934
από τον πατέρα της κυπριακής αρχαιολογίας Πορφύριο Δίκαιο.

Ο κύπριος

αρχαιολόγος διεύθυνε τις ανασκαφές της θέσης από το 1936 μέχρι το 1946.
Η μέθοδος του άνθρακα -14 η οποία άρχισε να χρησιμοποιείται μετά το 1950,
εφαρμόστηκε σε διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα της Χοιροκοιτίας και είχε ως
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αποτέλεσμα να προσδιορίσει χρονολογικά την αρχή της Νεολιθικής εποχής στη
Κύπρο την αρχή της 6ηι= χιλιετίας.
Τη δεκαετία του 60 και 70 έγιναν σημαντικές ανασκαφές και έρευνες
διάφορων νεολιθικών θέσεων όπως για παράδειγμα στη θέση Φιλιά -Δράκος, στον
Άγιο Επίκτητο Βρύσης και στο ακρωτήρι του Αποστολου Ανδρέα -Καστρος. Οι
έρευνες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την αποκόμιση πολλών πληροφοριών, οι οποίες
επέτρεψαν τη δημιουργία ενός σχεδιαγράμματος με τις αποφάσεις της νεολιθικής
πολιτισμικής φάσης του νησιού. Συγκεκριμένα η Ακεραμική νεολιθική ή Νεολιθική I
αντιπροσωπευόταν από τον «πολιτισμό της Χοιροκοιτίας» ενώ η Κεραμική
Νεολιθική ή Νεολιθική II αντιστοιχούσε στο «πολιτισμό της Σωτήρας».
Δυστυχώς τη στιγμή που το ενδιαφέρον για τη προϊστορική περίοδο της
Κύπρου ήταν τεράστιο στους κόλπους των κυπριακών αλλά και των ξένων
αρχαιολογικών αποστολών, έγινε η τουρκική εισβολή και η κατοχή του βόρειου
τμήματος του νησιού από τον τουρκικό στρατό, με αποτέλεσμα να διακοπεί για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα κάθε είδος αρχαιολογικής έρευνας.

Ενώ το Τμήμα

Αρχαιοτήτων κατάφερε μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα να αρχίσει και να
επεκτείνει τις αρχαιολογικές ανασκαφικές έρευνες στο μη κατεχόμενο μέρος του
νησιού, στο κατεχόμενο τμήμα είχε παραλύσει κάθε είδος αρχαιολογικής έρευνας.
Μερικά χρόνια μετά την εισβολή διενεργήθηκαν μερικές ανασκαφές από διάφορες
ξένες αρχαιολογικές αποστολές.
Μετά την εισβολή το σκηνικό παρέμεινε το ίδιο, αφού η Χοιροκοιτία
εξακολουθούσε να χαρακτηρίζεται ως η θέση που αντιπροσώπευε τον πρώτο
αποικισμό της Κύπρου από γεωργούς της Εγγύς Ανατολής. Το σκηνικό όμως αυτό
ήρθε να ανατρέψει η ανακάλυψη της βραχοσκεπής Ακρωτήρι- Αετόκρεμνος στη
Νότια ακτή της Κύπρου, το τέλος της δεκαετίας του 80.
ΕΙ βραχοσκεπή Ακρωτήρι- Αετόκρεμνος ανακαλύφθηκε το 1961 από τον
14χρονο J.D.Nixon, ο οποίος φωτογράφησε και συνέλεξε διάφορα ευρήματα. Μέσω
των συγκεκριμένων φωτογραφιών αναγνωρίστηκε μια προϊστορική λιθοτεχνία, οστά
ενδημικής πανίδας και όστρεα. Το σπήλαιο «ανακαλύφθηκε» ξανά το 1980 από τον
ερασιτέχνη Brian Pile, ο οποίος ειδοποίησε τον αρχαιολόγο Stuart Swiny. Τη θέση
επισκέφτηκαν διάφοροι αρχαιολόγοι αλλά οι συστηματικές ανασκαφές άρχισαν το
1987 (Swiny 1988,10; Simmons 1988,16).
Όλες

οι

αρχαιολογικές

ενδείξεις

(στρωματογραφία,

χρονολογία,

τεχνουργήματα) που συλλέχθηκαν από μια περιορισμένη επιφάνεια μόλις 40τ.μ στο
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εσωτερικό της βραχοσκεπής, φανέρωσαν ότι η συγκεκριμένη θέση αποτελούσε την
αρχαιότερη γνωστή θέση με ίχνη ανθρούπινης δραστηριότητας στο νησί.

Η

ανακάλυψη αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει ερευνητές, όπως παραδείγματος χάρη τον
Ε.Stockton, οι οποίοι τις προηγούμενες δεκαετίες διατύπωσαν θεωρίες που
υποστήριζαν την πιθανή ύπαρξη μιας προνεολιθικής φάσης στο νησί.
Η

ένδειξη

μιας προ-νεολιθικής,

συγκεκριμένα

μιας

επί-παλαιολιθικής

ανθρώπινης δραστηριότητας στο νησί, σήμανε την αρχή πολλών συζητήσεων γύρω
από τον αποικισμό και τη νεολιθικοποίηση του νησιού. Αρχικά διαπιστώθηκε ένα
μεγάλο κενό γνώσεων για την κατοίκηση του νησιού ανάμεσα στη «φάση
Αετόκρεμνου» (μέσα 11ης χιλιετίας ΒΡ) και στη φάση του «πολιτισμού της
Χοιροκοιτίας» (8η χιλιετία ΒΡ). Το κενό αυτό ερμηνεύτηκε ως μια περίοδος τριών
χιλιετιών κατά την οποία το νησί παρέμεινε ακατοίκητο, μετά την

αποτυχία

αποίκησης του από τους κυνηγούς - τροφοσυλλέκτες της «φάσης Αετόκρεμνου». Το
αφετηριακό

στάδιο

όμως

της

νεολιθικής

πολιτιστικής

φάσης

συνέχιζε

να

αντιπροσωπεύεται από τον «πολιτισμό της Χοιροκοιτίας».
Ο προβληματισμός γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν μεγάλος αφού η
Χοιροκοιτία αν και παρουσίαζε ένα πλήρη διαμορφωμένο νεολιθικό πολιτισμό,
πολιτισμικά ήταν διαφορετικός από κάθε άλλη πολιτιστική παράδοση σύγχρονων
νεολιθικών πολιτισμών της Συροπαλαιστίνης, κάνοντας έτσι πιο δύσκολο τον
εντοπισμό του τόπου καταγωγής του αλλά και το αφετεριακό και το εξελικτικό
στάδιο της νεολιθικοποίησης του νησιού.
Συγκεκριμένα

οι

οικισμοί που

αντιστοιχούσαν

στον

«πολιτισμό

της

Χοιροκοιτίας» διέφεραν στην αρχιτεκτονική αφού ενώ στους οικισμούς της ΡΡΝΒ
στη Συροπαλαιστίνη
οικισμούς

υπάρχουν

παρουσίαζαν ορθογώνιες κατασκευές στους κυπριακούς
υπέργειες

κυκλικές

κατασκευές.

Στην

εργαλειοτεχνία

παρατηρείται μια απουσία των αιχμών, ενώ στην Εγγύς Ανατολή είναι πολύ
διαδεδομένες. Μια ακόμη ενδιαφέρουσα διαφορά ήταν η απουσία του βοοειδούς από
το οικονομικό πακέτο της μέχρι τότε κυπριακής νεολιθικής εποχής. Τέλος ενώ στην
Συροπαλαιστίνη εμφανίζεται η κεραμική, η Κύπρος κατά παράδοξο τρόπο δεν
εξοικειώθηκε με αυτή. Ανέπτυξε όμως μια εντυπωσιακή εξειδίκευση στα αγγεία από
λειασμένο λίθο.
Τον προβληματισμό αυτό αλλά και την κλασική μέχρι τότε ερμηνεία για τη
νεολιθικοποίηση του νησιού ήρθαν να λύσουν και να ανατρέψουν οι ανακαλύψεις
νέων αρχαιολογικών θέσεων την αρχή της δεκαετίας του 1990 (Παρεκκλησιά-
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Σιυλλουρόκαμπος) αλλά και η μελέτη των λίθινων τεχνέργων παλαιότερων θέσεων
που μέχρι τότε θεωρούνταν σύγχρονές με την Χοιροκοιτία

(Κισσόνεργα-

Μυλούθκια, Καλαβασός-Τέντα) (Peltenburg 2001, 37). Οι ραδιοχρονολογήσεις των
θέσεων αυτών στο β’ μισό 10ης χιλιετίας ΒΡ απέδειξαν ότι η πρώτη αποίκηση του
νησιού έγινε περίπου μια χιλιετία πριν από τη φάση του «πολιτισμού της
Χοιροκοιτίας».
Η θέση Παρεκκλησιά - Συιλουρόκαμπος ανακαλύφθηκε στα πλαίσια των
επιφανειακών ερευνών που διενεργούσε η Amathus Archaeological Survey τις αρχές
της δεκαετίας του 90.

Η διευθύνουσα της έρευνας Catherine Petit, υπολόγισε

σύμφωνα με τα διάσπαρτα αρχαιολογικά τεχνουργήματα, ότι η θέση ήταν γύρω στα 4
εκτάρια (Guilaine and Briois 2001, 41). Η ανασκαφή της θέσης όμως η οποία άρχισε
το 1992 υπό τη διεύθυνση του Jean Guilaine, απεκάλυψε ότι δεν επρόκειτο για μια
τόσο μεγάλη θέση όπως αρχικά υπολόγιζαν αλλά για μια θέση μεγέθους γύρω στο 1
εκτάριο.
Η ανασκαφή και η έρευνα της θέσης Κισσόνεργα - Μυλούθκια έγινε στα
πλαίσια του Αρχαιολογικού Έργου Λέμπας (Lemba Archaeological Project).1 Η
επισήμανση ύπαρξης αρχαιολογικών καταλοίπων στη περιοχή Μυλούθκια από τον
αρχαιολόγο Δρ. Σοφοκλή Χατζησάββα το 1976 οδήγησε στην ενδελεχή έρευνα της
περιοχής και την ανακάλυψη των πρώτων αρχαιολογικών στοιχείων Ακεραμικής
Νεολιθικής το 1989 (Peltenburg 2003,15). Οι ανασκαφές της θέσης συνέχισαν για
όλο το διάστημα της δεκαετίας του 90 και ακόμη και σήμερα λαμβάνουν μέρος
κάποιες σωστικές ανασκαφές.
Η τρίτη θέση που εξετάζουμε στα πλαίσια της εργασίας αυτής είναι η
Καλαβασός - Τέντα, η οποία ανασκάφηκε για πρώτη φορά το 1947 από τον κύπριο
επιφανή αρχαιολόγο Πορφύριο Δίκαιο. Τριάντα χρόνια μετά, ξανάρχισε η ανασκαφή
της θέσης, αυτή τη φορά στα πλαίσια του Αρχαιολογικού Προγράμματος της
Κοιλάδας του Βασιλικού, υπό τη διεύθυνση του Ian Todd.

Συνολικά έχουν

διενεργηθεί μόνο πέντε ανασκαφικοί περίοδοι μεταξύ 1976 -1979 και 1984.

Το Αρχαιολογικό Έργο Λέμπας ξεκίνησε το 1977 υπό τη διεύθυνση του Edgar Peltenburg.
Οι επιτόπιες και ανασκαφικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος
έφεραν στο φως τρεις περιόδους χρήσης της ευρύτερης περιοχής της Λέμπας (Ακεραμική Νεολιθική, η
Πρώιμη Χαλκολιθική και Μέση Χαλκολιθική) (Peltenburg 2001, 65).
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Η ανακάλυψη πλινθόκτιστων και λίθινων αρχιτεκτονικών κατασκευών αλλά
και άλλων καταλοίπων, όμοιων με αυτών του οικισμού της Χοιροκοιτίας, ήταν οι
λόγοι που αρχικά ο Δίκαιος και αργότερα ο Todd (Todd 2003, 35) που κατέταξαν τη
Τέντα στο κατάλογο των θέσεων της μέχρι τότε μόνης γνωστής Ακεραμικής
Νεολιθικής («πολιτισμό της Χοιροκοιτίας») ο οποίος σήμερα αντιπροσωπεύει ην
Ύστερη Ακεραμική φάση. Τα στοιχεία όμως που απεκάλυψαν οι ανασκαφές ήρθαν
να ανατρέψουν τις ερμηνείες.

Οι κατασκευές της Τέντας ήταν χρονολογικά

πρωϊμότερες από αυτές της Χοιροκοιτίας και τα αρχαιολογικά στοιχεία παρουσίαζαν
περισσότερες ομοιότητες με τα αντίστοιχα των δύο προαναφερθέντων θέσεων παρά
με αυτά της Χοιροκοιτίας.
Η ανάπτυξη διάφορων προγραμμάτων επιφανειακής έρευνας τα τελευταία
χρόνια είχαν ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη αρχαιολογικών ευρημάτων τα οποία
συνδέονται όχι μόνο με θέσεις που αντιπροσωπεύουν το πρωϊμότερο στάδιο της
ακεραμικής νεολιθικής εποχής αλλά και με προνεολιθικές φάσεις του νησιού.
Τα τελευταία χρόνια το θέμα της αρχής της πρώιμης νεολιθικής είναι ένα από
τα πλέον πολυσυζητημένα κεφάλαια της Αρχαιολογίας της Μεσογείου. Μέσα από τη
μελέτη παλιών και νέων ευρημάτων οι ερευνητές προσπαθούν να απαντήσουν καίρια
ερωτήματα που σχετίζονται γύρω από τη παρουσία των πρώτων γεωργών κτηνοτροφών στο νησί, τον χαρακτήρα, την καταγωγή, τις πολιτιστικές καινοτομίες
που παρουσιάζει το νησί.
διατυπώθηκαν

τα

πραγματοποιούνται

Τα αποτελέσματα αλλά και οι διάφορες θεωρίες που

τελευταία
ανά

τακτά

χρόνια

παρουσιάζονται

διαστήματα,

αλλά

και

στα

συνέδρια

που

σε

περιοδικές

και

βιβλιογραφικές εκδόσεις.
Η επισκόπηση των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στο νησί σχετικά με τη
νεολιθική εποχή τις

τελευταίες δεκαετίας έδειξαν για ακόμη μια φορά ότι στην

επιστήμη της αρχαιολογίας τα πάντα ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη.
Στη περίπτωση της Κύπρου απαιτείται μια συνεχή αποκάλυψη νέων δεδομένων αλλά
και μια συνεχής ενημέρωση και διασταύρωση κάθε νέας πληροφορίας για να
δημιουργηθεί μια καλύτερη εικόνα για το πρώιμο σκοτεινό στάδιο της αρχής της
Νεολιθικής πολιτιστικής φάσης του τόπου.
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1.2 Χρονολογικό πλαίσιο της ακεραμικής νεολιθικής πολιτιστικής
φάσης
Γενικά για τη χρονολόγηση της κυπριακής προϊστορίας αλλά και των
μεταγενέστερων χρόνων χρησιμοποιούνται κυρίως δύο μέθοδοι χρονολόγησης: η
σχετική και η απόλυτη χρονολόγηση. Παράλληλα κατά καιρούς χρησιμοποιούνται
άλλα χρονολογικά σχήματα (π.χ σύστημα «πολιτισμών») που δημιουργήθηκαν για
την χρονολογική αποσαφήνιση της αρχαιολογίας της Κύπρου.
Η μέθοδος της σχετικής χρονολόγησης εφαρμόζεται ήδη από τις πρώτες
ανασκαφικές έρευνες στο νησί, τις αρχές του 20ου αιώνα. Στηρίζεται στην ανάλυση
και την ταξινόμηση της τυπολογικής εξέλιξης της κεραμικής, η οποία εμφανίζεται
στο νησί τη 5η χιλιετία π.Χ. Επειδή στη εργασία μου εξετάζεται η πολιτισμική φάση
της Ακεραμικής Νεολιθικής, δεν θα αναλύσω περαιτέρω τη συγκεκριμένη μέθοδο
χρονολόγησης. Είναι όμως σημαντικό να σημειώσω ότι η εφαρμογή της μεθόδου στο
νησί είναι κάπως προβληματική γιατί οι περισσότερες θέσεις της προϊστορική κυρίως
περιόδου δεν χαρακτηρίζονται από μια συνέχεια όσο άφορα τις φάσεις κατοίκησής
τους, έτσι δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί η χρονολογική σχέση μεταξύ
διαφορετικών θέσεων (Steel 2004, 13).
Η χρονολογική μέθοδος που διατύπωσε και εφάρμοσε ο Πορφύριος Δίκαιος
στα μέσα του 20ου αιώνα απάλλαξε τους προϊστορικούς αρχαιολόγους από το
πρόβλημα της σχετικής χρονολόγησης. Σύμφωνα με το σχήμα του Δίκαιου η κάθε
θέση υπάγεται στον «πολιτισμό» που της αντιστοιχεί.

Με τον όρο «πολιτισμό»

εννοεί το σύνολο των πολιτισμικών στοιχείων (π.χ αρχιτεκτονική, ταφικές πρακτικές,
τεχνουργήματα) που έχουν προσδιοριστεί από μια θέση κλειδί της περιόδου που
ερευνάμε. Η εμφάνιση όμοιων πολιτιστικών στοιχείων και η παρόμοια εξέλιξη που
παρουσιάζουν σύγχρονες με τη θέση κλειδί θέσεις, επιτρέπει την κατάταξή της στον
συγκεκριμένο «πολιτισμό».
Συγκεκριμένα ο Δίκαιος διατύπωσε ένα χρονολογικό σχήμα για την νεολιθική
και χαλκολιθική περίοδο της Κύπρου. Σύμφωνα με το σχήμα αυτό ονόμασε την τότε
γνωστή ακεραμική νεολιθική περίοδο «πολιτισμό της Χοιροκοιτίας», την κεραμική
νεολιθική «πολιτισμό της Σωτήρας» και τέλος της Χαλκολιθική περίοδο «πολιτισμό
της Ερήμης».
Το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται τυπικά ακόμη και σήμερα παρόλο που
χαρακτηρίζεται ως προβληματικό αφού δεν καταφέρνει να προσδιορίσει ακριβώς όχι
μόνο την αρχή και το τέλος της καθεμίας περιόδου αλλά και σε πολλές περιπτώσεις
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τα στοιχεία της θέσης κλειδί, η οποία προσδιορίζει τον «πολιτισμό» αποτυγχάνει να
ταυτιστεί με τα στοιχεία των θέσεων που θεωρητικά υπάγονται στον ίδιο
«πολιτισμό».
Επίσης οι τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις που παρουσίασαν οι αρχαιολογικές
έρευνες τα τελευταία χρόνια, είχαν ως αποτέλεσμα να αλλάξει η οριοθέτηση της
κυπριακής προϊστορίας. Συγκεκριμένα η πρωιμότερη ανθρώπινη δραστηριότητα στο
νησί, ονομάστηκε «φάση Ακρωτηρίου» λόγω του τοπωνυμίου της θέσης. Επιπλέον ο
«πολιτισμός της Χοιροκοιτίας» δεν αντιπροσωπεύει πλέον όλη την Ακεραμική
περίοδο παρά μόνο την ύστερη ακεραμική περίοδο, ενώ οι θέσεις οι οποίες έρχονται
να καλύψουν το κενό ανάμεσα στη «φάση του Ακρωτηρίου» και τον «πολιτισμό της
Χοιροκοιτίας» αντιστοιχούν στην Πρώιμη Ακεραμική νεολιθική περίοδο, η οποία
περιλαμβάνει την πρώιμη και μέση ακεραμική νεολιθική πολιτιστική φάση.
Ο Peltenburg για να τονίσει τα παράλληλα που υπάρχουν μεταξύ των θέσεων
της πρώιμης ακεραμική νεολιθικής της Κύπρου και της φάσης ΡΡΝΒ της Εγγύς
λ

Ανατολής διατύπωσε τον όρο Κυπριακή Προκεραμική Νεολιθική Β“.

Διαχώρισε

τρεις υποφάσεις. Την Πρώιμη Ακεραμική νεολιθική πολιτιστική φάση αντιστοιχούν η
πρώιμη (Cypro-EPPNB) και μέση (Cypro-MPPNB) φάση της Cypro - ΡΡΝΒ, ενώ η
μέση Ακεραμική πολιτιστική φάση σύμφωνα με τον Peltenburg αντιστοιχεί στην
ύστερη φάση Cypro - ΡΡΝΒ (Cypro-LPPNB) υπονοώντας έτσι όχι μόνο την
ανατολική προέλευση της νεολιθικής της Κύπρου αλλά και την ύπαρξη μιας
παράλληλη εξέλιξης μεταξύ των δύο περιοχών (Peltenburg 2001a) (Πιν.1, 2).
Η απόλυτη μέθοδος χρονολόγησης που εφαρμόζεται ανελλιπώς από τη
δεκαετία του ’50 και έπειτα οδήγησε στον καθορισμό νέων ορίων κυρίως για τη
κυπριακή προϊστορία: .
•

Η λεγάμενη «φάση Ακρωτηρίου» χρονολογείται γύρω στο 10,665 ΒΡ σύμφωνα
με τα αποτελέσματα 31 ραδιοχρονολογήσεων, αντιπροσωπεύοντας έτσι την
πρώτη γνωστή ανθρώπινη δραστηριότητα.

•

Η Πρώιμη Ακεραμική νεολιθική πολιτισμική φάση, όπως αναφέραμε πιο πάνω
χωρίζεται στη πρώιμη και την μέση ακεραμική φάση.
•

Η πρώιμη Ακεραμική νεολιθική αντιπροσωπεύεται από τα αρχαιολογικά
κατάλοιπα της περίοδου 5 της θέσης της Τέντας, της περιόδου 1 Α της θέσης
Μυλούθκια και τέλος τις δύο πρώιμες φάσεις κατοίκησης Α και Β της θέσης
Συιλλουρόκαμπος. Βαθμονομημένες ραδιοχρονολογήσεις κατατάσσουν την
Πρώιμη Ακεραμική Νεολιθική φάση μεταξύ 9,200-8,500 ΒΡ (8,200-7,500cal.
π.Χ).2

2 Στη συνέχεια για λόγους συντομίας θα κρατήσουμε την αγγλική σύντμηση Cypro - ΡΡΝΒ
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•

Η Μέση Ακεραμική περίοδος αντιπροσωπεύεται από τις περιόδους 4 μέχρι 2 της
Τέντας, τη περίοδο 1 Β της θέσης Μυλούθκια και τέλος της Μέσης και Ύστερης
φάσης κατοίκησης του Συιλουρόκαμπου. Η περίοδος αυτή χρονολογείται στο
8500 ΒΡ μέχρι το 8.000 cal. ΒΡ (7.500 -7.000 cal. π.Χ)

•

Η ύστερη Ακεραμική περίοδος ή αλλιώς ο λεγόμενος «πολιτισμός της
Χοιροκοιτίας»
χρονολογείται
σύμφωνα
με
τις
βαθμονομημένες
ραδιοχρονολογήσεις μεταξύ 8.000-5.000 ΒΡ (7.000/6.500 -5,800/5,500 cal π.Χ).

•

Η απόλυτη χρονολόγηση προσδιόρισε την Κεραμική Νεολιθική («πολιτισμός της
Σωτήρας») γύρω στα 5,500-3,900 π.Χ.

•

Η αμέσως επόμενη περίοδος, η Χαλκολιθική
χρονολογήθηκε γύρω στα 4,000-2,500 π.Χ

1.3

(«πολιτισμός

Ερήμη»)

Γεωγραφικό και Γεωμορφολογικό πλαίσιο
Η Κύπρος είναι ένα θαλασσογενές νησί. Το φαινόμενο της ανάδυσης του

νησιού από το βυθό της θάλασσας χρονολογείται ανάμεσα στο 75-95 εκατομμύρια
χρόνια Β.Ρ, δηλαδή τη Μεσοζωική περίοδο.
γεωμορφολογικών

δραστηριοτήτων

που

Μέσα από μία σειρά τεκτονικών και
διαδραματίστηκαν

στο

πέρασμα

εκατομμυρίων χρόνων διαμορφώθηκαν οι δύο οροσειρές του νησιού, οι οροσειρές
Πενταδακτύλου και Τροόδους. Η Κύπρος πήρε τη σημερινή της μορφή (χαρτ.1) κατά
τη διάρκεια του Πλειστόκαινου, όταν αναδύθηκε η πεδιάδα της Μεσαορίας. ( Swiny
1998,1)
Το νησί διακρίνεται σε τέσσερις γεωμορφολογικές ζώνες.

Η πρώτη αφορά

την οροσειρά του Τροόδους, η οποία καλύπτει μια έκταση 3200τετραγωνικών
χιλιομέτρων και κυριαρχεί το νοτιοδυτικό τοπίο του νησιού. Η οροσειρά αποτελείται
από πυριγενές πετρώματα όπως diabase, gabbros, από ηφαιστειογενή πετρώματα
αλλά και από metamorphic rocks. Η οροσειρά του Τροόδους είναι μια από τις κύριες
πηγές σερπεντίτη (πράσινος πικρόλιθος), το οποίο εξόρυσσαν και χρησιμοποιούσαν
για τη κατασκευή ειδωλίων και μικρών αντικειμένων ήδη από την Νεολιθική εποχή.
Επίσης από εδώ εξόρυσσαν και τον χαλκό σε μεταγενέστερες περιόδους (Steel 2004,
2-3). Η οροσειρά του Πενταδακτύλου, η δεύτερη γεωμορφολογική ζώνη του νησιού,
κυριαρχεί τη βόρεια πλευρά του νησιού.

Αποτελείται κυρίως από ιζηματογενή

πετρώματα όπως των αποκρυσταλλωμένο ασβεστόλιθο και τον dolomite.
Η πεδιάδα της Μεσαορίας, η οποία βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στις δύο
οροσειρές όπως αναφέραμε πιο πάνω αναδύθηκε την εποχή του Πλειστόκαινου. Για
αυτό το λόγο το έδαφος της είναι διαμορφωμένο κυρίως από χαρακτηριστικά
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πλειστοκαινικά πετρώματα και αποθέσεις.

Κατά την αρχαιότητα το μεγαλύτερο

μέρος της πεδιάδας ήταν καλυμμένο από πυκνό δάσος, ιδανικό στοιχείο για την
ανάπτυξη οικισμών.
Η τελευταία γεωμορφολογική ζώνη είναι η παράκτια ζώνη μεταξύ του
ακρωτηρίου Κάβο Γκρέκο, το οποίο βρίσκεται στην Νοτιοανατολική άκρη του
νησιού μέχρι την νοτιοδυτική ακτή ανάμεσα στη Λεμεσό και την n0cpo(Steel 2004,
3). Κύριο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ζώνης ήταν το γεγονός ότι όλη σχεδόν
η νοτιοδυτική περιοχή της καλυπτόταν από ασβεστολιθικά πετρώματα.
Σε όλες τις γεωμορφολογικές ζώνες υπήρχαν ποτάμια και ρυάκια, τα
περισσότερα εποχικού χαρακτήρα.

Ακόμη υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν

μέχρι σήμερα δύο αλυκές, η μία στη περιοχή της Λάρνακας και η άλλη στη
χερσόνησο του Ακρωτηρίου.
Το νησί λόγω του γεωμορφολογικού του χαρακτήρα αλλά και της απόστασης
του από τις ακτές της Ασιατικής ηπείρου ήταν πάντα απομονωμένο γεωγραφικά
(χαρτ. 3). Η σημερινή απόσταση ανάμεσα στο Ακρωτήρι Anamur της Ανατολίας και
στο βορειότερο άκρο του νησιού, Ακρωτήρι Κορμακίτη της Κύπρου είναι 69
χιλιόμετρα. Την εποχή του Μέσου Πλειστόκαινου λόγω των παγετώνων η θαλάσσια
στάθμη θα ήταν πολύ πιο χαμηλή από τη σημερινή, έτσι συνακόλουθα η απόσταση
ανάμεσα στις δύο περιοχές θα ήταν και αυτή μειωμένη. Υπολογίζεται ότι θα ήταν
γύρω στα 55χιλιόμετρα. Επιπλέον οι βαθομετρικές καμπύλες απεκάλυψαν ότι
βορειοανατολικά από το ανατολικότερο άκρο της Κύπρου (Ακρωτήρι Αγίου Ανδρέα)
πρέπει να υπήρχε ένα μικρό νησί (μήκος 20 χιλ.) το οποίο μάλλον συνδεόταν με το
Ακρωτήρι και το οποίο απείχε περίπου 30χιλιόμετρα από τον

κόλπο της

Αλεξανδρέττας. (Swiny 1988,3).
Το νησί παρά την γεωγραφική του απομόνωση δέχτηκε τους πρώτους
αποίκους του, οι οποίοι δεν ήταν άλλοι από μερικά είδη ζώων τα οποία αποτέλεσαν
και την ενδημική πανίδα του νησιού, την εποχή του Πλειστόκαινου. Αργότερα το
νησί δέχτηκε ανθρώπινους πληθυσμούς οι οποίοι αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν
μέσα στο περιορισμένο χώρο του νησιού.

Στις πρώτες χιλιετίες οι κοινωνίες του

νησιού είχαν λιγοστές επαφές με την γύρω περιοχή και λόγω της γεωγραφικής τους
απομόνωσης ανέπτυσσαν κάθε φορά ένα χαρακτήρα γεμάτο ιδιαιτερότητες και
αποκλίσεις από τις σύγχρονες «γειτονικές» τους θέσεις.
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2 Οι προνεολιθικές φάσεις της Κύπρου

2.1

Η ενδημική πανίδα της Κύπρου
Η φυσική απομόνωση του νησιού, δεν αποτέλεσε εμπόδιο για κάποια

θηλαστικά να φθάσουν στο νησί ήδη από την εποχή του Πλειστόκαινου είτε
κολυμπώντας είτε μεταφερόμενα πάνω σε κορμούς δένδρων (Steel 2004,21). Τα είδη
των θηλαστικών που κατάφεραν να διασχίσουν τη θαλάσσια απόσταση μεταξύ των
παραλιών της Δυτικής Ασίας και του νησιού πριν το Ολόκαινο είναι μόνο πέντε: ο
πυγμαίος ιπποπόταμος (Phanourios minutus), ο πυγμαίος ελέφαντας (Elephas
Cypriotes), δύο της οικογένεια των τρωκτικών και εντομοφάγων ( murid και soricid)
(Steel, 2004:5).
Τα πιο χαρακτηριστικά ζώα της πανίδας του Πλειστόκαινου είναι τα δύο
μεγάλα θηλαστικά, ο πυγμαίος ιπποπόταμος (Εικ.1, Εικ.2) και ο πυγμαίος ελέφαντας,
τα απολιθωμένα οστά των οποίων έχουν βρεθεί σχεδόν σε όλες τις προνεολιθικές
αποθέσεις νησιού.

Φαίνεται όμως καθαρά ότι ο πυγμαίος ιπποπόταμος ήταν

πολυπληθέστερος του πυγμαίου ελέφαντα.
Τα οστεολογικά

κατάλοιπα κάποιων

ειδών

ζώων που

βρέθηκαν

σε

παλαιοντολογικές αποθέσεις, παραδείγματος χάρη μια χελώνα του γλυκού νερού
(Tryonyx sp.), δύο είδη νυχτερίδων τα οποία μάλλον πηγαινοέρχονταν στην ενδοχώρα
και τέλος ένα είδος αιλουροειδούς (Genetta pleistoides) το οποίο δεν έχει ακόμη
εξακριβωθεί αν ανήκει σίγουρα στην πανίδα του Πλειστόκαινου, αντιπροσωπεύονται
από τη παρουσία στο νησί μόνο ενός ατόμου από το είδος τους (Held, 1989, 15).
Συνολικά έχουν εξακριβωθεί τριάντα δύο γεωλογικές αποθέσεις (σπήλαια,
βραχοσκεπές ή περιοχές με πολλαπλές αποθέσεις) στα βόρεια και νότια παράλια του
νησιού και στις νότιες πλαγιές του όρους του Πενταδακτύλου, οι οποίες περιέχουν
απολιθωμένα ή ημιαπολιθωμένα οστά της πανίδας του Πλειστόκαινου. Στο σύνολο
των αποθέσεων μπορεί να προστεθούν άλλες δεκατέσσερις καταγεγραμμένες αλλά
ακόμη μη επιβεβαιωμένες αποθέσεις (Held, 1989:17).

2.1.1 Τα μεγάλα θηλαστικά της ενδημικής ττλειστοκαινικής πανίδας
Τα πιο χαρακτηριστικά ζώα της ενδημικής πανίδας της Κύπρου υπήρξαν ο
πυγμαίος ιπποπόταμος (Phanourios minutus) και ο πυγμαίος ελέφαντας (Elephas

Cypriotes).
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Η κάθοδος τους στο νησί χρονολογείται γύρω στο μέσο ή προς το τέλος του
Μέσου Πλειστόκαινου. Η εποχή εμφάνισης τους καθορίζεται από τη χρονολόγηση
των ιζημάτων στα στρώματα που προηγήθηκαν της εμφάνισης των πυγμαίων
ελεφάντων και ιπποπόταμων (Swiny 1988, 7) και επίσης τη χαμηλή στάθμη της
θάλασσας λόγω των παγετώνων, γεγονός που δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για την
διάσχιση της θαλάσσιας απόστασης της ηπειρωτικής χώρας και της Κύπρου.
Η απουσία των ειδών με χαρακτηριστικά νανισμού στις ηπειρωτικές
περιοχές και η παρουσία τους στα περισσότερα νησιά της Μεσογείου, όπως
παραδείγματος χάρη στη Μάλτα, Σαρδηνία, Σικελία, Κρήτη και άλλα νησιά του
Αιγαίου, αποκαλύπτει ότι η εγκατάσταση τους σε ένα νησιωτικό περιβάλλον είχε
αποτέλεσμα την υποβολή τους σε κάποιες σημαντικές μορφολογικές αλλαγές. Οι
μορφολογικές αλλαγές, σε αυτή τη περίπτωση, η σταδιακή μείωση του μεγέθους
τους, οφείλονται κατά κύριο λόγο στη φυσική απομόνωση του νησιού που έχει ως
συνεπακόλουθο αποτέλεσμα την ενδογαμία, στο κλίμα, τις διατροφικές πηγές και
στην απουσία αρπακτικών ζώων (Swiny 1988,7).
Συγκρίνοντας το παλαιοντολογικό υλικό των νησιών της Μεσογείου,
παρατηρείται ότι όσο πιο απομονωμένο και πιο απομακρυσμένο είναι ένα νησί από
την ηπειρωτική χώρα και τις πλησιέστερες ακτές, τόσες πιο πολλές μορφολογικές
αλλαγές φαίνεται να υποβάλλεται η πανίδα του νησιού. Αυτή η θεωρία φαίνεται να
αποδεικνύεται στο γεγονός ότι ο κυπριακός πυγμαίος ιπποπόταμος (Phanourios
minutus) σε σύγκριση με τα άλλα είδη πυγμαίων ιπποπόταμων στα υπόλοιπα νησιά
της Μεσογείου, φέρει τις περισσότερες μορφολογικές αποκλίσεις από το πατρικό του
είδος

(Hippopotamus

amphibius)

πιθανόν

επειδή

η

Κύπρος

είναι

το

πιο

απομακρυσμένο και απομονωμένο νησί από την ενδοχώρα (Swiny, 1988:7).
Το αρχαιολογικό σκελετικό υλικό του πυγμαίου ιπποπόταμου, δίνει αρκετά
στοιχεία για τον τρόπο ζωής του και φαίνεται ότι απέχει αρκετά από τον τρόπο ζωής
ενός σύγχρονου ιπποπόταμου. Η ανατομία του αλλά και οι συνήθειες του μοιάζουν
περισσότερο με αυτή των

χοίρων (Simmons 1999, 304).

Τα κοντά του πόδια

δείχνουν ότι είχε την ικανότητα να διασχίζει τραχύ και ορεινό έδαφος, δίνοντας του
έτσι πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού (Steel 2004,22). Επίσης μετά από
εξέταση των δοντιών παρατηρήθηκε ότι η διατροφή του στηριζόταν στη κατανάλωση
αγριόχορτων και φύλλων μικρών θάμνων, μια διατροφή που μοιάζει με αυτή των
αγριόχοιρων (Simmons 1999, 304)

14

Ο πρώιμος αποικισμός της Κύπρου

Οι προνεολιθικές φάσεις της Κύπρου

Η κατανομή των παλαιοντολογικών αποθέσεων με οστά του Phanourios
minitus οδηγεί στην παρατήρηση ότι το συγκεκριμένο ζώο εξαρτιόταν πολύ από την
πρόσβασή του σε νερό. Οι περισσότερες αποθέσεις είναι είτε παραθαλάσσιες, είτε
πολύ κοντά σε παραθαλάσσιες ή βαλτώδεις περιοχές (Swiny, 1988:8).
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να μας δείχνουν αν το ζώο αυτό ζούσε σε αγέλες
ή μόνο του, αν και στις περισσότερες παλαιοντολογικές αποθέσεις ανακαλύφθηκαν
αρκετά ζώα του είδους μαζί χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ζούσαν σε αγέλες.
Ο κυπριακός πυγμαίος ιπποπόταμος εξακολουθεί να υπάρχει στο νησί μέχρι
το τέλος Πλειστόκαινου και τις αρχές Ολοκαίνου, περίοδο κατά την οποία
χρονολογείται και η πρώτη ανθρώπινη παρουσία στο νησί.

Ο πρώτος ανθρώπινος

αποικισμός της Κύπρου και η σύγχρονή του εξαφάνιση των μεγάλων θηλαστικών
συσχετίστηκαν από τους μελετητές της πλειστοκαινικής πανίδας της Κύπρου.
περισσότεροι υποστηρίζουν,

Οι

χρησιμοποιώντας τις αρχαιολογικές ενδείξεις , ότι

υπαίτιοι για την εξαφάνιση της ενδημικής πανίδας από το νησί είναι οι νέοι άποικοι
του νησιού σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές αλλαγές των αρχών του Ολόκαινου.

2.1.2 Η πρωϊμότερη ανθρώπινη δραστηριότητα στη Κύπρο: Ακρωτήρι
-Αετόκρεμνος ?

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 δεν υπήρχαν βάσιμες αποδείξεις για
τη παρουσία μιας ανθρώπινης δραστηριότητας στη Κύπρο, στο χρονολογικό ορίζοντα
της τελικής Παλαιολιθικής και τις αρχές του Ολοκαίνου. Η πρωϊμότερη ανθρώπινη
κατοίκηση της Κύπρου, όπως και άλλων νησιών της Μεσογείου, κατατασσόταν στη
Νεολιθική περίοδο, γύρω στο 6,500-7,000 π.Χ και στη περίπτωση της Κύπρου
αντιπροσωπευόταν από τον λεγόμενο «πολιτισμό της Χοιροκοιτίας». Επίσης οι μέχρι
τότε ανακαλύψεις έδιναν την εικόνα, ότι οι πρώτοι άποικοι των νησιών της
Μεσογείου είχαν φτάσει μετά από την εξαφάνιση της ενδημικής πλειστοκαινικής
πανίδας των νησιών (Simmons 1991,858).
Τα αποτελέσματα των συστηματικών ανασκαφών που διενεργήθηκαν στη
βραχοσκεπή Ακρωτήριου - Αετόκρεμνου, στο τέλος της δεκαετίας του 1980 ήρθαν
να ανατρέψουν τη μέχρι τότε αρχαιολογική γνώση για το νησί και γενικότερα για τη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

15

Ο πρώιμος αποικισμός της Κύπρου

Οι προνεολιθικές φάσεις της Κύπρου

Η θέση Αετόκρεμνος3 είναι μια διαβρωμένη βραχοσκεπή, η οποία βρίσκεται
στη πλαγιά ενός απόκρημνου γκρεμού (Εικ.3), στο νοτιότερο άκρο της χερσονήσου
του Ακρωτηρίου, 40 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας (χαρτ.3). Σύμφωνα με
τις τελευταίες έρευνες η τοποθεσία ήταν διαφορετική. Η θαλάσσια στάθμη ήταν
αρκετά πιο χαμηλή από την σημερινή και πιθανόν η βραχοσκεπή να βρισκόταν
αρκετά μακριά από την θάλασσα (Χάρτ. 4) (Ammerman & Noller 2005).
Όλες

οι

αρχαιολογικές

ενδείξεις

(στρωματογραφία,

χρονολογία,

τεχνουργήματα) που συλλέχθηκαν από μια περιορισμένη επιφάνεια μόλις 40τ.μ στο
εσωτερικό της βραχοσκεπής (Εικ. 4), φανερώνουν ότι η συγκεκριμένη θέση αποτελεί
την αρχαιότερη γνωστή θέση με ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας στο νησί. Η θέση
χρονολογείται γύρω στο 10,665+_25 Β.Ρ, σύμφωνα με 31 χρονολογίες με τη μέθοδο
του C 14 από ασφαλή στρώματα, δηλαδή δύο σχεδόν χιλιετίες πριν από τον μέχρι τη
δεκαετία του 1980 , γνωστό πρώτο αποικισμό του νησιού. Η συνύπαρξη των οστών
της ενδημικής πανίδας με

ανθρώπινα τεχνουργήματα αναθεώρησε τις μέχρι τότε

αρχαιολογικές γνώσεις.

2.1.3 Στρωματογραφία
Όπως είπαμε πιο πάνω στη θέση Αετόκρεμνος έχουν ανασκαφεί συνολικά
γύρω στα 40τ.μ, τα οποία απεκάλυψαν επιχώσεις που διακρίθηκαν σε τέσσερα
μεγάλα στρώματα.
μεταξύ τους.

Τα στρώματα αυτά δεν έχουν μεγάλη χρονολογική διαφορά

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι μόνο τα δυο («στρώμα 2»,

«στρώμα 4») από τα τέσσερα στρώματα είχαν αρχαιολογικά ευρήματα, όπως για
παράδειγμα οστά, τεχνουργήματα και άλλα στοιχεία ανθρώπινης προέλευσης.
Το κατώτερο στρώμα («στρώμα 4») αποτελούταν από ένα χαλαρό στρώμα
στάχτης αναμιγμένο

με ένα σωρό ημιαπολιθωμένων οστών.

Η συντριπτική

πλειοψηφία των οστών, συγκεκριμένα το 98% του συνόλου, ανήκουν στο κυπριακό
είδος του πυγμαίου ιπποπόταμου Phanourios minutus (218,000 από συνολικά
300,000 οστά) (Εικ.5-7). Σύμφωνα με υπολογισμούς που έκαναν, οι ερευνητές
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στο συγκεκριμένο σωρό υπήρχαν τα οστά
τουλάχιστον 505 πυγμαίων ιπποπόταμων και ένα ποσοστό 25% από αυτά είχαν
ηλικία κάτω του ενός έτους. Το άλλο μεγάλο θηλαστικό της ενδημικής πανίδας, ο
πυγμαίος ελέφαντας, αντιπροσωπεύεται μόνο από ένα μικρό αριθμό οστών (Εικ. 8 9), ο οποίος αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 4 ζώα αυτού του είδους.
3 Γνωστή και ως «θέση Ε»
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Τα οστά είναι ημιαπολιθωμένα, αποσπασματικότητα και χωρίς συνοχή
μεταξύ

τους ενώ

αρκετά από

αυτά ήταν

καμένα

(29%).

Τα

αλλοιωμένα

χαρακτηριστικά που φέρουν τα οστά φανερώνουν σύμφωνα με τον Simmons ότι δεν
είναι αποτέλεσμα φυσικών αιτιών, όπως υποστηρίζουν κάποιοι επιστήμονες, αλλά
μάλλον αποτέλεσμα μιας ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτά. Επίσης η απόθεση των
οστών σε ένα

προετοιμασμένο από προηγουμένως καθαρό γεωλογικό υπόβαθρο

(bedrock), ερμηνεύτηκε ως δείγμα ανθρώπινης ενέργειας και πιο συγκεκριμένα ως
ένας σκόπιμος σωρός οστέινων απορριμμάτων (Steel, 2004, 26).
Η ύπαρξη τριών πρόχειρων εστιών (F2,F3,F9) στο συγκεκριμένο στρώμα, οι
οποίες περιείχαν καμένα οστά των δύο ειδών πυγμαίων αλλά και άλλων ειδών της
πανίδας του νησιού οστά φιδιών του είδους Viper lebentina,

χελωνών ξηράς

(Testudo), πουλιών (Otis tarda) (Εικ.10), ψαριών αλλά και θαλάσσιων μαλακίων
(κυρίως Collumbela και Monodonta) (Εικ.11) (Reese, 1996:107-108), σε συνδυασμό
με την ύπαρξη ενός πολύ μικρού αριθμού λαξευμένων τέχνεργων και χαντρών από
όστρεα (Columbella, Dentalium και Conus) (Steel 2004, 29) πιστοποιούν, σύμφωνα
με τον Simmons και τον Reese, την ανθρώπινη δραστηριότητα στη βραχοσκεπή αλλά
και την εκμετάλλευση της ενδημικής πανίδας της περιοχής από τους πρώτους
αποίκους του νησιού.
Η ανθρωπογενής προέλευση των τεχνέργων του «στρώματος 4» έχει
αμφισβητηθεί από τους αρχαιολόγους Bunimovitz και Barkai (1996, 85) οι οποίοι
υποστηρίζουν ότι τα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στο συγκεκριμένο στρώμα δεν
είναι δυνατό να είναι σύγχρονα με τα οστά των πυγμαίων ιπποποτάμων, γιατί δεν
πρόκειται για αποτέλεσμα μιας ανθρώπινης δραστηριότητας αλλά φυσικών αιτιών
που οδήγησαν στη διατάραξη και στη μετακίνηση των τεχνουργημάτων από το
στρώμα 2. Ο Ammerman και ο Noller δέκα χρόνια μετά (2005, 535) συμφώνησαν με
την πιο πάνω άποψη υποστηρίζοντας ότι το «στρώμα 4» αντιπροσωπεύει μάλλον ένα
φυσικό σωρό οστών, στον οποίο εισέβαλαν τα 11 λίθινα τέχνεργα από κάποιο
οψιμότερο στρώμα.

Όμως κατά τον Simmons και τον Reese (1996, 2001) η

πιθανότητα διατάραξης των στρωμάτων από φυσικά αίτια είναι ελάχιστη.
Το αμέσως μεταγενέστερο στρώμα («στρώμα 3»), είναι ένα ασυνεχές
αμμώδες αιολικής απόθεσης στρώμα.

Δεν επεκτείνεται σε όλη την επιφάνεια του

εδάφους, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιοχές της βραχοσκεπής τα στρώματα 2 και 4
να έρχονται σε άμεση επαφή. Το στρώμα αυτό αντιπροσωπεύει είτε τη μερική
εγκατάλειψη της περιοχής, είτε την σκόπιμη απόθεση αυτού του αμμώδες χώματος
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πάνω από τον σωρό των οστέινων απορριμμάτων (στρώμα 4) για την προετοιμασία
του χώρου και την επαναχρησιμοποίηση του (Steel 2004, 26). Κατά τον Simmons
(1991,859) το συγκεκριμένο στρώμα δεν είχε μεγάλη χρονολογική διάρκεια.
Το δεύτερο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στρώμα («στρώμα 2») περιείχε μια
πληθώρα ανθρώπινων τεχνουργημάτων, που δίνουν μια πολιτιστική εικόνα για τη
θέση που επίσης τεκμηριώνουν την ύπαρξη ανθρώπινης δραστηριότητας εντός του
σπηλαίου, κάτι που αμφισβητήθηκε από τους Ammerman και Noller (βλ.2.2.3).
Συγκεκριμένα περιείχε το 60% των λίθινων τέχνεργων της θέσης αλλά και ένα
μεγάλο αριθμό εστιών

(FI, F4 ,F5, F6, F7, F8, F9 F10, F11) (Εικ.12) οι οποίες

περιείχαν εκτός από λίθινα τέχνεργα, κοσμήματα από όστρεα ή πικρόλιθο, μαλάκια,
οστά πουλιών αλλά και οστά ζώων της ενδημικής πανίδας όπως του πυγμαίου
ιππόποταμου (μόνο 2% του συνόλου που αντιστοιχεί σε 3966 οστά), φιδιών του
είδους Viper leventina και χελωνών ξηράς ( Testudo).
Αξιοπρόσεκτη είναι η αποκάλυψη μιας τεράστιας ποσότητας οστών πουλιών,
της οποίας το μεγαλύτερο μέρος ήταν καμένο. Η συνολική συγκέντρωση πουλιών
στη θέση αυτή είναι η μεγαλύτερη της Ανατολικής Μεσογείου. Χρονολογείται στην
αρχή το Ολοκαίνου χαρακτηρίζοντάς την έτσι ως

την αρχαιότερη συγκέντρωση

οστών πουλιών στο νησί (Steel 2004: 29).
Στο «στρώμα 2» βρέθηκαν επίσης οστά άγριου χοίρου (Sus scrofa feris) και
πλατονιού (Dama mesopotamica).

FI ύπαρξη των ζώων αυτών τη συγκεκριμένη

περίοδο στο νησί είναι εντελώς ασυνήθιστη. Ο μικρός αριθμός των οστών (συνολικά
16 οστά και από τα δύο είδη), αλλά και το είδος των οστών (κυρίως φάλαγγες) μας
οδηγούν στην υπόθεση ότι μάλλον μεταφέρθηκαν κάποια κομμάτια των ζώων από
την γειτονική ηπειρωτική ενδοχώρα, για χρήση του δέρματος τους στη κατασκευή
ρουχισμού και όχι για κατανάλωση του κρέατος (Simmons 1999, 183).
Τέλος το ανώτερο στρώμα που ανασκάφηκε στη θέση («στρώμα 1»)
αποτελείται από ένα λεπτό στρώμα χαλαρού ιζήματος, με αρκετά ίχνη διαταραχής
λόγω της διάβρωσης της βραχοσκεπής.

Τα

κομμάτια βράχου που βρίσκονται

διάσπαρτα στο έδαφος οφείλονται στη κατάρρευση σημείων της οροφής.

2.1.4

Λίθινα τέχνεργα
Η θέση Αετόκρεμνος παρουσίασε μια μοναδική για την Κύπρο λιθοτεχνία,

αφού δεν υπάρχει άλλη παρόμοια απόθεση μέχρι τώρα στο νησί. Ο μεγάλος αριθμός
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λιθοτεχνίας που απεκάλυψε το «στρώμα 2» αλλά και η συγκέντρωση στις εστίες του
στρώματος 4 μιας λιθοτεχνίας όχι τόσο διαφορετικής από αυτή του στρώματος 2,
δίνει πληροφορίες για τη καταγωγή, την οικονομία και τις ασχολίες αυτής της μικρής
ομάδας που κατοίκησε σε αυτή.
Η προέλευση της πρώτης ύλης των εργαλείων δεν ήταν τοπική αλλά από την
ευρύτερη περιοχή, πέρα από τη χερσόνησο του Ακρωτηρίου, φανερώνοντας έτσι ότι
οι πρώτοι επισκέπτες είχαν καλή γνώση των πηγών του νησιού.

Το μεγαλύτερο

ποσοστό της εργαλειοτεχνίας του Αετόκρεμνου είναι από πυριτόλιθο, ο οποίος
προέρχεται από τη περιοχή των Λευκάρων (Steel 2004,31).
Το επικρατέστερο είδος εργαλείου είναι τα μικρά ξέστρα (Εικ.13). Βρέθηκαν
επίσης γλυφίδες, φολίδες, αιχμές με επεξεργασία αλλά και ένα μικρό ποσοστό
μικρολίθων. Η λιθοτεχνία φαίνεται να παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με
τις επιπαλαιολιθικές ή πρώιμες νεολιθικές λιθοτεχνίες της Ανατολίας ή της
Συροπαλαιστίνης (Simmons 2001, 4). Συγκεκριμένα η λιθοτεχνία της βραχοσκεπής
Okunzini (βρίσκεται στη περιοχή Antalya της νοτιοδυτικής Τουρκίας) η οποία
χρονολογείται από το 14,000 μέχρι

το 11,500 π.Χ. παρουσιάζει σημαντικές

ομοιότητες με την λιθοτεχνία του Αετόκρεμνου (Bar-Yosef 2001,137).
Εκτός από τα λίθινα εργαλεία η θέση απεκάλυψε λίθινα τέχνεργα τα οποία
χρησίμευαν για την κόσμηση ή ασχολίες όπως το ψάρεμα. Αυτά είναι οι έξι χάντρες
από επεξεργασμένο πικρόλιθο (Εικ.14), ένας διάτρητος δίσκος από ασβεστολιθικό
πέτρωμα (calcarenite) (Εικ.15) και τέλος ένα θαλάσσιο βότσαλο με αυλακώσεις
(Εικ.16) (Simmons 1999).

2.1.5 Πιθανή λειτουργία θέσης
Τα ευρήματα που απεκάλυψε η μικρή σε μέγεθος αυτή θέση, προσέφεραν τη
δυνατότητα στους ερευνητές να διαμορφώσουν μια πιθανή εικόνα της χρήσης της
βραχοσκεπής και του γύρω περιβάλλοντος της από τους μέχρι τώρα γνωστούς
πρώτους άποικους του νησιού, που έφθασαν στο νησί την 11η χιλιετία Β.Ρ, περίοδο
κατά την οποία στην γειτονική Ανατολική Μεσόγειο είχε ήδη αρχίσει να
αναπτύσσεται το νεολιθικό τρίπτυχο. Αντίθετα στη Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στη
χερσόνησο του Ακρωτηρίου, όπως αποκαλύπτουν τα ευρήματα της θέσης, οι πρώτοι
άποικοι της βραχοσκεπής ήταν κυνηγοί - τροφοσυλλέκτες και συνυπήρξαν με την
ενδημική πλειστοκαινική πανίδα του νησιού.
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Το γύρω περιβάλλον της θέσης φαίνεται ότι ήταν αρκετά ελκυστικό για την
ενδημική πανίδα, όχι μόνο για τα μεγάλα θηλαστικά όπως τον πυγμαίο ιπποπόταμο
αλλά και για μικρότερα θηλαστικά και για διάφορα είδη πουλιών. Σε αυτό συνέβαλε
η παρουσία της αλυκής, η οποία την εποχή που εξετάζουμε ήταν ανοιχτή στη
θάλασσα και το μάλλον βαλτώδες περιβάλλον της χερσονήσου και καλυπτόταν από
μια αραιή βλάστηση και μια όχι τόσο πυκνή δασώδη περιοχή (Simmons, 1988, 16)
Οι αρχαιολόγοι Simmons και Reese στηριζόμενοι στα ευρήματα της θέσης
διατύπωσαν την υπόθεση ύπαρξης μιας σχέσης κυνηγού - θηράματος ανάμεσα στους
κατοίκους

της

βραχοσκεπής

πλειστοκαινικής πανίδας.

και

των

μεγάλων

θηλαστικών

της

ενδημικής

Η σχέση αυτή πιθανότατά οδήγησε στον αφανισμό της

ενδημικής πανίδας την αρχή του Ολόκαινου με συνακόλουθη επίπτωση την οριστική
εγκατάλειψη της θέσης από το ανθρώπινο στοιχείο.
Συγκεκριμένα ο Simmons (2001,12) υποστηρίζει ότι η υπερβολική θήρευση
που εφαρμόστηκε από μια ομάδα ατόμων, η οποία είχε ως κύρια πηγή διατροφής της
το κρέας σε συνδυασμό με το ευάλωτο φυσικό περιβάλλον λόγω του κλίματος στις
αρχές του Ολόκαινου, ήταν αρκετό να οδηγήσει μέσα σε ένα σχετικό μικρό χρονικό
διάστημα στην εξαφάνιση του πληθυσμού των πυγμαίων ιπποπόταμων.
Η βραχοσκεπή δεν λειτουργούσε όμως ως χώρος Θήρας4 όπως ερμηνεύτηκε
στο παρελθόν.

Είναι πιο πιθανόν οι πυγμαίοι ιπποπόταμοι, οι οποίοι ζούσαν σε

κοπάδια να θανατώνονταν ομαδικά από τους κυνηγούς στη περιοχή γύρω από την
αλυκή. Τα κουφάρια τους μεταφέρονταν στο εσωτερικό της βραχοσκεπής, το οποίο
χρησίμευε ως χώρος κατεργασίας των κουφαριών με σκοπό την απόσπαση κρέατος
αλλά και τη κατασκευή δευτερογενών προϊόντων ή καύσιμου υλικού από τα οστά
τους.
Η διατύπωση της πιο πάνω υπόθεσης από τους Simmons και Reese
αμφισβητήθηκε από τους αρχαιολόγους Bunnimovitz και Barkai (1996, 18-19) οι
οποίοι στηρίζονται στην απουσία σημαδιών κοπής στα χιλιάδες οστά των πυγμαίων
ιπποπόταμων αλλά και στο είδος της λιθοτεχνίας της θέσης , η οποία αποτελείτο από
μικρά εργαλεία με κυριότερο αντιπρόσωπο τα μικρά ξέστρα.
διάφορα

εθνογραφικά

παραδείγματα

σε

πολλές

Σύμφωνα όμως με

περιπτώσεις

τα

οστά

δεν

παρουσιάζουν σημάδια κοπής από εργαλεία γιατί ακριβώς κατά την κατεργασία των

4 δηλαδή στην οδήγηση των κοπαδιών μέσα στον περιορισμένο χώρο της βραχοσκεπής και τη
θανάτωσή τους από τους κυνηγούς ή στην εξώθηση των κοπαδιών στους γκρεμούς του Ακρωτηρίου.
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κουφαριών χρησιμοποιήθηκαν μικρά εργαλεία από έμπειρα στο τομέα αυτό άτομα
(Simmons et al 1999).
Κάποιες ερμηνείες αμφισβητήθηκαν επίσης και από τους Ammerman και
Noller, οι οποίοι αμφισβητούν όχι μόνο την πιθανή σχέση μεταξύ ανθρώπων και των
πυγμαίων αλλά και την πιθανότητα χρήσης της βραχοσκεπής από τους κυνηγούς.
Μετά από εξέταση της τοποθεσίας οι ερευνητές υποστήριξαν ότι δεν ήταν δυνατό να
μπορεί κάποιος να δραστηριοποιείται εντός της βραχοσκεπής λόγω του χαμηλού
ύψους, ανάμεσα στο υπόστρωμα και στην οροφή (μόλις 1,40μ ύψος) και γενικά της
ετοιμόρροπης κατάστασής της (Ammerman & Noller 2005, 536)
Έτσι προτείνουν τη πιθανότητα οι δραστηριότητες να λάμβαναν μέρος στο
οριζόντιο γείσωμα πάνω ακριβώς από την βραχοσκεπή, μέρος στο οποίο έχουν βρεθεί
σημάδια καύσης.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε τη πρόταση των

ερευνητών τα οστά των πυγμαίων να είχαν χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο υλικό για τις
διάφορες δραστηριότητές. Στη συνέχεια τα απορρίμματα των δραστηριοτήτων (ζωικά
κατάλοιπα και τέχνεργα) να πετάγονταν κάτω από την οροφή, μέσα στη βραχοσκεπή
(Ammerman & Noller 2005, 538).
Αντίθετα ο Simmons υποστηρίζοντας την ανθρωπογενή προέλευση των
καταλοίπων προτείνει ότι η διανομή των υπολειμμάτων της πανίδας στα στρώματα
της βραχοσκεπής, αντικατοπτρίζει την αναγκαία μετατόπιση από την εκμετάλλευση
των πυγμαίων ιπποποτάμων («στρώμα 4») στην εκμετάλλευση άλλων πηγών τροφής
όπως μικρότερα θηλαστικά, πουλιά, ψάρια και μαλάκια («στρώμα 2») Η μετατόπιση
αυτή οφείλεται στην μείωση και πιθανόν στην εξαφάνιση των μεγάλων θηλαστικών
της ενδημικής πανίδας και στην ανάγκη αλλαγής των διατροφικών τους συνήθειων.
Όλα τα στοιχεία φανερώνουν ότι η θέση Ακρωτήρι-Αετόκρεμνος δεν
αντιπροσωπεύει την πρώτη αποίκηση του νησιού και είναι ακόμη παρακινδυνευμένο
να υποστηρίξουμε κάτι άλλο εκτός από τον εποχικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων.
Συμβολίζει όμως την αρχή του τέλους της απομόνωσης του νησιού, αφού τους
πρώτους αυτούς επισκέπτες του νησιού ακολούθησαν κατά τη διάρκεια των
επόμενων χιλιετιών άλλες ομάδες πιθανόν όμοιου ή

εντελώς διαφορετικού

χαρακτήρα.
Ο εποχικός χαρακτήρας της κατοίκησης της βραχοσκεπής οφείλεται μάλλον
στο

γεγονός

των

κυνηγετικών

εξορμήσεων

στο

νησί

ομάδων

κυνηγών-

τροφοσυλλεκτών, τόπος προέλευσης των οποίων ήταν η Συροπαλαιστίνη ή η
Ανατολία.
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Η ταύτιση των ομάδων αυτών με τα μεγάλα θηλαστικά της πλειστοκαινικής
πανίδας δείχνει πιθανόν τον πραγματικό

ρόλο

της καθόδου

των κυνηγών

τροφοσυλλεκτών αλλά και το πόσο εφήμερη ήταν η παραμονή των ομάδων αυτών
στο νησί, οι οποίοι μάλλον σταμάτησαν να έρχονται από τη στιγμή που έπαψε να
υπάρχει το πλούσιο κρέας της ενδημικής πανίδας. Οι άλλες πηγές διατροφής (πουλιά,
ψάρια, μαλάκια) δεν ήταν ικανοποιητικές για να τους συντηρήσουν.
Η εφήμερη παρουσία τους στο νησί είναι όμως ιδιαίτερα σημαντική επειδή οι
ίδιοι πιθανόν να έγιναν καλοί πληροφοριοδότες σχετικά με το περιβάλλον, την
τοπογραφία, και τις δυνατότητες του νησιού, στους μεταγενέστερους επισκέπτες ή
τους πρώτους αποίκους του νησιού, οι οποίοι φρόντισαν να φέρουν μαζί τους την
απαραίτητη πανίδα και χλωρίδα για να επιβιώσουν στο νησιωτικό περιβάλλον και
παράλληλα να αναπτύξουν ένα νεολιθικό τρόπο ζωής.
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3 Η Ακεραμική Νεολιθική Πολιτιστική φάση
3.1

Βασικά γνωρίσματα της ακεραμικής
Η Ακεραμική νεολιθική πολιτιστική φάση, είναι το πρώτο στάδιο του

Νεολιθικού πολιτισμού, κατά την οποία πιστοποιείται η αρχή του «νεολιθικού
τρίπτυχου».

Με τον όρο αυτό εννοείται η αρχή της νεολιθικής οικονομίας που

αντιστοιχεί στο τροφοπαραγωγικό στάδιο μέσω της άσκησης της γεωργίας και της
κτηνοτροφίας, όπως επίσης και η δημιουργία των πρώτων μόνιμων εγκαταστάσεων.
Το μόνο συστατικό στοιχείο που απουσιάζει τη συγκεκριμένη πολιτιστική φάση της
νεολιθικής εποχής είναι η χρήση του ψημένου πηλού για τη δημιουργία κεραμικής
και ειδωλίων.
Την περίοδο αυτή βλέπουμε τα αποτελέσματα της εξέλιξης της μακράς
σχέσης ανάμεσα στον νεολιθικό άνθρωπο και το περιβάλλον. Η σχέση αυτή ξεκίνησε
όταν λόγω των αλλαγών στις περιβαλλοντικές συνθήκες ο άνθρωπος άρχισε να
καταλαβαίνει την ανάγκη τιθάσευσης του περιβάλλοντος για την επιβίωση του. Αυτό
το κατάφερε μέσω της οργάνωσης προγραμματισμένων και θεσμοποιημένων
δραστηριοτήτων, οικονομικού, κατασκευαστικού και τεχνολογικού χαρακτήρα
(Χουρμουζιάδης 1995).

Οι αλληλοσυνδεόμενες αυτές δραστηριότητες βοήθησαν

επίσης στη διαμόρφωση μιας νέας ιδεολογίας και γενικά οδήγησαν στην αλλαγή του
τρόπου ζωής των ανθρώπινων ομάδων.
Το

κυριότερο

χαρακτηριστικό

του νεολιθικού

τρόπου ζωής

είναι η

ενασχόληση με τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ο άνθρωπος στην
αρχή επεμβαίνει στη φύση αποτελεσματικά εξημερώνοντας κάποια είδη της πανίδας
και της χλωρίδας. Στόχος του είναι η αναπαραγωγή των ειδών για την προμήθεια της
τροφής του.

Τα πρώτα αυτά βήματα μπορούν να προσεγγιστούν μέσω των

ανασκαφικών δεδομένων.
Η άσκηση καλλιέργειας συνδέεται με την ύπαρξη απανθρακωμένων καρπών
δημητριακών και οσπρίων, τα οποία έχουν διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά
από αυτά της άγριας μορφής τους. Η ανάλυση τους μας δείχνει όχι μόνο ποια είδη
φυτών κατάφεραν να εξημερωθούν από τους ανθρώπους και να αποτελόσουν πηγή
διατροφής αλλά και ποια προγράμματα καλλιέργειας (π.χ αγρανάπαυση, ετήσια
καλλιέργεια) αναπτύχθηκαν για την παραγωγή αυτή.
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Η παραγωγική σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα αρχίζει με την
συστηματική εξημέρωση των ζώων και τον σχηματισμό κοπαδιών για τη καλύτερη
εκμετάλλευση των ζώων.

Τα είδη τα οποία εξημερώθηκαν είναι ο χοίρος, το

πρόβατο, η αίγα και τα βοοειδή. Η εξημέρωση τους έγινε μετά από τη παρέμβαση
των ανθρώπων στις φυσικές αναπαραγωγικές συνήθειες όπως για παράδειγμα μέσω
της συστηματικής σφαγής συγκεκριμένου φύλου και αριθμού ζώων. Η παρέμβαση
αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεγέθους των σκελετών τους και άλλων
μορφολογικών αλλαγών όπως παραδείγματος χάρη την αλλαγή της μορφής των
κεράτων. Τα περισσότερα στοιχεία είναι όψιμα μέσα από τη μελέτη των ζωικών
αρχαιολογικών καταλοίπων των θέσεων (Renfrew & Bahn 2001)
Ως συμπλήρωμα των τροφοπαραγωγικών δραστηριοτήτων ήταν το κυνήγι και
η αλιεία, δραστηριότητες οι οποίες αναγνωρίζονται από τα κατάλοιπα άγριων ζώων
κυρίως ελαφοειδών, οστά ψαριών, κελυφών και μαλάκιων.
Σημαντικό ρόλο στη μελέτη της νεολιθικής οικονομίας παίζει και η
εργαλειοτεχνία.

Η αλυσίδα παραγωγής των εργαλείων, δηλαδή οι δραστηριότητες

που γίνονται το διάστημα μεταξύ της εύρεσης, της απόκτησης και της επεξεργασίας
της πρώτης ύλης μέχρι την παραγωγή και τη χρήση των τεχνουργημάτων, μπορεί να
δείξει το είδος της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον και τις τεχνολογικές και
κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες κατασκευάστηκαν.
Η άσκηση της γεωργίας και κτηνοτροφίας είναι στενά συνδεδεμένη και με την
εμφάνιση των πρώτων μόνιμων εγκαταστάσεων ως απόρροια της εντατικοποίησης
της εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος μιας συγκεκριμένης περιοχής και της
επακόλουθης ανάγκης οι νεολιθικοί γεωργοκτηνοτρόφοι να βρίσκονται κοντά στο
προϊόν εργασίας τους για να το ελέγχουν. Η σύνδεση με μια συγκεκριμένη περιοχή
δεν φαίνεται μόνο από τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα αλλά και από άλλες κατασκευές
όπως τάφροι, πηγάδια, λάκκοι διάφορων χρήσεων.
Τα πιο πάνω στοιχεία παραπέμπουν στο γεγονός ότι ο νεολιθικός τρόπος ζωής
είναι στενά συνυφασμένος με μια επένδυση χρόνου, σκέψης και προσπάθειας από
πλευράς των νεολιθικών ανθρώπων. Οι νεολιθικοί εκμεταλλεύονται και επενδύουν
στο περιβάλλον, από όπου και προέρχονται οι πηγές τροφής αλλά και οι πρώτες ύλες,
με στόχο τη βελτίωση της ζωής τους.
Πολλές είναι οι θεωρίες που ασχολήθηκαν με τον τόπο και τον τρόπο γένεσης
της νεολιθικής εποχής, πολλές από τις οποίες σήμερα διατυπώνονται μόνο στα βιβλία
που ασχολούνται με την ιστορία της αρχαιολογίας. Οι περισσότεροι επιστήμονες
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σήμερα υποστηρίζουν ότι στη γεωγραφική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου τα
κύρια συστατικά του νεολιθικού τρόπου ζωής είχαν διαδοθεί από τη Μέση Ανατολή,
η οποία ως γνωστών φέρει τις πρωιμότερες ενδείξεις εξημέρωσης φυτών και ζώων,
χωρίς όμως αυτό να κάνει τη περιοχή «αρχική κοιτίδα του πολιτισμού». Η εμφάνιση
όμως προνεολιθικών στοιχείων σε πολλές περιοχές που συνδέεται με την αυτόχθονη
εξέλιξη της αρχής του παραγωγικού στοιχείου παραμένει σταθερή αξία για πολλούς
επιστήμονες. Η εμφάνιση των συστατικών στοιχείων του «νεολιθικού πακέτου» με
οποιοδήποτε τρόπο και αν πραγματοποιήθηκε είχε αποτέλεσμα την εισαγωγή ή την
μετάβαση σε μια νέα πολιτισμική κατάσταση.

3.2

Η περίπτωση της Κύπρου
Η

αρχή

χρονολογείται

της
στο

Ακεραμικής
τέλος

της

κυπριακής

9ης

χιλιετίας

νεολιθικής

πολιτισμικής

φάσης

cal

Η

αυτή

π.Χ.

περίοδος

αντιπροσωπεύεται από διαφορετικού χαρακτήρα θέσεις, τα αρχαιολογικά δεδομένα
των οποίων συνδέονται με την αρχή του νεολιθικού τρόπου ζωής στο νησί, δηλαδή
την αρχή του παραγωγικού σταδίου και των άλλων συνακόλουθων βασικών
γνωρισμάτων (ίχνη παρουσίας μόνιμης εγκατάστασης και τα αρχικά βήματα
διαμόρφωσης μιας ιδεολογίας).
Βέβαια υπάρχει ένας προβληματισμός σχετικά με το πώς τελικά πρέπει να
αποκαλείται η συγκεκριμένη περίοδος της κυπριακής προϊστορίας.

Η διαμάχη

μεταξύ των αρχαιολόγων γύρω από το ερώτημα «Ακεραμική ή Προκεραμική
νεολιθική» είναι παλαιά.

Στη περίπτωση της Κύπρου οι δύο αυτοί όροι είναι

συνώνυμοι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για προκεραμική αφού μέχρι τώρα δεν υπάρχει
καμία ένδειξη χρήσης ψημένου πηλού για τη κατασκευή αγγείων ή ειδωλίων.
Ο όρος όμως «προκεραμική νεολιθική» χρησιμοποιείται από αρκετούς
ερευνητές για να τονιστεί η πιθανή καταγωγή και η σύνδεση της νεολιθικής
οικονομίας και των πολιτισμικών νεολιθικών στοιχείων της Κύπρου με τον Προκεραμικό νεολιθικό πολιτισμό της Εγγύς Ανατολής (ΡΡΝ).

Ο Peltenburg για να

τονίσει την στενή αυτή σχέση Κύπρου και Εγγύς Ανατολής πρότεινε τον όρο CyproΡΡΝΒ, και διαχώρισε την περίοδο σε τρεις αποφάσεις:

πρώιμη (Cypro-EPPNB),

μέση

που

(Cypro-MPPNB)

και

ύστερη

(Cypro-LPPNB)

αντιστοιχούν

στις

προκεραμικές περιόδους της Εγγύς Ανατολής (Peltenburg 2000;McCartney 2003a).
Η εμφάνιση αγροτικών θέσεων στο νησί την 9η χιλιετία π.Χ. υπήρξε η αφορμή
για τη πυροδότηση μιας συζήτησης γύρω από τα ερωτήματα πότε περίπου και με ποιο
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τρόπο εμφανίστηκαν τα κύρια συστατικά της αρχής του παραγωγικού σταδίου στο
νησί. Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κύπρου δεν επιτρέπει την απλή επιλογή ενός
από τους δύο τρόπους διάδοσης (άμεση ή έμμεση) ή την αυτόχθονη εξέλιξη των
συστατικών αυτών στοιχείων αφού η εξημερωμένη πανίδα και χλωρίδα, πάνω στην
οποία στηρίζεται η νεολιθική οικονομία δεν είναι ενδημική στο νησί αλλά έχει
μεταφερθεί, σε άγρια ή σε ήμερη μορφή, από κάποιες ομάδες, σε μια συγκεκριμένη
φάση της προϊστορίας της Κύπρου. Τα διάφορα ερωτήματα μπορούν να εξεταστούν
μόνο μέσα από την ανάλυση πιθανών μοντέλων αποίκησης της Κύπρου λόγω του
ιδιαίτερου νησιωτικού χαρακτήρα της.

3.2.1 Πρώτο μοντέλο: Αυτόχθονη Ανάπτυξη
Το πρώτο μοντέλο αποίκησης συνδέεται με την υπόθεση

μιας αυτόχθονης

ανάπτυξης του παραγωγικού σταδίου και των άλλων βασικών γνωρισμάτων του
νεολιθικού τρόπου ζωής στο νησί.

Ο συγκεκριμένος τρόπος ζωής δηλαδή ήταν

αποτέλεσμα της αρχικής επίσκεψης στο νησί, η οποία εξελίχθηκε στη συνέχεια σε
αποίκηση

του

νησιού

Πλειστόκαινου.

από

κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες,

κατά

το

τέλος

του

Οι ομάδες των κυνηγών-τροφοσυλλέκτων πιθανόν να ήταν

σύγχρονός και να είχαν τον ίδιο εποχιακό χαρακτήρα με τη μοναδική μέχρι σήμερα
επιβεβαιωμένη επιπαλαιολιθική δραστηριότητα στο νησί, δηλαδή τη «φάση του
Ακρωτηρίου» (McCartney 2005; Peltenburg 2003a). Μια άλλη πιθανότητα είναι η
άφιξη των ομάδων αυτών στο νησί κάποια χρονική στιγμή μετά τη «φάση
Ακρωτηρίου», η οποία σύμφωνα με τον Simmons ολοκληρώθηκε όταν οι εποχικοί
κάτοικοι της βραχοσκεπής

εγκατέλειψαν το νησί, λόγω της εξαφάνισης

των

πλούσιων διατροφικών πηγών.
Οι κυνηγοί - τροφοσυλλέκτες πιθανόν στην αρχή απλώς να επισκέπτονταν το
νησί και να διενεργούσαν εποχιακές δραστηριότητες, όπως αποδείχτηκε στη
βραχοσκεπή της θέσης του Ακρωτηρίου.

Στη συνέχεια μπορεί να αποφάσισαν να

εγκατασταθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου στο νησί, μεταφέροντας από τον
τόπο καταγωγή τους, είτε από αρχή της εγκατάστασής τους είτε ένα χρονικό
διάστημα μετά, τα απαραίτητα είδη της χλωρίδας και της πανίδας, για τη επιβίωση
τους στο απομονωμένο νησί.
Αρχικά πιθανόν να στηρίζονταν στο κυνήγι και τη συλλογή αλλά στη
συνέχεια να ανέπτυξαν και να εφάρμοσαν τις πιθανόν ήδη γνωστές σε αυτούς
προϋποθέσεις και

τεχνικές (π.χ εντατική συλλογή φυτών) που οδήγησαν στη
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σταδιακή εξημέρωση των άγριων μορφών των ζώων και των φυτών.
απομονωμένος

χαρακτήρας

το

νησιού

και

η

διαχείριση

των

Ο

ενδεχόμενων

εξημερωμένων ζώων και φυτών ήταν αρκετά για την ανάπτυξη μορφολογικών
χαρακτηριστικών που να συνδέονται με την εξημέρωση.
Σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτού του μοντέλου αποίκησης είναι θέμα
χρόνου να εντοπιστούν στοιχεία που να δείχνουν τη μετάβαση από τον παλαιολιθικό
τρόπο ζωής στον νεολιθικό τρόπο ζωής, δηλαδή να καλυφθεί το χρονικό κενό
ανάμεσα στη «φάση Ακρωτηρίου» και των πρώιμων ακεραμικών θέσεων.

3.2.2 Δεύτερο μοντέλο: Αλληλεπίδραση
Αυτό ακριβώς απαιτούν και οι υποστηρικτές του δεύτερου μοντέλου
αποίκησης, το οποίο βασίζεται στην υπόθεση, όπως και στο πρώτο μοντέλο, ότι οι
πρώτοι άποικοι και βασικοί συντελεστές για την αρχή του παραγωγικού σταδίου στο
νησί ήταν κυνηγοί - τροφοσυλλέκτες. Η διαφορά όμως έγκειται στο γεγονός ότι οι
συγκεκριμένοι κυνηγοί - τροφοσυλλέκτες, οι οποίοι ήταν σύγχρονοι με τους
κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες της πρώιμης νεολιθικής και της φάσης ΡΡΝΑ της Εγγύς
Ανατολής, όχι μόνο είχαν διατηρήσει τις επαφές τους με τον τόπο καταγωγής ή και
με την ευρύτερη περιοχή της Εγγύς Ανατολής, αλλά πολύ πιθανόν να ήρθαν σε επαφή
με εισερχόμενες στο νησί ομάδες αγροτών ( Peltneburg 2001a).
Οι νέες ομάδες που ήρθαν στη Κύπρο πρέπει να μετέφεραν τα απαραίτητα
είδη ζώων και φυτών αλλά και διάφορες τεχνικές και ιδέες, οι οποίες θα τους
εξασφάλιζαν τη συνέχιση του τρόπου ζωής που ακολουθούσαν στο τόπο προέλευσης
τους.

Οι ομάδες των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών μπορούσαν είτε να αποφύγουν τη

σχέση με τις νέες ομάδες είτε να αφομοιωθούν από αυτές.

Στη περίπτωση της

Κύπρου, λόγω του περιορισμένου νησιωτικού περιβάλλοντος πιθανόν να επικράτησε
η δεύτερη περίπτωση, χωρίς όμως να αποκλείσουμε και την πρώτη.
Η πολιτισμική αλλαγή που επέφερε στο νησί οποιοδήποτε είδος επαφής με
τους πληθυσμούς της Εγγύς Ανατολής ήταν τεράστια. Είναι όμως σημαντικό να μην
παραλείψουμε το γεγονός ότι κάποια στοιχεία της προηγούμενης πολιτιστικής φάσης
θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν και μετά την «έμμεση» αυτή διάδοση του νέου
τρόπου ζωής.
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3.2.3 Τρίτο μοντέλο: Αποικισμός
Το τρίτο μοντέλο το οποίο για πολλά χρόνια επικρατούσε και ακόμη πολλές
φορές επικρατεί στις συζητήσεις που γίνονται σχετικά με τον χαρακτήρα της πρώιμης
κυπριακής νεολιθικής περιόδου στηρίζεται στο γεγονός της απουσίας αρχαιολογικών
ενδείξεων για το χρονικό διάστημα ανάμεσα στη «φάση Ακρωτηρίου» και στην
εμφάνιση των πρώτων θέσεων της πρώιμης ακεραμικής νεολιθικής(Ρε1ίεηόιΐΓμ
2001a). Η απουσία προνεολιθικών θέσεων στο νησί αλλά και τα πολλά παράλληλα
ανάμεσα στα αρχαιολογικά κατάλοιπα της Κύπρου και διααφόρων

περιοχών της

Συροπαλαιστίνης είναι ο λόγος που αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι το νησί ήταν
ακατοίκητο μέχρι τον αποικισμό του από τις αγροτικές ομάδες. Τόπος προέλευσης
των ομάδων αυτών ήταν η περιοχή της

Συροπαλαιστίνης, στην οποία γίνονται

σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές διεργασίες που αφορούν την αρχή και την εξέλιξη
του νεολιθικού τρόπου ζωής. Ο Cauvin π.χ. υποστήριξε ότι ο αποικισμός της Κύπρου
μπορούσε να εξεταστεί στα πλαίσια της θεωρίας της λεγάμενης «μεγάλης εξόδου»
των αγροτικών ομάδων από την Εγγύς Ανατολή (Cauvin 2004).

Οι τελευταίες

εξελίξεις της έρευνας όμως δείχνουν ότι ο αποικισμός του νησιού μπορεί να έγινε
πρωιμότερα, δηλαδή πιθανόν κατά τη διάρκεια της φάσης ΡΡΝΑ.
Οι ομάδες των πρώτων αποίκων

για διάφορους λόγους αποφάσισαν να

εγκαταλείψουν τον τόπο καταγωγής τους και να αποικήσουν ένα νησί το περιβάλλον
του οποίου πιθανόν να γνώριζαν από τις προγενέστερες ομάδες οι οποίες
εκμεταλλεύονταν συχνά τις πηγές του νησιού.

Έφεραν μαζί τους το νεολιθικό

οικονομικό και κοινωνικό πακέτο, όπως καρπούς φυτών, εξημερωμένα και άγρια
ζώα, και εργαλεία και εγκαθίδρυσαν τις πρώτες θέσεις της ακεραμικής νεολιθικής.
Αυτή η μεταφορά δικαιολογεί σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτού του μοντέλου
αποίκησης τις ομοιότητες που παρατηρούνται όπως αναφέραμε πιο πάνω με τις
αγροτικές ομάδες της Συροπαλαιστίνης.
Εκτός όμως από ομοιότητες, παρατηρούνται και πάρα πολλές διαφορές, οι
οποίες σύμφωνα με τους υποστηρικτές της «άμεσης» αυτής διάδοσης οφείλεται στο
γεγονός ότι το νησί βρισκόταν μακριά από τον τόπο προέλευσης και έτσι ήταν
αναπόφευκτο να μην δημιουργήσει ένα δικό του πολιτισμό αφομοιώνοντας όμως
στοιχεία από την Εγγύς Ανατολή, με την οποία είχε διατηρήσει επαφές.
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3.2.4 Συζήτηση
Οποιοδήποτε και να ήταν το μοντέλο αποίκησης οι σημερινές πληροφορίες
σχετικά με την αρχή του παραγωγικού σταδίου στην Κύπρο συνδέονται με την
ύπαρξη των τριών θέσεων που θα εξετάσουμε στην επόμενη ενότητα. Τα
αρχαιολογικά ευρήματα των θέσεων αυτών αντιπροσωπεύουν την πρώιμη και μέση
ακεραμική νεολιθική ενώ σε δύο από τις θέσεις παρατηρούνται και στοιχεία που
ανήκουν στην ύστερη ακεραμική νεολιθική ή αλλιώς στον «πολιτισμό της
Χοιροκοιτίας».
Η πρώτη ακεραμική φάση αντικατοπτρίζει την εμφάνιση του παραγωγικού
σταδίου και συνακόλουθα άλλων βασικών γνωρισμάτων του νεολιθικού τρόπου ζωής
στο νησί. Στη μέση ακεραμική φάση φαίνεται η εξέλιξη αυτών των γνωρισμάτων
κυρίως μέσα από την εξέταση της εμφάνισης των πρώτων σταθερών κατασκευών
(Τέντα) και τις αλλαγές στην εργαλειοτεχνία. Η Ύστερη Ακεραμική φάση αποτελεί
το αποκορύφωμα της ακεραμική νεολιθικής. Οι θέσεις της πρώιμης ακεραμικής
συνεχίζουν να υπάρχουν και αυτή τη περίοδο. Η φάση αυτή έχει όλα τα νεολιθικά
γνωρίσματα εκτός βέβαια από τη χρήση κεραμικής, η οποία δεν φαίνεται να μπορεί
ακόμη να αντικαταστήσει τα τέλειας ποιότητας λίθινα λειασμένα αγγεία. Δεν είναι
όμως ακόμη σαφές αν η τελική αυτή περίοδος της ακεραμικής νεολιθικής είναι
απόρροια της εξέλιξης των πρώιμων αποίκων του νησιού ή ήρθε από κάπου αλλού.
Η διαφοροποίηση ή μάλλον καλύτερα η καθυστέρηση που παρατηρείται
ανάμεσα στον «πολιτισμό της Χοιροκοιτίας» και τους ανεπτυγμένους νεολιθικούς
πολιτισμούς της Εγγύς Ανατολής αλλά και η ύπαρξη κοινών παραμέτρων με τους
οικισμούς της πρώιμης ακεραμικής νεολιθικής, είναι μερικοί από τους λόγους που οι
περισσότεροι ερευνητές σήμερα υποστηρίζουν την τοπική εξέλιξη της πρώιμης
ακεραμικής και τη σταδιακή μετάβαση στην ύστερη ακεραμική πολιτιστική φάση.
Βέβαια δεν πρέπει να παραλείπεται το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια επαφή
με τους γειτονικούς πληθυσμούς της Εγγύς Ανατολής.

3.2.5 Χαρακτηριστικά της Ύστερης ακεραμεικής
Τη περίοδο αυτή η οικονομία των οικισμών, στηρίζεται κυρίως στην γεωργία
και συμπληρώνεται από την κτηνοτροφία των εξημερωμένων ζώων αλλά και από το
κυνήγι του πλατονιού
απουσιάζει το βόδι.

Κατά την

περίοδο αυτή

από την πανίδα του νησιού

Αυτό οφείλεται είτε στην αποτυχία εξημέρωσης του βοδιού και
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στην σταδιακή εξαφάνιση του από την πανίδα,

είτε στη επιλογή των ίδιων των

νεολιθικών να μην το περιλαμβάνεται στη διατροφή τους.
Στην ύστερη ακεραμική περίοδο παρατηρούνται επίσης μικροί διάσπαρτοι σε
όλη την επικράτεια του νησιού οικισμοί. Οι περισσότεροι οικισμοί είναι κοντά στις
παράκτιες ζώνες αλλά υπάρχουν και αρκετές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στο
κεντρικό χώρο του νησιού.
Επίσης

οι

περισσότεροι

οικισμοί

είναι

περικυκλωμένοι

από

τείχος,

φανερώνοντας την ύπαρξη ενός ελέγχου της εισόδου στον οικισμό αλλά και την
προστασία από πιθανούς εξωτερικούς κινδύνους.

Οι οικισμοί αποτελούνται από

κυκλικές κατασκευές οι οποίες τις περισσότερες φορές σχηματίζουν οικιστικές
μονάδες (LeBrun 1997). Πάντως σε κανένα οικισμό δεν υπάρχει ίχνος ύπαρξης
δημόσιου χώρου, που να παραπέμπει στην συγκέντρωση της κοινότητας.
Οι ταφικές πρακτικές παρουσιάζουν μια φροντίδα για τον νεκρό άτομο, αφού
θάβονται κάτω από το δάπεδο του σπιτιού και υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα
δύο φύλα και τα παιδιά. Υπάρχει επίσης και μια επένδυση κτερισμάτων. Επίσης
παρατηρείται μια πίστη για τη μετά θάνατο ζωή, αφού συγκεκριμένα μέρη του
σώματος των νεκρών, κυρίως των ανδρών, καλύπτονται από πέτρες.
Ακόμη ένα νέο στοιχείο που παρατηρείται τη περίοδο αυτή είναι η ύπαρξη
σχηματικών ειδωλίων κυρίως από πικρόλιθο, το φύλο των οποίων δεν μπορεί να
καθοριστεί. Ένα μεγάλο ποσοστό όμως των ειδωλίων έχει φαλική μορφή.

Στο

«συμβολικό» αυτό τομέα ανήκουν και τα βότσαλα με εγχάρακτες γραμμές αλλά και
τα κοσμήματα κυρίως από πικρόλιθο (LeBrun 1997).
Το τέλος της ακεραμικής νεολιθικής περιόδου χρονολογείται γύρω στο 5.000
π.Χ, οπότε παρατηρήθηκε η εγκατάλειψη των θέσεων.

Οι θέσεις αυτές δεν είχαν

υποστεί κανένα ίχνος καταστροφής, απλώς είχαν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους
τους (Steel 2004)
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4.

Πρώιμη Ακεραμική Νεολιθική: οι θέσεις

4.1

Παρεκκλησιά -Συιλλουρόκαμπος
Η θέση Παρεκκλησσιά -Σιυλλουρόκαμπος είναι η πρώτη θέση που έδωσε

σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα, τα οποία έδειξαν την

ύπαρξη μιας πρώιμης

φάσης της Ακεραμικής Νεολιθικής στη Κύπρο. Χρονολογείται στο δεύτερο μισό της
9ης χιλιετίας cal. π.Χ. μέχρι το τέλος της 8ης χιλιετίας cal. π.Χ και είναι σύγχρονη με
τον πρώιμο ΡΡΝΒ πολιτισμό της Βόρειας Συροπαλαιστίνης.
Η θέση βρίσκεται στη Νότια Κύπρο (χαρτ.6), 6 χιλιόμετρα ανατολικά της
Λεμεσού και μόλις 5 χιλιόμετρα από την θαλάσσια ακτή και καταλαμβάνει ένα
υψίπεδο, το οποίο βρίσκεται σε μία πεδιάδα με μικρές κοιλάδες και λόφους (εικ.27).
Στα ανατολικά και δυτικά η θέση οριοθετείται από εποχικούς χείμαρρους ενώ
στη νότια άκρη της θέσης υπάρχει μια απότομη πλαγιά (Guilaine et al 2000,2001).
Το μέγεθος της υπολογίζεται γύρω στο ένα εκτάριο.

Η ύπαρξη μη in situ

πολιτισμικών στοιχείων στη περίμετρο νότια της θέσης φαίνεται να οφείλεται στη
διάβρωση του εδάφους (Guilaine et al 2001).

Είναι φανερό ότι η θέση

χαρακτηρίζεται από

Συγκεκριμένα ο οικισμός

μια εκτεταμένη

κατοίκηση.

κατευθύνεται από ΒΔ προς ΝΑ.

4.1.1 Φάσεις κατοίκησης
Συνολικά έχουν αναγνωριστεί πέντε φάσεις κατοίκησης, από τις οποίες μόνο η
τελευταία ανήκει στη Κεραμική Νεολιθική ενώ οι πρώτες τέσσερις στην Ακεραμική
Νεολιθική.
Οι πρώτες δύο φάσεις, «πρώιμη φάση Α» και «πρώιμη φάση Β», αντιστοιχούν
στη πρώιμη Ακεραμική νεολιθική περίοδο ενώ η μέση φάση κατοίκησης αντιστοιχεί
στη μέση αεραμική νεολιθική περίοδο (Πιν.3).

Η τέταρτη και τελευταία φάση

κατοίκησης αντιστοιχεί στην ύστερη ακεραμική περίοδο.
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις πρώτες τρεις φάσεις κατοίκησης.

4.1.1.Α Πρώτη φάση κατοίκησης
Η «πρώιμη φάση Α» είναι η πρωιμότερη φάση κατοίκησης της θέσης.
Σύμφωνα με τη ραδιοχρονολόγηση των πολιτισμικών στοιχείων η φάση αυτή
χρονολογείται από το 8200 μέχρι το 7.800 cal^.X. Τα σωζόμενα από τη διάβρωση
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οικιστικά υπολείμματα αντιπροσωπεύονται από λεπτά αργιλώδη στρώματα πάχους
10cm και κυρίως από κοιλότητες στο ασβεστολιθικό στρώμα που έχουν βρεθεί στον
τομέα

1

της ανασκαφής (εικ.17) (Guilaine 2001, 41). Οι κοιλότητες αυτές

ερμηνεύονται ανάλογα με το σχήμα και το μέγεθος τους ως πηγάδια, ως
πασσαλότρυπες ή ως ρηχές λεκάνες.

Η μοναδική εικόνα της πρώτης φάσης

κατοίκησης ολοκληρώνεται με τη παρουσία ρηχών τάφρων, που συνδυάζονται
άρρηκτα με τα ήδη αναφερόμενα αρχαιολογικά κατάλοιπα (Guilaine 2000, 75;
Guilaine & Briois 2001, 41).

Οι περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη φάση αποκομίστηκαν από
τα τρία σωζόμενα πηγάδια (structure 2, 66, 114) που ήταν σκαμμένα στο
ασβεστολιθικό υπόστρωμα.

Έχουν κυκλικό σχήμα με διάμετρο 1 μέτρου και το

βάθος τους κυμαίνεται από 4,40μ (st. 144) μέχρι 5,1 Ομ (st.2).

Μετά το τέλος της

χρήσης τους τα πηγάδια γεμίστηκαν κυρίως με κατάλοιπα λίθινων τεχνουργημάτων.
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα, το οποίο έχει μια μεγάλη συμβολική αξία,
είναι ένα

λίθινο

γλυπτό

κεφάλι που

συνδυάζει

ανθρώπινα

και ζωόμορφα

χαρακτηριστικά, προέρχεται από το γέμισμα του πηγαδιού 66.
Σε όλο τον τομέα 1 υπάρχουν διάσπαρτες κοιλότητες, οι οποίες σε κάποια
σημεία του τομέα ομαδοποιούνται, διαμορφώνοντας παράλληλες σειρές ή σχεδόν
κυκλικές ρυθμίσεις.

Η διάμετρος και το βάθος των κοιλοτήτων ποικίλει.

Οι πιο

σημαντικές έχουν 0,25 μέχρι 0,30 μέτρα διάμετρο και μέχρι 0,40μ βάθος και
ερμηνεύονται ως οπές πασσάλων ενώ οι μικρότερες κοιλότητες, οι οποίες έχουν μέσο
όρο διάμετρο 0,1 Ομ και είναι πολύ κοντά η μια στην άλλη (σειρές Η, I, J στα βόρεια),
ερμηνεύονται ως οπές κονταριών (Guilaine et al. 1995,23-24).
Στο κέντρο του τομέα 1 διαμορφώνονται δύο παράλληλες σειρές από οπές
πασσάλων. Το διάστημα μεταξύ των δύο σειρών είναι 0,50 μ ενώ το διασωζόμενο
μήκος τους είναι περίπου 1 Ομ (εικ. 18). Οι οπές που βρίσκονται στο βόρειο κομμάτι
των σειρών έχουν διάμετρο 0,25μ μέσο όρο ενώ αυτές που βρίσκονται στο
βορειοδυτικό 0,15μ (Guilaine et al. 1995,23). Η ερμηνεία αυτής της διπλής σειράς
των πασσάλων ήταν αρχικά αρκετά προβληματική γιατί αρχικά θεωρείτο ότι υπήρχε
μια άμεση σχέση (συγκεκριμένα χώριζε στη μέση) ανάμεσα σε αυτές και

τον

τριγωνικό χώρο που δημιουργούσε μία ομάδα τάφρων (Τ1,Τ2,Τ3,Τ4) (Εικ.19). Έτσι
στην αρχή οι ανασκαφείς (1995,23) πρότειναν ότι η συγκεκριμένη σειρά οπών
προορίζονταν για πασσάλους οι οποίοι πιθανόν υποστήριζαν τη στέγη του τριγωνικού
στη κάτοψη κτίσματος. Το γεγονός όμως ότι η διπλή σειρά υπερβαίνει τα όρια του
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τριγωνικού χώρου και από τις δύο πλευρές προβλημάτισε τους ανασκαφείς οι οποίοι
αργότερα πρότειναν ότι μάλλον οι δύο κατασκευές (πασσαλότρυπες και τριγωνικός
χώρος) δεν ήταν σύγχρονες μεταξύ τους και ότι η διπλή σειρά των πασσαλότρυπων
αντιπροσώπευε ένα τμήμα της διπλής περίφραξης ενός κλειστού χώρου.
Σε αυτή τη φάση αποδίδονται και οι μακριές ρηχές τάφροι οι οποίες είναι
κομμένες στο δευτερογενή ασβεστολιθικό στρώμα (havara) και πρέπει να χρησίμευαν
ως τάφροι θεμελίωσης κάποιων περιφραγμένων χώρων (Guilaine and Briois 2001,
42). Όλες οι τάφροι είναι σύγχρονες μεταξύ τους αν και κάποιες είναι σε διαφορετικό,
επίπεδο από κάποιες άλλες.
πασσάλων, ενώ κάποιες

Στη βάση κάθε τάφρου υπήρχαν διάσπαρτες οπές

από τις τάφρους διακόπτονταν στα δύο από ανοίγματα

(Εικ.20), τα οποία δεν ήταν σκαμμένα στο υπέδαφος, μήκους γύρω στο 1 μέτρο.
Εκατέρωθεν αυτών των ανοιγμάτων οι τάφροι εξοπλίζονταν από δύο αρκετά βαθιές
(πέρα από το μέσο βάθος της τάφρου) πασσαλότρυπες (Guilaine 1995, 21).

Τα

ανοίγματα αυτά ταυτίστηκαν ως είσοδοι των περιφραγμένων χώρων.
Οι τάφροι θεμελίωσης είναι διάσπαρτες σε όλο τον τομέα 1. Η τάφρος Τ3, η
οποία διατρέχει κάθετα (Βορρά προς Νότο) την κεντρική περιοχή του τομέα 1, είχε το
μεγαλύτερο

μήκος (30μ) από όλες τις τάφρους.

Επίσης παρουσίασε δύο

χαρακτηριστικά ανοίγματα-εισόδους. Η συγκεκριμένη τάφρος αποτελεί μέρος μιας
ομάδας τάφρων (Τ1,Τ2,Τ3,Τ4) στο νότιο μέρος του τομέα 1, οι οποίες τέμνονται και
δημιουργούν ένα κλειστό σχεδόν τριγωνικό χώρο, στον οποίο μπορεί να εισέρχεται
κανείς από τις δύο σωζόμενες εισόδους της τάφρου Τ3 (Guilaine and Briois 2001,
42).
Στην βορειοανατολική πλευρά του τομέα οι δύο ελαφρώς καμπυλωτοί τάφροι
Τ6 και Τ7 με 20 μ και 25 μ μήκος αντίστοιχα, τέμνονται στο ακριανό νοτιανατολικό
τους σημείο (Εικ.21) (Guilaine and Briois 2001, 41-2). Αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι ο ένας από τους δύο είναι μεταγενέστερης κατασκευής.
Τα πιο πάνω κατάλοιπα συνιστούν ένα εντυπωσιακό μηχανισμό που σκοπό
είχε τη δημιουργία περιφραγμένων χώρων διαφόρων μεγεθών και σχημάτων (κυρίως
τραπεζοειδών ή κυκλικών σχημάτων), οι οποίοι χώροι πολλές φορές χωρίζονταν σε
μικρότερους χώρους. Οι περιφραγμένοι αυτοί χώροι πιθανόν να χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες. Κάποιοι μάλλον προορίζονταν για τη φύλαξη ζώων και άλλοι πιθανόν να
ήταν περιοχές κατοίκησης ή άλλων οικιστικών δραστηριοτήτων.
Η κατασκευή αυτών των χώρων, όπως έδειξαν οι ανακαλύψεις κομματιών
τοίχου από τα πηγάδια της συγκεκριμένης φάσης, φαίνεται να γίνονταν με τον
συνδυασμό ξύλου και λάσπης.
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4.1. β Δεύτερη φάση κατοίκησης
Η επόμενη φάση κατοίκησης , η «πρώιμη φάση Β», χρονολογείται γύρω στο
7800-7500 cal. π.Χ .

Τα αρχαιολογικά στοιχεία που συνδέονται με αυτή τη φάση

βρέθηκαν στο στρώμα 1 σε μια έκταση 150τ.μ η οποία αποτελείται από ένα στρώμα
πυκνής απόθεσης βότσαλων τα οποία «δένονται» μεταξύ τους με μια γκρίζα
ιζηματογενή απόθεση (Guilaine & Briois 2001, 42)
Το βοτσαλωτό στρώμα αν και απεκάλυψε ένα μεγάλο αριθμό αρχαιολογικών
καταλοίπων όπως παραδείγματος χάρη οστά ζώων και λίθινα τέχνεργα δεν μπορεί να
ερμηνευτεί ως ένα δάπεδο διαμονής, αφού δεν έχει αναγνωριστεί καμία περιοχή
δραστηριότητας στο χώρο.

Επιπλέον τα λίθινα τέχνεργα αλλά και τα οστά της

πανίδας, τα οποία είναι πιο εύθραυστα από τα πρώτα, δεν φαίνεται να έχουν υποστεί
καμία φθορά, όπως θα ήταν λογικό να παρουσίαζαν αν υπήρχε μια συνεχής χρήση
του δαπέδου (Guilaine & Briois 2001, 43- 44).
Η συσχέτιση όμως του συγκεκριμένου στρώματος με διάφορες κατασκευές ή
υλικά κατασκευής αποκαλύπτουν την πιθανή του λειτουργία ως υπόστρωμα.
Συγκεκριμένα σε δύο περιοχές του στρώματος προεξείχαν θραύσματα τοίχου ή
δαπέδου, το υλικό των οποίων προέρχεται από μεγάλους τοπικούς λίθους της
οροσειράς του Τροόδους (Guilaine et al 2000, 78). Τα θραύσματα αυτά φέρουν ίχνη
από κόκκινο ή λευκό επίχρισμα. Ένα άλλο αρχιτεκτονικό κατάλοιπο, το οποίο
βρέθηκε σε ένα στρώμα 0,1 Ομ πάνω από το βοτσαλωτό στρώμα είναι μια εστία
κυκλικού σχήματος που φέρει επίστεψη.
Σε αυτή τη φάση αποδίδεται και η παρουσία σκόπιμων ξαναγεμισμένων
λάκκων κάτω ακριβώς από το βοτσαλωτό στρώμα. Σύγχρονο με αυτά τα κατάλοιπα
φαίνεται να είναι το πηγάδι 117, το οποίο είχε βάθος 5,3μ ενώ στα πλάγια του
πηγαδιού υπήρχε ένα λαξευμένο δωμάτιο με διαστάσεις 1,3x1,4μ (Guilaine & Briois
2001,44).

4.1. Γ Μέση Φάση Κατοίκησης
Η Μέση Φάση κατοίκησης (7500-7200cal π.Χ), αντιπροσωπεύεται από
κτίσματα από αργολιθοδομή και πηλόχωμα, τα οποία σχετίζονται με υπολείμματα
κυκλικών πλακόστρωτων χώρων και μεγάλους απορριμματικούς λάκκους (Guilaine
2003).
Τα περισσότερα όμως στοιχεία για την συγκεκριμένη περίοδο αποκομίζονται
από το γέμισμα ενός λάκκου (Str. 23) μεγάλων διαστάσεων (4-5μ πλάτος και 6μ
βάθος), το περίγραμμα του οποίου ήταν ακανόνιστο. Το άνοιγμά του λάκκου είχε
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σχήμα σχεδόν οβάλ, ενώ σε μεγαλύτερο βάθος η διάμετρος του φαρδαίνει.

Η

κατασκευή αυτή λαξεύτηκε στη χαβάρα5, όπως δείχνουν τα πρώτα 4μ βάθος από την
επιφάνεια του εδάφους και η υπόλοιπη κατασκευή, συγκεκριμένα τα τελευταία 2μ
λαξεύτηκε σε ιζηματογενή στρώματα (colluvions) (Crubezy et al. 2003, 296).
Η μέχρι τώρα ανασκαφή έδειξε ότι η κατασκευή αφού πρώτα πέρασε από
κάποιες φάσεις κατάρρευσης, δέχτηκε μια ατομική ταφή (στρώμα Η).

Αργότερα,

κατά τη διάρκεια της μέσης φάσης κατοίκησης, συγκεκριμένα γύρω στο 7,500
cal-π.Χ., χρησιμοποιήθηκε ως ένας τάφος ομαδικού χαρακτήρα (βλ. κεφ. 4.1.5) . Τα
ανθρώπινα κατάλοιπα συνοδεύονταν από διάσπαρτα ζωικά και φυτικά κατάλοιπα
αλλά και λίθινα τέχνεργα. Τα περισσότερα ήταν σύγχρονα ενώ αρκετά παρουσίασαν
πρωιμότερες χρονολογήσεις από τις χρονολογήσεις των ανθρώπινων οστών του ίδιου
στρώματος. Σύμφωνα τον Crubezy (2003, 296), τα στοιχεία αυτά αντιπροσωπεύουν
τη «μόλυνση» των στρωμάτων της ομαδικής ταφή, αποτέλεσμα της συνεχής
απόθεσης χώματος, από τους ανθρώπους με σκοπό να συμπληρώσουν το λάκκο. Το
χώμα, το οποίο προερχόταν από τη γύρω περιοχή του λάκκου, περιείχε κατάλοιπα
προγενέστερων περιόδων.
Στα ανώτερα στρώματα (A,C) βρέθηκαν αρχαιολογικά κατάλοιπα πανίδας και
λίθινων τεχνέργων, αποτέλεσμα της προσπάθειας να συμπληρωθεί η κατασκευή, ενώ
ανάμεσα στα δύο αυτά στρώματα, συγκεκριμένα στο στρώμα Β, αποκαλύφθηκε μια
ατομική ταφή σε συνεσταλμένη στάση.

4.1.2 Ζωικά Κατάλοιπα: Η Πανίδα
Τα

υπολείμματα

οστών

της

πανίδας

που

απεκαλύφθησαν

στον

Συιλλουρόκαμπο σε όλες τις φάσεις κατοίκησης του ήταν καθοριστικά για την
δημιουργία μιας σαφούς εικόνας των πρώτων σταδίων της οικονομίας της θέσης, που
στηρίζεται κυρίως στα νέα είδη ζώων, τα οποία εισήγαγαν οι πρώτοι άποικοι στο νησί
από την ηπειρωτική χώρα.

Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος που έχουν στην

εξακρίβωση των σχέσεων ανάμεσα στους νεολιθικούς ανθρώπους και στα ζώα της
Εγγύς Ανατολής.
Μέχρι σήμερα η θέση απεκάλυψε πάνω από 6200 οστά ζώων, η πλειονότητα
των οποίων βρέθηκε στις πρώτες τρεις φάσεις κατοίκησης του οικισμού (Guilaine et
al 2000, 80).

Είναι γεγονός ότι κανένα κατάλοιπο δεν αποδίδεται στην ενδημική

πανίδα του νησιού, την οποία έχουμε ήδη παρουσιάσει στο κεφ. 2.1. Το στοιχείο
αυτό παραπέμπει στη μεγάλη πιθανότητα η ενδημική πανίδα να είχε ήδη αφανιστεί

5 Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για δευτερογενές ασβεστολιθικό στρώμα

35

Ο πρώιμος αποικισμός της Κύπρου

Οι θέσεις: Παρεκκλησιά - Συιλουρόκαμπος

από το νησί πριν την εγκατάσταση των πρώτων αποίκων στο νησί, οι οποίοι δεν ήταν
λογικό να αγνόησαν τέτοια πλούσια πηγή πρωτεϊνών (Steel 2004, 41).
Μια ακόμη σημαντική παρατήρηση είναι η σπάνια εύρεση καταλοίπων
μαλάκιων, οστών ψαριών ή μικρών θηλαστικών δείχνοντας έτσι ότι οι θαλάσσιες
πηγές και τα μικρά θηράματα δεν έπαιζαν τόσο σπουδαίο ρόλο στην πρώιμη
οικονομία της θέσης.
Τα είδη ζώων που συνιστούν την πανίδα της πρώιμης φάσης Α της θέσης
είναι ο χοίρος (Sus scrofa), το μεσογειακό πλατόνι (Dama mesopotamica), το
πρόβατο (Ovis aries), η αίγα (Capra hircus) και τέλος το βόδι (Bos Taurus).

Η

συγκεκριμένη φάση αριθμεί γύρω στα 220 οστά. Τα 1100 οστά της πρώιμης φάσης Β
αποδίδονται στα είδη που έχουν βρεθεί και στην προγενέστερη φάση και σε άλλα δύο
ζώα: τον σκύλο (Canis familiaris) και την ευρωπαϊκή αλεπού (Valpes vulpes). Στη
μέση φάση το βόδι γίνεται σπάνιο, αφού διαπιστώνεται μια μείωση των οστών του τη
συγκεκριμένη περίοδο. Επίσης στη

περίοδο αυτή εμφανίζεται και η γάτα (Felis

silvestris) η παρουσία της οποίας πιστοποιείται από τη διάφυση ενός βραχιόνιου
οστού (Vigne 2001, 55) αλλά και από ένα αρθρωμένο σκελετό, ο οποίος
αντιπροσωπεύει την ταφή μιας γάτας στον ίδιο στρωματογραφικό ορίζοντα και πολύ
κοντά με μια ανθρώπινη ταφή (Vigne et al. 2004, 259)
Μετά από μελέτη των οστών της πανίδας και τη σύγκριση τους με το
σύγχρονο τους σκελετικό υλικό από θέσεις της Εγγύς Ανατολής, παρατηρήθηκε ότι
είναι

αρκετά

δύσκολο

να

μεταφερόμενα στο νησί ζώα.

γνωρίζουμε

σε

ποια

κατάσταση

βρίσκονται τα

Ο Vigne (2001) αρχικά πρότεινε ότι κάποια ζώα

παραμένουν σε άγρια μορφή, άλλα είναι σε μια φάση «προ-εξημέρωσης», ενώ άλλα
όπως ο χοίρος και ο σκύλος βρίσκονται σε ένα εξημερωμένο στάδιο, ήδη από το
πρώτο στάδιο ύπαρξης τους στο νησί. Οι τελευταίες αναλύσεις όμως έδειξαν ότι η
υπόθεση αυτή είναι αμφίβολη.
Ο χοίρος κυριαρχεί το σύνολο των καταλοίπων της πρώτης φάσης κατοίκησης
και αντιπροσωπεύεται από ζώα άγριας και εξημερωμένης κατάστασης (Vigne 2003).
Μετά από τη σύγκριση των καταλοίπων του χοίρου από τον Συιλουρόκαμπου με το
σύγχρονό του αγριόχοιρο από την ηπειρωτική χώρα αλλά και με τους πρώτους
εξημερωμένους χοίρους των παράκτιων θέσεων της Συρίας που χρονολογούνται την
ύστερη ΡΡΝΒ. Ο χοίρος του Συιλλουρόκαμπου είχε το μικρότερο μέγεθος από όλα
τα παραδείγματα (Guilaine 2000, 80).

Όμως μετά από μετρήσεις και συγκρίσεις

μεταξύ των οστών χοίρων που βρέθηκαν στη θέση παρατηρήθηκε ότι τα οστά των
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πρώτων φάσεων κατοίκησης της θέσης ανήκουν σε πιο μεγάλου μεγέθους χοίρους,
ενώ στη μέση φάση σε πιο μικρού μεγέθους χοίρους (Vigne 2003, 243).
Ένα άλλο στοιχείο που δείχνει την ύπαρξη χοίρων σε εξημερωμένη
κατάσταση ή τη προσπάθεια εξημέρωσης τους είναι η παρουσία μιας επιλεκτικής
θανάτωσης των ζώων τη πρώιμη φάση Β, που παραπέμπει σε μια αυστηρή εποχική
διαχείριση των συγκεκριμένων ζώων (Vigne 2001, 56) ή του μεγαλύτερου ποσοστού
των ζώων αυτών.
Η μελέτη των καταλοίπων των οστών έδειξε την ύπαρξη δύο διαφορετικών
στρατηγικών θανάτωσης των ζώων αυτού του είδους.
αντιπροσωπεύεται από

Η πρώτη στρατηγική,

κατάλοιπα χοίρων ηλικίας 1-2 ετών, των οποίων το

μεγαλύτερο ποσοστό του σκελετού τους και τα κρανία τους βρέθηκαν εντός ή κοντά
στη θέση. Σύμφωνα με τους μελετητές αυτή η στρατηγική εκμετάλλευσης αφορά
εξημερωμένους ή

καλά ελεγχόμενους χοίρους, οι οποίοι θανατώνονται εντός της

θέσης, γι' αυτό και έχουν βρεθεί τα κρανία τους.

Η δεύτερη στρατηγική

αντιπροσωπεύεται κυρίως από οστά άκρων χοίρων μεγαλύτερης ηλικίας (2-5 ετών),
τα κρανία των οποίων απουσιάζουν από τη θέση. Τα στοιχεία της δεύτερης
περίπτωσης φαίνεται να συνδέονται με το κυνήγι χοίρων που μορφολογικά ανήκουν
στους άγριο είδος.

Το κυνήγι πιθανόν να πραγματοποιούταν εκτός οικισμού και

ακολούθως μεταφέρονταν στο οικισμό κάποια μέρη των θηραμάτων (Vigne et al.
2003, 243).
Τα δύο είδη ζώων που παραμένουν σε άγρια μορφή σε όλες τις φάσεις
κατοίκησης της θέσης είναι το μεσογειακό πλατόνι και η ευρωπαϊκή αλεπού, αφού τα
σκελετικά χαρακτηριστικά τους δεν παρουσιάζουν καμία διαφορά από αυτά του
σύγχρονου άγριου πληθυσμού τους.
Η μελέτη των οστών των πλατονιών φανέρωσε ότι δεν υπήρχε μεταξύ τους
μια μεγάλη ποσοστιαία απόκλιση όσο αφορά την ηλικία ή το φύλο το θηραμάτων,
δείχνοντας έτσι ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί μια επιλεκτική θανάτωση. Επιπλέον σε
όλες τις φάσεις κατοίκησης απουσιάζουν τα οστά του κρανίου, των σπονδύλων και
των άκρων όπως επίσης και τα κέρατα του πλατονιού, οστά τα οποία δεν προσφέρουν
στον άνθρωπο μια σημαντική ποσότητα κρέατος.

Τα δύο πιο πάνω στοιχεία

αποδεικνύουν ότι τα πλατόνια θανατώνονταν και σφαγιάζονταν μακριά από τον
οικισμό και μεταφέρονταν σε αυτόν μόνο συγκεκριμένα μέρη του ζώου, δηλαδή αυτά
που πρόσφεραν μια ικανοποιητική ποσότητα κρέατος για κατανάλωση.

Επειδή δεν

υπήρχε επιλογή στις ηλικίες θανάτωσης των ζώων ενισχύει το γεγονός ότι τα άγρια

37

Οι θέσεις: Παρεκκλήσια - Συιλουρόκαμπος

Ο πρώιμος αποικισμός της Κύπρου

αυτά ζώα αντιπροσωπεύουν τα θηράματα του κυνηγιού που λάμβανε χώρα στη γύρω
περιοχή.
Ο σκελετός των προβάτων και των αίγαγρων είναι αρκετά εύρωστος και
παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με αυτόν των άγριων ειδών της ηπειρωτικής χώρας
(Ονis orientalis και

Capra aigagrus) (Vigne 2001,56). Η μη μορφολογική

τροποποίηση των ειδών αυτών σε

σχέση με του άγριους προγόνους τους, η μη

επιλεκτική θανάτωση και ο έλεγχος αναπαραγωγής, ήταν οι λόγοι που ο Vigne (1999)
πρότεινε ότι τα δύο είδη βρίσκονται σε ένα στάδιο «προ-εξημέρωσης», αφού δεν ήταν
δυνατό να χαρακτηριστούν ούτε ως άγρια, αλλά ούτε ως τελείως εξημερωμένα.
Σήμερα όμως αυτή η υπόθεση δεν είναι πλέον αποδεκτή. Αντιθέτως πιστεύεται ότι τα
αιγοειδή εισήχθησαν σε μια άγρια κατάσταση στο νησί.
Τα κατάλοιπα των αίγαγρων διαφέρουν από τα κατάλοιπα των προβάτων, ενώ
παρουσιάζουν μια ομοιότητα με τα κατάλοιπα των πλατονιών, αφού δεν παρατηρείται
καμία επιλεκτική θανάτωση του είδους.
ζώα όλων των ηλικιών και φύλων.

Αντιθέτως τα κατάλοιπα αντιστοιχούν σε

Τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν στη μεγάλη

πιθανότητα οι αίγαγροι να υπήρξαν όπως τα πλατόνια θηράματα κυνηγιού.
Τα κατάλοιπα των προβάτων παρουσιάζουν μια διαφορετική κατάσταση από
αυτή των πλατονιών αλλά και των αίγαγρων. Στα πρόβατα είναι παρόντα όλα τα μέρη
του σκελετού των προβάτων.

Η σύγκριση μεταξύ των οστών του είδους είχε ως

αποτέλεσμα να βρεθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός θηλυκών ενήλικων έναντι των
αρσενικών ενήλικων πρόβατων.

Η μεγάλη θνησιμότητα των νεαρών ενήλικων

αρσενικών που παρατηρείται στο σύνολο παραπέμπει σε μια επιλεκτική θανάτωση
των ζώων. Η συγκεκριμένη πράξη επιβολής του ανθρώπου σε συνδυασμό με τη
παρέμβαση του στις φυσικές συνήθειες αναπαραγωγής, είχε στόχο τον έλεγχο της
σύνθεση των κοπαδιών.
Σημαντικές πληροφορίες αποκομίζουμε και από τα οστά των βοοειδών που
βρέθηκαν στις πρώτες τρεις φάσεις κατοίκησης της θέσης. Συνολικά έχουν βρεθεί
140 οστά (Vigne 2003,248), εκ των οποίων τα περισσότερα ανήκουν στις δύο πρώτες
φάσεις κατοίκησης. Λόγω του μικρού αριθμού των οστών δεν μπορεί να υπάρξει
συζήτηση για την κατανομή του φύλου. Βρέθηκαν όλα τα μέρη του σκελετού δηλαδή
τα ζώα θανατώθηκαν εντός ή κοντά στη θέση και προέρχονται από άτομα ηλικίας 1-4
ετών, δείχνοντας ότι ακολουθείτο μια επιλεκτική θανάτωση.
Ο εύρωστος σκελετός των βοοειδών ήταν όμοιος με αυτόν του άγριου βοδιού
(Bos primigenius) αν και μερικά δείγματα είναι πιο μικροκαμωμένα από τα άγρια
βόδια της μέσης και ύστερης ΡΡΝΒ φάσης αλλά και από τα εξημερωμένα βόδια της
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περιοχής της Συρίας, είχαν δηλαδή υποστεί μια ελάχιστη μείωση μεγέθους από τους
αντίστοιχους άγριους προγόνους τους ( Vigne et al 2003,248).
Τέλος η σημασία της εύρεσης ενός αρθρωμένου σκελετού μιας γάτας σε
άμεση σχέση με την ταφή ενός ενήλικου προσώπου 30 ετών είναι μεγάλη τόσο για
την εξιχνίαση του ιδεολογικού και συμβολικού κόσμου των πρώτων αποίκων του
νησιού (βλ.κεφ.4.1.4.α και 4.1.4.β), όσο και για το αν η πρώτη εξημέρωση γάτας
πραγματοποιήθηκε τη συγκεκριμένη περίοδο αλλά και στη συγκεκριμένη περιοχή.
Μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστό ότι η εξημέρωση της γάτας έγινε στην Αίγυπτο
τη 2η χιλιετία π.Χ. Η σκόπιμη όμως ταφή μιας γάτας δίπλα από τη ταφή ενός άνδρα,
στη θέση Συιλλουρόκαμπος ήρθε να ταράξει τα νερά. Μορφολογικά ο σκελετός της
γάτας διέφερε από αυτό της σημερινής γάτας αφού είχε μεγαλύτερο μέγεθος (Vigne
et al. 2004,259).

Παρόλα αυτά οι ανασκαφείς υποστηρίζουν την πιθανότητα η

συγκεκριμένη γάτα να μην αντιστοιχεί στο άγριο είδος αλλά στη τιθασευμένη μορφή
της. Σύμφωνα με τον Vigne (Pennisi 2004, 189) τη συγκεκριμένη εποχή τα ζώα
άγριας μορφής αντιπροσωπεύονται είτε από μεμονωμένα οστά είτε από κέρατα. Έτσι
ο αρθρωμένος σκελετός της γάτας, ο οποίος παραπέμπει στο γεγονός ότι η γάτα δεν
είχε σφαγιαστεί πριν την απόθεση της, δείχνει την ύπαρξη μιας διαφορετικής
κατάστασης.

Ο Συιλουρόκαμπος έδωσε σημαντικά στοιχεία όσο αφορά την οικονομία των
πρώτων αποίκων του νησιού, οι οποίοι φρόντισαν να μεταφέρουν μαζί τους στο νησί
μεταξύ άλλων ζώα, τα οποία στην ήμερη μορφή τους απαρτίζουν το γνωστό
νεολιθικό πακέτο. Η μεταφορά των ζώων στο νησί δεν πιστεύεται ότι έγινε μια φορά
αλλά σε διαδοχικές φάσεις κατά τη διάρκεια των επαφών των πρώτων αποίκων του
νησιού με την ηπειρωτική χώρα..
Επίσης τα στοιχεία δείχνουν μια αλλαγή της οικονομίας κατά τη διάρκεια της
κατοίκησης της φάσης. Συγκεκριμένα ενώ στη πρώιμη φάση Α κυριαρχεί ο χοίρος,
παραπέμποντας έτσι ότι υπήρχε μια καλύτερη γνώση στην εκτροφή χοίρων αλλά και
μια εντατική προσπάθεια εξημέρωσης των πρόσφατων στο νησί εισαγόμενων ζώων,
στη πρώιμη φάση Β αλλάζει η εικόνα.
Συγκεκριμένα στη πρώιμη φάση Β παράλληλα με τη συνέχιση της
προσπάθειας

ανατροφής και διαχείρισης κάποιων ειδών της πανίδας (χοίροι,

πρόβατα, βοοειδή), κάποια άλλα είδη ζώων μετατρέπονται σε θηράματα των
αποίκων. Τα ζωικά κατάλοιπα δείχνουν ότι το κρέας των θηραμάτων υπήρξε ένα
σημαντικό συμπλήρωμα διατροφής των πρώτων αποίκων της θέσης. Δεν γνωρίζουμε
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όμως αν τα συγκεκριμένα είδη ζώων μεταφέρθηκαν στο νησί με σκοπό να διαιωνιστεί
η ηθική του κυνηγιού ή αρχικά με σκοπό να εξημερωθούν αλλά στην πορεία λόγω
της αποτυχημένης προσπάθειάς τιθάσευσης τους

να αφέθηκαν ελεύθερα.

Το

σίγουρο είναι ότι τα είδη αυτά κατάφεραν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον με
συνακόλουθη επίπτωση να αυξηθεί ο πληθυσμός τους.
Σημαντική είναι η παρατήρηση ότι τα βοοειδή αντιπροσωπεύουν μόνο το 10%
του συνόλου της πανίδας στις πρώτες δύο φάσεις κατοίκησης και μάλλον λόγω μη
δυνατότητας των κατοίκων να τα καταστήσουν ενώ στη Μέση φάση εξαφανίζονται
από το νησί (Guilaine 2000, 81) και δεν εμφανίζονται ξανά πριν την εποχή του
Χαλκού.
Η παρουσία των ζώων αυτών στο νησί τη συγκεκριμένη περίοδο δεν έδωσε
στοιχεία μόνο για την βασική οικονομία των πρώτων αποίκων του νησιού αλλά
υπήρξε η αφορμή να αρχίσει ένας προβληματισμός σχετικά με το θέμα της αρχής της
εξημέρωσης της πανίδας στην Εγγύς Ανατολή. Μέχρι σήμερα τα στοιχεία για την
πρωϊμότερη εξημέρωση των οπληφόρων ζώων χρονολογούνται τη Μέση ΡΡΝΒ στη
περιοχή του Μέσου Ευφράτη (Guilaine 2000) και της ΒΑ Ανατολίας.

Η περιοχή

αυτή είναι η μόνη που παρουσιάζει όλους τους προγόνους των ζώων που βρέθηκαν
στον Συιλουρόκαμπου και γενικά σε άλλες πρώιμες θέσης του νησιού.
Το γεγονός όμως ότι τη περίοδο που τα ζώα αυτά μεταφέρθηκαν στο νησί και
άρχισε η εκτροφή τους και πιθανόν τα πρώτα στάδια εξημέρωσης τους, όπως
δείχνουν τα αρχαιολογικά στοιχεία, στην Εγγύς Ανατολή πολύ λίγες θέσεις
(συγκεκριμένα στις βόρειες πλαγιές της οροσειράς Ταύρου) παρουσιάζουν μια
παρόμοια κατάσταση, αφού τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβατο και η αίγα είχε
ήδη εξημερωθεί τη πρώιμη ΡΡΝΒ περίοδο.

4. 1.3 Φυτικά κατάλοιπα
Η θέση δεν απεκάλυψε σχεδόν καθόλου αρχαιοβοτανολογικά κατάλοιπα λόγω
της διείσδυσης στα αρχαιολογικά στρώματα ανθρακικού ασβεστίου, το οποίο είχε ως
αποτέλεσμα τη διάβρωση και τη διάσπαση των απανθρακωμένων καρπών. Οι μόνες
πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τα είδη των φυτών προέρχονται από τις
αποτυπώσεις των φυτικών καταλοίπων στις λιγοστές σωζόμενες πλίνθρες που
απεκάλυψε ο Σιυλλουρόκαμπος.
Τα αποτυπώματα αυτά ανήκουν στο άγριο κριθάρι. Το συγκεκριμένο κριθάρι
έχει φλοιό μέτριας σκληρότητας και μορφολογικά ανήκει στο άγριο είδος, το οποίο
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είναι παρόν μέχρι σήμερα στο νησί. Το κριθάρι μπορεί να ήταν ένα από τα πολλά
ντόπια άγρια φυτά είτε είχε εισαχθεί μαζί με άλλα δημητριακά στο νησί (Willcox
2003, 234).
Τα φτωχά στοιχεία που έδωσε η θέση αυτή μπορούν να συμπληρωθούν από τα
πλούσια φυτικά κατάλοιπα που απεκάλυψαν τα πηγάδια της θέσης Μυλούθκια (βλ.
κεφ. 4.2.3), η οποία είναι σύγχρονη με τον Σιυλλουρόκαμπο. Το υγρό περιβάλλον
των πηγαδιών ήταν η αιτία να σωθούν τα φυτικά κατάλοιπα της πρώιμης ακεραμικής
θέσης.

Μεταξύ

άλλων

βρέθηκαν

απανθρακωμένοι

καρποί

εξημερωμένων

δημητριακών όπως μονόκκοκο, δίκοκκο σιτάρι και κριθάρι με φλούδα.

Επίσης

βρέθηκαν όσπρια, κυρίως φακής και μπιζελιού, όπως και λινάρι και διάφορα είδη
αγριόχορτων.
Στο Σιυλλουρόκαμπο βρέθηκε

επίσης αρκετή ποσότητα απανθρακωμένων

ξύλων, ένα μέρος των οποίων πέρασαν από ανθρακολογικές αναλύσεις. Το σύνολο
των δειγμάτων, το οποίο αντιπροσωπεύει τις δύο πρώιμες φάσεις και τη μέση φάσης
κατοίκησης της θέσης, κυριαρχείται κυρίως από υπολείμματα δέντρων φυλλοβόλου
βελανιδιάς (Quercus calliprinos), διάφορα είδη δέντρων φιστικιάς (Pistacia sp.) και
ελιάς (Olea europea τύπου oleaster) (Thiebault 2003, 223-4). Καταγράφηκε επίσης
δείγματα, τα οποία ανήκουν σε δέντρο δαμασκηνιάς (Prunus sp), το οποίο απουσιάζει
από αρκετές θέσεις από της Συροπαλαιστίνης (Willcox 2003,237). Οι κάτοικοι της
θέσης αποκόμιζαν από τα δέντρα αυτά τους καρπούς τους προς κατανάλωση αλλά και
το ξύλο τους που χρησίμευε ως καύσιμο και ως δομικό υλικό.
Επίσης παρατηρήθηκε μια ποσοστιαία σταδιακή αύξηση των δειγμάτων της
ελιάς από τις πρώιμες στη μέση φάση κατοίκησης. Η ύπαρξη της ελιάς στο φυτικό
περιβάλλον τη πρώιμη περίοδο αυτή στο νησί και η ποσοστιαία αύξηση της κατά τη
διάρκεια του χρόνου χαρακτηρίζεται πρωτοτυπία σε σχέση με τα τοπικά δεδομένα της
εποχής (Thiebault 2003, 223-4).

4. 1.4 Ιδεολογία και Σύμβολα
4.1.4.α. «Συμβολικά» τεκμήρια
Οι ανασκαφές των πρώιμων φάσεων κατοίκησης της θέσης απεκάλυψαν
τέχνεργα τα οποία πιστοποιούν την ύπαρξη μιας ιδεολογίας γεμάτη συμβολισμούς.
Τα συγκεκριμένα κατάλοιπα, τα οποία χρονολογούνται στις πρώτες δύο φάσεις
κατοίκησης της θέσης, ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ύπαρξη μιας σχέσης
ανάμεσα στους πρώτους κατοίκους της θέσης με την ηπειρωτική χώρα.
Το πιο εντυπωσιακό εύρημα προέρχεται από ένα πηγάδι (Str 66) της πρώιμης
φάσης Α του Συιλλουρόκαμπου.

Βρέθηκε στο γέμισμα του πηγαδιού ανάμεσα σε
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άλλα ανθρώπινα τέχνεργα, σε βάθος 1,86μ (Guilaine et al 1999, 4). Πρόκειται για
ένα γλυπτό λίθινο πρόσωπο.

Για τη κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε τοπικός

σερπεντίτης, ο οποίος εξορύχθηκε από το άμεσο περιβάλλον της θέσης. Το πρόσωπο
είναι γερμένο προς τα πίσω και στερεώνεται σε ένα πλατύ χοντροκομμένο λαιμό, ένα
στοιχείο που δηλώνει ότι μόνο το καλοδουλεμένο πρόσωπο ήταν ορατό ενώ ο λαιμός
ήταν μπηγμένος, πιθανότατα σε τοίχο (Guilaine et al. 1999,2001)
Όλα σχεδόν τα χαρακτηριστικά του προσώπου υποδηλώνονται καθαρά.

Η

μύτη, τα μάτια και τα φρύδια είναι ανάγλυφα ενώ τα μάγουλα είναι τονισμένα. Αν
και δεν αποδίδεται το στόμα πάνω ακριβώς από το πηγούνι υπάρχει μια αχνή αυλακιά
η οποία σύμφωνα με τον Guilaine (1999, 7) πιθανόν να υποδηλώνει μουστάκι ή γένι
(Εικ.22-23).
Τέλος η παρουσία δύο όρθιων τριγώνων στο πάνω μέρος του κεφαλιού που
παραπέμπουν σε αυτιά γάτας, υπήρξε το βασικό αντικείμενο συζήτησης για τον
συμβολισμό αυτού του υβριδικού προσώπου.
Στην αρχή υπήρχε ένας προβληματισμός όσο αφορά την ερμηνεία του
συγκεκριμένου «συμβολικού» τεκμηρίου όχι μόνο επειδή η γάτα απουσιάζει από την
ενδημική πανίδα του νησιού αλλά επειδή μέχρι πρόσφατα η μόνη ένδειξη ύπαρξης
γάτας στο νησί, αντιπροσωπευόταν από ένα βραχιόνιο οστό τη μέση φάση
κατοίκησης.

Η πρόσφατη όμως εύρεση ενός αρθρωμένου σκελετού γάτας πολύ

κοντά σε μια ανθρώπινη ταφή, ανέτρεψε το σκηνικό.

Η γάτα δεν ήταν απλώς

παρούσα στον Συιλλουρόκαμπο αλλά είχε ένα σημαντικό ρόλο στο συμβολικό και
ιδεολογικό κόσμο των πρώτων αποίκων της θέσης και πιθανόν να είχε ήδη
εξημερωθεί από αυτούς. Η πιθανότητα να υπήρχε μια λατρεία γύρω από την γάτα δεν
μπορεί να αποκλειστεί πια.
Η

παρουσία γλυπτών αιλουροειδών (εικ.24-25) σε κάποιες θέσεις της

Συροπαλαιστίνης, πιθανόν να αντιπροσωπεύουν τη μεταφορά μιας ιδεολογίας ή μιας
εικόνας που έχει σχέση με τη γάτα ή τον αντίστοιχο πρόγονο της από την ηπειρωτική
χώρα στο νησί.

Η πιθανότητα να υπήρξε μια αντίθετη πορεία είναι μεγάλη αφού

μέχρι σήμερα στην Εγγύς Ανατολή ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί μια ταφή όπως αυτή
που βρέθηκε στον Συιλουρόκαμπο.
Στο γέμισμα του πηγαδιού 117 που χρονολογείται στη Πρώιμη φάση βρέθηκε
ένα ακόμη μικρό πλαστικό ειδώλιο το οποίο είχε ύψος μόλις 5,5εκ. και ένα πλατύ
ανασηκωμένο σχεδόν κυκλικό κεφάλι το οποίο ήταν ενωμένο με ένα κυλινδρικό
λαιμό (Guilaine et al. 2001, 51). Τα μόνα ανατομικά χαρακτηριστικά προσώπου του
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που είναι εμφανή στο συγκεκριμένο ειδώλιο είναι τα μάτια τα οποία αποδίδονται με
δύο κοιλότητες.
Πέρα από τα ειδώλια, στη θέση βρέθηκαν μερικά εγχάρακτα βότσαλα, τα
περισσότερα από τα οποία δείχνουν την επιρροή που είχαν από αντίστοιχα τέχνεργα
του πολιτισμού της Mureybet της Συρίας. Τα βότσαλα έχουν εγχάρακτα μοτίβα σε
μια ή σε περισσότερες επιφάνειες (Εικ.26-27). Τα μοτίβα αυτά έχουν συνήθως μορφή
σκακιού. Ένα βότσαλο φέρει εγχάρακτες ακτινωτές γραμμές, οι οποίες ξεκινούν από
ένα σημείο στην επιφάνεια (Guilaine 2001, 47-48).

4.1.4.β. Χαρακτηριστικές ταφές
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα εξετάσουμε δύο ταφές μοναδικού χαρακτήρα
για τη θέση και γενικότερα για το νησί τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι ταφές δίνουν
σημαντικά στοιχεία σχετικά με την ιδεολογία και την συμπεριφορά που επικρατεί
απέναντι στο νεκρό.
Συιλλουρόκαμπου,
κατοίκησης,

Γενικά τα τελευταία χρόνια οι ανασκαφές του τομέα 3 του
τα κατάλοιπα του

οποίου αντιστοιχούν στη

μέση

φάση

έχουν αποκαλύψει αρκετές μεμονωμένες ταφές εντός του οικισμού,

κοντά στις αρχιτεκτονικές κατασκευές και στη περιφέρεια του οικισμού.
Στον Συιλλουρόκαμπο βρέθηκε μια από τις σπουδαιότερες ταφές της
συγκεκριμένης πολιτιστικής φάσης του νησιού αλλά και γενικότερα για τη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. Η ταφή αυτή φαίνεται να απαντά σε καίρια ερωτήματα
σχετικά με την ιδεολογία των πρώτων κατοίκων του νησιού και σχετικά με το
χαρακτήρα της υπάρχουσας σχέσης των πρώτων αποίκων και της γάτας.
Συγκεκριμένα στον τάφο 271 βρέθηκε σε συνεσταλμένη στάση ένα άτομο
ηλικίας 30 χρονών, απροσδιόριστου όμως φύλου.

Ο νεκρός ήταν κτερισμένος με

λίθινα τέχνεργα όπως εργαλεία σε φολίδες, λειασμένα εργαλεία, πελέκεις και όχρα
από αιματίτη (Εικ.28). Πολύ κοντά στον νεκρό υπήρχε μια μικρή κοιλότητα η οποία
περιείχε 24 θαλάσσια μαλάκια (Vigne 2004, 259).
Σε απόσταση 0,40μ από τον νεκρό βρέθηκε ο σκελετός μιας γάτας (Felis
sylvestris lybica) μεγάλου μεγέθους, η ηλικία της οποίας ήταν περίπου 8 μηνών. Οι
επιφύσεις των οστών ήταν αρθρωμένες δείχνοντας έτσι ότι ο γάτος δεν είχε
σφαγιαστεί και

διαμεληθεί, ούτε καταναλωθεί.

Αντιθέτως σύμφωνα με τους

ανασκαφείς (Vigne 2004,259) η σκόπιμη απόθεση της γάτας αποδεικνύεται από το
γεγονός ότι το ζώο δεν είχε απλώς αποτεθεί στο έδαφος αλλά είχε τοποθετηθεί σε μια
μικρή κοιλότητα, η οποία είχε σκαφτεί προηγουμένως για αυτό το σκοπό.
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Η ακριβής χρονολόγηση της γάτας δεν ήταν δυνατή λόγω της έλλειψης
κολλαγόνου από τα οστά. Παρόλα αυτά λόγω των όμοιων στοιχείων που παρουσίασε
η κοντινή ταφή του άνδρα με αυτή της γάτας, όπως για παράδειγμα η όμοια
κατάσταση

διατήρησης

των

σκελετών

και

η

παρουσία

τους

στο

ίδιο

στρωματογραφικό ορίζοντα, δηλώνουν ότι η ταφή της γάτας είναι σύγχρονη με αυτή
του ανθρώπου. Έτσι χρονολογείται γύρω στα 9,500 με 9,200 Β.Ρ (8500 -8200 π.Χ.).
Πριν εξετάσουμε τη σημασία της ταφής πρέπει να υπογραμμίσουμε τη
πιθανότητα όπως αναφέραμε στο κεφ. 4.1.2 το συγκεκριμένο γεγονός πιθανόν να
αντιπροσωπεύει την αρχή της τιθάσευσης της άγριας μορφής της γάτας, η οποία έχει
μεταφερθεί από τους πρώτους αποίκους του νησιού. Η μεταφορά της γάτας στο νησί
μπορεί να οφείλεται αρχικά για την κατανάλωση της. Πιθανόν όμως οι πρώτοι
άποικοι να γνώριζαν από την αρχή ή να έμαθαν στη πορεία την ικανότητα της γάτας
να εξολοθρεύει τα τρωκτικά τα οποία τρέφονταν από την αποθηκευμένη γεωργική
παραγωγή.

Σύμφωνα με τους ανασκαφείς η

συγκεκριμένη ικανότητα της γάτας

πιθανόν να υπήρξε ένας από τους παράγοντες της πρώιμης εξημέρωσης αλλά και της
αρχής μιας λατρείας προς αυτή (Rincon 2004).
Ο σκόπιμος ενταφιασμός της γάτας δίπλα από το νεκρό πιθανόν να
αντικατοπτρίζει αυτή την εξημέρωση.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν

αποκλείεται η συγκεκριμένη γάτα να υπήρξε το «κατοικίδιο» του νεκρού και να είχε
θυσιαστεί για να τον συνοδέψει στη μεταθανάτιο ζωή του. Δεν μπορεί όμως να γίνει
ακόμη κανόνας επειδή προς το παρόν δεν έχει βρεθεί όμοιο παράδειγμα στη Κύπρο
και

γενικότερα στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου παρά μόνο αν το

παραλληλίσουμε με τον ενταφιασμό σκύλου δίπλα από τον «αφέντη» του στη
περιοχή της Ain Mallaha στη Συροπαλαιστίνη, ο οποίος χρονολογείται το 12,500Β.Ρ
κατά τη διάρκεια του Νατούφιου επιπαλαιολιθικού πολιτισμού της Συροπαλαιστίνης
(Roaf 2000, 29).
Οποιαδήποτε και αν ήταν η σχέση του νεκρού με τη γάτα, η οποία όπως
είδαμε κατέχει μια σημαντική θέση στον ιδεολογικό και συμβολικό κόσμο των
πρώτων αποίκων της θέσης αλλά και το γεγονός ότι βρέθηκαν διάφορα κτερίσματα
δίπλα από τον νεκρό, είναι στοιχεία που αντιπροσωπεύουν την ύπαρξη μιας ειδικής
φροντίδας προς τον συγκεκριμένο νεκρό, ο οποίος πιθανόν να είχε ένα σημαντικό
ρόλο μέσα στην κοινωνία (Pennisi 2004,189).

Η δεύτερη ταφή, άξια αναφοράς, της θέσης αφορά τον ομαδικό τάφο που
αποκάλυψε η κατασκευή 23 (βλ. κεφ. 4.1.Γ), η οποία αντιστοιχεί σε ένα τεράστιο
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όρυγμα. Ένα μεγάλο μέρος της επίχωσης της κατασκευής απεκάλυψε αναρίθμητα
αρχαιολογικά κατάλοιπα, τα οποία στο σύνολο τους ταυτίζονται με μια περίοδο κατά
την οποία η κατασκευή λειτουργούσε ως ένας ομαδικός τάφος.
Περίπου στα 3,5 μέτρα βάθος κάτω από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους η
γέμιση της κατασκευής έδωσε τα πρώτα στοιχεία που έδειξαν την αρχή της ιδιαίτερης
λειτουργίας της ως χώρος ταφής. Συγκεκριμένα στο στρώμα Η, δίπλα ακριβώς από
το δυτικό τοίχωμα της κατασκευής βρέθηκε μια ταφή, ενός ατόμου τα χέρια του
οποίου είναι λυγισμένα. Οι λίθοι που βρέθηκαν διάσπαρτοι κάτω από το σκελετό
πιθανόν να στήριζαν κάποιο φθαρτό υλικό, πάνω στο οποίο είχε αποτεθεί ο νεκρός
(Crubezy et al. 2003, 303).
Τα μεταγενέστερα στρώματα της επίχωσης παρουσιάζουν την πορεία της
λειτουργίας του λάκκου ως ομαδικός τάφος. Η πορεία αυτή χωρίζεται σε δύο φάσεις,
στρώμα F και D αντίστοιχα, λόγω της κατάρρευσης του νοτιοανατολικού μέρους της
οροφής (στρώμα Ε) (εξού και το ακανόνιστο σχήμα του ανοίγματος της κοιλότητας)
(Crubezy 2003, 303).
Χωροταξικά τα δύο στρώματα (F και D) σύμφωνα με τον Crubezy (2003,
308) μπορούν να διαχωριστούν σε 3 διαφορετικές ζώνες. Η κάθε ζώνη αντιστοιχεί σε
διαφορετικές πράξεις φροντίδας των νεκρών.

Συγκεκριμένα ο ανατολικός χώρος

αντιπροσώπευε το χώρο αρχικής απόθεσης των σωρών, ο κεντρικός χώρος σχετιζόταν
με πράξεις ειδικής μεταχείρισης των νεκρών κατά τη διάρκεια της αποσύνθεσης τους
και τέλος ο δυτικός χώρος προοριζόταν για την απόθεση των κρανίων των νεκρών.
Οι λιγοστές ταφές που αντιστοιχούν στον ανατολικό τομέα, η συχνότητα
ύπαρξης οστών, με ένα υψηλό ποσοστό μακρών οστών, στο κεντρικό τομέα του
χώρου και η παρουσία κρανίων έναντι των δυτικών τοιχωμάτων της κοιλότητας,
φανερώνουν τη πορεία της ομαδικής ταφής, η οποία δεν έγινε ταυτόχρονα αλλά σε
διαδοχικά διαστήματα.
Ο νεκρός αποτίθεται στο ανατολικό τομέα, μάλλον χωρίς να γίνεται
ενταφιασμός του σώματος αλλά πιθανόν παραμένει εκτεθειμένο στον αέρα. Κατά τη
διάρκεια της αποσύνθεσης ή ακόμη και πριν την αποσύνθεση όπως έδειξε η
περίπτωση του συνεσταλμένου σκελετού στο βόρειο μέρος του στρώματος F,
αφαιρείται το κρανίο από το σώμα του νεκρού, μεταφέρεται και τοποθετείται στα
δυτικά τοιχώματα της κοιλότητας (Crubezy 2003, 308) . Πιθανόν μερικά από τα
κρανία να τοποθετούνται σε μια υπερκείμενη κατασκευή, την κατασκευή 23 bis, η
οποία ακόμη δεν έχει μελετηθεί (Crubezy 2003, 309).
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Σε άμεση σχέση με το χώρο απόθεσης των κρανίων βρέθηκαν κατάλοιπα
πανίδας.

Συγκεκριμένα στο στρώμα D αποκαλύφθηκαν οστά πλατύκερου ελαφιού

και αιγοειδών και δύο κρανία νεαρών χοίρων (Crubezy 2003,298). Η άμεση σχέση
μεταξύ των δύο διαφορετικού χαρακτήρα καταλοίπων σύμφωνα με τον Crubezy
(2003, 308) μπορεί να αντιπροσωπεύει το τελευταίο στάδιο της ταφικής πρακτικής
πριν το κλείσιμο του τάφου, το οποίο συνδέεται με ζωικές προσφορές στη
δευτερογενή ταφή του νεκρού.
Παρόμοια χαρακτηριστικά παρουσιάζει και οι δευτερογενής αποθέσεις
κρανίων στο πηγάδι 133 στη σύγχρονης θέσης Μυλούθκια. Τα κρανία τοποθετούνται
κοντά στα τοιχώματα του πηγαδιού, ενώ συσχετίζονται άμεσα με τα ζωικά κατάλοιπα
που αντιστοιχούν σε

23 ολόκληρα κουφάρια αιγοειδών, πιθανόν αποτέλεσμα

προσφορών στους νεκρούς (βλ.κεφ 4.2.4).
Επίσης η πρακτική απόθεσης αρχικά των νεκρών και η μετέπειτα αφαίρεση
και δευτερογενής απόθεση του κρανίου παρουσιάζεται και σε διάφορες θέσεις της
Εγγύς Ανατολής. Αυτή η ομοιότητα είναι ακόμη ένα στοιχείο που συνδέει τους
πρώτους αποίκους του νησιού με την Εγγύς Ανατολή.

4.1.5 Λίθινα ΤέχνερΥα
Η θέση Σιυλλουρόκαμπος παρουσίασε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες λίθινα
τέχνεργα, τα οποία χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία

χαρακτηρίζει τις πρώτες δύο φάσεις κατοίκησης και η δεύτερη τη μέση και ύστερη
φάση κατοίκησης.

Η κάθε μία χαρακτηρίζεται από μια ξεχωριστή τεχνική και

τυπολογική παράδοση, ενώ ανάμεσα τους παρατηρείται μια μεταβατική περίοδος.
Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στη πρώτη κατηγορία (πρώιμη φάση Α και
Β) για τη κατασκευή λίθινων τεχνέργων προέρχεται από το νησί αν και δεν έχει
καταστεί δυνατή η ακριβής προέλευση της και χαρακτηρίζεται από λίθο υψηλής
ποιότητας.

Συγκεκριμένα το 98% του συνόλου της λίθοτεχνίας που βρέθηκε στα

πηγάδια 2, 66 και 114 είναι από ημιδιαφανή χαλαζία (Guilaine 2001, 45).

Η

κατεργασία του ημιδιαφανή λίθου φαίνεται να γινόταν εντός της θέσης, αφού έχουν
βρεθεί χιλιάδες απορρίμματα σε διάφορους απορριμματικούς χώρους όπως λεκάνες
και πηγάδια. Η επιτόπια μορφοποίηση και κατάτμηση του πυρήνα τεκμηριώνονται
από τη μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων λάξευσης, κυρίως φολίδες.

Άλλα

απορρίμματα λαξευμένων λίθων σχετίζονται με την παραγωγή λεπίδων από
ημιδιαφανή χαλαζία, οι οποίες αποσπώνται με την τεχνική άμεσης κρούσης.
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Η μελέτη των λεπίδων και των απορριμμάτων τους είχε ως αποτέλεσμα την
αναγνώριση τριών διαφορετικών τρόπων παραγωγής.

Ο πρώτος συνδέεται με την

παραγωγή αμφιπολικών λεπίδων από μεγάλους πυρήνες, ο δεύτερος με τη παραγωγή
χοντρών λεπίδων από πυρήνες φολίδων και ο τρίτος τύπος με την παραγωγή λεπίδων
που αποσπώνται από το ίδιο επίπεδο επίστρωσης (μονοπολική κατάτμηση) (Guilaine
et al 2000,79).
Η παραγωγή αμφιπολικών φορέων παρουσιάζει τη πολύπλοκη μέθοδο
μορφοποιήσης του πυρήνα που έχει μια αρχική σκαφοείδη μορφή (Εικ.29) αλλά και
την μετέπειτα απόσπαση λεπτών, μακρών ευθύγραμμων λεπίδων.
Τα εργαλεία αποτελούν μόνο το 8-10% της λιθοτεχνίας. Στα εργαλεία αυτά
περιλαμβάνονται λεπίδες με πλευρική επεξεργασία, οδοντωτά ξέστρα από φολίδες,
τρυπάνια από λεπίδες, και βλητικές αιχμές (εικ.30).
Οι βλητικές αιχμές είναι από τα πιο διακριτά στοιχεία της πρώιμης
ακεραμικής λιθοτεχνίας στο νησί και διακρίνονται σε δύο μορφές.

Η μία

χαρακτηρίζεται από τη ρομβοειδή, φυλλόσχημη μορφή της και παραλληλίζεται με τις
αιχμές τύπου Amuq της Εγγύς Ανατολής, ενώ η δεύτερη έχει μια επιμήκη μορφή
όπως τις αιχμές τύπου Byblos. Η μορφοποίηση των αιχμών γίνεται με τη τεχνική της
κρούσης και πιο σπάνια με τη τεχνική της πίεσης.
Στη λιθοτεχνία της πρώτης κατηγορίας, ιδιαίτερα στην πρώιμη φάση Β
βρέθηκε οψιανός, που προέρχεται από τη Καππαδοκία.
αποτελούν μόνο το

2% του συνόλου

περιλαμβάνουν μικρές συμμετρικές

Τα δείγματα οψιανού

της λιθοτεχνίας.

Τα δείγματα αυτά

λεπίδες πίεσης (εικ.31), μια τεχνική που δεν

συναντάται στη Κύπρο παρά μόνο στην ηπειρωτική χώρα, στοιχείο που ενισχύει το
γεγονός της ύπαρξης συχνών επαφών της θέσης με την ηπειρωτική χώρα. Εκτός από
τις μικρές λεπίδες

το σύνολο περιλαμβάνει και φολίδες, οι οποίες πιθανόν είχαν

παραχθεί από μικρούς πυρήνες οψιανού.
Σημαντική ήταν και η εύρεση σε στρώμα της Πρώιμης φάσης Β για πρώτη
φορά εργαλείων γεωμετρικών σχημάτων που έφεραν ίχνη
(εικ.32).

στίλβης στις πλευρές

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ήταν ένθετα δρεπάνια σε μια κυρτή λαβή

πιθανόν ξύλο ή κέρας ελαφιού (εικ.33). Τα ίχνη στίλβης

όπως και η σημαντική

ποσότητα λίθινων εργαλείων άλεσης και τριβής από αδρό λίθο (σφαιρικά ή δισκοειδή
γουδιά,

τριπτήρες και μυλόπετρες (εικ.34) συνδέονται με τον θερισμό των

δημητριακών και την προετοιμασία δημητριακών και άλλων τροφών για κατανάλωση
(Steel 2004, 38).
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Μια άλλη κατηγορία παραγωγής λίθινων τέχνεργων ήταν αυτή των λίθινων
αγγείων, η οποία είχε ως πρώτη ύλη τον ασβεστόλιθο και αποτελείτο κυρίως από
κύπελλα και χονδροειδείς ρηχές λεκάνες. Το καλύτερα σωζόμενο παράδειγμα ήταν
μια λεκάνη με διάμετρο 70-80εκ, η οποία είχε μια αυλακιά στην εξωτερική επιφάνεια
της. Το συγκεκριμένο αγγείο, το μέγεθος του οποίου παραπέμπει σε μια μη οικιακή
χρήση, ήταν κατασκευασμένο από τεφρό μη τοπικό λίθο (Guilaine et al 2000, 79)
Η Μέση και Ύστερη φάση κατοίκησης συνδέεται με μια διαφορετική
παράδοση κατασκευής λίθινων τεχνέργων.

Η χρήση ημιδιαφανή πυριτόλιθου

εγκαταλείφθηκε και αντικαταστάθηκε από ένα τοπικό ημιδιαφανή πυριτόλιθο. Αυτή
η μετάβαση παρατηρείται στο λάκκο 23, ο οποίος ενώ στα κατώτερα στρώματα
παρουσίαζε ίση ποσότητα λιθοτεχνίας από ημιδιαφανή και διαφανή

κρυσταλλικό

χαλαζία, στα μεταγενέστερα στάδια ο διαφανής πυριτόλιθος αποτελούσε το 70% του
συνόλου της λιθοτεχνίας.

Η αλλαγή της πρώτης ύλης είχε ως αποτέλεσμα την

αύξηση του μεγέθους και των λεπίδων. Στη περίοδο αυτή δεν υπάρχουν δείγματα
αιχμών βελών.

Επίσης, ενώ στην αρχή συνεχίζει να υπάρχει η παραγωγή

αμφιπολικών εργαλείων με τη μέθοδο του σκαφοειδούς πυρήνα,

στη συνέχεια η

παραγωγή αυτή μεταλλάσσεται.
Τα στοιχεία που παρουσιάζει η λιθοτεχνία της θέσης, ειδικά των πρώιμων
φάσεων κατοίκησης της, παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με τις θέσεις της ΡΡΝΒ
της Βόρειας Συροπαλαιστίνης ενώ αρκετοί τύποι εργαλείων και τεχνικές κατασκευής
της λιθοτεχνίας είναι ήδη γνωστοί πριν από την εμφάνιση της ΡΡΝΒ.

Η μέθοδος

παραγωγής λεπίδων από ένα σκαφοειδή πυρήνα αλλά και η μορφοποίηση τύπων
εργαλείων όπως οι αιχμές και τα δρεπάνια έχει παράλληλα με την πρώιμη ΡΡΝΒ
φάση της θέσης Mureybet στη Συρία (Mureybet IVa και IVb ). Επίσης τα στοιχεία
δείχνουν ότι η γνώση της τεχνοτροπίας και παραγωγής των πιο διαγνωστικών
εργαλείων της ΡΡΝΒ περιόδου, δηλαδή των αιχμών των βελών, ήταν ήδη παρούσα
στη κυπριακή λιθοτεχνία, στοιχείο που επιβεβαιώνει την άποψη ότι η γνώση των
τεχνικών και μεθόδων κατάτμησης και η τυπολογία των εργαλείων της κυπριακής
λιθοτεχνίας προέρχεται από τη διάχυση των στοιχείων αυτών ήδη από την αρχή της
ΡΡΝΒ, μάλλον από περιοχές της Βόρειας Συροπαλαιστίνης (Pelterburg 2001a, 50-51).

48

Ο πρώιμος αποικισμός της Κύπρου

Οι θέσεις: Παρεκκλησιά - Συιλουρόκαμπος

4.1.6 Συμπεράσματα

Η θέση Παρεκκλησιά - Συιλλουρόκαμπος, πληροί όλα τα κριτήρια που
σχετίζονται με τα πρώτα βήματα του νεολιθικού τρόπου ζωής στο νησί. Μέσα από τα
αρχαιολογικά κατάλοιπα της θέσης μπορούμε να εξετάσουμε την επένδυση χρόνου
των πρώτων αποίκων της θέσης όσο αφορά την οργάνωση του χώρου, στον οποίο
λαμβάνουν χώρα διάφορες δραστηριότητες και στον οποίο πιθανόν να κατοικούν.
Επίσης τα κατάλοιπα της πανίδας και της χλωρίδας μας δίνουν την δυνατότητα να
εξετάσουμε τις κύριες και συμπληρωματικές δραστηριότητες που σκοπό έχουν την
πρόσκτηση της διατροφής. Τέλος η ανακάλυψη «συμβολικών» τεκμηρίων και ταφών
μοναδικού χαρακτήρα βοηθά στην κατανόηση του ιδεολογικού και συμβολικού
υπόβαθρου των πρώτων κατοίκων, της Κύπρου.
Η οργάνωση του χώρου στον Συιλλουρόκαμπο αντικατοπτρίζεται από την
παρουσία τάφρων θεμελίωσης και πασσαλότρυπων. Η διάταξη των συγκεκριμένων
κατασκευών στη περιοχή αλλά και η εύρεση

κάποιων υπολειμμάτων από τις

κατασκευές, τεκμηριώνουν την ύπαρξη περιφραγμένων χώρων διάφορων μεγεθών
και σχημάτων, τα οποία γίνονταν με τον συνδυασμό ξύλου και λάσπης.
Οι χώροι αυτοί προορίζονταν πιθανόν για τη φύλαξη ζώων, η διαχείριση των
οποίων όπως δείχνουν τα ζωικά κατάλοιπα της θέσης, φαίνεται να ήταν μια από τις
κύριες ασχολίες των πρώτων αποίκων της θέσης. Η παρουσία κοντά στις κατασκευές
αυτές πηγαδιών υπογραμμίζουν τη σημασία ύπαρξης μιας κοντινής πηγής για την
παροχή νερού στα ζώα αλλά και για την ύδρευση των γεωργικών δραστηριοτήτων
που πιθανόν να λάμβαναν χώρα στη γύρω περιοχή.
Οι ανασκαφείς δεν αποκλείουν να υπάρχουν και κατασκευές οι οποίες
προορίζονται για την κατοίκηση των νεολιθικών ανθρώπων στις οποίες λαμβάνουν
χώρα διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον σημαντικό αριθμό λίθινων
τεχνέργων (λαξευμένων και λειασμένων εργαλείων και λίθινων αγγείων από
λειασμένο λίθο) που έχει βρεθεί με αυτές.
Τα ζωικά κατάλοιπα της θέσης αντικατοπτρίζουν τις πρώιμες κτηνοτροφικές
και

κυνηγετικές

δραστηριότητες

των πρώτων

αποίκων.

Οι συγκεκριμένες

δραστηριότητες στηρίζονται στα είδη ζώων που έχουν μεταφερθεί από τη περιοχή της
Συροπαλαιστίνης στο νησί από τους πρώτους αποίκους.
Τα μορφολογικά στοιχεία των ζώων δεν μας επιτρέπουν να ξέρουμε σίγουρα
αν τη στιγμή μεταφοράς στους στο νησί κάποια ζώα ήταν σε εξημερωμένη
κατάσταση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες τα ζώα είναι πιθανόν να είχαν
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μεταφερθεί σε μια άγρια κατάσταση στο νησί και στη πορεία εφαρμόζοντας τις
γνωστές μεθόδους διαχείρισης (π.χ δημιουργία κοπαδιών, επιλεκτική θανάτωση,
παρέμβαση στις αναπαραγωγικές μεθόδους των ζώων) αλλά και πιθανόν εισάγοντας
συνεχώς νέα ζώα από της Εγγύς Ανατολή, να κατάφεραν μεταγενέστερα να έχουν
κοπάδια με πλήρως εξημερωμένα ζώα, όπως άλλωστε δείχνει η σταδιακή μείωση του
μεγέθους τους.
Τα ζωικά κατάλοιπα δείχνουν ότι στην αρχή υπήρχε μια προσπάθεια εκτροφής
των ζώων και μια προσπάθεια ανθρώπινης επιβολής στα περισσότερα είδη των ζώων
(κυρίως των χοίρων και λιγότερο των βοοειδών και των προβάτων), όπως δείχνουν οι
στρατηγικές θανάτωσης των ζώων. Παράλληλα όμως οι κυνηγετικές δραστηριότητες
των αποίκων,

θηράματα των οποίων ήταν κυρίως το πλατόνι αλλά και οι χοίροι

(πρώιμη φάση Α) και οι αίγαγροι (πρώιμη φάση Β). τα τελευταία πιθανόν να είχαν
ελευθερωθεί με κάποιο τρόπο (π.χ αφεθεί από τους αποίκους ή δραπετεύσει από το
κοπάδι) και να είχαν μεταμορφωθεί σε θηράματα των πρώτων αποίκων.
Η μεταφορά στο νησί του πλατωνίου, ένα ζώο το οποίο ποτέ δεν είχε
εξημερωθεί κατά τους προϊστορικούς χρόνους, δείχνει την προσπάθεια των πρώτων
αποίκων

να

«εφοδιάσει»

το

νησί

με

άγρια

ζώα,

τα

οποία

άφησαν

να

πολλαπλασιαστούν. Υπονοείται δηλαδή ότι οι κάτοικοι της θέσης διαχειρίζονταν τα
συγκεκριμένα

θηράματα

με

σκοπό

την

υποστήριξη

της

κτηνοτροφικής

δραστηριότητας.
Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο που πρόσφερε ο Συιλουρόκαμπος ήταν η
ικανοποιητική παρουσία οστών βοοειδών στα κατάλοιπα, τα οποία αποδεικνύουν ότι
το ζώο αυτό ήταν ένα από τα ζώα που μετέφεραν οι πρώτοι άποικοι στο νησί και
προσπάθησαν να το εξημερώσουν. Η σταδιακή μείωση και εξαφάνιση των οστών
στη θέση αντικατοπτρίζει την αποτυχία εξημέρωσης του ζώου και τη τελική
εξαφάνισή του από το νησί.
Στο θέμα της εργαλειοτεχνίας, η οποία βοήθησε στην αποσαφήνιση της
χρονολογικής και πολιτιστικής εξέλιξης της θέσης, παρατηρείται η παραγωγή εντός
της θέσης ενός εργαλειακού εξοπλισμού που στηρίζονται σε αλυσίδες παραγωγής
σαφώς επηρεασμένες από τις αντίστοιχες αλυσίδες παραγωγής της φάσης ΡΡΝΒ της
Συροπαλαιστίνης.

Οι αιχμές αλλά και τα εργαλεία από οψιανό τονίζουν τη

συγκεκριμένη επαφή και επιρροή.

Ο υψηλής ποιότητας πυριτόλιθος, πρώτη ύλη που

χρησιμοποιείται στην αρχή αντικαθίσταται στη συνέχεια με ένα πυριτόλιθο τοπικής
προέλευσης που συνδέεται και με τη μείωση της ποικιλίας της εργαλειοτεχνίας και
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γενικά πιθανόν αντιπροσωπεύει την παρακμή των τεχνολογικών δεξιοτήτων των
τεχνιτών, δηλαδή βαθμιαία απώλεια της τεχνογνωσίας.
Τα αρχαιολογικά ευρήματα που αφορούν δραστηριότητες που σχετίζονται με
την ιδεολογία των νεολιθικών ανθρώπων, φανέρωσαν την παρουσία ενός πλούσιου
συμβολικού κόσμου.

Το μικρό αγαλματίδιο που έχει ανθρώπινα και αιλουροειδή

χαρακτηριστικά αλλά και ο σκόπιμος ενταφιασμός της γάτας αποδεικνύουν το
σπουδαίο ρόλο που είχε το ζώο αυτό στον ιδεολογικό τους κόσμο και πιθανόν να
παραπέμπει στην ύπαρξη μιας λατρείας.
Η υποχρέωση των ζωντανών απέναντι στους νεκρούς φαίνεται μέσω της
ομαδικής ταφής στη κατασκευή 23, τα κατάλοιπα της οποίας αντικατοπτρίζουν όλα
τα στάδια της ταφικής πρακτικής, από τη πρώτη απόθεση του νεκρού μέχρι τη
δευτερογενή απόθεση του κρανίου. Η εύρεση κοντά στα κρανία οστά της πανίδας
(πλατώνι, ελάφι, χοίρος και αιγοειδή) πιθανόν να παραπέμπουν στη προσφορά τους
στους νεκρούς και μπορούν
Η ιδιαίτερη φροντίδα απέναντι στους νεκρούς παρατηρείται και στον τάφο
του νεκρού που βρέθηκε σε άμεση σχέση με τη γάτα. Τα κτερίσματα αλλά και η
πιθανή «θυσία» της γάτας προς τιμή του νεκρού, πιθανόν δείχνει το συναισθηματικό
δέσιμο του ατόμου με το συγκεκριμένο γάτο αλλά και τη συμβολική δύναμη που έχει
ο γάτος για την κοινωνία της θέσης. Ανοίγει επίσης το κεφάλαιο που αφορά την
οργάνωση της νεολιθικής κοινωνίας και πιθανόν να παραπέμπει τον ιδιαίτερο ρόλο
που είχε ο άνδρας στη κοινωνία αυτή.
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4.2 Κισσόνεργα - Μυλούθκια
Η παραθαλάσσια θέση Κισσόνεργα - Μυλούθκια (Εικ.35-36) βρίσκεται στη
Δυτική Κύπρο και συγκεκριμένα στο νοτιότερο άκρο της πεδινής περιοχής του
Κτήματος. Η θέση οριοθετείται από διακριτά τοπογραφικά στοιχεία: στα Βόρεια από
τη παραλία Μαυροκόλυμπος, στα Νότια από βραχώδεις κολπίσκους και στα Δυτικά
από τη θάλασσα, στην οποία δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση λόγω της ύπαρξης ενός
γκρεμού 16 μέτρων. Ο γκρεμός αυτός καταλήγει στο βραχώδες ακρωτήρι Κεφαλούι
(Peltenburg 2003, 16).

Η θέση αν και βρίσκεται τοποθετημένη σε μια πεδιάδα η

οποία περιτριγυρίζεται από πλούσιες πηγές νερού, δεν έχει κοντά της ρυάκια ή άλλες
πηγές νερού.
Σύμφωνα με έρευνες η χωροταξική περιγραφή της θέσης τη περίοδο που
μελετάμε (μέσα της 9ης χιλιετίας π.Χ) πιθανόν να απέχει από τη σύγχρονη εικόνα της
τοποθεσίας, αφού η θαλάσσια στάθμη υπολογίζεται να ήταν περίπου -25μ με
συνακόλουθη συνέπεια η ακτογραμμή της συγκεκριμένης δυτικής περιοχής της
Κύπρου να απείχε περίπου Ιχλμ από τη σημερινή ακτή (Peltenburg 2003,16). Παρόλα
αυτά δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός να μην ήταν τόσο διαφορετικό το τοπίο.

4. 2.1 Φάσεις Κατοίκησης
Η θέση φαίνεται να κατοικείται καθόλη τη διάρκεια της κυπριακής
προϊστορίας.

Στα πλαίσια όμως της συγκεκριμένης εργασίας θα εξετάσουμε την

περίοδο 1 της θέσης, η οποία αντιστοιχεί στην Ακεραμική Νεολιθική πολιτιστική
φάση.
Τα κατάλοιπα της περιόδου 1 είναι συγκεντρωμένα κυρίως σε μια επιφάνεια
400τ.μ, στη νοτιοδυτική περιοχή της περιοχής Μυλούθκια στη Κισσόνεργα.
Συγκεκριμένα έχουν βρεθεί έξι πηγάδια (110, 116, 133, 2030, 2070, 2100) , από τα
οποία μόνο τα τρία (110,116,133) έχουν ανασκαφεί πλήρως, μια ημικυκλική
κατασκευή και τρία ορύγματα, όλα λαξευμένα στο χαλαρό ασβεστόλιθο των λόφων.
Οι ραδιοχρονολογήσεις των ευρημάτων (Πίν.4) των δύο σημαντικότερων
κατάλοιπων των πηγαδιών 116 και 133 (εικ.38) έδειξαν ότι η περίοδος 1 χωρίζεται σε
δύο υποφάσεις.

Η πρώτη φάση κατοίκησης αντιστοιχεί στη περίοδο 1 Α και η

δεύτερη φάση κατοίκησης στην περίοδο 1 Β δηλαδή στη Μέση Ακεραμική Νεολιθική
περίοδο του νησιού (Peltenburg et al. 2003a, 11)
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4. 2.1.Α Πρώτη Φάση Κατοίκησης
Η πρώτη φάση κατοίκησης (περίοδος 1 Α) της θέσης αντιστοιχεί στην
Πρώιμη

Ακεραμική

νεολιθική

πολιτιστική

φάση

του

νησιού

αφού

οι

ραδιοχρονολογήσεις του πηγαδιού 116, το μόνο κατάλοιπο που αντιπροσωπεύει τη
περίοδο αυτή, ανήκουν στο β' μισό της 9ηι’ χιλιετίας cal. B.C ( c.8200-8600 cal BC).
To πηγάδι 116 βρίσκεται στη νότια περιοχή της θέσης (plot76) (Εικ.37-38).Το
σωζόμενο βάθος του ήταν 8,50 μέτρα.

Αποτελείτο από ένα βαθύ, κάθετο, μη

επενδυμένο κυλινδρικό φρεάτιο με διάμετρο 0,90μ, στους τοίχους του οποίου
υπήρχαν λαξευμένα πάνω από 24 μικρές κοιλότητες (Εικ.39).
Οι συγκεκριμένες κοιλότητες χρησίμευαν ως στηρίγματα χεριών και ποδιών
για το κατέβασμα και το ανέβασμα των ανθρώπων στο πηγάδι κατά τη διάρκεια της
κατασκευής και της χρήσης του και πιθανόν μετά από τη χρήση του. Τα στηρίγματα
είχαν ένα μέσο όρο ύψους 13cm, πλάτους 15 και βάθος 15cm (Εικ.41).
Η διάμετρος του φρεατίου πλάταινε προς τη βάση δίδοντας έτσι μια
κωδονόσχημη

μορφή

στο

κατώτερο

επίπεδο

του.

Η

μέγιστη

(συγκεκριμένα 2,25μ) καταγράφηκε στα 8,10μ βάθος του πηγαδιού.

διάμετρος,
Σε αυτό το

επίπεδο υπήρχαν δύο κοιλότητες στην ανατολική και δυτική πλευρά, οι οποίες
χρησίμευαν ως κανάλια για την είσοδο και την έξοδο του νερού στο πηγάδι. Κάτω
από αυτό το στοιχείο υπήρχε ένα στεγανό ασβεστολιθικό στρώμα, το οποίο είχε
λαξευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε είχε δημιουργηθεί μια κοιλότητα η οποία επέτρεπε τη
συσσώρευση του νερού στο πηγάδι (Peltenburg 2003a, 20).
Η επίχωση του πηγαδιού χωρίζεται συνολικά σε 5 στρώματα. Το κατώτερο
στρώμα, που αντιστοιχούσε στον πυθμένα του πηγαδιού αποτελείτο από μία κολλώδη
ιλύς, η οποία δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια χρήσης του πηγαδιού και
περιλαμβάνει υπολείμματα μικροπανίδας,
ξυλοκάρβουνου.

πολλές πέτρες και

μικρές

κηλίδες

Τα ανώτερα στρώματα αντιστοιχούν σε διαδοχικές αποθέσεις

χώματος, λίθων και βότσαλων, τα οποία συνυπήρχαν με ένα πλήθος πολιτισμικών
υπολειμμάτων.

4. 2.1.Β Δεύτερη Φάση Κατοίκησης
Η δεύτερη φάση κατοίκησης (πρώιμη 1 Β) αντιπροσωπεύεται από το πηγάδι
133,

δύο λάκκους και μια ημικυκλική κατασκευή (Εικ.37).

Η φάση αυτή

χρονολογείται την ύστερη 8η -αρχές 7ης χιλιετίας cal. π.Χ (Peltenburg 2003β, 85) και
αντιπροσωπεύει τη Μέση ακεραμική νεολιθική πολιτιστική φάση.
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Το σημαντικότερο εύρημα της περιόδου αυτής είναι το πηγάδι 133, το οποίο
βρίσκεται στη νότια περιοχή της θέσης (plot76), σε κοντινή απόσταση από το
προγενέστερο πηγάδι

116 (εικ.38).

Οι ομοιότητες που παρουσιάζει με το

συγκεκριμένο πηγάδι είναι πολλές.
Το σωζόμενο βάθος του πηγαδιού είναι 7μ αν και μεγάλο μέρος της
επιφάνειας του νεολιθικού εδάφους έχει διαβρωθεί. Αποτελείτο από ένα κυλινδρικό,
μη επενδυμένο φρεάτιο το οποίο είχε διάμετρο 0,90μ (Peltenbourg 2003a, 19).
Το φρεάτιο του πηγαδιού συνέχιζε κάθετα μέχρι το βάθος των 5,1 μ. Σε αυτό
το σημείο στη βόρεια πλευρά του φρεατίου υπήρχε ένας μικρός θάλαμος στον οποίο
κατέληγαν τα δύο ή περισσότερα υπόγεια υδάτινα κανάλια (Εικ.39) (Peltenburg
2003b, 6). Στη νότια πλευρά υπήρχε η κοιλότητα εξόδου του νερού από το πηγάδι.
Κάτω από αυτές τις κοιλότητες, στο ασβεστολιθικό στρώμα, είχε λαξευτεί ο
πυθμένας του πηγαδιού, που σκοπό είχε τη συσσώρευση του νερού στο πυθμένα πριν
την έξοδό του από το πηγάδι (Peltenburg 2003a, 20-21).
Στα τοιχώματα του φρέατος, όπως και στη περίπτωση του πηγαδιού 116,
υπάρχουν λαξευμένες κοιλότητες - στηρίγματα. Συνολικά υπάρχουν 43 στηρίγματα.
Η διάταξη των περισσοτέρων κοιλοτήτων εν αντιθέσει με την αντίστοιχή διάταξη στο
πηγάδι 116, παρουσίασε μια κανονικότητα αφού οι κοιλότητες αποδίδονταν όχι μόνο
σε μια κάθετη διαγράμμιση αλλά και ακριβώς το ένα απέναντι από το άλλο.
Επιπλέον σε πολλά από τα στηρίγματα παρατηρήθηκαν σημάδια από την λάξευση
των κοιλοτήτων, η οποία γινόταν με κέρας πλατονιού (Peltenburg 2001b).
Η επίχωση του πηγαδιού διαιρείται σε 9 διαφορετικά στρώματα. Όπως και
στο πηγάδι 116ο πυθμένας παρουσιάζει υπολείμματα από τη περίοδο χρήσης του
πηγαδιού.

Τα ανώτερα στρώματα της επίχωσης περιλαμβάνουν πολιτισμικά

κατάλοιπα από τη περίοδο μετά το πέρας της χρήσης του πηγαδιού.
Στη ίδια περιοχή με το πηγάδι 133 (plot 76) βρέθηκαν κατασκευές, τα
ευρήματα των οποίων χρονολογούνται τη Περίοδο 1 Β. Συγκεκριμένα ο λάκκος 337
ο οποίος είχε κυκλικό σχήμα (μήκος 1,23μ και πλάτος 1,15μ) και ο λάκκος 338(εικ.)
(μήκος 3,75μ. και το πλάτος

2,μ περίππου,

βάθος του είναι 1,60μ), ο οποίος

αποτελούσε μέρος ενός μεγαλύτερου ημικυκλικού ορύγματος, απεκάλυψαν ένα
σημαντικό αριθμό λίθινων τέχνεργων όπως λειασμένα εργαλεία (π.χ κρουστήρες,
τριπτήρες) και θραύσματα αγγείων από λειασμένο λίθο (βλ. ) (Peltenburg et al.
2003a, 6).

Επιπλέον σύμφωνα με τους ανασκαφείς ο λάκκος 338 πιθανόν να

χρησίμευε ως λατομείο, από το οποίο οι κάτοικοι ενός κοντινού οικισμού θα
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εξόρυσσαν και θα χρησιμοποιούσαν ως υλικό κατασκευής τον ασβεστολιθικό
πέτρωμα της περιοχής.
Τα ευρήματα της κατασκευής 340 (μήκος: 3,4μ,πλάτος:2,4 και βάθος:0,40), η
οποία βρίσκεται ανατολικά του λάκκου 337, δείχνουν ότι στην αρχή χρησίμευε ως
λάκκος ενώ σε μια υστερότερη φάση της ίδιας περιόδου αντιστοιχούσε σε ένα χώρο
δραστηριότητας ή πιθανόν σε ένα οικοδόμημα, αφού έχουν βρεθεί υπολείμματα
ύπαρξης εδάφους (339) και μια εστία (343) (Peltenburg et al. 2003a, 6).
Τέλος, νότια των δύο πηγαδιών, συγκεκριμένα στο plot 78, βρέθηκε μια
κατασκευή η οποία είχε βάθος 5,3 μ. Η κατασκευή (110) αυτή χαρακτηρίστηκε ως
πηγάδι λόγω του ότι στο πυθμένα της παρατηρήθηκαν ίχνη ύπαρξης ενός υπόγειου
ρέματος. Αν και το μεγαλύτερο μέρος της επίχωσης του συγκεκριμένου πηγαδιού
περιλαμβάνει πολιτιστικά κατάλοιπα της Χαλκολιθικής εποχής, πιστεύεται ότι
κατασκευάστηκε σε κάποια από τις δύο φάσεις της περιόδου 1 της θέσης. Φαίνεται
ότι μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα από τη κατασκευή του, το πηγάδι
κατέρρευσε

με

αποτέλεσμα

τα κατώτερα στρώματα

της

επίχωσης

του να

αποτελούνται μόνο από καθαρό ασβεστόλιθο (Peltenburg 2003a, 4 ; Peltenburg
2003b, 19).
Είναι φανερό ότι οι κατασκευές των δύο αυτών φάσεων δεν αντιπροσωπεύουν
άμεσα τη ύπαρξη ενός οικισμού. Η επένδυση χρόνου όμως για τη κατασκευή τους,
(ειδικά των πηγαδιών) και τα πολιτιστικά κατάλοιπα που απεκάλυψαν, τα οποία
εξετάζονται στα αμέσως επόμενα κεφάλαια, είναι στοιχεία που παραπέμπουν στον
σπουδαίο χαρακτήρα της περιοχής.

Παραπέμπει σε ένα χώρο στον οποίο

δραστηριοποιούνται οι κάτοικοι ενός οικισμού, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε μια
κοντινή απόσταση από τον συγκεκριμένο χώρο δραστηριότητας.

4.2.2 Ζωικά και θαλάσσια κατάλοιπα
Η θέση Μυλούθκια απεκάλυψε σημαντικά ζωικά και θαλάσσια κατάλοιπα τα
οποία συνδέονται όχι μόνο με τις οικονομικού χαρακτήρα δραστηριότητες που
λαμβάνουν χώρα τη πρώιμη περίοδο της ακεραμικής νεολιθικής αλλά και με τα
πρώτα ίχνη πρακτικών που φανερώνουν την κοινωνική και ιδεολογική οργάνωση των
πρώτων αποίκων της θέσης.
Επίσης το γεγονός ότι όλα τα ζωικά κατάλοιπα έχουν βρεθεί στα δύο πηγάδια
(116 και 133) της θέσης, μας επιτρέπει να έχουμε μια γενικότερη εικόνα για την
ευρύτερη πανίδα της θέσης, δηλαδή όχι μόνο αυτή που εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος,
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λόγω του ότι τα ζωικά σκελετικά λείψανα δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της απόρριψης
τροφής από τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση του πηγαδιού αλλά
και λόγω απρόσμενων συμβάντων όπως παραδείγματος χάρη τη πιθανή πτώση ζώων
στο πηγάδι ή τη παγίδευση ζώων τα οποία ζουν στο υγρό περιβάλλον του πηγαδιού
(ερπετά, βάτραχοι, τρωκτικά).

Το γεγονός αυτό θέλουν να σημειώσουν και οι

ερευνητές των καταλοίπων διαχωρίζοντας το σκελετικό υλικό του πηγαδιού 133, το
οποίο αντιπροσωπεύει τη δεύτερη φάση κατοίκησης, σε τέσσερις διαφορετικές
κατηγορίες.
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα ζώα που σχετίζονται με τα πρώτα
βήματα της εξημέρωσης και της ενασχόλησης με τη κτηνοτροφία, είναι γνωστά ήδη
από τη πρώτη φάση κατοίκησης της θέσης. Συγκεκριμένα στα κατώτερα και μεσαία
στρώματα του πηγαδιού 116 έχει βρεθεί μια

μικρή ποσότητα οστών και δοντιών

αιγοειδών (πρόβατα, αίγες) και χοίρων. Στα ίδια στρώματα παρατηρούνται οστά και
δόντια τρωκτικών, ανάμεσα στα οποία έχουν αναγνωριστεί δόντια από οικόσιτα
ποντίκια (Mus sp.) (Peltenburg 2003b, 24) και άλλων μικρών ζώων όπως βατράχων,
ερπετών αλλά και πουλιών που δεν είναι σαφές αν έχουν καταναλωθεί από
ανθρώπους (Peltenburg et al. 2003, 50)
Στο γέμισμα του πηγαδιού 116 βρέθηκαν χιλιάδες κελύφη θαλάσσιων
γαστερόποδων, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων ανήκε στο είδος των πεταλίδων
(Patella spp.). Το μικρό μέγεθος των πεταλίδων φανερώνει την υπέρ-εκμετάλλευση
της συγκεκριμένης πηγής τροφής, αφού το μέγεθος τους αντικατοπτρίζει το νεαρό της
ηλικίας τους και τη μη δυνατότητά, λόγω της περισυλλογής τους από τους
ανθρώπους, να ενηλικιωθούν. Στο πηγάδι βρέθηκε επίσης ένα μικρό ποσοστό των
γαστερόποδων Monodonta sp. (Ridout-Sharpe, J. 2003, 79).

Με τα θαλάσσια

όστρακα συνυπάρχει ένα ικανοποιητικό ποσοστό κελυφών που ανήκουν σε μεγάλα
και πιθανόν βρώσιμα σαλιγκάρια της ξηράς (Helix sp.)( Ridout-Sharpe, J. 2003, 79).
Τα θαλάσσια γαστερόποδα φαίνεται να είχαν συλλεχθεί ζωντανά, αφού μόνο
4 από τα συνολικά 2,760 όστρακα που έχουν αναλυθεί παρουσίασαν σημάδια φθοράς
από τη θάλασσα, φθορά που προκαλείται στα κενά όστρακα της παραλίας. Οι άκρες
των οστράκων των γαστερόποδων ήταν σπασμένες, ένδειξη ότι είχαν συνθλιφτεί και
καταναλωθεί κατά χώραν. Επίσης υπήρχαν ενδείξεις ότι πολλά από τα μαλάκια είχαν
ψηθεί πριν τη κατανάλωση τους (Peltenburg 2003, 25; Ridout-Sharpe, J.. 2003, 78).
Από τα υπολείμματα αυτά μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα θαλάσσια μαλάκια
συλλέγονταν από την κοντινή παραλία και μεταφέρονταν στο χώρο των πηγαδιών. Το
πόσιμο νερό των πηγαδιών χρησίμευε στο πλύσιμο τους και έπειτα ακολουθούσε η
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Τέλος τα όστρεα απορρίπτονταν στο πηγάδι (Peltenburg et al.

2001, 75; Peltenburg et al. 2003, 50).
Στο γέμισμα του πηγαδιού 116, εκτός από τα θαλάσσια όστρεα
διάσπαρτα οστά διάφορων ψαριών και μερικές δαγκάνες καβουριών.

βρέθηκαν

Τα στοιχεία

αυτά τα οποία δείχνουν την εκμετάλλευση των θαλάσσιων πηγών από τους
κατοίκους,

έρχεται

να

συμπληρώσει

η

εύρεση

ενός

μικρού

αγκιστριού

κατασκευασμένο σε χαυλιόδοντα χοίρου (Εικ.42) (Peltenburg et al. 2001, 76).
Τα ζωικά κατάλοιπα της δεύτερης φάσης κατοίκησης προέρχονται από την
επίχωση του πηγαδιού 133, το οποίο σε σχέση με το κατά μια χιλιετία προγενέστερο
πηγάδι (116) απεκάλυψε ένα μεγάλο ποσό λειψάνων. Τα ζωικά αυτά λείψανα έχουν
χωριστεί σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες.
Οι πρώτες δύο κατηγορίες αφορούν ζώα μικρού μεγέθους τα οποία
χαρακτηρίζονται μη βρώσιμα. Συγκεκριμένα στη πρώτη κατηγορία ανήκουν διάφορα
είδη μικροπανίδας τα οποία είτε ζούσαν στο πυθμένα του πηγαδιού (ερπετά,
βάτραχοι) είτε είχαν πέσει και παγιδευτεί (τρωκτικά).

Στη δεύτερη κατηγορία

υπάγονται είδη ζώων τα οστά των οποίων αντιστοιχούν σε ένα άτομο από το είδος
τους. Αυτά είναι μια κουκουβάγια {Athene noctua) και μια άγρια γάτα (Felis
sylvestris) (Peltenburg et al 2001b, 68).
Η τρίτη κατηγορία αφορά είδη ζώων τα οποία αποτελούσαν πηγή τροφής για
τους νεολιθικούς και τα υπολείμματα των οποίων μετά τη κατανάλωση τους είχαν
απορριφθεί στο πηγάδι. Παρόλα αυτά δεν αντιπροσωπεύονται από μια μεγάλη
ποσότητα οστών. Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν οι αίγες, τα πρόβατα και ο χοίρος
(Sus scrofa), τα οποία συναντάμε στο «νεολιθικό πακέτο», το πλατόνι {Dama
mesopotamica) και το περιστέρι {Columba livid). Επίσης έχουν βρεθεί υπολείμματα
οστών ψαριών (π.χ σκουμπριά) και δαγκάνες καβουριών (Peltenburg et al. 2001b ;
Peltenburg 2003, 52).
Η τελευταία κατηγορία των ζωικών καταλοίπων που βρέθηκε στο πηγάδι
αντιπροσωπεύεται από μια μεγάλη συγκέντρωση οστών, τα περισσότερα από τα
οποία βρέθηκαν αρθρωμένα και τα οποία ανήκουν σε 23 καπρίνες (9 πρόβατα και 14
αίγες).

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η μεγάλη συγκέντρωση των οστών

αυτών καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της επίχωσης του πηγαδιού 133 (συνολικά
4,25μ), δείχνοντας έτσι ότι τα 23 ολόκληρα κουφάρια των καπρίνων δεν είχαν
καταναλωθεί αλλά είχαν απορριφθεί για κάποιο άλλο λόγο στο μη ενεργό πηγάδι.
Λόγω του γεγονότος ότι βρέθηκαν σε άμεση σχέση με ανθρώπινα κατάλοιπα
και μοναδικά συμβολικά τεκμήρια, είναι πιθανόν η απόρριψη των αιγοειδών να έγινε
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στα πλαίσια μιας πρακτικής, τελετουργικού χαρακτήρα, την οποία θα αναφερθούμε
στο υποκεφάλαιο 4.2.4 (Εικ.40).

4.2.3 Φυτικά κατάλοιπα
Τα φυτικά κατάλοιπα που

απεκάλυψαν οι

κατασκευές της πρώιμης

Ακεραμικής περιόδου στα Μυλούθκια δεν ήταν εντυπωσιακά όσο αφορά τη
ποσότητα ή τη ποιότητα διατήρησης τους (Colledge 2004, 53).

Παρόλα αυτά οι

χρονολογίες που παρουσίασαν τα 12 δείγματα, τα οποία περιείχαν απανθρακωμένα
φυτικά

κατάλοιπα,

κατάλοιπων

που

χαρακτηρίστηκαν
απεκαλύφθησαν

ως
στο

τα

πρωιμότερα

νησί

μέχρι

δείγματα
σήμερα,

φυτικών
αφού

οι

ραδιοχρονολογήσεις τους αρχίζουν γύρω στο 8,600 cal BC.
Τα πέντε από τα δώδεκα δείγματα ανήκουν στη Περίοδο 1 Α και όλα
προέρχονται από το πηγάδι 116.

Τα

υπόλοιπα δείγματα προέρχονται από

κατασκευές της Περιόδου 1 Β (Murray 2003, 59). Η τεχνική επίπλευσης των δώδεκα
δειγμάτων είχε ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση του συνολικού ποσού των 2,635
φυτικών κατάλοιπων και 69,90ml ξυλάνθρακα (Murray 2003, 59 ; Peltenburg et al
2001b, 70).

Βασικά τα φυτικά κατάλοιπα της θέσης αντιπροσωπεύονται από μια

ποικιλία καρπών και φλοιών σιτηρών, οσπρίων, άγριων καρπών, που καταναλώνονται
νωποί ή αποξηραμένοι, ελαιούχων φυτών, αγριόχορτων, ριζών και ξυλάνθρακα.
Και στις δύο περιόδους παρατηρήθηκαν καρποί μονόκκοκου σιταριού
('Triticum monococcum), δίκοκκου σιταριού (Triticum dicoccum) και κριθαριού με
φλούδα (Hordeum sativum).

Η εξέταση του μεγέθους και των μορφολογικών

χαρακτηριστικών που πραγματοποιήθηκε στα δείγματα σιτηρών και η σύγκριση τους
με δείγματα άλλων νεολιθικών θέσεων από τη περιοχή της Συροπαλαιστίνης, έδειξαν
ότι τα δείγματα αυτά ανήκουν στην εξημερωμένη μορφή του είδους.
Η απουσία των άγριων μορφών του μονόκοκκου και δίκοκκου σιταριού,
δηλαδή των Triticum boeoticum, Triticum dicoccoides αντίστοιχα από το μέχρι τώρα
καταγεγραμμένο αρχαιολογικό υλικό του νησιού υπογραμμίζει τη μη ιθαγενή
προέλευση τους (Murray 2003, 63)

Η άγρια μορφή του κριθαριού

Hordeum

sponteneum είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Αν και σήμερα είναι παρούσα στο νησί,
δεν έχει βρεθεί σε παλαιοβοτανολογικά κατάλοιπα και έτσι δεν είναι δυνατό να
αποδειχτεί αν το ήμερο κριθάρι είναι αποτέλεσμα μιας ενδημικής εξημέρωσης ή είχε
εισαχθεί από κάπου αλλού.
Τα όσπρια που απεκάλυψαν τα δείγματα των φυτικών καταλοίπων της θέσης
έχουν διαχωριστεί σε όσπρια μεγάλων καρπών (large seeded legumes) και όσπρια
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μικρών καρπών (small seeded legumes), λόγω της προβληματικής κατάστασης
διατήρησής τους. Επιπλέον η κατάσταση διατήρησής τους ήταν και ο λόγος που δεν
κατέστη δυνατό να αναγνωριστεί αν πρόκειται για την άγρια ή την ήμερη μορφή
τους.
Στη περίπτωση των καρπών φακής {Lens sp.), η εξημερωμένη μορφή των
οποίων αναγνωρίζεται από το μεγαλύτερο μέγεθος τους σε σχέση με αυτών της
άγριας φακής, δεν ήταν δυνατό να αναγνωριστούν σε ποια κατηγορία ανήκουν.
Παρόλα αυτά στο νησί παρατηρείται η ύπαρξη διάφορων άγριων προy0va>v{Lens
nigricans. Lens ervoides και Lens orientalis) των ήμερων εξημερωμένων ειδών φακής
(Peltenburg et al. 2001b, 71).
Στην οικογένεια των οσπρίων μεγάλων καρπών της οικογένειας των
Χεδρωπών {Leguminosae) ανήκουν τα είδη λαθουριού (Lathyrus) και βίκου {Vitchia
sp.). Τα είδή αυτά αλλά και τα είδη των οσπρίων μικρού καρπού προορίζονται κυρίως
για ζωοτροφές και όχι προς ανθρώπινη κατανάλωση.

Τα φυτά αυτά μάλλον

αναμιγνύονταν με άλλες καλλιέργειες πιθανόν ως ζιζάνια των δεύτερων. Λόγω της
ομοιότητας τους με τη συσχετιζόμενη καλλιέργεια (π.χ. φακές) θερίζονταν και
αναμιγνύονταν με τα άλλα κατά τη διάρκεια όλων των τροφοπαρασκευαστικών
δραστηριοτήτων μέχρι και το τελικό στάδιο, δηλαδή τη τελική απόρριψη τους
(Murray 2003, 65).
Τα φρούτα που έχουν βρεθεί στα αρχαίοβοτανολογικά κατάλοιπα των
Μυλουθκιών αντιπροσωπεύονται από τους σπόρους του σύκου {Ficus sp.) και του
φιστικιού {Pistacia sp.). Ο καρπός του φιστικιού λόγω του ότι είναι πλούσιο σε λίπος
πιθανόν να χρησίμευε και για τη παρασκευή λαδιού.

Επίσης η παρουσία

υπολειμμάτων απανθρακωμένων ξύλων στα κατάλοιπα των Μυλουθκιών 1 τα οποία
προέρχονται από τα δέντρα αυτών των δύο ειδών φρούτων επιβεβαιώνει τη χρήση
τους ως καύσιμο υλικό (Murray 2003, 66).
Εκτός από τα φρούτα έχουν αποκαλυφθεί σπόροι ινώδη φυτών, συγκεκριμένα
σπόροι λιναριού {Linum usititissimum), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
λινελαίου. Οι ίνες του φυτού χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή λινάριου ενώ το
δέντρο ως καύσιμη ύλη.
Τα αγριόχορτα (κυρίως Lolium .ν/ι.(ήρα), Phalaris sp. Hordeum sp, Avena sp.
και Graminae interminate) είναι παρόντα σε όλα τα δείγματα και των δύο περιόδων.
Η εύρεση απανθρακωμένων αγριόχορτων στα αρχαιοβοτανολογικά κατάλοιπα
οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη τους ως ζιζάνια στις καλλιέργειες δημητριακών και
στην προσπάθεια σταδιακής απόρριψης τους κατά τη διάρκεια διαδικασιών, όπως
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παραδείγματος χάρη το στάδιο του κοσκινίσματος, που είχαν ως στόχο την
εξασφάλιση μιας καθαρής σοδειάς. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των αγριόχορτων
κατά τη διάρκεια της απόρριψής τους ρίχνονταν στη φωτιά. Κάποια από τα είδη των
αγριόχορτων είναι πιθανόν να καταναλώνονταν από τους ανθρώπους, να χρησίμευαν
ως ζωοτροφή ή ως καύσιμη ύλη.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιούνταν ως δομικό

υλικό, ως φάρμακα ή ως πρώτη ύλη για τη καθαλοπλεκτική και τη δημιουργία
υφασμάτων (Murray 2003, 66).
Τα στοιχεία που συνιστούν τα φυτικά κατάλοιπα της θέσης παραπέμπουν σε
μια γεωργία η οποία στηρίζεται στην βροχή. Η σπορά των σιτηρών και των οσπρίων
διεξαγόταν το φθινόπωρο ή τις αρχές του χειμώνα ενώ ο θερισμός διεξαγόταν την
άνοιξη. Το σενάριο αυτό ενισχύεται από την ύπαρξη αγριόχορτων που βλαστάνουν
την άνοιξη και μαζεύονται με τη σοδειά του χειμώνα., η οποία συνίσταται από το
(Peltenburg et al 2001b, 70). Υπάρχει δηλαδή μια εναλλακτική σοδειά.
Σύμφωνα με την εύρεση μεγάλης ποσότητας σταχυδίων, μετά το θερισμό
ακολουθούσε το κοπάνισμα της σοδειάς που είχε ως αποτέλεσμα τον διαχωρισμό των
σταχυδίων και της φλούδας από τους καρπούς. Ακολουθούσε το λύχνισμα το οποίο
επέτρεπε την απομάκρυνση των καρπών από τα σταχύδια και τις φλούδες.

Τα

προϊόντα αυτά πρέπει να τοποθετούνταν μαζί με άλλα φθαρτά υλικά μέσα σε εστίες ή
φούρνους ως καύσιμη ύλη.

Οι εστίες και οι φούρνοι καθαρίζονταν τακτικά και έτσι

τα απανθρακωμένα απορρίμματα σκορπίζονταν σε διάφορες περιοχές της θέσης ή
τοποθετούνταν σε λάκκους ή άλλες κατασκευές.
Τα αρχαιοβατανολογικά κατάλοιπα από τα Μυλούθκια δίνουν πολλές
πληροφορίες σχετικά με την αρχή της γεωργικής παράδοσης στη Κύπρο και τους
πρώτους αποίκους του νησιού.

Αν και είναι δύσκολο να αποδειχτεί η συμβολή της

ενδημικής χλωρίδας (π.χ αν η εξημέρωση του άγριου κριθαριού ήταν ενδημική ή όχι)
στην αρχή και εξέλιξη του οικονομικού σταδίου της πρώιμης ακεραμικής νεολιθικής,
είναι σίγουρο ότι τα κατάλοιπα άλλων εξημερωμένων δημητριακών εισήχθησαν από
τους πρώτους αποίκους της θέσης.
Συγκεκριμένα οι χρονολογήσεις των δημητριακών είναι πολύ κοντινές με τις
αντίστοιχες χρονολογήσεις δημητριακών από θέσεις της ΡΡΝΒ της Συροπαλαιστίνης
παραπέμποντας έτσι στην υπόθεση ότι η εισαγωγή της γεωργικής παράδοσης στη
Κύπρο συνδέεται στενά με την διάχυση των βασικών δημητριακών από τη περιοχή
εξημέρωσης στη Συροπαλαιστίνη προς τα βόρεια και δυτικά πριν από τη Μέση φάση
της ΡΡΝΒ (Colledge 2003, 57; Willcox 2003, 234).
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4.2.4 Ιδεολογία και Σύμβολα
4.2.4 α.Χαρακτηριστικές ταφές: Η περίπτωση των μη ενεργών πηγαδιών
Η ανασκαφή των δύο πηγαδιών απεκάλυψε ένα μεγάλο αριθμό ζωικών και
φυτικών καταλοίπων και λίθινων τεχνέργων, τα οποία μαρτυρούν την απόρριψη τους
στις συγκεκριμένες κατασκευές κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της χρήσης
των πηγαδιών. Η επίχωση των κατασκευών αυτών, απεκάλυψε επίσης και ανθρώπινα
οστά τα οποία στη περίπτωση του πηγαδιού 133 συνδέονται με τη πιθανή λειτουργία
της κατασκευής ως ένας χώρος για δευτερογενές ταφές.

Σε άμεση σχέση με τα

ανθρώπινα οστά βρέθηκαν ζωικά λείψανα 23 αυγοειδών αλλά και συμβολικά
τεκμήρια (Εικ.40), στοιχεία που δείχνουν μια ταφική πρακτική τελετουργικού
χαρακτήρα.
Συνολικά τα ανθρώπινα οστά που απεκάλυψε η ανασκαφή, αντιστοιχούν σε
έξι άτομα, εκ των οποίων τα πέντε βρέθηκαν στο πηγάδι 133.

Στο πηγάδι 116

βρέθηκαν διάσπαρτα οστά τα οποία φαίνεται ότι ανήκουν σε ένα νεογνό βρέφος.
Σύμφωνα με τους μελετητές ο λιγοστός αριθμός οστών δεν οφείλεται στο γεγονός
μιας δευτερογενής απόθεσης του

βρέφους αλλά μάλλον στη διάβρωση του

μεγαλύτερού μέρους του σκελετού (Fox, Lunt and Watt. 2003, 43).
Στο πηγάδι 133 βρέθηκαν οστά τα οποία αντιστοιχούν σε πέντε άτομα.
Συγκεκριμένα αντιστοιχούν σε ένα παιδί, σε ένα ανήλικο και σε τρία ενήλικα άτομα,
απροσδιορίστου φύλου. Τα οστά αυτά βρέθηκαν κυρίως σε δύο διαφορετικά επίπεδα
της επίχωσης.

Ανάμεσα στα δύο επίπεδα παρατηρείται ένα στρώμα επίχωσης

περίπου 3 μέτρων μήκους, στο οποίο δεν περιείχε κανένα ανθρώπινο κατάλοιπο.
Σύμφωνα με τους μελετητές τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι δύο συγκεντρώσεις
πιθανόν να αντιπροσωπεύουν δύο

διαφορετικά επεισόδια απόθεσης,

ενώ

το

ενδιάμεσο στρώμα έχει μάλλον δημιουργηθεί μετά από ανθρώπινη επέμβαση (Fox,
Lunt and Watt. 2003, 43 2003, 43; Peltenburg et al 2001b, 69).
Στο ανώτερο από τα δύο επίπεδα βρέθηκε το κρανίο 1 με τη γνάθο του, ένα
δόντι και ένα οστό της σπονδυλικής στήλης (Peltenburg et al 2001b, 69). Η
συνύπαρξη των συγκεκριμένων οστών σύμφωνα με τους μελετητές οφείλεται στο
γεγονός ότι τη στιγμή της δευτερογενής απόθεσης, το κρανίο, η γνάθος και το οστό
από τη θωρακική σπονδυλική στήλη ήταν ακόμη ενωμένα μεταξύ τους με τους
μαλακούς ιστούς.

Επίσης παρατηρήθηκε ότι το ινιακό οστό του κρανίου είναι

ισοπεδωμένο, σημάδι ότι το άτομο στη νεαρή του ηλικία είχε υποστεί σκόπιμα
κρανιακή παραμόρφωση, (Fox, Lunt and Watt. 2003, 44)
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Στο κατώτερο επίπεδο βρέθηκαν ακόμη τρία κρανία, μαζί με θραύσματα
μακρών οστών αλλά και άλλων διαρθρωμένων οστών, από τα οποία αρκετά
παρουσιάζουν ίχνη καύσης, αποτέλεσμα μιας ελάχιστης έκθεσης τους σε φωτιά. Τα
οστά σύμφωνα με τους μελετητές ανήκουν σε τέσσερα διαφορετικά άτομα και η
τοποθέτηση τους είναι αντιπροσωπεύει την δευτερογενή ταφή τους. Η απόσπαση του
κρανίου από ένα σώμα που βρίσκεται σε αποσύνθεση και η δευτερογενής του ταφή
είναι μια συνηθισμένη ταφική πρακτική σε πολλές προ-κεραμικές θέσεις της
Συροπαλαιστίνης.
Πολύ κοντά στην συγκέντρωση των κρανίων, συγκεκριμένα κοντά στο κρανίο
3,

αποκαλύφθηκε ένας κρανιοθραύστης από ερυθρωπό πέτρωμα (εικ.44) .

Το

εύρημα αυτό έχει μια σημαντική συμβολική αξία αφού πιθανόν να έχει αποτεθεί ως
κτέρισμα (Peltenburg et al. 2001b, 69).
Όπως αναφέραμε πιο πάνω τα ανθρώπινα κατάλοιπα βρέθηκαν σε άμεση
σχέση με μια μεγάλη συγκέντρωση οστών, τα οποία αντιπροσώπευαν την απόθεση 23
κουφαριών αιγοειδών.
απόθέσης

των

Το γεγονός αυτό επιβάλλει την παράλληλη εξέταση της

ανθρώπινων

και

των

συγκεκριμένων

ζωικών

λειψάνων

στη

συγκεκριμένη κατασκευή, για να εξιχνιαστεί ο λόγος της συγκεκριμένης πράξης
Εν αντιθέσει με τη φανερή μη συνεχιζόμενη απόθεση των ανθρώπινων οστών,
η συγκέντρωση των οστών των αιγοειδών είναι συνεχής και καταλαμβάνει σχεδόν τα
2/3 του κέντρου της επίχωσης του πηγαδιού. Επίσης τα περισσότερα οστά βρέθηκαν
αρθρωμένα, ενώ κανένα δεν παρουσίασε ίχνη καύσης, στοιχεία που δείχνουν ότι τα
κουφάρια αυτά δεν είχαν σφαγιαστεί ούτε καεί πριν την απόθεση τους στο πηγάδι.
Τα λίγα ανθρώπινα οστά έχουν αποτεθεί στη περιφέρεια του πηγαδιού, όπου
το γέμισμα του πηγαδιού ήταν πιο χαλαρό, πιο χαλικώδες και παρουσίαζε πιο πολλά
κενά στο στρώμα. Ο Peltenburg (2003a, 92) πιστεύει ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι
αποτέλεσμα της γρήγορης ρίψης των οστών μέσα στο πηγάδι αλλά αποτέλεσμα μίας
σκόπιμης προσεκτικής απόθεσης των ανθρώπινων καταλοίπων εντός της κατασκευής.
Η απόθεση τους πιθανόν να γινόταν μετά από τη κατάβαση ενός ατόμου στο πηγάδι,
χρησιμοποιώντας τα λαξευμένα στο φρέαρ στηρίγματα. Πιθανόν η τοποθέτηση των
ανθρώπινων οστών στη περιφέρεια του πηγαδιού να γινόταν λόγω του ότι το άτομο
που θα τα τοποθετούσε στεκόταν στο κεντρικό μέρος του πηγαδιού (Peltenburg et al.
2001b, 70).

Δεν αποκλείεται όμως τα κρανία λόγω του σχήματος και του βάρους

τους να έχουν κυλήσει στη περιφέρεια μετά τη ρίψη τους από το στόμιο του πηγαδιού
(Peltenburg, 2003a, 92-93).
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Τα στοιχεία φανερώνουν τη πιθανή λειτουργία του μη ενεργού πηγαδιού 133
ως ομαδικός τάφος στον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί μια απλή δευτερογενής
ταφή των κρανίων πέντε ατόμων αλλά μια τελετουργική πρακτική, η οποία
αντικατοπτρίζεται από

την τοποθέτηση 23 ολόκληρων κουφαριών αιγοειδών. Η

συγκεκριμένη πράξη αντιστοιχεί σε μια μεγαλοπρεπή μείωση μιας από τις σημαντικές
διατροφικές πηγές του οικισμού.
Ο Peltenburg (2001b, 68) σημειώνει την ομοιότητα που υπάρχει μεταξύ της
απόθεση στη κατασκευή 133 στα Μυλούθκια με το πηγάδι της περιοχής Atlit-Yam
στο Ισραήλ,

το οποίο αντιστοιχεί στη φάση PPNC της Συροπαλαιστίνης(ς. 8100-

7500 ΒΡ) και στο οποίο έχουν βρεθεί ανθρώπινα οστά σε άμεση σχέση με αρκετά
συναρθρωμένα οστά ζώων.

4.2.5 Λίθινα Τέχνεργα
Το σύνολο των λίθινων τεχνέργων που συλλέχθηκε από τα Μυλούθκια είναι
σχετικά μικρό. Παρόλα αυτά δίνει αρκετές πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογική
και τυπολογική εξέλιξη της εργαλοτεχνίας της πρώιμης Ακεραμικής Νεολιθικής
περιόδου, βάσει των αλλαγών που παρατηρήθηκαν στις αλυσίδες παραγωγής και της
επιλογής εργαλείων μεταξύ της περιόδου 1 Α και 1 Β της θέσης.

Εκτός από την

εργαλειοτεχνία (Εικ.45) θα εξετάσουμε και τα τέχνεργα από λειασμένο λίθο (αγγεία,
εργαλεία), τα οποία δείχνουν τη σημαντική σχέση ανάμεσα σε αυτά και την
εργαλειοτεχνία.
Η Περίοδος 1 Α αριθμεί μόνο 140 τέχνεργα από χονδρόκοκκο χαλαζία και
μόλις 21 τέχνεργα από οψιανό. Η κυριάρχηση του συνόλου από εργαλεία (1/3 του
συνόλου) αλλά και η εύρεση ενός μικρού σχετικά αριθμού τεχνέργων τα οποία
σχετίζονται με δραστηριότητες μετατροπής του πυρήνα (0,71%) υποδεικνύουν ότι το
σύνολο στηριζόταν περισσότερο στη χρήση και στη επαναχρησιμοποίηση των
εργαλείων και όχι στην αρχική τους κατασκευή (McCartney 2003a, 136; 2003b, 12).
Τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν στο γεγονός ότι η κατασκευή του μεγαλύτερου
ποσοστού των εργαλείων πρέπει να λάμβανε μέρος μακριά από τα πηγάδια.
Ακολούθως γινόταν η μεταφορά τους στην περιοχή γύρω από τη χείλος των
πηγαδιών, όπου πραγματοποιείτο η χρήση και επαναχρησιμοποίηση τους σε κάποιες
δραστηριότητες, πριν αυτά απορριφθούν στο πηγάδι.
Τα κατάλοιπα υποδεικνύουν την ύπαρξη δύο αλυσίδων παραγωγής της
εργαλειοτεχνίας αυτής της περιόδου. Η πρώτη αλυσίδα παραγωγής στηρίζεται στην
κατασκευή ακανόνιστων αλλά μυτερών φολίδων.

Στις περισσότερες λεπίδες
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μέθοδος

λάξευσης.

Οι

πρώτες ύλες

χρησιμοποιήθηκαν στη κατασκευή τους είναι ο ημιδιαφανής πυριτόλιθος

που
που

προέρχεται από τα Λεύκαρα. η ποιότητα του οποίου είναι μέτρια προς κακή αλλά και
άλλων μη πυριτολιθικών πετρωμάτων.
Η δεύτερη αλυσίδα παραγωγής αφορά τη παραγωγή λεπίδων, οι οποίες
καταλαμβάνουν το 75% του συνόλου των εργαλείων της περιόδου 1 Α.

Στις

περισσότερες λεπίδες παρατηρείται η τεχνική της αμφιπολικής κατάτμησης. Επίσης
σε πολλές λεπίδες παρατηρούνται σημάδια τα οποία συνδέονται με τη μέθοδο
απόκρουσης από σκαφοειδείς πυρήνες (McCartney 2003a, 136) Η κυρίαρχη πρώτη
ύλη που χρησιμοποιείται είναι ο υψηλής ποιότητας καστονοκίτρινος πυριτόλιθος.
Ένα μικρό ποσοστό λίθινων τεχνέργων παράγεται από οψιανό, η φυσική
προέλευση του οποίου είναι η περιοχή Gollu Dag της Καππαδοκίας. Το εξωτικό αυτό
υλικό εισάγεται στη θέση με τη μορφή πλατιών λεπίδων και μικρολεπίδων, οι οποίες
παράγονταν με την τεχνική της πίεσης.
Τα

κυρίαρχα εργαλεία της περιόδου 1 Α είναι οι γλυφίδες και οι utilized

λεπίδες και φολίδες.

Την ίδια περίοδο υπάρχουν σφηνίσκοι, οπείς , perforators,

επεξεργασία με φολίδες και λεπίδες αλλά και δρεπάνια. Υπάρχουν επίσης εργαλεία
με ράχη αλλά και κολοβώσεις σε αρκετά μικρές ποσότητες. Από το σύνολο λείπουν
τα οδοντωτά, οι εγκοπείς αλλά και τα ξέστρα (Me Cartney 2003, 137; 2003b, 21)
Σε αυτή την περίοδο ανήκουν στιλβωμένες οδοντωτές αιχμές και τρεις αιχμές
με μίσχο, που αν και έχουν επεξεργασία διατήρησαν αρκετά χαρακτηριστικά που να
απεικονίζουν τον αρχικό τους χαρακτήρα. Μία από τις τρεις αιχμές παρουσίασε ένα
ζευγάρι ασύμμετρων εγκοπών πάνω από το μίσχο τους ενώ οι άλλες δύο είναι αιχμές
τύπου Βύβλου, παρόμοιες με αυτές που έχουν βρεθεί στη Mureybet Ivb και Aswad II
(Me Cartney 2003a, 139).
Οι πιο συχνές κατηγορίες εργαλείων της 1 Α περιόδου, που ήταν αποτέλεσμα
της επεξεργασία και της επαναχρησιμοποίησης εργαλείων (σημάδια μετατροπής
εργαλείων σε άλλα εργαλεία) ήταν αυτές των γλυφίδων

και των σφηνίσκων .

Συγκεκριμένα πολλές γλυφίδες αλλά και αρκετά εργαλεία με ράχη ήταν αποτέλεσμα
της επαναχρησιμοποίησης των αιχμών με μίσχο, ενώ τα θραύσματα από δρεπάνια
μετατρέπονταν σε σφηνίσκους . Οι άλλες κατηγορίες εργαλείων δεν παρουσιάζουν
ένα

μεγάλο

ποσοστό

δειγμάτων

τα

οποία

ήταν

αποτέλεσμα

μετατροπής

συγκεκριμένων εργαλείων.
Το σύνολο των λειασμένων τεχνέργων της περιόδου 1 Α κυριαρχείται από τα
θραύσματα των αγγείων από λειασμένο λίθο, τα οποία καταλαμβάνουν το 50,9 % του
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Επίσης βρέθηκαν πολλά εργαλεία τα οποία χρησιμεύουν κυρίως στη

σφυροκόπηση και στην άλεση, κρουστήρες αλλά και διάφορα άλλα τέχνεργα όπως
αμόνι, μυλόπετρα, δοχεία και βάρη (Peltenburg et al. 2001b, 73).
Στην Περίοδο 1 Β το σύνολο των λίθινων εργαλείων και απορριμμάτων είναι
αρκετά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο σύνολο της Περιόδου 1 Α.

Συγκεκριμένα

έχουν βρεθεί 688 τέχνεργα από πυριτόλιθο και μόνο ένα τέχνεργο από οψιανό. Τα
εργαλεία αντιπροσωπεύουν μόνο το 14% του συνόλου (McCartney 2003a, 135).
Εν αντιθέσει με την περίοδο 1 Α, στη περίοδο 1 Β παρατηρείται μια έμφαση
όσο αφορά τη παραγωγή φολίδων. Οι πιο πολλοί πυρήνες έχουν υποστεί κατεργασία
για παραγωγή φολίδων ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό πυρήνων έχει σημάδια λάξευσης
που συνδέονται με την παραγωγή λεπίδων (McCartney 2003b, 15).

Τα στοιχεία

αυτά αλλά και το μεγάλο ποσοστό κατάλοιπων που συνδέονται με δραστηριότητες
μετατροπής του πυρήνα φανερώνουν ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες γίνονται
in situ.
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής φολίδων
ποικίλουν. Εκτός από το ημιδιαφανή πυριτόλιθο από τα Λεύκαρα, ο οποίος κυριαρχεί
το σύνολο των πυρήνων και απορριμμάτων κατασκευής, παρατηρείται ένας νέος
τύπος πυριτόλιθου που προέρχεται από τη Μονή, στη περιοχή Πάφου.

Ο

συγκεκριμένος τύπος πυριτόλιθου κυριαρχεί στο σύνολο των λαξευμένων εργαλείων,
γεγονός που δηλώνει την κατασκευή τους μακριά από τη περιοχή των Μυλλουθκιών
και τη μετέπειτα μεταφορά τους σε αυτή (McCartney 2003b, 13). Η αλυσίδα
παραγωγής λεπίδων αντιπροσωπεύεται από την επιλογή υψηλής ποιότητας πρώτης
ύλης (π.χ ιάσπη), παρόλο που παρατηρείται μια μείωση της χρήσης του καλής
ποιότητας ημιδιάφανου πυριτόλιθου.
Οι λεπίδες της συγκεκριμένης περιόδου είναι πιο πεπλατυσμένες και πιο
χοντρές από τις αντίστοιχες της περιόδου 1 Α. Ένα μικρό ποσοστό εργαλείων από
λεπίδες και αποτμημάτων παρουσίασαν σημάδια τα οποία συνδέονται με την
αμφιπολική εκμετάλλευση του πυρήνα.

Γενικά όμως στη περίοδο 1 Β στη

κατάτμηση των φολίδων και των λεπίδων επικρατεί η τεχνική της μονοπολικής
κατάτμησης (McCArtney 2003a, 136-137).
Την περίοδο 1 Β υπάρχει μια μεγαλύτερη ποικιλία των τύπων των εργαλείων.
Σε αυτή τη περίοδο κυριαρχούν οι λεπίδες και φολίδες με ίχνη χρήσης . Σε αφθονία
υπάρχουν οι επεξεργασμένες

φολίδες και λεπίδες, τα δρεπάνια, οπείς

κολοβώσεις. Παρατηρείται επίσης μια αύξηση των εργαλείων με ράχη.

και

Αυξημένη

παρουσία έχουν και εργαλεία τα οποία την προηγούμενη περίοδο δεν υπήρχαν στο
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σύνολο. Συγκεκριμένα το σύνολο των οδοντωτών εργαλείων καθώς και των ξέστρων,
αποτελούν το 6-8% του συνόλου (Me Cartney 2003, 137; 2003b, 21).
Επιπλέον τη περίοδο αυτή παρατηρείται η επεξεργασία και μετατροπή
εργαλείων σε άλλα εργαλεία. Οι περισσότερες μετατροπές γίνονται σε εργαλεία που
είχαν στόχο τη παραγωγή των σφηνίσκων (pieces esquillees) (McCartney 2003b, 21-

22).
Αν και υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στις εργαλειοτεχνίες των δύο
περιόδων, παρουσιάζουν μια ομοιότητα σχετικά με τη χρήση τους και την
μεταγενέστερη εναπόθεσή της λιθοτεχνίας στα πηγάδι.

Συγκεκριμένα ένα μεγάλο

ποσοστό των εργαλείων, κυρίως αυτά που προέρχονται από τη μετατροπή εργαλείων
σε άλλα εργαλεία) και των δύο περιόδων κατασκευάζονταν στη γύρω περιοχή των
πηγαδιών.

Επίσης τα υπολείμματα των εργαλειοτεχνιών στο πηγάδι αλλά και των

άλλων κατασκευών βρέθηκαν σε άμεση σχέση με λειασμένα εργαλεία αλλά και
θραύσματα αγγείων από λειασμένο λίθο. Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν ότι τα λίθινα
εργαλεία χρησίμευαν για την κατασκευή και συγκεκριμένα στη λείανση και τη
δημιουργία αυλακώσεων και εγχαράξεων στην επιφάνεια των λειασμένων λίθινων
αγγείων, δραστηριότητες οι οποίες λάμβαναν μέρος στη περιοχή γύρω από το στόμιο
των πηγαδιών (McCartney 2003a, 137).
Τα τέχνεργα από λειασμένο λίθο (Εικ.46) τα οποία ανήκουν σε αυτή τη
περίοδο αντιπροσωπεύονται από ένα μεγάλο ποσό λειασμένων αγγείων, η πρώτη ύλη
των οποίων είναι άλλοτε
γυψόλιθο.

πυριγενές πέτρωμα ή πιο συχνά από ασβεστόλιθο ή

Σύμφωνα με υπολογισμούς τα θραύσματα των αγγείων από λειασμένο

λίθο αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 120 αγγεία. Τα αγγεία αυτά διαφέρουν σε μέγεθος,
σχέδιο και πρώτη ύλη. Πολλά είναι θραύσματα από μεγάλες λεκάνες ενώ άλλα από
μικρά κλειστά ή ανοιχτά αγγεία (Peltenburg et al 2001b, 73) Στο πηγάδι 110 βρέθηκε
θραύσμα ενός δοχείου που είχε στα τοιχώματα του μια εγχάρακτο σχέδιο σχήματος
«V» (2003, 30).
Άλλα τέχνεργα από λειασμένο λίθο που ανήκουν στη περίοδο 1 Β και είναι
άξια αναφοράς είναι η ο κρανιοθράυστης (Εικ.44) που βρέθηκε σε άμεση σχέση με
τα ανθρώπινα κατάλοιπα και ένα θραύσμα που αντιπροσωπεύει το 1/3 ενός διάτρητου
δίσκου από ασβεστόλιθο, η επιφάνεια του οποίου έφερε πολλές αυλακώσεις, που
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.
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4.2.6 Συμπεράσματα
Η Κισσόνεργα - Μυλούθκια είναι μια θέση μοναδικού χαρακτήρα για τη
Κύπρο, τη περίοδο που εξετάζουμε.

Όπως έδειξαν τα αρχαιολογικά κατάλοιπα της

θέσης δεν πρόκειται για ένα οικισμό αλλά για ένα χώρο δραστηριότητας, στον οποίον
δραστηριοποιούνται οι κάτοικοι ενός κοντινού οικισμού. Μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί
κάποιο ίχνος το οποίο να δείχνει που ακριβώς μπορεί να βρίσκεται ο οικισμός αυτός.
Πιθανόν αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι οι κατασκευές του συγκεκριμένου
οικισμού να ήταν από φθαρτά υλικά, τα οποία ως γνωστών δεν σώζονται παρά μόνο
κάτω από συγκεκριμένα περιβάλλοντα και συνθήκες.
Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες που έλαβαν μέρος στην απομονωμένη,
άνυδρη αλλά συνάμα παραθαλάσσια τοποθεσία, μπορούν να ερμηνευτούν ως μια
επιθυμία των πρώτων αποίκων της περιοχής να έχουν μια οπτική επαφή και
συνακόλουθα τον έλεγχο της γύρω θαλάσσιας και εδαφικής περιοχής.
Η εγγύτητα της τοποθεσίας με τη θάλασσα, ακόμη και αν σύμφωνα με
υπολογισμούς στις αρχές του Ολόκαινου η ακτογραμμή ήταν πιο μακριά από τη θέση
σε σχέση με τη σύγχρονη κατάσταση, υπήρξε ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο για την
επιλογή της τοποθεσίας.

Αυτό μαρτυρά και η μεγάλη ποσότητα μαλακίων που

απεκάλυψε το πηγάδι 116, παραπέμποντας έτσι ότι η θάλασσα ήταν μια σημαντική
πηγή διατροφής και όχι μόνο.
Τέλος ένας από τους βασικούς λόγος, αν όχι ο βασικότερος ήταν η
δυνατότητα των πρώτων αποίκων να αποκομίζουν μια μεγάλη ποσότητα πόσιμου
νερού από τα πηγάδια, τα οποία είχαν σκάψει οι ίδιοι στο ασβεστολιθικό υπόστρωμα
της περιοχής, για τις δραστηριότητες που λάμβαναν μέρος στη θέση και στη γύρω
περιοχή. Πιθανόν οι άλλες τοπικές πηγές νερού (ρυάκια, ποτάμια) να είχαν εποχικό
χαρακτήρα και να βρίσκονταν σε μια τοποθεσία η οποία δεν πληρούσε τα κριτήρια
των πρώτων αποίκων της θέσης. Από αυτή τη σκοπιά τα πηγάδια πρέπει να ήταν η
μόνη σίγουρη πηγή νερού για τους πρώτους κατοίκους της θέσης.
Τα πηγάδια, η κατασκευή των οποίων δεν ήταν μόνο προσεγμένη αλλά και
ανεξήγητη όσο αφορά το πώς οι νεολιθικοί ήξεραν ότι στη συγκεκριμένη «άγρια»
τοποθεσία

υπήρχαν

υπόγεια

κανάλια

νερού,

αντιπροσωπεύουν

ένα

από

τα

πρωιμότερα παραδείγματα κατασκευής πηγαδιών στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. Σύμφωνα με το Peltenburg (2001a, 48) πιθανόν οι κατασκευαστές των
πηγαδιών να εντόπισαν τα υπόγεια κανάλια με ακρίβεια χρησιμοποιώντας κάποια
υδροσκοπική μέθοδο, παραδείγματος χάρη με ραβδοσκόπηση.
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Είναι σημαντικό επίσης να σημειώσουμε ότι με βάση τη χρονολόγηση η
κατασκευή του πρώτου από το δεύτερο πηγάδι απέχει περίπου μια χιλιετία
φανερώνοντας έτσι μια τοπική συνέχεια ή παράδοση κατασκευής και χρήσης των
πηγαδιών.
Οι ανασκαφές των κατασκευών της θέσης, ιδιαίτερα των πηγαδιών 116 και
133 απεκάλυψαν ένα πλήθος καταλοίπων πολιτισμικής σημασίας, που δείχνει τις
πιθανές δραστηριότητες που λάμβαναν μέρος στη συγκεκριμένη περιοχή, τις
γενικότερες οικονομικές ασχολίες των πρώτων αποίκων και τέλος συγκεκριμένες
πρακτικές που συνδέονται με τη ιδεολογία των κατοίκων.
Το κοινό στοιχείο που μοιράζονται οι περισσότερες δραστηριότητες είναι το
άφθονο πόσιμο νερό που προσφέρουν τα πηγάδια, το οποίο είναι απαραίτητο όχι
μόνο για την άρδευση των γεωργικών δραστηριοτήτων που πιθανόν να γίνονταν σε
μια κοντινή περιοχή αλλά και για την εκτροφή των ζώων που κατείχαν οι κάτοικοι.
Τα δύο αυτά σημαντικά συστατικά στοιχεία της νεολιθικής οικονομίας είναι παρόν
στη συγκεκριμένη περιοχή, τη συγκεκριμένη περίοδο, αφού οι επιχώσεις των δύο
πηγαδιών περιείχαν φυτικά και ζωικά κατάλοιπα.

Η παρουσία των εξημερωμένων

δημητριακών αλλά και διάφορα άλλα φυτικά δεδομένα πιστοποιούν την ύπαρξη μιας
γεωργικής δραστηριότητας στη περιοχή. Το ίδιο ισχύει με την αντιπροσώπευση των
ζώων που χαρακτηρίζουν το νεολιθικό πακέτο (εκτός από τα βοοειδή) στα ζωικά
κατάλοιπα στις επιχώσεις των πηγαδιών.

Αν και οι ανασκαφείς δεν δίνουν

λεπτομέρειες για τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, η παρουσία τους στο νησί,
όπως είδαμε και στην περίπτωση της θέσης Παρεκκλησιά - Συιλλουρόκαμπος,
αντιπροσωπεύει

την

μεταφορά

τους

από

τη

Συροπαλαιστίνη

για

τις

τροφοπαραγωγικές δραστηριότητες.
Επιπλέον όπως αναφέραμε πιο πάνω η επίχωση του πηγαδιού 116 απεκάλυψε
μια

μεγάλη

ποσότητα

μαλακίων,

η

κατανάλωση

των

οποίων

φαίνεται

να

πραγματοποιείτο γύρω από το στόμιο του πηγαδιού, αφού πρώτα τα καθάριζαν με το
πόσιμο νερό.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αλλά και η παρουσία οστών ψαριών στις

επιχώσεις των πηγαδιών δείχνουν ότι οι κάτοικοι εκμεταλλεύονταν τις θαλασσινές
πηγές, οι οποίες ήταν βασικό συμπλήρωμα της διατροφής τους.
Το άφθονο νερό των πηγαδιών ήταν χρήσιμο και για μια άλλη δραστηριότητα,
που λάμβανε χώρα στη περιοχή γύρω ακριβώς ή κοντά στο στόμιο των πηγαδιών.
Αυτή δεν είναι άλλη από την κατασκευή αγγείων από λειασμένο λίθο, η οποία
αντιπροσωπεύεται από τον μεγάλο αριθμό αγγείων και εργαλείων από λειασμένο λίθο
εντός και στη γύρω περιοχή των πηγαδιών, που ήταν αποτέλεσμα της απόρριψης τους
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κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους ή μετά το τέλος της χρήσης τους.

Τα

κατάλοιπα αυτά βρέθηκαν σε άμεση σχέση με εργαλειοτεχνία, μέρος της οποίας
πιθανόν να χρησίμευε στη κατασκευή των αγγείων από λειασμένο λίθο.
Επίσης

όπως

έδειξαν

τα

ευρήματα

ένα

μέρος

της

εργαλειοτεχνίας,

κατασκευαζόταν, χρησιμοποιούταν και αναχρησιμοποιούταν στη συγκεκριμένη θέση.
Τα εργαλεία και οι λεπίδες από οψιανό τεκμηριώνουν την επαφή των πρώτων
αποίκων της θέσης με τη περιοχή της Ανατολίας από την οποία πηγάζει η
συγκεκριμένη πρώτη ύλη.
Τέλος τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν στις επιχώσεις των πηγαδιών
φωτίζουν κάποιες πρακτικές κοινωνικού χαρακτήρα και ιδεολογικού περιεχομένου.
Η πρώτη πρακτική που αποκαλύφθηκε είναι η παραμόρφωση των κρανίων σε άτομα
νεαρής ηλικίας. Επίσης η παρουσία στην επίχωση ανθρώπινων οστών, συγκεκριμένα
κρανίων και κάποιων άλλων οστών, δείχνουν τη πρακτική αφαίρεσης κρανίων από
πτώματα σε κατάσταση αποσύνθεσης και τη δευτερογενή ταφή τους.

Η πρακτική

αυτή είναι παρούσα και στον εντυπωσιακό τάφο της θέσης Παρεκκλησιά Συιλλουρόκαμπος.

Επομένως διαπιστώνουμε την κοινή συμπεριφορά ως προς τα

ταφικά έθιμα μεταξύ των δύο θέσεων.
Επιπλέον, εκτός από το έθιμο της δευτερογενής ταφής πρέπει να γίνονταν και
τελετουργικές αποθέσεις ολόκληρων ζώων, όπως φαίνεται από τα 23 ολόκληρα
αιγοειδή που αποτέθηκαν στο πηγάδι 133. Σύμφωνα με τους μελετητές η απόθεση
αυτή πιθανόν να αντικατοπτρίζει την τελετουργική πράξη που λάμβαναν μέρος τη
στιγμή της δευτερογενής απόθεσης των νεκρών.
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Καλαβασός -Τέντα
Η θέση Καλαβασός-Τέντα αποτελεί μια από τις αρχαιολογικές θέσεις που

αναγνωρίστηκαν στη κοιλάδα του Βασιλικού, η οποία βρίσκεται στο μέσο της
απόστασης μεταξύ Λεμεσού και Λάρνακας και απλώνεται προς τα νότια αρχίζοντας
από το ανατολικό άκρο του Τροόδους μέχρι την ακτή.
Η θέση είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα χαμηλό φυσικό λόφο, γεγονός που
της επιτρέπει να έχει μια καθαρή ορατότητα της οροσειράς του Τρόοδους που
βρίσκεται στα βόρεια της, καθώς και της θάλασσάς, η οποία απέχει μόλις 3,2
χιλιόμετρα, στα νότια της.

Πολύ κοντά στη θέση βρίσκεται ο ποταμός του

Βασιλικού, ο οποίος κατά τη διάρκεια της αποίκησης της θέσης πιθανόν να είχε
εποχιακό χαρακτήρα.
Βαθμονομημένες χρονολογίες ραδιενεργού άνθρακα έδειξαν ότι η Τέντα έχει
σχεδόν τέσσερις αιώνές ζωής.

Οι χρονολογήσεις που έδωσε η Τέντα μπορούν να

ταξινομηθούν σε τέσσερις φάσεις. Οι πρώτες δύο φάσεις, της οποίες και εξετάζουμε
σε αυτό το κεφάλαιο πρώιμη (ca 9.200-8.700 Β.Ρ) και μέση ακεραμική νεολιθική
(8.500-8.000 Β. Ρ) αντιστοιχούν στον λεγόμενο Cypro-PPNB πολιτισμό. Η τρίτη
φάση αντιστοιχεί στην ύστερη Ακεραμική φάση ενώ η τελευταία στη Κεραμική
Νεολιθική περίοδο (5.800-5.600 Β.Ρ).

4.3.1 Φάσεις κατοίκησης
Η ανασκαφή της θέσης απεκάλυψε οικιστικά κατάλοιπα τα οποία συνδέονται
μόνο με την Ακεραμική νεολιθική φάση της θέσης.

Κανένα από αυτά δεν

αντιπροσωπεύει τις μεταγενέστερες φάσεις κατοίκησης της θέσης.
Οικιστικά κατάλοιπα έχουν βρεθεί στις τρεις ανασκαμμένες περιοχές της
θέσης: δυτική περιοχή της κορυφής της θέσης, ανατολική περιοχή της κορυφής της
θέσης και

νότια χαμηλή περιοχή του λόφου (Εικ.47, 48).

Οι ανασκαφείς αφού

συσχέτισαν τις ομοιότητες που παρατηρήθηκαν στη στρωματογραφία των τριών
περιοχών, κατέταξαν

τα οικιστικά κατάλοιπα σε πέντε διαφορετικές χρονολογικές

περιόδους κατοίκησης, χωρίς όμως να καταφέρουν να έχουν μια ολοκληρωμένη
εικόνα της κάτοψης του οικισμού (Todd 2003, 39).
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4.3.1. Α. Πρώτη Φάση Κατοίκησης - περίοδος 5
Η περίοδος 5 αντιστοιχεί στην πρωιμότερη φάση κατοίκησης του οικισμού.
Σύμφωνα με τις ραδιοχρονολογήσεις η πρώιμη αυτή περίοδος χρονολογείται στην 9η'
8η χιλιετία B.C cal και αντιστοιχεί στη Πρώιμη Ακεραμική Νεολιθική του νησιού.
Αντιπροσωπεύεται κυρίως από πασσαλότρυπες και κοιλότητες οι οποίες λαξεύονται
στο φυσικό βράχο της θέσης. Συγκεκριμένα στη δυτική περιοχή της κορυφής της
θέσης, στα δυτικά και κάτω από το επίπεδο της κατασκευής 36, η οποία ανήκει σε μια
μεταγενέστερη περίοδο, αποκαλύφθηκε μια σειρά 45 πασσαλότρυπων (Εικ.49, 50)
(Todd 2001, 103). Ακόμη μια σειρά πασσαλότρυπων σε συνδυασμό με ρηχούς
λάκκους βρέθηκε στη περιοχή των κατασκευών 9,10 και 27 στη νότια χαμηλή
περιοχή του λόφου (Todd 2003, 39).
Σύμφωνα με τα κατάλοιπα της περιόδου 5 ο πρωιμότερος οικισμός αποτελείτο
από ελαφρές κατασκευές δηλαδή από καμπυλόγραμμες καλύβες ή περιφραγμένους
χώρους, οι οποίοι χωροταξικά περιορίζονταν κυρίως στη κορυφή του λόφου και
λιγότερο στη νότια χαμηλή περιοχή. Η πιθανότητα ο οικισμός να επεκτείνονταν και
σε άλλες περιοχές του λόφου είναι μεγάλη αλλά ο Todd προτίμησε να μην ανασκάψει
τα κατάλοιπα των καλά διατηρημένων κατασκευών στα οψιμότερα στρώματα,
αποτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο να αποκομίσει περισσότερες πληροφορίες για τη
πρωιμότερη φάση κατοίκησης.

4.3.1. Β. Δεύτερη Φάση Κατοίκησης -περίοδοι 4,3,2
Τα κατάλοιπα της περιόδου 5 επικαλύπτονται από διαδοχικά αρχιτεκτονικά
κατάλοιπα πλινθόκτιστων και λίθινων καμπτυλόγραμμων κτηρίων, τα οποία αρχικά
οι ανασκαφείς διαχώρισαν σε τέσσερις διαδοχικές χρονολογικές περιόδους (4, 3, 2,
1). Αρχικά υπήρχε η εντύπωση ότι οι περίοδοι αυτοί ανήκαν στον ίδιο χρονολογικό
ορίζοντα με αυτό της Χοιροκοιτίας,
λειψάνων τους.

λόγω της ομοιότητας των αρχιτεκτονικών

Η ραδιοχρονολόγηση όμως πολιτισμικών στοιχείων που είχαν

συλλεχτεί από κατασκευές της περιόδου 2, οι οποίες ήταν τοποθετημένες στη κορυφή
του λόφου, αναίρεσαν τις αρχικές ερμηνείες.
Συγκεκριμένα τρεις ραδιοχρονολογήσεις (ΚΤ 8, ΚΤ 20, ΚΤ 19) (Πίν.5)
έδωσαν χρονολογήσεις προγενέστερες του 8.000 Β.Ρ (McCartney 2005, 179), δηλαδή
πολύ πιο πρώιμες χρονολογίες από αυτές της Χοιροκοιτίας. Επίσης η πρώιμη αυτή
χρονολόγηση

κατασκευών που επικαλύπτουν κατασκευές των προγενέστερων

περιόδων δημιούργησε ένα πρόβλημα στη

χρονολόγηση

των προγενέστερων
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περιόδων αλλά και στη σύνδεση της στρωματογραφίας των διάφορων περιοχών της
θέσης.
Ο

Peltenburg

επιφυλακτικός

(2001a,41;

2001b,

84),

ενώ

ο

Todd

υπήρξε

ακόμη

με τις χρονολογήσεις της περιόδου 2, υποστήριξε τις «προ-

Χοιροκοιτίας» χρονολογήσεις της κορυφής του οικισμού και προέβη στη σύγκριση
της κατασκευής 14 της περιόδου 2 της Τέντας με το παρόμοιο στη κάτοψη κτίριο της
θέσης Jerf al Ahmar στη Συρία που αποδίδεται στον πολιτισμό ΡΡΝΑ της Συρίας. Ο
Peltenburg στη συνέχεια (2001b, 41) κατέταξε την συγκεκριμένη περιοχή στον ίδιο
χρονολογικό ορίζοντα με τις αντίστοιχες πρώιμες ακεραμικές θέσεις της Κύπρου,
Μυλόυθκια 1 Β και τη Μέση φάση του Συιλλουρόκαμπου.
Η επισήμανση του Peltenburg και οι πρώιμες χρονολογήσεις των κτηρίων του
οικισμού σε συνδυασμό με την τεχνολογία και τυπολογία των λίθινων τεχνέργων των
περιόδων 4, 3, 2, είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι οι διαδοχικές αυτοί περίοδοι
αντιστοιχούν στη Μέση Ακεραμική φάση κατοίκησης της Τέντας.
Η σύνδεση των καταλοίπων της περιόδου 4 της Τέντας, η οποία σηματοδοτεί
την αρχή της μέσης ακεραμικής νεολιθικής, με αυτά της προγενέστερης περιόδου 5
είναι προβληματική γιατί δεν υπάρχουν χρονολογήσεις που να δίνουν σαφή στοιχεία
για το πότε ακριβώς άρχισε η μέση ακεραμική φάση. Σύμφωνα με τον Todd (2003,
42) υπάρχει η πιθανή παρουσία μιας ασυνέχειας ανάμεσα στη περίοδο 5 και περίοδο
4 του οικισμού. Η «ασυνέχεια» σε αυτή τη περίπτωση συνδέεται με το γεγονός ότι
πιθανόν να πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να κατασκευαστούν οι
πρώτες αρχιτεκτονικές κατασκευές της περιόδου 4.

Το αντίθετο φαίνεται να

συμβαίνει με τις μεταγενέστερες περιόδους 3 και 2 αφού η ανασκαφή απεκάλυψε
αρχιτεκτονικές κατασκευές οι οποίες επικαλύπτουν η μια την άλλη, αποκαλύπτοντας
έτσι τον διαδοχικό τους χαρακτήρα.
Η αρχή της μέσης ακεραμικής φάσης κατοίκησης, η οποία όπως αναφέραμε
mo πάνω αντιστοιχεί στην περίοδο 4 του οικισμού σηματοδοτείται με την ανέγερση
των πρώτων μόνιμων στερεών αρχιτεκτονικών κατασκευών στις τρεις ανεσκαμμένες
περιοχές του οικισμού (Todd 2003, 39). Στην ίδια περίοδο ανήκουν και τα κατάλοιπα
της λίθινης περιβόλου (κατασκευή 1) που φαίνεται ότι περιτρέχει και οριοθετεί τον
οικισμό.

Κατάλοιπα της περιβόλου αποκαλύφθηκαν κυρίως στη νότια αλλά και τη

ανατολική τομή του οικισμού. Στη νότια χαμηλή περιοχή του λόφου δίπλα ακριβώς
από την εξωτερική πλευρά της περιβόλου βρέθηκε και μια τάφρος η οποία είναι
λαξευμένη στη δευτερογενή ασβεστολιθική χαβάρα.
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Στην ανατολική πλευρά της κορυφής της θέσης ήδη από τη περίοδο 4
αναπτύσσεται

ένας

πυκνοκατοικημένος

οικισμός,

ο

οποίος

αποτελείται

από

ημικυκλικές κατασκευές και διαδρόμους (Εικ.51, 52) (Todd 1987, 29). Ημικυκλικές
κατασκευές ανεγέρθηκαν και στη νότια χαμηλή περιοχή του λόφου, ενώ στην Δυτική
πλευρά της κορυφής της θέσης, αποκαλύφθηκαν κτίρια μεγαλύτερων διαστάσεων,
παραπέμποντας έτσι στην πιθανή σπουδαία λειτουργία της συγκεκριμένης περιοχής
(βλ.κεφ.4.3.2)

4.3.1.Γ Η Αρχιτεκτονική των κτιρίων της δεύτερης φάσης κατοίκησης
Παρόλο που όλα τα κτίρια διαμορφώνουν μια κυκλική κάτοψη, δεν μπορούν
να χαρακτηριστούν τυποποιημένα, για τον λόγο ότι υπάρχει μια ποικιλία σε ότι
αφορά τις

αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές

παρατηρούνται

διάφορες

διαστάσεις

κτιρίων,

τους

μια

λεπτομέρειες.

ποικιλία

στις

Γενικά

εσωτερικές

διαρθρώσεις τους, αλλά και χρήση διαφορετικών υλικών δομής τους.
Η κατάσταση διατήρησης των περισσότερων ανεσκαμμένων κτιρίων είναι
αρκετά καλή (μέχρι και 1 μ ύψος τοίχου), επιτρέποντας έτσι να γνωρίζουμε καλά τα
υλικά δομής και τη μέθοδο κατασκευής της ανωδομής τους, η οποία δεν είναι
τυποποιημένη. Άλλα κτήρια είναι εξολοκλήρου πλίνθινα (θεμελίωση και ανωδομή),
άλλα εξολοκλήρου λίθινα και άλλα συνδυάζουν λίθινη θεμελίωση και πλίνθινη
ανωδομή. Στη περίπτωση της κατασκευής 36 στη δυτική πλευρά της κορυφής του
λόφου ο εξωτερικός τοίχος ήταν λίθινος και ο εσωτερικός πλίνθινος, ενώ στη
κατασκευή 10 παρατηρείται ένας διπλός λίθινος τοίχος (Todd 1998, 38).
Συνήθως το πλάτος των πλίνθινων τοίχων ήταν περίπου 0,30- 0,40μ. πλάτος.
Το πλάτος των λίθινων τοίχων διέφερε ανάλογα με τη μέθοδο κατασκευής. Οι τοίχοι
οι οποίοι αποτελούνταν από δύο εκατέρωθεν σειρές λίθων, ανάμεσα στις οποίες
τοποθετούνταν λίθοι μικρότερου μεγέθους, είχαν περίπου 0,50-0,66μ πλάτος. Οι πιο
λεπτοί

τοίχοι

οι

οποίοι

ανήκαν

σε

κατασκευές

μικρότερου

μεγέθους

και

αποτελούνταν συνήθως από δύο σειρές λίθων, είχαν πλάτος μέχρι 0,34μ.

Η

εσωτερική επιφάνεια των τοίχων αλλά και τα δάπεδα τους, σύμφωνα με θραύσματα
που αποκαλύφθηκαν στις ανασκαφές, ήταν επιχρισμένοι με γύψο και πιθανόν να ήταν
επιχρισμένοι και με χρώμα (Todd 1998,42).
Στο εσωτερικό αρκετών κτιρίων παρατηρήθηκαν μία ή δύο συνήθως
παράλληλες παραστάδες οι οποίες υπήρξαν είτε ανεξάρτητες στο χώρο είτε
προσκολλημένες στο τοίχο και χρησίμευαν για την υποστήριξη του πατώματος του
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εξώστη. Στο δάπεδο τους διατηρήθηκαν διάφορες κατασκευές όπως θρανία, πάγκοι
και θέσεις. Τα κατάλοιπα αυτά βρέθηκαν στα κτίρια μεγάλων ή μεσαίων διαστάσεων
(11,42,55,35,22,58)

της

περιοχής,

τα

οποία

χαρακτηρίζονται

ως

οικήματα.

Κατασκευές μικρότερων διαστάσεων (34,28,39), οι οποίες δεν παρουσίασαν κάποια
αρχιτεκτονικά λείψανα εντός του εσωτερικού χώρου πιθανόν να χρησίμευαν ως
αποθηκευτικοί χώροι. Συγκεκριμένα περιμετρικά εντός του τοίχους του κτιρίου 34
βρέθηκαν μεγάλες πέτρες οι οποίες πιθανόν να υποστήριζαν ένα ξύλινο δάπεδο,
ιδανικό για την αποθήκευση φαγητού χωρίς αυτό να έρχεται σε επαφή με το έδαφος
(Todd 1987, 32).

Η πιθανότητα ο οικισμός να διαιρείται σε επιμέρους οικιακές

μονάδες είναι μεγάλη, αν και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει κάτι τέτοιο.

4.3.2 Δυτική περιοχή της κορυφής του λόφου
Στη δυτική περιοχή της κορυφής του οικισμού παρατηρείται η διαδοχική
κατασκευή κτηρίων, τα οποία διακρίνονται από τα κτίρια των υπόλοιπων περιοχών,
λόγω των μεγάλων τους διαστάσεων ή των πολύπλοκών τους κατόψεων.

Η

διαφοροποίηση των καταλοίπων της περιοχής σε σχέση με τα κατάλοιπα των άλλων
περιοχών του οικισμού πιθανόν να δείχνει την εξέχουσα λειτουργία της.
Η μοναδική σημασία της συγκεκριμένης περιοχής του οικισμού είναι ήδη
ορατή από τη πρωιμότερη φάση κατοίκησης της θέσης, αφού οι πολυάριθμες
πασσαλότρυπες που έχουν βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο μαρτυρούν την επιλογή
των πρώτων αποίκων να ανεγείρουν τα καταλύματά τους στη συγκεκριμένη περιοχή.
Στην

αρχή

της

Μέσης

Ακεραμικής

φάσης,

ακριβώς

πάνω

από

τις

πασσαλότρυπες ανεγέρθη το κτήριο 36. Η κυκλική αυτή κατασκευή αποτελείται από
δύο τοίχους, εκ των οποίων ο εξωτερικός ήταν λίθινος ενώ ο εσωτερικός πλίνθινος.
Η διάμετρος του κτηρίου υπολογίζεται γύρω στα 5,6μ. Το κτίριο 36 επικαλύπτεται
από το κτίριο 17, της περιόδου 3 της θέσης.

Ήταν εξολοκλήρου κτισμένο από

πλίθρες και η διάμετρος του υπολογίζεται γύρω στα 9,5μ (Todd 1987, 33).

Τα δύο

αυτά διαδοχικά κτίρια είχαν επιχριόμενα δάπεδα κόκκινου χρώματος, ένα ακόμη
στοιχείο που φανερώνει τη σημαντική θέση των κτιρίων αυτών στο οικισμό. Άξιο
αναφοράς είναι το γεγονός ότι το δάπεδο του κτιρίου 17 είχε επιστρωθεί σε τέσσερις
διαφορετικές περιπτώσεις.
Την αμέσως επόμενη περίοδο, πάνω ακριβώς από το κτίριο 17 ανοικοδομείται
το συγκρότημα 14, το οποίο εκτός από τις μεγάλες του διαστάσεις (η διάμετρος του
υπολογίζεται γύρω στα 12μ) παρουσιάζει και μια περίπλοκή, εντυπωσιακή κάτοψη,
αφού αποτελείται από τρεις παράλληλους ομόκεντρους τοίχους (Εικ.53, 54, 55).
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Συγκεκριμένα ο πρώτος εσωτερικός τοίχος (S.14) αντιστοιχεί σε ένα κεντρικό
κυκλικό κτήριο. Ο δεύτερος τοίχος (κατασκευή 15 και 16) οριοθετεί ένα χώρο
(20,21,71) ο οποίος πιθανόν να αντιπροσώπευε μια εσωτερική αυλή.

Στο

Βορειοανατολικό μέρος του τοίχου παρατηρείται το μόνο διασωζόμενο άνοιγμα το
οποίο χρησίμευε για την είσοδο στο χώρο.

Ο τρίτος και τελευταίος τοίχος

(κατασκευές 13, 19 και 29) του συγκροτήματος, μάλλον δημιουργήθηκε μετά από
κάποιο χρονικό διάστημα. Ανάμεσα στους δύο εξωτερικούς τοίχους παρατηρείται η
ύπαρξη κελιών, τα οποία διαχωρίζονται από παράλληλους λεπτούς τοίχους (33, 18,
31) και έχουν ακτινωτή διάταξη.

Επιπλέον

μέσα στους σχηματοποιημένους

καμπυλόγραμμους χώρους του συγκροτήματος, παρατηρούνται παραστάδες (21, 20,
71) (Todd 1987, 32;Todd 1998 67-68; Peltenburg 2001, 41).
Όπως αναφέραμε πιο πάνω ο Peltenburg υποστηρίζει την ύπαρξη μιας
ομοιότητας του συγκροτήματος 14 με το κτίριο της θέσης Jerf al Ahmar, που ανήκει
στον χρονολογικό ορίζοντα του πολιτισμού της ΡΡΝΑ της Συροπαλαιστίνης. Από τη
κάτοψη του κτιρίου διαπιστώνουμε ότι όπως και στη περίπτωση της κατασκευής 14
στη Τέντα, δινόταν έμφαση σε ένα κεντρικό πυρήνα, ο οποίος περιβαλλόταν από
μικρότερους αλλεπάλληλους χώρους.

Σύμφωνα με τους ανασκαφείς η κατασκευή

αυτή πιθανόν να λειτουργούσε σαν σιτοβολώνας κοινοτικού χαρακτήρα (Peltenburg
2001b, 42). Εξάλλου οι μεγάλες διαστάσεις και οι περίπλοκες κατόψεις και των δύο
κατασκευών παραπέμπουν στη ανάγκη μιας συλλογικής εργασίας για τη κατασκευή
τους άλλα και στη πιθανή ύπαρξη μιας κεντρικής εξουσίας.
Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί κανένα τεχνούργημα που να αποκαλύπτει
περισσότερες πληροφορίες για τον σημαντικό χαρακτήρα της δυτικής περιοχής της
κορυφής της θέσης, η οποία εκτός από τη διαχρονικότητα της χρήσης της παρουσίασε
μοναδικά για την εποχή και τη περιοχή που εξετάζουμε αρχιτεκτονικά λείψανα.

4.3.3

Ζωικά Κατάλοιπα
Η θέση Καλαβασσός -Τέντα απεκάλυψε μια ικανοποιητική συγκέντρωση

ζώων, ιδανική για την εξακρίβωση των αλλαγών που παρατηρούνται στην οικονομία
της θέσης καθόλη τη διάρκεια κατοίκησης της.
Τα ζωικά κατάλοιπα κυριαρχούνται από το πλατόνι {Dcimci mesopotamicd),
τον χοίρο (Sus scrofa) και τα αιγοειδή (Capra hircus, Ovis aries), ενώ απουσιάζει
εντελώς

το

βόδι,

χαρακτηριστικότερο

το

οποίο

είναι

παράδειγμα

η

παρόν
θέση

σε

άλλες

Παρεκκλησιά

σύγχρονες
-

θέσεις

με

Συιλλουρόκαμπος

(βλ.κεφ.4.1.2).
75

Ο πρώιμος αποικισμός της Κύπρου

Οι θέσεις: Καλαβασός - Τέντα

Ένα πάρα πολύ μικρό ποσό οστών ανήκουν σε μικρά ζώα, όπως η γάτα
(Felis sylvestris), η αλεπού (Vulpes vulpes) και τρωκτικά. Επίσης έχουν βρεθεί πολύ
λίγα θαλάσσια υπολείμματα, όπως και 4 οστά πουλιών. Σύμφωνα με τον ανασκαφέα
(Todd 2005,381) η πολύ μικρή αντιπροσώπευση της μικροπανίδας (0.03%) και των
πουλιών μάλλον οφείλεται στη σκληρότητα του εδάφους.
Το ζώο που κυριαρχεί στη Πρώιμη ακεραμική αλλά και ένα μεγάλο διάστημα
της Μέσης ακεραμικής περιόδου είναι το πλατώνι, το οποίο συνδέεται με τις
κυνηγετικές δραστηριότητες των κατοίκων λόγω του γεγονότος ότι πάντα συναντάται
σε άγρια μορφή και τα κατάλοιπα του δεν φαίνεται να έχουν υποστεί μορφοποιήσεις
λόγω διάφορων κτηνοτροφικών διαδικασιών.
Η

κυριάρχηση

του

πλατονιού

στη

περίοδο

5

και

στη

περίοδο

4,

αντιπροσωπεύει τον μεγάλο βαθμό εξάρτησης των πρώτων αποίκων από το κυνήγι
του συγκεκριμένου είδους. Αυτό γιατί το πλατόνι υπήρξε μια πλούσια σε ποσότητα
και σε ζωικές πρωτεΐνες πηγή διατροφής, σε σχέση με τον χοίρο και τα αιγοειδή, η
εκμετάλλευση των οποίων μόλις τώρα φαίνεται να είχε αρχίσει να διαδραματίζει ένα
σημαντικό ρόλο στην οικονομία της θέσης.
Η μείωση των οστών πλατονιού στη θέση και η παράλληλη αύξηση των
οστών κυρίως του χοίρου και πολύ λιγότερο των αιγοειδών που παρατηρήθηκε στα
κατάλοιπα της περιόδου 4 προς περίοδο 3, αντιπροσωπεύουν μια αλλαγή των
οικονομικών δραστηριοτήτων των αποίκων της θέσης (Croft 2005, 357).

Οι

διαδικασίες κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης είχαν πλέον εδραιωθεί και μπορούσαν να
προσφέρουν μια ικανοποιητική ποσότητα κρέατος για τη διατροφή των κατοίκων.
Συνακόλουθα το κυνήγι των πλατονίων είχε μια συμπληρωματική λειτουργία στην
νεολιθική αυτή οικονομία.
Σύμφωνα με τον Croft (2005, 357) η μείωση της σημασίας του πλατονιού
στην οικονομία της θέσης, πιθανόν να αντικατοπτρίζει την ανεπάρκεια της
δραστηριότητας του κυνηγίου να συντηρεί πληθυσμούς που αυξάνονται.

Ο Croft

στηρίζεται στο γεγονός ότι τη περίοδο που παρατηρείται η μείωση του πλατονιού στα
ζωικά κατάλοιπα,

η Τέντα επεκτείνεται και συγχρόνως παρουσιάζει τις πρώτες

αρχιτεκτονικές κατασκευές (βλ.κεφ.4.3.1.Β) που μάλλον συνδέεται με μια αύξηση
του πληθυσμού.
Την αμέσως επόμενη περίοδο παρατηρείται μια διαφορετική κατάσταση στο
αρχαιολογικό υλικό.

Συγκεκριμένα στο διάστημα ανάμεσα στη περίοδο 3 και

περίοδο 2 παρατηρείται μια σημαντική μείωση των χοίρων, ενώ το ποσό των οστών
των αιγοειδών αλλά και των ελαφιών παραμένει σταθερό (Croft 2005,358).
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Αν υποθέσουμε ότι την αμέσως προγενέστερη περίοδο υπήρχε μια αύξηση
όσο αφορά τη διαχείριση των χοίρων, η μείωση που παρατηρείται στη συγκεκριμένη
περίοδο

πιθανόν

να

αντιπροσωπεύει

τη

θεμελίωση

της

εκμετάλλευσης

και

διαχείρισης των συγκεκριμένων ζώων και συνακόλουθα τη σταθερότητα των
κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και συνάμα τον συμπληρωματικό χαρακτήρα της
κυνηγετικής δραστηριότητας.

Επίσης σύμφωνα με τον Croft (3005, 358)η

συγκεκριμένη κατάσταση πιθανόν να αντικατοπτρίζει τη σταθερότητα όσο αφορά τον
πληθυσμό της Τέντας.

4.3.4 Φυτικά Κατάλοιπα
Η πολύ μικρή ποσότητα των φυτικών καταλοίπων που παρουσίασε η θέση δεν
επέτρεψε τον προσδιορισμό των αλλαγών που παρατηρούνται στις γεωργικές
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της κατοίκησης της θέσης.

Η εύρεση όμως των

απανθρακωμένων καρπών και φυτών στη θέση, υπογραμμίζει την διαθεσιμότητα
εκμετάλλευσης μιας ποικιλίας φυτών και την ύπαρξη μια φυτό καλλιέργειας.
Συγκεκριμένα στη θέση έχουν βρεθεί καρποί μονόκκοκου σιταριού (Triticum
monococcum), δίκοκκου σιταριού (Triticum dicoccum) και κριθαριού (Hordeum cf.
distichum). Οι καρποί αυτοί ανήκουν στην εξημερωμένη μορφή των ειδών, όπως και
οι καρποί των φακών (Lens sp.).

Τα είδη αυτά αντικατοπτρίζουν τις γεωργικές

ασχολίες των νεολιθικών ανθρώπων της Τέντας, οι οποίες πρέπει να λάμβαναν μέρος
στα χωράφια που βρίσκονται γύρω από τη θέση.
Επίσης έχουν βρεθεί και απανθρακωμένοι καρποί που αντιστοιχούν στην
άγρια μορφή σύκου, φιστικιού, αμπελιού αλλά και ελιάς (Todd 2005,380). Οι καρποί
φαίνεται να συλλέγονταν από τα δέντρα που υπήρχαν στη γύρω περιοχή.
Τα στοιχεία αυτά αν και φτωχά αντιπροσωπεύουν ακόμη μια φορά ότι οι
πρώιμοι άποικοι της θέσης έφεραν μαζί τους τα απαραίτητα στοιχεία για την αρχή με
τη γεωργική παραγωγική ενασχόληση και για την μορφοποίηση της νεολιθικής
οικονομίας της θέσης.

4.3.5 Ιδεολογία και Σύμβολα
4.3.5.Α Μια Μέση Ακεραμική Νεολιθική τοιχογραφία
Σε ένα από τα σπίτια που πλαισιώνουν τη δυτική περιοχή της κορυφής του
λόφου, συγκεκριμένα στο κτίριο 11 το οποίο βρίσκεται στη περιοχή χαμηλά νότια του
λόφου βρέθηκε η μόνη διασωζόμενη τοιχογραφία του οικισμού. Η τοιχογραφία ήταν
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ζωγραφισμένη με ερυθρή ώχρα και βρισκόταν στην ανατολική πλευρά της
παραστάδας η οποία ήταν στο κέντρο του εσωτερικού χώρου του κτιρίου.
Δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος της τοιχογραφημένης σκηνής δεν έχει
διασωθεί.

Από το διασωζόμενο κομμάτι όμως παρατηρούμε την απεικόνιση στο

βόρειο και στο νότιο μέρος της τοιχογραφίας δύο μορφών, πιθανόν ανθρώπινων, οι
οποίες είχαν τα χέρια τους υπερυψωμένα.
Η καλύτερη διατηρημένη

μορφή είναι αυτή

στη

βόρεια πλευρά της

τοιχογραφίας. Ο μακρύς λαιμός της μορφής καταλήγει σε ένα κεφάλι τετράγωνου
σχήματος, το οποίο δεν απεικονίζει κανένα χαρακτηριστικό του προσώπου. Επίσης
το κάθε υπερυψωμένο χέρι της φιγούρας καταλήγει σε πέντε δάχτυλα.
Παρόλο που δεν έχει διασωθεί η απεικόνιση του κάτω μέρους του σώματος,
κάποιες διάσπαρτες κηλίδες υποδηλώνουν ότι τα κάτω άκρα της μορφής δεν είχαν
μια κάθετη φορά αλλά μάλλον απλώνονταν οριζόντια μέχρι το γόνατο. Στο σημείο
αυτό το πόδι πιθανόν να λύγιζε και συνέχιζε κάθετα (Todd 1981, 50).
Η δεύτερη μορφή αντιπροσωπεύεται από διάσπαρτες μη συνεχιζόμενες
κηλίδες, γι’ αυτό και η αναπαράσταση της έγινε σε σύγκριση με την προαναφερθείσα
καλύτερα σωζόμενη φιγούρα.

Βασικά πρόκειται για μια ανθρώπινη μορφή που

πιθανόν φέρει όμοια χαρακτηριστικά με την διπλανή της μορφή, αφού διατηρεί ένα
μέρος από το υπερυψωμένο χέρι και το τετράγωνο σχήμα του κεφαλιού της.
Η

μόνη

διασωζόμενη

τοιχογραφία

του

οικισμού

είναι

όμοια

με

τοιχογραφημένες και ανάγλυφες απεικονίσεις που αποκαλύφθηκαν στη Ανατολία,
συγκεκριμένα στη διάσημη θέση £atal Hoytik, οι οποίες απεικονίζουν μορφές με
υπερυψωμένα χέρια και λυγισμένα κάτω άκρα.
Δυστυχώς η εύρεση μόνο μιας τοιχογραφίας στον οικισμό αλλά και η απουσία
άλλων πολιτισμικών στοιχείων που να αποκαλύπτουν κάποια στοιχεία σχετικά με τη
πιθανή λειτουργία

των μικρών διαστάσεων κτιρίου 11, δεν μας επιτρέπει να

χαρακτηρίζουμε τη τοιχογραφία αυτή ως θρησκευτικής σημασίας ή ως οικιστικού
χαρακτήρα.

Η θέση όμως της τοιχογραφίας μπορεί να δίνει κάποια στοιχεία.

Σύμφωνα με τον Peltenburg (2001 b,41) η παρουσία παραστάδων στους εσωτερικούς
χώρους των κτιρίων ειδικά αυτών που βρίσκονται σε μια εξέχουσα θέση του οικισμού
μπορεί να μην συνδέονται πάντα ως υποστηρίγματα του εξώστη αλλά να έχουν ένα
υψηλό συμβολικό χαρακτήρα.

Η τοιχογραφία σε αυτή τη περίπτωση πιθανόν να

ενδυναμώνει τον συμβολικό χαρακτήρα των παραστάδων, πιθανόν και του ίδιου του
κτιρίου.
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4.3.5.Β. Ταφικές πρακτικές
Συνολικά η θέση απεκάλυψε 14 ταφές ατόμων, οι οποίες αντιστοιχούν σε
άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Οι περισσότερες ταφές βρίσκονται στη περιοχή χαμηλά
νότια του λόφου(Τοι1ί1 2005, 9). Είναι είτε ατομικές ή ομαδικές, εντός ή εκτός των
κατασκευών, αποτυγχάνοντας έτσι να μας δώσουν μια σαφή απάντηση στο ερώτημα
αν υπάρχουν ή όχι μια σειρά ταφικών πρακτικών.
Δυστυχώς οι μελετητές δεν κάνουν σαφές σε ποια φάση κατοίκησης ή περίοδο
ανήκουν οι συγκεκριμένες ταφές αλλά η αναφορά της ακριβής τοποθεσίας εύρεσης
των ταφών μας παραπέμπει στην πιθανότητα οι ταφές να χρονολογούνται εκτός από
την Ύστερη Ακεραμική περίοδο και στη Μέση Ακεραμική περίοδο.

Επίσης οι

μελετητές δεν αναφέρονται αν οι ταφές λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της
κατοίκησης των οικιών ή το χρονικό διάστημα μετά τη λειτουργία τους ως οικιστικοί
χώροι. Αν συμβαίνει το δεύτερο η πιθανότητα όλες οι ταφές να είναι σύγχρονες με
αυτές της Χοιροκοιτίας είναι μεγάλη.
Αν και παρατηρούνται αρκετές ομοιότητες με τις ταφικές πρακτικές της
Χοιροκοιτίας (ατομικές ταφές, συνεσταλμένη στάση, κάτω από το δάπεδο) η
παρουσία ταφών εκτός των οικιών και η απουσία κτερισμάτων είναι σημαντικοί
παράγοντες διαφοροποίησης.
Οι περισσότερες ταφές ήταν ατομικές και γίνονται μέσα σε λάκκους μικρού
μεγέθους, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από

το δάπεδο κατασκευών οικιακού

χαρακτήρα ή σε ανοιχτές περιοχές εκτός των κατασκευών. Ιδιαίτερη σημασία έχει το
γεγονός ότι όλες σχεδόν οι ατομικές ταφές έχουν βρεθεί κάτω από το δάπεδο της
κατασκευής 9, η κατασκευή της οποίας χρονολογείται τη περίοδο 4 (Μέση
Ακεραμική).
Ένα άλλο παράδειγμα αυτής της προτίμησης είναι το κτίριο 10 του οικισμού,
στο οποίο βρέθηκε μια ατομική και μια ομαδική ταφή τεσσάρων βρεφών.

Αν

συσχετίσουμε τις ταφές της συγκεκριμένης κατασκευής με αυτές της κατασκευής 9
θα παρατηρήσουμε ότι στη πρώτη υπάρχουν μόνο άτομα νεαράς ηλικίας ενώ στο
δεύτερο ενήλικών. Η διαφοροποίηση αυτή πιθανόν να αντιπροσωπεύει μια ταφική
πρακτική. Επίσης η ομαδική ταφή βρεφών πιθανόν να αντιστοιχεί στην ύπαρξη μιας
παιδικής θνησιμότητας.
Το μέγεθος των λάκκων που λαξεύονται στο δάπεδο των κτιρίων είναι τόσο
όσο να χωρεί τον νεκρό, ο οποίος είναι σε ύπτια στάση με τα σκέλη λυγισμένα ή σε
συνεσταλμένη στάση.
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Μια διαφορετική κατάσταση χαρακτηρίζει τις ταφές που γίνονται στις
ανοιχτές περιοχές, συγκεκριμένα ανάμεσα σε κτήρια που βρίσκονται στη κορυφή του
λόφου και έξω από τα όρια του τοίχου. Συγκεκριμένα οι νεκροί φαίνεται να έχουν μια
άμεση σχέση με συσσωρευμένες ποσότητες απορριμμάτων.

Η προσεκτική όμως

απόθεση των νεκρών που αντιπροσωπεύεται από την αρθρωμένη κατάσταση των
οστών και σε μερικές περιπτώσεις την συνεσταλμένη στάση τους, αποκλείει την
πιθανότητα οι νεκροί απλώς να απορρίπτονταν όπως τα άλλα κατάλοιπα (Todd 2005,
379).
Εκτός από την προσεκτική απόθεση των νεκρών μέσα στους λάκκους δεν
υπάρχει κάποιο άλλο ίχνος συμπεριφοράς απέναντι στους νεκρούς.

Κανένας από

τους νεκρούς δεν έχει βρεθεί κτερισμένος παρά μόνο ένα βρέφος κοντά στο οποίο
βρέθηκε κόκκινη όχρα. Μια άλλη περίπτωση που πιθανόν να δείχνει μια φροντίδα
απέναντι στο νεκρό, παρατηρείται στη ταφή ενός ενήλικό, το κεφάλι του οποίου είχε
τοποθετηθεί πιο πάνω από το υπόλοιπο σώμα (Todd 2005, 9)
Άξιο αναφοράς είναι η ένδειξη ότι το 11% των νεκρών που βρέθηκαν στη
Τέντα παρουσίασαν σημάδια κρανιακής παραμόρφωσης αφού το ινιακό οστό των
κρανίων τους είχε ισοπεδωθεί (Todd 1998,46). Η πρακτική αυτή παρατηρήθηκε και
σε ένα από τα κρανία της ταφής στο μη ενεργό πηγάδι 133 στα Μυλούθκια
(βλ.κεφ.4.2.4.Α) όπως επίσης και στη Χοιροκοιτία αλλά και σε θέσεις της Εγγύς
Ανατολής.
Εν αντιθέσει με τις ταφές που ήρθαν στο φως στις θέσεις Συιλλουρόκαμπος
και Μυλούθκια, οι ταφές της Τέντας έχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους αλλά και
με τις ταφές της Χοιροκοιτίας, παραπέμποντας στην πιθανή ύπαρξη κάποιων ταφικών
πρακτικών.

Οι ταφές όμως αποτυγχάνουν να αποδείξουν την ύπαρξη ενός

θεσμοποιημένου χαρακτήρα των ταφικών πρακτικών, όπως τεκμηριώνεται στη θέσης
Χοιροκοιτία.

4.3.6 Λίθινα τέχνεργα
Η ανασκαφή της Τέντας παρουσίασε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό λίθινων
τεχνέργων, αντιπροσωπευτικό για τους τέσσερις αιώνες αποίκησης της θέσης
(πρώιμη

ακεραμική

νεολιθική

περίοδο

μέχρι

Χαλκολιθική

περίοδο).

Στο

συγκεκριμένο υποκεφάλαιο θα περιοριστούμε στην εργαλειοτεχνία των δύο πρώτων
φάσεων (πρώιμη και μέση) της Ακεραμικής νεολιθικής περιόδου του οικισμού, η
οποία παρουσίασε το μεγαλύτερο ποσοστό δειγμάτων σε σύγκριση με τα δείγματα
άλλων πρώιμων ακεραμικών νεολιθικών θέσεων του νησιού.
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Μια πρώτη γενική παρατήρηση σχετικά με τα δείγματα που εξετάζουμε
σχετίζεται με την εύρεση ενός μεγάλου ποσοστού πυρήνων, φολίδων, λεπίδων και
απορριμμάτων από τα σύνολα και των δύο φάσεων. Η παρατήρηση αυτή παραπέμπει
στη παρουσία μιας εντατικής δραστηριότητας μετατροπής του πυρήνα και παραγωγής
εργαλείων, δραστηριότητα η οποία λάμβανε χώρα εντός του οικισμού (McCartney
2005,214).
Τα λίθινα τέχνεργα που αντιστοιχούν στη πρώιμη ακεραμική περίοδο
κατοίκησης της θέσης έχουν συλλεχθεί από τα κατάλοιπα της περιόδου 5 της θέσης*.
Η μελέτη κατέληξε στην αναγνώριση και διάκριση τριών διαφορετικών αλυσίδων
παραγωγής, οι οποίες στηρίζονται στη παραγωγή φολίδων, λεπίδων ή μικρολεπίδων,
προϊόντα τα οποία θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία για να χρησιμοποιηθούν ως
εργαλεία.
Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της εργαλειοτεχνίας
της περιόδου 5 είναι κυρίως ο ημιδιαφανής πυριτόλιθος από τα Λεύκαρα και ο
«basal» πυριτόλιθος από την ίδια περιοχή (McCartney 2003,142).

Μετά από μελέτη

των τεχνέργων παρατηρήθηκε ότι υπάρχει μια αντιστοιχία όσο αφορά τη ποιότητας
του λίθου (χαμηλή,

μέτρια, υψηλή ποιότητα) με τις διαφορετικές αλυσίδες

παραγωγής της συγκεκριμένης περιόδου.
Συγκεκριμένα η πρώτη αλυσίδα παραγωγής που συνδέεται με ένα ημιδιαφανή
πυριτόλιθο μέτριας προς χαμηλής ποιότητας είναι αυτή η οποία στηρίζεται στην
αρχική απόσπαση φολίδων από τον πυρήνα και στη περαιτέρω επεξεργασία αυτών
φολίδων, για τη παραγωγή μιας ποικιλίας εργαλείων, η οποία αποτελείται από
ξέστρα, οδοντωτά και εγκοπείς όπως και ξαναδουλεμένα και επαναχρησιμοποιημένα
εργαλεία (Εικ.56, 57).
Η παραγωγή όμως εργαλείων από αποτμήματα φολίδων δεν αντιστοιχεί μόνο
στον χαμηλής ποιότητας πυριτόλιθου. Συγκεκριμένα ο ακανόνιστος πυρήνας υψηλής
ποιότητος πυριτόλιθος, χρώματος ερυθρό-καφέ, χρησιμοποιείτο για την παραγωγή
κυρίως δισκοειδή φολίδων, οι οποίες με τη σειρά τους παρήγαν μικρολιθικά
γεωμετρικά εργαλεία.
Η τρίτη αλυσίδα παραγωγής της περιόδου αυτής είναι η παραγωγή
χοντροκομμένων ή μικρολιθικών εργαλείων από αποτμήματα λεπίδων. Για τη
παραγωγή

μεγάλων

λεπίδων

ακολουθήθηκε

η

μετατροπή

αμφιπολικών

και

* Ένα ποσοστό των δειγμάτων έχει συλλεχθεί από μη ασφαλή σύνολα, τα οποία δεν έχουν ακόμη
αποσαφηνιστεί αν ανήκουν στη περίοδο 5 ή σε κάποια μεταγενέστερη περίοδο. Αυτά έχουν
κατηγοριοποιηθεί ως 5? .

~8Ϊ"
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μονόπλευρων (unidirectional) πυρήνων. Η πρώτη ύλη σε αυτή τη περίπτωση ήταν ο
μέτριος προς χαμηλής ποιότητας πυριτόλιθος.

Αντίθετα για την παραγωγή των

μικρολεπίδων κυριαρχούσε η τεχνική κατάτμησης από πυρήνες με ένα επίπεδο
επίκρουσης από υψηλής ποιότητας πυριτόλιθο (McCartney 2003,142).
Στην

λεπιδόμορφη

εργαλειοτεχνία

της

Τέντας

5,

περιλαμβάνονται

επεξεργασμένα εργαλεία, οπείς, κολοβώσεις, γλυφίδες και αρκετά δρεπάνια από
μεγάλες ή μικρότερες λεπίδες (McCartney 2003, 144). Τα ξέστρα είναι πιο σπάνια
ενώ οι σφηνίσκοι απουσιάζουν.

Επίσης στο σύνολο των μικρολιθικών εργαλείων

υπάρχουν δύο φυλλόσχημες αιχμές από υψηλής ποιότητας κίτρινο-καφέ ημιδιάφανο
πυριτόλιθο, οι οποίες παρήχθησαν με αμφιπρόσωπη επεξεργασία (McCartney 2005,
192)
Η

άφθονη

παρουσία γεωμετρικών

εργαλείων

αλλά

και

μικρολιθικών

λεπιδόμορφων εργαλείων στα σύνολα της περιόδου 5, η αμφιπολική κατάτμηση του
πυρήνα και η χρήση φολίδων στην παραγωγή εργαλείων είναι στοιχεία που
παραπέμπουν σε ένα τεχνολογικό αρχαϊσμό των συγκεκριμένων εργαλειοτεχνιών,
αφού τα στοιχεία αυτά ήταν διαδεδομένα σε σύνολα του πολιτισμού ΡΡΝΑ της
ηπειρωτικής χώρας.

Τα συγκεκριμένα εργαλεία απουσιάζουν από τα σύνολα των

σύγχρονων πρώιμων ακεραμικών θέσεων.
Η σημασία της πρώιμης ακεραμικής εργαλειοτεχνίας της θέσης φαίνεται
επίσης από τις διαφορές που υπάρχουν στις αλυσίδες παραγωγής ανάμεσα στη Τέντα
της περιόδου 5 και των σύγχρονων με αυτή ακεραμικών θέσεων(Μυλούθκια 1 Α και
Συιλουρόκαμπος Α/Β).

Συγκεκριμένα η εργαλειοτεχνία της εξεταζόμενης θέσης

παρουσιάζει πιο πολλές ομοιότητες με την εργαλειοτεχνία της θέσης Ακρωτήρι Αετόκρεμνος (McCartney 2005, 217).
θέσεις είναι αρκετά

μεγάλη,

Η χρονολογική διαφορά ανάμεσα στις δύο

και τα λίθινα τέχνεργα

από τον Αετόκρεμνο

κυριαρχούνται από επιπαλαιολιθικά χαρακτηριστικά. Ακόμη ένα πρόβλημα είναι το
αρχαιολογικό κενό που παρατηρείται στον χρονολογικό ορίζοντα μεταξύ των δύο
θέσεων.

Παρόλα αυτά στον Αετόκρεμνο, όπως και στη Τέντα παρατηρήθηκε η

χρήση υψηλή ποιότητας πυριτόλιθο για την παραγωγή

μικρών λεπίδων και

μικρολιθικών εργαλείων. Επίσης και στις δύο θέσεις κυριαρχεί η τεχνολογία
μετατροπής των αποτμημάτων των φολίδων, των λεπίδων και μικρολεπίδων σε
εργαλεία (McCartney 2005,218).
Η ομοιότητα μεταξύ του συνόλου των δύο θέσεων είναι ένα στοιχείο που
σύμφωνα με την McCartney (2005, 219) παραπέμπει σε μια συνέχεια μεταξύ της
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φάσης του Ακρωτηρίου και την πρώιμη ακεραμική νεολιθική περίοδο του νησιού και
δίνει απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο αποίκισης του νησιού.
Η εργαλειοτεχνία της Μέσης Ακεραμικής Νεολιθικής της Τέντας παρουσιάζει
το μεγαλύτερο ποσοστό λίθινων τεχνέργων από όλες τις φάσεις κατοίκησης της
θέσης.

Τα δείγματα έχουν συλλεχθεί κυρίως από τη περιοχή εντός των λίθινων

κατασκευών των διαδοχικών περιόδων 4, 3 και 2 της θέσης, παραπέμποντας έτσι στις
φάσεις χρήσης και επίχωσης των κατασκευών αυτών (McCartney 2005,193).
Η

Μέση

Ακεραμική

εργαλειοτεχνία

παρουσιάζει

μια

συνέχεια

ενός

σημαντικού αριθμού τεχνολογικών και τυπολογικών στοιχείων από τη προγενέστερη
εργαλειοτεχνία αλλά συγχρόνως παρουσιάζει και καινούργια στοιχεία, τα οποία
παραπέμπουν στην αφομοίωση χαρακτηριστικών της εργαλειοτεχνίας του πολιτισμού
ΡΡΝΒ της Συροπαλαιστίνης.
Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή της εργαλειοτεχνίας ήταν οι ίδιες με αυτές
της προγενέστερης φάσης. Υπήρχε όμως μια σαφή μείωση χρήσης της υψηλής
ποιότητας ημιδιαφανή πυριτόλιθο από τα Λεύκαρα και του «basal» χαλαζία από τα
Λεύκαρα.

Την ίδια στιγμή παρατηρήθηκε μια αύξηση των δειγμάτων της μέσης

ποιότητας ημιδιαφανή πυριτόλιθο και μιας άλλης παραλλαγής του πυριτόλιθου από
τα Λεύκαρα (McCartney 2003, 143).
Τα δείγματα της περιόδου 4 της θέσης είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά για την
κατανόηση της αλυσίδας παραγωγής της Μέσης Ακεραμικής φάσης. Η μελέτη τους
έδειξε ότι υπάρχει μια εξέλιξη προγενέστερων αλλά και μια αφομοίωση νέων
τεχνολογικών και τυπολογικών παραδόσεων της εργαλειοτεχνίας.
Η συγκεκριμένη περίοδος παρουσιάζει μια αυξημένη προτίμηση στη χρήση
αποτμημάτων λεπίδων για τη παραγωγή εργαλείων. Επιπλέον παρατηρείται μια
αύξηση της παραγωγής πυρήνων λεπίδων και συγχρόνως μια μείωση στην παραγωγή
πυρήνων φολίδων (McCartney 2005, 221). Παρατηρείται δηλαδή μια στροφή προς
τις

αλυσίδες

παραγωγής

που

σχετίζονται

με

την

παραγωγή

λεπίδων

και

λεπιδόμορφων εργαλείων, τα οποία αποτελούν το 61%του συνόλου της Μέσης
Ακεραμικής εργαλειοτεχνίας της θέσης.
Όσο αφορά τους πυρήνες φαίνεται ότι δίνεται μεγαλύτερη σημασία στη
μορφοποίηση τους.

Την περίοδο αυτή παρατηρείται μια αύξηση των πυρήνων με

αντιθετικά επίπεδα επίκρουσης για την παραγωγή λεπίδων (McCartney 2003,142).
Επίσης

παρατηρείται

μια

αύξηση

της

χρήσης

αμφιπολικών

πυρήνων

που

παραπέμπουν στη μορφή των σκαφοειδών πυρήνων και στην αμφιπολική απόκρουση
τους για την παραγωγή λεπίδων.
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Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ένα ποσοστό των εργαλείων της Μέσης
Ακεραμική φάσης δείχνουν ότι η τυπολογική παράδοση της προγενέστερης περιόδου
είναι ακόμη παρούσα κυρίως στην περίοδο 4 του οικισμού.

Συγκεκριμένα έχουν

βρεθεί αρκετά μικρολιθικά και γεωμετρικά εργαλεία, ανάμεσα τους και δρεπάνια. Η
παρουσία αυτών των εργαλείων σε μεταγενέστερες περιόδους κατοίκησης της ίδιας
φάσης

μειώνεται,

αντιπροσωπεύοντας

την

παρουσία

μιας

τεχνολογικής

και

τυπολογικής εξέλιξης κατά τη διάρκεια της Μέσης Ακεραμικής φάσης. Την περίοδο
αυτή υπάρχει επίσης μια αύξηση των γλυφίδων και των εργαλείων με ράχη ενώ
παρουσιάζονται οι σφηνίσκοι, εργαλεία τα οποία δεν ήταν παρόν στη προγενέστερη
φάση (McCartney 2003,144;McCartney 2005,224).
Στο

σύνολο

των

δειγμάτων

της

Μέσης

Ακεραμικής

εμφανίζεται μια αύξηση των τεχνέργων από οψιανό.

εργαλειοτεχνίας

Συνολικά έχουν βρεθεί 36

δείγματα τα οποία τα 23 από αυτά προέρχονται από μη σφραγισμένα σύνολα.
Παρόλα αυτά η παρουσία θραυσμάτων λεπίδων και μικρολεπίδων και άλλων
απορριμμάτων από το εξωτικό αυτό υλικό είναι σημαντικό γιατί παρουσιάζει ακόμη
ένα

σημάδι

αφομοίωσης

των

χαρακτηριστικών

της

ΡΡΝΒ

εργαλειοτεχνίας

(McCartney 2005, 223).
Η περίοδος 2 της Τέντας παρουσιάζει την εξέλιξη της Ακεραμικής νεολιθικής
εργαλειοτεχνίας και σταδιακά αποκτά τα χαρακτηριστικά της εργαλειοτεχνίας της
Ύστερης Ακεραμικής Λιθοτεχνίας. Συγκεκριμένα παρατηρείται μια μείωση των
πυρήνων με αντιθετικά επίπεδα επίκρουσης και ταυτόχρονα μια αύξηση των πυρήνων
με ένα επίπεδο επίκρουσης.
Παράλληλα
χαρακτηριστικά

όμως

όπως

τη

η

εργαλειοτεχνία

διατήρηση

της

διατηρεί

κάποια

λεπιδόμορφής

προγενέστερα

παραγωγής

για

τη

δευτερογενή επεξεργασία τους με σκοπό την παραγωγή εργαλείων και την προτίμηση
των πρώτων υλών, διαφανή πυριτόλιθο και «basal» από τη περιοχή των Λευκάρων.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εξειδίκευση παραγωγής αγγείων και εργαλείων
από λειασμένο λίθο, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε όλες τις φάσεις κατοίκησης της
Ακεραμικής Νεολιθικής.
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4.3.7 Συμπεράσματα
Η Τέντα μέχρι πρόσφατα κατατασσόταν στη λίστα με τις θέσεις της Υστερης
Ακεραμικής, παρόλο που πολλές από τις ραδιοχρονολογήσεις της έδειξαν ότι η Τέντα
ήταν αρκετά προγενέστερη.

Η ραδιοχρονολόγηση έγινε πιστευτή μόνο μετά την

εξέταση

όταν

της

λιθοτεχνίας,

εξακριβώθηκε

ότι

τα

χαρακτηριστικά

της

αντιστοιχούσαν όχι μόνο με χαρακτηριστικά της λιθοτεχνίας των δύο πρώιμων
ακεραμικών θέσεων του νησιού αλλά και με χαρακτηριστικά επιπαλαιολιθικών
λιθοτεχνιών.

Αν και ακόμη υπάρχει μια μικρή αμφιβολία για το ποια κατάλοιπα

ανήκουν στην Πρώιμη Ακεραμική και ποια στην Ύστερη, είναι εμφανές ότι κατά τη
διάρκεια ζωής της θέσης υπήρχε μια σπουδαία εξέλιξη ιδιαίτερα στον οικιστικό τομέα
και στην εργαλειοτεχνία.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η στρατηγική τοποθεσία της θέσης στη κορυφή και τη
γύρω περιοχή ενός λόφου. Οι κάτοικοι είχαν έτσι τη δυνατότητα να ελέγχουν όλη τη
πεδιάδα του Βασιλικό.

Οι πρώτες κατασκευές, οι οποίες είναι πασσαλόπηκτες

τοποθετούνται στην περιοχή της κορυφής του λόφου.

Αυτή η συγκεκριμένη

τοποθεσία φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τους κατοίκους της θέσης αφού
μεταγενέστερα

προτιμάται

για

την

ανέγερση

των

πρώτων

αρχιτεκτονικών

καταλοίπων και αποκτά τη δική του ιστορική συνέχεια.
Συγκεκριμένα στη δυτική περιοχή του λόφου κατά τη διάρκεια της Μέσης
Ακεραμικής περιόδου παρατηρείται η διαδοχική κατασκευή κτιρίων μεγάλων
διαστάσεων (36,17,14).

Το μέγεθος των κτιρίων και η πολύπλοκη κάτοψη του

τελευταίου από τα οικοδομήματα, πιθανόν να μαρτυρούν την ύπαρξη

μιας

συλλογικής εργασίας για την ανέγερση τους. Συλλογικό χαρακτήρα πρέπει να είχε
και η λειτουργία των οικοδομημάτων, ιδιαίτερα του συγκροτήματος 14 το οποίο
ερμηνεύτηκε ως πιθανός σιτοβολώνας.

Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο

που να το συνδέει με τη τέλεση τελετουργικών δρώμενων.
Τα κατάλοιπα που συνδέονται με τη πανίδα της θέσης απεκάλυψαν την
ύπαρξη ζώων που αποτελούν μέρος του «νεολιθικού πακέτου »(χοίροι και αιγοειδή)
εκτός

όμως

από

τα

βοοειδή,

δείχνοντας

έτσι ότι υπήρχε

μια παραγωγική

δραστηριότητα. Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό ζωικών λειψάνων, τουλάχιστον στις
αρχή παρατηρείται σε αυτά του πλατωνίου, αποδεικνύοντας έτσι την σημαντική
εξάρτηση των πρώτων αποίκων της θέσης με το κυνήγια για τη διατροφή τους. Το
κυνήγι του πλατωνίου εξακολουθεί να είναι σημαντικό και στη Μέση Ακεραμική
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φάση παρόλο που παρατηρείται μια αύξηση των χοίρων, η οποία συνδέεται με την
εντατικοποίηση των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων.
Εξίσου σημαντικές είναι και οι γεωργικές δραστηριότητες που λαμβάνουν
μέρος παράλληλα με τις κτηνοτροφικές. Η παρουσία εξημερωμένων δημητριακών,
άγριων καρπών φρούτων και εργαλείων με ίχνη στίλβης δείχνουν ότι η γεωργία και η
τροφοσυλλογή ολοκληρώνουν τον νεολιθικό τρόπο παραγωγής της θέσης.
Η εργαλειοτεχνία της θέσης αρχικά παρουσίαζε σημαντικές διαφορές από την
εργαλειοτεχνία

των

σύγχρονων

θέσεων του

Συιλουρόκαμπου

κατοίκηση Α/Β) και Μυλούθκια (περίοδος ΙΑ).

(πρώιμη

φάση

Η τεχνολογική παράδοση και η

τυπολογία των εργαλείων της πρώιμης ακεραμικής περιόδου της Τέντας συνδέεται
περισσότερο με την εργαλειοτεχνία της επιπαλαιολιθικής θέσης Ακρωτήρι Αετόκρεμνός και με αυτή των επιπαλαιολιθικών θέσεων (φάση ΡΡΝΑ) της
Συροπαλαιστίνης.
Τα στοιχεία αυτά μπορούν να απαντήσουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με
την πρώτη αποίκηση του νησιού.

Η σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην

εργαλειοτεχνία της Τέντας με την πολύ προγενέστερη της επιπαλαιολιθική παράδοση,
επιτρέπει

την

υπόθεση

ύπαρξης

μιας

συνέχειας

ανάμεσα

στη

«φάση

του

Ακρωτηρίου» και την Πρώιμη Ακεραμική φάση. Η συνέχεια αυτή ευνοεί τα μοντέλα
αποίκησης (βλ.κεφ 3.2.1 και 3.2.2) που θέλουν το νησί να αποικίστηκε είτε κατά το
διάστημα της «φάσης του Ακρωτηρίου» είτε κάποιο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις
δύο προαναφερθέντες περιόδους.
Στη Μέση Φάση κατοίκησης η εργαλειοτεχνία παρουσιάζει αρκετές διαφορές
με την εργαλειοτεχνία της Πρώιμης Ακεραμικής περιόδου, αφού εμφανίζονται πολλά
χαρακτηριστικά της εργαλειοτεχνίας της ΡΡΝΒ

φάσης της Συροπαλαιστίνης.

Παράλληλα όμως υπάρχουν και ομοιότητες με την προγενέστερη εργαλειοτεχνία
παραπέμποντας έτσι την πιθανότητα της έμμεσης διάδοσης (βλ.κεφ.3.2.2) των
χαρακτηριστικών της εργαλειοτεχνίας και συνακόλουθα των άλλων βασικών
νεολιθικών χαρακτηριστικών.

Επιπλέον η παρουσία εργαλείων από οψιανό

αντικατοπτρίζει τις επαφές ή πιθανόν ακόμη και τη καταγωγή των κατοίκων από τη
ενδοχώρα της Ανατολίας.
Επίσης

μέσα

από

την

εργαλειοτεχνία

της

μέσης

ακεραμικής

φάσης

αποδεικνύεται η συνέχεια που υπάρχει ανάμεσα στη συγκεκριμένη φάση και την
μεταγενέστερη περίοδο, η οποία είναι σύγχρονη με την Χοιροκοιτία. Συγκεκριμένα η
εργαλειοτεχνία της περιόδου 2 η οποία είναι η τελευταία φάση της Μέσης
Ακεραμικής

περιόδου

αντιπροσωπεύει

την

εξέλιξη

των

τεχνολογικών

και
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τυπολογικών παραδόσεων και προσδίδει χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται με την
ύστερη ακεραμική εργαλειοτεχνία.
Στην Τέντα αποκαλύφθηκε επίσης η πρώτη γνωστή τοιχογραφία, η οποία
κοσμούσε τη παραστάδα του οικοδομήματος 11, στη περιοχή χαμηλά νότια του
λόφού, στην οποία πρέπει να σημειώσουμε εντοπίστηκαν και οι περισσότερες ταφές.
Τα στοιχεία αυτά πιθανόν να δείχνουν την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περιοχής
στον συμβολικό και ιδεολογικό κόσμο των κατοίκων της περιοχής.

Δυστυχώς δεν

έχουν βρεθεί κάποια άλλα ευρήματα που να ξεκαθαρίζουν τη λειτουργία της
περιοχής.
Ιδιαίτερη σημασία πιθανόν να έχει και η επιλογή της απεικόνισης της
τοιχογραφίας στην επιφάνεια μιας παραστάδας, η οποία πιθανόν σύμφωνα με τον
Peltenburg (2001 β,41) να έχει τον υψηλό συμβολικό και τελετουργικό χαρακτήρα,
όμοιο με αυτόν που παρατηρείται σε θέσεις της Συροπαλαιστινης.

Πιθανόν η

παρουσία της τοιχογραφίας στη παραστάδα να αντιπροσωπεύει και να ενδυναμώνει
τον συμβολικό χαρακτήρα του οικοδομήματος.
Οι μορφές που απεικονίζονται στη τοιχογραφία δεν είναι ιδιαίτερα ορατά.
Είναι σίγουρο όμως ότι απεικονίζονται με υπερυψωμένα χέρια, μια κίνηση η οποία
πιθανόν να απεικονίζει κάποια κίνηση με τελετουργική ή συμβολική αξία. Ανάλογες
απεικονίσεις υπάρχουν στη νεολιθική θέση ('atal Hoyiik, στην Ανατολία.
Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο που αφορά τον ιδεολογικό κόσμο των
κατοίκων της θέσης είναι η φροντίδα απέναντι στους νεκρούς. Αν και δεν φαίνεται
να

υπάρχουν

θεσμοποιημένες

ταφικές

πρακτικές

όπως

στη

περίπτωση

της

Χοιροκοιτίας, υπάρχει μια προτίμηση ως το που πραγματοποιούνται οι περισσότερες
ταφές.

Ιδιαίτερη προτίμηση υπάρχει στη χαμηλή περιοχή νότια του λόφου και

συγκεκριμένα στα οικοδομήματα 9 και 10. Ταφές όμως γίνονται και εκτός των ορίων
της θέσης, χωρίς όμως να υπάρχει μια περαιτέρω ένδειξη που να προσδίδει αυτή τη
διαφορά.

Οι τάφοι κάτω από τα δάπεδα των οικοδομημάτων και η συνεσταλμένη

στάση των νεκρών θυμίζει τις ταφικές πρακτικές της Χοιροκοιτίας. Παρόλα αυτά οι
διαφορές είναι ακόμη περισσότερες. Τα στοιχεία αυτά πιθανόν να αντιπροσωπεύουν
την επιρροή των κατοίκων του μεταγενέστερου γειτονικού οικισμού της Χοιροκοιτίας
από τη Τέντα ή ακόμη η ίδρυση της Χοιροκοιτίας να οφείλεται σε νεολιθικούς
ανθρώπους της Τέντας.
Η Τέντα είναι η μόνη θέση της πρώιμης ακεραμικής νεολιθικής φάση η οποία
αντιπροσωπεύει την εξέλιξη και τη μετάβαση από την Πρώιμη στην Ύστερη
Νεολιθική πολιτισμική φάση χωρίς ένδειξη εγκατάλειψης της θέσης.
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5. Άλλες θέσεις
Τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο και περισσότερες αρχαιολογικές έρευνες σε
διάφορες περιοχές του νησιού.

Οι έρευνες δεν περιορίζονται στις παράκτιες ζώνες

του νησιού, μια περιοχή ιδιαίτερα αγαπητή στους προϊστορικούς κατοίκους του
νησιού λόγω της ύπαρξης πλούσιων πηγών στη γύρω περιοχή,

αλλά καλύπτουν

διάφορες γεωμορφολογικές ζώνες.
Επιφανειακές έρευνες απεκάλυψαν θέσεις οι οποίες συνδέονται στενά με τον
πρώιμο αποικισμό της

Κύπρου

αφού

τα ευρήματα κυρίως λίθινα τέχνεργα

παρουσιάζουν μια τεχνολογική και τυπολογική ομοιότητα όχι μόνο με τα αντίστοιχα
λίθινα τέχνεργα της πρωιμότερης ακεραμικής νεολιθικής φάσης αλλά και με τις
προνεολιθικές φάσεις του νησιού ή με ομάδες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών της Εγγύς
Ανατολής.
Οι τελευταίες πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα
προέρχονται από την επιφανειακή έρευνα που διενεργήθηκε το καλοκαίρι του 2005
στη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Λύμπια και Αγροκήπιά στα πλαίσια ενός
αρχαιολογικού προγράμματος που είχε στόχο την προσπάθεια αποσαφήνισης της
Πρώιμης Νεολιθικής περιόδου. Στη περιοχή αυτή αποκαλύφθηκε μεγάλη ποσότητα
λιθοτεχνίας αλλά και τεχνέργων από λειασμένο λίθο, όπως λίθινοι πέλεκυς(Μο1γνα
2005 ).
Σύμφωνα με τους ερευνητές μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν σε τρεις
πιθανές πηγές πυριτόλιθου, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τη περίοδο αυτή, δηλαδή
ανάμεσα στη «φάση Ακρωτηρίου» και τις θέσεις τις πρώιμης ακεραμικής νεολιθικής,
οι συγκεκριμένες πηγές να υπήρξαν τα πρώτα κέντρα εξόρυξης πυριτόλιθου (Molyva
2005 ).
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος αποκαλύφθηκε η θέση
Πολιτικό, η οποία βρίσκεται 20km νότια της Λευκωσία.

Πρόκειται για ένα μικρό

λόφο ο οποίος μεταξύ άλλων απεκάλυψε υπολείμματα ενός δρεπανιού από πικρόλιθο,
η προέλευση του οποίου δεν ήταν τοπικού χαρακτήρα.
Παλαιότερες επιφανειακές έρευνες που έγιναν στη περιοχή αναγνώρισαν και
προσδιόρισαν τρεις θέσεις η εργαλειοτεχνία των οποίων παρουσίασε πολλές
ομοιότητες με αυτές των θέσεων Σιυλλουρόκαμπος, Μυλούθκια,

και Τέντα,

της

πρωιμότερης ακεραμικής νεολιθικής φάσης.
Οι θέσεις αυτές είναι: η Αγροκηπιά-Παλεοκαμίνια, το Πολιτικό - Κελαϊδόνι
και mo γνωστή Αγία Βαρβάρα -Ασπρόκρεμνος, οι οποίες βρίσκονται στα χαμηλά
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ασβεστολιθικά στρώματα στους βόρειους πρόποδες της οροσειράς του Τροοδους
(Steel 2004, 33).

Σύμφωνα με την McCartney (2004, 107) η εργαλειοτεχνία των

θέσεων αυτών αντιστοιχεί στη πρώιμη και μέση φάση της Κυπριακής ακεραμικής
περιόδου.
Μια ακόμη σημαντική θέση είναι η θέση Ακανθού -Αρκόσυκο, η οποία
βρίσκεται στη

βόρεια περιοχή του νησιού, συγκεκριμένα στη περιοχήν της

Κερύνειας. Αν και δεν υπάρχουν ραδιοχρονολογήσεις που να δείχνουν σε ποιο
χρονολογικό ορίζοντα ακριβώς ανήκει, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα ταυτίζονται με
ένα πρώιμο ακεραμικό χαρακτήρα.

Ανάμεσα στα αρχαιολογικά κατάλοιπα της

πανίδας της θέσης βρέθηκαν μεταξύ άλλων και οστά βοοειδών, όπως στη περίπτωση
του

Συιλλουρόκαμπου αλλά

και του

Άη

Γιώρκη.

Η

σπουδαιότητα της

συγκεκριμένης θέσης έγκειται στη γεωγραφική της θέση, αφού βρίσκεται απέναντι
ακριβώς από τη περιοχή της Κιλικίας, στα ανατολικά της οποίας βρίσκονται πηγές
οψιανού (Peltenburg 2004, xiv).
Σύμφωνα με τον Peltenburg πιθανόν οι κάτοικοι της θέσης, οι οποίοι λόγω
της κοντινών επαφών τους με την Ανατολία είχαν πρόσβαση στον οψιανό, έρχονταν
σε επαφή με ομάδες, οι οποίες κατοικούσαν στην νότια περιοχή της Κύπρου. Σκοπός
της επαφής αυτής ήταν η ανταλλαγή του οψιανού με πικρόλιθο, ένα πέτρωμα το
οποίο συναντάται στη νότια περιοχή του νησιού (Steel 2004, 38).
Τέλος τα λίγα μέχρι τώρα στοιχεία που παρουσιάζει η ακρεραμική νεολιθική θέση
Κρίτου- Άης

Γιώρκης, η οποία βρίσκεται στη ημιπεδινή περιοχή της Δυτικής

Κύπρου κοντά στη Πάφο, αντιπροσωπεύουν μια θέση η οικονομία της οποίας
στηρίζεται κυρίως στην ενασχόληση με τη κτηνοτροφία. Σύμφωνα με τον Simmons
(2003,5) η ημιπεδινή της θέση πιθανόν να φανερώνει τη λειτουργία της ως
κτηνοτροφικός οικισμό, ενώ οι θέσεις που βρίσκονται στη πεδιάδα να έχουν ως κύρια
ασχολία την καλλιέργεια.
Αν και οι ραδιοχρονολογήσεις(6,000-7,500 cal.BC) που έδωσαν τέσσερα
οστά της πανίδας που αποκάλυψε η θέση (ανάμεσα τους και ένα οστό βοοειδούς) τη
συνδέουν περισσότερο με την Υστερη Ακεραμική νεολιθική φάση, η εργαλειοτεχνία
που βρέθηκε δεν μοιάζει με αυτή του «πολιτισμού της Χοιροκοιτίας» αλλά μάλλον
παρουσιάζει ομοιότητες με τις προγενέστερες εργαλειοτεχνίες (Simmons 2003, 3).

5.1

Συζήτηση
Τα στοιχεία που απεκάλυψαν οι πρόσφατες επιφανειακές έρευνες μπορούν να

δώσουν πολλά στοιχεία σχετικά με τη σκοτεινή μέχρι χώρα περίοδο μεταξύ της
πρώτης ανθρώπινης δραστηριότητας και των θέσεων που παρουσιάζουν τα πρώτα
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στάδια της νεολιθικής οικονομικής και κοινωνικής παραμέτρου. Η εργαλειοτεχνίες
των θέσεων παραπέμπουν σε μια

εκμετάλλευση άγριων φυτών και ζώων από

κυνηγούς - τροφοσυλλέκτες τη περίοδο πριν την εμφάνιση του παραγωγικού σταδίου
στο νησί.
Ακόμη μια φορά τα κινητά ευρήματα και κυρίως η εργαλειοτεχνία που
αποκαλύπτεται μπορούν να δώσουν μια πρώτη εικόνα για τη ενασχόληση των
πρώιμων κατοίκων και αποίκων του νησιού αλλά και την εξέλιξη τους μέσα στο
χρόνο.
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5. Γενικά Συμπεράσματα
Μέσα από την εξέταση των αποτελεσμάτων των αρχαιολογικών ερευνών που
έλαβαν μέρος στη Κύπρο τα τελευταία είκοσι χρόνια, διαπιστώθηκε ότι η πρώιμη
προϊστορία του νησιού δεν είναι πλέον το σκοτεινότερο σημείο της αρχαιολογίας της
Προϊστορικής Κύπρου. Ακόμη είναι γεγονός ότι ο «πολιτισμός της Χοιροκοιτίας»
έχει χάσει εδώ και πολύ καιρό τη πρωτοκαθεδρία στις συζητήσεις που γίνονται
σχετικά με τον πρώτο αποικισμό της Κύπρου αλλά και την εμφάνιση του νεολιθικού
τρόπου ζωής στο νησί.
Ο λόγος δεν είναι άλλος παρά η αποκάλυψη θέσεων με σαφώς προγενέστερες
χρονολογήσεις, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα των οποίων πιστοποιούν την εμφάνιση
των απαραίτητων συστατικών της νεολιθικής οικονομίας, τις συνδεόμενες με αυτές
γεωργικές

και

κτηνοτροφικές

δραστηριότητες

αλλά

και

άλλων

βασικών

χαρακτηριστικών του νεολιθικού τρόπου ζωής, όπως η μόνιμη εγκατάσταση.
Λόγω του νησιωτικού και απομονωμένου χαρακτήρα της Κύπρου η εμφάνιση
των νεολιθικών χαρακτηριστικών στο νησί, συνδέεται στενά με την αναγκαία
μεταφορά των απαραίτητων στοιχείων για την επιβίωση στο νησί κάποιων ομάδων
που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τον τόπο καταγωγή τους και να εγκατασταθούν
μόνιμα στο νησιωτικό περιβάλλον της Κύπρου.

Οι ομάδες αυτές μετέφεραν

συγκεκριμένα άγρια είδη χλωρίδας και πανίδας, τεχνολογικές και τυπολογικές
παραδόσεις της εργαλειοτεχνίας αλλά και διάφορες άλλες γνώσεις. Η προσαρμογή
τους, η διαχείριση τους και η εξέλιξη τους μέσα στο απομονωμένο περιβάλλον της
Κύπρου είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νεολιθικού πολιτισμού με ιδιαίτερα
τοπικά χαρακτηριστικά, τα οποία αντικατοπτρίζονται στην τελική της μορφή, μέσα
από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα της Χοιροκοιτίας η οποία αντιπροσωπεύει την
Ύστερη Ακεραμική Νεολιθική.
Η χρονική περίοδος της μετακίνησης των πρώτων αποίκων του νησιού αλλά
και ο πολιτισμικός χαρακτήρας των ομάδων που τα μετέφεραν στο νησί είναι ένα
ζήτημα το οποίο αποτελεί μήλο της έριδος στις συζητήσεις για τον πρώτο αποικισμό
της Κύπρου. Κανείς δεν αμφισβητεί την προέλευση των ομάδων αυτών, αφού όπως
είδαμε μέσα από την εξέταση των πρώιμων ακεραμικών θέσεων της Κύπρου ο
πρώιμος χαρακτήρας της παρουσίας των χαρακτηριστικών της νεολιθικής οικονομίας
και τα παράλληλα που υπάρχουν ανάμεσα στα αρχαιολογικά κατάλοιπα θέσεων των
δύο περιοχών, υποδεικνύουν την Συροπαλαιστίνη και συγκεκριμένα τη ΒΑ Ανατολία
και τον Μέσο Ευφράτη ως περιοχή καταγωγής των πρώτων αποίκων.
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Υφίσταται όμως ένας προβληματισμός στο ζήτημα αν οι πρώιμες θέσεις της
Ακεραμικής νεολιθικής αντιπροσωπεύουν τον πρώτο αποικισμό της Κύπρου ή μια
εξέλιξη επιπαλαιολιθικών ομάδων οι οποίες κατάφεραν να αποικίσουν το νησί μια
προγενέστερη περίοδο μεταφέροντας μαζί τους τα απαραίτητα στοιχεία επιβίωσης και
κατάφεραν να εξελιχθούν, όχι μόνο μέσα από τη διαχείριση του περιβάλλοντος αλλά
και μέσα από τις επαφές με τη Συροπαλαιστίνη, σε νεολιθικές ομάδες.
Ο συγκεκριμένος προβληματισμός είναι δύσκολος να απαντηθεί με ακρίβεια
αφού δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κατά τη προνεολιθική
περίοδο εκτός από ομάδες επισκεπτών στο νησί, όπως φαίνεται μέσα από τα
κατάλοιπα της θέσης Ακρωτήρι - Αετοκρεμνος, υπήρχαν και ομάδες κυνηγών
τροφοσυλλεκτών οι οποίες είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί.
Κάποια στοιχεία πιθανόν να συνδέονται με τη παρουσία μιας συνέχειας από
την επιπαλαιολιθική στη νεολιθική δραστηριότητα στο νησί, όπως η περίπτωση της
εργαλειοτεχνίας της Τέντας η οποία στα αρχικά στάδια συνδέεται με μια καθαρά
τεχνολογική και τυπολογική επιπαλαιολιθική παράδοση.

Η παρουσία επίσης της

καλά διαχειριζόμενης κυνηγετικής δραστηριότητας του πλατωνίου, στις θέσεις
Συιλλουρόκαμπος και Τέντα, παραπέμπει στη πιθανότητα η δραστηριότητα αυτή να
ήταν ήδη εδραιωμένη στο νησί.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι αποκαλύψεις που

των τελευταίων επιφανειακών ερευνών σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Η

εργαλειοτεχνια που απεκάλυψαν οι περιοχές αυτές συνδέονται κυρίως αν όχι
αποκλειστικά
παραδόσεις,

με

επιπαλαιολιθικές

αυξάνοντας

τις

τεχνολογικές και

ενδείξεις

της

τυπολογικές

εκμετάλλευσης

του

λιθοτεχνικές
νησιού

από

επιπαλαιολιθικές ομάδες και τη πιθανότητα αυτές να υπήρξαν κάτι περισσότερο από
απλοί επισκέπτες.
Η εξιχνίαση του πρώιμου αποικισμού της Κύπρου είναι ακόμη στην αρχή. Τα
στοιχεία που απεκάλυψαν οι πρώιμες θέσεις είναι εντυπωσιακά και χρήσιμα όχι
αποκλειστικά για την εξιχνίαση όλων των θεωρητικών παραμέτρων σχετικά με την
εμφάνιση του παραγωγικού σταδίου και του πρώτου αποικισμού του νησιού αλλά και
για ερωτήματα που ταλανίζουν την Αρχαιολογία της Μεσογείου σχετικά με την
εμφάνιση, την εξέλιξη και την διάδοση πρωτίστως των απαραίτητων στοιχείων της
νεολιθικής οικονομίας.
Το ενδιαφέρον που παρατηρείται για τη συγκεκριμένη περίοδο της Κύπρου
πρέπει όχι μόνο να συνεχιστεί αλλά και να ενισχυθεί γιατί είναι ζήτημα χρόνου,
δουλειάς

και

συνεργασίας

μεταξύ

των

ερευνητών

που

ασχολούνται

με

τη
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συγκεκριμένη φάση, για να συμπληρωθούν όλα τα κομμάτια του πάζλ του πρώιμου
αποικισμού του νησιού.
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7.1 χάρτες

Χαρτ. 1. γεωμορφολογικός χάρτης Κύπρου
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Χαρτ.4. Χάρτης της χερσονήσου του Ακρωτηρίου. Η θέση της βραχοσκεπής
σημειώνεται με το γράμμα A.(Ammerman & Noller 2005)
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Χαρτ.5 Χάρτης PPNB πολιτισμικής φάσης στην Εγγύς Ανατολή.
Η περιοχή
επιρροής της ΡΡΝΒ φάσης σημειώνεται με σκούρο χρώμα.(Βατ-Yosef 2001,144)

Mylouthkia

Χαρτ.6 Χάρτης τοποθεσίας οικισμών πρώιμης και ύστερης Ακεραμικής Νεολιθικής

7.2 εικόνες

Εικόνες

Ακρωτήρι - Αετόκρεμνος

Εικ.1. Σχεδιαστικη αναπαράσταση πυγμαίων ιπποπόταμων (Simmons 1999)

Εικ.2. Σκελετός πυγμαίου ιπποπόταμου (Steel 2004)

Εικ.3. Αεροφωτογραφία Βραχοσκεπης Αετόκρεμνου από τα δυτικά

Εικόνες

Ακρωχήρι - Αετόκρεμνος

Εικ.4. Κάτοψη της εσωτερικής επιφάνειας της βραχοσκεπής Ακρωτήρι-Αετόκρεμνου
(Simmons 1999)

Εικ.5. Πλάγια όψη κρανίου Πυγμαίου ιπποπόταμου

Εικ.6. Επιφύσεις οστών Πυγμαίου ιπποπόταμου

Εικ. 7. Δόντια Πυγμαίου ιπποπόταμου.

Εικόνες

Ακρωτήρι - Αετόκρεμνος

Εικ.ΙΟ.Οστά πουλιών (Otis tarda) (Simmons
1999)

Εικ. 11 .Θαλάσσια μαλάκια (sirn

Εικ.11 Εστία αρΙΟ (στη φωτ. αρ.11) (Simmons 1999)

Εικόνες

Ακρωτήρι - Αετόκρεμνος

Εικ.13. Μικρά Ξέστρα (Simmons 1999)

Εικ 14. Δύο χάντρες από πικρόλιθο
(Simmons 1999)

Εικ. 15. Θραύσμα διάτρητου δίσκου
(Simmons 1999)

Εικ. 16 Βότσαλο με αυλακώσεις
(Simmons 1999)

Εικόνες

Παρεκκλησιά - Συιλλουρόκαμπος

Εικ. 17. Πλάνο τομέα 1. θέσης Παρεκκλησιά - Συιλλουρόκαμπος

Εικόνες

Παρεκκλησιά - Συιλλουρόκαμπος

εικ.18. Δυο παράλληλες σειρές οπών πασσάλων,
πιθανόν τμήμα διπλής περίφραξης*

εικ.19. Τριγωνικός χώρος διαμορφωμένος από
τάφρους τις τάφρους (Τ1,Τ2,Τ3,Τ4)*

Εικ.20. Κλείσιμο το οποίο μοίραζε στα δύο τη
τάφρο και χρησίμευε ως είσοδος στο περιφραγμένο
χώρο*

εικ.21.Γενική άποψη νότιας περιοχή τομέα 1 από
ανατολικά. Τάφροι 6,7 *

Παρεκκλησιά - Συιλλουρόκαμπος

Εικόνες

1

Εικ.22 - 23. Σχεδιαστική αναπαράσταση και φωτογραφία λίθινου γλυπτού το οποίο
συνδυάζει ανθρώπινα και αιλουροειδή χαρακτηριστικά

Εικ.24 - 25 Λίθινα γλυπτά παραδείγματα αιλουροειδών από τη φάση ΡΡΝΒ της
Συροπαλαιστίνης

Εικόνες

Παρεκκλησιά - Συιλλουρόκαμπος

Εικ. 26 - 27 Βότσαλα με εγχάρακτη διακόσμηση , πρώιμη φάση Β *

Stone

Flint

4) Green stone axes O

Ochre - hematite

Εικ.28. Τάφος 283. Συνύπαρξη ανθρώπινης ταφής με γάτα. Σημειώνονται και τα κτερίσματα
του νεκρό

Εικόνες

Παρεκκλήσια - Συιλλουρόκαμπος

Παρεκκλησιά - Συιλλουρόκαμπος
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Εικόνες

Εικόνες

Κισσόνεργα - Μυλούθκια

Εικ.35. Αεροφωτογραφία από τα Βόρεια της θέσης Κισσόνεργα - Μυλούθκια (Peltenburg
2005)

Εικ.36 Κάτοψη της θέσης Κισσόνεργα -Μυλούθκια. Εικ.37. Αρχαιολογικά κατάλοιπα της περιόδου 1
στη περιοχή 76 (plot 76) της θέσης
Σημειώνονται οι περιοχές ανασκαφής της θέσης

Εικ.38. Πηγάδι 116 (αριστερά) και πηγάδι 133(δεξιά)

Εικ.39.τομή των πηγαδιών 116 και 133

Εικ.40. τομή πηγ. 133.
Σημειώνονται τα ανθρώπινα και ζωικά
κατάλοιπα

-

Ε ικ.4 1. πηγ. 116. Στο τοίχωμα του φρεατίου
διακρίνονται οι κοιλότητες στηρίγματα,

Κισσόνεργα - Μ υλούθκια

Εικόνες

Κισσόνεργα - Μυλούθκια

Εικ.42 Αγκίστρι από χαυλιόδοντα χοίρου

Εικ.43 Οστέινη βελόνα

Εικ,.44 ^ρ^νιοχίρ^ύσττις

Εικ.46 Τέχνεργα από λειασμένο λίθο

Εικόνες

Εικ.45. Παραδείγματα εργαλειοτεχνίας

Κισσόνεργα - Μ υλούθκια

Εικ. 47 Πλάνο αρχιτεκτονικών καταλοίπων της θέσης Καλαβασός

Εικόνες

-

Τέντα (Todd 1987)

Καλαβασός- Τέντα

Εικόνες

Καλαβασός- Τέντα

Εικ. 48. Αεροφωτογραφία θέσης από τα βόρεια ( Todd 1987)

Εικ.49 Οπές πασσάλων στη δυτική περιοχή της κορυφής της θέσης. Αντιστοιχούν στη
πρώτη φάση κατοίκησης (περίοδο 5) (Todd 1987)

Εικόνες

Καλαβασός- Τέντα

Εικ.50 Οπές πασσάλων στη δυτική περιοχή της κορυφής της θέσης. Στα αριστερά
παρατηρείται ο τοίχος της κατασκευής 36 (Todd 1987)

Εικ.51 Γενική όψη των αρχιτεκτονικών καταλοίπων στη περιοχή της κορυφής του
λόφου. (Todd 1987)

Καλαβασός- Τέντα

Εικόνες

Εικ.52 Γενική όψη των αρχιτεκτονικών καταλοίπων στη περιοχή της κορυφής του
λόφου. Σε πρώτο πλάνο οι κατασκευές 11 και 42 (Todd 1987)

Εικ.53. Πλάνο συγκροτήματος 14 (Todd 1987)

Εικόνες

Καλαβασός- Τέντα

Εικ. 55 Ανατολικό κομμάτι του συγκροτήματος 14 (δεξιά). Αριστερά παρατηρούνται οι
κατασκευές 22, 28 και 34 (από νότια προς βόρεια)

Εικόνες

Εικ.56 Εργαλειοτεχνία πρώτης φάσης κατοίκησης (Todd 2005).

Εικ.57 Λεπίδες με ράχη (Todd 2005)

Καλαβασός - Τέντα

7.3 πίνακες
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Πίν.2 Συροπαλαιστίνη: χρονολογική ακολουθία προνεολιθικών και προκεραμικών φάσεων

π .Χ

o
o
CM
00

8.500

b
C
>
Ό
<
Ο
>
Ο
Q.
X
C"
Η
D
<
"Ο
t=
<

Β .Ρ

C

X
(=
O
O
O

OOQZ

“

X
μ
o
o
LO

Πρώιμη φάση A (8200-7800 π.Χ)
Χρονολογήσεις

Προέλευση :τομέας 1
στρώμα 2
κατασκευή 66
Ρ23-Στρώμα Β

Β.Ρ
9310 ±80
9250 ±75
9110 ±90

π.Χ
8521-8113
8114-8049
8347-7973

8930
8825
8725
8655

8083-7729
8037-7577
8000-7534
7784-7543

Πρώιμη Φάση Β (7800-7500 π.Χ)
κατασκευή 117
στρώμα 1
στρώμα 1/2
στρώμα 1/2

±75
±100
±100
±65

Μέση Φάση Κατοίκησης (7500-7200π.Χ)
δεν υπάρχει ραδιοχρονολόγηση.

Πίν.3 Παρεκκλήσια -Συιλλουρόκαμπος: Χρονολογικές της φάσεις.
Ραδιοχρονολογήσεις από δείγματα ξυλάνθρακα (Guilaine et al.2000)

Περίοδος ΙΑ
Χρονολογήσεις
Προέλευση

πηγ.116.124
πηγ.116.124
πηγ.116.124
πηγ.116.123
πηγ.116.124

Δείγμα

Β.Ρ

βαθμ. π.Χ από Oxcal

lsigma

2sigma

κέλυφος
κέλυφος
κριθάρι
σιτηρά
σιτηρά

34,150 ±250
28,310 ±130
9,315 ±60
9,235 ±70
9,110 ±70

8,690-8,450
8,550-8,290
8,450-8,250

8,740-8,320
8,630-8,280
8,540-8,200

κέλυφος
cpuoriKi(Pistacia)
Opa(Lolium sp.)

24,930 ±100
8,185 ±55
8,025 ±65

7,310-7,080
7,080-6,820

7,350-7,060
7,140-6,690

Περίοδος 1Β
πην. 133.264
πηΥ. 133.264
πηγ· 133.264

Πίν.4 Κισσόνεργα -Μυλούθκια: Ραδιοχρονολογήσεις (AMS) Περιόδου
l(Peltenburg 2003a)

Περιοχή________
κορυφή του
λόφου

χαμηλή περιοχή
νότια του λόφου

Κατασκευή
14/13
58
34
πριν τήντ9
πριν την 1
πριν τη^ί)

Περίοδοι
2
2
2
5
5
ύστερη 4/3

Χρονολόγηση
Κωδικός Δείγματος Β.Ρ_________
Κ-Τ 8
Κ-Τ20
Κ-Τ 19
Κ-Τ 18
Κ-Τ 15
Κ-Τ 14

8,480 ±110
8,020 ±90
8,010 ±360
9,240 ±130
8,720 ±400
7,380 ±100

Πίν.5 Καλαβασός - Τέντα: εξι από τις 16 ραδιοχρονολογήσεις της θέσης που
αποδεικνύουν τον πρώιμο αποικισμό της θέσης

