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VII

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια λεπτομερής μελέτη των δομικών υλικών και τεχνικών 

δόμησης που εμφανίζονται στην κυπριακή αρχιτεκτονική από τη Νεολιθική περίοδο μέχρι το 

τέλος της Ύστερης Χαλκοκρατίας και καταβάλλεται προσπάθεια προσδιορισμού της 

χρονολογικής τους εξέλιξης και της διαδοχικής τους χρήσης. Στόχος είναι η παρουσίαση, 

ανάλυση και μελέτη των υλικών και της σύστασής τους για να ερμηνευθούν οι λόγοι της 

επιλογής τους και να εντοπιστεί η προέλευση των πρώτων υλών. Μελετώνται επίσης οι 

τρόποι επεξεργασίας τους, οι μέθοδοι παρασκευής νέων προϊόντων καθώς και ο τρόπος 

χρήσης τους στις διάφορες κατασκευές. Αυτή η έρευνα αποσκοπεί στην κατανόηση της 

οικοδομικής τέχνης της προϊστορικής Κύπρου και στη μελέτη της οικοδομικής τεχνολογίας 

(και της πυροτεχνολογίας) που ήταν γνωστή την περίοδο αυτή.

Η μελέτη άντλησε υλικό τόσο από τις ανασκαφικές αναφορές για τους οικισμούς του νησιού 

όσο και από γενικές μελέτες σε θέματα υλικών σχετικά με την Κύπρο και τους γειτονικούς της 

πολιτισμούς. Η κυρίως έρευνα της διατριβής στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικές 

παρατηρήσεις και μετρήσεις αρχιτεκτονικών κατασκευών και κυρίως στη συλλογή δειγμάτων 

από διάφορους οικισμούς κάθε περιόδου, ως επίσης και από λατομεία, και στη μελέτη τους 

με τη βοήθεια σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης. Έγινε έτσι μια προσπάθεια κάλυψης ενός 

κενού που υπήρχε στην κυπριακή αρχαιολογία στο θέμα των δομικών υλικών της 

Προϊστορικής περιόδου.

Στην παρουσίαση της μελέτης αυτής θεωρήθηκε απαραίτητη η παρεμβολή ενός εισαγωγικού 

κεφαλαίου (Κεφάλαιο 1), που αποσκοπεί στην κάλυψη τριών βασικών θεμάτων - γεωλογία 

του νησιού, "ιστορικό" πλαίσιο και αρχιτεκτονική εξέλιξη - χρήσιμων για την κατανόηση του 

κυρίως θέματος των δομικών υλικών.

Η σύντομη περιγραφή της γεωλογίας κρίθηκε απαραίτητη για τον προσδιορισμό του 

γεωφυσικού περιβάλλοντος και των διαθέσιμων πρώτων υλών (πετρώματα και δάση) που 

φαίνεται να είχε εκμεταλλευτεί ο προϊστορικός άνθρωπος. Η σύντομη "ιστορική" αναδρομή 

σκοπό έχει να ορίσει το γενικό πλαίσιο της εποχής μέσα στο οποίο ο προϊστορικός 

άνθρωπος δημιουργεί το δομημένο του περιβάλλον. Υποβοηθείται έτσι η σύνδεση της 

εμφάνισης νέων υλικών και μεθόδων δόμησης με τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές 

αλλαγές που επιτελούνται κατά την υπό εξέταση περίοδο. Η αρχιτεκτονική ανάλυση δίδει σε 

συντομία την τυπολογία των διαφόρων οικοδομημάτων και περιγράφει τις επί μέρους 

κατασκευές, δίδοντας επίσης και μερικά στοιχεία για τη μορφολογία των κτιρίων και τον 

τρόπο οργάνωσης των οικισμών. Η αρχιτεκτονική αυτή ανάλυση υποβοηθεί τη σύνδεση των 

υλικών και των τρόπων δόμησης των επιμέρους κατασκευών με τα αντίστοιχα οικοδομήματα.

Το κύριο τμήμα της διατριβής περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των δομικών υλικών και 

τεχνικών και χωρίζεται σε επτά κεφάλαια. Στο κάθε κεφάλαιο περιγράφεται ένα υλικό ή μία 

ενότητα υλικών. Βασικότερα υλικά στην προϊστορική αρχιτεκτονική ήταν η πέτρα, ο πηλός, το

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Εισαγωγικό Σημείωμα VIII

ξύλο και ο ασβέστης, ενώ πιο περιορισμένη χρήση είχαν τα κεραμικά, η γύψος, οι χρωστικές 

και τα μέταλλα.

Τα έξι βασικά κεφάλαια του κύριου τμήματος είναι: η πέτρα, η οποία διακρίνεται στην 

πελεκητή και στους αργούς λίθους (Κεφάλαιο 2), οι ωμόπλινθοι και τα κεραμικά (Κεφάλαιο 3), 

τα επιχρίσματα και τα συνδετικά κονιάματα (πηλός, ασβέστης, γύψος) (Κεφάλαιο 4), οι 

χρωστικές (Κεφάλαιο 5), το ξύλο (Κεφάλαιο 6) και τα μέταλλα (Κεφάλαιο 7). Στο κεφάλαιο της 

πέτρας περιλαμβάνονται και δύο υποκεφάλαια, τα λατομεία εξόρυξής της και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία της. Σε κάθε κεφάλαιο αρχικά γίνεται περιγραφή του 

ίδιου του υλικού, της προέλευσής του και της προετοιμασίας του και ακολουθεί η παράθεση 

των τρόπων δόμησης και χρήσης του σε διάφορα τμήματα των οικοδομών (τοιχοποιίες, 

στέγες, δάπεδα). Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθενται μερικά προκαταρκτικά 

συμπεράσματα και συγκρίσεις με γειτονικούς λαούς και με στοιχεία της λαϊκής αρχιτεκτονικής 

(19ος και αρχές 20ου αι.). Ο παραλληλισμός με τη λαϊκή - παραδοσιακή αρχιτεκτονική έγινε 

λόγω των μεγάλων ομοιοτήτων των υλικών και των τεχνικών δόμησης που χρησιμοποιεί με 

τα αντίστοιχα προϊστορικά. Το τελευταίο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 8) περιλαμβάνει μερικά γενικά 

συμπεράσματα που αφορούν το σύνολο των υλικών.

Σε ξεχωριστά παραρτήματα παρατίθενται κάποιες πολύ πρώιμες γραπτές μαρτυρίες (αρχαίοι 

συγγραφείς) για θέματα υλικών καθώς και αναφορές περιηγητών για τα λατομεία του νησιού, 

οι μέθοδοι των εργαστηριακών αναλύσεων, μερικοί πίκανες των αποτελεσμάτων των 

αναλύσεων, οι επεξηγήσεις των κωδικών που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη και ένας 

κατάλογος και ερμηνεία γεωλογικών και τεχνικών όρων.

Για την ευκαιρία και τις δυνατότητες που μου δόθηκαν να εκπονήσω τη διατριβή αυτή θα 

ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ιδιαίτερα την Ερευνητική 

Μονάδα Αρχαιολογίας στην οποία εργάστηκα για τρία χρόνια ως Μεταπτυχιακός Συνεργάτης. 

Στη διαμόρφωση και στην όλη πορεία της εργασίας καθοριστική υπήρξε η σμβολή του 

Καθηγητή μου κ. Β. Καραγιώργη, ο οποίος επέβλεψε και καθοδήγησε τη διεξαγωγή της από 

το Φεβρουάριο του 1993 μέχρι σήμερα. Για την πολύτιμη βοήθεια, καθοδήγηση και 

συμπαράστασή του, του είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων και τον ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ 

επίσης τα μέλη και το προσωπικό του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και ιδιαίτερα τον 

Πρόεδρο του Καθηγητή κ. Δ. Μιχαηλίδη για όλη τη βοήθεια και συμπαράσταση που μου 

πρόσφεραν.

Στην πορεία της μελέτης υπήρξαν αρκετές δυσκολίες όπως η έλλειψη βιβλιογραφίας στο 

συγκεκριμένο θέμα και γενικότερα στα δομικά υλικά της κυπριακής αρχιτεκτονικής, η μη 

ύπαρξη καθιερωμένης τεχνικής ελληνικής ορολογίας (λόγω της πολύ περιορισμένης 

ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας) κ.ά. Η μη δυνατότητα επίσκεψης πολύ σημαντικών οικισμών 

του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου και η συντήρηση με σύγχρονα υλικά μεγάλου αριθμού 

αρχαιολογικών χώρων περιόριζε τη λήψη δειγμάτων με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις 

η έρευνα να στηρίζεται μόνο στις περιγραφές των ανασκαφικών εκθέσεων. Το θέμα επίσης
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της διατριβής καθιστούσε αναγκαία τη διεπιστημονική συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων - 

αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, γεωλόγων, χημικών κ.ά.

Στην προσπάθεια μου να ξεπεράσω τα προβλήματα αυτά βοήθησαν πολλοί. Πολύτιμη 

υπήρξε η συνεργασία του Τμήματος Γεωλογικών Μελετών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 

βοήθεια του προσωπικού του Τμήματος ήταν απαραίτητη στην ορθή και επιστημονική 

αναγνώριση των διαφόρων δομικών λίθων των οικισμών και των πετρωμάτων των 

λατομείων. Ευχαριστώ θερμά τον Δρα Γ. Κωνσταντίνου, Διευθυντή του Τμήματος για τις 

πολύτιμες συμβουλές που μου έδιδε καθόλη τη διάρκεια της μελέτης μου. Θα ήθελα ιδιαίτερα 

να ευχαριστήσω τον Δρα Κ. Ξενοφώντος, Ανώτερο Γεωλογικό Λειτουργό του Τμήματος, για 

την ουσιαστική βοήθεια που μου πρόσφερε τόσο επιτόπου στους διάφορους αρχαιολογικούς 

χώρους και στα λατομεία όσο και στο εργαστήριο (ορυκτολογική μελέτη δειγμάτων), καθώς 

και για τη διόρθωση του μεγαλύτερου μέρους των κειμένων μου.

Η πληρέστερη μελέτη και αναγνώριση της σύστασης και της προέλευσης των υλικών 

πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή σειράς εργαστηριακών αναλύσεων (χημικές, 

ορυκτολογικές, πετρογραφικές και θερμικές αναλύσεις, παρατήρηση με απλό μικροσκόπιο 

καθώς και με τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης, εφοδιασμένου με 

μικροαναλυτή, θερμικές αναλύσεις κ.ά.) σε εργαστήρια της Κύπρου και του εξωτερικού 

(Αθήνα, Ραβέννα, Λονδίνο). Για τη διεξαγωγή μεγάλου αριθμού χημικών αναλύσεων στο 

εργαστήριο χημικών αναλύσεων του Τμήματος Γεωλογικών Μελετών ευχαριστώ ιδιαίτερα τον 

Δρα Α. Χαραλαμπίδη, Ανώτερο Λειτουργό του Τμήματος. Τον ευχαριστώ επίσης για τις 

συζητήσεις που κάναμε κατά τη διάρκεια των αναλύσεων και τις χρήσιμες παρατηρήσεις του 

στα κείμενά μου. Ευχαριστώ επίσης τον τεχνικό του εργαστηρίου κ. Ε. Μακρίδη για τη 

διεξαγωγή των παραπάνω αναλύσεων και τον τεχνικό κ. Θ. Παναγιώτου για την παρασκευή 

λεπτών τομών αρκετών πετρωμάτων.

Περαιτέρω θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δρα Γ. Μανιάτη, Διευθυντή του Εργαστηρίου 

Αρχαιομετρίας του Εθνικού Κέντρου Ερευνών "Δημόκριτος" στην Αθήνα, και το υπόλοιπο 

προσωπικό του εργαστηρίου και ιδιαίτερα τους μεταπτυχιακούς ερευνητές κ. Κ. Σουβαντζή 

και κ. Κ. Πολυκρέτη για την άδεια χρήσης του εξοπλισμού του εργαστηρίου της Αρχαιομετρίας 

και για την πολύτιμη βοήθειά τους στη διεξαγωγή των αναλύσεων. Ευχαριστώ επίσης τον 

Δρα. Σ. Φιλιππάκη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Ακτινών X και τη μεταπτυχική φοιτήτρια κ. Ε. 

Φιλιππάκη για την άδεια χρήσης του εξοπλισμού του εργαστηρίου των ακτίνων X για την 

ανάλυση μεγάλου αριθμού δειγμάτων.

Ευχαριστώ επίσης τη Δρα Μ. Ματαράγκα, τον Δρα Β. Περδικάτση, και την κ. Ε. Δήμου της 

Διεύθυνσης Ορυκτολογίας - Πετρολογίας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 

Ερευνών στην Αθήνα για τις συμβουλές τους και τη χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου 

Ορυκτολογίας - Πετρολογίας για την παρασκευή λεπτών τομών και τη φωτογράφισή τους. 

Ευχαριστώ επίσης την κ. Παπαζέτη, υπεύθυνη του Εργαστηρίου Θερμικών Αναλύσεων του 

Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, για τη βοήθεια της στη διεξαγωγή 

θερμικών αναλύσεων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τον ερευνητή Δρα Μ.
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Macchiarola για τις θερμικές αναλύσεις δειγμάτων και για τις ερμηνείες των αποτελεσμάτων 

τους που έγιναν στο εργαστήριο C.N.R-IRTEC στη Ραβέννα.

Η συλλογή δειγμάτων από τους διάφορους αρχαιολογικούς χώρους έγινε με τη βοήθεια και τη 

συνεργασία του Τμήματος Αρχαιοτήτητων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα 

την Αρχαιολόγο Δρα Μ. Χατζηκωστή για την πολύτιμη βοήθεια της και την άδεια λήψης και 

ανάλυσης δειγμάτων καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό του Τμήματος. Ευχαριστώ επίσης 

θερμά τους υπεύθυνους των ανασκαφών για τη βοήθεια και συνεργασία τους. Συγκεκριμένα 

ευχαριστώ θερμά τους: Δρα A. Le Brun (Υπεύθυνος της ανασκαφής στη Χοιροκοιτία), Δρα G. 

Cadogan (Υπεύθυνος της ανασκαφής στο Μαρών\-Βούρνεζ), Δρα I. Todd (Υπεύθυνος της 

ανασκαφής στην Καλαβασό- Τέντα και Γενικός Υπεύθυνος του προγράμματος μελέτης της 

κοιλάδας του Βασιλικού), Δρα A. South (Υπεύθυνη της ανασκαφής στην Καλαβασό-/2!γ. 

Δημήτριοζ), Δρα J. Ε. Coleman (Υπεύθυνος της ανασκαφής στην Αλάμπρα-Μ3ί/7Τ£·ς), Δρα J. 

Webb και Δρα D. Frankel (Υπεύθυνοι της ανασκαφής στο Μαρκί-ΑΊώι//α) και Δρα P. Astrom 

(Υπεύθυνος της ανασκαφής στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ).

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Δρα Ε. Φιλοκύπρου για τις διορθώσεις των κειμένων 

κατά τη διάρκεια της διατριβής μου, τον φιλόλογο Μ. Χατζηαντωνίου για τις διορθώσεις του 

τελικού κειμένου της διατριβής μου και τον αγαπητό Ν. Ιωάννου για την πολύτιμη βοήθεια του 

στην επεξεργασία των κειμένων και των πινάκων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
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1. ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ

1.1. Γεωλογία και φυσικό περιβάλλον

1.1.1. Εισαγωγή

Στην εξέλιξη του πολιτισμού της Κύπρου, από τις πρώιμες ήδη περιόδους, πρωτεύοντα ρόλο 

έπαιξε η γεωγραφική της θέση, η άμεση γειτνίασή της με τους μεγάλους προϊστορικούς 

πολιτισμούς της Ανατολής, ο νησιωτικός της χαρακτήρας, οι ιδιαίτερες κλιματολογικές της 

συνθήκες, η γεωλογία της, ο ορυκτός της πλούτος - ιδιαίτερα τα πλούσια μεταλλεία χαλκού - 

και γενικότερα το φυσικό της περιβάλλον, τα πυκνά της δάση και οι αείρροες πηγές της.

Η Κύπρος είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου μετά τη Σικελία και τη Σαρδηνία. Έχει 

μέγιστο μήκος 225 χμ. από ανατολή σε δύση, μέγιστο πλάτος 97 χμ. από βορρά σε νότο και 

καλύπτει επιφάνεια 9251 τ.χμ. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Μεσογείου (Χαρ. 1) 

με γεωγραφικό πλάτος από 34° 33' μέχρι 35° 41' βόρεια του Ισημερινού και γεωγραφικό 

μήκος από 32° 17' μέχρι 34° 35' ανατολικά του Greenwich. Απέχει 72 χμ. από την Τουρκία, 

104 χμ. από τη Συρία, 348 χμ. από την Αίγυπτο και 266 χμ. από την Ελλάδα (Καστελλόριζο).

Η θέση της αυτή βοήθησε στην ανάπτυξη στενών σχέσεων με τους γειτονικούς πολιτισμούς 

Ανατολής και Δύσης, αφού αποτελούσε μάλιστα διαμετακομιστικό σταθμό εμπορίου. 

Παράλληλα όμως την οδήγησε σε περιπέτειες, αφού ανέκαθεν υφίστατο επιθέσεις και 

επιδρομές από τους ισχυρούς της γείτονες. Η Κύπρος από τις πρωιμότερες περιόδους της 

αρχαιότητας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της 

Μεσογείου.

1.1.2. Γεωλογία 1

Η εμφάνιση της Κύπρου αποδίδεται στην ανοδική κίνηση του ωκεάνειου φλοιού και του 

ανώτερου μανδύα της γης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία οφειλόταν στην 

κατάδυση της Αφρικανικής πλάκας ή άλλης μικρότερης πλάκας κάτω από την Ευρασιατική, με 

αποτέλεσμα την αποκοπή του ωκεανείου φλοιού και μέρους του ανώτερου μανδύα της γης 

και τη σχετικά ταχεία ανύψωσή του (Χαρ. 2, Σχ. 1). Μία επιπλέον ανυψωτική δύναμη, που 

φαίνεται επίσης να συνδέεται με την εμφάνιση του νησιού, αποδίδεται στην εφυδάτωση 

γνωστή σαν σερπεντινίωση του χαρτζβουργίτη, δηλ. του πετρώματος του ανώτερου μανδύα 

της γης. Σαν αποτέλεσμα της σερπεντινίωσης αυτής, που προήλθε από τη διείσδυση νερού 

κατά τη διάρκεια της κατάδυσης της Αφρικανικής πλάκας, το μητρικό πέτρωμα απέκτησε 

μεγαλύτερο όγκο και ανυψώθηκε σταδιακά.

1 Για τη γεωλογία της Κύπρου βλ. Ξενοφώντος 1997, 14-52· Παναγίδης 1997, 59-781 Κωνσταντίνου 
1992,13-29- Παναγιώτου 1986, 11-20· Καρούζης 1979- Bear 1963, 162-168- Bellamy and Jukes-Browne 
1927.
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 2

Το νησί μπορεί γεωλογικά και γεωμορφολογικά να χωριστεί σε τρεις ζώνες (Χαρ. 3,4): την 

οροσειρά του Πενταδάκτυλου στα βόρεια, την οροσειρά του Τροόδους στα νότια και την 

πεδιάδα της Μεσαορίας μεταξύ των δύο οροσειρών. Το νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού 

καταλαμβάνει η ζώνη των πετρωμάτων των Μαμωνιών, η οποία διαφέρει γεωλογικά από το 

υπόλοιπο νησί.

1.1.2.1. Οροσειρά του Πενταδάκτυλου

Η οροσειρά του Πενταδάκτυλου βρίσκεται σε απόσταση 8 περίπου χμ. από τις βόρειες ακτές 

του νησιού, έχει μέσο πλάτος 5 χμ. και αποτελείται από μια σειρά βουνοκορφών με υψόμετρο 

700-1024 μ. (Χαρ. 4). Η στενή παράκτια ζώνη, βόρεια της οροσειράς, έχει αμφιθεατρική 

τοπογραφία, αποτέλεσμα διαφόρων αναβαθμίδων που προήλθαν από τις περιοδικές 

ανυψώσεις του νησιού.

Η οροσειρά, γεωλογικά αποτελείται από μια σειρά αλλοχθόνων και αυτοχθόνων ιζηματογενών 

πετρωμάτων ηλικίας από 250 εκατομμύρια (Πέρμιος εποχή) μέχρι 15 εκατομμύρια χρόνια 

(Μέση Μειόκαινη) (Χαρ. 5). Κατά τη διάρκεια της μακράς τεκτονικής ιστορίας, η οροσειρά 

ανυψώθηκε σε τρεις διαδοχικές φάσεις πάνω από τη θάλασσα, διαβρώθηκε, βυθίστηκε και 

τελικά ανυψώθηκε πριν 1,8 εκατομμύρια χρόνια (Πλειόκαινη-Πλειστόκαινη περίοδος).

Τα αρχαιότερα πετρώματα της οροσειράς αποτελούνται από μια σειρά συμπαγών σκληρών 

ανακρυσταλλωμένων ασβεστόλιθων2 και δολομιτών (σχηματισμοί Καντάρας, Δικώμου, 

Συγχαρί και Αγ. Ιλαρίωνα), έντονα όμως διαρρηγμένων και κατακερματισμένων. Πάνω από 

τους ασβεστόλιθους υπέρκειται με εμφανή ασυμφωνία σειρά κρητίδων (κιμωλίες) και μαργών 

με παρεμβολές ζωνών βασικής σύστασης "πίλλοου-λάβες" (σχηματισμός Λαπήθου). 

Ακολουθούν θραύσματα αρχαιότερων ασβεστολιθικών πετρωμάτων (κλαστικά ιζήματα) και 

ολιστόλιθοι (φλύσχης της Καλογραίας-Αρδάνων). Βόρεια και νότια της οροσειράς έχουν 

εναποτεθεί ιζήματα μεγάλου πάχους από εναλλασσόμενες στρώσεις αργίλων, μαργών και 

ψαμμιτών (σχηματισμός Κυθρέας). Τέλος, ασβεστολιθικές μάζες βρίσκονται είτε 

ενσωματωμένες σε νεότερα ιζήματα είτε εναποτιθέμενες πάνω σε αυτά.

1.1.2.2. Οροσειρά του Τροόδους

Η οροσειρά του Τροόδους είναι το βασικότερο τοπογραφικό και γεωλογικό χαρακτηριστικό 

του νησιού, καλύπτει έκταση 3200 τ.χμ., έχει μέγιστο ύψος 1951 μ. και αποτελεί τον πυρήνα 

γύρω από τον οποίο σχηματίστηκε η Κύπρος (Χαρ. 4, 5).

2Στην Κύπρο δεν παρατηρούνται μάρμαρα αλλά ανακρυσταλλωμένοι ασβεστόλιθοι των οποίων ο 
βαθμός μεταμόρφωσης είναι μικρότερος από εκείνο των μαρμάρων. Οι ανακρυσταλλωμένοι 
ασβεστόλιθοι του Πενταδάκτυλου χρησιμοποιήθηκαν για παραγωγή ασβέστη, αδρανών και ψηφίδων. 
Σε περιορισμένες μόνο περιπτώσεις εξορύσσονταν ογκόλιθοι που χρησιμοποιήθηκαν μετά από 
τεμαχισμό στην παραγωγή πλακών επένδυσης δαπέδων και τοίχων. Στην υπόλοιπη Κύπρο υπάρχουν 
μικρές μεμονωμένες εμφανίσεις ανακρυσταλλωμένων ασβεστόλιθων στο σύμπλεγμα των Μαμωνιών 
στην επαρχία Πάφου.
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 3

Το Τρόοδος, με τον πλούτο των μεταλλευτικών του κοιτασμάτων, διαδραμάτισε πρωτεύοντα 

ρόλο στην πολιτιστική εξέλιξη του νησιού και συνέβαλε στην οικονομική του ανάπτυξη. 

Επίσης, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το κλίμα του νησιού, βοηθά την ανάπτυξη των δασών και 

αποτελεί πηγή ποταμών, απαραίτητων για την καλλιέργεια των πεδιάδων.

Η οροσειρά του Τροόδους αποτελείται από πετρώματα του οφιολιθικού3 συμπλέγματος, που 

είναι πολύ πλούσια κυρίως σε κοιτάσματα χαλκού (χαλκούχοι σιδηροπυρίτες), αμιάντου και 

χρωμίτη. Το οφιολιθικό αυτό σύμπλεγμα περιλαμβάνει από κάτω προς τα πάνω την εξής 

σειρά πετρωμάτων: χαρτζβουργίτη, πλουτώνεια υπερβασικά και βασικά πετρώματα 

(δουνίτες, βερλίτες, πυροξενίτες, γάββροι, πλαγιογρανίτες), σύστημα πολλαπλών φλεβών ή 

διαβάση4 (βασαλτικές και δολεριτικές φλέβες), σειρά "πίλλοου-λάβες" και ιζήματα (Σχ. 2). Στον 

κατώτερο ορίζοντα των λαβών εμφανίζεται το ορυκτό σελαδονίτης σε μορφή ακανόνιστων 

φλεβών.6

Το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Τροόδους θεωρείται από τις πιο πλούσιες περιοχές του κόσμου 

σε χαλκό ανά μονάδα επιφάνειας και η εκμετάλλευσή του κατά την αρχαιότητα έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του νησιού. Οι χαλκούχοι σιδηροπυρίτες, που αποτελούσαν 

πάντοτε τα πιο σημαντικά μεταλλεύματα του νησιού, βρίσκονται αποκλειστικά στις περιοχές 

των λαβών σε διάφορες τοποθεσίες όπως στη Σκουριώτισσα, στο Μιτσερό, στην Ταμασό, 

στην Καλαβασό, στη Λίμνη και στο Μαυροβούνι. Με τα κοιτάσματα των χαλκούχων 

σιδηροπυριτών συνδέονται άμεσα μερικά κοιτάσματα ώχρας,6 που παρατηρούνται κυρίως 

στη Σκουριώτισσα, το Μαθιάτη και την Καλαβασό (Χαρ. 6).

1.1.2.3. Πεδιάδα της Μεσαορίας

Καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του νησιού, έχει χαμηλό σχετικά υψόμετρο (μέχρι 180 μ.) και 

διαβρέχεται από χειμάρρους (Γιαλιάς, Πεδιαίος). Τα πετρώματα της πεδιάδας αυτής είναι 

αυτόχθονα και σχηματίστηκαν όταν η περιοχή βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη μεγάλη ποικιλία απολιθωμένων θαλασσίων 

οστράκων που παρατηρούνται στο εσωτερικό τους.

Το βόρειο τμήμα της πεδιάδας της Μεσαορίας έχει λοφώδη τοπογραφία και καλύπτεται από 

πετρώματα του σχηματισμού του φλύσχη της Κυθρέας, με εναλλασσόμενα στρώματα

30  όρος "οφιόλιθος" προήλθε από τις λέξεις όφις και λίθος και χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει μια 
κατηγορία πετρωμάτων με γκριζοπράσινο χρώμα, που ομοιάζουν πολύ με δέρμα φιδιού.

40  διαβάσης, ο γάββρος και άλλα πυριγενή πετρώματα του Τροόδους χρησιμοποιήθηκαν ευρέως κατά 
την Προϊστορική περίοδο όχι μόνο στην οικοδομική αλλά και στην κατασκευή διαφόρων αντικειμένων 
καθημερινής χρήσης

5 Ο σελαδονίτης αποτελεί το κύριο συστατικό του πρασινοχώματος (terra verde) το οποίο 
χρησιμοποιείται ως χρωστική ύλη.

6Η ώχρα είναι ορυκτή εύθραυστη άργιλος που συνίσταται από μείγμα οξειδίων και υδροξειδίων του 
σιδήρου και ουσίες αργιλώδεις, αμμώδεις ή ασβεστιτικές, αναμεμειγμένες με προσμείξεις φωσφορικού 
οξέως και μαγγανίου. Παρουσιάζει διάφορους τόνους χρωμάτων, κυρίως κίτρινο και σπανιότερα 
κόκκινο, και χρησιμοποιήθηκε ανέκαθεν ως χρωστική ύλη. Το χρώμα της οφείλεται στην περιεκτικότητα 
της σε οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου.

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 4

αργίλων, μαργών και ψαμμιτών, ενώ το νότιο τμήμα αποτελείται από σειρά ιζηματογενών 

πετρωμάτων, γνωστά ως η ιζηματογενής περιφερειακή σειρά του Τροόδους.

Τη βάση της ιζηματογενούς σειράς καταλαμβάνει ο σχηματισμός Πέρα Πεδιού που επικάθεται 

πάνω στις "πίλλοου-λάβες" του Τροόδους και περιλαμβάνει λεπτές ασυνεχείς στρώσεις από 

φαιόχωμα7 (terra umbra) (Σχ. 3). Ακολουθούν ραδιολαρίτες, ραδιολαριτικοί πηλίτες και 

μπεντονίτες.8 Στη νοτιοδυτική περιοχή της πεδιάδας, τους μπεντονίτες διαδέχονται 

ηφαιστειοκλαστικοί πηλίτες και άμμοι του σχηματισμού Καναβιούς. Ακολουθεί ο σχηματισμός 

Λευκάρων (σειρά ασβεστούχων ιζημάτων), που αποτελείται από άσπρες ή ροζ λεπτές 

πλακοειδείς μάργες και κρητίδες, κερατόλιθους, συμπαγείς κρητίδες και τέλος σχιστές 

κρητίδες και μάργες. Στη νοτιοδυτική και νοτιοανατολική Κύπρο οι κρητίδες του σχηματισμού 

Λευκάρων επικαλύπτονται σε ορισμένες περιοχές από υφαλογενείς ασβεστόλιθους του 

σχηματισμού Τέρρας.

Το σχηματισμό αυτό διαδέχεται προς τα πάνω ο σχηματισμός Πάχνας, μια σειρά 

ασβεστούχων ιζημάτων που αποτελείται από εναλλασσόμενες στρώσεις κρητίδων, μαργών 

κρεμώδους χρώματος και κυρίως ασβεστιτικούς ψαμμίτες9 χρώματος κιτρινωπού ή καφέ. Οι 

ψαμμίτες του σχηματισμού αυτού είναι κυρίως βιογενή ιζηματογενή λεπτόκοκκα ή 

χοντρόκοκκο πετρώματα και έχουν υψηλό ποσοστό πυριτίου. Υφαλογενείς ασβεστόλιθοι του 

σχηματισμού Κορωνιάς αναπτύσσονται σε ορισμένες περιοχές στο άνω μέρος του 

σχηματισμού Πάχνας. Ο σχηματισμός Κορωνιάς θεωρείται παράλληλη φάση των άνω 

ιζημάτων του σχηματισμού Πάχνας και αποτελείται από συμπαγείς, σκληρούς, υφαλογενείς 

κοραλλιογενείς ασβεστόλιθους,10 εν μέρει ανακρυσταλλωμένους, οι οποίοι περιέχουν σχετικά 

υψηλά ποσοστά μαγνησίου και περιλαμβάνουν στο εσωτερικό τους γαστρόποδα, άλγες, 

κοράλλια, πρωτόζωα και σπασμένα όστρακα. Το χρώμα τους είναι είτε ασπρώδες προς 

κρεμώδες (νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού) είτε γκριζωπό-ασπρώδες μέχρι ελαφρώς καφέ 

(νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού).

7Το φαιόχωμα βρίσκεται στα σημεία επαφής λαβών με ιζηματογενή πετρώματα και εμφανίζεται κυρίως 
στην περιοχή των Τρούλλων. Είναι ίζημα πλούσιο σε οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου και του 
μαγγανίου. Εμφανίζει διάφορες αποχρώσεις από κιτρινο-καφέ μέχρι μαύρο. Χρησιμοποιήθηκε κατά την 
αρχαιότητα για παραγωγή ορυκτών χρωμάτων.

8 Ο μπετονίτης είναι αργιλικό έδαφος του οποίου κύριο συστατικό είναι το ορυκτό μοντμοριλλονίτης. 
Μπορεί επίσης να περιέχει άστριους, χαλαζία, βιοτίτη και αργιλοπυριτικά ορυκτά όπως ιλλίτη και 
καολινίτη. Μια βασική του ιδιότητα είναι η διόγκωσή του με την απορρόφηση νερού και η συρρίκνωση 
του με την αποβολή νερού. Στην Κύπρου υπάρχουν εκτεταμένα κοιτάσματα μπετονίτη τα οποία 
βρίσκονται στην επαφή των λαβών με τα ιζηματογενή πετρώματα.

9Οι ασβεστιτικοί ψαμμίτες του σχηματισμού Πάχνας είναι πολύ κατάλληλο οικοδομικό υλικό. Λατομεία 
τέτοιων πετρωμάτων παρατηρούνται στην επαρχία Λάρνακας: στην Τόχνη (η πέτρα της οποίας 
ονομάζεται "πέτρα της Τόχνης"), στην επαρχία Αμμοχώστου: στη Δερύνεια και στην επαρχία Λεμεσού: 
στις περιοχές των Κιβίδων, στο Πραστειόν Αυδήμου, στην Αγ. Φύλα και στο Κούριον (Χαρ. 6).

10Οι υφαλογενείς ασβεστιτικοί ψαμμίτες ήταν πηγή πέτρας καλής ποιότητας τόσο στην αρχιτεκτονική 
όσο και στην κατασκευή αγαλμάτων. Τέτοια πετρώματα παρατηρούνται βόρεια του Τροόδους, γύρω 
από το Μιτσερό και την Αγροκήπιά, νότια της Αμμοχώστου στο ακρωτήρι της Πύλας και πιο δυτικά 
κοντά στον Αλαμινό, βορειοδυτικά του Ψεματισμένου, στο Μαρί και στις ακτές της Αμαθούντας (Χαρ. 6).
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 5

Τα κοιτάσματα γύψου που βρίσκονται πάνω από τα ασβεστολιθικά πετρώματα του 

σχηματισμού Πάχνας, και αποτελούνται από ακανόνιστες στρώσεις και φακούς ποικίλου 

πάχους και καθαρότητας ανήκουν στο σχηματισμό Καλαβασού. Μεταξύ των κρητίδων του 

σχηματισμού Πάχνας και της γύψου παρεμβάλλεται μια μεταβατική ζώνη από κρητίδες και 

μάργες που περιέχουν και σημαντική ποσότητα γύψου. Σε μια περίπτωση κοντά στο χωριό 

Μαρώνι, μεταξύ της γύψου και των υπερκείμενων ασβεστόλιθων, εντοπίστηκε μικρό κοίτασμα 

σελεστίτη (θειϊκό στρόντιο).

Η γύψος της Κύπρου11 εμφανίζεται σε τρεις κυρίως μορφές: σε συμπαγή (σακχαροειδής), σε 

κρυσταλλική μορφή (σελενίτης) και σε στρώσεις (γυψομάρμαρο). Η συμπαγής γύψος που 

εμφανίζεται πολύ συχνά στο νησί, έχει χρώμα καφέ, γκριζωπό, πρασινωπό ή άσπρο με 

κόκκους μεσαίου ή μικρού μεγέθους. Ο σελενίτης συνυπάρχει με τη συμπαγή γύψο, είναι 

άχρωμος-διαφανής και αποτελείται από γυαλιστερούς κρυστάλλους μεγάλου μεγέθους. Τα 

γυψομάρμαρα βρίσκονται ανάμεικτα με τη συμπαγή γύψο, έχουν χρώμα καφέ, άσπρο ή 

γκριζωπό και χωρίζονται εύκολα σε λεπτές στρώσεις.12

Ακολουθεί ο σχηματισμός της Λευκωσίας, ο οποίος αποτελείται κυρίως από μάργες, 

ψαμμιτικές μάργες, ασβεστιτικούς ψαμμίτες και κροκάλες. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο 

σχηματισμός Λευκωσίας επικαλύπτεται από το σχηματισμό Αθαλάσσας, ο οποίος αποτελείται 

από ασβεστιτικούς ψαμμίτες και άμμους. Οι ασβεστιτικοί ψαμμίτες του σχηματισμού αυτού 

(Λευκωσίας-Αθαλάσσας) έχουν συνήθως ανοικτό κίτρινο μέχρι κοκκινο-καφέ χρώμα και 

αποτελούνται κυρίως από απολιθωμένα τεμάχια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με 

ασβεστιτικό υλικό και περιέχουν, επίσης, μικρή ποσότητα άλλων ορυκτών (χαλαζίας, άστριοι, 

επίδοτο, χλωρίτης, και ορυκτά του σιδήρου). Η υφή του πετρώματος διαφέρει από περιοχή 

σε περιοχή, έχει κόκκους μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους και η συνεκτικότητά του κυμαίνεται 

από συμπαγές μέχρι εύθραυστο.13 Το πέτρωμα αυτό καλύπτει μεγάλη έκταση στο νησί14 και

11Η Κύπρος θεωρείται μία από τις πλουσιότερες χώρες σε γύψο, με τεράστια επιφανειακά κοιτάσματα 
υψηλής ποιότητας, διασκορπισμένα σε ολόκληρο το νησί. Τέτοια κοιτάσματα παρατηρούνται σε 
περιοχές της Λάρνακας (Αραδίππου, Καλόν Χωριό, Τόχνη, Καλαβασός, Ψεματισμένος), της Λεμεσού 
(Άγ. Αθανάσιος, Μουτταγιάκα, Γερμασόγεια) και της Πάφου (Αξύλου, Αμαργέτη, Λεμώνα, Χούλου) 
(Χαρ. 6).

12Η ιδιότητα αυτή των γυψομάρμαρων οδήγησε ανέκαθεν στην ευρεία χρήση τους στην οικοδομική, 
κυρίως στην κατασκευή δαπέδων. Η συμπαγής και κρυσταλλική γύψος χρησιμοποιήθηκε επίσης σε 
μεγάλο βαθμό ως οικοδομικό υλικό για την παρασκευή κυρίως επιχρισμάτων και συνδετικών 
κονιαμάτων.

130  ασβεστιτικός αυτός ψαμμίτης (γνωστός και ως πωρόλιθος της Λευκωσίας) χρησιμοποιήθηκε 
ευρέως στην οικοδομική από τους προϊστορικούς χρόνους, σε μεγαλύτερο όμως βαθμό τον τελευταίο 
αιώνα στη λαϊκή αρχιτεκτονική. Η επιφάνεια της πέτρας αυτής σκληραίνει αρκετά εύκολα όταν μείνει 
εκτεθειμένη στον ατμοσφαιρικό αέρα λόγω της μεταφοράς ασβεστίτη από το εσωτερικό της στην 
εξωτερική επιφάνεια, όπου ο ασβεστίτης ανακρυσταλλώνεται δημιουργώντας μια σκληρή κρούστα.

14Πετρώματα του σχηματισμού αυτού, κατάλληλα για την οικοδομική, παρατηρούνται κοντά στη 
Λευκωσία (στα δυτικά στο Γερόλακκο, στο Μάμμαρι, στη Φιλιά και στην Κυρά και στα νοτιοανατολικά 
στο Γέρι και στον Άγ. Σωζόμενο), στην ίδια την πόλη της Λευκωσίας (στην Αγλαντζιά, στην Αγ. 
Παρασκευή, στη Δασούπολη και στην Ακρόπολη), στην περιοχή της Λάρνακας (στην Ορόκλινη, στα 
Κελλιά και στην Πύλα), στην περιοχή της Κερύνειας (κατά μήκος των ακτών, στην ίδια την πόλη και στο 
Βαβυλά) και στην περιοχή της Αμμοχώστου (νοτιοανατολικά του Παραλιμνίου, στα Γαστριά, στην Κώμα 
του Γιαλού, στον Κοιλάνεμο, στον Άγ. Θύρσο, στο Ριζοκάρπασο, στην Επτακώμη, στο Δαυλό και 
ανατολικά του Στρογγυλού) (Χαρ. 6).
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συχνά εμφανίζεται σε στρώσεις μικρού σχετικά πάχους με παρουσία μερικών ασυνεχειών και 

άλλων προσθέτων.

Η καφκάλλα και η χαβάρα  παρατηρούνται ευρέως στο νησί, ιδιαίτερα στην πεδιάδα της 

Μεσαορίας. Η καφκάλλα; είναι μια σκληρή ασβεστολιθική κρούστα και βρίσκεται συνήθως 

πάνω από τη χαβάρα, η οποία είναι ένα μαλακό και εύθραστο ιζηματογενές πέτρωμα. Η 

καφκάλλα και η χαβάρα  ονομάζονται και δευτερογενείς ασβεστόλιθοι εξαιτίας του τρόπου 

δημιουργίας τους από διάφορα ασβεστολιθικά πετρώματα λόγω της διάβρωσης και διάλυσης 

ποσοστού ανθρακικού ασβεστίου από το νερό της βροχής κατά το χειμώνα και της 

επαναδημιουργίας του κατά την εξάτμιση του νερού το καλοκαίρι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, στο άνω μέρος της χαβάρας δημιουργείται ένα στρώμα 

κόκκινης αργιλώδους γης ( terra-rosa) (Xenophontos 1988, 475-477) (Σχ. 4-5).

Τέλος, ένα μεγάλο τμήμα της πεδιάδας της Μεσαορίας καλύπτεται με σύγχρονες αλλουβιακές 

αποθέσεις (χαλίκια, άμμοι, πηλοί) (Σχ. 3).

1.1.2.4. Σύμπλεγμα των Μαμωνιών

Στην επαρχία Πάφου παρατηρείται μια σειρά αλλοχθόνων πετρωμάτων 

(συμπεριλαμβανομένων και μεταμορφωσιγενών), τα οποία είναι πολύ παλαιότερα, από τα 

υπόλοιπα του νησιού και εναποτέθηκαν στη θέση τους κατά την καταβύθιση της 

Αφρικοαραβικής πλάκας. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει θαλάσσια ιζήματα, οφιολιθικά 

πετρώματα ("πίλλοου-λάβες", σερπεντινίτες, κερατόλιθοι) και διάφορα μεταμορφωσιγενή 

πετρώματα (σχιστόλιθοι, ανακρυσταλλωμένοι ασβεστόλιθοι, φυλλίτες, αμφιβόλιθοι) (Χαρ. 5).

1.1.3. Δασικός πλούτος15

Η Κύπρος κατά την αρχαιότητα ήταν σχεδόν εξολοκλήρου καλυμμένη με δάση, τα οποία 

απλώνονταν τόσο στα βουνά όσο και στις πεδιάδες. Αντίθετα, σήμερα τα δάση καλύπτουν 

μόνο το 19% περίπου της ολικής επιφάνειας του νησιού και περιορίζονται κυρίως στις 

οροσειρές του Τροόδους και του Πενταδάκτυλου.

Αναφορά στη χλωρίδα της Κύπρου γίνεται από τους Ομηρικούς χρόνους, και η Κύπρος 

ονομάζεται από τον Όμηρο "πράσινο νησί" εξαιτίας των άφθονων δασών της. Στη μεγάλη 

έκταση των δασών του νησιού καθώς και στην ύπαρξη διαφόρων ειδών δένδρων (πεύκη, 

κέδρος, πλάτανος, καρυδιά, ελιά κ.ά) αναφέρονται αρχαίοι συγγραφείς όπως ο Στράβων, ο 

Θεόφραστος, ο Πλίνιος και ο Διοσκουρίδης (βλ. Παράρτημα 2). Παρόλο που οι αναφορές 

αυτές μπορεί να μην είναι πάντοτε επιστημονικά τεκμηριωμένες, παρέχουν πολύτιμες 

πληροφορίες για την παρουσία ορισμένων φυτών και για το είδος της βλάστησης που 

επικρατούσε. Σχετικά πρόσφατα, έγιναν σημαντικές επιστημονικές μελέτες για τη σύγχρονη

15Για τα δάση της Κύπρου βλ. Δανιήλ 1992, 57-65· Δελλάς 1992, 42-56' Θεοφάνους 1986, 188-199- 
Καρούζης 1979- Unwin 1927.
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κυπριακή χλωρίδα,16 ενώ παράλληλα άρχισαν προσπάθειες έρευνας της κυπριακής χλωρίδας 

που υφίστατο στο νησί κατά την αρχαιότητα (παλαιοβοτανικές μελέτες).

Τα δάση φαίνεται πως διαδραμάτισαν διαχρονικά σημαντικό ρόλο στην κοινωνικο-οικονομική 

ζωή του νησιού (Θεοφάνους 1986, 189). Από την Προϊστορική περίοδο τα δάση 

προσφέρονταν για κυνήγι, ενώ παράλληλα προμήθευαν τον άνθρωπο με ξυλεία απαραίτητη 

για το κτίσιμο οικισμών. Μεγάλες επίσης ποσότητες ξύλου καίονταν για την παραγωγή 

θερμότητας στις οικίες, για το ψήσιμο φαγητού, καθώς και για την παρασκευή κονιαμάτων 

(ασβέστης και γύψος) όπως και για το ψήσιμο κεραμικών.

Από την περίοδο της Χαλκοκρατίας τεράστιες ποσότητες ξυλείας καίονταν επιπλέον για την 

παραγωγή ενέργειας για τη φρύξη, την τήξη και επεξεργασία του χαλκού. Σύμφωνα με 

υπολογισμούς που έγιναν,17 για την παραγωγή 200000 τόνων χαλκού σε μια περίοδο γύρω 

στα 3000 χρόνια χρειάζονταν 60 000 τόνοι κάρβουνο (1 200 000 000 κυβικά μ. ξύλου πεύκης). 

Για την παραγωγή αυτή χρειάστηκε να καταστραφούν 150 000 τ.χμ. δασικής γης, έκταση 

δεκαεξαπλάσια του μεγέθους του νησιού. Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται πως τα δάση του 

νησιού αναπαράγονται συνεχώς, προμηθεύοντας έτσι αυτές τις τεράστιες ποσότητες ξυλείας.

Μεγάλη εκμετάλλευση των δασών γινόταν επίσης από τους προϊστορικούς χρόνους για την 

κατασκευή πλοίων. Αργότερα, την εποχή των Φοινίκων, των Ασσυριών, του Μ. Αλεξάνδρου 

και των Πτολεμαίων, η εκμετάλλευση έγινε εντονότερη. Συνεχίστηκε δε και κατά το Μεσαίωνα 

από τους Λουζινιανούς και τους Ενετούς. Κατά την περίοδο της Τουρκικής κυριαρχίας τα 

δάση υπέστησαν τεράστιες καταστροφές. Οι Βρετανοί φαίνεται πως ήταν οι πρώτοι που 

έδωσαν σημασία στην προστασία και τη διατήρηση των δασών του νησιού. Μετά την 

Ανεξαρτησία συνεχίζεται μία ορθολογιστική δασοπονική εργασία, με αποτέλεσμα η έκταση 

των δασών να αυξάνεται σταδιακά.

Τα δασικά δένδρα που παρατηρούνται σήμερα στο νησί χωρίζονται σε δύο κύριες ομάδες: τα 

κωνοφόρα, που αποτελούν το 90% των δασών και τα πλατύφυλλα, που αποτελούν μόνο το 

10%.

Το κυριότερο κωνοφόρο και σημαντικότερο δασοπονικό είδος στο νησί είναι η τραχεία πεύκη 

{pinus brutia) ή αγριόπευκος (με ύψος από 12-30 μ.), που φυτρώνει στα δάση του Τροόδους 

και της Πάφου σε υψόμετρο μέχρι 1200 μ. Η μαύρη πεύκη ή μαντόπευκος [pinus nigra) 

(ύψους 17-35 μ.) ευδοκιμεί σε μεγαλύτερα υψόμετρα, άνω των 1200 μ., ενώ η κοινή πεύκη 

(pinus ha/epensis) ευδοκιμεί σε χαμηλές πεδινές περιοχές, μαζί με την ήμερη πεύκη (pinus 

pinea).

Άλλα δασικά είδη που παρατηρούνται στο νησί είναι ο κέδρος, το κυπαρίσσι και ο αόρατος. Ο 

ενδημικός κέδρος (cedrus iibani/cedrus brevifoiia) έχει ύψος 20-30 μ. και συναντάται κυρίως

16Την πιο ολοκληρωμένη και επιστημονική, σύγχρονη μελέτη της χλωρίδας της Κύπρου αποτελεί το 
βιβλίο του R.D. Meikle (1977, 1985).

17Οι υπολογισμοί αυτοί έγιναν από τον Δρα Γ. Κωνσταντίνου (1992, 25).
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στα δάση της Πάφου σε υψόμετρο 900-1400 μ. Το κυπαρίσσι (cupressus sempervirens) έχει 

ύψος 15-30 μ. και φυτρώνει σε πολλές περιοχές, κυρίως στη βόρεια οροσειρά του 

Πενταδάκτυλου σε υψόμετρο μέχρι 1200 μ. Ο αόρατος παρατηρείται από τα παράλια μέχρι 

την κορυφή του Τροόδους (Όλυμπος) σε διαφορετικές ποικιλίες: το φοινικικό αόρατο 

(juniperus Phoenicia) ύψους μέχρι 10 μ., που ευδοκιμεί από την επιφάνεια της θάλασσας 

μέχρι υψόμετρο 350 μ., τον ακανθωτό αόρατο (Juniperus oxycedrus) ύψους μέχρι 8 μ., σε 

υψόμετρο 900-1500μ., τον αόρατο της Μαδαρής (Juniperus exceisa) ύψους μέχρι 2 0 μ., σε 

υψόμετρο από 1200-1600 μ., και τον αόρατο του Τροόδους (Juniperus phoetidissima), ύψους 

από 10-20 μ., σε υψόμετρο από 1 500 μ. μέχρι την κορυφή του Τροόδους.

Τα κυριότερα είδη πλατύφυλλων που παρατηρούνται είναι ο πλάτανος (piatanus oriental'll) 

και ο σκλήδρος [a in  us orienta/is) σε περιοχές με άφθονο νερό, κυρίως σε κοίτες ποταμών, η 

λατζιά (quercus alnifolia) και η δρυς ή βαλανιδιά (quercus iusitanica) κυρίως στις δυτικές 

περιοχές σε μέτρια υψόμετρα, η αντρουκλιά (arbutus unedo), ο σφένταμνος (acer 

obtusifoiium), η τριμιθιά (pistacia terenbinthus) κ.ά.
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1.2. Ιστορικό πλαίσιο18

1.2.1. Εισαγωγή

Η Προϊστορική εποχή χωρίζεται σε τρεις κύριες περιόδους: τη Νεολιθική, τη Χαλκολιθική 

περίοδο και την Εποχή του Χαλκού. Η τελευταία χωρίζεται σε τρεις επιμέρους περιόδους την 

Πρώιμη, Μέση και Ύστερη Χαλκοκρατία.19 Στον παρακάτω πίνακα δίδονται οι βασικότερες 

περίοδοι της Προϊστορικής Κύπρου:20

Πίνακας 1. Κυριότεροι περίοδοι της Προϊστορίας της Κύπρου.

Προνεολιθική περίοδος Τέλος 9ης χιλιετίας
Νεολιθική περίοδος ΙΑ-ΙΒ 7500-5900/5600 π.Χ.

II 4600-3900 π.Χ.
Χαλκολιθική περίοδος I 3900-3500 π.Χ.

II 3500-2500 π.Χ.
Μεταβατική περίοδος- 
Πολιτισμός της Φιλιάς

2500-2300 π.Χ.

Πρώιμη Χαλκοκρατία I 2300-2100 π.Χ.
II 2100-2000 π.Χ.
III 2000-1900 π.Χ.

Μέση Χαλκοκρατία 1900-1650 π.Χ.
Ύστερη Χαλκοκρατία ΙΑ 1650-1575 π.Χ.

IB 1575-1475 π.Χ.
ΙΙΑ 1475-1400 π.Χ.
11Β 1400-1325 π.Χ.
ΙΙΓ 1325-1225 π.Χ.
II ΙΑ 1225-1125 π.Χ.
111Β 1125-1050 π.Χ.

Τα αρχαιότερα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στο νησί αποτελούν μερικά λίθινα εργαλεία τα 

οποία βρέθηκαν μαζί με οστά πυγμαίων ιπποπόταμων και νάνων ελεφάντων σε απόκρημνες 

σπηλιές στο (κκρωτί\ς>\-Αετόκρεμμοςκα\ χρονολογούνται στα τέλη της 9ης χιλιετίας (Simmons 

1991, 857-869). Φαίνεται πως οι πρώτοι άνθρωποι που ήρθαν στο νησί ήταν εποχιακοί 

κυνηγοί, προερχόμενοι ίσως από την ανατολική ενδοχώρα.

1.2.2. Νεολιθική περίοδος

Τα πρώτα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που δηλώνουν μόνιμη κατοίκηση του νησιού 

χρονολογούνται στη Νεολιθική περίοδο (7500-3900 π.Χ.). Ο νεολιθικός πολιτισμός του νησιού

18Για το γενικό ιστορικό πλαίσιο της περιόδου βλ. Karageorghis 1982- Καραγιώργης 1991· ό.π. 1978- 
Caubet et ai 1992, 10-18.

19 Η Ύστερη Χαλκοκρατία ονομάζεται και Υστεροκυπριακή περίοδος (ΥΚ).

20 Οι κυριότερες θέσεις της Προϊστορικής περιόδου περιλαμβάνονται σε πίνακα στο Παράρτημα 1.
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φαίνεται να βρισκόταν σε εξελιγμένη φάση, άρα είτε ήταν μια τοπική εξέλιξη ενός παλαιότερου 

πολιτισμού που ανθούσε στο νησί, ο οποίος όμως δεν έχει ακόμη αποκαλυφτεί, είτε, πιο 

πιθανόν, αποτέλεσε δημιούργημα εποίκων που ήρθαν από ανατολικά, από τη γειτονική 

ενδοχώρα, όπου ανθούσαν πρωιμότεροι πολιτισμοί.

Την περίοδο αυτή στο νησί εμφανίζονται μικροί και μεγάλοι οικισμοί, κυρίως στα βόρεια 

παράλια καθώς και στο νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα σε κάποια απόσταση από τις ακτές, όπου 

διέμεναν ολιγάριθμες ή πολυάριθμες κοινότητες (Χαρ. 7). Ενδιαφέρουσα είναι η χωροθέτηση 

των οικισμών ανά ζεύγη σε μικρή μεταξύ τους απόσταση (Καλαβασός- Τέντα / Χοιροκοιτία, 

Σωτήρα- Τετπτές / Κανιού-Κουφόβουνος, Τρουλλί/Άγ. Επίκτητος-Βρύσή). Στην επιλογή των 

θέσεων των διαφόρων οικισμών τεράστια σημασία έπαιζε η πλήρωση ορισμένων 

προϋποθέσεων ασφάλειας, ύδρευσης και καλλιεργήσιμης γης. Παρατηρείται συχνά 

εγκατάσταση σε θέσεις κοντά στις ακτές (Απ. Ανδρέα-Κάστρος, Άγ. Επίκτητος-Βρύση, 

Τρουλλί, Πέτρα του Λιμνίτη), κατά μήκος ποταμών (Χοιροκοιτία, Τρουλλί, Καλαβασός- Τέντά) 

και συχνά σε προφυλαγμένες πλαγιές βουνών ή σε ειδικά επιλεγμένες θέσεις πάνω σε 

υψώματα (Χοιροκοιτία, Καλαβασός- Τέντά). Ο υλικός πολιτισμός της περιόδου αυτής 

εμφανίζεται πλούσιος με λίθινα αγγεία υψηλής τέχνης, περιδέραια, περίαπτα και σχηματικά 

ειδώλια ανθρώπων και ζώων με υποτυπώδη απόδοση των χαρακτηριστικών (Karageorghis 

1982, 16-26).

Η επιλογή θέσεων καλά προφυλαγμένων, καθώς και η συχνή ύπαρξη οχυρωματικών έργων 

στους οικισμούς, πιθανόν να ήταν αποτέλεσμα μιας προσπάθειας προστασίας από τους 

κατοίκους γειτονικών οικισμών ή από άλλους πιθανούς κινδύνους. Πάντως, μέχρι σήμερα, δεν 

έχει προσδιοριστεί κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι υπήρχαν πράγματι εχθρικές 

σχέσεις και συγκρούσεις ανάμεσα στους κατοίκους των νεολιθικών οικισμών. Ίσως η ανάγκη 

αυτή για προστασία να ήταν αποτέλεσμα της ανασφάλειας των ανθρώπων που 

εγκαταστάθηκαν σε ένα άγνωστο γι' αυτούς νησί ή να αποτελούσε κατάλοιπο της μνήμης 

διαφόρων κινδύνων που τους απειλούσαν στα μέρη όπου διέμεναν προηγουμένως. Πιθανόν 

ο προϊστορικός άνθρωπος οδηγείτο στην επιλογή των θέσεων αυτών ωθούμενος μόνο από 

το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Τα τείχη που συχνά περιέβαλλαν τους οικισμούς όριζαν με 

σαφήνεια τον κατοικήσιμο χώρο και εξασφάλιζαν ένα είδος ελέγχου του κοινωνικά δομημένου 

χώρου. Η κατασκευή περιμετρικών τειχών στους νεολιθικούς οικισμούς, και ιδιαίτερα στη 

Χοιροκοιτία, προϋπέθετε συλλογική προσπάθεια, υποδηλώνοντας την ύπαρξη μιας καλά 

οργανωμένης κοινωνίας, που μπορούσε να αναλαμβάνει την εκτέλεση κοινόχρηστων έργων 

τέτοιου μεγέθους. Η οικονομία στηρίζεται κυρίως στη γεωργία, το κυνήγι, την κτηνοτροφία και 

την αλιεία.

Μετά από ένα κενό 1000 περίπου χρόνων, που ίσως όμως τελικά να οφείλεται σε έλλειψη 

αρχαιολογικών μαρτυριών, το νησί φαίνεται να επανακατοικείται κατά τη Νεολιθική II περίοδο. 

Εμφανίζονται οικισμοί σε νέες θέσεις, όπως η Σωτήρα- Τεττπές το Κανιού-Κουφόβουνος, η 

Καλαβασός (θέση Α) και επανακατοικούνται προηγούμενες θέσεις όπως η Χοιροκοιτία. Η 

πρόσφατη ανασκαφή στο Παραλίμνι-Λ//7σ/ά; στα νοτιοανατολικά του νησιού, ενός ακόμα 

οικισμού της Νεολιθικής περιόδου, δείχνει πως η Κύπρος ήταν ομοιόμορφα κατοικημένη την
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εποχή αυτή και πιθανόν να υπήρχε κάποιο είδος εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των 

διαφόρων οικισμών.

Μερικές καινοτομίες που παρατηρούνται την εποχή αυτή στην αρχιτεκτονική, κυρίως στη 

Σωτήρα- Τεππές και το Παραλίμνι-Λ/^σ/ά (οικίες με τετράγωνη κάτοψη με στρογγυλεμένες τις 

γωνίες, ύπαρξη ξεχωριστού νεκροταφείου στη Σωτήρα), σε συνδυασμό με μερικές 

ιδιομορφίες στον υπόλοιπο υλικό πολιτισμό (κτενιστή κεραμική της Σωτήρας κ.ά.), 

αποδίδονται σε ξένους εποίκους που πιθανόν να εγκαταστάθηκαν σε διάφορα μέρη του 

νησιού γύρω στα μέσα της 4ης χιλιετίας. Τα κτίρια την περίοδο αυτή εμφανίζουν μια σχετική 

ομοιομορφία ως προς το μέγεθος και την εσωτερική διαρρύθμιση χωρίς την ύπαρξη 

ιεραρχίας. Η κοινωνία φαίνεται πως είναι αυτάρκης και δεν παρατηρείται καταμερισμός 

εργασιών, με ελάχιστες ίσως ανταλλαγές μεταξύ γειτονικών οικισμών (Peltenburg 1982α, 48).

1.2.3. Χαλκολιθική περίοδος

Η χρήση του αυτοφυούς χαλκού παράλληλα με τη συνεχιζόμενη χρήση του λίθου 

χαρακτηρίζει την επόμενη περίοδο, τη Χαλκολιθική (3900-2500 π.Χ.), η οποία και αποτελεί 

μια μεταβατική περίοδο από την Εποχή του Λίθου στην Εποχή του Χαλκού. Σε ορισμένες 

θέσεις, όπως την Κισσόνεργα, η κατοίκηση φαίνεται πως ήταν συνεχής από τη Νεολιθική ως 

την Πρώιμη και Ύστερη Χαλκολιθική περίοδο. Παρατηρείται, δηλαδή, μία ομαλή μετάβαση 

από τη Νεολιθική στη Χαλκολιθική περίοδο, παρά την πιθανή άφιξη νέων κυμάτων εποίκων 

στο νησί που έφεραν μαζί τους νέες ιδέες. Την εποχή αυτή το δυτικό και νοτιοδυτικό τμήμα 

του νησιού είναι περισσότερο πυκνοκατοικημένα, με κατοίκηση όμως και κατά μήκος της 

νότιας ακτής. Αξιόλογοι οικισμοί εμφανίζονται στη Λέμπα, την Κισσόνεργα, την Ερήμη και την 

Καλαβασό, και σημαντικά νεκροταφεία στη Σουσκιού κ.α. (Χαρ. 7).

Η Χαλκολιθική περίοδος δε χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες καινοτομίες στην αρχιτεκτονική (με 

εξαίρεση την εμφάνιση του τύπου του θαλαμοειδούς τάφου), αλλά, αντίθετα, χαρακτηρίζεται 

από μια συντηρητική διάθεση, με τη συνέχιση των ίδιων τύπων οικιών, χωρίς όμως να δίδεται 

ιδιαίτερη σημασία σε θέματα οχύρωσης και άμυνας. Αυτό ίσως οφειλόταν στις ειρηνικές 

συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί, πράγμα που φαίνεται και από τη μεγάλη άνθηση στον 

υπόλοιπο υλικό πολιτισμό και ιδιαίτερα στην κεραμική (ερυθρόβαφη σε λευκό, στιλπνή 

ερυθρά, γραπτή), όπου παρατηρείται πρωτοτυπία, δεξιοτεχνία και καλαισθησία. Τα λίθινα και 

πήλινα σταυρόσχημα, γυναικεία κυρίως, ειδώλια με τη φυσιοκρατική απόδοση των 

λεπτομερειών και την ιδιαίτερη έμφαση στο φύλο, μαζί με το ομοίωμα ιερού που βρέθηκε 

στην Κισσόνεργα-Μοσφίλια, δείχνουν τις θρησκευτικές αντιλήψεις της εποχής και τονίζουν 

ιδιαίτερα τη λατρεία της θεάς της γονιμότητας που έρχεται να αντικαταστήσει το σεβασμό και 

το φόβο του νεκρού της Νεολιθικής περιόδου.

Μερικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των αρχιτεκτονικών μονάδων ως προς το μέγεθος, τη 

λειτουργία και τη σπουδαιότητά τους, που εμφανίζονται τη Χαλκολιθική περίοδο, 

υποδηλώνουν την ύπαρξη κοινωνικών διαβαθμίσεων. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού 

αποθηκευτικών πιθαριών σε ένα κυρίως κτίριο στην Κισσόνεργα-Μοσφ/λια αποτελεί μαρτυρία 

του εντυπωσιακού πλούτου και του βαθμού ελέγχου μιας ομάδας κατοίκων στην παραγωγή.
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Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται και στη Λέμττα-/!άκκους, πράγμα που υποδηλώνει, την 

ανάπτυξη και στον οικισμό αυτό μιας καλά οργανωμένης κοινωνίας. Στην Κισσόνεργα 

παρατηρείται επίσης η ύπαρξη ενός ανοικτού κοινόχρηστου χώρου, όπου βρέθηκε το πήλινο 

ομοίωμα ιερού. Τη Χαλκολιθική λοιπόν εποχή αρχίζει να διακρίνεται η ύπαρξη λειτουργικά 

διαφοροποιημένων χώρων (Peltenburg 1991 β, 23, 26-27, 29-30' Peltenburg et at. 1985, 317' 

Peltenburg 1982α, 82).

1.2.4. Μεταβατική περίοδος - Πολιτισμός της Φιλιάς

Το χρονικό διάστημα μετάβασης από τη Χαλκολιθική περίοδο στην Πρώιμη Χαλκοκρατία, 

γνωστό ως Πολιτισμός της Φιλιάς (2500-2300 π.Χ.), πιθανόν να συνδέεται με μια καταστροφή 

στη Μικρά Ασία, που ίσως να οδήγησε πολλούς Μικρασιάτες πρόσφυγες στο νησί. Την 

περίοδο αυτή παρατηρούνται μεγάλες καινοτομίες στην κεραμική, ως επίσης και στην ταφική 

αρχιτεκτονική, με την ευρεία διάδοση και επικράτηση του θαλαμοειδούς τάφου, κάτι που ήταν 

ίσως αποτέλεσμα της άφιξης των νέων κατοίκων από την Ανατολή. Οι νεοτερισμοί αυτοί 

εύκολα αφομοιώθηκαν από το γηγενές στοιχείο και προσαρμόστηκαν στις τοπικές αισθητικές 

αντιλήψεις. Ο υλικός πολιτισμός της περιόδου χαρακτηρίζεται γενικά από μία ιδιαίτερη 

καλλιτεχνική ευαισθησία και μερικούς νεοτερισμούς, όπως η χρήση του χαλκού στην 

κατασκευή αντικειμένων (χάλκινων και μπρούντζινων) και η εμφάνιση των σφραγίδων, που 

πιθανόν να εξυπηρετούσαν τις υπερθαλάσσιες συναλλαγές. Η απομόνωση του νησιού 

φαίνεται πως τερματίζεται, εμφανίζονται εισηγμένα αντικείμενα όπως χάντρες από φαγεντιανή 

και δοχεία από αιγυπτιακό αλάβαστρο, σημειώνεται το τέλος των περισσότερων 

χαλκολιθικών θέσεων και η εμφάνιση νέων σε άλλα σημεία όπως στη Φιλιά, στην Αμπελικού, 

στη Χρυσηλιού, στο Διόριος κ.α. (Χαρ. 8). Η επίδραση της Ανατολής είναι τώρα εμφανής σε 

διάφορους τομείς του υλικού πολιτισμού όπως στην κεραμική (ραμφόσχημοι πρόχοι) και στη 

μεταλλουργία (όπλα, κοσμήματα).

1.2.5. Πρώψη και Μέση Χαλκοκρατία

Η εντατική εκμετάλλευση των μεταλλείων χαλκού που αποτελούσε την κύρια πηγή πλούτου 

για το νησί οδήγησε στη μετάβαση από την Εποχή του Λίθου στην Εποχή του Χαλκού. Ο 

ρυθμός εξέλιξης του πολιτισμού γίνεται πιο γρήγορος, οι αλλαγές είναι πιο ριζικές και οι 

"εμπορικές" επαφές με τις γειτονικές χώρες γίνονται πιο στενές, πράγμα που επιβεβαιώνει και 

η εμφάνιση των ποικίλων εισαγόμενων ειδών στο νησί (φαγεντιανή, αιγυπτιακό αλάβαστρο).

Από την Πρώιμη Χαλκοκρατία (2300-1900 π.Χ.) παρατηρείται πληθυσμιακή αύξηση και 

ίδρυση νέων οικισμών (Χαρ. 8). Ένας μικρός μόνο αριθμός θέσεων βρίσκεται κοντά στις 

ακτές, ενώ παρατηρείται μεγαλύτερη προτίμηση σε θέσεις κοντά σε πηγές νερού και εύφορη 

γη και κάποτε γειτνίαση με μεταλλεία χαλκού (Catling 1962, 138-139). Την εποχή αυτή 

παρατηρείται μια καινοτομία στην αρχιτεκτονική - η μετάβαση από την κυκλική στην
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ορθογώνια οικία.21 Δυστυχώς όμως τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα είναι ελάχιστα (Σωτήρα- 

Καμινούδκια; ΜαρκΜΛώΐ'/α), ενώ οι περισσότερες αρχαιολογικές μαρτυρίες προέρχονται από 

νεκροταφεία (Βουνούς, Επισκοπή-Φανερωμένη, Αγ. Παρασκευή, Βασίλεια).

Η Πρώιμη Χαλκοκρατία είναι γενικά μια περίοδος πλούτου και ακμής με αξιόλογο υλικό 

πολιτισμό, πολύμορφη καλλιτεχνική παραγωγή (σύνθετα ερυθροστιλβωτά αγγεία που φέρουν 

πλούσιο διάκοσμο), έντονη θρησκευτικότητα (σανιδόμορφα ειδώλια,22 απεικονίσεις ιερών) και 

με επιδράσεις από την Ανατολή23. Την περίοδο αυτή φαίνεται πως εισάγεται στο νησί το βόδι, 

το οποίο και αποτελεί σύμβολο της γονιμότητας της γης. Η λατρευτική σημασία του βοδιού 

υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της γεωργίας, η οποία φαίνεται πως διαδραματίζει 

πρωτεύοντα ρόλο στην οικονομία των πρώιμων κοινωνιών του νησιού ακόμα και μετά την 

εμφάνιση του χαλκού. Πρόσφατες ανασκαφές στην ν\ας>ΐ.κκΚχ\α\ά-Σκιλλουρόκαμπος, έδειξαν 

την παρουσία βοδιού στο νησί κατά την Ακεραμική-Νεολιθική περίοδο. Πιθανόν το βόδι να 

είχε εισαχθεί στο νησί από τους πρώτους κατοίκους που ήρθαν από ανατολικά, αλλά στη 

συνέχεια εξαφανίζεται για τρεις χιλιετίες, και επανεμφανίζεται κατά την Πρώιμη Χαλκοκρατία 

(Guilaine e t a l 1995, 25, 31).

Η Μέση Χαλκοκρατία (1900-1650 π.Χ.) αποτελεί ομαλή εξέλιξη της προηγούμενης περιόδου 

με στενή επικοινωνία με την Ανατολή και τη Δύση. Αντίθετα με την προηγούμενη περίοδο, την 

εποχή αυτή παρατηρούνται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα σε αρκετούς οικισμούς, όπως στην 

Αλάμπρα-Μ ούττες, στην Επισκοπή-Φανερωμένη, στην Καλοψίδα, στην Αμπελικού-ΑΙίτρ/, και 

στο Μ αρκ\-Αλώνια (στο οποίο συνεχίζεται η κατοίκηση από την προηγούμενη περίοδο). 

Εμφανίζονται τα πρώτα μινωικά αγγεία στο νησί, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να 

αποδείξουν στενές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Αιγαίου. Παράλληλα συνεχίζουν να 

παρατηρούνται ευρείες εμπορικές ανταλλαγές με τους πλησιέστερους γείτονες, την Αίγυπτο 

και τη Συροπαλαιστίνη. Το 17ο αι. π.Χ. στις γραπτές πινακίδες του παλατιού στο Μάρι 

αναφέρεται για πρώτη φορά το όνομα "Αλάσια" ανάμεσα στις χαλκοπαραγωγές χώρες. Τη 

μεγάλη εμπορική σημασία του νησιού υποδηλώνει και η παρουσία πήλινων ομοιωμάτων 

καραβιών. Η περίοδος όμως της Μέσης Χαλκοκρατίας χαρακτηρίζεται από εσωτερικές και 

εξωτερικές αναταραχές και ο υλικός πολιτισμός δεν παρουσιάζει τη ζωτικότητα και την 

ομοιομορφία της Πρώιμης Χαλκοκρατίας (με μερικές όμως καινοτομίες, όπως την εμφάνιση 

της γραπτής κεραμικής καθώς και άλλων τοπικών εργαστηρίων παράλληλα με την 

ερυθροστιλβωτή).

21 Με το θέμα αυτό της μετάβασης από την κυκλική οικία της Νεολιθικής και Χαλκολιθικής περιόδου στην 
ορθογώνια της Πρώιμης και Μέσης Χαλκοκρατίας ασχολείται και ο S. Swiny (1989, 14-31).

22Ένας παρόμοιος τύπος των κυπριακών σανιδόσχημων ειδωλίων της περιόδου αυτής εμφανίζεται και 
στο χώρο της Ανατολίας στην περιοχή Kultepe (Belgiorno 1985, 45-46).

23Το πήλινο υποστήριγμα για τοποθέτηση χύτρας πάνω από εστία που βρέθηκε πρόσφατα στο Μαρκί- 
Αλώνιαανήκει σε έναν τύπο που εμφανίζεται για πρώτη φορά στο νησί, αλλά είναι ευρέως διαδομένος 
στο χώρο της Ανατολίας και της Συρίας (Frankel and Webb 1992, 39, 41 πίν. VI.2).
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1.2.6. Ύστερη Χαλκοκρατία

Κατά το τέλος της Μέσης και στις αρχές της Ύστερης Χαλκοκρατίας (1700-1400ττ.Χ.) οι 

επαφές με τις γειτονικές χώρες γίνονται στενότερες και η Κύπρος διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στο εμπόριο της Ανατολικής Μεσογείου λόγω της εντατικής εκμετάλλευσης των 

μεταλλείων χαλκού του νησιού. Οι επαφές αυτές με τους ξένους λαούς, σε συνάρτηση με τις 

συνθήκες που επικρατούσαν στις γειτονικές χώρες (εκστρατείες των Χετταίων στη βόρεια 

Συρία, πιθανές επιδρομές των Ασιατών Υκσώς), καθώς και οι πιθανές εσωτερικές αντιζηλίες, 

είναι ίσως οι λόγοι δημιουργίας οχυρωματικών έργων, μαζικών ταφών (που ίσως όμως 

οφείλονταν και σε επιδημίες) και η χρήση μεγάλου αριθμού πολεμικών κτερισμάτων (Knapp 

1986α, 35, 42).

Η χωροθέτηση των οικισμών κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία (Χαρ. 9) συνδέεται με την 

κατανομή των κύριων αποθεμάτων του νησιού σε χαλκό (Catling 1962, 144). Η πολιτική 

οργάνωση του νησιού και η πιθανή άνοδος μιας αστικής άρχουσας τάξης συνδέεται με την 

εκμετάλλευση των αποθεμάτων αυτών του χαλκού (Knapp 1986α). Ακόμα και η θρησκεία του 

νησιού συνδέεται με την ανάγκη ιερής προστασίας των μεταλλουργικών δραστηριοτήτων.

Η αυξημένη σπουδαιότητα του χαλκού πιθανόν να οδήγησε στη διαίρεση του νησιού σε 

βορειοδυτικό τμήμα, που είχε τον έλεγχο των μεταλλείων, και σε νοτιοανατολικό τμήμα, που 

διέθετε εύφορη καλλιεργήσιμη γη. Ίσως να υφίστατο κάποιο είδος ανταγωνισμού ή ακόμη και 

αντιπαράθεσης μεταξύ των περιοχών που ήταν πλούσιες σε χαλκό και των υπόλοιπων που 

δε διέθεταν τον πλούτο αυτόν (Karageorghis 1982, 52-53). Οι οχυρώσεις που

δημιουργήθηκαν την εποχή αυτή είτε για προστασία από τους εξωτερικούς κινδύνους είτε 

λόγω εσωτερικών ανταγωνισμών κτίζονται σε υψώματα σε διάφορα μέρη του νησιού: στις 

κεντρικές περιοχές (Νικολήδες, Άγ. Σωζόμενος, Κρηνί) για έλεγχο της πεδιάδας της 

Μεσαορίας και των διαδρομών από τα μεταλλεία χαλκού του Τροόδους, και στις βόρειες 

ακτές, για πιθανόν έλεγχο της άφιξης των πλοίων (Fortin 1981, 456-7). Οι οχυρώσεις αυτές 

καταστρέφονται και ανοικοδομούνται, ενώ φαίνεται να εγκαταλείπονται κατά το τέλος της 

Ύστερης Χαλκοκρατίας IB (1475/1450 π.Χ.), όταν ίσως ο κίνδυνος που ώθησε στη 

δημιουργία τους έπαψε να υφίσταται.

Οι ανατολικές περιοχές αποκτούν σταδιακά μεγάλη σπουδαιότητα και πυκνοκατοικούνται, με 

σημαντικότερο κέντρο την Καλοψίδα (την οποία αργότερα διαδέχεται η Έγκωμη), αφού 

διαμέσου τους γίνεται η εξαγωγή του χαλκού και οι εισαγωγές ξένων ειδών. Τα κρητικά 

καράβια που διεξάγουν το εμπόριο με τη συριακή πόλη Ουγκαρίτ σταθμεύουν και στα 

κυπριακά λιμάνια από όπου προμηθεύονται χαλκό, αφήνοντας δείγματα μινωικής κεραμικής 

και χάλκινα αντικείμενα.

Η Ύστερη Χαλκοκρατία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές περιόδους ανάπτυξης του 

νησιού και χαρακτηρίζεται κυρίως από τη στενή επαφή με το Αιγαίο (με παρουσία μεγάλου 

αριθμού αιγαιακών προϊόντων στο νησί) και την Εγγύς Ανατολή, και με την εγκατάσταση νέων 

εποίκων από το Αιγαίο. Είναι γενικά μια περίοδος πλούτου και ευημερίας. Γύρω στο 1500 

π.Χ. παρατηρείται μάλιστα η εισαγωγή για πρώτη φορά στο νησί ενός συστήματος γραφής,
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της λεγάμενης κυπρομινωικής, μιας εντελώς άγνωστης γλώσσας που πιθανόν να είχε μινωική 

προέλευση και να εισήχθη στο νησί μέσω των επαφών των Κυπρίων με τους Κρήτες 

εμπόρους στην κοσμοπολίτικη Ουγκαρίτ.

Την Ύστερη Χαλκοκρατία, οι εμπορικές επαφές με τις γειτονικές χώρες και ιδιαίτερα με το 

Αιγαίο γίνονται στενότερες κυρίως μετά την εκδίωξη των Υκσώς από την Αίγυπτο24 και την 

επικράτηση ειρηνικών συνθηκών στην Ανατολική Μεσόγειο ("pax aegyptiand'). Η Κύπρος 

στις αρχές του 14ου αι. π.Χ. δέχεται επιδρομές από λαούς της Μικράς Ασίας (Λούκκι),25 οι 

οποίοι πιθανόν να αποτελούν την αιτία καταστροφής μερικών παραλιακών πόλεων.

Γύρω στο 1450/1400 π.Χ., μετά από τα γεγονότα που συνέβησαν στο χώρο του Αιγαίου, 

όπως η "πτώση" της Κνωσού, οι Μυκηναίοι διαδέχονται τους Μίνωες στο εμπόριο της 

Ανατολικής Μεσογείου, και φαίνεται να εκμεταλλεύονται τις ανατολικές και δυτικές ακτές του 

νησιού για εξυπηρέτηση του εμπορίου με τις χώρες της Εγγύς Ανατολής. Οι σχέσεις αυτές 

αποδεικνύονται από την πληθώρα των μυκηναϊκών κυρίως αγγείων στο νησί ως επίσης και 

από εισαγόμενα είδη από την Ανατολή (δίχρωμη τροχήλατη κεραμική), και από την πληθώρα 

των κυπριακών τοπικών αγγείων που εξάγονταν στις γύρω χώρες (δακτυλιόσχημα αγγεία). 

Μερικοί Μυκηναίοι τεχνίτες ακολουθώντας τους εμπόρους, πιθανόν να εγκαταστάθηκαν στα 

μεγάλα εμπορικά κέντρα - λιμάνια στις νότιες και ανατολικές ακτές του νησιού. Κατά το 14ο 

και 13ο αι. π.Χ. το νησί φτάνει στο απόγειο της οικονομικής και πολιτιστικής του ανάπτυξης 

και αποκτά κοσμοπολίτικο χαρακτήρα χάρη στις σχέσεις του τόσο με την Ανατολή όσο και τη 

Δύση, λόγω κυρίως του πλούτου του σε χαλκό. Ναυάγια, όπως εκείνα της ακτής των 

Χελιδονίων, του Ulu Burum (όπου μάλιστα εντοπίστηκε και μεγάλος αριθμός κυπριακών 

ταλάντων) και των Ιρίων, με πολύ σημαντικά φορτία που ανακαλύφτηκαν πρόσφατα, 

αποτελούν τεκμήρια των εμπορικών ανταλλαγών της εποχής.

Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία παρατηρείται αύξηση τόσο στον αριθμό των οικισμών όσο και 

στο μέγεθος τους. Η κατοίκηση γίνεται πιο ομοιόμορφη, παρατηρείται πληθυσμιακή αύξηση 

και το νησί εμφανίζεται πυκνοκατοικημένο (εκτός από το Τρόοδος) ιδιαίτερα στα νότια και 

δυτικά παράλια (Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, Μαρώνι, Κούκλια). Οι επαφές κατά την εποχή αυτή με 

το Αιγαίο οδήγησαν στην αύξηση της σπουδαιότητας των δυτικών παραλίων, σε αντίθεση με 

τη μέχρι τότε μονόπλευρη ανάπτυξη των ανατολικών και βόρειων παραλίων, τα οποία 

εξυπηρετούσαν το εμπόριο με τη Συροπαλαιστίνη (Catling 1962, 144).

24Η Κύπρος πλήρωνε μάλιστα ένα είδος φόρου υποτελείας στους Φαραώ της Αιγύπτου. Αυτό φαίνεται 
από την αλληλογραφία ανάμεσα στον Φαραώ Ακενατόν και το βασιλιά της Αλάσιας (Κύπρου), η οποία 
διασώθηκε στις πινακίδες της Tell el Amarna. Ο φόρος αυτός ήταν κυρίως ένας ορισμένος αριθμός 
ταλάντων χαλκού, πράγμα που δείχνει τη μεγάλη σημασία του χαλκού για το νησί (Knapp 1986α, 35- 
36- Karageorghis 1982, 67-68).

25Οι πολεμικές αυτές επιδρομές εναντίον της Κύπρου γύρω στις αρχές του 14ου αι. π.Χ. αναφέρονται 
στις πινακίδες της Tell el Amarna και του Μπογκάζκιοϊ της Μικράς Ασίας. Στις τελευταίες μάλιστα 
πινακίδες αναφέρεται πως η Κύπρος υποτάχτηκε στους Χετταίους. Αυτό όμως δε φαίνεται να 
ανταποκρίνεται σε πραγματικά γεγονότα, αφού τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που μαρτυρούν παρουσία 
Χετταίων στο νησί είναι ελάχιστα (Καραγιώργης 1978, 55).
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Η συχνή χωροθέτηση των οικισμών κοντά στα μεταλλεία χαλκού ή σε παραλιακές θέσεις 

δείχνει τη μεγάλη σπουδαιότητα που διαδραματίζει ο χαλκός, αφού ο πλούτος των διαφόρων 

κέντρων οφείλεται είτε στην εκμετάλλευση του μεταλλεύματος είτε στο εμπόριο και την 

εξαγωγή του. Η μεταλλουργία την περίοδο αυτή σημειώνει αξιόλογη άνθηση και νέες τεχνικές 

εισάγονται στο νησί.

Εκτός από το χαλκό, η γεωργία εξακολουθεί και κατά την Ύστεροκυπριακή ΙΙΓ περίοδο να 

διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην οικονομία του νησιού. Αυτό φαίνεται έντονα και από την 

ύπαρξη των μεγάλων διοικητικών κέντρων του Μαρωνιού και της Καλαβασού, που 

βρίσκονταν κοντά σε εύφορη αγροτική γη και έλεγχαν τόσο την παραγωγή όσο και την 

αποθήκευση των γεωργικών προϊόντων. Η αγροτική παραγωγή συνέχισε και κατά την 

Υστεροκυπριακή III περίοδο να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία του νησιού. 

Αυτό υποδηλώνει η συνέχιση χρησιμοποίησης αποθηκευτικών πιθαριών στα αστικά κέντρα 

όπως στο Κίτιον, στην Έγκωμη, στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, στη Μύρτου, στο Κούριον, στα 

Κούκλια κ.α. (Pilides 1996, 115' Negbi 1986, 99).

Γύρω στις αρχές του 12ου αι. π.Χ. παρατηρείται μια γενική αναταραχή και πολιτικές 

ανακατατάξεις στο Αιγαίο και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μετά την "πτώση" των 

μυκηναϊκών ανακτόρων και την καταστροφή της Τροίας, κάτοικοι των περιοχών αυτών μαζί 

με διάφορες άλλες φυλές της Μεσογείου (πιθανόν από τη Σικελία και τη Σαρδηνία) άρχισαν να 

κινούνται ανατολικά αναζητώντας νέες πατρίδες. Οι επιδρομικοί αυτοί λαοί αναφέρονται 

συχνά ως "Λαοί των Θαλασσών. Οι έποικοι αυτοί από το Αιγαίο πιθανόν να σφίχτηκαν 

πρώτα ανατολικότερα και αργότερα, αφού αναμείχτηκαν και με άλλους πρόσφυγες των 

περιοχών αυτών, έφτασαν τελικά στο νησί.

Οι αναταραχές που παρατηρήθηκαν την περίοδο αυτή οδήγησαν στην εμφάνιση 

οχυρωματικών έργων που διέφεραν κάπως από εκείνα της προηγούμενης περιόδου, αφού 

δεν ήταν πια ανεξάρτητα κτιριακά συγκροτήματα, αλλά ανεγείρονταν γύρω από οικισμούς για 

την προστασία τους. Οι νέοι έποικοι εγκαταστάθηκαν κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα 

(Έγκωμη, Κίτιον, Σίντα) όπου και οχυρώθηκαν με "κυκλώπεια" τείχη, που πρωτοεμφανίζονται 

αυτή την εποχή στο νησί. Παράλληλα παρατηρείται η εμφάνιση δύο οικισμών με σκοπό την 

άμυνα, στην ΠύΚα-Κοκκ/νόκρεμμος και στη Μάα-Παλαιόκαστρο. Οι θέσεις αυτές έχουν μικρή 

διάρκεια ζωής και εγκαταλείπονται πολύ νωρίς (Υστεροκυπριακή ΙΙΙΑ). Αυτοί οι οικισμοί 

πρέπει να δημιουργήθηκαν από τους νεοαφιχθέντες εποίκους ή πιθανόν να υπήρξε 

συνεργασία με το γηγενή πληθυσμό ή απλώς συγκατάθεση του πληθυσμού αυτού λόγω 

ισχυρών εμπορικών και στρωτιωτικών πιέσεων.

Την ίδια αυτή περίοδο των αναταραχών παρατηρούνται βίαιες καταστροφές οικισμών της 

Ύστερης Χαλκοκρατίας, όπως της Έγκωμης, του Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, της Μύρτου, της 

Παλαιπάφου, της Σίντας, εγκαταλείψεις μερικών κέντρων όπως της Καλαβασού, του 

Μαρωνιού, της Άλασσας, της Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου και ανοικοδομήσεις άλλων όπως 

του Κιτίου και της Έγκωμης (καθώς και της Παλαιπάφου, της Σίντας, της Αθηένου και της 

Μύρτου). Την εποχή αυτή υφίσταται πάντως συνέχεια, χωρίς να παρατηρούνται μετακινήσεις 

οικισμών και νεκροταφείων (lakovou 1989, 52). Στον υλικό πολιτισμό της περιόδου
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εμφανίζονται νέα στοιχεία από το Αιγαίο όπως νέες τεχνικές μεταλλοτεχνίας, νέες 

τεχνοτροπίες στην τέχνη (Μυκηναϊκή ΙΙΙΓ:Ιβ κεραμική, χειροποίητη στιλβωμένη "βαρβαρική", 

χάλκινες περόνες μυκηναϊκού τύπου, οπλισμός μυκηναϊκού τύπου) και μερικές καινοτομίες 

στη θρησκεία (νέα θρησκευτικά σύμβολα όπως ιερά κέρατα "καθοσιώσεως" κ.ά.).

Τα διάφορα "γεγονότα" που επηρέασαν όχι μόνο την Κύπρο αλλά και τη Συροπαλαιστινιακή 

ακτή26 δε συνέβησαν ταυτόχρονα αλλά κατά τη διάρκεια μερικών δεκαετιών και δεν 

επηρέασαν τους διάφορους οικισμούς με ομοιόμορφο τρόπο. Οι νέοι αυτοί κάτοικοι που τους 

αποκαλούμε συχνά "Αχαιούς" δεν άλλαξαν αμέσως την πολιτική και κοινωνική ζωή του 

νησιού. Ο εποικισμός φαίνεται πως ήταν μια μακρά και αργή διαδικασία (Καραγιώργης 

1991,39).

Αρχικά οι νέοι κάτοικοι πιθανόν να προσπάθησαν να διασφαλίσουν την οικονομική και 

πολιτική τους θέση ανάμεσα στους ντόπιους ως μία αριστοκρατία που εμπορευόταν το 

χαλκό. Μέσα στο πλαίσιο αυτό των μετασχηματισμών των οικισμών και της οικονομίας μπορεί 

να διαφανεί μία αλλαγή και στην κοινωνικο-πολιτική οργάνωση. Κύριο ρόλο στη διαδικασία 

της πολιτικής αλλαγής πιθανόν να έπαιξε και η άνοδος μιας πλούσιας τάξης (Keswani 1989γ) 

που ήταν ικανή να ασκεί σε κάποιο βαθμό κεντρικό έλεγχο στην παραγωγή των προϊόντων 

των ανταλλαγών. Αυτή η άρχουσα τάξη συχνά φαίνεται να υιοθετεί μερικές πτυχές πολιτικής 

ιδεολογίας και οργάνωσης από τις κοινωνίες με τις οποίες έρχεται σε επαφή, με σκοπό την 

περαιτέρω ενδυνάμωση της τοπικής εξουσίας. Ο Α.Β. Knapp (1986α, 49-50) υποστηρίζει 

πως η αστικοποίηση της Κύπρου προωθήθηκε από τις δραστηριότητες μιας τέτοιας τάξης 

που προσπάθησε να αποκτήσει πολιτική ισχύ και έλεγχο στο νησί.

Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία παρατηρείται ιεράρχηση των διαφόρων θέσεων. Διακρίνονται 

παραλιακά εμπορεία που είναι παράλληλα και βιομηχανικά κέντρα, μεταλλουργικοί οικισμοί 

των οποίων η οικονομία στηρίζεται συχνά και στη γεωργία, αγροτικοί οικισμοί και μικρά χωριά 

μεταλλωρύχων (Knapp 1986α, 41-42' ό.π. 1996α, 76' Catling 1962, 144-145). Την ύπαρξη 

κοινωνικής ιεραρχίας υποδηλώνει επίσης η εύρεση μερικών μεγάλης κλίμακας δημόσιων 

κτιρίων, τα πλούσια ευρήματα σε ορισμένους τάφους και τα ποικίλα εισαγόμενα είδη, ιδιαίτερα 

σε ορισμένες πλούσιες θέσεις.

Την περίοδο αυτή εμφανίζονται τα πρώτα αστικά κέντρα με αρχιτεκτονικά διαφοροποιημένα 

χρηστικά συγκροτήματα: δημόσια - διοικητικά, θρησκευτικά, κτίρια βιομηχανικών ή 

βιοτεχνικών δραστηριοτήτων κ.ά. (Knapp 1986α, 38-39). Η δημιουργία αστικών κέντρων με 

σαφή πολεοδομική οργάνωση και η χρήση πελεκητής πέτρας ήταν αποτέλεσμα της γενικής 

ευημερίας και του πλούτου του νησιού την εποχή αυτή, και συνδεόταν άμεσα με την 

εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης του χαλκού και την έντονη συμμετοχή του νησιού στις 

εμπορικές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες.

260ι λεγόμενοι "Λαοί των Θαλασσών φαίνεται πως εγκαταστάθηκαν και στη Συροπαλαιστιανή ακτή την 
ίδια περίοδο (Tell Miqne, Ras Ibn Hani), όπου παρατηρήθηκαν ανάλογες αναταραχές (Sandars 1985- 
Καραγιώργης 1991, 38-39- Karageorghis 1982, 82-4).
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Στο τέλος του 12ου αι. π.Χ. επέρχεται η καταστροφή και εγκατάλειψη των μεγάλων αστικών 

κέντρων και κατά συνέπεια του συστήματος εξουσίας, καθώς και το τέλος της ανάπτυξης της 

μνημειώδους αρχιτεκτονικής της πελεκητής πέτρας. Η συνέχεια που παρατηρείται μέχρι το 

τέλος της Ύστερης Χαλκοκρατίας με τη διατήρηση των οικισμών και των νεκροταφείων στις 

ίδιες θέσεις παρά τις δυσκολίες συνύπαρξης των επήλυδων και του γηγενούς πληθυσμού 

φαίνεται να διακόπτεται κάπως κατά το τέλος της περιόδου. Αυτό ήταν ίσως αποτέλεσμα του 

πολιτικοοικονομικού ανταγωνισμού μεταξύ των δύο ομάδων του πληθυσμού. Η περίοδος 

αυτή χαρακτηρίζεται από την εγκατάλειψη των περισσότερων κέντρων, οικισμών και 

νεκροταφείων ακόμη και των ιερών χώρων λατρείας (με εξαίρεση το Κίτιον και την 

Παλαίπαφο) και τη δημιουργία νέων σε νέες θέσεις, οι οποίες φαίνεται να αποτέλεσαν τα 

μεταγενέστερα βασίλεια του νησιού (lakovou 1989, 52' ό.π. 1994, 150' Ιακώβου 1995, 98' 

Karageorghis 1994, 6). Την περίοδο αυτή παρατηρείται η διάδοση ενός νέου τύπου τάφων 

(θαλαμοειδείς με μακρόστενους δρόμους) σε νέα ξεχωριστά νεκροταφεία (Λάπηθος, Αλαάς, 

Σαλαμίνα, Δάλι, Κίτιον, Αμαθούντα, Λεμεσός, Κούριον κ.α.) (lakovou 1994, 160).

Τα γεγονότα που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια της Ύστερης Χαλκοκρατίας με την 

εγκατάσταση των "Αχαιών" και άλλων εποίκων από το Αιγαίο και τη συμβίωσή τους με το 

γηγενή πληθυσμό, οδήγησαν σε μια βαθμιαία αλλά μόνιμη αλλαγή στην πολιτική και 

πολιτιστική εξέλιξη του νησιού, η οντότητα του οποίου προσανατολίστηκε προς το χώρο του 

Αιγαίου, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη και καλλιέργεια συνείδησης εθνικής ταυτότητας που 

κατέληξε στον εξελληνισμό του νησιού (ελληνο-κυπριακή εθνογένεση), ο οποίος αρχίζει να 

διαφαίνεται καθαρά από τον 11ο αι. π.Χ. (Καραγιώργης 1991, 40-42).
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1.3. Αρχιτεκτονική εξέλιξη

1.3.1. Τυπολογία

1.3.1.1. Οικιστική αρχιτεκτονική

Κατά τους προϊστορικούς χρόνους παρατηρείται η μετάβαση από την κυκλική οικία της 

Νεολιθικής και Χαλκολιθικής περιόδου στην καθαρά ορθογώνια οικία που επικρατεί κατά την 

Ύστερη Χαλκοκρατία. Η μετάβαση γίνεται με μία ακανόνιστη και πιο σύνθετη μορφή οικίας 

όπου συνυπάρχουν γραμμικά και καμπύλα στοιχεία.

1.3.1.1.1. Κυκλική οικία (Νεολιθική - Χαλκολιθική περίοδος)

Η κυκλική μονάδα αποτελεί τον αρχαιότερο και πιο πρωτόγονο τύπο κυπριακής οικίας,27 

αφού ο κύκλος φαίνεται να είναι το πιο απλό σχήμα στη σύλληψη του προϊστορικού 

ανθρώπου (Φωτ. 1). Κατά τη Νεολιθική και Χαλκολιθική περίοδο ο τύπος αυτός κυριαρχεί σε 

όλους σχεδόν τους οικισμούς. Η αρχιτεκτονική την εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από 

ομοιομορφία, συντηρητική διάθεση και σχεδόν κανένα σημαντικό νεοτερισμό.

Εξαίρεση στη γενική επικράτηση του κυκλικού σχήματος αποτελεί μια κατασκευή με οπές σε 

σειρά και αύλακες, με κάτοψη σε σχήμα τραπεζίου, που ανασκάφηκε πρόσφατα στην 

Παρεκκλήσιά-Σκιλλουρόκαμπος στην επαρχία Λεμεσού και χρονολογείται στην Ακεραμική 

Νεολιθική περίοδο (Σχ. 6). Αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα νεολιθικής οικίας με ευθύγραμμα 

στοιχεία στο νησί (Guilaine et al. 1995, 21-24, 30). Οικίες οριζόμενες επίσης από οπές στο 

έδαφος, σε κυκλική όμως διάταξη, κατασκευασμένες πιθανόν από ευτελή υλικά (κυρίως 

κλαδιά), φαίνεται πως προϋπήρχαν σε αρκετές θέσεις της Νεολιθικής περιόδου πριν την

οικοδόμηση κυκλικών μονάδων από αργολιθοδομή (Todd 1987, 30). Στην αρχή της
'  * * 28Χαλκολιθικής περιόδου παρατηρήθηκαν παρομοιες ελαφρού τυπου κατασκευες (Thomas 

στο Karageorghis and Demas 1988, 267-269) καθώς και μερικές οικίες σε κοιλώματα του 

εδάφους στην Κ\σσόνζρ\α-Μυλούδκια (Peltenburg 1981, 29-30) και στην Καλαβασό-/4|//οί/ζ-

27Ο τύπος αυτός θεωρείται ο πρωιμότερος τύπος οικίας για πολλούς λαούς της Ανατολικής Μεσογείου
και εμφανίζεται ιδιαίτερα σε λαούς που μετακινούνται. Η κυκλική οικία φαίνεται να έχει ευρεία διάδοση
στη Συροπαλαιστίνη από την Προνεολιθική (Νατουφιακή) περίοδο (10500-8500 π.Χ.) Τέτοια
παραδείγματα παρατηρήθηκαν στο Ain Mallaha (10η χιλιετία), στο Nahal Oren (9η χιλιετία), στην
Ιεριχώ (9η χιλιετία), στο Mureybet (9η-8η χιλιετία) κ.α. Η κυκλική οικία εξακολουθεί να υφίσταται στη
Συροπαλαιστίνη κατά την Ακεραμική Νεολιθική περίοδο (Ιεριχώ, Munhata), αλλά εγκαταλείπεται
γρήγορα και αντικαθίσταται από ορθογώνια κτίσματα, σε αντίθεση με την Κύπρο όπου ο τύπος αυτός
επικρατεί για 5000 περίπου χρόνια (Mellaart 1975, 35-45· Bar-Yosef 1992, 31-34, 39). Στον ελλαδικό
χώρο η χρήση των κυκλικών κτισμάτων δεν ήταν ποτέ γενική και, αντίθετα από την Κύπρο,
παρατηρούνται ορθογώνια κτίσματα από τη Νεολιθική περίοδο (Δίμηνι, Σέσκλο). Στον Ορχομενό της
Βοιωτίας παρατηρούνται κατάλοιπα κυκλικών οικιών της 3ης χιλιετίας π.Χ., ενώ στην Κρήτη, στο
Χαμαίζη, βρέθηκε μια νεολιθική ελλειπτική οικία, που αποτελεί ίσως μετάβαση από τον κύκλο στα
ορθογώνια κτίρια (Μπούρας 1980, 97, 111-112).
28 ' , , , ,Για τις ξύλινες αυτές ελαφρού τύπου κατασκευές βλ. Κεφάλαιο 6: 6.3.2
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(Todd 1985β, 8). Στην τελευταία αυτή θέση ήρθαν επίσης στο φως μερικοί υπόγειοι θάλαμοι 

(Σχ. 7, Φωτ. 2) που επικοινωνούσαν με σήραγγες29(σ.7Γ., 8-10). Παρόμοιες υπόγειες 

κατασκευές με σήραγγες παρατηρήθηκαν και στη νεολιθική θέση Φ\Κ\ά-Δράκος (Karageorghis 

1968, 298-300, εικ. 97). Δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί με βεβαιότητα οι λόγοι που 

οδήγησαν στη δημιουργία των υπόγειων αυτών κατασκευών. Ήταν, ίσως, αποτέλεσμα μιας 

προσπάθειας προστασίας από σεισμό ή κάποιο άλλο πιθανό κίνδυνο του περιβάλλοντος, ή 

ακόμη μπορεί να συνδέονταν με κοινωνικές ή οικονομικές αλλαγές της εποχής (Peltenburg 

1990, 7).

Οι κυκλικές οικίες της Νεολιθικής και Χαλκολιθικής περιόδου που ήταν κτισμένες από 

αργολιθοδομή βρίσκονταν είτε ακριβώς πάνω στο επίπεδο του εδάφους (Καλαβασός- Τέντα; 

Χοιροκοιτία, Λέμπα-/Ιάκκουζ) είτε ήταν ημιυπόγειες (Άγ. Επ'νπχφος-Βρύσή).

Οσον αφορά το σχήμα και το μέγεθος των κυκλικών μονάδων, παρατηρείται μια μεγάλη 

ποικιλία. Το κανονικό κυκλικό σχήμα εμφανίζεται συχνά τόσο κατά τη Νεολιθική (Χοιροκοιτία, 

Καλαβασός- Τέντα.; Απ. /Κυρίας-Κάστρος, Καντοΰ-Κουφόβουνοζ) (Σχ. 8-9) όσο και κατά τη 

Χαλκολιθική περίοδο (Κισσόνεργα-Μχτ^/α, Ερήμη, Λέμπα-/Ιάκκουζ) (Σχ. 10-11, Φωτ. 3), 

ενώ παράλληλα υπάρχουν περιπτώσεις οικιών με σχεδόν τετράγωνο σχήμα με 

στρογγυλεμένες τις γωνίες (Σωτήρα- Τεππές, Φ\Κ\ά-Δράκοζ) (Σχ. 12-13), με ελλειπτικό σχήμα 

(Καλαβασός- Τέντά) (Σχ. 14), καθώς και με πιο ακανόνιστο πολυγωνικό σχήμα (Άγ. 

Επίκτητος-βρί/σ/7) (Σχ. 15). Ως προς το μέγεθος των μονάδων παρατηρείται γενικά μια 

ποικιλία, με διαμέτρους που συχνά κυμαίνονται από 3 μέχρι 10 μ. (Χοιροκοιτία).

Οι κυκλικές μονάδες έφεραν συνήθως ένα άνοιγμα εισόδου με κατώφλι, μικρά παράθυρα 

αερισμού (Χοιροκοιτία, Καλαβασός- Τέντά) και κάποτε κόγχες στο πάχος των τοίχων για 

φύλαξη αντικειμένων. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις (Χοιροκοιτία) τα παράθυρα 

βρίσκονταν απέναντι από την είσοδο για διαμπερή αερισμό του χώρου (Le Brun 1994, 55). 

Στο εσωτερικό των κυκλικών μονάδων συχνά παρατηρούνται ορθογώνιες ή κυκλικές εστίες, 

κεντρικά ή έκκεντρα τοποθετημένες (Σχ. 16), κάπως σπάνια φούρνοι (Peltenburg et a!. 1989, 

31-34), περιμετρικά θρανία (Σχ. 17) και κυβικά καθίσματα. Στο έδαφος των οικιών υπάρχουν 

μερικές οπές μικρού ή μεγάλου μεγέθους, που χρησίμευαν είτε για τη στήριξη ξύλινων 

βοηθητικών στοιχείων είτε για την τοποθέτηση οικιακού εξοπλισμού. Ένας ή δύο συμπαγείς 

ορθογώνιοι πεσσοί βρίσκονται είτε ελεύθεροι είτε εφαπτομενικά τοποθετημένοι σε κάποιο 

τοίχο στο εσωτερικό των κυκλικών μονάδων και πιθανόν να στήριζαν ένα είδος παταριού 

(Σχ. 16), προσφέροντας συγχρόνως την επιφάνειά τους για διακόσμηση (Καλαβασός- Τέντα. 

Todd 1987, 47-48' Χοιροκοιτία: Le Brun 1994, 54-55). Στο εξωτερικό των κυκλικών μονάδων 

πολύ σπάνια παρατηρούνται κτιστές κατασκευές, οι οποίες ομοιάζουν με αντηρίδες. Η 

στατική τους χρήση δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί με βεβαιότητα (Le Brun 1994, 62). Μερικοί 

χώροι ειδικής χρήσης ορίζονταν συχνά με υπερύψωση του εδάφους της οικίας ή με τη 

βοήθεια ενός διαχωριστικού τοίχου μικρού πάχους (Χοιροκοιτία, Σωτήρα- Τετπτέζ) (Σχ. 18).

29_ , , , , ,
Παρομοιες υπόγειες σήραγγες έχουν βρεθεί στη Βηθεσδα (Beersheba) και χρονολογούνται στη 

Χαλκολιθική περίοδο (Perrot 1995, 56-57).
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Στο εσωτερικό μερικών κυκλικών μονάδων της Χαλκολιθικής περιόδου που ανασκάφηκαν 

στην Κισσόνεργα-Μοσφίλ/α, παρατηρούνται ακτινωτά διαχωριστικά που φαίνεται πως όριζαν 

επιμέρους χώρους - δωμάτια (Peltenburg 1985, 55-56' ό.π. 1991 β, 22)

Ορισμένες οικίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σπουδαιότητα και αποτελούν ίσως τις 

πρώτες ενδείξεις ύπαρξης κάποιας κοινωνικής διαβάθμισης. Μια τέτοια οικία παρατηρήθηκε 

στην Καλαβασό- Τέντα (Οικία 14-29: Todd 1987, 32-33). Στην περίπτωση αυτή ένας δεύτερος 

ομόκεντρος δακτύλιος περιβάλλει μια μικρότερη κυκλική μονάδα δημιουργώντας έναν 

περιμετρικό διάδρομο, που λειτουργούσε πιθανόν ως επιπλέον αποθηκευτικός χώρος. 

Αργότερα προστέθηκε στο εξωτερικό και τρίτος περιμετρικός ομόκεντρος δακτύλιος (Σχ. 19). 

Παρόμοια παραδείγματα βρέθηκαν στη Χοιροκοιτία (Οικία ΙΑ: Dikaios 1953, 14-27) (Σχ. 20) 

και στο Ακρωτήρι του Απ. Δνόρία-Κάστρος(\-Β Brun 1981, 110 εικ. 2).

Κάθε κυκλική μονάδα δεν αποτελούσε ανεξάρτητη οικία. Μία οικία συνήθως αποτελείτο από 

μια μεγάλη κυκλική μονάδα, που αντιστοιχούσε πιθανόν σε ένα χώρο διημέρευσης και δύο, 

τρεις ή περισσότερες μικρότερες μονάδες, που αποτελούσαν βοηθητικούς χώρους για ύπνο ή 

αποθήκευση αγαθών. Το κυκλικό σχήμα είχε το μειονέκτημα ότι δεν μπορούσε εύκολα να 

επεκταθεί, γι' αυτό εφαρμόστηκε η λύση της παράθεσης πολλών κυκλικών μονάδων γύρω 

από μία υπαίθρια αυλή όπου λάμβαναν χώραν διάφορες οικιακές δραστηριότητες. 

Παρατηρούνται μερικές περιπτώσεις ενωμένων κυκλικών μονάδων (Σωτήρα: οικία 36 και 37, 

4 και 34: Dikaios 1961, 77-78, 75 εικ. 38), καθώς και περιπτώσεις οικιών αποτελουμένων από 

μια κύρια κυκλική μονάδα στην οποία προσκολλάτο ένα σχεδόν ημικυκλικό βοηθητικό 

διαμέρισμα (Ερήμη: Dikaios and Stewart 1962, 115).

1.3.1.1.2. Μετάβαση από την κυκλική στην ορθογώνια οικία (Πρώψη - Μέση 
Χαλκοκρατία).

Την Πρώιμη Χαλκοκρατία παρατηρείται ένας νεοτερισμός στην αρχιτεκτονική του νησιού με 

την εμφάνιση οικιών με πιο σύνθετη κάτοψη, με γραμμικά κυρίως στοιχεία30 που διαδέχονται 

τον τόσο βαθιά ριζωμένο τύπο της αρχιτεκτονικής των κυκλικών μονάδων.

Οι οικίες δε φαίνεται να ακολουθούν προκαθορισμένο σχέδιο αλλά αναπτύσσονται ελεύθερα 

με τη συνύπαρξη γραμμικών και καμπύλων τοίχων, και συχνά δεν αναγνωρίζεται η τυπική 

οικιστική μονάδα. Δεν παρατηρείται ιδιαίτερη προτίμηση προσανατολισμού και προσπέλασης 

των οικιών αυτών. Οι τοίχοι σχεδόν ποτέ δε σχηματίζουν ορθές γωνίες, με αποτέλεσμα τα 

δωμάτια να εμφανίζουν ακανόνιστη κάτοψη (Swiny 1989, 20).

Χαρακτηριστικά παραδείγματα της αρχιτεκτονικής αυτής διάταξης αποτελούν οι οικισμοί στη 

Σωτήρα-Καμινούδκ/α (Σχ. 21) της Πρώιμης Χαλκοκρατίας, στο ΜαρκΜΛώ//στης Πρώιμης και

30 Η εισαγωγή των ευθύ γραμμών στοιχείων στην αρχιτεκτονική της περιόδου αυτής ίσως οφείλεται σε 
επίδραση από την Ανατολή και ιδιαίτερα από το χώρο της Συροπαλαιστίνης ή της Ανατολίας όπου ο 
τύπος αυτός των κτιρίων επικρατεί ήδη από πρωιμότερες περιόδους (Νεολιθική περίοδος) (Mellaart 
1975, 46 εικ. 15, 60 εικ.25, 101 εικ.46).
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Μέσης Χαλκοκρατίας (Σχ. 22), ο οικισμός αμυντικού χαρακτήρα στο ΔάΚ\-Καφκαλλ/ά (Σχ. 23) 

και οι οικίες στην Επισκοπή-Φανερωμένη του τέλους της Μέσης και των αρχών της Ύστερης 

Χαλκοκρατίας (Σχ. 24).

Κατά την Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία παρατηρούνται παράλληλα και οικίες που 

ακολουθούν μια πιο κανονική αρχιτεκτονική κάτοψη, όπου μπορεί να αναγνωριστεί η τυπική 

οικιστική μονάδα. Οι τοίχοι όμως και πάλι σπάνια ενώνονται σε ορθή γωνία και τα δωμάτια 

εξακολουθούν να εμφανίζουν ακανόνιστο σχήμα. Ένα τέτοιο πρώιμο παράδειγμα αποτελεί η 

οικία σχήματος Γ που ανασκάφηκε στην Αλάμπρα-Ασπρογή στις αρχές του αιώνα από τον Ε. 

Gjerstad (1926, 19-20) (Σχ. 25). Είναι ίσως η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας οικίας 

σχήματος Γ και περιλαμβάνει δύο δωμάτια που ανοίγουν σε μία αυλή.31

Στην Αλάμπρα, στην τοποθεσία Μούττες στην πλαγιά ενός λόφου, ήρθε στο φως σειρά 

οικιών που ακολουθούν έναν κοινό αρχιτεκτονικό τύπο και χωρίζονται μεταξύ τους με 

μεσοτοιχίες.32 Έχουν ορθογώνια μακρόστενη κάτοψη και χωρίζονται κατά πλάτος στη μέση 

περίπου από έναν εσωτερικό διαχωριστικό τοίχο. Δημιουργείται έτσι στην πρόσοψη ένας 

κοινόχρηστος χώρος προσπέλασης και δύο ή τρεις μικρότεροι χώροι στο βάθος. Εξαίρεση 

αποτελεί μία οικία (κτίριο III), η οποία παρουσιάζει διαφορετική κάτοψη και περιλαμβάνει 

δωμάτια γύρω από μια κεντρική αυλή (Coleman eta/. 1996, 327-328) (Σχ. 26).

Παρόμοια διάταξη με το τελευταίο παράδειγμα παρουσιάζει η οικία της Καλοψίδας, που 

χρονολογείται στο τέλος της Μέσης Χαλκοκρατίας και ανασκάφηκε από τον Ε. Gjerstad. Είναι 

μεγάλου μεγέθους και καταλαμβάνει έκταση 170 τ.μ. Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δωματίων 

(δώδεκα) γύρω από μια κεντρική αυλή, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η κίνηση και η 

προσπέλαση στους επιμέρους χώρους. Τα δωμάτια στο βόρειο τμήμα του συγκροτήματος 

οργανώνονται γύρω από μια δεύτερη εξωτερική αυλή. Δεν είναι βέβαιο αν το οικιστικό αυτό 

συγκρότημα αποτελούσε μία ή δύο οικίες. Μπορεί ίσως με κάποια επιφύλαξη να θεωρηθεί ως
r r r r r 33ενα πρώιμο παραδειγμα αστικής οικίας (Gjerstad 1926, 27, 30-31) (Σχ. 27).

1.3.1.1.3. Ορθογώνια οικία (Ύστερη Χαλκοκρατία)

Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία η οικιστική αρχιτεκτονική ακολουθεί πιο κανονικές μορφές με 

ευθύγραμμους τοίχους που σχηματίζουν ορθές γωνίες. Την περίοδο αυτή εμφανίζονται οικίες

31 Αυτός ο τύπος οικίας θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται κατά την αμέσως επόμενη περίοδο, ως 
επίσης και αργότερα, σε όλες σχεδόν τις εποχές μέχρι πρόσφατα - λαϊκή αρχιτεκτονική του 19ου και 
των αρχών του 20ού αι. (lonas 1988, 51-55).

320ικίες σε σειρά, παρόμοιες σε κάτοψη με εκείνες της Αλάμπρας, παρατηρήθηκαν και στην Ταρσό της 
Ανατολίας (Schaar 1985, 37-40).

33 Ο αρχιτεκτονικός αυτός τύπος με δωμάτια γύρω από μια κεντρική εσωτερική αυλή έχει ευρεία 
διάδοση σε μεταγενέστερες περιόδους μέχρι και πρόσφατα στη λαϊκή αρχιτεκτονική (lonas 1988, 51- 
55).
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διαφόρων τύπων,34 επικρατέστερες από τις οποίες είναι οι οικίες σε σχήμα Γ και οι οικίες με 

τριμερή διάταξη και κεντρικό αίθριο (συχνά σχήματος Π).

Μια τυπική διάταξη οικίας που πρωτοεμφανίστηκε την Πρώιμη Χαλκοκρατία στην Αλάμπρα- 

Ασπρογή, και είναι ευρέως διαδομένη κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, είναι η οικία με κάτοψη 

σχήματος Γ (Weinberg 1983, 52-53, 57-59). Τον τύπο αυτόν ακολουθεί η οικία Α στο Απλίκι- 

Καραμάλος (Σχ. 28), αρκετές οικίες στο Κούριον-Παμπούλα (Σχ. 29), μερικές μικρές οικίες 

στην περιοχή I στη Μάα-Παλαιόκαστρο (Σχ. 30) κ.α.

Τον πιο συνηθισμένο τύπο κυπριακής οικίας που επικρατεί την περίοδο αυτή αποτελεί η οικία 

με τριμερή διάταξη (ό.π.). Κάθε οικιστική μονάδα αποτελείται από τρεις κατά μήκος χώρους 

(κλίτη), που διαιρούνται κατά πλάτος από εγκάρσιους τοίχους σε έξι συνήθως διαμερίσματα. 

Το μεσαίο κλίτος, που ήταν συχνά το πλατύτερο, αποτελούσε στο μεγαλύτερο του μέρος το 

κεντρικό αίθριο. Με αυτόν τον τρόπο η οικία αποκτούσε σχήμα Π, με δωμάτια που άνοιγαν 

στην κεντρική αυλή.

Οικίες με τριμερή διάταξη παρατηρούνται στο Κούρ\ο\ι-Παμπούλα (οικία A.VI: Σχ. 31), στο 

Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (κτίριο A: Astrom 1989, εικ. 3), στη Μάα-Παλαιόκαστρο (κτίριο I: Σχ. 32), 

στην ν\ΰΚα-Κοκκινόκρεμμος (Σχ. 33) στην Έγκωμη (Σχ. 34), κ.α. Στις δύο τελευταίες θέσεις οι 

οικίες εμφανίζουν μικρές διαφορές και αποκλίσεις από την καθαρά τριμερή διάταξη. Το μεσαίο 

κλίτος δεν έχει το ίδιο πλάτος σε όλο του το μήκος, αλλά στο πίσω μέρος είναι στενότερο. Στη 

Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου, η οικία Β εμφανίζει επίσης τριμερή διάταξη, με αρκετές όμως 

διαφοροποιήσεις από το βασικό τύπο (τριμερής διαχωρισμός μεσαίου κλίτους) (Σχ. 35). Οι 

οικίες του τύπου αυτού ήταν είτε ανεξάρτητα οικοδομήματα είτε ανήκαν σε διάφορα μεγάλου 

μεγέθους συγκροτήματα (Έγκωμη: Dikaios 1969, πίν. 275)35 Οικίες με δωμάτια γύρω από 

έναν κεντρικό χώρο βρέθηκαν και στην Καλαβασό-/2!)/· Δημήτριος. Στη θέση αυτή 

παρατηρήθηκαν και οικίες με πιο σύνθετη κάτοψη και περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό 

δωματίων, τα οποία είναι προσπελάσιμα μέσω αυλών και διαδρόμων (South 1984α, 12) 

(Σχ. 36).

Στην κυπριακή αρχιτεκτονική της Ύστερης Χαλκοκρατίας, αντίθετα από το μυκηναϊκό χώρο, 

δεν εμφανίστηκαν μέγαρα. 36 Ο παραλληλισμός από τον Π. Δίκαιο (1969, 175-176) μερικών

34Παρατηρήθηκαν όμως και περιπτώσεις οικιστικής αρχιτεκτονικής ελεύθερης γενικά κάτοψης, όπου οι 
οικίες δεν ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τύπο. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι οικίες που 
ανασκάφηκαν στο Δάλι, στη δυτική ακρόπολη (Αμπελερή), οι οποίες βρίσκονται εφαπτομενικά 
τοποθετημένες στο αμυντικό τείχος και αποτελούνται από ορθογώνια ή τραπεζοειδή δωμάτια και αυλές 
(Astrom 1972β, 12-14).

350  R. Holloway (1981, 85-86) στην περιγραφή της αρχιτεκτονικής της Θάψου της Μέσης 
Χαλκοκρατίας παραλληλίζει τα συγκροτήματα οικιών με ορθογώνια κάτοψη και δωμάτια που άνοιγαν σε 
κεντρικά αίθρια, με τα κυπριακά παραδείγματα. Υποστηρίζει πως οι οικίες της Έγκωμης αποτελούν τα 
πιο πιθανά πρότυπα των ιταλικών αυτών συγκροτημάτων. Η εύρεση στη Θάψο κυπριακής κεραμικής 
ενισχύει τη θεωρία ύπαρξης στενών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δύο χώρων.

36Το μέγαρον στη μυκηναϊκή αρχιτεκτονική είχε κατά κανόνα τρεις χώρους. Ο πρώτος ονομάζεται από 
τον Όμηρο αίθουσα και σχημάτιζε την πρόσοψη του κτιρίου σε μορφή στοάς, ο επόμενος χώρος 
λέγεται πρόδομος και ήταν ο προθάλαμος διαμέσου του οποίου γινόταν η προσπέλαση στον τρίτο 
χώρο, που ήταν το κυρίως μέγαρον (Μπούρας 1980, 114-115).
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οικιών της Έγκωμης, με τριμερή κατά μήκος διαχωρισμό με πεσσούς, με τα μυκηναϊκα 

μέγαρα, σήμερα αμφισβητείται (Σχ. 37-38). Η ύπαρξη όμως εστίας στη μέση σημαντικών 

δωματίων οδήγησε στη θεώρησή τους ως αιθουσών δεξιώσεων, όπου λάμβαναν χώραν 

ποικίλες κοινόχρηστες δραστηριότητες, υποδηλώνοντας έτσι την εισαγωγή από το Αιγαίο
37 38 '  / ,ενός νέου τρόπου ζωής. Δωμάτια με κεντρικές εστίες εμφανίστηκαν, έκτος απο την 

Έγκωμη (Dikaios 1969, 175-176, 183, πίν. 274, 292), στη Ν\άα-Παλαιόκαστρο (Σχ. 39) και 

στην 'ί\Κασσα-Παλιοταβέρνα (Hadjisawas 1994, 108-110) και συμπίπτουν χρονολογικά με την 

άφιξη των πρώτων εποίκων από τον αιγαιακό χώρο.

Παρόμοια δωμάτια με κεντρικές εστίες απαντώνται την περίοδο αυτή και στο χώρο της 

Συροπαλαιστίνης στο Tell Qasile (Mazar 1993, 1207-1208), στο Tell Miqne (Dothan and 

Dothan 1992, 242-245) κ.α. Τα δωμάτια με κεντρικές εστίες ήταν πολύ διαδομένα στον 

ελλαδικό χώρο και παρατηρήθηκαν στα μυκηναϊκά κυρίως μέγαρα στην Πύλο (Blegen and 

Rawson 1966, 85, 199), στην Τίρυνθα (Schliemann 1886, 208' Muller 1976, 144-145) και στις 

Μυκήνες (Wace 1949, 73, 77), ως επίσης και στο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, στα Μάλια 

(Muhly 1984, 109, 111,116), στα Χανιά (Hallager 1978, 19-20), στον Κομμό (Shaw 1990, 231- 

235, 240) κ.α. Η εμφάνιση των δωματίων με τις κεντρικές εστίες το 12ο αι. π.Χ. στην Κύπρο 

και τη Συροπαλαιστίνη μπορεί να συνδεθεί με μια σειρά αλλαγών που παρατηρήθηκαν την 

περίοδο αυτή στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου λόγω της εμφάνισης των λεγάμενων 

"Λαώ ν τω ν Θ αλασσώ ν και αποτελούν στοιχείο που εισήχθη από το Αιγαίο.

Σε μερικά οικιστικά συγκροτήματα της περιόδου αυτής παρατηρείται η ύπαρξη υγειονομικών 

εγκαταστάσεων, αποχετευτικού συστήματος και λουτρών. Τα δωμάτια λουτρών39 συχνά είχαν 

σκληρά δάπεδα και ένα πηγάδι σε μια γωνιά. Μέσα σε αυτά έχουν βρεθεί πήλινοι και λίθινοι 

λουτήρες. Τέτοια δωμάτια έχουν αναγνωριστεί κυρίως στην Έγκωμη (Courtois 1992' Dikaios 

1969, 48, 107' Karageorghis 1983β, 435-436) (Σχ. 40), στο Κίτιον στην περιοχή I 

(Karageorghis and Demas 1985, 15), στην ΆΚασσα-Παλιοταβέρνα (Hadjisawas 1994, 109, 

πίν. XV:2), στην Καλαβασό-,4)/. Δ ημήτρ ιος(South 1980, 2, 39) (Σχ. 41) κ.α.40

Δωμάτια με λουτήρες της ίδιας αυτής περιόδου ανασκάφηκαν στο χώρο της Συροπαλαιστίνης 

στο Tell Akko (Ben-Arieh and Edelstein 1977, 19, πίν. XV), στο Tell Abu Hawam (Hamilton 

1934, 24), στο Ashdod (Dothan and Porath 1993, 72) και στο Dan (Biran 1994, 165, 174, 
177). Λουτήρες όμως εμφανίζονται από πιο πρώιμες περιόδους στο χώρο του Αιγαίου, 

ιδιαίτερα στην Κρήτη (Κνωσός: Evans 1930, 379, 382), ως επίσης και στο μυκηναϊκό χώρο 

στην Πύλο (Blegen and Rawson 1966, 187-189), στην Τίρυνθα (Schliemann 1886, 231-232),

370  Β. Καραγιώργης και η Μ. Δήμα (Karageorghis and Demas 1988, 60-62), αναφέρονται εκτενώς στα 
δωμάτια με κεντρικές εστίες, τα οποία ονομάζουν "hearth roomg.

38Κεντρικές εστίες εμφανίζονται και σε ναούς της ίδιας περιόδου στο Κίτιον και στην Έγκωμη και έχουν 
συνήθως χρήση ιερού βωμού προσφορών (Webb 1977, 113-131).

39Εκτενέστατη αναφορά στα λουτρά γίνεται από τον R. Ginouves (1962).

40Λουτήρες κάνουν την εμφάνισή τους και σε μη οικιστικά συγκροτήματα - σε χώρους ιερών (Κούκλια- 
Παλαίπαφος: Maier 1976, 95-96) - η χρήση των οποίων έχει συνδεθεί με θρησκευτικούς καθαρμούς. 
Ύπαρξη λουτήρων σε ιερά παρατηρείται και στο χώρο του Αιγαίου - στις Μυκήνες (Taylour 1983, 55) 
κ.α.
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στις Μυκήνες (Mylonas 1966, 32) κ.α. Η εμφάνιση των λουτήρων στην Κύπρο και τη 

Συροπαλαιστίνη την περίοδο αυτήν ήταν πιθανόν αποτέλεσμα επίδρασης από το χώρο του 

Αιγαίου, όπου οι λουτήρες φαίνεται πως έχουν μακρά παράδοση. Οι λουτήρες μπορούν να 

συνδεθούν, όπως και οι κεντρικές εστίες, με τις γενικότερες αναταραχές που σημειώθηκαν 

την περίοδο αυτή στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο εσωτερικό μερικών δωματίων των οικιστικών συγκροτημάτων της Πρώιμης, Μέσης και 

Ύστερης Χαλκοκρατίας βρέθηκαν συχνά εκτός από εστίες και άλλες κατασκευές που 

εξυπηρετούσαν τη διεξαγωγή ποικίλων οικιακών δραστηριοτήτων, όπως φούρνοι (Αλάμπρα- 

Ασπρογή. Gjerstad 1926, 25' Κούριον-Παμπούλa: Weinberg 1983, 17, 21-22' Απλίκι- 

Καραμάλος: Du Plat Taylor 1952, 146), κτιστά θρανία, συνήθως εφαπτομενικά με τους 

τοίχους (Έγκωμη: Dikaios 1969, 193), κοιλότητες στο έδαφος και κτιστές υποδοχές για την 

τοποθέτηση και στήριξη αγγείων (Ν\αρκ\-Αλώνια: Frankel and Webb 1996, 60-61).

Στην κυπριακή αρχιτεκτονική της Ύστερης Χαλκοκρατίας παρατηρούνται για πρώτη φορά 

οικιστικά συγκροτήματα κτισμένα με μεγάλη επιμέλεια, με τη χρήση πελεκητής πέτρας, τα 

οποία φαίνεται πως ανήκαν σε μία ανώτερη κοινωνικά τάξη. Πάντως, τα κτίρια αυτά δεν 

μπορούν να ταυτιστούν με βεβαιότητα με παλάτια ούτε να αναγνωριστούν ως ιδιοκτησία ενός 

ατόμου. Τέτοια συγκροτήματα βρέθηκαν στην Έγκωμη (Σχ. 42-43) στην Άλασσα- 

Παλιοταβέρνα (Σχ. 44) στην Καλαβασό-'/Ικ. Δημήτριος (Σχ. 45) κ.α. Συχνά, εκτός από τους 

χώρους διημέρευσης, περιλαμβάνουν και δωμάτια άλλων χρήσεων (αποθηκευτικοί χώροι, 

εργαστήρια). Μερικά από αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν διοικητικά κέντρα (βλ. 1.3.1.5).

1.3.1.2. Οχυρωματικά -  Αμυντικά έργα

Το αίσθημα ανασφάλειας και η ανάγκη προστασίας από εχθρικά στοιχεία πιθανόν να 

οδήγησαν τον προϊστορικό άνθρωπο στην οικοδόμηση οχυρωματικών έργων που 

περιέκλειαν σχεδόν όλους τους οικισμούς της Νεολιθικής περιόδου και αρκετά από τα μεγάλα 

κέντρα της Ύστερης Χαλκοκρατίας.

Κατά τη Νεολιθική περίοδο οι οικισμοί κτίζονται σε ειδικά επιλεγμένες θέσεις, που ήταν σε 

μερικές περιπτώσεις δύσκολα προσπελάσιμες, πάνω σε λόφους με απότομες κλίσεις για 

εκμετάλλευση των φυσικών στοιχείων προστασίας και μείωση της ανάγκης δημιουργίας 

μεγάλων οχυρωματικών τειχών. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι οικισμοί στη Χοιροκοιτία, 

στην Καλαβασό- Τέντα, στο Τρουλλί (Σχ. 46), στον Άγ. Επ'νπιχχο-Βρύση, στη Σωτήρα- Τεππές 

(Σχ. 47), στο Παραλίμνι-Λ//7σ/σ κ.α. Οι οχυρώσεις των οικισμών αυτών σε ορισμένες 

περιπτώσεις συνδυάζονται με εξωτερική τάφρο για μεγαλύτερη προστασία (Καλαβασός- 

Τέντα, Άγ. Επίκτητος-φί/σ/;). Στη Χοιροκοιτία παρατηρείται, εκτός από το κυρίως αμυντικό 

τείχος που προστάτευε το αρχαιότερο τμήμα του οικισμού, ένα δεύτερο τείχος που 

προστέθηκε αργότερα για προστασία των οικιών που κτίστηκαν έξω από το πρώτο. Στο 

δεύτερο αυτό τείχος βρέθηκε και η είσοδος του οικισμού με βαθμίδες ανόδου τόσο 

εφαπτομενικά όσο και κάθετα στο τείχος, οι οποίες δημιουργούσαν μία έμμεση πρόσβαση σε 

αυτόν για καλύτερη προστασία (Σχ. 48-49). Ο τρόπος αυτός εισόδου στη Χοιροκοιτία
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αποτελεί μοναδικό παράδειγμα της εποχής αυτής τόσο για την Κύπρο όσο και για την 

ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (Le Brun 1994, 42-43).

Κατά τη Χαλκολιθική εποχή, οι οικισμοί δε φαίνεται να προστατεύονται από τείχη. Το ίδιο 

ισχύει τόσο για την Πρώιμη όσο και για τις αρχές της Μέσης Χαλκοκρατίας. Αντίθετα, κατά το 

τέλος της Μέσης και τις αρχές της Ύστερης Χαλκοκρατίας παρατηρείται ευρεία διάδοση 

οχυρωματικών έργων σε στρατηγικές κυρίως θέσεις, σε κορυφές λόφων που προσφέρονταν 

ως παρατηρητήρια και ως καταφύγια σε περίπτωση κινδύνου. Οχυρώσεις αυτής της 

περιόδου ανασκάφηκαν στο Κρηνί, στο ΔάΚ\-Καφκαλλιά, στη Νιτοβίκλα, στους Νικολήδες, 

στην Έγκωμη κ.α.

Τα οχυρωματικά τείχη ακολουθούσαν τις φυσικές ανωμαλίες των λόφων και περιλάμβαναν 

πύλες, προστατευόμενες συχνά από πύργους (Νιτοβίκλα, Δάλι-Καφκαλλιά) και 

παρατηρητήρια (Νιτοβίκλα), ενισχυτικές αντηρίδες και προμαχώνες (Κρηνί) και κάπως σπάνια 

βοηθητικούς χώρους μέσα στα ίδια τα τείχη (Νιτοβίκλα).

Το οχυρωματικό τείχος στο Κρηνί βρίσκεται στη νότια πλευρά ενός λόφου, φυσικά 

οχυρωμένου από τις άλλες τρεις πλευρές (ανατολικά, νότια και βόρεια), εξασφαλίζοντας 

προστασία στη μόνη δυνατή πρόσβαση, από τα νότια (Σχ. 50). Το τείχος είναι σημαντικών 

διαστάσεων και φέρει ενισχυτικούς προμαχώνες στο εξωτερικό σε ακανόνιστες αποστάσεις, 

ενώ στο εσωτερικό σε απόσταση που κυμαίνεται από 4-6,5 μ. υπάρχει δεύτερο τμήμα 

παράλληλο με το πρώτο. Μεταξύ δύο αντηρίδων παρατηρείται ένα πιθανό άνοιγμα εισόδου 

(Fortin 1981, 118-125).

Στο ΑάΚι-Καφκαλλιά ro αμυντικό τείχος που προστάτευε τον οικισμό έχει κάτοψη σε σχήμα Π 

και περιλαμβάνει έναν τετράγωνο προμαχώνα στο ένα άκρο του (Σχ. 51). Τα κενά μεταξύ του 

προμαχώνα και του βόρειου και του νότιου τμήματος του αμυντικού τείχους μπορεί να 

ερμηνευτούν ως είσοδοι (Swiny and Overbeck 1972, 25-28. Fortin 1981, 50-56).

Τα φρούρια που ανασκάφηκαν στη Νιτοβίκλα, τους Νικολήδες και την Έγκωμη έχουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εμφανίζουν τόσο ομοιότητες όσο και διαφορές ως προς την 

αρχιτεκτονική τους διάταξη.

Στη Νιτοβίκλα, το φρούριο που καταλάμβανε μια γωνιά του οχυρωματικού τείχους, ήταν ένα 

ορθογώνιο κτίσμα με ισχυρό εξωτερικό τοίχο και περιμετρικά δωμάτια γύρω από ένα κεντρικό 

αίθριο τραπεζοειδούς σχήματος.41 Η είσοδος, η οποία προστατευόταν από δύο πύργους,42 

αποτελείτο από ένα στεγασμένο διάδρομο με κάτοψη σχήματος Γ. Το φρουριακό συγκρότημα

41Το οχυρωματικό έργο στη Νιτοβίκλα διαφέρει κάπως από τα υπόλοιπα φρούρια της περιόδου αυτής, 
αφού περιλαμβάνει τόσο ένα αμυντικό τείχος όσο και ένα περίπου τετράγωνο φρούριο. Το φρούριο 
αυτό εμφανίζει κατά τον Ε. Sjoqvist (1940, 138-39) μερικές πιθανές επιδράσεις από το χώρο της 
Ανατολής, όπου παρατηρούνται φρούρια με παρόμοιες διατάξεις.

42Παρόμοια διάταξη εισόδου, πλαισιωμένη από δύο πύργους, παρατηρείται στην Εγγύς Ανατολή και 
ιδιαίτερα στην Ανατολία (Bogazkoy, Alishar, Alaga Hiiyuk, Qatna, Atchana-Alalakh) (Sjoqvist 1940, 
142-3-Alkim 1968, 213-4).
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είχε πιθανόν οριζόντια δώματα που εξυπηρετούσαν αμυντικούς σκοπούς και η άνοδος σε 

αυτά γινόταν με κινητές σκάλες μέσω του αιθρίου (Sjoqvist στο Gjerstad et at. 1934, 371-373, 

395-403) (Σχ. 52-54).

Το φρούριο που ανασκάφηκε στους Νικολήδες (Gjerstad 1926, 37-47) ήταν μικρότερου 

μεγέθους και αποτελείτο από ένα ισχυρό ορθογώνιο κτίσμα (20X10μ.) με ένα συμπαγές 

κυρίως τμήμα στα βόρεια και με είσοδο από τα νότια μέσω δύο διαδοχικών αυλών, που 

ορίζονταν από ψηλούς περιμετρικούς τοίχους (Σχ. 55).43

Το φρούριο της Έγκωμης ήταν αρχικά ένα ανεξάρτητο, περίπου ορθογώνιο κτίσμα, 

(45X13 μ.) με περιμετρικούς τοίχους σημαντικού πάχους και περιλάμβανε μεγάλο αριθμό 

δωματίων διαφόρων χρήσεων (Courtois et at. 1986, 8) (Σχ. 56). Αργότερα το φρούριο 

αποτέλεσε τμήμα του βόρειου "κυκλώπειου" τείχους της πόλης.

Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία εμφανίζονται οχυρωματικά τείχη να περιβάλλουν μικρούς και 

μεγάλους οικισμούς (Κούριον-Παμπούλα, ΔάΚ\-Αμπελερή, Μάα-Παλαιόκαστρο, Λάρα, Πύλα- 

Κοκκινόκρεμμοζ) καθώς επίσης και αστικά κέντρα (Έγκωμη, Κίτιον, Σίντα). Τα αμυντικά αυτά 

τείχη ενισχύονταν συχνά με προμαχώνες και αντηρίδες, περιλάμβαναν πύλες 

προστατευόμενες από πύργους και κάπως σπάνια υπόγειες σήραγγες και μικρούς 

αποθηκευτικούς χώρους μέσα στα τείχη. Τα οριζόντια δώματα των δωματίων που συχνά 

κτίζονταν εφαπτομενικά με τα τείχη χρησιμοποιούνταν για αμυντικούς σκοπούς.

Στο Κο ύ ρι ο ν- Παμπούλ α, το αμυντικό τείχος που προστάτευε τον οικισμό αποτελείτο από δύο 

τμήματα, που σε ένα σημείο ήταν παράλληλα μεταξύ τους, και δημιουργούσαν μία είσοδο 

πλάτους 2,5μ. μεταξύ δύο προμαχώνων (Fortin 1981, 324-348' Weinberg 1983, 28-31) 

(Σχ. 57).

Ο οικισμός στο Δάλι, κτισμένος στη δυτική ακρόπολη (Αμπελερή), περιβαλλόταν από 

ογκώδες αμυντικό τείχος (Gjerstad et at. 1935, 516) που περιλάμβανε μία υπόγεια σήραγγα44 

με σκαλοπάτια λαξευμένα στο βράχο (ό.π., 489-490) (Σχ. 58) και τρεις εισόδους - δύο άμεσες 

και μια με κάτοψη σχήματος Γ (Σχ. 59-60).

Ο οικισμός στην ΠύΚα-Κοκκ/νόκρεμμος φαίνεται πως ήταν αμυντικής φύσεως, κτισμένος σε 

οχυρωμένη θέση, σε ένα πλάτωμα ενός βραχώδους λόφου και προστατευόταν από τείχος, το 

οποίο αποτελούσε ταυτόχρονα τον εξωτερικό τοίχο σειράς δωματίων (Karageorghis and 

Demas 1984, 5-6) (Σχ. 61-62).

Στη Λάρα βρέθηκαν ελάχιστα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα αμυντικού τείχους, το οποίο 

επεκτεινόταν από βορρά προς νότο, ακολουθώντας την ακτή. Σε ένα σημείο μπορεί να 

αναγνωριστεί μία είσοδος του τύπου "dog-leg", που διαμορφώνεται από την αλληλεπικάλυψη

430  τύπος αυτός του κτιρίου σε μορφή πύργου έχει παράλληλό του στο χώρο της Ανατολίας και της 
Παλαιστίνης και είναι γνωστός ως "migdor (Sjoqvist 1940, 143-46).

44Υπόγειες σήραγγες, παρόμοιες με το παράδειγμα στο Δάλι, εμφανίζονται στο χώρο της Ανατολίας 
(Alishar, Bogazkoy) (Sjoqvist 1940, 188).
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δύο τμημάτων του τείχους. Κοντά στην είσοδο αυτή, στα νότια, παρατηρείται μια κατασκευή 

σε μορφή πύργου (Fortin 1981, 384-397 εικ. IX. 17).

Την εποχή αυτή εμφανίζονται για πρώτη φορά στο νησί "κυκλώπεια" τείχη σε τέσσερις 

θέσεις: στη Μάα, στην Έγκωμη, στο Κίτιον και στη Σίντα.

Ο οικισμός στη Μάα-Παλαιόκαστρο, κτισμένος για αμυντικούς σκοπούς σε μια χερσόνησο 

φυσικά προστατευόμενη από τις τρεις πλευρές, ενώνεται με τη στεριά με μια στενή λωρίδα 

γης (Φωτ. 4). Δύο μεγάλα οχυρωματικά τείχη προστάτευαν τον οικισμό προς την ξηρά και 

προς τη θάλασσα αντίστοιχα. Το τείχος προς την ξηρά αποτελείτο από δύο τμήματα και είχε 

στην αρχική του φάση μια πύλη τύπου "dog-/eg/\ ενώ στην οχύρωση προς τη θάλασσα τα 

δύο τμήματα του τείχους δημιουργούσαν στο σημείο αλληλοεπικάλυψής τους έναν τετράγωνο 

πύργο (Karageorghis and Demas 1988, 50) (Σχ. 63).

Στην Έγκωμη, το οχυρωματικό τείχος περιέκλειε ολόκληρη την πόλη ακολουθώντας τις 

ανωμαλίες του εδάφους, χωρίς σαφές γεωμετρικό σχήμα (Courtois e ta /  1986, 5-7). Το τείχος 

ενισχυόταν κατά διαστήματα με ισχυρούς πύργους (μήκους 4-5 μ., πάχος 2 -3μ.), 

περιλάμβανε μία υπόγεια σήραγγα και τρεις εισόδους δυτικά, βόρεια και νότια (Σχ. 64). Η 

δυτική είσοδος ήταν τύπου "dog-/etj', ενώ η βόρεια προστατευόταν εξωτερικά από μια 

πυργοειδή κατασκευή (η οποία θεωρείται και ως πιθανό ιερό), και εσωτερικά από ένα 

ορθογώνιο οικοδόμημα που εμπόδιζε την κατευθείαν πρόσβαση στην πόλη (Σχ. 65).

Η αρχαία πόλη του Κιτίου προστατευόταν επίσης από οχυρωματικό "κυκλώπειο" τείχος που 

ακολουθούσε τις ανωμαλίες ενός χαμηλού πλατώματος. Το βόρειό του τμήμα ενισχυόταν με 

προμαχώνες εξωτερικά και αντηρίδες εσωτερικά, ενώ δύο πύργοι φαίνεται να προστάτευαν 

τη βορειοανατολική πύλη εισόδου (Karageorghis and Demas 1985, 3-4, 33-34) (Σχ. 66).

Τέλος, η Σίντα περιβαλλόταν από "κυκλώπειο" τείχος παρόμοιο με εκείνο της Έγκωμης και 

περιλάμβανε μια πύλη στα νοτιοδυτικά, τύπου "dog-/eg", και μια βόρεια είσοδο 

προστατευόμενη από μια κατασκευή (οίκημα της φρουράς ή πύργος), που εμπόδιζε κάθε 

κατευθείαν προσπέλαση στην πόλη (Furumark 1965, 101-105) (Σχ. 67).

Αμυντικά τείχη δεν έχουν μέχρι τώρα εντοπιστεί σε άλλες θέσεις της Ύστερης Χαλκοκρατίας 

όπως στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, στο Μαρών\-Βούρνες, στην ΚαΚαβασό-’Αγ. Δημήτριος, στα 

ΚούκΚ\α-Παλα/παφος στη Μύρτου-Πηγάδες, στην Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου και στην 

Άλασσα.

1.3.1.3. Ιεροί χώροι

Νεολιθικής και Χαλκολιθικής εποχής ιδιαίτεροι χώροι αφιερωμένοι στη λατρεία δεν έχουν 

προσδιοριστεί. Οι κυκλικές οικιστικές μονάδες της περιόδου αυτής πιθανόν να 

εξυπηρετούσαν και θρησκευτικούς σκοπούς. Το ίδιο τους το σχήμα, η συχνή τοποθέτηση της 

εστίας στη μέση και η ύπαρξη ταφών στο εσωτερικό ορισμένων μονάδων, είναι μερικά 

στοιχεία που τους προσδίδουν κάποια θρησκευτικότητα.
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Μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η ζωγραφική παράσταση μορφής με υψωμένα χέρια, 

που βρέθηκε στην επιφάνεια του εσωτερικού πεσσού μιας κυκλικής μονάδας στην 

Καλαβασό- Τέντα και η ταφή μεγάλου αριθμού νεκρών σε ορισμένες περιπτώσεις στη 

Χοιροκοιτία, θεωρήθηκαν ενδείξεις ενός ιδιαίτερου, θρησκευτικού, ίσως, χαρακτήρα των 

μονάδων αυτών. Στον Άγ. Επίκτητο-£ρ£/σ/7, η ύπαρξη δύο λίθινων φαλλών ύψους 0,60 μ. στο 

εσωτερικό μιας κυκλικής μονάδας, υποδηλώνει πιθανή ιερή χρήση της. Παρόμοιος φαλλός, 

αλλά μικρότερων διαστάσεων (0,165 μ.) βρέθηκε τοποθετημένος σε μικρό περίκλειστο χώρο 

στη Σωτήρα- Τεττπές (Peltenburg 1989, 108-109).

Μερικές πληροφορίες για την πιθανή μορφή των ιερών της Χαλκολιθικής περιόδου πηγάζουν 

από ένα πήλινο ομοίωμα που βρέθηκε μαζί με πολλά πήλινα ειδώλια στην Κισσόνεργα- 

Μοσφίλιασε έναν υπαίθριο χώρο (Σχ. 68). Το ομοίωμα παριστάνει ένα πιθανό ιερό, το οποίο 

έχει τη μορφή κυκλικού περιβόλου με κεντρική εστία και εσωτερικό που χωρίζεται σε τμήματα 

με ειδική διαμόρφωση του εδάφους. Το σημαντικότερο ειδώλιο που βρέθηκε μέσα στον ιερό 

αυτό σχηματισμό παριστάνει μια καθιστή γυναικεία μορφή κατά την ώρα του τοκετού 

(Peltenburg 1991α, 12-22).

Ένα δεύτερο πήλινο ομοίωμα ιερού έχει βρεθεί σε έναν τάφο στους Βουνούς. Χρονολογείται 

στην Πρώιμη Χαλκοκρατία και μας δίδει πληροφορίες για τη μορφή των ιερών και γενικότερα 

για τη λατρεία της περιόδου αυτής. Το ομοίωμα αυτό παριστάνει υπαίθριο ιερό, το οποίο 

ορίζεται και πάλι από κυκλικό περίβολο (Σχ. 69). Η υπαίθρια μορφή του ιερού υποδηλώνεται 

από την ύπαρξη μιας ανθρώπινης μορφής έξω από τον περίβολο, κοντά στο άνοιγμα της 

εισόδου, η οποία προσπαθεί να αναρριχηθεί στο περιτείχισμα για να δει τι γίνεται μέσα στον 

ιερό χώρο. Απέναντι από την είσοδο παρατηρούνται τρία ανάγλυφα ξόανα με βουκράνια, 

μεταξύ των οποίων κρέμονται φίδια (Dikaios 1932, 346-348). Παρόμοια ομοιώματα ιερών 

ξοάνων με βουκράνια έχουν βρεθεί και στην περιοχή του Κοτσιάτη (Karageorghis 1970α) 

(Σχ. 70).

Τα αρχαιότερα κατάλοιπα ιερών που έχουν φέρει στο φως οι ανασκαφές, χρονολογούνται 

στο τέλος της Μέσης και στις αρχές της Ύστερης Χαλκοκρατίας. Το ιερό που βρέθηκε στον 

Άγ. Ιάκωβο φαίνεται να ακολουθεί τα πρότυπα της Πρώιμης Χαλκοκρατίας (ομοίωμα από 

τους Βουνούς). Βρίσκεται σε χαμηλό λόφο και αντιπροσωπεύει τον απλούστερο τύπο 

υπαίθριου ιερού. Πρόκειται για ένα σχεδόν κυκλικό χώρο, διαμέτρου 10 μ., ο οποίος πιθανόν 

να περιβαλλόταν αρχικά από ελαφρού τύπου ξύλινη κατασκευή. Στο μέσο περίπου, ένας 

χαμηλός τοίχος χώριζε το ιερό σε δύο μέρη (Σχ. 71). Η εύρεση στο χώρο αυτό δύο χαμηλών 

κυκλικών τραπεζών προσφοράς υποδηλώνει πως το ιερό πιθανόν να ήταν αφιερωμένο σε 

δύο θεότητες (Sjoqvist στο Gjerstad et a i 1934, 356-61).

Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, παρατηρείται μεγάλη ποικιλία ως προς τις κατόψεις των 

ιερών. Μερικά όμως κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία όλων σχεδόν ανεξαιρέτως των ιερών 

χώρων είναι ο ιερός βωμός ή η τράπεζα προσφορών, τα περιμετρικά θρανία, τα αφιερώματα 

και ο ιερός περίβολος που ορίζει την ιερή περιοχή (Al-Radi 1983, 97' Webb 1977). 

Παρατηρείται όμως ποικιλία ως προς το μέγεθος, το σχήμα και τον προσανατολισμό του
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ιερού χώρου, την ύπαρξη ή μη κτιρίων σχετιζομένων με το ιερό, τον αριθμό και το μέγεθος 

των χώρων αυτών.

Μερικά ιερά έχουν ελεύθερη κάτοψη περιλαμβάνοντας μεγάλους ανοικτούς χώρους και συχνά 

ονομάζονται "υπαίθρια ιερά".45 Τα ιερά αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στους 

υπαίθριους ιερούς χώρους, που καθορίζονται από απλό περίβολο, και στους ιερούς χώρους 

οι οποίοι περιβάλλονται από κτίρια.

Στην πρώτη κατηγορία, εκτός από το προαναφερόμενο παράδειγμα του Αγ. Ιακώβου, ανήκει 

και το ιερό που ανασκάφηκε πάνω σε ένα χαμηλό λόφο στο Φλαμούδι-βσί/ι/φ/. Ο ιερός 

χώρος αποτελείται από μία εσωτερική τετράπλευρη, υπερυψωμένη εξέδρα, η οποία 

περιβάλλεται από χαμηλούς διαδοχικούς τοίχους (Symeonoglou 1975) (Σχ. 72).

Στη δεύτερη κατηγορία υπαίθριων ιερών ανήκουν τα ιερά που ανασκάφηκαν στην Αθηένου, 

στην Αγ. Ειρήνη και στη Μύρτου. Το ιερό στη θέση Μ φιου-Π αμπουλάρι βρίσκεται πάνω σε 

λόφο και περιλαμβάνει ένα μεγάλο ανοικτό χώρο, ο οποίος ορίζεται από δωμάτια στα βόρεια 

και τα ανατολικά (Σχ. 73). Τα ανατολικά δωμάτια προσδιορίστηκαν ως εργαστήρια 

επεξεργασίας χαλκού, ενώ άγνωστη παραμένει η χρήση των βόρειων δωματίων (Dothan and 

Ben-Tor 1983, 3-21’ Dothan 1981).

To ιερό που ανασκάφηκε στην Αγ. Ειρήνη αποτελείται από μία ιερή αυλή (30X20 μ.), που 

περιβάλλεται από μεμονωμένα δωμάτια χωρίς εσωτερική επικοινωνία μεταξύ τους (Σχ. 74). Ο 

κυρίως ιερός χώρος παραμένει και πάλι ο εξωτερικός, γύρω από τον οποίο υπάρχουν θρανία 

κατά μήκος των τοίχων. Το κεντρικό και το νότιο οικοδόμημα πιθανόν να εξυπηρετούσαν 

ιερούς σκοπούς και επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέσω ενός στεγασμένου διαδρόμου, ενώ τα 

βόρεια δωμάτια ίσως χρησίμευαν ως αποθηκευτικοί χώροι. Το κεντρικό κτίριο, ορθογώνιου 

σχήματος, χωρίζεται από εσωτερικό τοίχο σε ένα μικρό (VI) και ένα μεγάλο δωμάτιο (V), στο 

εσωτερικό του οποίου υπάρχει περιμετρικό θρανίο, εστία και τράπεζα προσφοράς (Astrom 

1972β, 1-4).

Το υπαίθριο ιερό της Ν\ύςπο\}-Πηγάδες αποτελείται και πάλι από ένα μεγάλο ανοικτό χώρο- 

αυλή (12X10 μ.), που περιβάλλεται από δωμάτια. Στο κέντρο της αυλής παρατηρήθηκε ένας 

μνημειώδης βωμός,46 ο οποίος πιθανόν να αποτελείτο από μια βαθμιδωτή μνημειώδη 

κατασκευή, ύψους 2 μ., και κατέληγε στο άνω μέρος σε κέρατα "καθοσιώσεως". Η χρήση των 

περιμετρικών δωματίων, τα περισσότερα από τα οποία είχαν ανοίγματα προς την αυλή, 

παραμένει άγνωστη. Αξιόλογη είναι η διάταξη των δωματίων 6 και 7 στο νότιο μέρος 

αποτελούν έναν καθαρά ορθογώνιο χώρο, ο οποίος αρχικά είχε θεωρηθεί ως αποθηκευτικός,

45Υτταίθρια ιερά βρέθηκαν επίσης στο χώρο της Ανατολής, στην Παλαιστίνη (Nahariyah, En Gedi, 
Megiddo) και στην κεντρική Συρία (Qatna), καθώς και στο Αιγαίο (Κάτω Σύμη, Πέτσωνας, βουνό 
Γιούχτα της Κρήτης) (Wright 1992β, 279-282).

46Παρόμοιες υψηλές κατασκευές έχουν βρεθεί στην Ανατολή (Πέτρα, Bogazkoy, El Amarna, Baalberk, 
Alalakh). Ο βωμός όμως της Μύρτου εμφανίζει παράλληλα και μερικές δυτικές επιδράσεις (Du Plat 
Taylor et at. 1957, 195)
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αλλά η γειτνίασή του με την αυλή και το βωμό καθώς και η μορφή της κάτοψής του υπονοούν 

πιθανή ιερή χρήση (Astrom 1972β, 5-8' Du Plat Taylor et al. 1957, 10-23, 103-111) (Σχ. 75).

Παρόμοια τυπολογία εμφανίζει και το ιερό που ανασκάφηκε στο ΔάΚ\-Αμπελερή (ό.π: 4-5), 

στο εσωτερικό του αμυντικού τείχους του οικισμού. Αποτελείται από δύο μικρά, παρόμοιων 

διαστάσεων δωμάτια, με ανοίγματα προς τη μεγάλη αυλή (τέμενος). Στο εσωτερικό του ενός 

δωματίου βρέθηκε μικρός, τετράγωνος χαμηλός βωμός. Μερικά δωμάτια κοντά στην αυλή 

προσδιορίστηκαν ως βοηθητικοί ή αποθηκευτικοί χώροι του ιερού (Astrom 1972β, 4-5) 

(Σχ. 76).

Τα ιερά που βρέθηκαν σε αστικά κέντρα (Κούκλια, Κίτιον, Έγκωμη) παρουσιάζουν πιο 

σύνθετη αρχιτεκτονική κάτοψη, ακολουθώντας μια πιο αυστηρή τυπολογία και 

περιλαμβάνοντας τόσο υπαίθριους όσο και στεγασμένους ιερούς χώρους. Τα ιερά αυτά είναι 

γενικά πιο επιμελημένες κατασκευές.

Το μνημειώδες ιερό που ήρθε στο φως στα Κούκλια-Παλαίπαφος αποτελείται από ιερό 

τέμενος και ναό του οποίου μόνο ένα τμήμα έχει διασωθεί. Το τέμενος, ένας μεγάλος 

υπαίθριος χώρος ελεύθερου σχήματος, περιβαλλόταν από ένα μνημειώδη τοίχο (Σχ. 77). Στο 

εσωτερικό του ιερού αυτού περιβόλου, κοντά στην είσοδο του ναού, βρέθηκε ένας πιθανός 

βωμός και ιερά κέρατα "καθοσιώσεως". Ο ναός είχε ορθογώνιο σχήμα και φαίνεται πως 

χωριζόταν από δύο σειρές πεσσών κατά μήκος του μεγάλου άξονα, σε τρία κλίτη (Maier and 

Wartburg 1985, 149).

Στο Κίτιον, στην περιοχή Καθαρή, βρέθηκε ο μοναδικός στην Κύπρο δημόσιος ιερός χώρος 

στον οποίο ήταν συγκεντρωμένοι ναοί και ιερά τεμένη. Ο ιερός αυτός σχηματισμός βρισκόταν 

κοντά στο τείχος της πόλης σε γειτνίασή με εργαστήρια επεξεργασίας χαλκού με τα οποία 

είχε άμεση επικοινωνία (Karageorghis and Demas 1985, 89) (Σχ. 78). Στην περιοχή αρχικά 

κτίστηκαν δύο ναοί (ναός 2 και 3) παρόμοιου αρχιτεκτονικού τύπου, οι οποίοι αποτελούνταν 

από μία ορθογώνια αίθουσα και ένα μικρό χώρο (άδυτο) στο βάθος. Ανάμεσα στους δύο 

ναούς υπήρχαν ιεροί κήποι ("ιεροκήπια").47

Αργότερα, κατά το 12ο αι. π.Χ., μετά την καταστροφή των δύο ναών κτίζονται νέοι στην ίδια 

θέση. Ο ναός 3 εγκαταλείπεται ενώ ο 2 ανακατασκευάζεται με μερικές τροποποιήσεις. 
Τέσσερις συνολικά ναοί και δύο ιερά τεμένη συγκεντρώνονται στην περιοχή (Φωτ. 5). Οι ναοί 

δεν είναι κτισμένοι παράλληλα μεταξύ τους αλλά με μικρές αποκλίσεις, και προσανατολισμό 

περίπου ανατολή-δύση και είναι τοποθετημένοι ανά ζεύγη (ο ναός 1 με το 2, και ο ναός 4 με 

τον 5) (0.77., 89-91).

47,1 Ιεροκήπια" παρατηρούνται συχνά κυρίως στην Εγγύς Ανατολή, στην Αίγυπτο, στη Συρία 
(Karageorghis 1973α,9) ως επίσης και στο χώρο του Αιγαίου ιδιαίτερα στην Κρήτη (Rutkowski 1986, 
100-102- Nilsson 1950, 262-288).
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Οι ναοί του Κιτίου ακολουθούν ένα γενικό τύπο, τον τύπο των ιερών της "Ανατολικής 

Μεσογείου" ή της "Εγγύς Ανατολής" όπως συχνά ονομάζεται.48 Είναι επιμήκη, ορθογώνια 

κτίσματα και χωρίζονται σε δύο ή πιο σπάνια τρία τμήματα, το ένα από τα οποία είναι αισθητά 

μεγαλύτερο και αποτελεί την κυρίως δημόσια αίθουσα, ενώ τα μικρότερα είναι χώροι εισόδου 

ή αποθηκευτικοί ή χώροι τοποθέτησης ιερού εξοπλισμού (άδυτο). Η πρόσβαση στους ναούς 

γίνεται από μία ή περισσότερες γωνιακές ή έκκεντρες εισόδους από ανατολικά, με εξαίρεση 

το ναό 4 που έχει είσοδο από τα δυτικά. Η κυρίως αίθουσα του ναού συνήθως χωρίζεται από 

σειρές πεσσών κατά μήκος του μεγάλου άξονα σε δύο ή τρία κλίτη (ά  π., 94-95).

Στην Έγκωμη έχουν αναγνωριστεί πέντε ιερά της Ύστερης Χαλκοκρατίας. Τα ιερά της 

Έγκωμης ελάχιστα ομοιάζουν μεταξύ τους και το μόνο κοινό τυπολογικό τους χαρακτηριστικό 

είναι η ύπαρξη ενός μεγάλου συνήθως ορθογώνιου δωματίου, συνδεδεμένου με ένα ή 

περισσότερα μικρότερα δωμάτια (Σχ. 79).

Το Ιερό του Κερασφόρου θεού κτίστηκε στα θεμέλια μιας προϋπάρχουσας κατασκευής και 

συνεπώς ο αρχιτεκτονικός του τύπος επηρεάστηκε από αυτή. Αποτελείται από μια μεγάλη 

αίθουσα (45), η οποία χωριζόταν στη μέση με μια σειρά πεσσών κατά μήκος του μεγάλου της 

άξονα. Τη μια στενή της πλευρά καταλαμβάνουν τρία μικρά δωμάτια (3Α, 1Α και 1), το μεσαίο 

από τα οποία αποτελούσε προθάλαμο εισόδου. Δύο επιπλέον μικρά διαμερίσματα (9, 10) 

είναι ενωμένα και προσπελάσιμα από τη μεγάλη αίθουσα. Σε ένα από αυτά βρέθηκε το 

χάλκινο αγαλμάτιο του Κερασφόρου θεού (Courtois e ta l 1986, 16-17) (Σχ. 80).

Ένα δεύτερο ιερό, χωρίς εσωτερική επικοινωνία με το πρώτο, ανασκάφηκε στο ίδιο κτιριακό 

συγκρότημα. Αποτελείται και πάλι από μια μεγάλη αίθουσα (12) στην οποία υπάρχει 

κεντρικός βωμός και τράπεζα προσφορών. Σε ένα μικρότερο δωμάτιο (11) με άμεση 

επικοινωνία με την κυρίως αίθουσα βρέθηκε αγαλμάτιο γυναικείας θεότητας (ό.π., 17-18) 

(Σχ. 80).

Το Ιερό του Θεού του Ταλάντου ανήκει σε ένα άλλο κτιριακό συγκρότημα και αποτελείται από 

μια μεγάλη ορθογώνια αίθουσα (16,4X9,6 μ.), εν μέρει χωρισμένη κατά μήκος του μεγάλου 

άξονα, με έναν τοίχο και δύο υποστυλώματα. Θρανία τοποθετημένα κατά μήκος του νότιου, 

δυτικού και ανατολικού τοίχου δημιουργούν ανατολικό προσανατολισμό. Τη βορειοανατολική 

γωνιά της αίθουσας καταλαμβάνει ένα μικρό τετράγωνο δωμάτιο, όπου βρέθηκε το αγαλμάτιο 

του Θεού του Ταλάντου. Η προσπέλαση στο ιερό γινόταν έμμεσα, μέσω ενός μικρού χώρου 

εισόδου προσκολλημένου στην κυρίως αίθουσα. Τρία επιπλέον μικρά δωμάτια βοηθητικών 

χρήσεων είναι επίσης τοποθετημένα εξωτερικά με κατευθείαν επικοινωνία με τον κυρίως 

χώρο του ιερού (Courtois 1971, 151-166) (Σχ. 81).

48Στην κατηγορία αυτή μπορεί να ενταχθεί με κάποιες επιφυλάξεις το Ιερό του Κερασφόρου Θεού και 
το Ιερό του Θεού του Ταλάντου στην Έγκωμη και ο "Ναός της Αφροδίτης" στα Κούκλια. Ο τύπος αυτός 
των ιερών παρατηρείται στην Ανατολή και στη Συροπαλαιστίνη (Tell Qasile, Lachish, Mevorakh, Beth 
Shan, Tell Abu Hawan), καθώς και στο χώρο του Αιγαίου (Φυλακωπή της Μήλου, Ναός των ειδώλων 
στις Μυκήνες). Θεωρίες σχετικά με την προέλευση του τύπου αυτού των ιερών έχουν διατυπωθεί από 
τους V. Karageorghis and Μ. Demas (1985, 249-252), τον A. Mazar (1980, 62-68, 63 εικ. 15), την Ο. 
Negbi (1988), τον Ε. Stern (1983, 33), τον S. Yeivin (1968), τον J. Schaeffer (1983) και την Μ. 
Burdajewicz (1990, 105-11).
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Ένα ακόμα ιερό έχει εντοπιστεί στην Έγκωμη, το Batiment aux co/onnes, χωρίς όμως η 

χρήση του να έχει επιβεβαιωθεί. Είναι μία ορθογώνια μνημειώδης κατασκευή, η οποία 

χωρίζεται κατά πλάτος σε τρία μέρη, ένα χώρο εισόδου, την κυρίως αίθουσα του ιερού και 

ένα μικρότερο χώρο στο βάθος. Η προσπέλαση στο ιερό γινόταν πλευρικά. Στο μέσο 

περίπου της κυρίως αίθουσας, ακριβώς δίπλα από έναν ιερό βωμό, παρατηρήθηκε μια λίθινη 

βάση με οπή στο άνω μέρος, που πιθανόν να στήριζε έναν ιερό πεσσό (Σχ. 82). Σε άμεση 

γειτνίασή ήρθε στο φως και ένα βαθμιδωτό επίκρανο, που ίσως συνδεόταν με τον ιερό πεσσό 

(Courtois eta/. 1986, 37-40).49

Τέλος, έξω από τα τείχη της πόλης, κοντά στη βόρεια πύλη, μια κατασκευή σε μορφή πύργου 

πιθανόν να αποτελούσε ένα ακόμη ιερό. Αρχικά είχε θεωρηθεί ως τμήμα των οχυρώσεων της 

πόλης και ονομάστηκε "παρατηρητήριο". Αποτελείται από έναν ορθογώνιο υπαίθριο χώρο με 

μικρό χώρο (άδυτο) κατά μήκος της μιας μικρής πλευράς του, πίσω από ένα διαχωριστικό 

τοίχο από ευτελή υλικά (Catling 1975) (Σχ. 83).

Στη Νιτοβίκλα, στην εσωτερική αυλή του φρουριακού συγκροτήματος, έχει βρεθεί ένας 

μεμονωμένος ορθογώνιος βωμός, ο οποίος ίσως αποτελούσε τμήμα του ιερού εξοπλισμού 

του φρουρίου (Sjoqvist στο Gjerstad et al. 1934, 398, 402 εικ. 158). Ο βωμός όμως αυτός 

είναι το μοναδικό στοιχείο που έχει ανασκαφεί στο φρούριο που μπορεί να συνδεθεί με τη 

λατρεία.

Στην Άλασσα-Πάί/ω Μαντηλάρης, σε ένα κτιριακό συγκρότημα, έχουν προσδιοριστεί τρία 

δωμάτια, τα οποία πιθανόν να είχαν ιερή χρήση. Σε ένα από αυτά έχει βρεθεί ένα θρανίο 

(έδρανο) με ειδώλια (Hadjisawas 1986, 66-67). Μερικά επίσης αρχιτεκτονικά κυρίως στοιχεία 

(λεπτοί κιονίσκοι, κεντρική εστία) συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης ιερού μέσα στο κτίριο II, στη 

γειτονική περιοχή της 'ΑΚασσας-Παλιοταβέρνα (ό.π. 1996β, 32).

Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ έχει ανασκαφεί ένα ορθογώνιο δωμάτιο μεγάλων σχετικά 

διαστάσεων, με δύο πεσσούς κατά μήκος του κύριου άξονα, που αναγνωρίστηκε ως πιθανό 

ιερό λόγω κυρίως της ομοιότητας της κάτοψής του με τους ναούς του Κιτίου. Στην ίδια 

περιοχή, ένα μικρό ορθογώνιο δωμάτιο, με επενδυμένες τις πλευρές του με πελεκητές 

πλάκες, μπορεί με κάποιες όμως επιφυλάξεις να παραλληλιστεί με τις δεξαμενές καθαρμών 

των μινωικών ανακτόρων (Hult στο Astrom et a i 1977, 74).

1.3.1.4. Εργαστηριακοί χώροι

Κατά τη Νεολιθική περίοδο δεν παρατηρούνται συγκεκριμένοι εργαστηριακοί χώροι με ειδικές 

εγκαταστάσεις. Οι διάφορες εργαστηριακές δραστηριότητες (παραγωγή κεραμικών, λίθινων

49 Βάση ενός πιθανού ιερού πεσσού βρέθηκε επίσης και στο νότιο τμήμα της κυρίως αίθουσας του 
Ιερού του Θεού του Ταλάντου, νότια του κεντρικού διαχωριστικού τοίχου (Courtois 1971, 162). Ιερούς 
πεσσούς είχε αρχικά θεωρηθεί πως υποβάσταζαν και οι δύο βάσεις που βρέθηκαν στο ανατολικό 
τμήμα του ναού 4 του Κιτίου, ακριβώς μπροστά από το άδυτο (Karageorghis 1976α, 79). Παρόμοιοι 
πεσσοί (λίθινοι ή ξύλινοι) παρατηρούνται συχνά και σε υπαίθρια ιερά στο Αιγαίο και στην Ανατολή 
(Nilsson 1950, 236-43, 250 εικ. 119, 253 εικ. 121, 256 εικ. 123' Karageorghis 1976α, 79 υπ.62).
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αντικειμένων κ.ά.) φαίνεται πως αποτελούσαν οικιακές ασχολίες των νεολιθικών κατοίκων και 

λάμβαναν χώραν κυρίως σε εξωτερικούς υπαίθριους χώρους ή μέσα στις ίδιες τις κυκλικές 

οικιστικές μονάδες. Η ίδια η οργάνωση των οικιών στη Χοιροκοιτία αντανακλά τη 

σπουδαιότητα των γεωργικών δραστηριοτήτων. Η οικία διαμορφώνεται με τη συγκέντρωση 

μεγάλου αριθμού κυκλικών μονάδων γύρω από έναν υπαίθριο χώρο, όπου παρατηρούνται 

εργαστηριακές εγκαταστάσεις όπως μύλοι, τριπτήρες κ.ά. (Le Brun 1996α, 5, 6 εικ. 3).

Η υφαντουργία50 φαίνεται πως ήταν γνωστή στο νησί από τη Νεολιθική περίοδο και 

αποτελούσε πιθανόν οικιακή δραστηριότητα. Την ανάπτυξη της μαρτυρεί η εύρεση ενός 

τεμαχίου υφάσματος, πιθανόν από λινάρι, σε πρόσφατες ανασκαφές στη Χοιροκοιτία (ό.π. 

1994, 299-300, πίν. XXXI). Στην ίδια θέση βρέθηκαν επίσης όστρακα του τύπου "murex 

trunculus", τα οποία ήταν κατάλληλα για την παραγωγή βαφής υφασμάτων (Dikaios 1953, 

439' Barber 1991, 228).

Η εύρεση μεγάλου αριθμού αγνύθων, σφονδυλιών και πήλινων ομοιωμάτων αδραχτιών σε 

τάφους στη Λάπηθο-£/3ίΛ7/7 του Πάρπα (Astrom 1972α, 56, 156), στη Δένεια-ΜίΛ/ (Nicolaou 

and Nicolaou 1988, 118), στους Βουνούς κ.α., καθώς και η εύρεση αυτούσιων κομματιών 

από υφάσματα σε τάφους κυρίως στους Βουνούς δείχνουν πόσο προηγμένη ήταν η 

υφαντουργία κατά την Πρώιμη Χαλκοκρατία (Stewart and Stewart 1950, 99' Barber 1991, 63).

Μεγάλος αριθμός αγνύθων και σφονδυλιών ήρθαν επίσης στο φως σε οικιστικά 

συγκροτήματα της Πρώιμης και Μέσης Χαλκοκρατίας, στη Σωτήρα-Καμινούδκια (Swiny 

1985β, 17), στο Μαρή-Αλώνια (Frankel and Webb 1996, 192-198), στην Αλάμπρα-Μ?ί/77£·ς- 

(Coleman et al. 1996, 205-217, 234-235), στην Επισκοπή-Φανερωμένη (Swiny 1986, 99, 

104-108), στην Καλοψίδα (Astrom 1966, 7) κ.α. Κατά την Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία η 

υφαντουργία φαίνεται πως εξακολούθησε να αποτελεί οικιακή δραστηριότητα. Αυτό μαρτυρεί 

η εύρεση σφονδυλιών σε διάφορα δωμάτια οικιών χωρίς να παρατηρείται συγκέντρωση τους 

σε ειδικές εργαστηριακές εγκαταστάσεις (Coleman et at. 1996, 207).

Την ανάπτυξη της υφαντουργίας κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία υποδηλώνει η εύρεση 

μεγάλου αριθμού σφονδυλιών αδραχτιών και αγνύθων σε διάφορες θέσεις, όπως στο Απλίκι- 

Καραμάλος{Du Plat Taylor 1952, 161-162), στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Astrom 1986, 14), στην 

Έγκωμη51 (Schaeffer 1952, 194-195' Dikaios 1969, 231, 252-3, 289-290' Dikaios 1971, 464- 

465, 736-737' Barber 1991, 62, 242) και στο Κίτιον στην περιοχή I (Karageorghis and Demas 

1985, 19-22), κυρίως όμως στο χώρο των ιερών (ό.π., 112-114, 118). Η συγκέντρωση 

μεγάλου αριθμού σφονδυλιών και αγνύθων στους εργαστηριακούς χώρους του Κιτίου 

υποδηλώνει πως την εποχή αυτή η υφαντουργία δεν αποτελεί πια οικιακή δραστηριότητα,

50Η υφαντουργία περιλάμβανε δύο βασικά στάδια: τη μετατροπή των φυτικών ινών σε κλωστή με τη 
βοήθεια αδραχτιού και την ύφανση για παραγωγή υφασμάτων με τη βοήθεια αργαλειού. Η βαφή 
γινόταν είτε πριν είτε μετά την ύφανση.

510  P. Astrom (Astrom and Astrom 1972, 609) συγκρίνει τα βαρίδια των αργαλειών της Έγκωμης με 
αντίστοιχα από το χώρο της Συροπαλαιστίνης (Megiddo, Gaza, Gezer, Beth-Shan, Tell Abu Hawan, 
Lachish, Hama) και με μερικά μεμονωμένα παραδείγματα από το Αιγαίο (Περατή). Τα κυπριακά 
φαίνεται πως συνδέονται περισσότερο με τα αντίστοιχα ανατολικά.
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αλλά αρχίζει να διεξάγεται σε ειδικές εργαστηριακές εγκαταστάσεις. Το 12ο αι. π.Χ. 

εμφανίζεται στην Έγκωμη, στη Μάα-Παλαιόκαστρο και στο Κίτιον ένας νέος τύπος αγνύθας 

(βαρίδι) χωρίς οπή (Karageorghis and Demas 1985, πίν. 20).52

Όστρακα για την παραγωγή βαφής, εκτός από τη Χοιροκοιτία, βρέθηκαν και στο Χαλά 

Σουλτάν Τεκκέ, στην περιοχή 8, σε υπαίθριους κυρίως χώρους (Hult 1978, 4 Astrom 1986, 

11, 15' ό.π. 1996, 9-10). Η χρήση των οστράκων αυτών για βαφή υφασμάτων δεν είναι 

βέβαιη. Δραστηριότητες σχετιζόμενες με τη βαφή υφασμάτων πιθανόν να διεξάγονταν και σε 

μερικές εργαστηριακές εγκαταστάσεις κοντά στα ιερά του Κιτίου (Karageorghis and Demas 

1985, 33, 278).

Στο τέλος της Πρώιμης και στις αρχές της Μέσης Χαλκοκρατίας χρονολογούνται οι 

εργαστηριακές εγκαταστάσεις επεξεργασίας χαλκού,53 οι οποίες ανασκάφηκαν στην 

Αμπελικού-/4Λ£τρ/. Τα δωμάτια εμφανίζουν ακανόνιστα πολυγωνικά σχήματα, με τοίχους οι 

οποίοι ποτέ δεν ενώνονται σε ορθές γωνίες (Σχ. 84). Πολύ πρόσφατες ανασκαφές στον 

Πύργο, στην επαρχία της Λεμεσού, έφεραν στο φως πρωιμότερες μεταλλουργικές 

εγκαταστάσεις, οι οποίες χρονολογούνται στην Πρώιμη Χαλκοκρατία.

Πολύ αξιόλογη είναι και η πρόσφατη ανακάλυψη εργαστηριακών εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας χαλκού στο Πολιτικό-Φοράδες σε άμεση γειτνίασή με τα μεταλλεία. Οι 

εγκαταστάσεις χρονολογούνται στις αρχές της Ύστερης Χαλκοκρατίας και περιλαμβάνουν 

σειρά καμίνων, μεγάλο αριθμό ακροφυσίων και τεμάχια χαλκού σε μορφή ταλάντων.

Στο ΑτιΚ\κ\-Καραμάλος 6-7 χμ. δυτικά της Σκουριώτισσας, ανασκάφηκε ένας οικισμός 

μεταλλωρύχων. Στα καταλύματα που χρονολογούνται στο 13ο αι. π.Χ. βρέθηκαν εργαλεία 

εξόρυξης και επεξεργασίας του χαλκού, χωρίς όμως να έχουν ακόμη εντοπιστεί οι ίδιοι οι 

εργαστηριακοί χώροι (Du Plat Taylor 1952, 150-151, εικ. 2).

Στο Κούρ\ον-Παμπούλα, σε έναν ανοικτό χώρο, νότια της οικίας IV, βρέθηκαν πιθανές κάμινοι 

επεξεργασίας χαλκού, μιας μικρής ίσως τοπικής παραγωγής της Υστεροκυπριακής ΙΙΒ/ΙΙΓ 

περιόδου (Weinberg 1983, 49)

Στην ABr\zvo\j-Παμπουλάρι, δίπλα από το ιερό, βρέθηκε ένα κτιριακό συγκρότημα που κατά 

τους ανασκαφείς συνδεόταν με την παραγωγή χαλκού. Περιλαμβάνει σειρά μικρών δωματίων 

και ένα μεγάλο ανοικτό χώρο στα βόρεια, με σκληρό δάπεδο (Dothan and Ben-Tor 1983, 203- 

205, πίν. c, 4.7). Στον ίδιο χώρο ήρθε στο φως μεγάλος αριθμός αφιερωματικών αγγείων

52Η ύπαρξη παρόμοιων αγνύθων στο χώρο της Συροπαλαιστίνης (Ashkelon, Tel-Miqne), ως επίσης και 
στα μυκηναϊκά κέντρα (Τίρυνθα, Πύλος, Μυκήνες) κατά το 12ο αι. π.Χ. οδήγησε στη σύνδεση του 
τύπου αυτού των αγνύθων με τις γενικότερες αλλαγές και τους νεοτερισμούς που οφείλονταν στην 
εμφάνιση στην Ανατολική Μεσόγειο των "Λαών των Θαλασσών (Stager 1991, 36-37, 43 υπ.12· Barber 
1991,302-303).

53 Η διαδικασία εξαγωγής χαλκού από τα μεταλλεύματά του και η μέθοδος επεξεργασίας του 
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 7: 7.1.1.
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καθώς και εγκαταστάσεις που ίσως συνδέονταν με την αποθήκευση λαδιού (Knapp 1996α, 

77-78).

Στην ΚαΚαβασό-Άγ. Δημήτριος, το κτίριο IX αναγνωρίστηκε ως πιθανή οικία και εργαστήριο 

επεξεργασίας χαλκού (South 1989, 320' ό.π., 1984α, 12-14) (Σχ. 85). Στο κτίριο III, 50μ. 

βόρεια του κτιρίου IX βρέθηκαν μπρούντζινα βαρίδια, πράγμα που υποδηλώνει μικρής 

κλίμακας τοπική μεταλλουργική δραστηριότητα (Knapp 1996α, 79' South 1996, 41). Ίχνη 

μεταλλουργικής δραστηριότητας βρέθηκαν και στο Μαρώνι-Βούρνες, στην Πύλα- 

Κοκκινόκρεμμος, στην 'ΑΧασσα-Πάνω Μαντηλάρης (Hadjisawas 1996β, 25, 28) και στο Χαλά 

Σουλτάν Τεκκέ (Astrom 1982' ό.π. 1996, 9).

Οι πιο σημαντικές εργαστηριακές εγκαταστάσεις επεξεργασίας χαλκού της Ύστερης 

Χαλκοκρατίας βρέθηκαν σε αστικά κέντρα, κυρίως στο Κίτιον και στην Έγκωμη. Αποτελούνται 

συχνά από μικρά δωμάτια και μια μεγάλη υπαίθρια αυλή με σκληρό δάπεδο, όπου λάμβαναν 

χώραν ορισμένες προκαταρκτικές εργαστηριακές δραστηριότητες.

Στην Έγκωμη, εργαστηριακοί χώροι επεξεργασίας χαλκού έχουν εντοπιστεί σε διάφορα 

σημεία της πόλης. Τα αρχαιότερα κατάλοιπα μεταλλουργικών εγκαταστάσεων 

χρονολογούνται στο 16ο αι. π.Χ. και βρέθηκαν στην περιοχή III, στο βορειότερο σημείο της 

μεταγενέστερης πόλης (Dikaios 1969, 18-34, πίν. 245' Courtois et at. 1986, 8-13). Κατά το 

13ο αι. π.Χ. το δυτικό τμήμα του φρουριακού αυτού συγκροτήματος συνέχισε να αποτελεί 

εργαστηριακό χώρο. Αργότερα, με την οργάνωση της πόλης με πολεοδομικό σύστημα, οι 

εγκαταστάσεις αυτές μετακινήθηκαν σε άλλα κεντρικά σημεία, σε άμεση γειτνίαση με δημόσια 

κτίρια (τετράγωνα 4Ε, 5Ε) (Σχ. 86). Δεν είναι πάντως βέβαιο αν οι χώροι αυτοί προορίζονταν 

εξ αρχής γΓ αυτή τη χρήση ή αν κάποιοι υπάρχοντες χώροι διαμορφώθηκαν αργότερα σε 

εργαστηριακούς (Courtois 1982, 156-157, 161-162' Courtois e t a t 1986, 26-27, 30-39).

Στο Κίτιον, εργαστηριακοί χώροι σχετιζόμενοι κυρίως με την επεξεργασία χαλκού βρέθηκαν 

στις περιοχές I και II. Στην περιοχή I το συγκρότημα των εργαστηρίων αποτελείτο από έναν 

κεντρικό υπαίθριο χώρο που επικοινωνούσε με μικρότερα δωμάτια, στα οποία ήρθαν στο 

φως κάμινοι και άλλες εργαστηριακές εγκαταστάσεις. Στην περιοχή II ένας μεγάλος αριθμός 

εργαστηριακών χώρων (βόρεια και δυτικά εργαστήρια) βρίσκονταν σε άμεση γειτνίαση με τα 

ιερά (Σχ. 87, Φωτ. 6). Τα εργαστήρια αποτελούνταν από μερικούς χώρους μεγάλων 

διαστάσεων (8X10 μ.) με διαχωριστικούς τοίχους, σκληρά δάπεδα και σχετικό εξοπλισμό 

(θρανία, κάμινοι, κοιλότητες στο έδαφος, χωνευτήρια, ακροφύσια) (Karageorghis and Demas 

1985, 405 εικ. 2, 414 εικ. 3, πίν. 5, XXIX, XXXIII).

Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, εκτός από τα παραδείγματα εργαστηριακών εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας χαλκού, παρατηρούνται και άλλοι εργαστηριακοί χώροι που εξυπηρετούσαν 

την παραγωγή λαδιού, την κατασκευή οπτών πλίνθων, πιθαριών και άλλων αγγείων.
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Η παραγωγή ελαιόλαδου φαίνεται πως αποτελούσε τη δεύτερη βασικότερη βιομηχανία μετά 

το χαλκό.54 Τη σπουδαιότητα του ελαιόλαδου υποδηλώνουν οι πολυάριθμες εγκαταστάσεις 

παραγωγής του που βρέθηκαν στο νησί.55 Η κατανάλωση λαδιού στην Κύπρο ίσως άρχισε 

από τη Νεολιθική περίοδο (βλ. Κεφάλαιο 6: 6.2), αλλά οι πρωιμότερες εγκαταστάσεις 

παραγωγής ελαιόλαδου χρονολογούνται στην Υστεροκυπριακή ΙΙΓ περίοδο (13ο αι. π.Χ.) 

(Hadjisawas 1992, 21-26).

Στο Μαρώνι-Βούρνες, σε ένα μικρό σχετικά δωμάτιο (δωμάτιο 4) ενός επιβλητικού δημόσιου 

κτιρίου μεγάλων διαστάσεων, βρέθηκε πάνω σε ένα θρανίο ένα μεγάλο μονολιθικό πιεστήριο 

με κανάλια και προχοή για εκροή του υγρού (Cadogan 1984, 8, πίν. 111:1-2' Hadjisawas 1992, 

21). Στην απέναντι γωνιά του δωματίου, το δάπεδο του οποίου ήταν από βότσαλα, βρέθηκε 

ένα πιθάρι. Νότια του κτιρίου αυτού ανασκάφηκε μια μικρή κτιστή τετράγωνη κατασκευή, 

σκαμμένη στο έδαφος, που ομοιάζει με δεξαμενή, η οποία ίσως να συνδεόταν με την 

παραγωγή λαδιού (Cadogan 1984, πίν. 1:2' ό.π. 1988, 230) (Σχ. 88). Στο Μαρώνι, στη θέση 

Τσάρουκκας, σε πρόσφατες ανασκαφές βρέθηκαν εργαστηριακοί χώροι της 

Υστεροκυπριακής ΙΙΓ περιόδου, που φαίνεται πως συνδέονταν με την παραγωγή ελαιόλαδου. 

Στο συγκρότημα των εργαστηριακών εγκαταστάσεων ήρθε στο φως ένα δωμάτιο που 

περιλάμβανε ένα πολύ προσεγμένο βοτσαλωτό δάπεδο, ένα κτιστό θρανίο (ίσως πιεστήριο) 

και ένα δοχείο στο έδαφος για συγκέντρωση του υγρού.

Μια κτιστή ορθογώνια κατασκευή (3,25Χ3,25μ.), σκαμμένη στο έδαφος, παρόμοιας μορφής 

με το προαναφερθέν παράδειγμα, που βρέθηκε στο Μαρώνι-Βούρνες, ήρθε στο φως σε ένα 

μεγάλο δωμάτιο στην 'Ϊλασσα-Παλιοταβέρνα. Η χρήση της όμως παραμένει δυστυχώς 

αβέβαιη (Hadjisawas 1994, 109 εικ. 2). Η κατασκευή στο Μαρώνι εμφανίζει ως προς το 

σχήμα και το μέγεθος ομοιότητα με ένα τετράγωνο δωμάτιο (δωμάτιο 27), με πλακόστρωτο 

δάπεδο, που ανασκάφηκε στη Μύρτου-Πηγάδες και είχε αρχικά ερμηνευτεί ως λουτρό, ενώ 

αργότερα αναγνωρίστηκε ως ελαιοτριβείο, λόγω της εύρεσης σε αυτό ενός ορθογώνιου 

μονολιθικού πιεστηρίου. Το δωμάτιο αυτό φαίνεται πως αποτελούσε μέρος των 

εργαστηριακών εγκαταστάσεων του ιερού (Du Plat Taylor et al. 1957, 22' Hadjisawas 1992, 

21-23).

Στην Καλαβασό-'/4)/. Δημήτρ/ος, το δωμάτιο Α10 ενός κτιριακού συγκροτήματος, μικρών 

σχετικά διαστάσεων, περιλαμβάνει βοτσαλωτό δάπεδο και ένα ελαιοπιεστήριο πάνω σε 

θρανίο. Το λάδι φαίνεται πως μαζευόταν μέσα σε ένα δοχείο, το οποίο βρισκόταν κοντά στο 

πιεστήριο και ήταν βυθισμένο στο έδαφος (South 1980, 40-41, εικ. 5, πίν. Vll:2' Hadjisawas 

1992, 24). Στο επιβλητικό κτίριο X του συγκροτήματος ήρθε στο φως ένα ακόμα δωμάτιο 

(Α.185), με δάπεδο από χαλίκια και βότσαλα, το οποίο αναγνωρίστηκε ως ελαιοπιεστήριο. 

Στο δωμάτιο αυτό ανασκάφηκε μία ορθογώνια μονολιθική λεκάνη μεγάλων διαστάσεων (με

540  Στράβων (14.6.5) αναφέρεται στη μεγάλη παραγωγή κρασιού και λαδιού στο νησί κατά την 
αρχαιότητα.

55 Το λάδι εξαγόταν από την ελιά με μια διαδικασία που περιλάμβανε τρεις φάσεις: τη θραύση του 
ελαιόκαρπου, τη συμπίεση του πολτού που προερχόταν από τη θραύση και το διαχωρισμό του λαδιού 
από τα άλλα φυτικά συστατικά του καρπού (Hadjisawas 1996α, 138).
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χωρητικότητα πάνω από 2000 λίτρα), στην οποία φαίνεται πως μαζευόταν το ελαιόλαδο 

(South 1992, 136-137, πίν. XXXIV Hadjisawas 1992, 24) (Σχ. 89).

Εργαστηριακοί χώροι παραγωγής ελαιόλαδου αναγνωρίστηκαν επίσης στο Απλίκι- 

Καραμάλος, στην 'Αλασσα-Πάνω Μαντηλάρης, στην Έγκωμη, στο Κούριον, στο Κίτιον και στο 

Χαλά Σουλτάν Τεκκέ λόγω της εύρεσης στις θέσεις αυτές λίθινων πιεστηρίων (βλ. Κεφάλαιο 

2: 2.2.4.4.1).

Η εύρεση εγκαταστάσεων ελαιοπιεστηρίων τόσο σε οικίες όσο και σε μεγάλα διοικητικά κτίρια 

υποδηλώνει πως η παραγωγή λαδιού ελεγχόταν είτε από την κεντρική εξουσία είτε από 

ιδιώτες (Hadjisawas 1996α, 131). Η συχνή εύρεση εγκαταστάσεων παραγωγής ελαιόλαδου 

σε διοικητικά ή δημόσια κτίρια ή ακόμη και ιερά υποδηλώνει τη σημαντική θέση του λαδιού 

στην κοινωνικοοικονομική οργάνωση του νησιού {ό.π., 132).

Στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου ήρθε στο φως ένα συγκρότημα κτιρίων που μπορεί να 

ταυτιστεί με εργαστήριο κεραμέα. Το εργαστήρι εξυπηρετούσε πιθανόν την κατασκευή 

ωμόπλινθων, πιθαριών και άλλων κεραμικών ειδών (Vermeule and Wolsky 1990, 380). 

Αποτελείται από ένα μεγάλο κτίριο μήκους 30 μ. που χωρίζεται κατά το μεγάλο του άξονα σε 

εργαστηριακούς χώρους, μία υπαίθρια αυλή 14,5X6 μ., μία ακόμη αυλή για αποθήκευση 

αργίλου και μία ορθογώνια δεξαμενή (Basin Building) που αποτελεί τον κυρίως εργαστηριακό 

χώρο (Σχ. 90). Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν δύο κάμινοι, απλής θολωτής μορφής, που δε 

διέφεραν πολύ από τις πρόσφατες καμίνους κεραμικών της Κύπρου (ό.π., 38, 141-142).

Στη θέση Σανίδα-Μούττη του Αγ. Σέρκου βρέθηκε μεγάλη ποσότητα κεραμικής του τύπου 

λευκοεπίχριστη II (White Slip II), καθώς επίσης και μεγάλος αριθμός οπτών "πλίνθων" ενός 

ιδιότυπου σχήματος, προερχόμενα πιθανόν από κατασκευές καμίνων. Τα αρχαιολογικά αυτά 

κατάλοιπα υποδηλώνουν την ύπαρξη στη θέση αυτή ενός κέντρου αγγειοπλαστικής (Todd 

1990, 60-62).

Στο Μαρώνι-βοφ/ff , νότια του επιβλητικού κτιρίου με πελεκητή πέτρα (Ashlar Building), 

ανασκάφηκαν εργαστήρια σχετιζόμενα πιθανόν με την παραγωγή ασβέστη. Αποτελούνται 

από δύο μακρόστενα δωμάτια, στα οποία βρέθηκαν πιθάρια μέσα στο έδαφος και μεγάλες 

ποσότητες ασβέστη. Ο ασβέστης φαίνεται πως αρχικά βρισκόταν μέσα σε σάκκους ή βαρέλια 

(Cadogan 1983, 160-161, πίν. XXIV:6) (Σχ. 88).

Στο ΑάΚ\-Αμπελερή, 70 μ. ανατολικά του διοικητικού κτιρίου της Κλασικής περιόδου, ήρθαν 

στο φως εργαστηριακές εγκαταστάσεις αποτελούμενες κυρίως από κυκλικές κοιλότητες στο 

έδαφος, οι οποίες χρονολογούνται στο τέλος της Ύστερης Χαλκοκρατίας και στις αρχές της 

Γεωμετρικής περιόδου. Μερικές κοιλότητες φαίνεται πως είχαν χρησιμοποιηθεί ως 

αποθηκευτικοί χώροι (σιλό), ενώ άλλες ως κάμινοι ή φούρνοι. Τη διεξαγωγή καύσης σε αυτές 

υποδηλώνει η εύρεση μεγάλης ποσότητας στάκτης (Christou 1996, 1073-1074).
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1.3.1.5. Α ποθηκευτικοίχώροι - Δημόσια κτίρια

Η ανάγκη διατήρησης μερικών προϊόντων για μελλοντική κατανάλωση από μία οικογένεια ή 

μια μεγαλύτερη ομάδα ατόμων οδήγησε στη δημιουργία ειδικών αποθηκευτικών χώρων σε 

οικίες και δημόσια κτίρια και υποδηλώνει κάποια οργάνωση και έλεγχο της παραγωγής.

Κατά τη Νεολιθική περίοδο καμιά κατασκευή δεν αναγνωρίστηκε με βεβαιότητα ως αποθήκη 

(Le Brun 1996α, 5). Ως αποθηκευτικοί χώροι φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν είτε χώροι 

μέσα στις μονάδες διημέρευσης είτε ξεχωριστές κυκλικές μονάδες μικρού σχετικά μεγέθους 

(στις οποίες παρατηρούνται κοιλώματα στο έδαφος για τοποθέτηση οικιακών σκευών) για 

εξυπηρέτηση των αναγκών της οικογένειας. Στην Καλαβασό- Τέντα, παρατηρήθηκε μάλιστα 

μια κυκλική μονάδα (S.34) με εσωτερική διάμετρο 2 μ. και μία υπερυψωμένη κατασκευή 

πατώματος, που υποδηλώνει πιθανή χρήση της για αποθήκευση αγαθών (Todd 1987, 39, 45, 

102). Ένας παρόμοιος μικρός χώρος αποθήκευσης αναγνωρίστηκε στη Χοιροκοιτία 

(κατασκευή 99: Le Brun 1984, 63, πίν. VIII:4-5). Στην Καλαβασό-Τέντα, ο εξωτερικός 

κυκλικός διάδρομος της μεγάλης οικίας (κατασκευές S. 14-29) με τα ενδιάμεσα χωρίσματα 

φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε ως αποθηκευτικός χώρος (Σχ. 19).

Τη Χαλκολιθική εποχή εμφανίζονται για πρώτη φορά κοινόχρηστοι αποθηκευτικοί χώροι. Στην 

Κισσόνεργα-Μοσφίλια, ένας μεγάλος αριθμός πιθαριών που φαίνεται να κάλυπτε τις ανάγκες 

της κοινότητας βρέθηκε συγκεντρωμένος σε μια κυκλική μονάδα (Β3), και αποτελεί το 

πρωιμότερο παράδειγμα αποθηκευτικού κτιρίου που εξυπηρετούσε μια μεγάλη ομάδα 

ατόμων (Peltenburg et al. 1986, 34). Στη Λέμπα-/1 άκκους στην περιοχή II έξω από τις 

κυκλικές μονάδες, ήρθε επίσης στο φως μεγάλος αριθμός κοιλωμάτων στο έδαφος, τα οποία 

πιθανόν να εξυπηρετούσαν την αποθήκευση αγαθών της κοινότητας (ό.π. 1985, 128-133, 

326).

Κατά τη διαρκεια πρόσφατης ανασκαφής στο Μαρκκ4Λώι//α; σε μία οικιστική μονάδα 

βρέθηκαν οι πιθανές θέσεις τοποθέτησης σειράς πιθαριών. Το δωμάτιο αυτό ήταν, σύμφωνα 

με ερμηνεία του ανασκαφέα, μία αποθηκευτική αίθουσα.

Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία παρατηρούνται για πρώτη φορά μεγάλα δημόσια κτίρια που 

εξυπηρετούσαν και αποθηκευτικούς σκοπούς. Σε αρκετά από τα κτίρια αυτά βρέθηκε 

μεγάλος αριθμός πιθαριών, πράγμα που υποδηλώνει μία εξέλιξη και άνθηση της οικονομίας. 

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί το κτίριο X που ανασκάφηκε στην Καλαβασό-'/4(/. 

Δημήτριος (South 1996, 42-43) (Σχ. 45, Φωτ. 7). Πρόκειται για ένα επιβλητικό οικοδόμημα 

μεγάλων διαστάσεων, με τετράγωνη σχεδόν κάτοψη (30,5X30,5 μ.) και τριμερή διαχωρισμό, 

που περιλάμβανε ένα κεντρικό αίθριο (10X10 μ.), πλαισιωμένο από δύο διαδρόμους και 

είσοδο από τα νότια μέσω ενός προθαλάμου. Τον πιο εντυπωσιακό χώρο του κτιριακού 

συγκροτήματος αποτελεί μια μεγάλη ορθογώνια αίθουσα (19X7,5 μ.), που εξυπηρετούσε 

σίγουρα αποθηκευτικούς σκοπούς, και χωριζόταν στη μέση με μια σειρά ορθογώνιων 

πεσσών που στήριζαν την οροφή (Σχ. 91). Στο δωμάτιο βρέθηκαν σε σειρές οι βάσεις 47 

πιθαριών. Στα βορειοδυτικά του κτιρίου ήρθε στο φως μια δεύτερη μεγάλη αποθηκευτική 

αίθουσα, που περιλάμβανε 45-50 πιθάρια μικρότερου όμως μεγέθους. Η συνολική
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χωρητικότητα των πιθαριών υπολογίστηκε στα 33 500 λίτρα και στα 50 000 λίτρα αν 

περιληφθούν και τα πιθάρια του βόρειου αποθηκευτικού χώρου. Η μέθοδος της αέριας 

χρωματογραφίας έδειξε πως τα πιθάρια περιείχαν ελαιόλαδο (South 1992, 141-146' Pilides 

1996, 115).

Στο Μαρύίν\-Βούρνεςανασκάφηκαν δύο επιβλητικά οικοδομήματα, τα οποία πιθανόν και πάλι 

να συνδέονταν με αποθήκευση τροφίμων. To Ashlar Building είναι ένα μνημειώδες κτίριο με 

διαστάσεις 30,5X20 μ. και τριμερή περίπου διαχωρισμό. Η βορειοανατολική του πτέρυγα 

αποτελείται από μια σειρά ημιυπόγειων δωματίων, πιθανόν εργαστηριακών. Στο κεντρικό 

τμήμα, το οποίο φαίνεται πως εξυπηρετούσε αποθηκευτικούς σκοπούς, βρέθηκαν οι θέσεις 

πιθαριών. Το βορειοδυτικό τμήμα, αποτελούμενο από δωμάτια μικρών διαστάσεων, είχε 

ανεξάρτητη είσοδο από τα δυτικά.56 Το δυτικότερο κτίριο εμφανίζει τετραμερή κατά μήκος 

διαχωρισμό και φαίνεται πως ήταν ο κυρίως αποθηκευτικός χώρος του συγκροτήματος 

(Cadogan and Dommurad 1989, 78-79' Cadogan 1988, 231' ό.π. 1996, 16). To κτιριακό 

συγκρότημα φαίνεται πως ήταν ένα διοικητικό κέντρο που ασκούσε έλεγχο στην παραγωγή 

αγαθών (Cadogan 1996, 18).

Κατά τις πρόσφατες ανασκαφές στην 'Αλασσα-Παλιοταβέρνα, ήρθε στο φως ένα επιβλητικό 

δημόσιο κτίριο από πελεκητή πέτρα (κτίριο II), το οποίο στη βορειοανατολική του γωνιά 

περιλάμβανε μια μακρόστενη ορθογώνια αποθηκευτική αίθουσα. Μέσα στο δωμάτιο αυτό 

βρέθηκαν σε σειρές κοιλότητες και λίθινες βάσεις πιθαριών, ως επίσης και τεμάχια πιθαριών. 

Η εσωτερική διαρύθμιση του κτιρίου και ιδιαίτερα της νότιας πτέρυγας εμφανίζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Τα δύο άκρα της καταλαμβάνουν συμμετρικά ζεύγη δωματίων τα οποία 

επικοινωνούν με ένα μεγάλο κεντρικό ορθογώνιο χώρο (ο οποίος περιλαμβάνει την αίθουσα 

με την κεντρική εστία και την ορθογώνια δεξαμενή). Στο βόρειο τμήμα του κτιρίου 

παρατηρείται ένα πολύ προσεγμένο σύστημα λίθινων καναλιών (Hadjisawas 1996β, 30, 32 

Christou 1996, 1066).

Στη Μάα-Παλαιόκαστρο, σε κεντρικό σημείο του οικισμού, βρέθηκε ένα κτίριο (κτίριο III) που 

λειτουργούσε πιθανόν ως αποθηκευτικός χώρος της κοινότητας, μικρότερων όμως 

διαστάσεων από τα προηγούμενα παραδείγματα. Εμφανίζει σε κάτοψη απλή διάταξη και 

αποτελείται από μια σειρά δωματίων που επικοινωνούσαν στα νότια με ένα διάδρομο, η μια 

πλευρά του οποίου οριζόταν από σειρά ορθογώνιων πεσσών. Τα δωμάτια αυτά ήταν πιθανόν 

αποθήκες και ο διάδρομος εξασφάλιζε φως και αέρα στους αποθηκευτικούς χώρους. Στα 

βόρεια υπάρχει και δεύτερος διάδρομος. Η χρήση των διαδρόμων αυτών πιθανόν να 

συνδέεται και με κλίμακες ανόδου (Karageorghis and Demas 1988, 62) (Σχ. 92).

56Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα έδειξαν πως το Ashlar Building χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για την 
αποθήκευση αγαθών αλλά και για την παραγωγή λαδιού, για την υφαντουργία και πιθανόν για 
μεταλλουργικούς σκοπούς (Cadogan 1996, 17).
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1.3.1.6. Ταφική αρχιτεκτονική

Στην ταφική αρχιτεκτονική της Προϊστορικής περιόδου παρατηρείται η εμφάνιση διαφόρων 

τύπων τάφων, χωρίς όμως καθαρή χρονολογική εξέλιξη. Ένας τύπος τάφου, από τη στιγμή 

που πρωτοεμφανίζεται, δεν παύει να χρησιμοποιείται και μετά την εμφάνιση νέων τύπων. Οι 

τάφοι που εμφανίστηκαν στο νησί από τη Νεολιθική περίοδο μέχρι το τέλος της Ύστερης 

Χαλκοκρατίας μπορούν να χωριστούν σε γενικές κατηγορίες. Ως προς τον τρόπο κατασκευής 

τους, διακρίνονται στους κτιστούς και στους λαξευτούς. Οι τελευταίοι χωρίζονται στους 

λαξευτούς σε μαλακή γη και στους λαξευτούς σε σκληρό βράχο. Οι κτιστοί τάφοι στην 

πραγματικότητα δε διαφέρουν πολύ από τους λαξευτούς. Είναι και αυτοί υπόγειοι και απλώς 

έχουν κτιστές τις πλευρές τους. Ως προς το σχήμα και τη μορφή τους, οι τάφοι διακρίνονται 

σε λακκοειδείς, θαλαμοειδείς, θολωτούς και ορθογώνιους κτιστούς.

Μια προσπάθεια εντοπισμού μιας χρονολογικής, τυπολογικής εξέλιξης της ταφικής 

αρχιτεκτονικής έγινε από τον Ε. Gjerstad (1926, 48-72). Πρωταρχικός τύπος θεωρήθηκε ο 

αβαθής λάκκος στο έδαφος, στη συνέχεια παρατηρείται ο κατακόρυφος λάκκος, ορθογώνιου 

σχήματος και τέλος ο θαλαμοειδής (Σχ. 93).

Τη Νεολιθική περίοδο I και II φαίνεται να επικρατούν οι αβαθείς λάκκοι σε μαλακό έδαφος. Οι 

τάφοι είναι δηλαδή απλά κοιλώματα μικρού σχετικά μεγέθους, κυκλικού, ελλειπτικού ή πιο 

ακανόνιστου σχήματος.

Μία ιδιομορφία της Νεολιθικής II περιόδου είναι η ύπαρξη ενός πρώιμου θαλαμοειδούς τάφου 

στην περιφέρεια του οικισμού Φιλιά-^3ράκος. Έχει θάλαμο σχεδόν κυκλικού σχήματος με 

είσοδο από τα δυτικά (Karageorghis 1970β, 241-243'Toumazou 1987, 92). Η ύπαρξη ενός 

και μοναδικού τάφου του τύπου αυτού σε μια τόσο πρώιμη περίοδο είναι κάπως περίεργη. 

Τέτοιοι τάφοι δε φαίνεται να εμφανίζονται στην Κύπρο μέχρι το τέλος της Χαλκολιθικής 

εποχής και τις αρχές της Πρώιμης Χαλκοκρατίας.

Κατά τη Χαλκολιθική περίοδο παρατηρείται μεγαλύτερη ποικιλία στους τύπους των τάφων. Οι 

αβαθείς λάκκοι εξακολουθούν να υφίστανται (Ερήμη, Λέμπα) (Σχ. 94), αλλά εμφανίζονται και 

νέοι τύποι όπως οι κατακόρυφοι φιαλόσχημοι λάκκοι (Σουσκ\ού-Βαθύρκακα$ (Σχ. 95), μερικοί 

πρωτόγονοι θαλαμοειδείς (Κισσόνεργα: Peltenburg 1985, 60 εικ. 3) και μια μοναδική 

περίπτωση ταφής βρέφους σε αγγείο57 (Κισσόνεργα:Τάφος 4: ό.π., 58-59).

Την εποχή αυτή μπορεί δηλ. να διαφανεί ένα είδος εξέλιξης από τους αβαθείς λάκκους στους 

θαλαμοειδείς. Η είσοδος στον τάφο γινόταν αρχικά από το κέντρο ακριβώς της οροφής

57 Μεμονωμένες περιπτώσεις ταφών βρεφών σε αγγεία παρατηρούνται και κάπως αργότερα κατά την 
Ύστερη Χαλκοκρατία στην Έγκωμη, όπου μάλιστα γίνεται χρήση αγγείων Συροπαλαιστινιακής 
προέλευσης (Dikaios 1969, 431-32). Αντίθετα, το έθιμο ταφής σε αγγεία είναι πολύ διαδομένο στο 
χώρο της Συροπαλαιστίνης (Βύβλο, Ras-Shamra) από τη Χαλκολιθική περίοδο (Mellaart 1966, 44, 48 
εικ. 18- Schaeffer 1931, πίν. IX: 1,2), στο χώρο της δυτικής Ανατολίας (Wheeler 1974, 415-425) και 
στον ελλαδικό χώρο. Στην Κύπρο το φαινόμενο αυτό είναι τόσο αποσπασματικό, που δεν μπορεί να 
οδηγήσει στο συμπέρασμα εισαγωγής του εθίμου από το εξωτερικό. Η ταφή βρεφών σε αγγεία είναι 
μια λύση απλή και λειτουργική και μπορεί να θεωρηθεί τοπική επινόηση των Κυπρίων.
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(λακκοειδείς-φιαλόσχημοι), ενώ στη συνέχεια η είσοδος μετακινείται πιο κάτω, η μια πλευρά 

του τάφου γίνεται βαθμιδωτή και δημιουργείται έτσι ένας υποτυπώδης δρόμος. Ο τάφος από 

λακκοειδής έχει μετατραπεί σε θαλαμοειδή (δύο τάφοι της Κισσόνεργας).

Κατά την εποχή της Φιλιάς και την Πρώιμη Χαλκοκρατία κυρίαρχος τύπος τάφου είναι ο 

θαλαμοειδής. Εξακολουθούν όμως να εμφανίζονται αβαθείς και κατακόρυφοι λάκκοι, οι οποίοι 

είναι συχνά μεγαλύτερου μεγέθους από εκείνους των προηγούμενων περιόδων και 

εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία σχημάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θαλαμοειδείς τάφοι του πολιτισμού της Φιλιάς στη 

Βασίλεια (Σχ. 96), οι οποίοι έχουν μακρόστενους ευθύγραμμους δρόμους και σχεδόν 

ορθογώνιους θαλάμους, που χωρίζονται σε δύο μέρη από αντηρίδες. Παρατηρούνται 

συνήθως δύο ορθογώνιοι πεσσοί, ένας σε κάθε πλευρά της εισόδου του τάφου (Dikaios and 

Stewart 1962, 216-219). Μια πιο πρωτόγονη μορφή θαλαμοειδών τάφων συναντούμε στη 

Φ\Κ\ά-Βασιλικό (Σχ. 97), στην Καρά-Καμίνια (ό.π., 157 εικ. 73) και στην ΠόΚη-Κόκκινα. 

Θαλαμοειδείς, με μια πιο κανονική μορφή, παρατηρούνται στους Βουνούς (ό. π., 220 εικ. 88) 

και στη Λάπηθο-Βρύση του Πάρπα  (Σχ. 98). Έχουν δρόμους κανονικού σχήματους, που 

οδηγούν μέσω μιας ή περισσότερων βαθμιδών σε ένα και σπανιότερα σε δύο θαλάμους 

στρογγυλού ή ελλειπτικού σχήματος. Θαλαμοειδείς τάφοι έχουν βρεθεί και στην Επισκοπή- 

Φανερωμένη (Duryea 1965, 86 πίν. 8), βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και 

έχουν είσοδο κοντά στη θολωτή τους οροφή.

Λακκοειδείς τάφοι παρατηρούνται στη Βασίλεια (Hennessy et a ! 1988, 25-39), στη Φιλιά - σε 

μορφή κατακόρυφου λάκκου - στη Δένεια (Nicolaou and Nicolaou 1988, 72-73, 113-114) 

(Σχ. 99) - σε μια ποικιλία σχημάτων - και στο νεκροταφείο της Αγ. Παρασκευής, όπου αυτός 

είναι ο κυρίαρχος τύπος. Η μορφή των τάφων της Αγ. Παρασκευής ήταν είτε αποτέλεσμα μιας 

συντηρητικής διάθεσης και επιμονής σε παλαιότερες παραδόσεις είτε ήταν επιβεβλημένη από 

το μαλακό έδαφος της περιοχής (Dikaios and Stewart 1962, 222 Hennessy et a l 1988, 12- 

24).

Παρατηρούνται τέλος και περιπτώσεις νεκροταφείων στα οποία συνυπάρχουν διάφοροι τύποι 

τάφων όπως στη Σωτήρα-Καμινούδκια, όπου εμφανίζονται φιαλόσχημοι (παρόμοιοι με τους 

τάφους στη Σουσκιού) ακανόνιστου σχήματος λάκκοι στο έδαφος χωρίς δρόμο και 

θαλαμοειδείς τάφοι με αβαθείς δρόμους (Swiny 1985α, 125 εικ. 4).

Στη Μέση Χαλκοκρατία κυρίαρχος τύπος είναι και πάλι ο θαλαμοειδής τάφος (Astrom 1972α, 

6-10). Εξακολουθούν όμως να εμφανίζονται και λακκοειδείς τάφοι είτε σε ξεχωριστούς 

χώρους (Αλάμπρα) είτε στα ίδια νεκροταφεία (Λάπηθος). Θαλαμοειδείς τάφοι βρέθηκαν στη 

Λάπηθο μαζί με αβαθείς ορθογώνιους λάκκους (Astrom 1972α, 6-8, εικ. 4:1-3, 5:1) καθώς και 

στην Επισκοπή- Φανερωμένη, όπου παίρνουν μια πιο σύνθετη μορφή περιλαμβάνοντας 

πολλαπλούς θαλάμους (Σχ. 100).

Λακκοειδείς τάφοι εξακολουθούν να παρατηρούνται και κατά την περίοδο αυτή στο Πολιτικό, 

στην Αγ. Παρασκευή, στην Αχερά και στην Αλάμπρα, πιθανόν λόγω του μαλακού εδάφους.
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Στην τελευταία αυτή θέση βρέθηκαν λάκκοι ανοικτού και κλειστού τύπου με τοιχώματα είτε 

ανοιγόμενα είτε κάπως πιο κλειστά προς τα πάνω (Decker 1983).

Ένας ιδιότυπος και μοναδικός τύπος ταφικής αρχιτεκτονικής παρατηρείται στα 

Παλαιοσκούτελλα. Οι ταφές γίνονταν και πάλι υπόγεια είτε σε θαλαμοειδείς τάφους με 

μακρόστενο δρόμο είτε σε ελλειπτικού ή ορθογώνιου σχήματος λάκκους πάνω από τους 

οποίους τοποθετούνταν τύμβοι από χώμα και πέτρες (Sjoqvist στο Gjerstad et al. 1934, 416- 

438) (Σχ. 101). Το έθιμο αυτό τοποθέτησης τύμβων πάνω από τους τάφους έχει ίσως 

εισαχθεί από το εξωτερικό. Παρατηρείται μάλιστα μεγάλη ομοιότητα των τάφων αυτών στα 

Παλαιοσκούτελλα με αντίστοιχους τάφους των Υκσώς στο Tell el Farah κ.α. Η πιθανή 

σύνδεση των τύμβων58 με τη Συροπαλαιστίνη ενισχύεται από τη θέση του νεκροταφείου 

αυτού στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού (Astrom 1972α, 205).

Στην Ύστερη Χαλκοκρατία, οι θαλαμοειδείς τάφοι αποτελούν και πάλι το επικρατέστερο είδος. 

Την περίοδο αυτή εξακολουθούν να υφίστανται οι λακκοειδείς τάφοι και εμφανίζονται για 

πρώτη φορά οι κτιστοί.

Οι θαλαμοειδείς τάφοι κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία έχουν γενικά μία απλούστερη μορφή σε 

σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους. Με βάση το σχήμα του δρόμου μπορούν να 

χωριστούν σε δύο γενικές κατηγορίες: στους θαλαμοειδείς τάφους με μακρύ σχετικά δρόμο, οι 

οποίοι παρατηρήθηκαν κυρίως στον Άγ. Ιάκωβο (Σχ. 102) και στη Μηλιά (Sjoqvist 1940, 21 

εικ. 4.1, 4.2, 4.3), και στους θαλαμοειδείς τάφους με δρόμο σε μορφή κατακόρυφου λάκκου, 

που βρέθηκαν στην Άρπερα (Sjoqvist 1940, 18), στην Έγκωμη (Sjoqvist στο Gjerstad et a i 

1934, 569 εικ. 213, 527 εικ. 201), κ.α. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου η είσοδος 

γίνεται κατευθείαν από την οροφή, χωρίς να διακρίνεται καθαρά δρόμος. Τέτοια 

παραδείγματα παρατηρούνται στην Έγκωμη (ό.π., 469 εικ. 188, 549 εικ. 209) (Σχ. 103), στα 

Κατύδατα (Astrom 1972β, 46, 47 εικ. 26.1), στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Karageorghis στο 

Astrom et a i 1976, 71-72), στην Αγ. Ειρήνη (Keswani 1989β, εικ. 5.30), στην Αγκαστίνα- 

Βουνός(ό.π., εικ. 5.18) κ.α.

Οι τάφοι που ανασκάφηκαν στην περιοχή της Παλαιπάφου, στα Τερατσούδκια (Michaelides 

στο Karageorghis 1990), στα Ελιομΰλια (Karageorghis 1990, 77-78), στη Γεροσκήπου- 
Ασπρογή (Nicolaou 1983, 142-150), στην Πραζερή (Maier and Karageorghis 1984, 104 

εικ. 92-94) κ.α., αντιπροσωπεύουν έναν κάπως ιδιόμορφο τύπο θαλαμοειδούς τάφου. Το 

ιδιότυπο της κατασκευής έγκειται στην ύπαρξη, ακριβώς μετά την είσοδο κατά μήκος του 

μεγάλου άξονα του θαλάμου, ενός στενόμακρου, σχεδόν ορθογώνιου λάκκου (Σχ. 104), που 

έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία περιμετρικών θρανίων κατά μήκος των τριών πλευρών του 

θαλάμου. Η εσοχή αυτή στο έδαφος των θαλάμων πιθανόν να διευκόλυνε την είσοδο στον 

τάφο για την τοποθέτηση του νεκρού στα περιμετρικά θρανία, προσφέροντας ένα μεγαλύτερο

58Τύμβοι εμφανίζονται επίσης στο χώρο της Ανατολής και του Αιγαίου. Τέτοια παραδείγματα βρέθηκαν 
στη Συρία, στην Παλαιστίνη (Ιερουσαλήμ, Negev: Cohen 1992, 90), στη Μικρά Ασία, στην Αίγυπτο, στο 
Σουδάν, στη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα, στη Λευκάδα, στη Μακεδονία (Wace 1913-14), στη Θράκη και 
στη Θεσσαλία και πιο σπάνια στο Αιγαίο (Pelon 1976, 450).
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ύψος στον εισερχόμενο, αφού οι θάλαμοι στα συγκεκριμένα παραδείγματα ήταν πολύ 

χαμηλοί. Η άποψη αυτή ενισχύεται από την ύπαρξη αναβαθμίδων, που οδηγούσαν στο κάτω 

μέρος των εσοχών αυτών (Michaelides στο Karageoghis 1990, 19-20).

Οι θαλαμοειδείς τάφοι της τελευταίας αυτής περιόδου εμφανίζουν μια μεγάλη ποικιλία ως 

προς το σχήμα, το μέγεθος των θαλάμων, τον αριθμό και την χωροθέτησή τους και ως προς 

τον επιμέρους εξοπλισμό τους. Εμφανίζονται περίπου στρογγυλοί θάλαμοι (Άγ. Ιάκωβος: 

Astrom 1972β, 47 εικ. 26.4, Έγκωμη: ό.π., 47 εικ. 26.2), σχεδόν ορθογώνιοι (Έγκωμη: ό.π., 

47 εικ. 26.5), οκτώσχημοι (Άγ. Ιάκωβος, Έγκωμη: Sjoqvist στο Gjerstad et ai. 1934, 488 

εικ. 191.1), δίλοβοι (Έγκωμη: Lagarce and Lagarce 1985, 27 εικ. 3), τρίλοβοι (Άγ. Ιάκωβος: 

Σχ. 105) και πιο ακανόνιστοι (Έγκωμη: Sjoqvist στο Gjerstad et at. 1934, 526 εικ. 201).

Στους θαλαμοειδείς τάφους της Ύστερης Χαλκοκρατίας, αντίθετα από εκείνους των 

προηγούμενων περιόδων όπου εμφανίζονται πολλαπλοί θάλαμοι, επικρατεί η ύπαρξη ενός 

και σπανιότερα δύο θαλάμων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο δεύτερος θάλαμος είτε 

ανοίγει σε μια μακριά πλευρά του δρόμου (Άγ. Ιάκωβο: Σχ. 106), είτε είναι τοποθετημένος 

στην απέναντι στενή πλευρά. Τέτοια παραδείγματα παρατηρήθηκαν στην Έγκωμη (Dikaios 

1969, πίν. 285, 287), στο Κίτιον (Karageorghis 1974α, πίν. CXVIII), στο Κούριον-Παμπούλα 

(Σχ. 107), στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Karageorghis στο Astrom et at. 1976, πίν. I:C) καθώς 

επίσης και σε προγενέστερα νεκροταφεία (Λάπηθος: Gjerstad et at 1934, 54 εικ. 31.1).

Ένα σύνηθες χαρακτηριστικό των θαλάμων είναι η ύπαρξη μιας αντηρίδας, ενός δηλ. πεσσού 

προσκολλημένου στον τοίχο ακριβώς απέναντι από την είσοδο, με αποτέλεσμα ο θάλαμος να 

αποκτά δίλοβο σχήμα. Οι αντηρίδες αυτές ίσως ενίσχυαν τη στήριξη της οροφής, χωρίζοντας 

παράλληλα το θάλαμο σε δύο τμήματα.59 Τέτοιες αντηρίδες παρατηρήθηκαν κυρίως σε 

τάφους της Ύστερης Χαλκοκρατίας στην Έγκωμη (Lagarce and Lagarce 1985, 27 εικ. 3' 

Dikaios 1969, πίν. 283, 286), στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου (Σχ. 108), στο Κούριον- 

Παμπούλα (Benson 1972, πίν. 9), στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Karageorghis στο Astrom et al. 

1976, πίν. I:C), ως επίσης και σε πρωιμότερους τάφους όπως στη Φ\\\ά-Βασίλεια (Dikaios 

and Stewart 1962, 218 εικ. 86), στα Παλαιοσκούτελλα (Σχ. 101), στη Λάπηθο (Gjerstad et a i 

1934, 88 εικ. 43, 129 εικ. 50.2) και στη Μηλιά (Westholm 1938, 15 εικ. 4). Σε έναν τάφο της 

Έγκωμης (Astrom 1972β, 49 εικ. 27.6) και σε έναν της Άλασσας (Hadjisawas 1986, πίν. 18.1) 
παρατηρήθηκαν πεσσοί όχι πια προσκολλημένοι στον τοίχο αλλά ανεξάρτητοι στο μέσο του 

θαλάμου, πιθανόν για στήριξη της οροφής.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που εμφανίζεται πολύ συχνά στο εσωτερικό των θαλάμων, κυρίως 

στην αρχή της Ύστερης Χαλκοκρατίας, είναι μία ορθογώνια, τετράγωνη ή κυκλική εσοχή 

μικρού βάθους στο μέσο του δαπέδου του θαλάμου. Τέτοια παραδείγματα παρατηρήθηκαν

59Παρόμοιες αντηρίδες εμφανίζονται σε τάφους στο Peth Pelet, στο Tell el Farah και στο Tell el Hara 
(Sjoqvist 1940, 146-7- Petrie 1930, πίν. XLII, LXIV, XIX, LXIV) της περιόδου των Υκσώς και των 
Φιλισταίων, καθώς επίσης και στην Κρήτη, στις Γυψάδες, στο Μαύρο Σπήλαιο κ.α. (Hood et ai 1958-
59, 221- Forsdyke 1926-27, 246). Η λειτουργική χρήση της αντηρίδας αυτής για τη στήριξη της οροφής 
οδηγεί στην πιθανή θεώρησή της ως τοπικής επινόησης και όχι ως αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων.
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στην Έγκωμη (Sjoqvist στο Gjerstad et a l 1934, 549 εικ. 209.1, 569 εικ. 213.5), στον Άγ. 

Ιάκωβο (Astrom 1972β, 47 εικ. 26.4' Sjoqvist στο Gjerstad et a l 1934, 326 εικ. 126), στο 

Κούρ\ον-Παμπούλα (Benson 1972, πίν. II), στη Μηλιά (Astrom 1972β, 45 εικ. 25.6) κ.α. 

(Μύρτου-Στεφάνια, Άλασσα, Κίτιον, Αγκαστίνα-βοϋΐ/ο'ζ). Η λειτουργική χρήση αυτής της 

εσοχής παραμένει άγνωστη. Μια πιθανή ερμηνεία είναι η συγκέντρωση σ'αυτή των νερών της 

βροχής για να μένει πιο στεγνός ο υπόλοιπος θάλαμος (Sjoqvist 1940, 18). Η κατασκευή 

πάντως αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός περιμετρικού θρανίου κατά μήκος των 

τριών και πιο σπάνια των τεσσάρων πλευρών του θαλάμου. Υπάρχουν όμως και 

περιπτώσεις δημιουργίας θρανίων στη μία ή στις δύο πλευρές μόνο (Έγκωμη: Sjoqvist στο 

Gjerstad eta/. 1934, 497 εικ. 194.7).

Τέλος, στους θαλάμους παρατηρούνται συχνά μία ή περισσότερες κόγχες. Αυτές 

τοποθετούνται είτε αριστερά της εισόδου (Παλαιοσκούτελλα, Άγ. Ιάκωβος, Έγκωμη) είτε δεξιά 

(Λάπηθος) ή ακόμη σε τυχαίες θέσεις περιμετρικά των θαλάμων, για τοποθέτηση 

κτερισμάτων ή ταφές βρεφών (Μόρφου- Τούμπα του Σκούροϋ).

Οι κτιστοί τάφοι, που αποτελούν ένα νέο τύπο ταφικής αρχιτεκτονικής των αρχών της 

Ύστερης Χαλκοκρατίας, διακρίνονται στους θολωτούς και τους ορθογώνιους κτιστούς. Τέτοιοι 

τάφοι βρέθηκαν αποκλειστικά στην Έγκωμη. Είναι και πάλι υπόγειοι και ομοιάζουν με τους 

θαλαμοειδείς στη γενική τους διάταξη.

Οι θολωτοί αποτελούνται από ένα βραχύ βαθμιδωτό δρόμο, μικρών διαστάσεων, σε μορφή 

κατακόρυφου λάκκου που οδηγεί μέσω ενός κτιστού στομίου στο θάλαμο που βρίσκεται σε 

χαμηλότερο επίπεδο. Οι θάλαμοι είναι μικρού μεγέθους (διαμέτρου 2,5-3,3 μ.) και έχουν 

σχήμα κυκλικό, ελλειπτικό ή σχεδόν τετράγωνο. Είναι λαξευμένοι στο έδαφος με κτιστές τις 

πλευρές τους και με θολωτή ανωδομή (Pelon 1973) (Σχ. 109). Οι θολωτές αυτές κατασκευές 

προεξείχαν κάποτε από την επιφάνεια του εδάφους και καλύπτονταν πιθανόν με τύμβους.

Οι κτιστοί ορθογώνιοι τάφοι έχουν βαθμιδωτούς δρόμους και ορθογώνιους κτιστούς θαλάμους 

(Westholm 1939, 42-43). Οι τοίχοι των θαλάμων ήταν είτε εντελώς κατακόρυφοι, είτε ήταν 

κατακόρυφοι μέχρι κάποιο ύψος και στη συνέχεια οι δύο ή οι τέσσερις περιμετρικοί τοίχοι 

κτίζονταν κατά το εκφορικό σύστημα (Σχ. 110).

Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, εκτός από τους θαλαμοειδείς τάφους, εξακολουθούν, όπως 

και στις προηγούμενες περιόδους, να εμφανίζονται λάκκοι στο έδαφος, συνήθως αβαθείς, 

ακανόνιστου σχήματος. Τέτοια παραδείγματα παρατηρούνται στην Αχερά (Astrom 1972β, 45 

εικ. 25.2), στην Αγ. Παρασκευή (Hennessy et a l 1988, 12-22, 49-53), στο Πολιτικό (Gjerstard 

1926, 53' Astrom 1972β, 49) κ.α. Η εμφάνισή τους ίσως οφείλεται στο μαλακό έδαφος που 

απαγόρευε τη λάξευση θαλαμοειδών τάφων.

Κατακόρυφοι λάκκοι κανονικής ορθογώνιας μορφής έχουν παρατηρηθεί πολύ 

αποσπασματικά στις αρχές και κατά τη διάρκεια της Ύστερης Χαλκοκρατίας και έχουν 

ευρύτερη χρήση κατά το τέλος της περιόδου αυτής. Τέτοιοι ορθογώνιοι ή τετράγωνοι λάκκοι 

με ορθές ή καμπυλωμένες γωνίες, λαξευμένοι στο βράχο, με κτιστό κάποτε ένα τμήμα τους με
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αργούς λίθους, εμφανίζονται κυρίως στην Έγκωμη (Τάφοι 4, 4α, 8, 8α, 23, 24: Dikaios 1969, 

431-434' Τάφος 15: Schaeffer 1952, 230-231) (Σχ. 111), ως επίσης και στο Κίτιον (Astrom 

1972β, 51), στο Κούριον-Καλορίζικη (Τάφος 40: McFadden 1954, 133, πίν. 20' Astrom 

1972β, 49 εικ. 27.10), στην Παλαίπαφο-λσμ/ν/σίΝίΜββΒοη-βοηηθΓόγ 1987, 220) και στο Χαλά 

Σουλτάν Τεκκέ (Τάφος 23: Niklasson στο Astrom e /a /. 1983, 169-187). Σύμφωνα με τον Π. 

Δίκαιο (1969, 431-434) οι τάφοι του τύπου αυτού που βρέθηκαν στην Έγκωμη ανήκαν στον 

αυτόχθονα πληθυσμό και χρησιμοποιήθηκαν πιθανόν για εξυπηρέτηση επείγουσων ταφών. 

Παρόμοιες απόψεις φαίνεται να συμμερίζεται και η Κ. Niklasson (Niklasson-Sonnerby 1987, 

225). Πάντως, στην ερμηνεία για την εμφάνισή τους σίγουρα δεν μπορεί να αποκλειστεί και 

κάποια επίδραση από το Αιγαίο.60

Κατά το τέλος της Ύστερης Χαλκοκρατίας και τις αρχές της Εποχής του Σιδήρου, η ταφική 

αρχιτεκτονική διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη των προηγούμενων περιόδων, με την 

εμφάνιση ενός νέου τύπου θαλαμοειδούς τάφου, του "μυκηναϊκού", όπως συχνά ονομάζεται. 

Τέτοια παραδείγματα έχουν βρεθεί στα νεκροταφεία του Αλαά (Karageorghis 1975, πίν. XLV- 

XLVII, LI), του Koupioo-Καλορίζικη (Benson 1973, 19-20, πίν. 1, 4, 14' Daniel 1937), της 

Παλαιπάφου-2λσ/ΐ£'£· (Karageorghis 1983α, 3-7) κ.α. Περιλαμβάνουν ένα μακρόστενο δρόμο 

και ένα μικρό ορθογώνιο ή ακανόνιστο θάλαμο. Οι δρόμοι συχνά είναι τοποθετημένοι στον 

κεντρικό άξονα και πιο σπάνια έκκεντρα (Παλαίπαφος-Σκάλες Κούριον-Καλορίζικη). Τα 

τοιχώματα των δρόμων είναι είτε κατακόρυφα (Παλαίπαφος-ΧΛ-άΛ£·ζ) είτε με κλίση προς τα 

πάνω, δημιουργώντας σε τομή ένα σφηνοειδές σχήμα (Κούριον-Καλορίζικη, Αλαάς).61 Την

ίδια περίοδο, παράλληλα με τους θαλαμοειδείς τάφους "μυκηναϊκού" τύπου, κάνουν την
62εμφάνισή τους και μερικοί λακκοειδείς τάφοι ("pit-caves") στα νεκροταφεία του Αλαά (τάφος 

16: Karageorghis 1975, 12, πίν. XLVIII) και της Λαπήθου (Gjerstad 1948, 29-30).

1.3.2. Μορφολογία

Στην αρχιτεκτονική της προϊστορικής Κύπρου παρατηρείται γενικά η επικράτηση απλών 

μορφών με ελάχιστα διακοσμητικά στοιχεία. Οι διάφορες λειτουργικές ανάγκες (στέγαση, 

πρόσβαση, αερισμός) εξυπηρετούνταν με τη χρήση λιτών μέσων.

Όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση των κυκλικών μονάδων της Νεολιθικής και Χαλκολιθικής 

περιόδου, έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα διάφορες θεωρίες. Η γενικότερα αποδεκτή θεωρία 

του Π. Δίκαιου (Σχ. 112) της πιθανής θολωτής κατασκευής ανατράπηκε πρόσφατα, με την 

επικράτηση της ιδέας της οριζόντιας οροφής (Σχ. 113, Φωτ. 8-9) λόγω της εύρεσης από τη

6ϋΤέτοιου τύπου τάφοι εμφανίζονται συχνά στο χώρο του Αιγαίου, στην κεντρική Ελλάδα κατά την 
Υστεροελλαδική περίοδο, και στην Κρήτη κατά την Υστερομινωική περίοδο (Dickinson 1983- ό.π. 1994, 
227-232· Evans 1906, 11-21' Ιακωβίδης 1970, 21-25). Ο Β. Καραγιώργης (Karageorghis 1998, 276) 
συνδέει τον τύπο αυτόν ταφικής αρχιτεκτονικής με τα γεγονότα που έλαβαν χώραν κατά το 12ον αι. 
στην Ανατολική Μεσόγειο και τους θεωρεί αποτέλεσμα επίδρασης από το χώρο του Αιγαίου.

61 Παρόμοιοι τάφοι εμφανίζονται στο μυκηναϊκό κόσμο (Blegen 1937, 3-52), στην Κρήτη (Pophan et at. 
1974, 195-198) και τη Ρόδο (Benson 1973, 22-24).

62 Ο H.W. Catling (1994, 135) πρότεινε πρόσφατα μια πιθανή αιγαιακή προέλευση των τάφων του 
τύπου αυτού, λόγω της παρουσίας παρόμοιων τάφων στο χώρο του Αιγαίου την ίδια περίοδο.
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Γαλλική Αποστολή των τεμαχίων μιας ολόκληρης στέγης που είχε καεί και καταρρεύσει στο 

εσωτερικό μιας κυκλικής μονάδας στη Χοιροκοιτία (Le Brun 1989, 110 εικ. 33). Δεν μπορεί 

όμως να αποκλειστεί και η πιθανότητα της ύπαρξης ποικιλίας στον τρόπο στέγασης των 

κυκλικών μονάδων σε κάθε οικισμό, η συνύπαρξη δηλ. οικιών με θολωτή, οριζόντια είτε 

ακόμα και κωνική στέγη (Todd 1987, 43-45, εικ. 21).

Κατά την Πρώιμη, τη Μέση και την Ύστερη Χαλκοκρατία τα ορθογώνια, όπως και τα πιο 

πρώιμα ακανόνιστα σε κάτοψη κτίρια, φαίνεται πως καλύπτονταν με οριζόντια οροφή που 

στηριζόταν είτε σε κάθετα ξύλινα υποστυλώματα είτε σε σειρές λίθινων πεσσών (Καλαβασός- 

Αγ. Δημήτριος, "Ναός της Αφροδίτης" στα Κούκλια). Τα περισσότερα δωμάτια ήταν ίσως 

μονώροφα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις πρέπει να υπήρχε και δεύτερος όροφος. Αυτό 

υποδηλώνει το τεράστιο πάχος αρκετών τοίχων, η πολύ στέρεη τοιχοποιία ιδιαίτερα από 

πελεκητή πέτρα, η ύπαρξη του κατώτερου τμήματος κλιμάκων ανόδου καθώς και η εύρεση 

αντικειμένων που κατέρρευσαν από υψηλότερα (από έναν πιθανόν δεύτερο όροφο).

Ο κτιστός θολωτός τρόπος κάλυψης εμφανίζεται μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις στην ταφική 

κυρίως αρχιτεκτονική της Ύστερης Χαλκοκρατίας. Οι θολωτοί τάφοι της Έγκωμης που έχουν 

ήδη αναφερθεί στεγάζονταν με θολωτή ανωδομή κατά το εκφορικό σύστημα. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον εμφανίζει και η κάλυψη κατά το εκφορικό σύστημα των ορθογώνιων κτιστών 

τάφων από πελεκητή πέτρα της ίδιας περιοχής. Το ίδιο σύστημα χρησιμοποιήθηκε επίσης 

στην κατασκευή των τοιχωμάτων πηγαδιών, κυρίως στην Έγκωμη (βλ. Κεφάλαιο 2: 2.1.7).

Τα ανοίγματα (θύρες και παράθυρα) τόσο των κυκλικών μονάδων όσο και των 

μεταγενέστερων ορθογώνιων κτισμάτων εμφανίζουν κανονικό ορθογώνιο σχήμα, είναι μικρού 

ή σχετικά μεγάλου μεγέθους (Έγκωμη: BStiment 18) με οριζόντια ανώφλια, και οι θύρες έχουν 

συχνά υπερυψωμένα κατώφλια. Στην αναπαράσταση των οικιών της Καλαβασού- Τέντα τα 

ανοίγματα έχουν οριζόντια ανώφλια με στρογγυλεμένα άκρα (Todd 1987, εικ. 21-22). Στη 

Χοιροκοιτία παρατηρείται μια περίπτωση ενός πιο σύνθετου τύπου παραθύρου με μικρή 

κόγχη-εσοχή στο κάτω μέρος (Σχ. 114). Ως προς τη χωροθέτησή τους, τα ανοίγματα δε 

φαίνεται να ακολουθούν οποιονδήποτε κανόνα.

Η πρώτη προσπάθεια επίτευξης ενός ιδιαίτερου αισθητικού αποτελέσματος χρονολογείται 
στη Νεολιθική περίοδο, παίρνει τη μορφή ζωγραφικού διακόσμου και παρατηρείται σε 

πεσσούς κυκλικών μονάδων (Καλαβασός- Τέντα. Todd 1987, εικ. 39 Χοιροκοιτία: Le Brun 

1994, 54 εικ. 15).

Στην ταφική αρχιτεκτονική της Πρώιμης και της Μέσης Χαλκοκρατίας κάνουν την εμφάνισή 

τους διακοσμητικά στοιχεία στις εξωτερικές κυρίως όψεις των θαλάμων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

εμφανίζουν οι όψεις τριών θαλαμοειδών τάφων στους Βουνούς που παριστάνουν οικίες με 

ανάγλυφες παραστάδες και υπέρθυρα (Stewart 1939) (Σχ. 115) και η όψη ενός θαλαμοειδούς 

τάφου στο Κάρ\\\-Παλιάλωνα, βόρεια της Κερύνειας, η οποία μιμείται είσοδο κτιρίου. Στον 

τελευταίο αυτό τάφο ιδιαίτερη σημασία έχει το ανάγλυφο ανθρώπινης μορφής, ύψους 1 μ., 

που κοσμεί το βόρειο τοίχο του δρόμου και αποτελεί το αρχαιότερο νεκρικό ανάγλυφο του 

νησιού (Nicolaou 1968, πίν. V). Η μορφή αυτή που θεωρείται από πολλούς μελετητές ως
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γυναικεία, ίσως αντιπροσώπευε μια σανιδόμορφη φιγούρα ή τη "Μητέρα Θεά" (Stewart 1962, 

197). Αντίθετα ο D. Frankel (1973) υποστηρίζει πως η μορφή είναι ανδρική και απεικονίζει το 

άτομο που τάφηκε, ακολουθώντας κατά τη γνώμη του αιγυπτιακά πρότυπα.

Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία ιδιαίτερο μορφολογικό αποτέλεσμα είχε η χρήση της 

πελεκητής πέτρας, που παρατηρήθηκε σε δημόσια κυρίως κτίρια. Μερικά επιπλέον 

μορφολογικά στοιχεία που δίδουν ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα στα οικοδομήματα της 

περιόδου αυτής είναι τα λεγάμενα βαθμιδωτά επίκρανα και οι βαθμιδωτές βάσεις που 

αποτελούν τους πρωιμότερους ίσως τύπους επικράνου και βάσης, τα ιερά κέρατα 

"καθοσιώσεως" καθώς και μερικά ιδιότυπα και πολύ αξιόλογα τεμάχια πελεκητής πέτρας με 

ανάγλυφη βαθμιδωτή διακόσμηση.63

Εγχάρακτος διάκοσμος παρατηρήθηκε σε ελάχιστες περιπτώσεις κατά την Ύστερη 

Χαλκοκρατία και κοσμεί μερικές βαθμιδωτές βάσεις ή άλλα λίθινα μέλη της τοιχοποιίας. Στην 

πρώτη περίπτωση εμφανίζονται γεωμετρικά σχήματα (ρόδακες, κύκλοι) (Σχ. 116), ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση απεικονίσεις κυρίως καραβιών. Τέτοια χαράγματα παρατηρούνται στους 

μεγάλους ορθοστάτες του νότιου τοίχου του ναού 1 του Κιτίου και του ιερού βωμού του ναού 

4 (Karageorghis and Demas 1985, 151) (Σχ. 117). Η απεικόνιση καραβιών φαίνεται πως είχε 

συμβολική σημασία.64 Ήταν ίσως αφιερώματα στα ιερά και είχαν παρόμοιο ρόλο με την 

πληθώρα των αγκυρών που παρατηρήθηκαν κοντά στους βωμούς των ιερών του Κιτίου 

(Basch and Artzy 1985, 322-328). Ένα παρόμοιο χάραγμα καραβιού αναγνωρίστηκε πάνω σε 

ένα τεμάχιο πελεκητής πέτρας, στο B&timent 18 στην Έγκωμη και χρονολογείται στο 12ο 

αιώνα π.Χ. (Schaeffer 1952, 99-104) (Σχ. 118). Τέλος, στον οικισμό του Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, 

στην περιοχή 22, βρέθηκαν χαράγματα καραβιών σε δύο τεμάχια πελεκητής πέτρας (Obrink 

1979, 16-17) (Σχ. 119).

1.3.3. Πολεοδομ/κή οργάνωση

1.3.3.1. Οικισμοί - Πόλ εις

Από τη Νεολιθική εποχή μέχρι το τέλος της Μέσης Χαλκοκρατίας παρατηρείται μεγάλος 

αριθμός οικισμών, ενώ κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα 

αστικά κέντρα.65

63 Λεπτομερή αναφορά για τα αρχιτεκτονικά αυτά μέλη ("βαθμιδωτά" επίκρανα, βάσεις, ιερά κέρατα 
"καθοσιώσεως" και τεμάχια με ανάλγυφη διακόσμηση) θα γίνει στη συνέχεια (βλ. Κεφάλαιο 2: 2.2.4.1- 
3).

64Χαράγματα καραβιών παρατηρούνται και στη Μάλτα τα οποία χρονολογούνται την 3η χιλιετία (Basch 
and Artzy 1985, 322), στο Tell Akko (ό.π:, 324, 327-328) κ.α. Το φαινόμενο αυτό χάραξης καραβιών 
ως αφιερωμάτων παρατηρείται ευρύτερα σε μεταγενέστερες χριστιανικές κυρίως περιόδους.

65Αντίθετα, στο χώρο της Συροπαλαιστίνης κυρίως όμως στη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο και την 
Ανατολία η αστικοποίηση φαίνεται να ξεκινά πολύ νωρίτερα από την Πρώιμη Χαλκοκρατία (Kempinski 
1992, 78-80).
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Στους οικισμούς της Νεολιθικής και Χαλκολιθικής περιόδου δεν παρατηρείται η ύπαρξη ενός 

προκαθορισμένου σχεδίου. Τα οικιστικά σύνολα, αποτελούμενα από δύο-τρεις ή 

περισσότερες κυκλικές μονάδες και συχνά έναν υπαίθριο χώρο, ήταν τυχαία τοποθετημένα 

αρκετά κοντά το ένα με το άλλο. Η πυκνότητά τους διέφερε από οικισμό σε οικισμό και 

εξαρτάτο από το χώρο που ήταν διαθέσιμος για κατοίκηση με περιπτώσεις τόσο πυκνής 

(Χοιροκοιτία) όσο και πολύ αραιής δόμησης (Απ. Ανδρέας-Ζίαστροζ). Η μετακίνηση μέσα 

στους οικισμούς συχνά γινόταν μέσω στενών ελικοειδών περασμάτων, που αποτελούσαν τον 

ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των κυκλικών κατασκευών. Οι οικισμοί της Νεολιθικής 

περιόδου ορίζονταν περιμετρικά συνήθως από τείχη τα οποία, σε συνδυασμό με τη φυσική 

προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργούσαν έναν κλειστό χώρο κατοίκησης. Αυτή η 

προσπάθεια οριοθέτησης των οικισμών δεν παρατηρείται κατά τη Χαλκολιθική περίοδο.

Οι ανασκαφές των οικισμών που χρονολογούνται στην Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία είναι 

ελάχιστες και η έκτασή τους είναι περιορισμένη, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εξαγωγή 

συμπερασμάτων ως προς την οργάνωσή τους. Τα κτίσματα τα οποία έχουν αναγνωριστεί 

σχεδόν αποκλειστικά ως οικίες δεν αποτελούνται από ομάδες ανεξάρτητων μονάδων, όπως 

συνέβαινε κατά τη Νεολιθική και Χαλκολιθική περίοδο, αλλά συνήθως βρίσκονται σε ένα 

συνεχές σύστημα δόμησης με κοινόχρηστους δρόμους ή στενά περάσματα. Παρατηρούνται 

τόσο οικίες σε σειρά (Αλάμπρα-Μ3ί/7Τ£·ς) όσο και σε πιο σύνθετη διάταξη (Ν\ας>κ\-Αλώνια).

Οι οικίες της Ύστερης Χαλκοκρατίας συνήθως ανήκουν σε μεγαλύτερα συγκροτήματα, 

δημιουργώντας σε μερικές περιπτώσεις μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα που περιβάλλονται 

από δρόμους. Παρατηρείται συχνά η ύπαρξη μεσοτοιχιών μεταξύ διαδοχικών οικιστικών 

μονάδων (Κούριον-/7σμπσί7Λσ, Καλαβασός-/!)/. Δημήτριος, Χαλά Σουλτάν Τεκκέ) και κάποτε 

τοποθέτηση οικιών σε σειρά (ΠΰΚα-Κοκκινόκρεμμοζ).

Τα ιερά δε φαίνεται να ακολουθούν κανένα κανόνα ως προς τη χωροθέτησή τους σε σχέση με 

τους οικισμούς. Βρίσκονται στην ύπαιθρο (Wright 1992β, 269-271, 275-6), μέσα σε οικισμούς 

ή σε αστικά κέντρα (lonas 1983, 381). Στην τελευταία περίπτωση τα ιερά χωροθετούνται είτε 

σε διάφορα σημεία της πόλης και αποτελούν τμήματα μεγαλύτερων κτιριακών 

συγκροτημάτων (Έγκωμη: Σχ. 79) είτε είναι συγκεντρωμένα σε μια περιοχή (Κίτιον-Καθαρή). 

Τέλος, η συσχέτιση ορισμένων ιερών όπως της Αγ. Ειρήνης, της Αθηένου, της Μύρτου και 

της Παλαιπάφου με αντίστοιχους οικισμούς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Ως προς τη χωροθέτηση των εργαστηρίων επεξεργασίας χαλκού παρατηρείται μεγάλη 

ποικιλία. Αυτά βρίσκονται είτε μέσα στα αστικά κέντρα (Έγκωμη, Κίτιον) είτε στην ύπαιθρο 

(Αθηένου). Συχνά παρατηρείται προτίμηση τοποθέτησης εργαστηρίων πλησίον των 

εξωτερικών συνόρων των πόλεων για ευκολότερη απομάκρυνση των βλαβερών 

αναθυμιάσεων με τη βοήθεια των ανέμων (Κίτιο\ι-Καθαρή, Έγκωμη: Περιοχή III). Εργαστήρια 

όμως βρέθηκαν και σε διάφορες θέσεις στο μέσο των αστικών κέντρων (Έγκωμη: Περιοχή I). 

Τα εργαστήρια παραγωγής ελαιόλαδου βρίσκονται σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις μέσα σε 

αστικές περιοχές και αποτελούν τμήματα μεγαλύτερων κτιριακών συγκροτημάτων (Έγκωμη, 

Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, Καλαβασός-/2!)/. Δημήτριος, Μαρώνι-Βούρνεζ). Τα εργαστήρια 

παρασκευής πλίνθων και κεραμικής φαίνεται είτε να αποτελούν ανεξάρτητες εγκαταστάσεις
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στην ύπαιθρο (Σανίδα-Μούττη του Αγίου Σέρκοιΐ) είτε να βρίσκονται και πάλι μέσα σε 

οικισμούς (Μόρφου- Τούμπα του Σκούροιή.

Πολύ συχνά παρατηρείται γειτνίασή των εργαστηριακών χώρων (παραγωγής χαλκού, 

ελαιόλαδου, υφασμάτων και κεραμικής) καθώς και αποθηκευτικών χώρων με τα ιερά. Η στενή 

σχέση και γειτνίασή εργαστηρίων επεξεργασίας και παραγωγής χαλκού με τα ιερά φαίνεται 

πολύ έντονα όχι μόνο στο Κίτιον,66 (Karageorghis and Demas 1985, 253-255), αλλά και στην 

Παλαίπαφο (Maier 1975, 78 υπ.1), στη Μύρτου-Πηγάδες (Du Plat Taylor et a l 1957, 20), 

στην Αθηένου (Dothan and Ben-Tor 1972, 203-205, 208) και στην Έγκωμη (Courtois et a i 

1986, 59-80), όπου μάλιστα λατρευόταν ο Θεός του Ταλάντου. Παρατηρούνται επίσης και 

περιπτώσεις γειτνίασης ιερών με εργαστήρια υφαντουργίας στο Κίτιον (Karageorghis and 

Demas 1985, 240) και στην Έγκωμη, καθώς και κεραμικής στην Αθηένου (Dothan and Ben- 

Tor 1972, 206) και παραγωγής ελαιόλαδου στη Μύρτου (Du Plat Taylor et ai. 1957, 22) και 

στην Αθηένου (Knapp 1996α, 77-78).

Η γειτνίασή αυτή των εργαστηρίων με τα ιερά υποδηλώνει κάποια θρησκευτικότητα στην 

παραγωγή (προστασία της παραγωγής από θεότητες) και υπογραμμίζει τη στενή σχέση 

εκείνων που ελέγχουν την παραγωγή67 με τα ιερά (Knapp 1986β). Το γεγονός πως η σχέση 

αυτή φαίνεται πιο έντονα στην περίπτωση των εργαστηρίων μεταλλουργίας, δείχνει πως η 

οικονομία του νησιού την περίοδο αυτή στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή χαλκού. 

Ο Α.Β. Knapp (1986α) εισηγείται πως μια πολιτοκο-οικονομική δύναμη περιβεβλημένη με 

θρησκευτικό ένδυμα έλεγχε τα ιερά και τα εργαστήρια. Ο ίδιος (Knapp 1996α, 95) πρόσφατα 

επανεξετάζει την επίδραση της θρησκευτικής ιδεολογίας στις πολιτικές, οικονομικές και 

κοινωνικές σχέσεις στο νησί και υποστηρίζει πως η ιδελογία έπαιξε σημαντικό ρόλο στις 

πολιτικο-οικονομικές σχέσεις, και πως τα ιδεολογικά σύμβολα βοήθησαν στην εγκαθίδρυση 

πολιτικής δύναμης στη σύνθετη Υστεροκυπριακή κοινωνία (ό.π., 71). Στη συνέχεια (ό.π., 93) 

υποστηρίζει πως κοσμικοί και όχι θρησκευτικοί άρχοντες έλεγχαν την παραγωγή των 

εργαστηρίων μεταλλουργίας στα ιερά του Κιτίου και της Έγκωμης καθώς επίσης και στα άλλα 

δημόσια κτίρια, όπως στην Καλαβασό-'/4κ. Δημήτριοςκαι στο Μαρώνι-Βούρνες

Η άμεση όμως γειτνίασή των εργαστηρίων με τα ιερά είχε σίγουρα και λειτουργική 

σκοπιμότητα. Τα εργαστήρια αυτά θα εξυπηρετούσαν οπωσδήποτε τις μεγάλες ανάγκες των

66Σ τ ο  Κίτιον υπήρχε μάλιστα κατευθείαν πρόσβαση στα εργαστήρια μέσω των ιερών. Αυτό φαίνεται 
καθαρά στην περίπτωση του τεμένους Α, μέσω του οποίου γινόταν η πρόσβαση σε όλους σχεδόν τους 
εργαστηριακούς χώρους (Karageorghis 1973α, 17).

67Το ίδιο φαινόμενο γειτνίασης εργαστηρίων με ιερά παρατηρείται στο χώρο του Αιγαίου (Karageorghis 
and Demas 1985, 254· Hagg and Marinatos 1981, 217· Rutkowski 1986, 180- Nilsson 1950, 60-64- 
Renfrew 1985, 387-388), όπως και στην Ανατολία και στη Συροπαλαιστίνη (Karageorghis 1973α, 18 
Dothan and Gitin 1987, 202-205). Η σύνδεση θρησκείας και παραγωγής χαλκού επιβεβαιώνεται και 
από τις πινακίδες της Γραμμικής Β της Πύλου. Η S. Hiller (1979) ερμηνεύει τις λέξεις ka-ko na-wi-ρω ς  
χαλκός νάιος, υποδηλώντας έτσι την άμεση συσχέτιση μεταλλουργίας-θρησκείας.

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 51

ιερών σε χαλκό,68 ελαιόλαδο και υφάσματα, απαραίτητα για τις προσφορές και την ομαλή 

λειτουργία τους. Τα ιερά φαίνεται δηλ. πως αυτοσυντηρούνταν.

Αξιόλογη είναι επίσης η επιλογή χωροθέτησης μερικών κυπριακών ιερών κοντά στις εισόδους 

των τειχών οικισμών69 (Έγκωμη, Κίτιον). Η γειτνίαση αυτή μπορεί να συνδεθεί με 

θρησκευτικές γιορτές, όπου οι θεοί καλούνταν να εισέλθουν στην πόλη.

Όσον αφορά τη χωροθέτηση των τάφων παρατηρείται μεγάλη ποικιλία. Κατά τη Νεολιθική I 

περίοδο, οι τάφοι τοποθετούνται είτε στο εσωτερικό των κυκλικών μονάδων (Χοιροκοιτία, 

Καλαβασός- Τέντά) είτε σε ανοικτό χώρο, ακριβώς έξω από τις οικίες (Καλαβασός- Τέντα; Απ. 

Ανδρέα-Ασστρσζ). Κατά τη Νεολιθική II περίοδο η χωροθέτηση των τάφων αλλάζει με την 

τοποθέτησή τους σε ανοικτούς χώρους πλησίον των οικισμών (Σωτήρα- Τεππές. Dikaios 

1961, 139-147). Κατά τη Χαλκολιθική περιόδο επανεμφανίζονται οι ταφές στο εσωτερικό 

οικιών (Λέμπα-/!άκκους, Ερήμη) καθώς και σε ανοικτούς χώρους μεταξύ των οικιών, ενώ 

παράλληλα παρατηρούνται και μερικά ανεξάρτητα νεκροταφεία σε απόσταση από τους 

οικισμούς (Σουσκιού).

Από την Πρώιμη Χαλκοκρατία τα νεκροταφεία είναι τοποθετημένα κατά κανόνα έξω από τους 

οικισμούς, κυρίως σε πλαγιές λόφων (Βασίλεια, Βουνούς) ή πιο σπάνια σε επίπεδα εδάφη 

(Λάπηθος, Αγ. Παρασκευή). Τα περισσότερα από τα νεκροταφεία της περιόδου αυτής 

επαναχρησιμοποιούνται αργότερα (Βουνούς, Αγ. Παρασκευή, Λάπηθος). Παρόμοια 

χωροθέτηση σε πλαγιές λόφων παρατηρείται κατά τη Μέση Χαλκοκρατία, με εξαίρεση το 

νεκροταφείο στα Παλαιοσκούτελλα που είναι τοποθετημένο στην κορυφή ενός λόφου. Την 

ίδια εποχή παρατηρείται ένα μοναδικό παράδειγμα ενός νεκροταφείου που ορίζεται από 

τείχος. Πρόκειται για τη νεκρόπολη στη Νιτοβίκλα, η οποία περιβάλλεται από ένα περιμετρικό 

τείχος μικρών σχετικά διαστάσεων (Gjerstad et a i 1934, 407).

Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, τα νεκροταφεία τοποθετούνται και πάλι στις πλαγιές λόφων 

για διευκόλυνση της λάξευσης των θαλαμοειδών τάφων. Εξακολουθούν έτσι να υφίστανται 

ανεξάρτητα νεκροταφεία (Αγ. Ιάκωβος, Μηλιά, Αγ. Ειρήνη, Αγ. Παρασκευή), αλλά υπάρχουν 

και περιπτώσεις τοποθέτησης τάφων κοντά σε οικισμούς (Μαρώνι, Κοΰρ\ον-Παμπούλα, 

Καλαβασός) ή μέσα στις ίδιες τις πόλεις, σε αυλές οικιών, σε ανοικτούς χώρους ή κάτω από 

κτίρια (Έγκωμη, Κίτιον).

Κατά το τέλος της Ύστερης Χαλκοκρατίας, οι τάφοι βρίσκονται σε ανεξάρτητα νεκροταφεία, 

συχνά σε πλαγιές λόφων. Οι τάφοι έχουν συχνά όμοιο προσανατολισμό, που οφείλεται ίσως 

στην κλίση του εδάφους (Παλαίπαφο-Σ/τσΛ£·ςϊ Karageorghis 1983α εικ. II). Σε μερικές 

περιπτώσεις {Κοΰρ\ον-Καλορίζικη: Benson 1973, πίν. I) ο προσανατολισμός δεν είναι τόσο 

έντονος. Ο J.L. Benson (1973, 23-24) θεωρεί πως το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με τη

δ8Στο Κίτιον, στην περιοχή των ιερών, τα εργαστήρια φαίνεται πως εξυπηρετούσαν την κατασκευή 
χάλκινων αντικειμένων, απαραίτητων στα ιερά (Karageorghis and Demas 1985, 388-430).

69Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στο Αιγαίο (Φυλακωπή, Τίρυνθα, Μυκήνες) και στην Ανατολή (Tell 
Dan, Hazor.Tell Miqne) (Ottosson 1980, 98-99).
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γενική τυπολογία της ταφικής αυτής αρχιτεκτονικής συνδέεται με το χώρο του Αιγαίου και 

ιδιαίτερα με τη Ρόδο.

Η Ο. Negbi (1986, 98) αναφέρει πως σε τέσσερις τουλάχιστον περιπτώσεις πόλεων του 

νησιού παρατηρήθηκαν ενδείξεις πολεοδομικής οργάνωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αστικού κέντρου αποτελεί η Έγκωμη. Η πόλη βρίσκεται κτισμένη στην πεδιάδα της 

Μεσαορίας σε μικρή απόσταση από τα παράλια, σε μια θέση η οποία εκατοικείτο από τη 

Μέση Χαλκοκρατία (πριν τη δημιουργία του αστικού κέντρου). Ο οικισμός της πρωιμότερης 

αυτής περιόδου αποτελείτο από ανεξάρτητες οικίες και νεκροταφεία και προστατευόταν από 

ένα αμυντικό φρούριο στα βόρεια. Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία τον οικισμό διαδέχτηκε μια 

καλά σχεδιασμένη πόλη ακανόνιστου σχήματος, που περιβαλλόταν από "κυκλώπεια" τείχη.

Η πόλη κάλυπτε μεγάλη έκταση με διαστάσεις 400 μ. από βορρά σε νότο και 350 μ. από 

ανατολή σε δύση (Σχ. 120, Φωτ. 10). Ένας δρόμος περιέβαλλε την πόλη ακολουθώντας 

εσωτερικά το αμυντικό τείχος. Από τις τέσσερις πύλες ξεκινούσαν δύο κύριοι ευθύγραμμοι 

δρόμοι, κάθετοι μεταξύ τους, που οδηγούσαν στο κέντρο της πόλης. Στο σημείο όπου αυτοί 

τέμνονταν εδημιουργείτο μια μικρή πλακόστρωτη περιοχή, η οποία πιθανόν να αποτελούσε 

κεντρική πλατεία στο μέσο της πόλης. Ο κύριος δρόμος που ένωνε τη βόρεια με τη νότια 

πύλη αποτελούσε την κύρια αρτηρία της πόλης και διχοτομούσε στο μέσο τους υπόλοιπους 

δρόμους, οι οποίοι είχαν κατεύθυνση ανατολή-δύση, ήταν παράλληλοι και βρίσκονταν σε ίσες 

αποστάσεις μεταξύ τους. Το σύστημα αυτό των κάθετων και παράλληλων δρόμων φαίνεται 

πως ακολουθεί τις βασικές αρχές του μεταγενέστερου "ιπποδάμειου συστήματος" (και μπορεί 

ίσως να θεωρηθεί ως πρόδρομός του).

Με την πιο πάνω διάταξη η πόλη χωριζόταν σε μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα, όπου 

βρίσκονταν κτισμένες οι οικίες και τα διάφορα δημόσια κτίρια, τα οποία είχαν συνεχόμενες 

προσόψεις. Τα πιο εντυπωσιακά μνημειώδη κτίρια (Ιερό του Κερασφόρου Θεού, B&timent 

aux co/onnes, BStiment 18) βρίσκονταν πάνω στην κύρια αρτηρία (βορράς - νότος) και 

κυρίως στο μεσαίο τμήμα της (Courtois et at. 1986, 2-8) (Φωτ. 11).

Δυστυχώς ελάχιστες πληροφορίες έχουμε για την πολεοδομική οργάνωση του Κιτίου, που 

βρίσκεται στη νοτιανατολική ακτή του νησιού. Η πόλη περιβαλλόταν από "κυκλώπειο" τείχος 

και περιλάμβανε ένα χώρο ιερών και εργαστηρίων στα βόρεια και ένα μεγάλο αριθμό οικιών 

και νεκροταφείων (Σχ. 121). Καταλάμβανε μία επιμήκη περιοχή ακανόνιστου σχήματος και 

έκτασης 700 000 περίπου τ.μ. (Σχ. 66).

Στην ίδια περιοχή, κατά μήκος της Αλυκής της Λάρνακας, εγκαθιδρύθηκε δεύτερη πόλη, 

γωστή με το όνομα Χαλά Σουλτάν Τεκκέ. Η πόλη φαίνεται πως είχε κανονικό πολεοδομικό 

σύστημα με δρόμους κάθετους μεταξύ τους, σύμφωνα με το "ιπποδάμειο" σύστημα, και 

κάλυπτε μια περιοχή 600Χ460μ. (276000 τ.μ.) Περιλάμβανε μεγάλα εντυπωσιακά οικοδομικά 

συγκροτήματα (κυρίως οικιστικά και μερικούς πιθανούς ιερούς χώρους) που χωρίζονταν με 

δρόμους (Σχ. 122). Παρατηρήθηκε ένα τουλάχιστον "κοινοτικό" πηγάδι προσπελάσιμο από 

μια πλακόστρωτη περιοχή. Παράλληλα το κάθε οικοδομικό τετράγωνο ή οικία είχε το ιδιωτικό 

της πηγάδι (Astrom 1986, 8' ό.π. 1996, 10). Είναι πάντως αξιοσημείωτο το γεγονός πως στην
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ίδια περιοχή ευημερούσαν ταυτόχρονα δύο μεγάλα αστικά κέντρα (Κίτιον, Χαλά Σουλτάν 

Τεκκέ), πράγμα που υποδηλώνει την πληθυσμιακή πυκνότητα κατά την περίοδο αυτή, καθώς 

επίσης και τη μεγάλη εμπορική σημασία των νοτιοανατολικών ακτών του νησιού.

Η Σίντα βρίσκεται σε χαμηλό πλάτωμα στο κέντρο της πεδιάδας της Μεσαορίας και η θέση 

της είχε ίσως επιλεγεί για επίβλεψη της διαδρομής διαμέσου της οποίας ο χαλκός έφτανε από 

το Τρόοδος στην Έγκωμη. Η πόλη είχε ακανόνιστο πολυγωνικό σχήμα, με διαστάσεις 250 μ. 

από ανατολή σε δύση και 200 μ. από βορρά σε νότο, με περιμετρικό "κυκλώπειο" τείχος και 

κύρια είσοδο στην πόλη από τα βόρεια (Furumark 1965, 103 εικ. 3).

Η Καλαβασός-'/4κ· Δημήτριος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα πλούσια μεταλλεία 

χαλκού. Η πόλη φαίνεται πως ακολουθούσε ένα κανονικό πολεοδομικό σχέδιο, με ένα 

σύστημα παράλληλων δρόμων από βορρά προς νότο και με ένα ή περισσότερους 

εγκάρσιους δρόμους. Αρκετά κτίρια εμφανίζουν κοινό προσανατολισμό. Στο βόρειο τμήμα της 

πόλης βρίσκονταν τα επιβλητικά δημόσια κτίρια, στο μέσο και προς τα ανατολικά μερικές 

σημαντικές ιδιωτικές οικίες, ενώ τα δυτικά όρια της πόλης καταλάμβαναν απλές οικίες 

(Σχ. 123). Το αστικό αυτό κέντρο όπως και το Χαλά Σουλτάν Τεκκέ δε φαίνεται να 

περιβαλλόταν από τείχος.

Το Μαρών\-Βούρνες, στο οποίο έχουν ανασκαφεί δημόσια κτίρια, ιδιωτικές οικίες και τάφοι, 

ίσως αποτελούσε λιμάνι της πόλης της Καλαβασού. Λόγω των αποσπασματικών μέχρι 

σήμερα ανασκαφών δεν μπορούν προς το παρόν να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς την 

οργάνωση του σημαντικού αυτού αστικού κέντρου. Φαίνεται πάντως πως η Καλαβασός 

αποτελούσε μεγαλύτερο και σημαντικότερο κέντρο από το Μαρώνι (Cadogan 1996, 18-19).

1.3.3.2. Λιμάνια

Τα παράλια της Κύπρου γενικά δεν προσφέρουν καλά προφυλαγμένους φυσικούς κόλπους. 

Εντούτοις, η Κύπρος ανέπτυξε κατά την αρχαιότητα σημαντικά λιμάνια. Αυτό οφειλόταν 

κυρίως στη μεγάλη σημασία που διαδραμάτιζαν οι εμπορικές ανταλλαγές στην οικονομία του 

νησιού. Η αυξημένη σπουδαιότητα της Κύπρου ως πηγής χαλκού και ξύλου για τις γειτονικές 

χώρες απαιτούσε σίγουρα λιμενικές εγκαταστάσεις (Raban 1995, 145).

Δυστυχώς οι πληροφορίες για την καθαυτό οργάνωση των λιμανιών της περιόδου αυτής είναι 

ελάχιστες, και σε καμιά περίπτωση δεν εμφανίζονται επαρκή αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. 

Πουθενά δεν παρατηρήθηκε η ύπαρξη τεχνητού μόλου ή τεχνητού κυματοθραύστη. Άγνωστη 

επίσης παραμένει η χωροθέτηση των λιμανιών σε σχέση με τα τείχη των πόλεων (ό. π.).

Λιμάνια στην Κύπρο πιθανόν να υπήρχαν σε αρκετά παραλιακά κέντρα και οικισμούς της 

Ύστερης Χαλκοκρατίας, τα οποία βρίσκονταν μάλιστα σε εκβολές ποταμών, όπως στην 

Έγκωμη, στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, στο Κίτιον, στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου, στο 

Μαρώνι και στα Κούκλια (ό.π., 148).
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Η Έγκωμη, παρόλο που τώρα βρίσκεται 3 περίπου χμ. μακριά από τις ακτές, φαίνεται πως 

στην αρχαιότητα υπήρξε σημαντικό λιμάνι και σε αυτό όφειλε σε μεγάλο βαθμό τον πλούτο 

της. Πιθανόν να υπήρχε κατευθείαν πρόσβαση από την πόλη προς τη θάλασσα για 

εξυπηρέτηση των εμπορικών δραστηριοτήτων. Ένα τμήμα της θάλασσας ίσως εισχωρούσε 

στην ενδοχώρα, στις εκβολές του Πεδιαίου, ή υπήρχε ένα πλωτό κανάλι που συνέδεε την 

πόλη με τη θάλασσα (Collombier 1987, 162' Catling 1962, 136).

Η Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου $ρίσκεται σε μια κοιλάδα νότια του ποταμού Οβγού, 8 χμ. 

από τις ακτές και 4 χμ. από τη διασταύρωση των ποταμών Οβγού και Σεράχη. Τα 

αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν πως ο οικισμός αυτός έπαιζε σημαντικό ρόλο στο εμπόριο 

με τη Συροπαλαιστίνη και το Αιγαίο και ήταν αξιόλογο λιμάνι. Είναι πιθανόν ο ποταμός Οβγός 

να πρόσφερε κατά την αρχαιότητα πλωτή πρόσβαση προς τον οικισμό, και καταφύγιο των 

πλοίων (Collombier 1987, 162). Ο Η. W. Catling (1962, 142) υποστηρίζει πως οι ακτές κατά 

την αρχαιότητα ίσως επεκτείνονταν στο εσωτερικό και έφταναν μέχρι την πόλη με 

αποτέλεσμα η θέση αυτή κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία να ήταν παραλιακή.

Η περιοχή του κόλπου της Λάρνακας φαίνεται πως κατά την αρχαιότητα προσφερόταν ως 

λιμάνι για προσέγγιση πλοίων στο νησί από τα ανατολικά και τα δυτικά (Nicolaou and Catling 

1968, 225). Οι λίμνες της Αλυκής αρχικά επικοινωνούσαν κατευθείαν με τη θάλασσα μέσω 

ενός στομίου, δημιουργώντας έτσι ένα ασφαλές κλειστό λιμάνι, πιθανόν το καλύτερα 

προστατευόμενο λιμάνι στο νησί (Catling 1962, 136' Nicolaou 1976, 10 εικ. 2). Η 

χρησιμοποίηση της λίμνης της Αλυκής ως λιμανιού κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία ενισχύεται 

από την ανακάλυψη στη δυτική πλευρά της Αλυκής λίθινων αγκυρών (Nicolaou and Catling 

1968, 228' Nicolaou 1976, 11 υπ.3). Η εγκατάλειψη της πόλης αυτής ίσως συνδεόταν με το 

κλείσιμο του στομίου του λιμανιού και τον αποκλεισμό των λιμνών από τη θάλασσα.

Ένα δεύτερο κλειστό λιμάνι της ίδιας περιόδου φαίνεται πως υπήρχε στην περιοχή του 

αρχαίου Κιτίου, νοτιοανατολικά της πόλης, σε ένα σημείο όπου η γραμμή των ακτών 

εισχωρούσε σε μεγαλύτερο βαθμό στην ξηρά. Το λιμάνι αυτό αναφέρει και ο Στράβων 

(14.6.3), που το ονομάζει κλειστό λιμένα. Την ύπαρξη λιμανιού στο αρχαίο Κίτιον 

επιβεβαιώνει και η εύρεση μεγάλου αριθμού αγκυρών στην περιοχή Καθαρή (Nicolaou 1976, 

74-75' Nicolaou and Catling 1968, 228). Η εγκατάλειψη της πόλης στις αρχές της Εποχής του 

Σιδήρου ίσως σχεπζόταν με την επίχωση του εσωτερικού λιμανιού. Παρόμοιο φαινόμενο 

παρατηρήθηκε ίσως στην Έγκωμη και στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Karageorghis 1982, 112).

Ο A. Raban (1995, 148) κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο λιμάνι του Κιτίου και υποστηρίζει πως οι 

δύο ορθογώνιοι προμαχώνες στη νότια όψη του "κυκλώπειου" τείχους, στην περιοχή των 

ιερών (Καθαρή), ήταν αρχικά ελεύθεροι περιμετρικά και αποτελούσαν τμήμα των λιμενικών 

εγκαταστάσεων του κλειστού λιμανιού της πόλης. Τους παραλληλίζει μάλιστα με παρόμοιες 

εγκαταστάσεις που βρέθηκαν στο Dor της Συροπαλαιστίνης.
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Οι θεωρίες όμως αυτές αμφισβητούνται, αφού η πιθανότερη θέση του αρχαίου λιμανιού 

βρίσκεται στην περιοχή Παμπούλα; σε μικρή απόσταση από την περιοχή των ιερών. Εδώ 

σώζονται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα από τις λιμενικές εγκαταστάσεις του λιμανιού της Κλασικής 

περιόδου, το οποίο φαίνεται πως ήταν κλειστό λιμάνι και συνδεόταν με τη θάλασσα μέσω 

ενός στενού καναλιού. Η εύρεση κεραμικής της Ύστερης Χαλκοκρατίας στο κατώτερο 

στρώμα του λιμανιού υποδηλώνει πιθανή χρήση του και κατά τη Χαλκοκρατία (Calvet 1993, 

125).
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2. Η  ΠΕΤΡΑ

Η πέτρα σε μορφή ακατέργαστη, ημικατεργασμένη ή πελεκητή αποτέλεσε ανέκαθεν ένα από 

τα βασικότερα οικοδομικά υλικά στις τοιχοποιίες και είχε επίσης ευρεία χρήση σε άλλα 

τμήματα των οικοδομημάτων (δάπεδα, θρανία, κλίμακες, βάσεις κ.ά.).

2.1. Αργοί λίθοι

Η τοιχοποιία στην οποία γίνεται χρήση αργών λίθων, δηλ. λίθων ακανόνιστου σχήματος και 

μεγέθους, οι οποίοι δεν υφίστανται καμιά επεξεργασία ονομάζεται αργολιθοδομή. Η 

αργολιθοδομή είναι ο περισσότερο διαδομένος τύπος τοιχοποιίας κυρίως κατά τις 

πρωιμότερες περιόδους της Προϊστορίας. Στο κεφάλαιο αυτό θα περιληφθούν και οι λίθοι που 

υπέστησαν μερική λάξευση (χωρίς όμως να αποκτήσουν ορθογώνιο σχήμα), τα λίθινα 

αντικείμενα σε δεύτερη χρήση, οι ειδικά διαμορφωμένοι λίθινοι στροφείς, οι επίπεδες πλάκες 

καθώς και τα γυψομάρμαρα.

Κατά τη Νεολιθική περίοδο και μέχρι τις αρχές της Ύστερης Χαλκοκρατίας οι περισσότεροι 

τοίχοι των οικοδομημάτων κατασκευάζονταν, τουλάχιστον στο κατώτερό τους τμήμα, από 

αργούς λίθους. Στις αργολιθοδομές χρησιμοποιούνταν συνήθως εντελώς ακατέργαστοι λίθοι 

και σε μερικές μόνο περιπτώσεις μπορεί να διαφανεί μία υποτυπώδης λάξευση. Κατά την 

Ύστερη Χαλκοκρατία, παράλληλα με την εμφάνιση της πελεκητής πέτρας, εξακολούθησε να 

παρατηρείται ευρεία χρήση αργών λίθων.

2.1.1. Είδη λίθων που χρησιμοποιήθηκαν στις αργολιθοδομές

Στους διάφορους οικισμούς παρατηρείται μια μεγάλη ποικιλία στα είδη των πετρωμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν ως αργοί λίθοι. Γινόταν ευρεία χρήση ιζηματογενών πετρωμάτων όπως 

κρητίδων, ασβεστόλιθων, ασβεστιτικών ψαμμιτών, κερατόλιθων, μαζί με πυριγενείς λίθους 

όπως διαβάση και γάββρο.

Παρατηρείται επίσης μεγάλη ποικιλία ως προς το σχήμα και το μέγεθος των λίθων στις 

αργολιθοδομές. Χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν επίπεδοι πλακοειδείς λίθοι, στρογγυλεμένοι και 

εντελώς ακανόνιστου σχήματος. Το σχήμα των λίθων έχει άμεση σχέση με τις ιδιότητες του 

μητρικού πετρώματος από το οποίο αυτοί προέρχονται, καθώς και με τον τρόπο μεταφοράς 

τους. Τα ιζηματογενή πετρώματα έχουν συνήθως πλακοειδή μορφή λόγω της αποκοπής τους 

από το βράχο σε στρώσεις, εξαιτίας των φυσικών ασυνεχειών του μητρικού πετρώματος, ενώ 

οι πυριγενείς λίθοι είναι σχεδόν κατά κανόνα στρογγυλεμένοι λόγω της τριβής κατά τη 

μεταφορά τους από τις υψηλότερες οροσειρές στις ακτές μέσω των χειμάρρων. Συχνά όμως 

και οι ιζηματογενείς έχουν στρογγυλεμένη μορφή, όταν και αυτοί μεταφέρονται μέσω 

χειμάρρων. Ακόμη και σε πολύ πρώιμες περιόδους μερικοί λίθοι εμφανίζουν μία υποτυπώδη 

αδρή λάξευση, που σίγουρα έγινε για διευκόλυνση της τοποθέτησής τους σε διαδοχικές 

στρώσεις (Κανιού-Κουφόβουνος: Μαντζουράνη 1994, 14).
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Στη Χοιροκοιτία, ποικίλα ιζηματογενή πετρώματα, όπως κρητίδες και κερατόλιθοι του 

σχηματισμού Λευκάρων, ανθρακικά ιζήματα και κρητίδες του σχηματισμού Πάχνας, ιζήματα 

σχετιζόμενα με υφάλους, υφαλογενείς ασβεστόλιθοι και κροκαλοπαγή πετρώματα, 

εμφανίζονται ανάμεικτα με πυριγενή όπως διαβάση, γάββρο, πλαγιογρανίτη, λάβα, επιδοτίτη 

και περιδοτίτη70 (Φωτ. 12). Στην Καλαβασό- Τέντα παρατηρείται χρήση κυρίως πλακοειδών 

ιζηματογενών λίθων όπως κρητίδων του σχηματισμού Λευκάρων, πυριτικών και μαργαϊκών 

κρητίδων, κερατόλιθων, ασβεστοαρενιτών και κλαστικών ασβεστόλιθων του σχηματισμού 

Πάχνας, ως επίσης και μερικών πυριγενών πετρωμάτων όπως διαβάση, γάββρο, 

πλαγιογρανίτη και περιδοτίτη (Φωτ. 13). Στη Σωτήρα- Τετπτές εμφανίζεται ευρεία χρήση 

ασβεστόλιθων και κροκαλοπαγών λίθων ακανόνιστου σχήματος με λίγα πυριγενή πετρώματα.

Παρόμοια ποικιλία στα είδη των πετρωμάτων παρατηρείται στους οικισμούς της Χαλκολιθικής 

περιόδου. Στη Λέμπα-/1 άκκους, χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ιζηματογενείς λίθοι όπως 

κλασπκοί ασβεστόλιθοι, μαρμαρυγιακοί και χαλαζιακοί ψαμμίτες, κερατόλιθοι, κροκαλοπαγή 

πετρώματα, πελαγικοί ασβεστόλιθοι του σχηματισμού Μαμωνιών καθώς και πυριτικές 

κρητίδες και κερατόλιθοι του σχηματισμού Λευκάρων, μαζί με πυριγενείς λίθους όπως 

διαβάση, γάββρο, πυροξενίτη και σερπεντινίτη. Στο γειτονικό οικισμό της Κισσόνεργας- 

Μοσφίλια παρατηρείται χρήση παρόμοιων πετρωμάτων, κυρίως ιζηματογενών, όπως 

κλαστικών ασβεστόλιθων πρόσφατων εναποθέσεων, λεπτόκοκκων κλαστικών ασβεστόλιθων 

και κρητίδων του σχηματισμού Πάχνας, κρητίδων και πυριτικών κρητίδων του σχηματισμού 

Λευκάρων, χαλαζιακών και μαρμαρυγιακών ψαμμιτών και κερατόλιθων του σχηματισμού 

Μαμωνιών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων. Οι ιζηματογενείς λίθοι που χρησιμοποιήθηκαν 

και στους δύο αυτούς οικισμούς είναι ακανόνιστου ή κάπως πλακοειδούς σχήματος και 

σχετικά μεγάλων διαστάσεων. Στην κατασκευή των μεγαλύτερων κυκλικών μονάδων της 

Μέσης Χαλκολιθικής περιόδου στην Κισσόνεργα-Μκτ^/α παρατηρήθηκε σχεδόν 

αποκλειστκή χρήση μεγάλου μεγέθους, κιτρινωπών, κλαστικών ασβεστόλιθων.

Στις τοιχοποιίες από αργολιθοδομή των οικισμών της Πρώιμης και Μέσης Χαλκοκρατίας 

φαίνεται να επικρατούν τα ιζηματογενή πετρώματα. Στο ΜαρκΜΛώΐ/'/α', στις περισσότερες 

τοιχοποιίες, παρατηρείται προτίμηση στις ασπρώδεις πλακοειδείς, λεπτόκοκκες κρητίδες, στις 

πυριτικές κρητίδες και σε σκληρούς ασβεστόλιθους71 του σχηματισμού Λευκάρων (Frankel 

and Webb 1996, 56) (Φωτ. 14). Γινόταν επίσης περιορισμένη χρήση υφαλογενούς 

ασβεστόλιθου, κερατόλιθου και πυριγενών πετρωμάτων όπως διαβάση, γάββρου, 

φλυκταινώδους λάβας, πυριτικής ούμπρας, κόκκινου και πράσινου ίασπη. Στα θεμέλια 

ορισμένων τοίχων εμφανίζονται κυρίως πυριγενείς στρογγυλεμένοι λίθοι (Φωτ. 15). Σε 

μερικούς τοίχους, μεγάλων σχετικά διαστάσεων, παρατηρείται ευρεία χρήση χοντρόκοκκου, 

αρκετά πορώδους κιτρινωπού ασβεστιτικού ψαμμίτη των σχηματισμών Λευκωσίας- 

Αθαλάσσας (Φωτ. 16-17), ο οποίος αποτελείται κυρίως από βιογενή συστατικά, άλγες, δίθυρα

70Η αναγνώριση των αργών λίθων έγινε εττιτόττου στους αρχαιολογικούς χώρους με τη βοήθεια του 
γεωλόγου Δρα Κ. Ξενοφώντος.

71Οι ασβεστόλιθοι του σχηματισμού Λευκάρων είναι συμπαγή πετρώματα που κόβονται εύκολα σε 
πλάκες όμοιου πάχους.
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και πρωτόζωα,72 που έχουν εν μέρει αποκρυσταλλωθεί και είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με 

μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη (Xenophontos στο Frankel and Webb 1996,18) (Φωτ. 18).

Οι τοίχοι στην ΑΧάμ-πρα-Μούττες είναι κατασκευασμένοι από ιζηματογενείς λίθους με πιο
73 'περιορισμένη χρήση πυριγενών. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως κερατόλιθοι, ασβεστόλιθοι 

(συχνά καφκάλλά) και κρητίδες (πυριτικές και μαργαϊκές) του σχηματισμού Λευκάρων που 

αποτελούν γύρω στο 60% των λίθων. Οι μεταξύ τους αναλογίες διαφέρουν από τοιχοποιία σε 

τοιχοποιία. Οι κερατόλιθοι εμφανίζουν εντελώς ακανόνιστο σχήμα και ποικίλο μέγεθος, ενώ οι 

κρητίδες έχουν μικρότερο μέγεθος και πιο κανονικό σχήμα (Φωτ. 19). Οι πυριγενείς λίθοι, που 

αποτελούν το υπόλοιπο 40% των λίθων, είναι κυρίως πίλλοου λάβα, διαβάσης, μικρογάββρος 

και λίγος χοντρόκοκκος γάββρος και ίασπης (Coleman eta/. 1996, 23-24).

Στους οικισμούς της Ύστερης Χαλκοκρατίας, στις τοιχοποιίες από αργολιθοδομή, συνέχισε να 

χρησιμοποιείται η ίδια ποικιλία πετρωμάτων. Στην Επισκοπή- Φανερωμένη παρατηρούνται 

κυρίως στρογγυλεμένοι πυριγενείς και αρκετοί ιζηματογενείς λίθοι (Carpenter 1981, 61). Στο 

Κούρ\ον-Παμπούλα εμφανίζονται παρόμοια πετρώματα, τα οποία έχουν πλακοειδή μορφή. 

Στην Καλαβασό-'/!)/. Δημητριός, στην οικοδόμηση τοίχων από αργολιθοδομή, παρατηρείται 

ευρεία χρήση πλακοειδών ιζηματογενών λίθων, όπως πυριτικών κρητίδων και κερατόλιθων 

του σχηματισμού Λευκάρων και κλαστικών ασβεστολίθων του σχηματισμού Πάχνας, 

ανάμεικτων με λίγα πυριγενή πετρώματα (διαβάσης, γάββρος) (Φωτ. 20).

Στο γειτονικό οικισμό, στο Μαρώνι-Βούρνες, εμφανίζεται ευρεία χρήση πλακοειδών και συχνά 

κάπως πιο στρογγυλεμένων ιζηματογενών λίθων, όπως πυριτικών κρητίδων και κερατόλιθων 

του σχηματισμού Λευκάρων, κλαστικών ασβεστόλιθων του σχηματισμού Πάχνας, 

υφαλογενών ασβεστόλιθων, ασβεστιτικών ψαμμιτών και κροκαλοπαγών λίθων, μαζί με λίγα 

πυριγενή πετρώματα (διαβάσης, γάββρος, πλαγιογρανίτης).

Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, στις τοιχοποιίες από αργούς λίθους, εμφανίζεται μια μεγάλη 

ποικιλία ιζηματογενών πετρωμάτων κλαστικών ασβεστόλιθων, κρητίδων του σχηματισμού 

Λευκάρων (Hult στο Astrom et at. 1977, 150), πυριτικών κρητίδων, κερατόλιθων, 

κροκαλοπαγών λίθων και υφαλογενών κλαστικών ασβεστόλιθων ανάμεικτων με μερικά 

πυριγενή πετρώματα όπως διαβάση, γάββρο, φλυκταινώδη διαβάση, βασάλτη και λάβα.

Ο W. Johnstone (1971, 54, 58) περιγράφοντας την κατασκευή του θολωτού τάφου της 

Έγκωμης (τάφος 1336), αναφέρει τη χρήση τριών τουλάχιστον διαφορετικών ειδών λίθων. 

Ασβεστόλιθοι και κροκαλοπαγή πετρώματα που προέρχονταν από τις ακτές και περιείχαν 

πολλά όστρακα χρησιμοποιήθηκαν για την οικοδόμηση του κάτω μέρους του θαλάμου και 

μιας ενδιάμεσης στρώσης αντίστοιχα, ενώ ασβεστιτικός ψαμμίτης χρησιμοποιήθηκε για την

72Τα πρωτόζωα, οι άλγες και τα δίθυρα είναι απολιθώματα μικροοργανισμών τα οποία εμφανίζονται 
συχνά στα ιζηματογενή πετρώματα.

73Οι κερατόλιθοι του σχηματισμού Λευκάρων είναι σκληρά συμπαγή μικροκρυσταλλικό πετρώματα που 
τεμαχίζονται εύκολα.

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 2. Η  Πέτρα 59

κατασκευή μιας πλάκας, η οποία εξυπηρετούσε είτε την κάλυψη του τάφου είτε ήταν ταφική 

στήλη.

Στο Κίτιον-Καθαρή, στις αργολιθοδομές, οι κάπως στρογγυλεμένοι πλακοειδείς ιζηματογενείς 

λίθοι, όπως οι κρητίδες και οι πυριτικές κρητίδες του σχηματισμού Λευκάρων, οι κλαστικοί 

ασβεστόλιθοι των σχηματισμών Λευκωσίας-Αθαλάσσας και τα κροκαλοπαγή πετρώματα, 

χρησιμοποιήθηκαν μαζί με πυριγενή πετρώματα (διαβάσης, ίασπης). Για την κατασκευή των 

"κυκλώπειων" τειχών στο Κπ\ον-Καθαρή, σε θεμέλια τοίχων καθώς και σε μερικά τμήματα της 

τοιχοποιίας των εργαστηρίων, χρησιμοποιήθηκαν κροκαλοπαγείς ογκόλιθοι (Φωτ. 21). Τα 

κροκαλοπαγή αυτά πετρώματα, μέτριας μέχρι μεγάλης κοκκομετρίας, εμφανίζουν σε αρκετά 

σημεία μεγάλα τεμάχια οστράκων και τμήματα αργιλοασβεστιτικής σύστασης, τα οποία σε 

πολλές περιπτώσεις διαβρώθηκαν, δημιουργώντας οπές ποικίλων μεγεθών. Αρκετά τεμάχια 

εμφανίζουν ασυνέχειες λόγω διαφοροποίησης στο μέγεθος των κόκκων και στις αναλογίες 

των βιογενών και των πυριτικών συστατικών, περιέχουν εγκλείσματα ποικίλων μεγεθών και 

σε μικρό ποσοστό τεμάχια κερατόλιθων και κρητίδων (Xenophontos 1985, 431-432). 

Αποτελούνται κυρίως από αποκρυσταλλωμένα βιογενή συστατικά (άλγες, πρωτόζωα) και 

πυριτικές ενώσεις (χαλαζίας, άστριοι, πυρόξενος) με μικρίτη και μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη 

ως συνδετικό υλικό (Φωτ. 22).

Στη Μάα-Παλαιόκαστρο, στις αργολιθοδομές, παρατηρείται επίσης μια πλούσια ποικιλία 

σχετικά στρογγυλεμένων ιζηματογενών πετρωμάτων κερατόλιθων, μαρμαρυγιακών και 

χαλαζιακών ψαμμιτών, πελαγικών ασβεστόλιθων του σχηματισμού Μαμωνιών, πυριτικών 

κρητίδων και κρητίδων του σχηματισμού Πάχνας, κλαστικών ασβεστόλιθων του σχηματισμού 

Κορωνιάς, ανάμεικτων με λίγα πυριγενή πετρώματα (διαβάσης, ολιβινικός βασάλτης, 

γάββρος). Για την κατασκευή του "κυκλώπειου" τείχους στη Μάα-Παλαιόκαστρο, έγινε χρήση 

κροκαλοπαγών ασβεστόλιθων θαλασσίων εναποθέσεων (Xenophontos 1988, 476), οι οποίοι 

αποτελούνται κυρίως από αποκρυσταλλωμένα βιογενή συστατικά (πρωτόζωα, άλγες και 

δίθυρα) και από πυριτικές ενώσεις (χαλαζίας, πυρόξενος, μικροκρυσταλλικός κερατόλιθος). 

Συνδετικό υλικό αποτελεί ο μικρίτης και ο μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης. Σε ορισμένα σημεία 

ο μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης φαίνεται να αντικαθιστά τμήματα χαλαζία (Φωτ. 23-24).

Τέλος, ένα είδος πετρώματος, που εμφανίστηκε σε ευρεία κλίμακα από τη Νεολιθική περίοδο 

μέχρι την Ύστερη Χαλκοκρατία, είναι η γύψος είτε σε μορφή ακανόνιστη είτε πιο συχνά σε 

μορφή επίπεδων πλακών (γυψομάρμαρων). Χρήση γύψου παρατηρείται κυρίως σε οικισμούς 

που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με περιοχές στις οποίες εμφανίζεται ο γεωλογικός αυτός 

σχηματισμός, όπως, στο Κίτιον, στην Καλαβασό- Τέντα, στην Καλαβασό-Ά γ. Δημήτριος, στο 

Μαρώ\ι\-Βούρνεςκ.α. Τα ακανόνιστου σχήματος τεμάχια γύψου, σε κρυσταλλική και συμπαγή 

μορφή, χρησιμοποιήθηκαν συνήθως σε μικρά τεμάχια μέσα στην αργολιθοδομή της 

τοιχοποιίας και πιο σπάνια σε μεγάλα μεγέθη σε τοίχους σχετικά μεγάλων διαστάσεων ή ως 

βάσεις πεσσών (Καλαβασός-'/4κ· Δημήτριος. Κτίριο X: South 1983, 99' ό.π. 1984β, 24) 

(Φωτ. 25-26), ενώ τα γυψομάρμαρα χρησιμοποιήθηκαν στη διαμόρφωση δαπέδων ή άλλων 

επίπεδων επιφανειών.
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2.1.2. Προέλευση λίθων

Οι αργοί λίθοι που χρησιμοποιήθηκαν στις τοιχοποιίες συλλέγονταν συνήθως από το άμεσο 

γειτονικό περιβάλλον των διαφόρων προϊστορικών οικισμών, χωρίς να παρατηρείται σχεδόν 

ποτέ σκόπιμη μεταφορά λίθων από μακρινές αποστάσεις. Τόσο τα ιζηματογενή όσο και τα 

πυριγενή πετρώματα προέρχονταν κυρίως από τις σύγχρονες ή τις παλαιότερες ποτάμιες ή 

και θαλάσσιες (στην περίπτωση των παραθαλάσσιων οικισμών) εναποθέσεις. Η μεταφορά 

τους μέσω χειμάρρων (σε πλημμύρες) από τις περιοχές προέλευσής τους εξαφάνισε τα 

περισσότερα μαλακά πετρώματα, αφήνοντας μια μεγάλη ποικιλία ανθεκτικού οικοδομικού 

υλικού (κυρίως πυριγενή πετρώματα προερχόμενα από τις οροσειρές του Πενταδάκτυλου και 

του Τροόδους). Εκτός από τις ποτάμιες εναποθέσεις, οικοδομικοί λίθοι (κυρίως ιζηματογενείς) 

προέρχονταν σε μερικές περιπτώσεις από τις φυσικές διαβρωμένες εμφανίσεις (λόφοι και 

βράχοι των περιοχών) των χώρων γύρω από τους οικισμούς ή από ανασκαφές τοπικών 

εναποθέσεων.

Γενικά, παρατηρείται έντονη εξάρτηση των χρησιμοποιηθέντων αργών λίθων από τα 

γεωλογικά στρώματα του άμεσου περιβάλλοντος των οικισμών. Σε γειτνιάζοντες μάλιστα 

οικισμούς παρατηρείται χρήση αργών λίθων, όμοιων τύπων, αφού στις περιοχές αυτές 

εμφανίζονται πετρώματα των ίδιων γεωλογικών σχηματισμών (Καλαβασός- Τέντα /  

Καλαβασός-'/ty- Δημήτριοζ). Η Αλάμπρα-Μούττες είναι ο μοναδικός οικισμός στον οποίο 

παρατηρείται ευρεία χρήση κερατόλιθων, ένα οικοδομικό υλικό το οποίο δε φαίνεται να 

εμφανίζεται συχνά σε άλλους οικισμούς. Το υλικό όμως αυτό είναι τόσο άφθονο στα 

γεωλογικά στρώματα της Αλάμπρας, που δικαιολογείται απόλυτα η ευρεία χρήση του στις 

τοιχοποιίες (Coleman e t al. 1996, 343). Στη Σωτήρα-Καμινούδκια παρατηρείται και χρήση 

λίθων που προέρχονται από κάποια απόσταση από τον οικισμό, από υψηλότερους λόφους 

της ευρύτερης περιοχής (Swiny 1985α, 119). Στο Μαρκ\-Αλώνια, οι επίπεδες ασβεστολιθικές 

πλάκες και οι κρητίδες που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στις τοιχοποιίες προέρχονται από 

τους γειτονικούς λόφους, μερικές εκατοντάδες μέτρα βόρεια του οικισμού (Frankel and Webb 

1996, 56).

Μοναδική περίπτωση σκόπιμης μεταφοράς λίθων από μεγάλη απόσταση για την κατασκευή 

αργολιθοδομής, αποτελεί ο κιτρινωπός μαλακός ασβεστιτικός ψαμμίτης των σχηματισμών 

Λευκωσίας-Αθαλάσσας, στον οικισμό Μαρκ[-Αλώνια. Ο D. Frankel και η J. Webb (1993, 50) 

αναφέρουν πως οι κιτρινωποί αυτοί ψαμμίτες είχαν μεταφερθεί από απόσταση τουλάχιστον 5

χμ

Η περιοχή γύρω από τον οικισμό αποτελείται κυρίως από σκληρές κρητίδες, μάργες και 

κερατόλιθους του σχηματισμού Λευκάρων (Φωτ. 27), από κιτρινωπά αργιλώδη πετρώματα 

και από λάβες του πυριγενούς συμπλέγματος του Τροόδους, γεγονός που οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι ο ασβεστιτικός ψαμμίτης πιθανόν να μεταφέρθηκε από απόσταση (Χαρ. 11). 

Πετρώματα του σχηματισμού Λευκωσίας-Αθαλάσσας παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή, 

10 χμ. βόρεια του οικισμού Μαρή-Αλώνια  κοντά στο χωριό Τσέρι και 15 χμ. βορειοανατολικά 

του οικισμού κοντά στο χωριό Άγ. Σωζόμενος (Φωτ. 28). Στην τελευταία αυτή θέση, 

παρατηρούνται και ίχνη παλαιάς λατόμευσης. Η επιλογή μεταφοράς του συγκεκριμένου
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πετρώματος από απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τον οικισμό είναι κάπως παράδοξη, 

εφόσον πέτρωμα καλύτερης ποιότητας, κατάλληλο για οικοδομικούς σκοπούς, ήταν διαθέσιμο 

στην περιοχή (κρητίδες και ασβεστόλιθοι). Μερικά πλεονεκτήματα του μαλακού αυτού 

ασβεστιτικού ψαμμίτη, που θα δικαιολογούσαν τη μεταφορά του, ήταν η δυνατότητα 

λατόμευσης λίθων μεγάλου μεγέθους και η ευκολία κατεργασίας του. Την ιδιότητα όμως της 

εύκολης κατεργασίας του δεν την εκμεταλλεύτηκαν κατά την αρχαιότητα, αφού τον 

χρησιμοποίησαν χωρίς καμιά ιδιαίτερη λάξευση. Η εύρεση μεγάλων σχετικά τεμαχίων του 

πετρώματος αυτού, εν μέρει λαξευμένων σε στόμια τάφων της περιοχής, δίδει κάποια πιθανή 

εξήγηση για την παρουσία του στον οικισμό. Σύμφωνα με τον Κ. Ξενοφώντος, πετρώματα 

του τύπου αυτού είχαν μεταφερθεί κατά την αρχαιότητα στο χώρο του οικισμού για το 

φράξιμο των στομίων τάφων. Μαζί με τα μεγάλα λαξευτά τεμάχια, πιθανόν να είχαν 

μεταφερθεί και ακατέργαστα τμήματα πετρώματος, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως 

οικοδομικοί λίθοι (Xenophontos στο Frankel and Webb 1996, 18).

Πετρώματα του ίδιου τύπου με τους κροκαλοπαγείς ψαμμίτες, που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως 

στην κατασκευή των "κυκλώπειων" τειχών του Κιτίου, παρατηρούνται κατά μήκος των ακτών 

της περιοχής, νότια της Αλυκής της Λάρνακας και κατά μήκος των ακτών ανατολικά της 

πόλης, καθώς και στο δυτικό τμήμα της. Τα πετρώματα αυτά εμφανίζουν φυσικές 

ανομοιομορφίες και ασυνέχειες, που οφείλονται είτε σε διαφοροποιήσεις στην κοκκομετρική 

διαβάθμισή τους είτε σε αλλαγή στις αναλογίες των βιογενών και των πυριτικών συστατικών 

τους. Πιο πιθανή προέλευση των κροκαλοπαγών πετρωμάτων του Κιτίου θεωρείται το δυτικό 

τμήμα της πόλης, λόγω της άμεσης γειτνίασης με το χώρο του οικισμού, παρόλο που οι 

ενδείξεις λατόμευσης στην περιοχή αυτή είναι ελάχιστες (Xenophontos 1985, 434, 436) 

(Χαρ. 13).

Ο σχετικά χοντρόκοκκος ασβεστιτικός ψαμμίτης, που χρησιμοποιήθηκε στο "κυκλώπειο" 

τείχος της Μάας-Παλαιόκαστρο, πιθανόν να προέρχεται από τον ίδιο το βράχο πάνω στον 

οποίο είναι κτισμένος ο οικισμός. Στα σημεία μάλιστα που το πέτρωμα του βράχου βρισκόταν 

πάνω από τη μαλακή χαβάρα; η αποκόλλησή του ήταν πολύ εύκολη, γεγονός που πιθανόν να 

εκμεταλλεύτηκαν οι κάτοικοι του οικισμού. Οι φυσικές ασυνέχειες επέτρεπαν την απόσπαση 

λίθων μεγάλων διαστάσεων (μέχρι 2 μ.) και μικρού συχνά πάχους (περίπου 0.5 μ.), 
παρόμοιων με τους ογκόλιθους που χρησιμοποιήθηκαν στο "κυκλώπειο" τείχος. Πολύ 

πιθανόν, η λατόμευση έγινε μέσα στα όρια του οικισμού (Xenophontos 1988, 475-477).

Ο Π. Δίκαιος (1969, 69) στην περιγραφή του "κυκλώπειου" τείχους της Έγκωμης αναφέρει 

πως οι τεράστιοι λίθοι από ψαμμίτη που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονταν από βράχους 

ανατολικά του οικισμού.

Γενικά, όταν υπήρχε ανάγκη για τεράστιες ποσότητες μεγάλων ογκόλιθων υποδεέστερης 

ποιότητας (για το κτίσιμο των "κυκλώπειων" τειχών στο Κίτιον, στην Έγκωμη, στη Μάα και 

στη Σίντα), αυτοί λατομεύονταν από τα πλησιέστερα στον οικισμό κατάλληλα γεωλογικά 

στρώματα, για ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ενέργειας και του κόστους μεταφοράς. Για 

μεγαλύτερη ακόμη οικονομία στην κατασκευή, γινόταν συχνά και χρήση των πετρωμάτων 

που αφαιρούνταν κατά την εκσκαφή των θεμελίων των διαφόρων οικοδομημάτων (Κίτιον-
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Καθαρή, Μ ά α - Παλ αιόκαστρο). Η χρήση των πετρωμάτων που αφαιρούνταν κατά την 

οριζοντίωση του εδάφους για το κτίσιμο των οικοδομημάτων παρατηρείται από πρωιμότερες 

περιόδους (Αλάμπρα-Μ7ί/7Τ£·ς: Coleman et al. 1996, 21).

Τα γυψομάρμαρα που χρησιμοποιήθηκαν στο Κίτιον, έχουν επίσης τοπική προέλευση. Στην 

περιοχή παρατηρείται η ύπαρξη πετρωμάτων γύψου, κυρίως κοντά στο χωριό της 

Αραδίππου, 4 χμ. βορειοδυτικά του οικισμού. Η ύπαρξη σε αρκετά σημεία της επιφάνειας των 

πετρωμάτων ιχνών εργαλείων λατόμευσης, υποδηλώνει πως από το χώρο αυτόν παλαιότερα 

αφαιρέθηκε μεγάλη ποσότητα γυψομάρμαρων (Φωτ. 29). Η περιοχή της Αραδίππου 

θεωρείται ως ο πιθανότερος χώρος προέλευσης των γυψομάρμαρων του Κιτίου (Χαρ. 13).

Η γύψος που χρησιμοποιήθηκε στον οικισμό της Καλαβασού-'/Ι)/. Δημήτριος και της 

Καλαβασού- Τέντα, σε μορφή κρυσταλλική, συμπαγή και ως γυψομάρμαρο, είναι επίσης 

τοπικό υλικό και προέρχεται από τη γύρω περιοχή. Πετρώματα γύψου παρατηρούνται 2 χμ. 

βορειοανατολικά των δύο αυτών οικισμών και νότια της Τόχνης, όπου συχνά η γύψος 

εμφανίζεται σε στρώσεις. Σε ορισμένα μάλιστα σημεία παρατηρήθηκε παλαιότερη εξόρυξη 

γυψομάρμαρων, με εμφανή τα ίχνη των εργαλείων κοπής τους (Φωτ. 30). Πετρώματα γύψου, 

σε συμπαγή μορφή, εμφανίζονται και βόρεια του οικισμού κοντά στο χωριό της Καλαβασού 

(Χαρ. 12).

Τα γυψομάρμαρα που χρησιμοποιήθηκαν στον οικισμό Μαρώνι-£?σφ/£·ς· προέρχονται πολύ 

πιθανόν και πάλι από γειτονικές περιοχές, όπως η περιοχή κοντά στο χωριό Ψεματισμένος, 3 

χμ. βόρεια του οικισμού, και η περιοχή γύρω από την Τόχνη, βορειοδυτικά του οικισμού 

(Χαρ. 12).

Η διαδικασία λατόμευσης της γύψου σε μορφή επίπεδων πλακών είναι πολύ απλή, εξαιτίας 

του εύκολου διαχωρισμού του πετρώματος σε στρώσεις. Τη διαδικασία εξόρυξης 

γυψομάρμαρων περιγράφει ο J.W. Shaw (1973, 42-43). Το πέτρωμα αυτό μπορούσε εύκολα 

να κοπεί σε λεπτές πλάκες με τη βοήθεια μπρούντζινων πριονιών και στη συνέχεια να 

διαμορφωθεί σε κανονικό σχήμα με τη χρήση απλών ξυλουργικών εργαλείων. Πολλές φορές 

τα γυψομάρμαρα βρίσκονταν κάτω από άλλα πετρώματα κρυσταλλωμένου γύψου, τα οποία 

χρησιμοποιούνταν είτε ως οικοδομικό υλικό στην τοιχοποιία είτε χρησίμευαν για την 

παρασκευή επιχρισμάτων.

2.1.3. Τοιχοποιία

2.1.3.1. Τοίχοι κτιρίων

Η τοιχοποιία από αργούς λίθους, που εμφανίζεται στην Κύπρο από τις πιο πρώιμες 

περιόδους της Προϊστορίας, ακολουθεί τις ίδιες κατασκευαστικές μεθόδους διαχρονικά. Οι 

ιζηματογενείς λίθοι χρησιμοποιούνται κατά κανόνα σε μεγαλύτερη κλίμακα από τους 

πυριγενείς λίθους, λόγω της σχετικά επίπεδης μορφής τους ως επίσης και της μεγαλύτερης 

διαθεσιμότητάς τους γύρω από τους οικισμούς. Εμφανίζονται συχνά τοίχοι κτισμένοι 

εξολοκλήρου από ιζηματογενή πετρώματα με ελάχιστους πυριγενείς λίθους, ενώ πολύ σπάνια
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στις τοιχοποιίες επικρατούν τα πυριγενή πετρώματα. Η κάπως περιορισμένη χρήση των 

πυριγενών πετρωμάτων οφείλεται κυρίως στη δυσκολία τοποθέτησής τους σε διαδοχικές 

στρώσεις, λόγω σχήματος.

Οι πυριγενείς λίθοι είναι σχεδόν κατά κανόνα ανάμεικτα τοποθετημένοι με τους ιζηματογενείς 

για διευκόλυνση της δόμησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια χρωματική ποικιλία με την 

ανάμειξη των σκουρόχρωμων πυριγενών πετρωμάτων και των ανοικτόχρωμων 

ιζηματογενών. Το αισθητικό αποτέλεσμα εμφανίζει ενδιαφέρον, αλλά η ανάμειξη λίθων 

διαφορετικών χρωμάτων δε γινόταν για διακοσμητικούς λόγους74 αφού οι αργολιθοδομές 

συνήθως επιχρίονταν.

Λίθοι μεγάλου σχετικά μεγέθους συνδυάζονταν σχεδόν, κατά κανόνα, με μικρότερους, 

παιπάλες, βότσαλα (κροκάλες) και όστρακα που μείωναν την ποσότητα του απαιτούμενου 

συνδετικού κονιάματος. Οι αργοί λίθοι τοποθετούνταν συχνά σε στρώσεις, όχι πάντοτε 

οριζόντιες και ισοδομικές. Παρατηρούνται περιπτώσεις τοποθέτησης οριζόντιων πλακοειδών 

λίθων σε στρώσεις, με χρήση μεγάλης ποσότητας συνδετικού κονιάματος (Καλαβασός- Τέντά) 

(Φωτ. 13), ενώ αλλού χρησιμοποιούνται λίθοι με πιο ακανόνιστο σχήμα και ποικιλία στα 

μεγέθη και με μικρή ποσότητα συνδετικού κονιάματος (Χοιροκοιτία) (Φωτ. 12). Στις 

περιπτώσεις που το συνδετικό κονίαμα είναι ελάχιστο, η τοιχοποιία φαίνεται σαν ξηρολιθιά 

(Peltenburg 1984, 60' Weinberg 1983, 7). Σε μερικές τοιχοποιίες παρατηρούνται ενδιάμεσα 

οριζόντιες στρώσεις επίπεδων πλακών, για σκοπούς οριζοντίωσης της τοιχοποιίας και 

εξασφάλισης μεγαλύτερης σταθερότητας. Για τον ίδιο σκοπό γινόταν κάποτε και χρήση 

γυψομάρμαρων, όπως για παράδειγμα στην κατασκευή των αμυντικών πύργων του τείχους 

στο Κίτιον (Karageorghis and Demas 1985, 35). Στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου 

αναφέρεται τοποθέτηση λίθων σε μορφή ψαροκόκκαλου (Vermeule and Wolsky 1990, 84) 

(Σχ. 124).

Μεγάλου σχετικά μεγέθους λίθοι διαμόρφωναν συχνά τις εξωτερικές παρειές των τοίχων, το 

εσωτερικό των οποίων συμπληρωνόταν με μικρότερα τεμάχια λίθων και πηλό. Αυτή η 

μέθοδος δόμησης (shell type) είναι σχετικά εύκολη και κατασκευαστικά σταθερή. Τέτοια 

παραδείγματα εμφανίζονται σε πολλές θέσεις από τη Νεολιθική περίοδο μέχρι την Ύστερη 

Χαλκοκρατία, όπως στην Καλαβασό- Τέντα (Todd 1987, 34), στο Μαρκί-/4Λώι//σ (Frankel and 

Webb 1996, 56), στο Δάλι-Καφκαλλιά (Swiny and Overbeck 1972, 25), στην Επισκοπή- 

Φανερωμένη (Carpenter 1981, 61), στη Σίντα (Σχ. 125), στην Καλαβασό-/2!)/. Δημήτριος 

(Φωτ. 31), στο Κίτιον στην περιοχή I και II (Karageorghis and Demas 1985, 10, 25, 73), στο 

Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Obrink 1979, 100), στην ΠύΚα-Κοκκινόκρεμμος (Karageorghis and 

Demas 1984, 21, 23), στη Μάα-Παλαιόκαστρο (ό.π. 1988, 92) κ.α. Σε μερικά σημεία, λίθοι 

μεγαλύτερου μεγέθους τοποθετούνταν εγκάρσια στους τοίχους καταλαμβάνοντας όλο το 

πάχος τους (Weinberg 1983, 49). Οι λίθοι αυτοί, που ονομάζονται διάτονοι ή μπατικοί, 

συνέδεαν τις δύο παρειές της τοιχοποιίας, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη κατασκευαστική

74Σε μια περίπτωση, στη διαμόρφωση του κατωφλιού του θόλου XXVII στη Χοιροκοιτία, γίνεται 
αναφορά στο διακοσμητικό αποτέλεσμα χρήσης βότσαλων διαφορετικών χρωμάτων (άσπρα, σκούρα 
γκρίζα, πράσινα, μαύρα, κόκκινα και λιλά) (Dikaios 1953, 147).
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σταθερότητα και συνοχή (Φωτ. 32). Μερικοί τοίχοι κατασκευάζονταν κάπως διαφορετικά, με 

πυρήνα διαμορφωμένο από λίθους ίσου μεγέθους με αυτούς των εξωτερικών παρειών. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, οι λεπτότεροι διαχωριστικοί συνήθως τοίχοι αποτελούνταν από δύο 

σειρές λίθων, που εφάπτονταν στη μέση. Στους τοίχους μεγάλου πάχους παρατηρείται χρήση 

λίθων μεγάλου μεγέθους, αντίθετα από τους στενότερους όπου παρατηρούνται κυρίως 

μεσαίου μεγέθους λίθοι. Συχνά, στο κάτω μέρος της τοιχοποιίας χρησιμοποιούνται 

μεγαλύτεροι λίθοι απ' ό,τι στο ανώτερο. Γενικά, το πάχος των τοίχων από αργούς λίθους75 

κυμαινόταν από 0,50 μ. μέχρι 0,75 μ., αλλά κάποτε πλησίαζε ή και ξεπερνούσε το 1 μ.

Στην Καλαβασό- Τέντα, μερικοί τοίχοι πάχους 0,50-0,66 μ. φέρουν στις εξωτερικές παρειές 

σχετικά μεγάλους λίθους και μικρότερους ενδιάμεσα, ενώ άλλοι, πάχους 0,34μ., 

αποτελούνται από δύο σειρές από μικρότερους λίθους χωρίς ενδιάμεσο κενό. Τέλος σε 

ελάχιστες περιπτώσεις οι τοίχοι διαμορφώνονται με τέσσερις παράλληλες σειρές λίθων (Todd 

1987, 34). Στον Απ. tw bpia-Κάστρος, οι τοίχοι εμφανίζονται κατά κανόνα λεπτότεροι, 

αποτελούμενοι από μια σειρά λίθων (Σχ. 126). Στη Χοιροκοιτία οι τοίχοι των κυκλικών 

μονάδων αποτελούνται συχνά από ένα, δύο ή περισσότερους εφαπτομενικούς δακτυλίους 

(Σχ. 127). Οι τοίχοι που είναι εξολοκλήρου από πέτρα διαμορφώνονται από έναν ή δύο 

δακτυλίους με πάχος 0,40-0,50 μ. και 0,80 μ. αντίστοιχα (Le Brun 1984, 25-26).

Στη Λέμπα-/! άκκους και στην Κισσόνεργα-Μοσφίλια οι εξωτερικοί τοίχοι των κυκλικών 

μονάδων έχουν συνήθως πάχος 0,35-0,55 μ., ενώ οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι είναι 

λεπτότεροι με πάχος 0,30 μ. (Thomas 1995, 168). Στην Κισσόνεργα εμφανίζονται και πιο 

συμπαγείς κατασκευές τοίχων πάχους μέχρι 0,85μ. (ό.π., 197) που ανήκουν κυρίως σε 

κυκλικές μονάδες μεγάλου μεγέθους της Μέσης Χαλκολιθικής περιόδου. Σε μερικές 

περιπτώσεις στη διαμόρφωση των εξωτερικών παρειών της τοιχοποιίας παρατηρείται χρήση 

ελαφρώς λαξευμένων λίθων (ό.π., 34, 171' Peltenburg 1984, 60-61' Peltenburg et al. 1986, 

35, ό.π., 1989, 34).

Στο Μαρκ\-Αλώνια διακρίνονται πλατιοί τοίχοι (πάχους άνω των 0,50 μ.), οι οποίοι ήταν οι 

φέροντες (υποβάσταζαν το φορτίο της οροφής), και είναι κτισμένοι από μεγάλους 

ασβεστόλιθους και ψαμμίτες και λεπτότεροι διαχωριστικοί τοίχοι (πάχους κάτω από 0,50 μ.) 

μεταξύ των δωματίων αποτελούμενοι κυρίως από κροκάλες του ποταμού (Frankel and Webb 

1993, 50-51' ό.π. 1996, 57). Στην ίδια θέση παρατηρείται η ύπαρξη εφαπτομενικά 

τοποθετημένων τοίχων από αργούς λίθους (Φωτ. 33). Οι διαδοχικοί αυτοί τοίχοι συνήθως δεν 

ανήκουν στην ίδια φάση, αλλά σε διαφορετικές κατοικήσεις του οικισμού.

Στην Αλάμττρα-Μούττες, οι εξωτερικοί κυρίως τοίχοι φαίνεται πως ήταν από αργολιθοδομή 

μέχρι ένα μεγάλο ύψος. Διακρίνονται αρκετά είδη τοιχοποιίας από αργούς λίθους, με πάχος 

από 0,40 μ. μέχρι 1,40 μ.: οι εξωτερικοί τοίχοι (ελεύθεροι ή εφαπτομενικοί στο βράχο),76 οι

75 Πολύ συχνά στους οικισμούς εμφανίζονται και τοίχοι που συνδυάζουν αργούς λίθους και 
ωμόπλινθους τόσο καθ' ύψος όσο και κατά πλάτος (βλ. Κεφάλαιο 3: 3.2.4.1).

7δΤοίχοι κτισμένοι εφαπτομενικά στο βράχο παρατηρήθηκαν επίσης στο ΔάΚ\-Αμπελερή και στην 
Έγκωμη (Dikaios 1969, 154). Στη Χοιροκοιτία παρατηρούνται παρόμοιες περιπτώσεις τοίχων, οι οποίοι 
φαίνεται πως αποτελούσαν τοίχους αντιστήριξης (Le Brun 1984, 24-25· ό.π. 1989, 27-28).
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τοίχοι μεταξύ διαδοχικών οικιών, οι κύριοι εσωτερικοί τοίχοι των οικιών που διαιρούν τα κτίρια 

σε δύο τμήματα, οι μικρότεροι διαχωριστικοί τοίχοι και οι αντηρίδες - ενισχύσεις της 

τοιχοποιίας (Σχ. 26). Το πάχος των εξωτερικών, διαχωριστικών και κύριων εσωτερικών 

τοίχων κυμαίνεται από 0,36-0,81μ. Μεγαλύτερο πάχος έχουν οι εξωτερικοί τοίχοι ή οι 

μεσοτοιχίες των οικοδομημάτων. Οι μικρότεροι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι, που είναι είτε 

ευθύγραμμοι είτε σε μορφή Γ, έχουν πάχος 0,38-0,46 μ. Οι τοίχοι σε μορφή αντηρίδας 

κτίζονται κατά μήκος προϋπαρχόντων τοίχων, πιθανόν για ενίχυση της κατασκευής (Coleman 

etat. 1996, 25-26, 85' ό.π. 1983, 80-81' Coleman 1977, 73' Coleman and Schaar 1981, 84).

Στους Νικολήδες, οι περιμετρικοί τοίχοι του φρουρίου είναι ιδιαίτερα ογκώδεις. Μεγάλο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δυτικός τοίχος, που είναι διπλός, με ένα ανατολικό τμήμα πάχους 

1,20μ., ένα δυτικό πάχους 1,05μ. και ένα ενδιάμεσο κενό 0,65 μ., το οποίο ήταν γεμάτο με 

χώμα και χαλίκια (Gjerstad 1926, 38). Στα ΚοϋκΚ\α-Παλαίπαφος, στο “Ιερό της Αφροδίτης”, 

παρατηρείται περιορισμένη χρήση αργών λίθων για συμπλήρωση των κενών που 

δημιουργούσαν οι ημιπελεκητοί λίθοι της βάσης των ορθοστατών του δυτικού τοίχου του 

ιερού τεμένους.

Στη Μάα-Παλαιόκαστρο, οι τοίχοι των δύο διαδοχικών στρωμάτων κατοίκησης διαφέρουν 

κατασκευαστικά σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους. Οι τοίχοι από αργολιθοδομή του κύριου 

στρώματος κατοίκησης (στρώμα II) έχουν πάχος 0,50-0,55 μ. ή σε μερικές περιπτώσεις 0,80- 

0,90 μ. και αποτελούνται από δύο σειρές λίθων. Αντίθετα, οι τοίχοι του στρώματος I της 

επανακατοίκησης του χώρου είναι λεπτότεροι, με πάχος 0,35-0,40 μ., αποτελούνται από 

υλικά σε δεύτερη χρήση και είναι γενικά πιο ευτελείς κατασκευές (Karageorghis and Demas 

1988, 92).

Πολύ στενοί διαχωριστικοί τοίχοι, κατασκευασμένοι από μια σειρά λίθων, παρατηρούνται στο 

εσωτερικό κτισμάτων στη Σωτήρα- Τεππές (Σχ. 18), στην ΔΚάμπρα-Μούττες (Coleman et at. 

1996, 28), στο Μαρκ\-Αλώνια (Frankel and Webb 1996, 30, 32, 57, 59) κ.α. Οι τοίχοι αυτοί 

όριζαν μια περιοχή ειδικής λειτουργίας και συχνά διαμόρφωναν χώρους τοποθέτησης 

αποθηκευτικών δοχείων.

Οι γωνίες των διαφόρων κατασκευών διαμορφώνονταν με την τοποθέτηση σχετικά μεγάλων 

και κάπως κανονικού σχήματος λίθων (Weinberg 1983, 34) (Φωτ. 34). Οι τοίχοι στα σημεία 

συνάντησής τους εμφανίζονται συνήθως δεμένοι μεταξύ τους, ενώ σε μερικές περιπτώσεις 

απλώς εφάπτονται (Μαρκί-Αλώνια. Frankel and Webb 1996, 57 Αλάμπρα-Μούττες: Coleman 

et at. 1996, 26 εικ. 11' Καλοψίδα: Gjerstad 1926, 29' ΔάΚ\-Καφκαλλιά: Swiny and Overbeck 

1972, 27' Κούρ\ον-Παμπούλα: Weinberg 1983, 13' Μάα-Παλαιόκαστρο: Karageoghis and 

Demas 1988, 92).

Κατά την Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία, η κατασκευή των εισόδων εμφανίζεται απλή χωρίς 

να γίνεται ιδιαίτερη διαμόρφωση των πλευρικών παρειών (Μαρκί-Αλώνια: Frankel and Webb 

1996, 58), πράγμα που υποδηλώνει κατά τον J.E. Coleman (Coleman e t at. 1996, 27-28) 

πως τα ανοίγματα έκλειναν με υφάσματα. Σε μερικές όμως περιπτώσεις παρατηρείται κάποια 

ιδιαίτερη προσοχή στη διαμόρφωση των εισόδων, που υποδηλώνουν τη χρήση ξύλινων
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θυρωμάτων {ό.π., 27). Κατά τη Μέση αλλά κυρίως κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, η 

διαμόρφωση των ανοιγμάτων των θυρωμάτων των οικοδομών γινόταν συνήθως με τη 

βοήθεια μεγαλύτερων λίθων (South 1980, 32), κάπως κανονικού σχήματος, οι οποίοι σε 

μερικές περιπτώσεις ήταν αδρά λαξευμένοι. Οι παρειές των εισόδων διαμορφώνονταν 

συνήθως σε κανονικές στρώσεις, με χρήση διάτονων λίθων (Weinberg 1983, 14). Την ύπαρξη 

ξύλινων πλαισίων στα θυρώματα υποδηλώνει η ύπαρξη οπών σε μερικά λίθινα κατώφλια 

(ΣΜΐχ\ρα-Καμινούδκια: Swiny 1985α, 118) (βλ. Κεφάλαιο 6: 6.3.3.1).

2.1.3.2. Τείχη

Τα οχυρωματικά τείχη που περιβάλλουν τους διάφορους οικισμούς κατασκευάζονταν με 

μεθόδους παρόμοιες με αυτές της τοιχοποιίας των διαφόρων κτιρίων, έχουν όμως κατά 

κανόνα μεγαλύτερο πάχος. Αξιόλογα είναι τα αμυντικά τείχη της Νεολιθικής περιόδου όπως 

επίσης και τα "κυκλώπεια" τείχη της Ύστερης Χαλκοκρατίας. Αντίθετα, κατά τη Χαλκολιθική77 

περίοδο, την Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία δεν παρατηρείται η ύπαρξη τειχών.

2.1.3.2.1. Νεολιθικά τείχη

Τείχη συνήθως μεγάλου πάχους παρατηρήθηκαν σε όλους σχεδόν τους οικισμούς της 

Ακεραμικής και Κεραμικής Νεολιθικής περιόδου. Το τείχος της Χοιροκοιτίας αποτελείται 

κυρίως από πυριγενείς λίθους, που προέρχονται από την κοίτη του γειτονικού ποταμού 

Μαρωνιού, έχει κατά μέσο όρο πάχος 2,50 μ. και σε ορισμένα σημεία το ύψος του πλησιάζει ή 

και υπερβαίνει τα 2,60 μ. Φαίνεται πως κατασκευάστηκε σε διαδοχικές φάσεις τόσο καθ' 

ύψος όσο και κατά πλάτος. Σε ορισμένα μάλιστα σημεία διακρίνονται τρεις τοίχοι, παράλληλα 

τοποθετημένοι (Dikaios 1953, 186-195) (Σχ. 128).

Στην Καλαβασό- Τέντα, το τείχος είχε μέγιστο αρχικό πάχος 1,10 μ. και αργότερα ενισχύθηκε 

με έναν επιπλέον τοίχο, πάχους 1,40 μ. Εφαπτομενικά με το αμυντικό τείχος, σώζεται ένα 

σκάμμα, με μέγιστο πλάτος στο άνω μέρος 2,25 μ. και μέγιστο βάθος 1,80 μ. (Σχ. 129). Οι 

παρειές του σκάμματος είναι σχεδόν κατακόρυφες, ενώ η βάση του έχει ανώμαλη επιφάνεια 

(Todd 1987, 49-50, 53-54).

Στη Φ\Κ\ά-Δράκος, το αμυντικό τείχος έχει πάχος 1 περίπου μ. Σε μικρή απόσταση από αυτό 

παρατηρείται σκάμμα πλάτους 1,50 μ. και ίσου περίπου βάθους (Karageorghis 1969, 505- 

507). Στον Άγ. Επίκτητο-£?ρώ7/7 βρέθηκε ένα αμυντικό τείχος (κατασκευή 307) στο μέσο του 

οικισμού, δίπλα από ένα βαθύ σκάμμα. Το τείχος, πάχους 3 μ., προεξέχει 1 μ. από το άνω 

μέρος και 5 μ. από τη βάση του σκάμματος (Peltenburg 1982β, 55-56 εικ. 2). Στο Τρουλλί 

ήρθε επίσης στο φως ένα πιθανόν τείχος σημαντικών διαστάσεων, πλάτους 1 μ. και ύψους 

1,2 μ. (Peltenburg 1979, 26). Στη Σωτήρα- Τεππές, ο οικισμός περιβαλλόταν στα βόρεια από

77 Στη Λέμπα-ΖΙάκκους στην περιοχή II, ήρθε στο φως ένας ευθύγραμμος τοίχος μεγάλων σχετικά 
διαστάσεων, πάχους 1,75 μ. και ύψους 0,90 μ., αποτελούμενος από δύο αλληλοεπικαλυπτόμενα 
τμήματα που θυμίζει είσοδο τείχους τύπου "dog-leg"(Peltenburg 1982γ, 48).
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μία ογκώδη, συμπαγή κατασκευή, αποτελούμενη από σειρά παράλληλων τοίχων από αργούς 

λίθους (Σχ. 130). Ο κάθε τοίχος είχε πάχος 0,50 μ. και τα κενά μεταξύ των διαδοχικών τοίχων 

συμπληρώνονταν με αργούς λίθους και χώμα (Dikaios 1961, 137).

2.1.3.2.2. "Κυκλώπεια" τείχη

Τα "κυκλώπεια" τείχη που παρατηρήθηκαν στη Μάα-Παλαιόκαστρο, στην Έγκωμη, στο 

Κ\ί \ομ-Καθαρή και στη Σίντα είναι πολύ ογκώδεις και επιβλητικές κατασκευές. Αποτελούνται 

από δύο σειρές τεράστιων λίθων, με στοιχειώδη κατεργασία του ενός μετώπου και με 

ενδιάμεσο κενό που το γέμιζαν με χώμα και μικρότερους λίθους (Σχ. 131).

Το "κυκλώπειο” τείχος της Μάας-Παλαιόκαστρο αποτελείται από δύο ανεξάρτητα τμήματα: το 

βόρειο και το νότιο. Το βόρειο τμήμα έχει πλάτος 3,50 μ. και το νότιο 4 μ. Οι κροκαλοπαγείς 

λίθοι των δύο εξωτερικών παρειών του βόρειου τείχους εδράζονταν κατευθείαν πάνω στο 

φυσικό βράχο, ο οποίος είναι λαξευμένος σε ορισμένα σημεία για τη δημιουργία ενός χαμηλού 

θεμελίου. Οι ογκόλιθοι της εξωτερικής του παρειάς είναι μεγαλύτεροι σε ύψος και πλάτος από 

εκείνους της εσωτερικής του παρειάς. Οι εξωτερικοί λίθοι έχουν μήκος 1-2,50 μ., ύψος 1,30- 

2 μ. και πάχος 0 ,60μ., ενώ οι εσωτερικοί έχουν μήκος 0,50-1,20μ., ύψος 0,80 μ. και πάχος 

0,60-0,80 μ. Το κενό μεταξύ των δύο παρειών του τείχους το γέμιζαν με αργούς λίθους 

(Φωτ. 35). Το νότιο τείχος είναι επίσης κατασκευασμένο από μεγάλους ακατέργαστους λίθους 

στις εξωτερικές παρειές και μικρότερους αργούς λίθους στο εσωτερικό. Οι λίθοι των παρειών 

είναι μικρότεροι από τους αντίστοιχους του βόρειου τμήματος και πιο ακανόνιστου σχήματος 

(Karageoghis and Demas 1988, 50-52).

Το "κυκλώπειο" τείχος στο Κίτιον, έχει πάχος 2,40-2,50 μ. και αποτελείται από δύο σειρές 

μεγάλων κροκαλοπαγών λίθων με μικρότερους λίθους στον πυρήνα (Φωτ. 21). Οι ογκόλιθοι 

του εξωτερικού μετώπου είναι μεγαλύτεροι από εκείνους του εσωτερικού με μεγέθη από 

0,50 μ. μέχρι 3 μ. Σε μερικά σημεία πάνω στους μεγάλους ογκόλιθους του εξωτερικού 

μετώπου παρατηρήθηκαν δύο στρώσεις από μικρότερους λίθους, οι οποίοι σχημάτιζαν μία 

επίπεδη βάση για την ανωδομή από ωμόπλινθους (ό.π. 1985, 86-87).

Στην Έγκωμη ήρθε στο φως το περιμετρικό "κυκλώπειο" τείχος του οικισμού (Φωτ. 36). Το 

βόρειο τμήμα του έχει πάχος 2-2,30 μ. Οι εξωτερικές του παρειές αποτελούνται από 

μεγάλους λίθους, μερικώς κατεργασμένους, οι οποίοι εδράζονται είτε πάνω στο φυσικό βράχο 

είτε πάνω σε μια στρώση επίπεδων πλακών οριζοντίωσης του εδάφους. Το ενδιάμεσο κενό 

το γέμιζαν με μικρότερους αργούς λίθους. Σε μερικά σημεία παρατηρούνται ογκόλιθοι να 

καλύπτουν όλο το πάχος του τείχους (Dikaios 1969, 69). Οι μεγάλοι ογκόλιθοι των 

εξωτερικών του παρειών πλαισιώνονται συνήθως από μικρότερους λίθους, οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν προσεκτικά σε στρώσεις, όχι κατ' ανάγκη οριζόντιες. Ο C.F.-A. Schaeffer 

(1952, 26) αναφέρει πως στην κατασκευή του τείχους δε γινόταν χρήση συνδετικού 

κονιάματος και οι λίθοι διατηρούνταν στη θέση τους λόγω του ίδιου τους του βάρους, που 

ήταν τεράστιο. Μερικά τεμάχια ζύγιζαν 10-15 τόνους, εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλη 

σταθερότητα στην κατασκευή. Στις θέσεις όπου δεν παρατηρούνται ογκόλιθοι, ολόκληρο το 

μέτωπο του τείχους είναι κτισμένο με διαδοχικές στρώσεις μικρότερων λίθων. Σε ορισμένα
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σημεία, το άνω μέρος του κατώτερου αυτού τμήματος του τείχους είναι επίπεδο και αποτελεί 

τη βάση της ανωδομής. Σε μερικές όμως περιπτώσεις οι ογκόλιθοι υπερέβαιναν το ύψος 

αυτό, για καλύτερη σύνδεση με την ανωδομή. Το μέγεθος των ογκόλιθων κυμαίνεται σε ύψος 

από 1,40 μέχρι 1,90 μ., σε πάχος από 1 μέχρι 1,30 μ. και σε μήκος από 2 μέχρι 3 μ. (Dikaios 

1969, 69-70' Courtois et al. 1986, 4). To βόρειο τείχος ενισχύθηκε αργότερα με ογκόλιθους, 

που εφάπτονταν στο εξωτερικό του μέτωπο (Dikaios 1969, 120-121). Το δεύτερο αυτό 

εφαπτομενικά τείχος είναι κατασκευασμένο με την ίδια τεχνική όπως το πρώτο. Το τείχος 

απέκτησε έτσι συνολικό πάχος 3,5-4μ. (ό.π:, 123-124).

Το νότιο τείχος της Έγκωμης έχει πάχος 2,5-3,5 μ. Είναι κατασκευασμένο με την ίδια μέθοδο 

όπως το βόρειο, με όρθια τοποθετημένους λίθους στις παρειές, οι οποίοι θεμελιώνονταν στο 

φυσικό βράχο (Σχ. 132). Μικροί σφηνοειδείς λίθοι χρησιμοποιήθηκαν για οριζοντίωση του 

βράχου και για καλύτερη στερέωση των ογκόλιθων. Η εξωτερική όψη του νότιου τείχους 

αποτελείται από μια σειρά τεράστιων λίθων, πάχους 1,30 μ., μήκους 1,5-4 μ. και ύψους 2 μ., 

ενώ στην εσωτερική του όψη γίνεται χρήση μικρότερων λίθων. Στο βόρειο τείχος, οι 

μεγαλύτεροι ογκόλιθοι παρατηρούνται στο εσωτερικό μέτωπο, ενώ στο νότιο τείχος στο 

εξωτερικό. Το δυτικό τείχος, συνολικού πάχους 4 μ., αποτελείται από μια σειρά ογκόλιθων 

στο εξωτερικό και έναν τοίχο με μικρότερους λίθους στο εσωτερικό (Courtois et al. 1986, 2-5' 

Schaeffer 1952, 26).

2.1.3.3. Θεμέλια

Στην Κύπρο κατά τη Νεολιθική περίοδο δε φαίνεται να διεξάγονταν ιδιαίτερες εργασίες 

θεμελίωσης. Τα οικοδομήματα θεμελιώνονταν σχεδόν κατά κανόνα στην επιφάνεια του 

εδάφους χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην καταλληλότητα του 

εδάφους του νησιού για θεμελίωση, αφού αποτελείται είτε από ιζηματογενή πετρώματα είτε 

από ξηρό συμπαγές χώμα.

Το κατώτερο τμήμα της τοιχοποιίας των κυκλικών μονάδων της Νεολιθικής περιόδου, 

κατασκευασμένο σχεδόν αποκλειστικά από αργούς λίθους, αποτελούσε απλώς τη βάση των 

κτιρίων και δε συνέβαλλε στην κατανομή των φορτίων της κατασκευής. Στη Χοιροκοιτία, πριν 

την έναρξη εργασιών οικοδόμησης των κυκλικών μονάδων, προηγούνταν εργασίες 

επιχωματώσεων ώστε να δημιουργηθεί ένα οριζόντιο επίπεδο. Οι εργασίες επεκτείνονταν σε 

μια ζώνη μεγαλύτερη του χώρου της οικίας. Η προετοιμασία αυτή του εδάφους προς 

οικοδόμηση, που παρατηρείται και στον Απ. Ανδρέα-Κάστρος (Σχ. 133) υποδηλώνει ακριβή 

γνώση της χρήσης και οργάνωσης του χώρου του οικισμού. Η ισοπέδωση του χώρου 

επιτυγχανόταν με τη συμπλήρωση των κοιλωμάτων με πέτρες, χαλίκια και πιεσμένο χώμα (Le 

Brun 1984, 24-25).

Κατά τη Χαλκολιθική περίοδο οι κυκλικές μονάδες κτίζονταν είτε κατευθείαν στο επίπεδο του 

εδάφους (το οποίο διαμορφωνόταν κατάλληλα σε ένα οριζόντιο επίπεδο) είτε σε αβαθή 

σκάμματα. Ο G. Thomas (1995, 37-38) διακρίνει την ύπαρξη τεσσάρων διαφορετικών τύπων 

θελεμίωσης (τύπος 1-4). Πιο συχνά απαντώνται οι τύποι 1 και 2, που περιλαμβάνουν τα 

θεμέλια σε πολύ αβαθή και πιο σαφώς οριζόμενα σκάμματα. Στη δεύτερη περίπτωση ο
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τοίχος κτίζεται μέσα στο σκάμμα και το κενό που μένει γεμίζεται με βότσαλα και χώμα. Οι 

τύποι 3 και 4 περιλαμβάνουν τα θεμέλια σε ορθογώνια σκάμματα. Στις περιπτώσεις αυτές οι 

τοίχοι θεμελιώνονται πάνω σε μια στρώση από βότσαλα και χώμα ή επίπεδες πλάκες.

Κατά την Πρώιμη, τη Μέση και τις αρχές της Ύστερης Χαλκοκρατίας, τα οικοδομήματα 

θεμελιώνονταν και πάλι στο επίπεδο του εδάφους, πάνω σε σκληρό συχνά βράχο (Δάλι- 

Καφκαλλιά. Swiny and Overbeck 1972, 26' Επισκοπή-Φανερωμένη. Carpenter 1981, 61) και 

σχετικά σπάνια σε σκάμματα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το κατώτερο τμήμα της 

οικοδομής που βρισκόταν μέσα σε σκάμμα, συχνά επεκτεινόταν και πάνω από το επίπεδο 

του εδάφους χωρίς καμιά διαφοροποίηση στην κατασκευή. Στο Μαρκί-/4Λώι//σ μερικοί τοίχοι 

βρίσκονται θεμελιωμένοι κατευθείαν στην επιφάνεια του βράχου, ενώ σε ελάχιστες 

περιπτώσεις είναι τοποθετημένοι σε ειδικά διαμορφωμένα σκάμματα θεμελίωσης (Μαρκί- 

Αλώνια: Frankel and Webb 1992, 34' ό.π. 1994, 53' ό.π. 1996, 30-31, 57) (Φωτ. 15). 

Σκάμματα παρατηρούνται και στην Καλοψίδα (Astrom 1966, 41). Σε μερικές περιπτώσεις 

μεγάλες ποσότητες αργών λίθων και χωμάτων χρησιμοποιήθηκαν για οριζοντίωση του 

εδάφους και για δημιουργία υδατοστεγών θεμελίων και δαπέδων. Η επίστρωση, σε λίγες 

περιπτώσεις συνεχιζόταν και μέσα στην οικοδομή, είτε για επίτευξη υψηλότερου επιπέδου 

είτε για επιπλέον σταθερότητα της κατασκευής (Frankel and Webb 1996, 57).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεμελίωση των διαδοχικών οικοδομημάτων στην 

Αλάμτχρα-Μούπες (Σχ. 134). Της οικοδόμησης των κτιριακών μονάδων προηγείτο 

ομαλοποίηση του εδάφους και δημιουργία οριζόντιων επιπέδων (Coleman et ai. 1996, 21). 

Στη θεμελίωση των τοίχων παρατηρείται μια ποικιλία στις μεθόδους που ακολουθούνται. 

Μερικοί τοίχοι θεμελιώνονταν είτε σε ένα στρώμα από χώμα και πέτρες είτε πάνω στο φυσικό 

βράχο, ενώ ελάχιστοι βρίσκονται θεμελιωμένοι σε σκάμματα μικρού βάθους (0,1-0,2μ.) (ό.π., 

42). Το ένα τρίτο των τοίχων εδράζονται στο ίδιο το επίπεδο του εδάφους, ενώ τα δύο τρίτα 

των τοίχων είναι κτισμένα στα σημεία αλλαγής επιπέδου του φυσικού βράχου. Σε μερικά 

σημεία, μεγάλα τεμάχια βράχου από κερατόλιθους παρέμειναν και ενσωματώθηκαν στην 

κατασκευή των θεμελίων, γιατί η αφαίρεσή τους ήταν δύσκολη και πιθανόν να επηρέαζε τη 

σταθερότητα του βράχου. Οι τοίχοι που βρίσκονται στο σημείο αλλαγής επιπέδου του βράχου 

μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: σε αυτούς που θεμελιώνονται στη βάση της 

υψομετρικής αυτής διαφοράς, σε αυτούς που βρίσκονται στο άνω άκρο του βράχου και σε 

αυτούς που κτίζονται σε ένα υπερυψωμένο τμήμα (θρανίο), εφαπτομενικά με το κατακόρυφο 

μέτωπο του βράχου (ό.π, 22-23).

Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, με την εισαγωγή νέων τύπων τοιχοποιίας (πελεκητή, 

"κυκλώπεια"), παρατηρείται μεγαλύτερη προσοχή στη θεμελίωση των κτιρίων. Οι τοίχοι από 

πελεκητή πέτρα θεμελιώνονται συνήθως μέσα σε σκάμματα, πάνω σε θεμέλια από 

αργολιθοδομή και σπανιότερα σε θεμέλια από πελεκητή πέτρα (Καλαβασός-Άγ. Δημήτριος. 

South 1983, 94). Σε μερικές περιπτώσεις η θεμελίωση γίνεται σε μεγάλο βάθος, ιδιαίτερα 

όταν ένα κτίριο ανεγείρεται πάνω από προϋπάρχοντες τάφους (Μαρώ\ι\-Βούρνες. Cadogan 

1984, 8' ό.π. 1989, 46). Στην Έγκωμη, οι τοίχοι από πελεκητή πέτρα του Ashlar Building 

θεμελιώνονταν είτε σε προϋπάρχοντες τοίχους από αργολιθοδομή (Σχ. 135) είτε σε 

σκάμματα, τα οποία τα γέμιζαν με άμμο και μικρά τεμάχια λίθων προερχόμενα από την
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επεξεργασία της πελεκητής πέτρας (Dikaios 1969, 172), ενώ οι τοίχοι του BStiment 18 ήταν 

θεμελιωμένοι κατευθείαν στο βράχο (Schaeffer 1952, 247).

Στο Κίτιον-Καθαρή παρατηρείται ένα πολύ αναπτυγμένο σύστημα θεμελίωσης. Τα θεμέλια 

των ιερών συνήθως κατασκευάζονταν από κροκαλοπαγή πετρώματα, τα οποία 

στερεώνονταν με τη βοήθεια μικρών σφηνοειδών λίθων (Σχ. 136). Η άνω επιφάνειά τους ήταν 

επίπεδη, για να δεχτεί είτε τους ορθοστάτες είτε τις ορίζοντες πελεκητές πέτρες των 

ορθοστατών (Callot στο Karageorghis and Demas 1985, 168). Τα θεμέλια, που συχνά είχαν 

ύψος 0,35-0,60 μ., ενίοτε προεξείχαν από το κατακόρυφο μέτωπο του τοίχου κατά 0,10- 

0,40 μ. (Karageorghis and Demas 1985, 39-40).

Στην 'ΑΚασσα-Παλ/οταβέρνα παρατηρούνται διάφοροι τύποι θεμελίωσης. Οι ορθοστάτες 

εδράζονται συχνά κατευθείαν πάνω στο σκληρό βράχο ή πάνω σε ένα στρώμα σκληρής 

καφκάλλας. Παρατηρούνται όμως και πιο προσεγμένοι τρόποι θεμελίωσης. Πάνω σε ένα 

θεμέλιο από αργολιθοδομή εδράζεται συχνά μία οριζόντια στρώση πελεκητής πέτρας που 

αποτελούσε τη βάση των ορθοστατών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν τα θεμέλια που ανασκάφηκαν στη Μάα-Παλαιόκαστρο. Πριν 

την οικοδόμηση των κτιρίων λαξεύονταν στο βράχο σκάμματα σύμφωνα με την κάτοψη του 

υπό ανέγερση οικοδομήματος. Μέσα στα σκάμματα αυτά εδιατηρείτο ένα υπερυψωμένο 

τμήμα του βράχου (Σχ. 137), πάνω στο οποίο γινόταν η θεμελίωση των τοίχων (Karageorghis 

and Demas 1988, 92, υπ. 96). Παρόμοια τεχνική θεμελίωσης παρατηρήθηκε στην Άλασσα- 

Παλιοταβέρνα (Hadjisawas 1986, 66), στο Κούρ\ον-Παμπούλα (Weinberg 1983, 54-55) και 

στην ΠύΚα-Κοκκινόκρεμμος (Karageorghis and Demas 1984, 6). Τα λαξευτά αυτά θεμέλια 

ποίκιλλαν σε ύψος, από μερικά εκατοστά μέχρι μισό μέτρο. Σε μερικές μόνο περιπτώσεις η 

έδραση των τοίχων γινόταν εφαπτομενικά με το βράχο.

2.1.4. Κατώφλια

Αργοί λίθοι χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από τη Νεολιθική περίοδο στη διαμόρφωση 

κατωφλίων. Τα κατώφλια ήταν συχνά υπερυψωμένα και ήταν κατασκευασμένα από επίπεδες 

πλάκες, βότσαλα, χαλίκια και λάσπη και καλύπτονταν συνήθως με επίχρισμα. Τέτοια 

παραδείγματα παρατηρήθηκαν σε οικισμούς της Νεολιθικής και της Χαλκολιθικής περιόδου 

όπως στην Καλαβασό- Τέντα (Todd 1987, 40), στη Χοιροκοιτία (Le Brun 1984, 28' ό.π. 1989, 

31-32), στη Σωτήρα- Τεππές (Dikaios and Stewart 1962, 70' Dikaios 1961, 157), στη Λέμπα- 

Λάκκους και στην Κισσόνεργα-Μοσφίλ/α (Thomas 1995, 40), ως επίσης και σε οικισμούς της 

Ύστερης Χαλκοκρατίας όπως στη Μάα-Παλαιόκαστρο (Karageorghis and Demas 1988, 9), 

στην Έγκωμη (Dikaios 1969, 52) κ.α.

Χρήση επίπεδων πλακών και λίθων αδρά λαξευμένων με μία οριζόντια επιφάνεια για την 

κατασκευή κατωφλίων παρατηρείται στη Αέμ-πα-Λάκκους(Peltenburg eta /. 1985, 219), στην 

Κίσσόνεργα-Μοσφ/λ/α (Thomas 1995, 39), στο Κούρ\ον-Παμπουλα (Weinberg 1983, 16, 22), 

στη Μύρτου-Πηγάδες (Du Plat Taylor et a/. 1957, 8, 22), στην ΠΰΚα-Κοκκινόκρεμμος 

(Karageorghis and Demas 1984, 8, 10), στο Κίτιον (ό.π. 1985, 17, 25), στην Έγκωμη (Dikaios
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1969, 52) κ.α. Στην Αλάμπρα-Μούττες, επίπεδες πλάκες σε κατώφλια παρατηρούνται μόνο 

στις περιπτώσεις ύπαρξης υψομετρικής διαφοράς μεταξύ δωματίων (Coleman et at. 1996, 

28). Μονολιθικά κατώφλια ήρθαν στο φως στην Κ\οαόνζρ\ια-Μοσφίλια (Β86: Thomas 1995, 

39), στη Σωιήρα-Καμινούδκια (Swiny 1985α, 118, 119, εικ. 1) (Φωτ. 37), στο Χαλά Σουλτάν 

Τεκκέ (Φωτ. 38) κ.α. Σε μερικές περιπτώσεις γινόταν και χρήση γυψομάρμαρων στη 

διαμόρφωση κατωφλίων (Χοιροκοιτία: Dikaios 1953, πίν. XXXVIIIa).

Από τη Νεολιθική, κυρίως όμως κατά τη Χαλκολιθική περιόδο, στα κατώφλια παρατηρούνται 

λίθοι με οπές (pivot stones), που φαίνεται πως χρησίμευαν ως υποδοχές των ξύλινων 

στροφέων των θυρωμάτων. Οι οπές αυτές συνήθως λαξεύονταν σε ιζηματογενείς λίθους, 

όπως κρητίδες, ασβεστιτικούς ψαμμίτες (Frankel and Webb 1996, 98' Dikaios 1969, 179), και 

σπανιότερα σε πυριγενείς λίθους (Swiny 1986, 27). Λίθινες υποδοχές ήρθαν στο φως σε 

οικισμούς της Νεολιθικής και Χαλκολιθικής περιόδου (Σχ. 138.1), όπως στον Άγ. Επίκτητο- 

Βρύση (Peltenburg 1982β, 27, 31), στην Ερήμη (Swiny στο Heywood et ai. 1981, 34), στην 

Κ\σσόνερ\α-Μοσφιλια (Peltenburg 1985, 56' Peltenburg et ai. 1986, 33) και στη Λέμπα- 

Λάκκους (Peltenburg 1982γ, 40-41' Elliott στο Peltenburg et a i 1985, 91-92, 194), καθώς 

επίσης και σε οικισμούς της Χαλκοκρατίας, όπως στο Μαρή-Αλώνια (Frankel and Webb 

1993, 49' ό.π. 1996, 37, 58, 88) (Σχ. 138.2), στην Αλάμπρα-Μ3ί/77£·ς· (Coleman et ai. 1996,

28), στο ΔάΚ\-Καφκαλλιά (Swiny and Overbeck 1972, 28), στην Επισκοπή-Φανερωμένη 

(Carpenter 1981, 61), στο Κούριον-/7<7//77σί//Ι(7 (Weinberg 1983, 8-10), στο Φλαμούδι-5σί/ΐ/φ/ 

(Al-Radi 1983, 26-27, πίν. IXd,f), στην Αγ. Ειρήνη (Astrom 1972β, 4), στη Μόρφου- Τοΰμπα 

του Σκούρου (Vermeule and Wolsky 1990, πίν. 70), στην Καλαβασό-'Α/. Δημήτριος 

(Σχ. 138.3), στο Κίτιον στην περιοχή I (Karageorghis and Demas 1985, 12, 19), στο Χαλά 

Σουλτάν Τεκκέ (Hult 1978, 27 εικ. 89, 28), στη Μάα-Παλαιόκαστρο (Karageorghis and Demas 

1988, 75, 83), στην Έγκωμη (Dikaios 1969, 25, 179) κ.α.

Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρούνται δύο λίθινοι υποδοχείς ένας σε κάθε πλευρά της 

εισόδου, υποδηλώνοντας την ύπαρξη θυρών με δύο φύλλα (Έγκωμη: Dikaios 1969, 113). Ο 

μικρός σχετικά αριθμός των λίθων, με οπές στροφέων, που ήρθαν στο φως, υποδηλώνει πως 

οι είσοδοι σπάνια ήταν εφοδιασμένες με τέτοιο εξοπλισμό και οι ξύλινοι στροφείς των 

θυρωμάτων πιθανόν να εδράζονταν σε οπές στο χώμα (Frankel and Webb 1996, 88' Swiny 

1986, 27). Τέτοια κοιλώματα βρέθηκαν συχνά κοντά σε ανοίγματα εισόδων και ίσως 

εξυπηρετούσαν το σκοπό αυτό (Αλάμπρα-Μ?ί/7Τ£·ςν Coleman et ai. 1996, 29' Πύλα- 
Κοκκινόκρεμμος: Karageorghis and Demas 1984, 7).

2.1.5. Δάπεδα (οικίες - δρόμοι)

Στη διαμόρφωση των οριζόντιων δαπέδων οικιών, αυλών, δρόμων και πλατειών, καθώς και 

κεκλιμένων επιφανειών και των υποστρωμάτων τους παρατηρείται ευρεία χρήση αργών 

λίθων, τόσο ακανόνιστου σχήματος όσο και επίπεδων πλακών.

Στην Καλαβασό- Τέντα, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των κυκλικών μονάδων εμφανίζονται 

περιοχές διαμορφωμένες με βότσαλα, πυριγενείς και συχνά ιζηματογενείς λίθους (Todd 1987, 

37, 45, 136' ό,.π. 1978, 171). Δάπεδα από βότσαλα και χαλίκια παρατηρούνται στην Πέτρα
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του Λιμνίτη (Gjerstad et a ! 1934, 6), στον Άγ. Επίκτητο-βρί/σ/? (Peltenburg 1972, 7), στη 

Σωτήρα- Τεππές, στο Παραλίμνι-Λ/^σ/ά (Christou 1996, 1093), στο Μαρκ\-Αλώνια (Frankel 

and Webb 1996, 44, 50, 55, 57, 67), στην Καλοψίδα78 (Gjerstad 1926, 29), στο Κούριον- 

Παμπούλα (Weinberg 1983, 38, 45, 49, 55, πίν. 10b), στην Έγκωμη (Dikaios 1969, 21, 27) 

κ.α. Στη Νιτοβίκλα γινόταν χρήση μικρότερων βότσαλων στο εσωτερικό των οικοδομών και 

μεγαλύτερων, ανάμεικτων με άργιλο, σε εξωτερικούς χώρους (Sjoqvist στο Gjerstad et aI. 

1934, 394-399). Δάπεδα από μικρά βότσαλα και χαλίκια παρατηρήθηκαν επίσης στο Κτίριο X 

στην Καλαβασό-'/!(/. Δημήτριος στο εσωτερικό αίθριο (South 1983, 94), στο βόρειο 

αποθηκευτικό δωμάτιο και στο δωμάτιο του ελαιοπιεστηρίου (Φωτ. 39). Το δάπεδο του 

τελευταίου αυτού δωματίου ήταν κατάλληλα διαμορφωμένο με κλίση, ώστε το υγρό να ρέει σε 

μια δεξαμενή (ό.π. 1991, 132, 134' ό.π. 1992, 137).

Στην Κ\ασ0Ίζργα-Μοσφίλια παρατηρήθηκε χρήση μεγαλύτερων στρογγυλεμένων λίθων 

(παιπαλών), για διαμόρφωση είτε εξωτερικών χώρων - δρόμων είτε οικιών (Peltenburg 1984, 

61' ό.π. 1991β, 22 εικ. 4' Thomas 1995, 175) (Φωτ. 40). Στη Λέμπα-/1 άκκους, η τοποθέτηση 

των παιπαλών εξωτερικά της κυκλικής μονάδας Β4, εφαπτομενικά με τον τοίχο, έγινε πιθανόν 

για εξασφάλιση προστασίας του τοίχου στο σημείο ροής του νερού της βροχής (Peltenburg et 

aI. 1985, 229). Ένα δάπεδο αυλής με παιπάλες υπήρχε σύμφωνα με τον ανασκαφέα και στα 

πρωιμότερα στρώματα του οικισμού στο Μαρών\-Βούρνες (Cadogan 1983, 160).

Από τα ανωτέρω φαίνεται πως δάπεδα του τύπου αυτού (με βότσαλα και χαλίκια) 

παρατηρούνται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους, ή σε περιοχές όπου διεξάγονταν 

εργαστηριακές δραστηριότητες ή γενικά εργασίες που απαιτούσαν χρήση νερού, αφού η 

χρήση χαλικιών και βότσαλων δημιουργούσε ένα σκληρό, συμπαγές και συχνά υδατοστεγές 

δάπεδο. Τα δάπεδα αυτά συνδέονταν σε μερικές περιπτώσεις με άλλες βοηθητικές 

κατασκευές τοποθέτησης οικιακού εξοπλισμού (Frankel and Webb 1996, 55-56, 58).

Δάπεδα από επίπεδες ασβεστολιθικές πλάκες βρέθηκαν στη Χοιροκοιτία (Σχ. 139), στην 

Καλαβασό- Τέντα (Todd 1987, 37, 45, 48, 51) (Σχ. 140), στη Σωτήρα- Τεππές (Dikaios 1961, 

162-163), στο Κούριον-/7α//77σί/Λα (Οικία A.VIa: Δωμάτιο 3: Weinberg 1983, 15) (Φωτ. 41), 

στη Μύρτου-Πηγάδες στο Μαρώνι-Βούρνες, στην Καλαβασό-"/!)/. Δημήτριος (δωμάτιο στα 

νότια της βόρειας αποθηκευτικής αίθουσας) (Φωτ. 42), στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, στην 

Έγκωμη κ.α. Τα πλακόστρωτα δάπεδα συχνά καταλάμβαναν ένα τμήμα ή ολόκληρο το 

εμβαδόν μικρών δωματίων, τα οποία σχετίζονταν είτε με κάποια εργαστηριακή δραστηριότητα 

(παραγωγή ή εκροή κάποιου υγρού) είτε με ένα χώρο λουτρού, γι' αυτό και βρίσκονταν 

συχνά κοντά σε λουτήρες (Καλαβασός-Ά γ. Δημήτριος: South 1980, 37-39' ό.π. 1983, 102). 

Στη Μύρτου-Πηγάδες, το μοναδικό πλακόστρωτο δάπεδο ήρθε στο φως σε ένα μικρό 

τετράγωνο δωμάτιο, η χρήση του οποίου πιθανόν να σχετιζόταν με παραγωγή λαδιού (Du 

Plat Taylor e t aI. 1957, 22). Στο Μαρώνι-Βούρνες ανασκάφηκε ένα επίσης μικρό 

πλακόστρωτο δωμάτιο (Basin Bui/dinc}) μέσα στο οποίο υπήρχε μικρή τετράγωνη δεξαμενή

78Στην Καλοψίδα σε μερικές περιπτώσεις χαλίκια, αργοί λίθοι και όστρακα αποτελούσαν το υπόστρωμα 
του δαπέδου (Gjerstad 1926, 29).
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(Σχ. 88). Το δάπεδο της δεξαμενής αποτελείται από μια λίθινη πλάκα στο μέσο και μικρότερες 

πέτρες περιμετρικά. Το δωμάτιο αυτό πιθανόν να σχετιζόταν επίσης με την εξαγωγή ενός 

υγρού ή με άλλη εργαστηριακή δραστηριότητα (Cadogan 1984, 6, πίν. Ι.2' ό.π. 1996, 16).

Ένα πολύ αξιόλογο δάπεδο, διαμορφωμένο με μικρές ασβεστολιθικές πλάκες και βότσαλα, 

βρέθηκε στο Μαρώνι- Τσάρουκκαςσζ ένα συγκρότημα εργαστηρίων, το οποίο αναγνωρίστηκε 

ως πιθανός χώρος παραγωγής ελαιόλαδου (Φωτ. 43). Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, ανατολικά 

του δωματίου 1, στο δωμάτιο 4 (αίθριο) βρέθηκε ένα πλακόστρωτο δάπεδο από μεγάλες 

ασβεστολιθικές πλάκες (Σχ. 141). Στην Έγκωμη, η μικρού σχετικά μεγέθους κεντρική πλατεία 

του οικισμού (15,5X7,5 μ.) ήταν διαμορφωμένη με ακανόνιστες πλάκες (Courtois et at. 1986, 

8) (Σχ. 142). Στην ίδια θέση παρατηρούνται και άλλες πλακόστρωτες περιοχές στο εσωτερικό 

κτιρίων (Dikaios 1969, 42, 177).

Στη διαμόρφωση δαπέδων δωματίων καθώς και μικρών εξωτερικών χώρων παρατηρείται 

συχνά χρήση γυψομάρμαρων, λόγω της ευκολίας κοπής τους σε πλάκες (Φωτ. 44). Τέτοια 

παραδείγματα ανασκάφηκαν στη Χοιροκοιτία (Dikaios 1953, 212), στην Καλαβασό- Τέντα 

(Todd 1987, 45, 90, 112, 151), στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου (Vermeule and Wolsky 

1990, 44), στο Μαρών\-Βούρνες(Cadogan and Dommurad 1989, 79) κ.α.

To δάπεδο μερικών δωματίων οικιών, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούσε ο ίδιος ο φυσικός 

βράχος, που διαμορφωνόταν κατάλληλα σε ένα ή περισσότερα βαθμιδωτά οριζόντια ή 

ελαφρώς κεκλιμένα επίπεδα. Η διαμόρφωση των βαθμιδωτών επιπέδων ακολουθούσε συχνά 

τα φυσικά επίπεδα του εδάφους. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ εμφανής στον οικισμό στην 

Αλάμπρα-Μ?ί/7Τ£·£; όπου η κάθε οικιστική μονάδα καταλάμβανε ένα ή περισσότερα επίπεδα 

(Σχ. 134). Παρατηρείται έτσι υψομετρική διαφορά τόσο από τη μία οικία στην άλλη όσο και 

μεταξύ των διαφόρων δωματίων κάθε οικίας. Όταν οι διαφοροποιήσεις παρατηρούνται σε 

εισόδους, η μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο επιτυγχανόταν μέσω σκαλοπατιών ή 

κεκλιμένου επιπέδου. Στα σημεία όπου το πέτρωμα ήταν μαλακή κρητίδα, η εξομάλυνση του 

εδάφους γινόταν σχετικά εύκολα, ενώ στα σημεία όπου εμφανίζονταν κερατόλιθοι, αυτοί 

συχνά αποκόπτονταν (Coleman et at. 1996, 21' ό.π. 1983, 80). Δάπεδα οικιών, απλώς 

λαξευμένα στο βράχο, βρέθηκαν και στην ν\ΰ\α-Κοκκινόκρεμμος (Karageorghis and Demas 

1984, 6) κ.α.

Στη διαμόρφωση δρόμων, χρησιμοποιούνταν συχνά χαλίκια (Ν\ας>κ\-Αλώνια: Frankel and 

Webb 1996, 37, 49, 62). Στην Καλαβασό-'/4κ· Δημήτριος παρατηρείται χρήση χαλικιών σε ένα 

ή δύο διαδοχικά στρώματα (South 1982, 63' South στο Todd 1982, 59). Οι δρόμοι Α και Β 

στη Μάα-Παλαιόκαστρο ήταν κατασκευασμένοι από βότσαλα και μικρούς λίθους 

(Karageorghis and Demas 1988, 16, 70-72).

2.1.6. Λίθινες βάσεις κατακόρυφων υποστυλωμάτων

Τα κάθετα ξύλινα υποστυλώματα στήριξης της οριζόντιας οροφής των διαφόρων κτιρίων, 

συχνά τοποθετούνταν πάνω σε επίπεδες λίθινες βάσεις, κυλινδρικού, πολυγωνικού ή 

ακανόνιστου σχήματος, για προστασία του ξύλου από την ανερχόμενη υγρασία. Οι βάσεις
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αυτές ήταν είτε από ασβεστολιθικά πετρώματα είτε από πυριγενή με ποικίλες διαστάσεις. Σε 

ελάχιστες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν βάσεις από γυψομάρμαρα. Τέτοια παραδείγματα 

εμφανίστηκαν κυρίως στην Καλαβασό-'/!)/. Δημήτριος (South 1983, 98) και στο Κ\ι\ον-Καθαρή 

(Karageorghis and Demas 1985, 130). Οι βάσεις αποτελούνται συνήθως από ένα και 

σπανιότερα από περισσότερα τεμάχια λίθων. Κάποτε τη βάση ενός υποστυλώματος 

αποτελούσαν δύο επίπεδες πέτρες, τοποθετημένες η μια πάνω στην άλλη. Στην άνω 

επιφάνειά τους παρατηρείται συχνά μια κυκλική οπή που διευκόλυνε τη στήριξη του 

κατακόρυφου ξύλινου υποστυλώματος.

Λίθινες βάσεις ήρθαν στο φως σε πολλές θέσεις,79 όπως στη Σωτήρα- Τετπτές, στο 

Παραλίμνι-Μ/σ/ά, στη Σωτήρα-Καμινούδκ/α, στο Μαρκ\-Αλώνια, στην Επισκοπή- 

Φανερωμένη, στην Καλοψίδα, στο Κοϋρ\θΊ-Παμπούλα, στη Μάα-Παλαιόκαστρο, στο Κίτιον, 

στην Έγκωμη κ.α. Σε μερικές περιπτώσεις βρέθηκαν σειρές τέτοιων βάσεων στο μέσο 

δωματίων.

Στη Σωτήρα- Τετπτές, οι λίθινες πλάκες έδρασης των ξύλινων υποστυλωμάτων είναι από 

ασβεστόλιθο ή διαβάση, έχουν μήκος 0,40-0,50 μ. και πλάτος 0,25-0,30 μ, Εμφανίζονται όμως 

και παραδείγματα μικρότερου και μεγαλύτερου μεγέθους. Συχνά, για μεγαλύτερη 

σταθερότητα, τοποθετούνταν μικρά βότσαλα περιμετρικά των πλακών (Dikaios 1961, 149).

Στο Μαρκκ4Λώι//<7, αρκετά λίθινα αντικείμενα που φέρουν μικρές εσοχές πιθανόν να είχαν 

χρησιμοποιηθεί ως βάσεις υποστυλωμάτων (S114, S169). Η βάση S114 είναι μια λεπτή 

ορθογώνια πλάκα από χοντρόκοκκο ασβεστιτικό ψαμμίτη και έχει μία αβαθή εσοχή στο άνω 

μέρος (Σχ. 143). Από το ίδιο πέτρωμα είναι κατασκευασμένη και η βάση S169. Στη μονάδα 

XV1-3 ήρθε στο φως μια κατασκευή από μικρά βότσαλα, που φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε 

για τη στήριξη ενός υποστυλώματος, παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

κατασκευές της μορφής αυτής προορίζονταν για τοποθέτηση οικιακού εξοπλισμού (Frankel 

and Webb 1995, 58, 88).

Στην Έγκωμη σε αρκετές περιπτώσεις βρέθηκαν λίθινες βάσεις κατακόρυφων στηριγμάτων 

της οροφής. Στο δωμάτιο 77, κατά μήκος του κύριου άξονα, όχι όμως ακριβώς στο μέσο, 

ήρθαν στο φως τρεις λίθινες βάσεις ξύλινων στηριγμάτων (Α-C). Οι δύο ήταν τετράγωνες 

πλευράς 0,35-0,28 μ. και ύψους 0,32 μ., ενώ η τρίτη ήταν πιο μακρόστενη μήκους 0,38 μ. και 

ύψους 0,15 μ. (Dikaio 1969, 106) (Σχ. 144). Στον κεντρικό άξονα του δωματίου 78 βρέθηκε 

ένα ασβεστολιθικά τεμάχιο στο οποίο εδραζόταν ένα κεντρικό υποστύλωμα {ό.π., 109). Μια 

σειρά τριών βάσεων, δύο από ψαμμίτη και μία από ασβεστόλιθο (με διαστάσεις 0,80X0,60 μ., 

0,60X0,35 μ., 0,70X0,35 μ. και πάχος 0,40 μ., 0 ,24μ. και 0,18 μ. αντίστοιχα) παρατηρήθηκε 

κατά μήκος του κεντρικού άξονα του δωματίου 45 {ό.π., 194). Στον υπαίθριο χώρο 64 ήρθαν 

στο φως δύο λίθινες βάσεις, οι οποίες φαίνεται πως στήριζαν ένα είδος στεγάστρου. Την

79Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται μόνο οι βάσεις για τις οποίες έχουμε πληροφορίες είτε για το 
είδος του πετρώματος που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους είτε για τις διαστάσεις τους. 
Πληροφορίες που σχετίζονται με την παρουσία απλώς τέτοιων βάσεων ή οπών στο έδαφος, οι οποίες 
εξυπηρετούσαν τη στήριξη ξύλινων υποστυλωμάτων, καθώς και αναφορές στον τρόπο διάταξης τους 
στο εσωτερικό κυρίως κτιρίων περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 6: 6.3.1.4.
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πρώτη βάση αποτελεί μία ασβεστολιθική πλάκα (0,47X0,44 μ.), ενώ η δεύτερη είναι σχεδόν 

κυκλικού σχήματος, διαμέτρου 0 ,45μ. (ό.π., 178). Στο μέσο του δωματίου 42 βρισκόταν 

τοποθετημένη μία ασβεστολιθική πλάκα 0,45X0,36X0,06 μ., που ήταν πιθανόν βάση ξύλινου 

υποστυλώματος. Αργότερα, μια νέα βάση τοποθετήθηκε κοντά στην πρωιμότερη. Στον ίδιο 

κατά μήκος άξονα βρισκόταν μία ακόμα βάση από διαβάση, η οποία περιβαλλόταν από 

μικρότερες πέτρες (ό.π., 204).

2.1.7. Άλλες κατασκευές

Χρήση αργών λίθων παρατηρείται συχνά και σε ποικίλες βοηθητικές κατασκευές, όπως σε 

πεσσούς, κόγχες, θρανία, σκαλοπάτια, κανάλια νερού, κοιλώματα, πηγάδια, επενδύσεις 

τοίχων και τάφους.

Πεσσοί από αργούς λίθους στο εξωτερικό κτιρίων για ενίσχυση της τοιχοποιίας, ή στο 

εσωτερικό, για στήριξη ενός μεσοπατώματος ή της οροφής, παρατηρούνται τόσο κατά τη 

Νεολιθική περίοδο (Χοιροκοιτία: Le Brun 1994, 62' Καλαβασός- Τέντα. Todd 1987, εικ. 22) 

(Φωτ. 45) όσο και κατά τη Χαλκοκρατία (Σωτήρα-Καμινούδκια: Swiny 1985α, 120' Επισκοττή- 

Φανερωμένη: Carpenter 1981, 61). Μικρές κόγχες με μονολιθικά ανώφλια εμφανίζονται στους 

τοίχους στο εσωτερικό κυκλικών μονάδων κατά τη Νεολιθική κυρίως περίοδο (Φωτ. 46).

Θρανία κατασκευασμένα από αργούς λίθους ήρθαν στο φως σε πολλές θέσεις, όπως στο 

Μαρνί-Αλώνια (Frankel and Webb 1993, 45, 56, 60), στην Αλάμπρα-Μ?ί/77£·ς· (Coleman et al. 

1996, 29-30), στη Σωτήρα-Καμ/νούδκ/α (Swiny 1985α, 118-119), στην Επισκοπή-

Φανερωμένη (Carpenter 1981, 61), στη Μύρτου -Πηγάδες (Du Plat Taylor e ta !  1957, 21), στο 

Κίτιον (Karageorghis and Demas 1985, 82), στην Έγκωμη (Dikaios 1969, 26-27) κ.α. To άνω 

μέρος των θρανίων, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιστρωνόταν με γυψομάρμαρα (Μόρφου- 

Τούμπα του Σκούρου. Vermeule and Wolsky 1990, 25-27).

Επίπεδοι ιζηματογενείς λίθοι χρησιμοποιήθηκαν στη διαμόρφωση ενός υπερυψωμένου 

χώρου σε κυκλικές μονάδες κατά τη Νεολιθική περίοδο (Φωτ. 47). Χρήση επίπεδων 

ιζηματογενών συχνά ημιλαξευμένων λίθων γινόταν στη διαμόρφωση των σκαλοπατιών των 

εισόδων δωματίων σε διάφορους οικισμούς. Στην Έγκωμη, στην περιοχή III, η πρόσβαση 

στην αίθουσα 2, από νοτιοανατολικά, γινόταν μέσω τεσσάρων σκαλοπατιών, 

κατασκευασμένων από επίπεδες πλάκες (Dikaios 1969, 95-96). Στο Maison aux Couteaux 

ανασκάφηκαν μερικές αναβαθμίδες από ημιλαξευμένη πέτρα μεταξύ δωματίων (Karageorghis 

1967, 316 εικ. 102). Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, στις κύριες εισόδους των οικιών, εμφανίζονται 

σκαλοπάτια διαμορφωμένα με ημιλαξευμένους λίθους (Φωτ. 48). Στο “Ιερό της Αφροδίτης” 

στα ΚούκΚια-Παλαίπαφος στη δυτική είσοδο του τεμένους, ανασκάφηκαν τρία σκαλοπάτια 

διαμορφωμένα επίσης από ημιλαξευμένους λίθους (Elsey Smith στο Gardner et at. 1888, 

194).

Από αργούς λίθους, που κάποτε περιλάμβανε και χρήση γυψομάρμαρων (Κίτιον: 

Karageorghis and Demas 1985, 33), ήταν συχνά κατασκευασμένα μερικά σκαλοπάτια, που 

αποτελούσαν το κάτω μέρος ξύλινων κλιμάκων. Τέτοια παραδείγματα ήρθαν στο φως στην
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Καλαβασό-VI)/. Δημήτριος (South 1980, 35), στην Έγκωμη (Dikaios 1969, 191), στο Δάλι- 

Αμπελερή  (Astrom 1972β, 13) κ.α.

Τα κανάλια νερού που συχνά ήταν λαξευμένα στο έδαφος, είχαν σε αρκετές περιπτώσεις τις 

πλευρές τους επενδυμένες με ακανόνιστου σχήματος λίθους ή επίπεδες πλάκες και συνήθως 

κατέληγαν σε πηγάδια (Dikaios 1969, 165). Στη Μύρτου-Πηγάδες ήρθε στο φως ένα κανάλι 

νερού με τις πλευρές του επενδυμένες με λίθινες πλάκες και μερικώς πλακόστρωτη βάση. 

Στο σημείο όπου ο δρόμος εισερχόταν στην αυλή, το αυλάκι γεφυρωνόταν με μεγάλες λίθινες 

πλάκες (Du Plat Taylor et al. 1957, 12). Τμήμα καναλιού σχήματος ϋ, κατασκευασμένο από 

αργούς λίθους και επίχρισμα, βρέθηκε έξω από τη νοτιοδυτική γωνία του Κτιρίου X στην 

Καλαβασό-'Λ)/. Δημήτριος. Το κανάλι φαίνεται πως εξυπηρετούσε την απομάκρυνση του 

νερού από την οροφή του κτιρίου (South 1984β, 17, πίν. V:1). Κανάλια νερού, λαξευμένα στο 

έδαφος, ανασκάφηκαν επίσης σε δωμάτια και ανοικτές αυλές στην ΠύΚα-Κοκκινόκρεμμος 

(Karageorghis and Demas 1984, 6-7, 18) καθώς και στο Yh\o\-Καθαρή (ό. π. 1985, 72-73). 

Το κανάλι, στην τελευταία αυτή περίπτωση, βρισκόταν στη νοτιανατολική γωνιά της αυλής 39, 

ανατολικά του ναού 4, και καλυπτόταν από μεγάλες πλάκες, που σε ορισμένα σημεία 

στερεώνονταν με τη βοήθεια μικρών λίθων. Στην Έγκωμη, στην Περιοχή I, στο δωμάτιο 116 

ήρθε στο φως ένα κανάλι νερού μήκους 1 μ. και πλάτους 0,20 μ., κτισμένο από αργούς λίθους 

(Dikaios 1969, 165).

Κοιλότητες στο έδαφος, κυκλικού ή σχεδόν κυκλικού σχήματος, με κοίλο ή πιο συχνά επίπεδο 

πυθμένα για τοποθέτηση αγγείων ή άλλου οικιακού εξοπλισμού, ήρθαν στο φως σε οικιστικά 

κυρίως συγκροτήματα (Αλάμπρα-Μ^7Τ£·£ϊ Coleman et a i 1996, 29). Δεξαμενές ή λεκάνες, 

λαξευμένες στο φυσικό βράχο, ανασκάφηκαν τόσο σε ιερά συγκροτήματα (Κίτιον-Καθαρή: 

Karageorghis and Demas 1985, 31, πίν. I) όσο και στο εσωτερικό οικιών (Κούριον-/7α//77σί//Ι<7.· 

Weinberg 1983, 24, πίν. 5a). Δεξαμενές με κτιστά τοιχώματα, συχνά από ελαφρώς 

κατεργασμένους λίθους, ήρθαν στο φως στο Μαρών\-Βούρνες (Cadogan 1987, 81) (Φωτ. 49), 

στην ΆΚασσα-Παλιοταβέρνα (Φωτ. 50) κ.α. Κατακόρυφοι λάκκοι, είτε λαξευτοί στο βράχο είτε 

με κτιστά εν μέρει ή εξολοκλήρου τοιχώματα (μερικοί από τους οποίους αναγνωρίστηκαν και 

ως στέρνες), βρέθηκαν στη Νιτοβίκλα (Sjoqvist στο Gjerstad et al. 1934, 387-388), στο Χαλά 

Σουλτάν Τεκκέ (Hult 1978, 29, εικ. 73), στην Καλαβασό-^Κ- Δημήτριος (ανατολικά του κτιρίου 

X) κ.α. Πηγάδια με κτιστά τοιχώματα ήρθαν στο φως στην Έγκωμη, στο Κπ\ο\ι-Καθαρή 

(Karageorghis and Demas 1985, 72, πίν. 43.4) κ.α. Η δόμηση των τοιχωμάτων γινόταν σε 

αρκετές περιπτώσεις κατά το εκφορικό σύστημα (Dikaios 1969, 96, 207) (Σχ. 145).

Επενδύσεις της τοιχοποιίας με όρθια τοποθετημένες πλάκες στο κατώτερο μέρος, για πιθανή 

προστασία της κατασκευής, εμφανίζονται σχετικά σπάνια. Στη Χοιροκοιτία μια προστατευτική 

επένδυση του τύπου αυτού από πέτρες, υπό κλίση τοποθετημένες σε μία ή δύο στρώσεις, 

παρατηρήθηκε στη βάση μερικών κυκλικών μονάδων. Το πάχος της επένδυσης έφτανε σε 

μερικά σημεία τα 0,60 μ. Η κατασκευή αυτή είχε σκοπό να εμποδίζει την υπόσκαψη των 

θεμελίων της οικοδομής από τα νερά της βροχής (Le Brun 1989, 28). Παρόμοια επένδυση 

προστάτευε σε μερικές περιπτώσεις τους τοίχους, που ήταν κατασκευασμένοι από 

ωμόπλινθους.
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Όρθιοι λίθοι, μικρού πάχους, τοποθετημένοι εφαπτομενικά στην τοιχοποιία, παρατηρούνται 

σε διάφορες θέσεις, όπως στην Καλαβασό- Τέντα (Todd 1987, 64, 70, 81, 92, 171), στο 

ΜαρκΜΛώι//α (Frankel and Webb 1996, 61), στην Αλάμπρα-Μ ουττες  (Coleman et a/. 1996, 

42), στο Κούρ\ον-Παμπούλα (Weinberg 1983, 34, πίν. 9b), στην Πύλα-Κοκκινόκρεμμος 

(Karageorghis and Demas 1984, 17) κ.α. Στην Έγκωμη, κατά μήκος της εξωτερικής βάσης 

του βόρειου τοίχου του δωματίου 46, τοποθετήθηκε μια προστατευτική επένδυση, ύψους 

0,35 μ., από βότσαλα και κονίαμα (Dikaios 1969, 64). Όρθια τοποθετημένες πλάκες 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση εστιών (Αλάμπρα-Μ?ί/7Τ£·ς7 Coleman e t at. 1996, 44), 

μικρών χώρων τοποθέτησης οικιακού εξοπλισμού (Μαρκ\-Αλώνια. Frankel and Webb 1996,

29) και άλλων ορθογώνιων κατασκευών (Μαρή-Αλώνια: ό.π. 1993, 53' ό.π. 1996, 60-61, 70 

Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου: Vermeule and Wolsky 1990, 39).

Στις επενδύσεις γίνεται συχνά χρήση γυψομάρμαρων. Στη Χοιροκοιτία, γυψομάρμαρα 

χρησιμοποιήθηκαν στην επένδυση των εγκοπών των πεσσών της οικίας ΙΑ (Dikaios 1953, 

19) καθώς και στο κάτω μέρος της τοιχοποιίας (Φωτ. 51). Στην Καλαβασό-'/!)/. Δημήτριος, 

στο Μαρών\-Βουρνες (Φωτ. 52) και στο Κίτιον παρατηρείται επίσης χρήση γυψομάρμαρων 

στην επένδυση τοίχων (South 1983, 97" Cadogan 1992, 57' Karageorghis and Demas 1985, 

9, 78). Με γυψομάρμαρα αναφέρεται πως αρχικά επενδυόταν το κάτω τμήμα της τοιχοποιίας 

του δωματίου λουτρού (δωμάτιο 30D-E) στο Κίτιον στην περιοχή I (Karageorghis and Demas 

1985, 9).

Οι τάφοι ήταν σχεδόν κατά κανόνα λαξευτοί στο έδαφος ή σε σκληρό βράχο και σε ορισμένες 

μόνο περιπτώσεις είχαν μερικούς κτιστούς τοίχους. Σχετικά σπάνια, οι δρόμοι των 

θαλαμοειδών τάφων ήταν επενδυμένοι με αργολιθοδομή (Astrom 1972β, 44). Εξαίρεση 

αποτελούν οι κτιστοί θολωτοί τάφοι που βρέθηκαν στην Έγκωμη, με τοιχοποιία από αργούς 

λίθους σε στρώσεις. Οι τοίχοι συγκλίνουν προς τα πάνω και είναι κτισμένοι κατά το εκφορικό 

σύστημα και στο άνω μέρος κλείνουν με τη βοήθεια μιας οριζόντιας πλάκας (Johnstone 1971, 

51-58 Sjoqvist στο Gjerstad e t a t 1934, 570-571). Στην κατασκευή του κατώτερου μέρους 

της τοιχοποιίας γίνεται σε μερικές περιπτώσεις και χρήση ελαφρώς κατεργασμένων λίθων 

(Τάφος 1336 στην Έγκωμη: Johnstone 1971, 53). Οι τύμβοι, οι οποίοι εμφανίζονται σχετικά 

σπάνια πάνω από τους θαλαμοειδείς τάφους, κτίζονται από αργούς λίθους και χώμα σε 

διαδοχικές στρώσεις (Sjoqvist στο Gjerstad et at. 1934, 429-430).

Τα πλαίσια των στομίων των θαλάμων διαμορφώνονταν από μεγάλου σχετικά μεγέθους 

λίθους, και ένα μονολιθικό οριζόντιο ανώφλι. Τα στόμια συνήθως σφραγίζονταν με αργούς 

λίθους ή πλάκες ή μια πλάκα, που στερεωνόταν στη θέση της με τη βοήθεια μικρών 

σφηνοειδών λίθων. Για ευκολότερη τοποθέτηση της πλάκας του στομίου λαξευόταν μία εσοχή 

γύρω από το άνοιγμα (Gjerstad 1926, 70).

Μερικοί τάφοι, με μορφή ενός κανονικού απλού κατακόρυφου λάκκου, είχαν τις πλευρές των 

τοιχωμάτων τους επενδυμένες με αργολιθοδομή, για καλύτερη στήριξη των παρειών (Sjoqvist 

1940, 25). Το δάπεδό τους κάποτε ήταν πλακόστρωτο (Tomb 14: Sjoqvist στο Gjerstad et at. 

1934, 536, 539 εικ. 204.1).
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2.1.8. Λίθινα μέλη σε δεύτερη χρήση και χρήση αγκυρών στην οικοδομική

Συχνά, στις τοιχοποιίες από αργούς λίθους εμφανίζονται λίθινα αντικείμενα σε δεύτερη χρήση, 

όπως μυλόπετρες, τριπτήρες ή άλλα λίθινα εργαλεία καθημερινής χρήσης. Τέτοια 

παραδείγματα παρατηρούνται κυρίως σε οικισμούς της Νεολιθικής (Χοιροκοιτία: Le Brun 

1984, 23' Καλαβασός- Τέντα. Todd 1987, 171) και της Χαλκολιθικής περιόδου (Thomas 1995, 

33), ως επίσης και αργότερα κατά την Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία (Μαρ\ύ-Αλώνια: Frankel 

and Webb 1996, 56' Αλάμπρα-Μουττες: Coleman eta/. 1996, 24, 176-177). Κατά την Ύστερη 

Χαλκοκρατία, εκτός από χρηστικά λίθινα αντικείμενα, συχνά παρατηρούνται ημικατεργασμένα 

τεμάχια λίθων καθώς και τεμάχια που προήλθαν από την επεξεργασία πελεκητής πέτρας, 

ανάμεικτα με αργούς λίθους (Μάα-Παλαιόκαστρο: Karageorghis and Demas 1988, 15, 73 

Χαλά Σουλτάν Τεκκέ: Frizel στο Astrom et a t 1977, 38).

Την τελευταία αυτή περίοδο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η χρήση αγκυρών στην 

οικοδομική. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Hult στο Astrom et at. 

1977, 147-149) και ιδιαίτερα στο χώρο του Υαλ\ομ-Καθαρή (Frost 1985, 281-295). Χρήση 

αγκυρών εμφανίζεται κυρίως στην κατασκευή του κατώτερου τμήματος της τοιχοποιίας, σε 

κατώφλια, δάπεδα, πηγάδια και τάφους.

Στα θεμέλια των τοίχων των ιερών του Κιτίου οι άγκυρες χρησιμοποιήθηκαν συχνά σε ομάδες 

(Σχ. 146.2). Αυτό παρατηρείται κυρίως στο ναό 4 όπου εμφανίζονται σε ομάδες των 

τεσσάρων, τριών, έξι και δύο (Karageroghis and Demas 1985, 161' Frost 1991, 359). Η Η. 

Frost (1985, 294) αποδίδει συμβολική σημασία στη χρήση των αγκυρών σε ομάδες και 

υποστηρίζει πως υπάρχει αντιστοιχία με τον αριθμό των αγκυρών που χρησιμοποιούνται στα 

πλοία. Άγκυρες παρατηρούνται επίσης στο ναό 5 (Karageorghis and Demas 1985, 74), στο 

κάτω μέρος του "κυκλώπειου" τείχους της πόλης (Karageorghis 1976α, 60, 78) καθώς και ως 

γωνιόλιθοι στο ναό 2 (Frost 1991, 359).

Ευρεία αλλά κάπως παράδοξη ήταν η χρήση των αγκυρών στη διαμόρφωση κατωφλίων. Στη 

νοτιοδυτική είσοδο του ναού 4 βρέθηκε μια τεμαχισμένη λίθινη άγκυρα με την οπή προς την 

είσοδο (Karageorghis and Demas 1985, 66) (Σχ. 146.2). Στην είσοδο του δωματίου 12 των 

βόρειων εργαστηρίων του Κιτίου ήρθαν επίσης στο φως δύο επίπεδες τεμαχισμένες άγκυρες, 

η μία εκ των οποίων πιθανόν να χρησιμοποιήθηκε ως βάση του θυρώματος (ό.π., 81).

Ένα ζεύγος αγκυρών παρατηρείται επίσης στο ναό 2, στο κατώφλι μεταξύ της κυρίως 

αίθουσας και του δωματίου 23 (Σχ. 146.1). Η αφαίρεση του άνω μέρους και των δύο αγκυρών 

εγκάρσια της οπής αποκλείει κατά την Η. Frost (1985, 294) τη λειτουργική τους χρήση ως 

στηριγμάτων των ξύλινων πλαισίων της θύρας. Παρατηρούνται και άλλα παραδείγματα 

διαμόρφωσης κατωφλίων, εν μέρει ή εξολοκλήρου, με άγκυρες (ολόκληρες ή τεμαχισμένες) 

στο ναό 2 και στο τέμενος Α όπου περιλαμβάνονται και ημικατεργασμένες άγκυρες (ό. π).

Σε μερικές περιπτώσεις, οι άγκυρες χρησιμοποιήθηκαν ως βάσεις υποστυλωμάτων (δωμάτιο 

12: Karageorghis and Demas 1985, 83). Ύπαρξη αγκυρών στη διαμόρφωση δαπέδων 

παρατηρείται στο ναό 2, όπου εμφανίζονται σε ζεύγος (Σχ. 146.1), καθώς και στο ναό 4 

(Frost 1985, 294). Άγκυρες βρέθηκαν επίσης στα στόμια ή στον πυθμένα πηγαδιών και κοντά
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σε τάφους. Αυτό αποτελεί ένα σύνηθες φαινόμενο, που παρατηρήθηκε και σε άλλες θέσεις 

στο νησί (Έγκωμη, Χαλά Σουλτάν Τεκκέ) καθώς και στην Ουγκαρίτ (ό.π. 1991, 360). Σε 

μερικές τέλος περιπτώσεις, στο χώρο του Κιτίου ήρθαν στο φως άγκυρες, όρθια 

τοποθετημένες, να εφάπτονται σε διάφορες κατασκευές (τράπεζες προσφορών), χωρίς να 

διαδραματίζουν οικοδομικό ρόλο (ό.π. 1985, 294). Στις περιπτώσεις αυτές, οι άγκυρες 

φαίνεται πως ήταν αφιερώματα των επισκεπτών.

Η Η. Frost υποστηρίζει πως οι άγκυρες δεν αποτελούσαν οικοδομικό υλικό σε δεύτερη 

χρήση, αλλά είχαν συμβολική και θρησκευτική σημασία. Παραδείγματα παράλληλα με τα 

κυπριακά βρέθηκαν στο χώρο της Ουγκαρίτ και της Βύβλου. Η Frost στηρίζει τη θεωρία της 

στην επιλεκτική τοποθέτηση των αγκυρών σε ορισμένα τμήματα των ναών καθώς και στην 

ύπαρξη ημιτελών αγκυρών ή αγκυρών που δεν έφεραν σημάδια χρήσης. Τα στοιχεία αυτά 

υποδηλώνουν κατά την ίδια την κατασκευή τους στο χώρο του Κιτίου. Το τεράστιο μάλιστα 

βάρος μερικών θα έκανε τη μεταφορά τους πολύ δύσκολη και κάπως παράδοξη, αφού στο 

χώρο υπήρχε άφθονο οικοδομικό υλικό. Ιδιαίτερα συμβολική είναι κατά την ίδια η παρουσία 

των αγκυρών σε πηγάδια και τάφους (Frost 1985, 290' ό.π. 1991, 358). Τη θρησκευτική τους 

χρήση ενισχύει κατά την Η. Frost (1991, 363) η εύρεση καμένων αγκυρών, συνδεδεμένων με 

βουκράνια και άλλα αφιερώματα.

Η οικοδομική πάντως χρήση των αγκυρών δε φαίνεται να ήταν πάντοτε συμβολική και 

θρησκευτική. Η εύρεση όμως μερικών αγκυρών κοντά σε τράπεζες προσφορών ή σε τάφους 

επιτρέπει να θεωρηθούν τα παραδείγματα αυτά ως αφιερώματα. Αντίθετα, η χρήση συχνά 

τεμαχισμένων αγκυρών σε ποικίλα τμήματα των οικοδομών ίσως αποτελούσε 

επαναχρησιμοποίηση παλαιότερων αφιερωματικών αγκυρών, παρόλο που δεν μπορεί να 

αποκλειστεί και κάποια συμβολική σημασία της παρουσίας τους σε θρησκευτικά κυρίως 

κτίρια.

2.1.9. Συμπεράσματα - Συγκριτική θεώρηση

Η τοιχοποιία από αργούς λίθους αποτελούσε ανέκαθεν τον ευρύτερα διαδομένο τύπο 

τοιχοποιίας, χωρίς ιδιαίτερες παραλλαγές διαχρονικά, αποτελώντας σχεδόν κατά κανόνα το 

κατώτερο τμήμα των οικοδομών και λετουργώντας ως βάση τους. Αντίθετα, η χρήση αργών 

λίθων (βότσαλων ή επίπεδων πλακών) σε δάπεδα είναι πιο περιορισμένη και παρατηρείται 

είτε σε υπαίθριους χώρους είτε σε χώρους που η λειτουργία τους το απαιτεί (συνήθως 

εργαστήρια). Εξαιτίας της πολύ απλής μορφής της αργολιθοδομής και της έλλειψης ιδιαίτερων 

μορφολογικών στοιχείων, οι συγκρίσεις και οι παραλληλισμοί μεταξύ της Κύπρου και των 

γειτονικών λαών περιορίζονται σε μερικά μόνο επιμέρους χαρακτηριστικά της αργολιθοδομής.

Η κατασκευή της βάσης των οικοδομημάτων από αργούς λίθους απαντάται στην ηπειρωτική 

Ελλάδα, στην Κρήτη και σε πολλούς λαούς της Ανατολικής Μεσογείου. Αντίθετα, στην 

Ουγκαρίτ καθώς και σε οικισμούς των Κυκλάδων και του βόρειου Αιγαίου οι τοίχοι είναι 

συνήθως σε όλο το ύψος τους κατασκευασμένοι από αργούς λίθους (Παλυβού 1988, 60' Hult 

1983, 29' Callot 1983, 57 εικ. 29).
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Η κατασκευή των "κυκλώπειων" τειχών της Ύστερης Χαλκοκρατίας έχει πιθανά πρότυπα τα 

τείχη της Ανατολίας, που ήρθαν στο φως στην πρωτεύουσα των Χετταίων, τη Χαττούσα. 

Τέτοιες μνημειώδεις λίθινες κατασκευές και ιδιαίτερα μεγαλοπρεπείς οχυρώσεις έχουν μακρά 

παράδοση στους Χετταίους από τη 2η τουλάχιστον χιλιετία π.Χ. (Μπούρας 1980, 68). Τα 

"κυκλώπεια" τείχη είχαν επίσης ευρεία διάδοση και στο μυκηναϊκό χώρο και ανήκουν κυρίως 

στο 13ο αι. π.Χ. (Μυκήνες, Τίρυνθα: Μπούρας 1980, 108-109, 119-120). Πιθανόν οι 

Μυκηναίοι να έμαθαν την τεχνική αυτή μέσω της Μιλήτου (Καραγιώργης 1991, 38).

Το εκφορικό σύστημα στέγασης, που παρατηρήθηκε στους θολωτούς τάφους της Έγκωμης, 

το συναντούμε και σε τάφους των Μυκηνών και της Συροπαλαιστίνης. Πρότυπα των θολωτών 

τάφων της Έγκωμης θεωρήθηκαν αρχικά οι μνημειώδεις τάφοι των Μυκηνών, αλλά η 

πρόταση αυτή αναθεωρήθηκε αργότερα. Θολωτοί τάφοι βρέθηκαν επίσης και σε άλλες θέσεις 

της κεντρικής Ελλάδας (Πύλος, Μεσσηνία), σε νησιά του Αιγαίου (Σύρος, Κρήτη) καθώς 

επίσης και στη Συροπαλαιστίνη (Megiddo, Tell Dan) κ.α. Τα παραδείγματα της Έγκωμης 

φαίνεται να εμφανίζουν μεγαλύτερη ομοιότητα με τα αντίστοιχα της Συροπαλαιστίνης (Sjoqvist 

1940, 18-19' Westholm 1939, 58' Pelon 1973, 249-52' ό.π. 1976, 429-32).

Ευρεία χρήση αργολιθοδομής συνεχίζει να εμφανίζεται και στη λαϊκή αρχιτεκτονική σε όλους 

τους οικισμούς του νησιού. Στους πεδινούς αποτελεί μόνο τη βάση της οικοδομής, ενώ στους 

ορεινούς συχνά αποτελεί το αποκλειστικό οικοδομικό υλικό, λόγω της αφθονίας λίθων στις 

περιοχές αυτές. Η επιλογή δηλ. του υλικού οικοδόμησης είναι πάντοτε συνάρτηση της 

γεωλογίας κάθε χώρου. Στις βραχώδεις περιοχές η ευρεία χρήση της πέτρας είναι αυτονόητη, 

ενώ στις πεδινές η χρήση της είναι πιο περιορισμένη. Οι αργοί λίθοι τόσο κατά την 

Προϊστορική περίοδο όσο και στη λαϊκή αρχιτεκτονική προέρχονται σχεδόν κατά κανόνα από 

το άμεσο περιβάλλον των οικισμών. Έτσι στους οικισμούς της λαϊκής αρχιτεκτονικής, οι 

οποίοι εμφανίζονται τόσο σε ορεινές όσο και σε πεδινές περιοχές, παρατηρείται κάποια 

ανομοιομορφία στις αργολιθοδομές με την επικράτηση σκληρών πυριγενών λίθων 

ακανόνιστου σχήματος στις ορεινές περιοχές και ιζηματογενών, ανοικτόχρωμων πλακοειδών 

λίθων στις πεδινές. Αντίθετα, κατά την Προϊστορική περίοδο, λόγω επιλογής σχεδόν πάντοτε 

πεδινών περιοχών για τους οικισμούς, παρατηρούνται λιγότερες διαφοροποιήσεις από τον 

ένα οικισμό στον άλλο.
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2.2. Πελεκητή πέτρα

2.2.1. Εισαγωγή

Ο όρος πελεκητή πέτρα (ashlar masonry), που συχνά χρησιμοποιείται σε περιγραφές 

τοιχοποιιών της Ύστερης Χαλκοκρατίας, αναφέρεται στις πέτρες που έχουν τις ορατές 

επιφάνειές τους σχεδόν πάντοτε ορθογώνιες και τις μη ορατές ακατέργαστες και 

συγκλίνουσες προς τα πίσω (Σχ. 147). Πελεκητή πέτρα με ορθογώνιες όλες τις επιφάνειες της 

("true" ashlar masonry) χρησιμοποιείται ευρέως σε μεταγενέστερες περιόδους (κλασικοί 

χρόνοι) (Hult 1983, 1).80 Στην παρούσα μελέτη στο κεφάλαιο της πελεκητής πέτρας 

περιλαμβάνονται και λαξευτά τεμάχια που βρίσκονται σε τοίχους από αργολιθοδομή, ή 

τεμάχια που λαξεύτηκαν κατάλληλα, και χρησιμοποιήθηκαν ως κατώφλια, βάσεις, επίκρανα, 

κανάλια, επενδύσεις τοίχων και για διαμόρφωση δαπέδων και στέγασης. Εκτός από τις 

πελεκητές πέτρες, σε αρκετούς οικισμούς εμφανίζονται και πέτρες μερικώς κατεργασμένες οι 

οποίες εξετάστηκαν στο κεφάλαιο της αργολιθοδομής.

2.2.1.1. Αναφορά στους οικισμούς όπου παρατηρείται χρήση πελεκητής πέτρας

Εκτός από το "πρώιμο" παράδειγμα χρήσης πελεκητής πέτρας στο φρούριο της Νιτοβίκλας 

(Hult 1983, 15), που χρονολογείται κατά την G. Hult (1992, 73) στις αρχές της Ύστερης
r  , 81 rΧαλκοκρατίας (ΥΚΙΒ/ΙΙΑ), του οποίου όμως η χρονολογία αμφισβητείται, και την ύπαρξη 

μερικών τεμαχίων πελεκητής πέτρας στο Φλαμούδι-Μ'Λ/σσ/α', που χρονολογούνται στην 

Ύστερη Χαλκοκρατία ΙΑ και ΙΙΒ/Γ (Karageorghis 1972, 1047' ό.π. 1973β, 640-41' ό.π. 1974β, 

865), ευρεία χρήση πελεκητής πέτρας παρατηρήθηκε κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία ΙΙΓ και 

ΜΙΑ.

Ευρεία χρήση πελεκητής πέτρας παρατηρείται σε αρκετούς οικισμούς της Ύστερης 

Χαλκοκρατίας όπως στην Καλαβασό-'/4κ. Δημήτριος (ΥΚΙΙΓ), στο Μαρών\-Βούρνες (ΥΚΙΙΓ),

στην ΆΚασσα-Παλιοταβέρνα (ΥΚΙΙΓ/ΙΙΙΑ), στα Κούκλ\α-Παλαίπαφος (ΥΚΙΙΙΑ), στο Χαλά
* 82Σουλτάν Τεκκέ (ΥΚΙΙΙΑ), και ιδιαίτερα στην Έγκωμη (ΥΚΙΙΙΑ) και το Κιτιον (ΥΚΙΙΙΑ). Κάπως

8ϋΈνας επίσης όρος που χρησιμοποιείται στην αρχιτεκτονική της προϊστορικής περιόδου για να 
περιγράφει τον τύπο αυτό της λιθοδομής είναι η λαξευτή ή ξεστή τοιχοδομή (Παλυβού 1988, 153, 
υπ.116), παρόλο που ο ορθός όρος θα ήταν ημιλαξευτή τοιχοδομή, λόγω της λάξευσης μόνο της 
ορατής επιφάνειας της πέτρας. Επειδή όμως την προϊστορική περίοδο δεν απαντάται συχνά εντελώς 
λαξευτή τοιχοποιία, ο όρος λαξευτή ή πελεκητή έχει χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να αντιστοιχεί στον τύπο 
τοιχοποιίας, με λαξευτή μόνο την πρόσοψη, και ο όρος ημιλαξευτή ή ημιπελεκητή να χρησιμοποιείται 
για ενδιάμεσες τεχνικές.

81Το αμυντικό φρούριο της Νιτοβίκλας αρχικά είχε χρονοληγηθεί από την G. Hult (1983, 15) στη Μέση 
Χαλκοκαρατία, αλλά η χρονολόγηση αυτή αμφισβητήθηκε. Η ίδια (Hult 1992, 73) αργότερα το 
τοποθέτησε στις αρχές της Ύστερης Χαλκοκρατίας (ΥΚΙΒ-ΥΚΙΙΑ). Ο Β. Καραγιώργης (Karageorghis 
and Demas 1984, 71-72 υπ.11) αναφέρει πως η εύρεση ενός υστερομινωικού αγγείου (LMIII stirrup 
jar: Gjerstad eta/., 1934, πίν. LXX:5) στη Νιτοβίκλα ανατρέπει τη χρονολόγησή της.
82  *  *Κάπως περιορισμένη χρηση πελεκητής πέτρας παρατηρείται και κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία ΙΙΓ 
τόσο στο Κίτιον όσο και στην Έγκωμη, αλλά στις δύο αυτές θέσεις η χρήση της γίνεται ευρεία κατά την 
Ύστερη Χαλκοκρατία ΜΙΑ.
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πιο περιορισμένη είναι η παρουσία της στη Μάα-Παλαιόκαστρο (ΥΚΙΙΓ/ΙΙΙΑ) και στη Μύρτου- 

Πηγάδες (ΥΚΙΙΙΑ). Στο ΔάΚ\-Αμπελερή σε πολύ πρόσφατες ανασκαφές ήρθαν επίσης στο 

φως πελεκητές πέτρες που αποτελούσαν το κατώτερο τμήμα τοιχοποιίας.

Πολύ περιορισμένη ύπαρξη τεμαχίων πελεκητής πέτρας παρατηρείται στο Κούριον- 

Παμπούλα (ΥΚΙΙΙΑ), στο ίκπΚ\κ\-Καραμάλος (ΥΚΙΙΓ), στην ΆΚασσα-Πάνω Μαντηλάρης 

(ΥΚΙΙΓ/ΙΙΙΑ) και στο Μαρώνι-Τσάρουκκας (ΥΚΙΙΓ), ενώ μερικά τεμάχια, όχι όμως στην αρχική 

τους θέση, βρέθηκαν στο Ακάκι-Χαλόπετρακαι στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου.^

2.2.1.2. Τύποι κτιρίων όπου χρησιμοποιήθηκε πελεκητή πέτρα

Χρήση πελεκητής πέτρας παρατηρείται γενικά σε σημαντικά δημόσια κτίρια, ιδιαίτερα σε 

διοικητικά. Τέτοια παραδείγματα εμφανίζονται στην Καλαβασό-/!)/. Δημήτριος (κτίριο X: South 

1989, 320' κτίριο XII: South 1991, 134), στο Μαρώνι Βούρνες (Ashlar Building. Cadogan 

1992, 53-55) (Σχ. 148), στην ΆΚασσα-Παλιοταβέρνα (κτίριο II: Hadjisawas 1994, 108-111) και 

στην Έγκωμη (BStiment 18. Astrom 1972β, 24-25' Schaeffer 1952, 243-251). Σε ορισμένα 

επίσης δημόσια κτίρια (και εργαστήρια), κάπως μικρότερης σπουδαιότητας από τα πιο πάνω, 

όπως στο κτίριο XI στην Καλαβασό-'/!)/. Δημήτριος; παρατηρείται πιο περιορισμένη χρήση 

πελεκητής πέτρας (South 1991, 134).

Ευρεία χρήση πελεκητής πέτρας γινόταν και σε ιερούς χώρους λατρείας, κυρίως στο Κίτιον- 

Καθαρή (ναός 1, ναός 2, ναός 4, τέμενος Α και Β) (Σχ. 149), στα ΚούκΚ\α-Παλαίπαφος (Ιερ ό  

της Αφροδίτης”: Σχ. 150), στην Έγκωμη (Ιερό του Κερασφόρου Θεού: Dikaios 1969, 194-199, 

216, BStiment aux co/onnes. Courtois e t ai. 1986, 37-40) (Σχ. 82), ως επίσης στη Μύρτου- 

Πηγάδες (Du Plat Taylor e t a i 1957, 12-16, 103-104) και στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (ένα 

πιθανό ιερό).

Περιορισμένη μάλλον είναι η παρουσία της πελεκητής πέτρας σε οχυρωματικά έργα, όπως 

στο "πρώιμο" παράδειγμα του φρουρίου της Νιτοβίκλας (Astrom 1972β, 33-35) (Σχ. 151), 

στην κατασκευή δύο πύργων στο "κυκλώπειο" τείχος στο Υλλ\ ο\ -Κ αθαρή (Karageorghis and 

Demas 1985, 35) (Σχ. 152) και στο κτίριο σε μορφή πύργου στο βορειότερο σημείο του 

οικισμού της Μάας-Παλαιόκαστρο (Karageorghis and Demas 1988, 15-16) (Σχ. 153). Αντίθετα 

με τη χρήση της πελεκητής πέτρας στα διοικητικά κτίρια, στις οχυρώσεις η πελεκητή πέτρα 

δεν αποτελεί τον κανόνα.

Ευρεία είναι επίσης η χρήση πελεκητής πέτρας σε σημαντικά οικιστικά συγκροτήματα (μερικά 

από τα οποία ονομάζονται παλάτια) κυρίως στην Έγκωμη (Ashlar Building (Dikaios 1969, 

171-185) (Σχ. 42), στο Maison aux Couteaux (Courtois et ai. 1986, 22-23), στο Maison des 

Bronzes (Schaeffer 1952, πίν. LXXXVI Astrom 1972β, 21, 22 εικ. 13) και στο B&timent aux 

Orthostates (Pelon and Lagarce 1973, 106-108), καθώς και στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ στην

83Στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου ήρθαν στο φως πάνω από 24 αδρά επεξεργασμένα τεμάχια 
πελεκητής πέτρας, που ανήκουν στην τελευταία περίοδο κατοίκησης του οικισμού (ΥΚΙΙΓ) (Vermeule 
and Wolsky 1990, 342-344· Hult 1983, 14).
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περιοχή 8 (Σχ. 154), στη Μάα-Παλαιόκαστρο στο κτίριο I (Karageorghis and Demas 1988, 9- 

14, 99) κ.α.

Πελεκητή πέτρα σε κάπως περιορισμένη κλίμακα παρατηρείται και σε άλλα οικιστικά 

συγκροτήματα, είτε κάπως ιδιαίτερης σημασίας είτε σε απλές κατοικίες. Τέτοια παραδείγματα 

παρατηρούνται στην Έγκωμη (Οικία 67: Dikaios 1969, 127, πίν. 254), στην Καλαβασό-Άγ. 

Δημήτριος (South 1980, 32), στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ στις περιοχές 21 και 22 (Frizel στο 

Astrom et at. 1977, 38-43' Obrink 1979, 10, 15-19, 52-53), στο Κίτιον στην περιοχή I 

(Karageorghis and Demas 1985, 14, 16-18) (Σχ. 155) και στη Μάα-Παλαιόκαστρο 

(Karageorghis and Demas 1988, 99).

Μοναδική περίπτωση χρήσης πελεκητής πέτρας στην ταφική αρχιτεκτονική αποτελεί η 

κατασκευή μικρού αριθμού ορθογώνιων θαλαμοειδών τάφων που στεγάζονται με το εκφορικό 

σύστημα. Τέτοιοι τάφοι ήρθαν στο φως στην Έγκωμη (Westholm 1939, 42-43' Courtois et at. 

1986, 24-26).

2.2.1.3. Τμήματα κτιρίων όπου χρησιμοποιήθηκε πελεκητή πέτρα

Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, η πελεκητή πέτρα ποτέ δε χρησιμοποιήθηκε για την 

οικοδόμηση ολόκληρου κτιρίου. Περιοριζόταν σχεδόν πάντοτε στο κατώτερο μέρος της 

τοιχοποιίας και συχνά στην κατασκευή ορισμένων μόνο τμημάτων των οικοδομών.

Μερικά κτίρια με το κατώτερό τους τμήμα κατασκευασμένο σχεδόν εξολοκλήρου από 

πελεκητή πέτρα, παρατηρούνται στην Άλασσα-Παλιοταβέρνα, στην Έγκωμη, στο Κίτιον- 

Καθαρή και στα Κούκλ\α-Παλαίπαφος. Στην 'Αλασσα-Παλιοταβέρνα τόσο οι εξωτερικοί όσο 

και οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι του κτιρίου II είναι κατασκευασμένοι από πελεκητή 

πέτρα και σε ελάχιστα σημεία παρατηρείται χρήση αργών λίθων. Στο Kmov-Καθαρή, στο ναό 

I, καθώς επίσης και στο τέμενος Β, παρατηρείται χρήση πελεκητής πέτρας σε όλες τις 

σημαντικές εξωτερικές και εσωτερικές όψεις της τοιχοποιίας, με παρουσία αργών λίθων μόνο 

σε σημεία που δεν ήταν ιδιαίτερα εμφανή (Σχ. 149). Στα Κούκλ\α-Παλαίπαφος, ολόκληρη η 

τοιχοποιία του ναού και του τεμένους που διασώθηκε αποτελείται από πελεκητούς 

ογκόλιθους (Σχ. 150). Στην Έγκωμη, ένα πιθανό ιερό, te BStiment aux Co/onnes, είναι επίσης 

σχεδόν εξολοκλήρου κατασκευασμένο από πελεκητή πέτρα. To B&timent 18 στην Έγκωμη, 

στην αρχική του φάση, φαίνεται πως ήταν κτισμένο από πελεκητή πέτρα, τόσο στις 

εξωτερικές του όψεις όσο και στο εσωτερικό (αίθριο, δωμάτια διημέρευσης, λουτρά). Το 

ανατολικό και δυτικό τμήμα του κτιριακού συγκροτήματος, που αποτελεί μεταγενέστερη φάση, 

είναι από αργολιθοδομή. Στην Έγκωμη, στο Ashlar Building, η χρήση της πελεκητής πέτρας 

επικεντρώνεται στο κεντρικό και βορειοδυτικό τμήμα του κτιρίου όπου περιλαμβάνονται τα 

σημαντικότερα δωμάτια, όπως οι αίθουσες διημέρευσης και δεξιώσεων.

Σε μερικές κύριες εξωτερικές όψεις καθώς και σε σημαντικά δωμάτια περιορίζεται η χρήση 

πελεκητής πέτρας στα μεγάλα δημόσια-διοικητικά κτίρια στην Καλαβασό-Άγ. Δημήτριος και 

στο Μαρώ\ι\-Βοΰρνες. Στις περιπτώσεις αυτές παρατηρούνται αρκετά τμήματα που είναι 

κατασκευασμένα από αργολιθοδομή, κυρίως στο εσωτερικό των κτιρίων. Στην Καλαβασό-
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Άγ. Δημήτριος ευρεία χρήση πελεκητής πέτρας εμφανίζεται στη νότια κύρια όψη του κτιρίου 

X, περιμετρικά του κεντρικού αιθρίου και στην τοιχοποιία των δύο μεγάλων αποθηκευτικών 

δωματίων (South 1984β, 18 εικ. 2). Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται και στο Μαρώνι- 

Βούρνες στο Ashlar Building, όπου η χρήση της πελεκητής πέτρας εντοπίζεται κυρίως στη 

βόρεια εξωτερική και στη νοτιοανατολική όψη πρόσβασης στο κτίριο. Από πελεκητή πέτρα 

είναι επίσης κατασκευασμένος ένας ενδιάμεσος διαχωριστικός τοίχος, που υποδιαιρεί το 

κτίριο σε δύο τμήματα (Σχ. 148). Παρόμοια λογική χρήση της πελεκητής πέτρας παρατηρείται 

στο ναό 2 του Κιτίου, όπου αυτή εμφανίζεται κυρίως στην ανατολική εξωτερική όψη του, 

καθώς επίσης και στο εσωτερικό, γύρω από την κεντρική κύρια αίθουσα (Σχ. 149). Στη Μάα- 

Παλαιόκαστρο, η πελεκητή πέτρα εμφανίζεται κυρίως στη νότια κύρια όψη του κτιρίου I.

Σε μικρότερη κλίμακα γίνεται χρήση πελεκητής πέτρας στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, όπου 

εμφανίζεται περιμετρικά στα κεντρικά αίθρια των οικιών (κτίριο Β, κτίριο C), καθώς και στην 

επένδυση του κάτω μέρους των τοίχων και τη διαμόρφωση δαπέδων ορισμένων δωματίων 

λουτρών (Σχ. 154). Περιορισμένη είναι και η χρήση της πελεκητής πέτρας στο ναό 4 του 

Κιτίου, που εμφανίζεται κυρίως στην κατασκευή περιμετρικών θρανίων, βάσεων και σε μερικά 

άλλα σημεία της τοιχοποιίας (Σχ. 156).

Η χρήση πελεκητής πέτρας στο ναό 5 του Κιτίου περιορίζεται μόνο στην κατασκευή του ιερού 

βωμού (Σχ. 157). Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται και στη Mispiou-Πηγάδες, όπου γίνεται 

χρήση πελεκητής πέτρας μόνο στην κατασκευή του μνημειώδους βαθμιδωτού βωμού (Du 

Plat Taylor et ai. 1957, 5 εικ. 3). Στο Φλαμούδι-Λ^Λ/σσ/α' αναφέρεται επίσης η κατασκευή ενός 

πιθανού βωμού από πελεκητή πέτρα (Karageorghis 1973β, 640).

Χρήση πελεκητής πέτρας σε θέσεις κλειδιά, στις γωνίες της τοιχοποιίας, στα άκρα τοίχων, 

στα πλαίσια ανοιγμάτων, ως κατώφλια και βάσεις, παρατηρήθηκε κυρίως στην οικιστική 

αρχιτεκτονική και γενικά σε μικρής κλίμακας οικοδομές σε διάφορους οικισμούς όπως στο 

Κούρ\ον-Παμπούλα, στο Μαρώνι- Τσάρουκκας και στο ΦΚα\\οΰ§\-Μελίσσια, καθώς επίσης 

στην Καλαβασό-/2!)/· Δημήτριος, στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, στο Κίτιον στην περιοχή I, στη 

Μάα-Παλαιόκαστρο κ.α.

Χρήση μεμονωμένων τεμαχίων πελεκητής πέτρας μέσα σε αργολιθοδομή παρατηρείται στη 

Μάα-Παλαιόκαστρο στο βορειότερο κτίριο που έχει μορφή πύργου (Σχ. 153), στο Μαρώνι- 

Βούρνεςστο δυτικό κτίριο ( West Building) (Cadogan 1987, 83, πίν. XXIV.8' ό.π. 1988, 231' 

ό.π. 1992, 57, πίν. XIV.1),84 στο ΦΚα\χοΰδ\-Μελίσσιασε ένα μεγάλο οικοδόμημα της Ύστερης 

Χαλκοκρατίας ΙΑ (Hult 1983, 15' Symeonoglou 1975, 68-69 εικ. 3 Karageorghis 1972, 1047) 

κ.α.

840ι πελεκητές πέτρες φαίνεται πως στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ως ενισχύσεις 
των τοίχων. Τα τεμάχια πελεκητής πέτρας δε φαίνεται να βρίσκονται σε δεύτερη χρήση και να 
προέρχονται από το Ashlar Building, αφού τα δύο αυτά κτίρια υφίσταντο την ίδια περίοδο. Είναι 
πιθανόν μερικά τεμάχια που δε χρησιμοποιήθηκαν στο Ashlar Building να τοποθετήθηκαν στο δυτικό 
κτίριο για ενίσχυση της τοιχοποιίας.
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2.2.2. Είδη πετρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως πελεκητές πέτρες 
στις οικοδομές

Για να μπορεί ένα πέτρωμα να χρησιμοποιηθεί ως πελεκητή πέτρα σε μία οικοδομή, πρέπει 

να μπορεί να λατομευτεί σε τεμάχια ικανοποιητικού μεγέθους - για την εξυπηρέτηση των 

οικοδομικών σκοπών για τους οποίους προορίζεται - και να είναι απαλλαγμένο από ορυκτά 

που μπορούν να προκαλέσουν χημική αποσύνθεση ή που να επηρεάζονται από τις καιρικές 

συνθήκες.85 Το πέτρωμα δεν πρέπει να έχει μεγάλη σκληρότητα, πρέπει να μπορεί να 

λαξευτεί εύκολα και συγχρόνως να είναι ανθεκτικό σε μηχανικές και φυσικές καταπονήσεις. 

Στις περιπτώσεις διαμόρφωσης δαπέδων και σκαλοπατιών, πρέπει επιπλέον να έχει 

ικανοποιητική αντοχή στην τριβή.

Στις αρχαιολογικές αναφορές, οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα είδη πετρωμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν ως πελεκητή πέτρα είναι ελάχιστες. Συχνά περιορίζονται σε απλή 

μνημόνευση του γενικού τύπου του πετρώματος που χρησιμοποιήθηκε, χωρίς καμιά 

περαιτέρω αναφορά σε οποιονδήποτε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή ιδιότητά του (χρώμα, 

πορώδες, σύσταση).

Στην περιγραφή του οχυρού της Νιτοβίκλας, γίνεται αναφορά σε χρήση πορώδους πελεκητής 

πέτρας (Sjoqvist στο Gjerstad e /a /. 1934, 376), πελεκητού τοπικού ψαμμίτη (ό.π., 374) και 

κροκαλοπαγούς πελεκητής πέτρας (ό.π., 377). Η J. du Plat Taylor (Du Plat Taylor e/a/. 1957, 

12) αναφέρει πως ο βαθμιδωτός βωμός του ιερού στη Mupjou-Πηγάδες ήταν 

κατασκευασμένος από πελεκητούς ασβεστόλιθους. Ο S. Weinberg (1983, 12) στην 

περιγραφή της αρχιτεκτονικής των οικιών στο Κούριον-Παμπούλα, αναφέρεται στη χρήση 

ασβεστόλιθου και ασβεσπτικού ψαμμίτη σε πλαίσια θυρωμάτων (Weinberg 1983, 56). Οι 

πελεκητές πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν στην Έγκωμη αναφέρονται από τον Π. Δίκαιο ως 

ψαμμίτες (Dikaios 1969, 123), ενώ από τον C.F.-A. Schaeffer (1952, 243) ως τοπικής 

προέλευσης ασβεστόλιθοι. Ο τελευταίος δίδει περισσότερες πληροφορίες αναφέροντας πως 

το πέτρωμα που χρησιμοποιήθηκε στον οικισμό ήταν μαλακό τη στιγμή που κοβόταν από το 

λατομείο, ενώ στη συνέχεια σκλήραινε. Στην περιγραφή της πελεκητής πέτρας που βρέθηκε 

στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου, γίνεται αναφορά στη χρήση δύο διαφορετικών τύπων 

πετρωμάτων, κιτρινωπού ασβεστόλιθου και θαλάσσιου κροκαλοπαγούς λίθου, ο οποίος 

αναφέρεται ως "Syrian Stone". Το όνομα αυτό ίσως προέρχεται από το γειτονικό χωριό 

Συριανοχώρι (Vermeule and Wolsky 1990, 342).

Δυστυχώς, για τους οικισμούς του κατεχόμενου βόρειου τμήματος της Κύπρου, οι αναφορές 

αυτής της μορφής αποτελούν τις μοναδικές πηγές πληροφοριών σχετικά με το είδος των 

πετρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως πελεκητές πέτρες. Η παρούσα έρευνα βασίστηκε 

κυρίως στη μελέτη πετρωμάτων πελεκητής πέτρας των οικισμών της Ύστερης Χαλκοκρατίας 

της ελεύθερης Κύπρου, όπως η Καλαβασός-'/!)/. Δημήτριος, το Μαρώ\ι\-Βούρνες, η Άλασσα-

85Μια σημαντική ιδιότητα των πετρωμάτων είναι η ανομοιομορφία τους δύο τεμάχια που λατομεύονται 
εψαπτομενικά, μπορεί να μην είναι ακριβώς όμοια μεταξύ τους, με διαφορές συχνά χωρίς ιδιαίτερη 
πρακτική σημασία αλλά κάποτε πολύ ουσιαστικές.
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Παλιοταβέρνα; το Κίτιον-Καθαρή, το Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, τα Κούκ\\α-Παλαίπαφος και η 

Μάα-Παλαιόκαστρο. Αρχικά έγινε εττιτόττου παρατήρηση των πετρωμάτων στους διάφορους 

οικισμούς και προσδιορισμός των διαφορετικών τύπων πετρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν 

(λιθολογία),86είτε διαφορετικών σχηματισμών είτε του ίδιου σχηματισμού αλλά με 

διαφοροποιήσεις ως προς το πορώδες, την κοκκομετρία και το χρώμα. Στη συνέχεια
r 87 ,  ,  ,  , r

λήφθηκαν μικρά δείγματα απο καθε είδος πετρώματος, παρασκευαστηκαν λεπτες τομές και 

έγινε περαιτέρω ορυκτολογική μελέτη στο εργαστήριο με τη βοήθεια πετρογραφικού 

μικροσκοπίου (βλ. Παράρτημα 6).

Στους προαναφερόμενους οικισμούς, ως πελεκητές πέτρες πάντοτε χρησιμοποιήθηκαν 

ιζηματογενή πετρώματα και συγκεκριμένα τοπικά ασβεστολιθικά πετρώματα διαφόρων 

τύπων: ασβεστιτικοί ψαμμίτες των σχηματισμών Πάχνας, Λευκωσίας-Αθαλάσσας και 

Κορωνιάς και λεπτόκοκκες κρητίδες του σχηματισμού Λευκάρων.

Στον οικισμό της Καλαβασού-'/!)/. Δημήτριος,; στην οικοδόμηση κυρίως του διοικητικού κτιρίου 

X, ως πελεκητή πέτρα χρησιμοποιήθηκε ο κιτρινωπός ασβεστιτικός ψαμμίτης, μικρής μέχρι 

μέτριας κοκκομετρίας, του σχηματισμού Πάχνας (Φωτ. 53-54). Αποτελείται κυρίως από 

βιογενή συστατικά (πρωτόζωα, άλγες, δίθυρα), τα οποία έχουν εν μέρει αποκρυσταλλωθεί και 

αντικατασταθεί από μικρίτη. Περιέχει επίσης και λίγα πυριτικά συστατικά (χαλαζίας, άστριοι, 

πυρόξενος και τεμάχια άλλων πυριγενών συνήθως πετρωμάτων). Τα βιογενή και τα πυριτικά 

συστατικά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη, μικρίτη και 

σπαρίτη (Φωτ. 55). Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στους μονολιθικούς πεσσούς, 

παρατηρούνται εγκλείσματα από άσπρη αργιλώδη κρητίδα και τεμάχια από κοχύλια 

(Φωτ. 53), τα οποία αποτελούν σημεία αδυναμίας του πετρώματος και εύκολης φθοράς και 

διάβρωσης. Σε μερικά σημεία παρατηρούνται ασυνέχειες, που ορίζονται από τη 

διαφοροποίηση του μεγέθους των κόκκων στον ίδιο ογκόλιθο (Φωτ. 53). Ορισμένες πελεκητές 

πέτρες είναι κάπως πιο χοντρόκοκκες και πιο σκούρου χρώματος, με παρόμοια όμως 

σύσταση, αποτελούμενες από βιογενή συστατικά, τεμάχια κρυσταλλικού ασβεστίτη και μερικά 

πυριτικά συστατικά (χαλαζίας, άστριοι, αμφιβολίτης, τεμάχια από πυριγενή πετρώματα όπως 

διαβάση κ.ά.).

Πέτρωμα του σχηματισμού Πάχνας, χρησιμοποιήθηκε και στο γειτονικό οικισμό στο Μαρώνι- 

Βούρνες για την κατασκευή κυρίως του Ashlar Building. Στο Ν\ας>ών\-Βούρνες, 

παρατηρούνται μερικές διαφοροποιήσεις ως προς την ποιότητα και την κοκκομετρία της 

πελεκητής πέτρας, με την παρουσία σε ορισμένες περιπτώσεις αργιλοασβεστιτικών άσπρων 

εγκλεισμάτων. Κυρίως γίνεται ευρεία χρήση καλής ποιότητας λεπτόκοκκων ασβεστιτικών 

ψαμμιτών (Φωτ. 56-58), αλλά σε μερικά σημεία του κτιρίου παρατηρούνται και μερικοί μέτριας

86Η αναγνώριση των διαφορετικών τύπων πετρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως πελεκητές πέτρες 
έγινε με επιτόπου μακροσκοπική μελέτη με τη βοήθεια του γεωλόγου, Δρα Κ. Ξενοφώντος.

87 Η λήψη δειγμάτων χρειάζεται πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να μην "πληγωθεί" ο οικοδομικός 
λίθος. Θα πρέπει να γίνεται πάντοτε εκμετάλλευση της μορφολογίας πιθανών φθορών, για να είναι 
λιγότερο βίαιη η αφαίρεση δειγμάτων. Έτσι προτιμήθηκε η αφαίρεση ήδη αποκολλημένου υλικού ή 
υλικού που είχε σχεδόν αποκολληθεί από το υπόλοιπο πέτρωμα.
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ποιότητας χοντρόκοκκοι ψαμμίτες (Φωτ. 59-60). Ο κιτρινωπός, λεπτόκοκκος ασβεστιτικός 

ψαμμίτης του οικισμού αποτελείται κυρίως από βιογενή συστατικά (δίθυρα, τεμάχια 

οστράκων, άλγες, πρωτόζωα εν μέρει αποκρυσταλλωμένα και λίγα ακτινόζωα) και αρκετά 

(20-25%) πυριτικά συστατικά (χαλαζίας, άστριοι: πλαγιόκλαστο και ορθόκλαστο, τεμάχια 

πυρόξενου, αλλοιωμένος ολιβίνης, επίδοτο, τεμάχια άλλων πετρωμάτων), συνδεδεμένα 

μεταξύ τους με μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη, μικρίτη και λίγο σπαρίτη (Φωτ. 58). Ο 

χοντρόκοκκος ασβεστιτικός ψαμμίτης αποτελείται κυρίως από βιογενή συστατικά (δίθυρα, 

άλγες, πρωτόζωα), τεμάχια σπαρίτη και αρκετά (30-35%) πυριτικά συστατικά (χαλαζίας, 

καθαροί και αλλοιωμένοι άστριοι, πυρόξενος, αλλοιωμένος ολιβίνης και αλλοιωμένα τεμάχια 

από λάβες), συνδεδεμένα μεταξύ τους κυρίως με σπαρίτη, μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη και 

μικρίτη (Φωτ. 61).

Στο “Ιερό της Αφροδίτης” στα ΚούκΚ\α-Παλαίπαφος, έγινε χρήση ασβεστιτικού ψαμμίτη του 

σχηματισμού Πάχνας τόσο στην τοιχοποιία του τεμένους (ορθοστάτες μεγάλων διαστάσεων) 

όσο και στο νότιο τοίχο του ναού (πελεκητή πέτρα μικρότερου μεγέθους). Παρατηρείται 

χρήση ασπρώδους λεπτόκοκκου ασβεστιτικού ψαμμίτη (Φωτ. 62-64) και πιο χοντρόκοκκου 

(μικρής μέχρι μέτριας κοκκομετρίας) κάπως κιτρινωπού ψαμμίτη (Φωτ. 65-67). Τόσο ο 

λεπτόκοκκος όσο και ο χοντρόκοκκος ψαμμίτης αποτελούνται κυρίως από 

μικροκρυσταλλωμένα βιογενή συστατικά (πρωτόζωα, δίθυρα, άλγες και κάποτε μαλάκια) και 

λίγα πυριτικά (μικρά και μεγάλα τεμάχια χαλαζία, άστριοι, τεμάχια πυρόξενου, οξείδια του 

σιδήρου), συνδεδεμένα με μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη και μικρίτη (Φωτ. 64, 67).

Στη Μάα-Παλαιόκαστρο παρατηρείται χρήση δύο διαφορετικών τύπων πετρωμάτων ως 

πελεκητής πέτρας. Στην τοιχοποιία από πελεκητή πέτρα του κτιρίου I και του βορειότερου 

κτιρίου του οικισμού (σε μορφή πύργου) έχει χρησιμοποιηθεί ασβεστιτικός ψαμμίτης μέτριας 

κοκκομετρίας (Φωτ. 68-69), ο οποίος αποτελείται κυρίως από αποκρυσταλλωμένα βιογενή 

συστατικά (πρωτόζωα, άλγες και δίθυρα) και από πυριτικές ενώσεις (χαλαζίας, πυρόξενος, 

μικροκρυσταλλικός κερατόλιθος). Σε ορισμένα σημεία ο μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης 

φαίνεται να αντικαθιστά τμήματα χαλαζία. Συνδετικό υλικό αποτελεί ο μικρίτης και ο 

μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης (Φωτ. 70). Σε πολύ μικρή κλίμακα, ως πελεκητή πέτρα, έχει 

χρησιμοποιηθεί άσπρη, λεπτόκοκκη κρητίδα (κιμωλία) του σχηματισμού Λευκάρων. Βρίσκεται 

πιθανόν σε δεύτερη χρήση και περιορίζεται στην κατασκευή κυρίως κατωφλίων 

(Karageorghis and Demas 1988, 54, 99). Το πέτρωμα αυτό αποτελείται εξολοκλήρου από 

μικροκρυσταλλωμένα τρηματοφόρα καλά συνδεδεμένα μεταξύ τους, κυρίως με μικρίτη και 

μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη.

Στην 'Αλασσα-Παλιοταβέρνα, η πελεκητή πέτρα που χρησιμοποιήθηκε σχεδόν εξολοκλήρου 

για την οικοδόμηση του κάτω τμήματος των τοίχων είναι λεπτόκοκκος ασβεστιτικός ψαμμίτης 

του σχηματισμού Πάχνας (Φωτ. 71-72), με βιογενή σύσταση και λίγα πυριτικά συστατικά. 

Αποτελείται κυρίως από μικροκρυσταλλωμένα δίθυρα, άλγες, πρωτόζωα, όστρακα και 

ασβεστοαργιλικά τεμάχια. Συνδετικό υλικό αποτελεί ο μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης και ο 

μικρίτης (Φωτ. 73).
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Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ παρατηρούνται δύο τουλάχιστον διαφορετικά είδη πελεκητής 

πέτρας. Ευρύτερη χρήση έχει ο κιτρινωπός ασβεστιτικός ψαμμίτης μέτριας κοκκομετρίας, του 

σχηματισμού Λευκωσίας-Αθαλάσσας (Φωτ. 74-75), ο οποίος χρησιμοποιείται ως επί το 

πλείστον στην τοιχοποιία. Περιέχει κυρίως μικροκρυσταλλωμένα βιογενή συστατικά (δίθυρα, 

άλγες, πρωτόζωα) και λίγα πυριτικά (χαλαζίας, πυρόξενος, οξειδωμένος άργιλος), 

συνδεδεμένα μεταξύ τους με μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη, μικρίτη και σπαρίτη (Φωτ. 76). Σε 

ορισμένα αρχιτεκτονικά μέλη ιδιαίτερης σημασίας, που απαιτούσαν λεπτότερη λάξευση και 

επεξεργασία, όπως στα βαθμιδωτά επίκρανα (Astrom 1984, 66-68), στις πλάκες επένδυσης 

του δωματίου λουτρού (Hult στο Astrom et al. 1977, 74-75), καθώς και σε μερικά κατώφλια 

και κανάλια νερού, γίνεται χρήση λεπτόκοκκης άσπρης κρητίδας του σχηματισμού Λευκάρων 

(Φωτ. 77-78). Το τελευταίο αυτό πέτρωμα αποτελείται εξολοκλήρου από 

μικροκρυσταλλωμένα τρηματοφόρα και ελάχιστο χαλαζία, καλά συνδεδεμένα μεταξύ τους με 

μικρίτη και μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη (Φωτ. 79).

Στο Κίτιον-Καθαρή παρατηρείται επίσης χρήση πελεκητής πέτρας, που προέρχεται από δύο 

τουλάχιστον διαφορετικούς τύπους πετρωμάτων. Ευρεία χρήση είχε ο ασπρώδης 

ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Κορωνιάς (ο οποίος ονομάζεται και υφαλογενής ή 

κοραλλιογενής ασβεστόλιθος) (Φωτ. 80-85), ενώ πιο περιορισμένη ήταν η χρήση του 

κιτρινωπού ασβεστιτικού ψαμμίτη του σχηματισμού Λευκωσίας-Αθαλάσσας (Xenophontos 

1985, 431-432) (Φωτ. 86-88).

Ο ασπρώδης ασβεστιτικός ψαμμίτης χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην εξωτερική τοιχοποιία των 

ιερών, και ιδιαίτερα του μνημειώδους ναού I (σε τεμάχια μεγάλων διαστάσεων) καθώς επίσης 

και σε άλλα τμήματα των οικοδομών, όπως στα βαθμιδωτά επίκρανα (Karageorghis 1976, 

71), στους ορθογώνιους πεσσούς και στις βάσεις τους (Karageorghis and Demas 1985, 44), 

στα κανάλια νερού [ό.π., 146), στα κέρατα "καθοσιώσεως" (ό.π;, 128) κ.α. Ο σκληρός αυτός 

ψαμμίτης (Φωτ. 80-82), μικρής μέχρι μέτριας κοκκομετρίας (Φωτ. 83-84), αποτελείται σχεδόν 

εξολοκλήρου από βιογενή, συχνά μικροκρυσταλλωμένα συστατικά (πρωτόζωα, δίθυρα, 

άλγες, μαλάκια-γαστρόποδα, σφραιρίδια και αρθρόποδα), χωρίς ιδιαίτερη παρουσία 

πυριτικών συστατικών (ελάχιστο χαλαζία). Συνδετικό υλικό αποτελεί ο μικροκρυσταλλικός 

ασβεστίτης, ο μικρίτης και ο σπαρίτης (Φωτ. 82,85). Στο πέτρωμα αυτό συχνά 

παρατηρούνται κενά και αδυναμίες στα σημεία όπου προϋπήρχαν αργιλοασβεσπτικά 

συστατικά ή όστρακα που διαβρώθηκαν. Παρατηρούνται επίσης διαφοροποιήσεις, γραμμές 

αδυναμίας και ασυνέχειας, λόγω διαφορετικής κοκκομετρίας σε ορισμένα τεμάχια του 

πετρώματος (Xenophontos 1985, 432).

Αντίθετα, ο μαλακός κιτρινωπός ασβεστιτικός ψαμμίτης, ο οποίος είχε πολύ περιορισμένη 

χρήση στο Κίτον, εμφανίζεται σε μικρά κατεξοχήν τεμάχια (Φωτ. 86-87). Το πέτρωμα αυτό 

παρατηρείται στα πρωιμότερα στρώματα του τείχους, στην κατασκευή των πύργων Α και Β 

(Karageorghis and Demas 1985, 35), καθώς επίσης και στην κατασκευή του βωμού του 

τεμένους Α {ό.π., 107' Karageorghis 1976α, 100) και σε ένα κανάλι νερού (Karageorghis and 

Demas 1985, 127, 146). Χρήση του πετρώματος αυτού παρατηρείται και στα μεταγενέστερα 

γεωμετρικά στρώματα, στην επιδιόρθωση της τοιχοποιίας των ναών, ως επίσης και αργότερα 

στις φοινικικές ανοικοδομήσεις των ιερών (ό.π., 141, 143, 162' Karageorghis 1976α, 109). Ο
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κιτρινωπός ασβεστιτικός ψαμμίτης είναι μέτριας κοκκομετρίας, έχει έντονο πορώδες και 

αποτελείται κυρίως από βιογενή συστατικά (τεμάχια από μικροκρυσταλλωμένα πρωτόζωα, 

άλγες και δίθυρα) και πυριτικά συστατικά (άστριοι, πυρόξενος, οξείδια του σιδήρου), χαλαρά 

ενωμένα μεταξύ τους με μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη και μικρίτη (Xenophontos 1985, 431) 

(Φωτ. 87-88).

2.2.3. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πελεκητής πέτρας

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της πελεκητής πέτρας που χρησιμοποιήθηκε την Ύστερη 

Χαλκοκρατία είναι η επεξεργασία και λάξευση μόνο των ελεύθερων ορατών επιφανειών και εν 

μέρει των πλευρικών παρειών της. Αντίθετα, οι πίσω επιφάνειες παρέμεναν σχεδόν πάντοτε 

αλάξευτες.88 Χρήση πελεκητής πέτρας εξολοκλήρου λαξευμένης παρατηρείται μόνο στην 

τοιχοποιία κτιρίων στην Έγκωμη (Bit/merit 18, Ashlar Building καθώς και σε αρκετές βάσεις, 

πεσσούς, επενδύσεις τοίχων και διαμορφώσεις δαπέδων σε διάφορες θέσεις.

2.2.3.1. Περιτένειες

Σε πολλές περιπτώσεις στις ορατές εξωτερικές επιφάνειες των τεμαχίων πελεκητής πέτρας 

παρατηρείται μια λεία, προσεκτικά επεξεργασμένη, περιμετρική ταινία - περιτένεια - που 

περιβάλλει μια πιο αδρά λαξευμένη, ορθογώνια επιφάνεια που προεξέχει ελαφρώς. Η ημίεργη
r 89

αυτή επιφάνεια ονομαζεται απεργόν.

Παρατηρείται μεγάλη ποικιλία ως προς τον αριθμό των περιτενειών και το βαθμό λάξευσης 

τους. Αυτές είτε εμφανίζονται περιμετρικά της όψης της πέτρας δημιουργώντας ένα καθαρό 

πλαίσιο, είτε περιορίζονται στις τρεις, δύο και πιο σπάνια στη μια πλευρά της. Συχνά, οι 

περιτένειες είναι προσεκτικά λαξευμένες με εντελώς λεία επιφάνεια (Φωτ. 89), ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις η λάξευση είναι πιο αδρή. Το κεντρικό τμήμα της πέτρας προεξέχει σε μικρό ή 

μεγάλο βαθμό και μένει είτε πολύ αδρά λαξευμένο, οπότε και η παρουσία των περιτενειών 

είναι έντονη (Φωτ. 90), είτε είναι ομοιόμορφα επεξεργασμένο, με αποτέλεσμα οι περιτένειες 

μόλις να διακρίνονται (Φωτ. 89). Η ύπαρξη των περιτενειών δημιουργεί ένα ενδιαφέρον 

αισθητικό αποτέλεσμα, παρόλο που ο πρωταρχικός τους ρόλος ήταν σίγουρα 

κατασκευαστικός.

Η λεία επιφάνεια των περιτενειών έπαιζε ρόλο οδηγού, που υποδείκνυε πόσο τμήμα 

πετρώματος έπρεπε να απομακρυνθεί για να επιτευχθεί καλή αρμολόγηση. Για να λαξευτεί 

μια πέτρα, είναι απαραίτητο αρχικά να τοποθετηθούν σημάδια στις τέσσερις γωνίες που να

88Σε μεταγενέστερες κυρίως περιόδους, για καλύτερη εφαρμογή των γειτνιαζόντων λίθων, 
δημιουργούνταν στις επιφάνειες επαφής τους λείες ταινίες που ακολουθούσαν τις ακμές τους, 
αφήνοντας την υπόλοιπη επιφάνεια ακατέργαστη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 
σχήματος θύρας, γι'αυτό και η επεξεργασία αυτή των λίθων ονομάζεται αναθύρωση (Ορλάνδος και 
Τραυλός 1986, λήμμα αναθυρόω).
89 /Απεργόν η προσεργον ονομάζεται γενικά το ημιτελές ή ακατέργαστον τμήμα λίθου το οποίο αφήνετο 
σκόπιμα πάνω στις ορατές επιφάνειες και λαξευόταν αργότερα, συχνά μετά την οριστική τοποθέτηση 
των λίθων. Σήμερα ονομάζεται καρπός (Ορλάνδος και Τραυλός 1986, λήμμα άπεργοΥ).
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ορίζουν το ίδιο επίπεδο. Πριν από το στάδιο αυτό, είναι αδύνατο να προχωρήσει κανείς σε 

λεπτή λάξευση της υπόλοιπης πέτρας, ενώ, αντίθετα, αμέσως μετά τη χάραξη των 

περιμετρικών ταινιών είναι πολύ απλό να λαξευτεί η υπόλοιπη επιφάνεια. Μετά τη χάραξη της 

περιτένειας, το τεμάχιο μπορεί να τοποθετηθεί στη θέση του στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με 

τους γειτνιάζοντες λίθους. Η κεντρική επιφάνεια μπορεί να λαξευτεί εξολοκλήρου ή τμηματικά 

πριν ή μετά την τοποθέτηση της πέτρας. Κατά την αρχαιότητα, φαίνεται πως η λάξευση αυτή 

γινόταν σχεδόν κατά κανόνα μετά την τοποθέτηση της πέτρας και κάποτε αυτή η διαδικασία 

λείανσης της επιφάνειας δεν ολοκληρωνόταν, με αποτέλεσμα οι περιτένειες να είναι μέχρι 

σήμερα εμφανείς.

Στην Κύπρο κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, οι περιτένειες αποτελούν μάλλον τον κανόνα και 

παρατηρούνται από την πρωτοεμφάνιση της πελεκητής πέτρας στη Νιτοβίκλα, κυρίως όμως 

αργότερα, στην Έγκωμη, στο Κπ\ον-Καθαρή, στην Καλαβασό-'/!)/. Δημήτριος, στην Άλασσα- 

Παλιοταβέρνα, στα Κούκλα-Παλαίπαφος στη Μάα-Παλαιόκαστρο και σε περιορισμένη 

κλίμακα στο Ν\αρών\-Βούρνες, στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, στη Μύρτου-Πηγάδες, στη Μόρφου- 

Τούμπα του Σκούρου και στο Κούρ\ο\/-Παμπούλα.

Στην Έγκωμη, περιτένειες εμφανίζονται στην κατώτερη στρώση της πέτρας των τοίχων 6, 20 

και 22 στο Ashlar Building στην περιοχή I (Dikaios 1969, 174, 181, πίν. 41/1' Hult 1983, 5), 

στη βάση του B&timent 18 (Schaeffer 1952, πίν. XLVII.2' Courtois et a i 1986, 19' Astrom 

1972β, 23' Hult 1983, 6, 117 εικ. 34, 35), σε τοιχοποιίες στο Maison des Bronzes (Schaeffer 

1936, 85-86, πίν. XXXVIII.3' Sjoqvist 1940, 10' Astrom 1972β, 21' Hult 1983, 7, 127 εικ. 101), 

στο Batiment du Chantier Nord (Hult 1983, 4 Schaeffer 1952, πίν. I, LXXX) και στους 

ορθοστάτες και τις βάσεις τους στο BStiment aux Orthostates90 (Pelon and Lagarce 1973, 

106-107) (Σχ. 158).

Στο Κπ\ον-Καθαρή, παρατηρείται ευρεία χρήση περιτενειών κυρίως στην τοιχοποιία του 

μνημειώδους ναού 1, του ναού 2, του ιερού τεμένους Β και σε περιορισμένο βαθμό στους 

ναούς 4 και 5 (Karageorghis and Demas 1985, 71, 111). Ο νότιος και ο ανατολικός τοίχος του 

ναού 1 εμφανίζει περιτένειες κατά μήκος της άνω και αριστερής ακμής τόσο των ορθοστατών 

όσο και της πελεκητής πέτρας της βάσης τους (ό.π., 39-41) (Σχ. 136), ενώ ο βόρειος τοίχος 

κατά μήκος της άνω και δεξιάς ακμής των ορθοστατών (ό.π., 39, πίν. 34). Η γωνιακή, 

δυτικότερη πέτρα της βόρειας όψης εμφανίζει περιτένειες και στις δύο εξωτερικές της όψεις. 

Στην περίπτωση των ορθοστατών του ναού 1, οι περιτένειες μόλις και διακρίνονται, αφού η 

υπόλοιπη επιφάνεια των ογκόλιθων είναι σε μεγάλο βαθμό λαξευμένη και βρίσκεται στο ίδιο 

σχεδόν επίπεδο με τις περιτένειες, δημιουργώντας έτσι μια πολύ επιμελημένη κατασκευή 

(Φωτ. 89).

Στο ναό 2, περιτένειες εμφανίζονται περιμετρικά στους ορθοστάτες του δυτικού εσωτερικού 

τοίχου, ενώ οι βάσεις των ορθοστατών του τοίχου αυτού καθώς και η κατώτερη στρώση της

90Ο Ο. Pelon (Pelon and Lagarce 1973, 107) αναφέρει πως η λεπτή περιτένεια που εμφανίζεται στους 
ορθοστάτες της εξωτερικής όψης του Batiment aux Orthostates είχε χωρίς αμφιβολία διακοσμητικό 
ρόλο. Οι ορθοστάτες στην εσωτερική όψη του κτιρίου δεν έφεραν περιτένεια.
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πέτρας του νότιου εξωτερικού τοίχου του ναού φέρουν περιτένειες κατά μήκος της άνω και 

της αριστερής τους ακμής (ό.π., 49, 52) (Σχ. 159). Στο τέμενος Β, περιτένειες εμφανίζονται 

κατά μήκος της άνω και αριστερής ακμής των ορθοστατών και των βάσεών τους (ό. π., 56), 

στις βάσεις των ορθοστατών του ανατολικού τοίχου και στη μνημειώδη είσοδό του (ό. π., 57). 

Περιτένειες εμφανίζονται συχνά και σε λίθινα μέλη που εμφανίζονται σε δεύτερη χρήση, όπως 

στις πελεκητές πέτρες του βωμού του ναού 5 (ό.π., 111).

Ευρεία είναι επίσης η χρήση περιτενειών στο κτίριο X στην Καλαβασό-Άγ. Δημήτριος. Αυτές 

παρατηρούνται κυρίως κατά μήκος δύο ακμών των ορθοστατών και των βάσεών τους. Στην 

εσωτερική όψη του νοτιοδυτικού τοίχου (S.267) της κύριας αποθηκευτικής αίθουσας, 

εμφανίζονται περιτένειες κατά μήκος της άνω ακμής ενός ορθοστάτη και κατά μήκος της άνω 

και αριστερής ακμής της κατώτερης στρώσης (South 1984β, 19, 22-23), καθώς και στις δύο 

ανατολικότερες πέτρες του τοίχου (S.254) που ορίζει στα ανατολικά το δωμάτιο Α.160 (South 

1983, 99). Περιτένειες εμφανίζονται επίσης στις δύο όψεις του διαχωριστικού τοίχου (S.299) 

που ορίζει στα βόρεια την αποθηκευτική αίθουσα. Στην περίπτωση αυτή, η διάταξή τους είναι 

κάπως ακανόνιστη· συνήθως βρίσκονται κατά μήκος της άνω και αριστερής ακμής της 

πέτρας, κάποτε κατά μήκος της άνω και δεξιάς ακμής της και άλλοτε εμφανίζονται μόνο στο 

άνω μέρος (Σχ. 160).

Ευρεία χρήση περιτενειών παρατηρείται στην ΆΚαοαα-Παλ/οταβέρνα τόσο στους ορθοστάτες 

όσο και στις πέτρες που αποτελούν τη βάση91 του κτιρίου II. Μερικές από τις πέτρες της 

κατώτερης στρώσης της εξωτερικής όψης του νότιου τοίχου του κτιρίου και της εσωτερικής 

όψης του βόρειου τοίχου της νότιας πτέρυγάς του, εμφανίζουν περιτένειες κατά μήκος της 

άνω και των δύο κάθετων ακμών τους, ενώ ένας ορθοστάτης διατηρεί περιτένειες μόνο κατά 

μήκος των δύο κάθετων ακμών του (Hadjisawas 1994, 108). Ευρεία είναι και η ύπαρξη 

περιτενειών τόσο στους ορθοστάτες όσο και στις πέτρες του τοιχόβαθρου του εξωτερικού 

δυτικού τοίχου του κτιρίου II καθώς και των υπόλοιπων τοίχων του δωματίου με την 

εγκατάσταση των καναλιών. Συχνά, βρίσκονται κατά μήκος της άνω και αριστερής ακμής και 

πιο σπάνια κατά μήκος τριών ακμών ή της άνω και δεξιάς ακμής (Σχ. 161). Ένας ορθοστάτης 

που βρίσκεται στη βορειοδυτική γωνία του κτιρίου φέρει περιτένειες και στις δύο ελεύθερες, 

εμφανείς του επιφάνειες. Περιτένειες παρατηρήθηκαν επίσης στις επιφάνειες των δύο λεπτών 

λίθινων κιόνων που ήρθαν στο φως στο δωμάτιο με την κεντρική εστία (ό.π., 110).

Στα Κούκλια-Παλαίπαφος, περιτένειες εμφανίζονται μόνο στο νότιο τοίχο του ναού (βόρειος 

τοίχος του ιερού τεμένους) και βρίσκονται κατά μήκος της άνω και των δύο κατακόρυφων 

ακμών της πέτρας της τοιχοποιίας (Σχ. 162). Στο "Ναό της Αφροδίτης", παρατηρείται επίσης 

η ύπαρξη για πρώτη φορά περιτενειών κατά μήκος των τριών ακμών (ανατολική, βόρεια και 

νότια) ενός μονολιθικού πεσσού (Maier 1975, 77' Elsey Smith στο Gardner et a l 1888, 194- 

195) (Φωτ. 91). Αντίθετα, δεν εμφανίζονται περιτένειες στους τεράστιους ορθοστάτες του 

εντυπωσιακού δυτικού τοίχου του ιερού τεμένους.

91Η βάση των οικοδομημάτων της Άλασσας, η οποία αποτελείται από σειρά λίθων οριζόντια 
τοποθετημένων, ονομάζεται από τον ανασκαφέα τοιχόβαθρο ή τοιχοβάτης.
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Στη Μάα-Παλαιόκαστρο παρατηρείται μια πολύ ακανόνιστη διάταξη των περιτενειών, οι 

οποίες εμφανίζονται κυρίως στη νότια εξωτερική όψη του κτιρίου I. Ορισμένες πελεκητές 

πέτρες της κατώτερης στρώσης φέρουν περιτένειες κατά μήκος της άνω και αριστερής τους 

ακμής, ενώ παρατηρούνται και περιπτώσεις ύπαρξης περιτενειών κατά μήκος της κάτω 

ακμής (Σχ. 163). Μερικά τεμάχια φαίνεται ότι είναι αναποδογυρισμένα (Karageorghis and 

Demas 1988, 10, 54, 99). Μερικά επίσης τεμάχια πελεκητής πέτρας με περιτένειες 

χρησιμοποιήθηκαν ως κατώφλια στα δωμάτια 74 και 76 (ό.π., 46, 99, πίν. XXXIII: 1), και ως 

βάση υποστυλώματος στο δωμάτιο 63 {ό.π., 25, 54). Η ανομοιομορφία στη διάταξη των 

περιτενειών της πελεκητής πέτρας στη Μάα-Παλαιόκαστρο καθώς και η κάπως ευτελής τους 

εμφάνιση οδήγησαν στην υπόθεση ότι οι πελεκητές πέτρες προέρχονται από κάποιο άλλο 

προγενέστερο κτίριο. Η υπόθεση αυτή παραμένει ανεπιβεβαίωτη, αφού κανένα τέτοιο κτίριο 

δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην περιοχή (ό. π., 54-55, 59).

Κάπως περιορισμένη είναι η ύπαρξη περιτενειών στο Μαρών\-Βούρνες στο Χαλά Σουλτάν 

Τεκκέ και στη Μύρτου-Πηγάδες. Στο Μαρών\-Βούρνες περιτένειες εμφανίζονται μόνο κατά 

μήκος της άνω και αριστερής ακμής της πέτρας της κατώτερης στρώσης της τοιχοποιίας της 

βορειοανατολικής όψης του Ashlar Building (Φωτ. 90), ενώ οι υπόλοιπες πελεκητές πέτρες 

του κτιρίου δε φέρουν περιτένειες. Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, περιτένειες δεν παρατηρούνται 

στις τοιχοποιίες και εμφανίζονται μόνο σε μερικά μεμονωμένα τεμάχια πελεκητής πέτρας, τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν ως κατώφλια (Σχ. 164). Οι περιτένειες στην περίπτωση αυτή 

εμφανίζονται κατά μήκος των δύο ακμών της πέτρας, αφήνοντας ένα αδρά λαξευμένο 

κεντρικό τμήμα (Hult 1978, 13). Στη Μύρτοι-Πηγάδες, περιτένειες εμφανίζονται μόνο στις 

πελεκητές πέτρες της βάσης του ιερού βωμού, κατά μήκος της άνω και των δύο 

κατακόρυφων ακμών τους, αφήνοντας ένα αδρά λαξευμένο ορθογώνιο τμήμα στο μέσο 

(lonas 1985, 137). Το πλάτος των άνω περιτενειών υποδηλώνει το αρχικό επίπεδο πάνω 

από το οποίο οι πέτρες θα ήταν εμφανείς.

Πιο περιορισμένη και κάπως αποσπασματική είναι η ύπαρξη περιτενειών στη Μόρφου- 

Τούμπα του Σκούρου, στο Κούρ\ον-Παμπούλα και στη Νιτοβίκλα. Στη Μόρφου- Τούμπα του 

Σκούρου, περιτένειες παρατηρούνται σε ένα μόνο τεμάχιο πελεκητής πέτρας, που βρέθηκε 

έξω από τον αρχαιολογικό χώρο (Vermeule and Wolsky 1990, πίν. 129). Στο Κούριον- 
Παμπούλα, περιτένειες παρουσιάζει το κατώφλι εισόδου μεταξύ των δωματίων 3 και 4 της 

οικίας E.VIII (Weinberg 1983, 50, πίν. 14a). Τέλος, στη Νιτοβίκλα εμφανίζονται περιτένειες 

κατά μήκος των δύο ακμών της πελεκητής πέτρας που αποτελούσε βάση ενός ορθοστάτη 

του τοίχου 4 και διαμόρφωνε την είσοδο του φρουρίου (Σχ. 165).

Είναι αξιοσημείωτο ότι στις πλείστες περιπτώσεις οι περιτένειες εμφανίζονται κατά μήκος των 

δύο ακμών της πελεκητής πέτρας και σπανιότερα κατά μήκος τριών, με μερικά μεμονωμένα 

παραδείγματα περιμετρικών περιτενειών (κατά μήκος των τεσσάρων ακμών), ή μόνο κατά 

μήκος της άνω ακμής. Στις περιπτώσεις μάλιστα των δύο περιτενειών, παρατηρείται ιδιαίτερη 

προτίμηση δημιουργίας τους κατά μήκος της άνω και αριστερής κάθετης ακμής (Καλαβασός- 

Άγ. Δημήτριος; Μαρών\-Βούρνες, Κπ\ο\ι-Καθαρή, ΆΧασσα-Παλιοταβέρνα). Λόγοι σίγουρα 

οικονομίας και μεγαλύτερης κατασκευαστικής ακρίβειας πρέπει να υπέβαλαν τη δημιουργία 

των δύο περιτενειών αντί των τεσσάρων που επικρατούν αργότερα. Η δημιουργία τριών
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συνεπίπεδων σημείων, που επιτυγχάνεται στην περίπτωση των δύο περιτενειών, είναι 

σίγουρα πιο εύκολη, αφού τρία σημεία ορίζουν πάντοτε ένα επίπεδο, ενώ το τέταρτο πρέπει 

να εξαρτηθεί από τα προηγούμενα. Τα τρία αυτά σημεία μπορούσαν να οριστούν εύκολα με 

τη βοήθεια μιας οικοδομικής γωνίας, που ίσως χρησιμοποιήθηκε από την εποχή αυτή. 

Οικοδομικοί κανόνες και κατασκευαστικές μέθοδοι φαίνεται ότι ακολουθούνταν ευρέως στο 

νησί και ίσως επιβάλλονταν από μερικά συνεργεία που ήταν υπεύθυνα για την οικοδόμηση 

των σημαντικών μεγάλων κτιρίων του νησιού.

Η μη ύπαρξη περιτενειών σε ορισμένους οικισμούς μπορεί να οφείλεται, σε μερικές 

περιπτώσεις, στο μέγεθος της πελεκητής πέτρας, όπως στο παράδειγμα της τοιχοποιίας στο 

Χαλά Σουλτάν Τεκκέ. Η περαιτέρω λάξευση του κεντρικού τμήματος της πέτρας και ως εκ 

τούτου η εξαφάνιση των περιτενειών γινόταν εύκολα και γρήγορα λόγω του μικρού της 

μεγέθους. Το αισθητικό αποτέλεσμα της τελικής εμφάνισης των κατασκευών αποτέλεσε έναν 

ακόμη επιπλέον καθοριστικό παράγοντα για την ύπαρξη ή μη περιτενειών. Για παράδειγμα, 

στην περίπτωση του ιερού βωμού στη Μύρτου-Πηγάδες, περιτένειες παρατηρούνται μόνο 

στη χαμηλότερη στρώση πέτρας που δε θα ήταν εμφανής, και όχι στις υπόλοιπες πελεκητές 

πέτρες. Στο Μαρώνι-βοφι^εμφανίζονται επίσης περιτένειες μόνο στη βάση της τοιχοποιίας 

ενός εξωτερικού τοίχου, η οποία δε θα ήταν εμφανής μέχρι το ύψος της οριζόντιας ταινίας. Η 

επίτευξη μιας επιμελημένης εμφάνισης πρέπει να οδήγησε και στην εξομάλυνση και λείανση 

του απέργου στην τοιχοποιία του ναού 1 του Κιτίου, με αποτέλεσμα οι περιτένειες μόλις να 

διακρίνονται. Φαίνεται δηλ. πως διδόταν ιδιαίτερη σημασία στην επεξεργασία των όψεων των 

μνημειωδών οικοδομημάτων (κυρίως των ιερών).

2.2.3.2. Α γκώ νες αγκίστρωσης και ο πές για μεταφορά

Οι αγκώνες αγκίστρωσης είναι προεξοχές που αφήνονταν κατά τα πρώτα στάδια λάξευσης 

της πέτρας στο μέσο του ύψους και του μήκους της ορατής επιφάνειάς της και διευκόλυναν 

την τοποθέτηση της με τη βοήθεια μοχλού. Είχαν σχήμα ορθογώνιο και σπανιότερα τριγωνικό 

ή ακανόνιστο (Φωτ. 92). Παρατηρούνται τόσο σε χαμηλά μη ορατά σημεία των κτιρίων, όσο 

και σε ορθοστάτες και άλλα εμφανή μέρη της τοιχοποιίας. Κατά την τελική λάξευση των 

επιφανειών της πέτρας αφαιρούνταν συνήθως και οι αγκώνες. Υπάρχουν όμως και 
παραδείγματα όπου αυτοί διατηρήθηκαν για λόγους ίσως οικονομίας, αποτελώντας έτσι ένα 

διακοσμητικό στοιχείο, ενώ παράλληλα είναι "μάρτυρες" εκτίμησης του αρχικού όγκου της 

πέτρας η οποία είχε απολαξευτεί (Ορλάνδος 1958, 163-165).

Αγκώνες αγκίστρωσης παρατηρούνται στο Kmov-Καθαρή, στην Καλαβασό-'^)/·. Δημήτριος 

και στην 'ΑΚασσα-Παλιοταβέρνα και σε μερικά μεμονωμένα τεμάχια πέτρας στη Μόρφου- 

Τούμπα του Σκούρου, τα οποία δε βρέθηκαν στην αρχική τους θέση (Vermeule and Wolsky 

1990, 342-344) (Σχ. 166).

Στο Kmov-Καθαρή, αγκώνες αγκίστρωσης παρατηρούνται μόνο στις βάσεις των ορθοστατών 

της εξωτερικής όψης του νότιου τοίχου του ναού 1 (Karageorghis and Demas 1985, 41), στο 

νότιο και στον ανατολικό τοίχο του ναού 2 (ό.π., 51) καθώς και στην κύρια είσοδο του 

τεμένους Β (ό.π., 57). Οι αγκώνες συνήθως βρίσκονται στη μέση της εξωτερικής όψης της
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πέτρας (Σχ. 167), ενώ σε μερικές γωνιακές πέτρες εμφανίζονται δύο αγκώνες- ένας σε κάθε 

εμφανή όψη. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η γωνιακή πέτρα του ανατολικού τοίχου του 

τεμένους Β στην οποίο εμφανίζονται αγκώνες στη βόρεια και ανατολική της όψη 

(Karageorghis and Demas 1985, 56).

Στην Καλαβασό-'/IΚ· Δημήτριος, στο κτίριο X, παρατηρούνται λίγα παραδείγματα ύπαρξης 

κεντρικών αγκώνων στην κατώτερη στρώση της τοιχοποιίας, στη βάση δηλ. των ορθοστατών 

(τοίχοι S.267, S.299, S.254) (South 1984β, 19) και σε έναν ορθοστάτη του δυτικού τοίχου 

(τοίχος S.267) της κύριας αποθηκευτικής αίθουσας (Σχ. 168). Οι αγκώνες που διατηρήθηκαν 

προεξέχουν κατά 0,01-0,04 μ. και έχουν διαστάσεις που κυμαίνονται από 0,11X0,11 μ. μέχρι 

0,23X0,23 μ.

Ευρύτερη παρουσία αγκώνων αγκίστρωσης92παρατηρείται στην ΆΚασσα-Παλιοταβέρνα τόσο 

στις πέτρες της βάσης όσο και στους ορθοστάτες της τοιχοποιίας (Σχ. 161). Τέτοια 

παραδείγματα έχουμε στην εξωτερική νότια όψη του κτιρίου II (Hadjisawas 1994, 110), 

κυρίως όμως στο νότιο και δυτικό τοίχο του δωματίου με το σύστημα των καναλιών νερού 

(Φωτ. 92). Συνήθως εμφανίζεται ένας αγκώνας στο μέσο της εξωτερικής όψης κάθε πέτρας, 

ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις οι αγκώνες είναι κάπως ασύμμετρα τοποθετημένοι. 

Παρατηρήθηκε ένα μόνο παράδειγμα ύπαρξης δύο αγκώνων στην εξωτερική επιφάνεια μιας 

πελεκητής πέτρας πολύ μεγάλων διαστάσεων (σχεδόν 5 μ. μήκους) (Φωτ. 93). Σε ένα 

γωνιακό ορθοστάτη παρατηρήθηκαν επίσης δύο αγκώνες, ένας σε κάθε εξωτερική του όψη. 

Οι διαστάσεις των αγκώνων κυμαίνονται από 0,13X0,13 μ. μέχρι 0,40X0,20 μ. με πάχος από 

0,025 μ. μέχρι 0,10 μ.

Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκαν τέτοιοι αγκώνες αγκίστρωσης στους υπόλοιπους οικισμούς της 

Ύστερης Χαλκοκρατίας, όπως στο Μαρώνι-Βούρνες, στα ΚούκΚ\α-Παλαίπαφος στο Χαλά 

Σουλτάν Τεκκέ, στη Μύρτου-Πηγάδες κ.α. Η μη ύπαρξη αγκώνων στις πιο πάνω θέσεις 

οφείλεται είτε στην απολάξευσή τους μετά την τοποθέτηση της πελεκητής πέτρας είτε στη μη 

αναγκαιότητά τους εξαιτίας του μικρού σχετικά μεγέθους της. Η πρώτη θεωρία πιθανόν να 

ισχύει στην περίπτωση του ιερού βωμού στη Μύρτου-Πηγάδες, όπου μεγάλη σημασία πρέπει 

να είχε η τελική εξωτερική του εμφάνιση, πράγμα που σίγουρα θα απαγόρευε τη διατήρηση 

στην τοιχοποιία οποιωνδήποτε προεξοχών. Παρόμοιοι λόγοι αισθητικής ίσως οδήγησαν στην 

απολάξευσή κάθε αγκώνα και στο Μαρώ\ι\-Βούρνες, όπου μάλιστα σπάνια παρατηρούνται 

και περιτένειες. Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, η μή ύπαρξη οικοδομικών αγκώνων ίσως οφειλόταν 

στο μικρό μέγεθος των τεμαχίων της πέτρας, τα οποία λόγω μικρού βάρους θα μπορούσαν 

να τοποθετηθούν στη θέση τους σχετικά εύκολα.

Τέλος, στην περίπτωση του "Ιερού της Αφροδίτης" στα Κούκλ\α-Παλαίπαφος η μετακίνηση 

και τοποθέτηση της πέτρας ίσως να γινόταν με τη βοήθεια διαμπερών οπών, γι' αυτό και δεν 

ήταν απαραίτητη η ύπαρξη τέτοιων προεξοχών αγκίστρωσης. Οι οπές αυτές που ήταν 

μεγάλου συνήθως μεγέθους, στρογγυλού ή κάπως ακανόνιστου σχήματος, εμφανίζονται σε

920  ανασκαφέας του χώρου ονομάζει τους αγκώνες προεξοχές ρυμούλκησης.
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αρκετές πέτρες της βάσης της τοιχοποιίας του τεμένους (Φωτ. 94). Μερικές πέτρες φέρουν 

δύο οπές, ενώ άλλες έχουν μόνο μία. Οι οπές διαπερνούν τις πέτρες ξεκινώντας από την 

εξωτερική επιφάνειά τους και συνεχίζοντας προς τα πίσω (Elsey Smith στο Gardner et at. 

1888, 194' Maier 1975, 77). Αν η θεωρία αυτή χρήσης των οπών για διευκόλυνση της 

μεταφοράς της πέτρας είναι ορθή, είναι αρκετά αδικαιολόγητη η μη ύπαρξη τέτοιων οπών 

στους μεγαλύτερους ογκόλιθους.

2.2.3.3. Οπές και εσοχές μικρού μεγέθους στην άνω επιφάνεια της πελεκητής
93πέτρας

Στο άνω μέρος μερικών ορθοστατών και στην άνω επιφάνεια της κατώτερης στρώσης της 

τοιχοποιίας (βάσεις ορθοστατών) εμφανίζονται συχνά αβαθείς οπές μικρού μεγέθους, 

ορθογώνιου, τετράγωνου ή ακανόνιστου σχήματος. Τέτοια παραδείγματα παρατηρούνται 

κυρίως στο Κίτιον-Καθαρή ως επίσης και στην Έγκωμη, στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, στην 

ΚαΚαβααό-'Αγ. Δημήτριος στην 'ΑΚασσα-Παλ/οταβέρ να κ.α.

Στο Κίτιο M-Καθαρή, μεγάλος αριθμός οπών παρατηρούνται τόσο στους ορθοστάτες όσο και 

στις βάσεις τους. Οπές σε πέτρες της βάσης της τοιχοποιίας βρέθηκαν στο ναό 2 

(Karageorghis and Demas 1985, 49-50) (Σχ. 169) καθώς επίσης και στην είσοδο του τεμένους 

Β και είναι μικρού ή μεγάλου μεγέθους ανάλογα με το μέγεθος του ορθοστάτη, που 

ετοποθετείτο πάνω σε αυτές (Callot στο Karageorghis and Demas 1985, 201-202).

Οπές στην άνω επιφάνεια ορθοστατών εμφανίζονται στο νότιο και στο βόρειο τοίχο του ναού 

1 (Φωτ. 95) και στη βορειονατολική είσοδό του (Karageorghis and Demas 1985, 39-41) 

καθώς και στο ναό 2 (Callot στο Karageorghis and Demas 1985, 196). Συχνά, βρίσκονται σε 

τακτά διαστήματα και είναι δύο μεγεθών μεγάλων διαστάσεων 0,13X0,07μ., βάθους 0,07 μ. 

και μικρών διαστάσεων 0,03X0,02 μ., βάθους 0,09 μ. (Σχ. 169-172).

Οπές στο άνω μέρος μερικών τεμαχίων πελεκητής πέτρας παρατηρούνται και στην Έγκωμη, 

παρόλο που δε γίνεται συχνή αναφορά σε αυτές. Στο Ashlar Building, στην άνω στρώση της 

πελεκητής πέτρας του βόρειου κτιστού πεσσού (Σχ. 173), καθώς επίσης και στην άνω 

επιφάνεια μιας μονολιθικής παραστάδας της δυτικής εισόδου της κεντρικής αίθουσας (Hult 

1983, 4, 125 εικ. 81) διακρίνονται τέσσερις οπές συμμετρικά τοποθετημένες (βλ. επίσης 

Κεφάλαιο 6: 6.3.2 και 6.3.3.1). Στο άνω μέρος του ανατολικού τοίχου της αίθουσας αυτής 

(τοίχος 20) παρατηρήθηκε μια κυκλική οπή διαμέτρου 0,045 μ., μεταξύ δύο επίπεδων 

πλακών, που υποδηλώνει την πιθανή θέση ενός κάθετου ξύλινου στηρίγματος (Dikaios 1969, 

174-175). Στο Bitim ent aux Orthostates, στην άνω επιφάνεια τριών ορθοστατών 

(νοτιοανατολικός γωνιόλιθος και δύο πελεκητές πέτρες της παραστάδας της ανατολικής 

θύρας), παρατηρούνται οπές οι οποίες, κατά τον ανασκαφέα, στηρίζουν ένα οριζόντιο δοκάρι 

(Pelon and Lagarce 1973, 107, πίν. III.4).

930ι οπές ορθογώνιου σχήματος που παρατηρούνται συχνά σε κατώφλια και σε βάσεις θα εξεταστούν 
στη συνέχεια του κεφαλαίου (βλ. 2.2.5.2.3 και 2.2.5.4.2).
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Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, στο κτίριο C, παρατηρούνται επίσης οπές στην άνω στρώση της 

πελεκητής πέτρας στην τοιχοποιία του δωματίου 28, το οποίο ήταν πιθανό λουτρό (Astrom 
1986, 13). Οι οπές είναι συμμετρικά τοποθετημένες σε δύο πελεκητές πέτρες της μεγάλης 

πλευράς του δωματίου και ίσως εξυπηρετούσαν τη στήριξη ξύλινων κατακόρυφων στοιχείων 

της ανωδομής του δωματίου (Φωτ. 96).

Στην Καλαβασό-/*!)/. Δημήτριος παρατηρείται μεγάλος αριθμός οπών στην άνω επιφάνεια της 

κατώτερης στρώσης μερικών μεγάλων τεμαχίων πελεκητής πέτρας της τοιχοποιίας (South 

1984β, 19). Σε μερικές πελεκητές πέτρες της βάσης του δυτικού τοίχου (S.276) της κύριας 

αποθηκευτικής αίθουσας, παρατηρούνται μία ή δύο αβαθείς οπές μικρού μεγέθους (από 

0,025X0,05 μ. μέχρι 0,03X0,07 μ.) (Φωτ. 97). Οπές παρόμοιων διαστάσεων (0,02X0,04 μ.) 

εμφανίζονται και στη νότια κατώτερη σειρά πελεκητής πέτρας της τοιχοποιίας του νότιου 

τοίχου (S.299) της βόρειας αποθηκευτικής αίθουσας, στην τοιχοποιία του ανατολικού τοίχου 

(S.254) του δωματίου Α.160 και στις μεγαλύτερες πελεκητές πέτρες της βάσης της 

τοιχοποιίας των βόρειων τοίχων (S.254, S.251) των δωματίων Α.163 και Α.164. Οι οπές 

βρίσκονται στα 2/3 του πλάτους των λίθων (South 1983, 97).

Στην 'ΑΚασσα-Παλιοταβέρνα, παρατηρείται επίσης μια και σπανιότερα δύο αβαθείς οπές στην 

άνω επιφάνεια της πελεκητής πέτρας της κατώτερης στρώσης του βόρειου και νότιου τοίχου 

της μεγάλης αίθουσας με την κεντρική εστία του κτιρίου II, καθώς και σε μερικές πέτρες της 

βάσης του βόρειου και δυτικού τοίχου του δωματίου με τα κανάλια. Οπές του τύπου αυτού 

παρατηρούνται και στην άνω επιφάνεια της πελεκητής πέτρας της κατώτερης στρώσης του 

νότιου τοίχου του "Ναού της Αφροδίτης" στα ΚούκΚ\α-Παλαίπαφος.

Η μορφή, το μέγεθος και το σχήμα των οπών στο άνω μέρος της κατώτερης στρώσης της 

πελεκητής πέτρας των κτιρίων (βάση των ορθοστατών) οδηγεί σε μια πιθανή προέλευσή τους 

από πένσα ή μοχλό (βλ. επίσης 2.4.3 και 2.4.1.3.2). Αντίθετα, η μορφή και το σχήμα των 

οπών καθώς και η συχνότητα εμφάνισής τους στο άνω μέρος των ορθοστατών υποδηλώνει 

τη χρήση τους για πιθανή στήριξη ξύλινων στοιχείων της ανωδομής (βλ. επίσης Κεφάλαιο 6: 

6.3.2). Σε καμιά περίπτωση δε φαίνεται οι οπές αυτές να συνδέονται με τη στερέωση 

διαδοχικών στρώσεων πελεκητής πέτρας (ό.π., 172).

2.2.3.4. Εγκοπές στην άνω επιφάνεια της πελεκητής πέτρας

Συχνά, στο άνω μέρος μερικών τεμαχίων πελεκητής πέτρας παρατηρούνται τμηματικές 

προεξοχές, που δημιουργούν εγκοπές για καλύτερη σύνδεση με άλλα αρχιτεκτονικά μέλη της 

κατασκευής. Τέτοιες εγκοπές εμφανίζονται κυρίως στην άνω στρώση των ορθοστατών για 

στερέωση της ανωδομής (βλ. επίσης Κεφάλαιο 6: 6.3.2).

Στο Κ \ί\ο μ -Καθαρή, στο άνω μέρος των ορθοστατών του νότιου, βόρειου και ανατολικού 

τοίχου του ναού 1 παρατηρούνται εγκοπές (Φωτ. 98). Ένα τμήμα της άνω επιφάνειας κοντά 

στο εμφανές μέτωπο της τοιχοποιίας είναι εντελώς λείο και επίπεδο, ενώ το πίσω μέρος 

εμφανίζεται κάπως υπερυψωμένο και αδρά λαξευμένο. Στη λεία επιφάνεια, που είχε συχνά
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πλάτος 0,30-0,40 μ., φαίνεται πως ετοποθετείτο ένα δοκάρι που αποτελούσε τμήμα της 

ανωδομής (Karageorghis and Demas 1985, 170).

Στην Έγκωμη, στο B&timent 18, παρατηρούνται δύο εγκοπές στο άνω μέρος μεγάλων 

ογκόλιθων για τοποθέτηση δύο όρθιων πλακών (Schaeffer 1952, 243-244). Εγκοπές ήρθαν 

επίσης στο φως σε αρκετές περιπτώσεις στο Ashlar Building στην περιοχή I. Συγκεκριμένα, η 

άνω στρώση της πελεκητής πέτρας του δυτικού τοίχου (7) του δωματίου 2 εμφανίζει κατά 

μήκος της εσωτερικής της παρειάς μία εγκοπή πλάτους 0,16 μ. Η εγκοπή αυτή πιθανόν να 

προοριζόταν για τη στερέωση ενός οριζόντιου δοκαριού, που θα επιτύγχανε τη σύνδεση 

μεταξύ της κατώτερης στρώσης της τοιχοποιίας και της ανωδομής. Μία εγκοπή πλάτους 

0,44 μ. εμφανίζεται και σε μία πελεκητή πέτρα της νότιας κύριας όψης του κτιρίου, στο σημείο 

ένωσης της με τον τοίχο 7 (Dikaios 1969, 180). Παρόμοια εγκοπή εμφανίζεται και στον τοίχο 

8. Οριζόντιες εγκοπές εμφανίζονται επίσης στο άνω μέρος του δυτικού τμήματος της βόρειας 

εισόδου της κεντρικής αίθουσας (δωμάτιο 14) (ό.π., 174), και στην περιοχή III στην κατώτερη 

στρώση της τοιχοποιίας του κτιρίου (ιερόν ή "παρατηρητήριον") κοντά στη βόρεια είσοδο του 

τείχους (ό.π., 125).

Στην Άλασσα-Παλ/ο ταβέρνα εμφανίζονται επίσης εγκοπές στο άνω μέρος δύο ορθοστατών 

της τοιχοποιίας του ανατολικότερου μικρού δωματίου του κτιρίου II. Ένα τμήμα της επιφάνειάς 

τους είναι ελαφρά υπερυψωμένο και αδρά λαξευμένο, ενώ η υπόλοιπη επιφάνειά του είναι 

εντελώς λεία και επίπεδη.

2.2.4. Ειδικές μορφές πελεκητής πέτρας

2.2.4.1. Βαθμιδωτά επίκρανα και βάσεις 94

Λίθινα, βαθμιδωτά επίκρανα με τρεις συνήθως βαθμίδες και ένα κυμάτιο στο κατώτερο σημείο 

παρατηρήθηκαν κυρίως σε ιερά της Ύστερης Χαλκοκρατίας, στη Μύρτου-Πηγάδες, στην 

Έγκωμη, στο Ιερό  της Αφροδίτης” στα Κούκλια-Παλαίπαφος και στο Κπ\ον-Καθαρή. 

Παρόμοιου τύπου βαθμιδωτές βάσεις βρέθηκαν κυρίως στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, ενώ 

βαθμιδωτά τεμάχια, τα οποία είχαν επίσης χρησιμοποιηθεί πιθανόν ως βάσεις, ήρθαν στο 

φως στη Μύρτου-Πηγάδες στο Κ\τ\ον-Καθαρή, στην Καλαβασό- /Ικ· Δημήτριος και στην 

ΑΚασσα-Παλ/οταβέρ να.

Στο Κ \λ\ομ-Καθαρή ανασκάφηκαν τέσσερα βαθμιδωτά επίκρανα μεγάλου μεγέθους (Σχ. 174.1- 

4). Δύο σχεδόν αυτοτελή επίκρανα βρέθηκαν στο τέμενος Β, φέρουν κυμάτιο στο κάτω μέρος, 

και έχουν τετράγωνη άνω επιφάνεια95 (Σχ. 174.1-2, Φωτ. 99). Στην άνω επιφάνεια του

94Εκτεταμένες αναφορές για τον τύπο αυτού του επικράνου γίνονται από τον Β. Καραγιώργη 
(Karageorghis 1971) και από την G. Hult (1983, 77), ενώ στις βαθμιδωτές βάσεις αναφέρεται ο Ρ. 
Astrom (1984) και ο I. Jacobsson (1985).

95Η άνω επιφάνεια των δύο επικράνων έχει διαστάσεις 1,25X1,24μ., και 1,15X1,15 μ., η κάτω 
επιφάνεια 0,59X0,65 μ. και 0,58X0,58 μ. και το ύψος τους είναι 0,55 και 0,52 μ. αντίστοιχα (Callot στο 
Karageorghis and Demas 1985, 229-230).
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μεγαλύτερου βαθμιδωτού επικράνου παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός ορθογώνιων οπών 

(Σχ. 174.1). Ένα επίσης τμήμα επικράνου κάπως μικρότερο από τα δύο προηγούμενα 

βρέθηκε σε δεύτερη χρήση στο φοινικικό βωμό του τεμένους Β (Σχ. 174.3), ενώ ένα σχεδόν 

αυτοτελές επίκρανο μεγαλύτερου μεγέθους96 με τετράγωνη άνω επιφάνεια χρησιμοποιήθηκε 

αργότερα ως βάση στο φοινικικό ναό που διαδέχτηκε το ναό 1 (Σχ. 174.4). Δίπλα από το 

νότιο άκρο της μνημειώδους εισόδου του ναού 1, βρέθηκε μια λίθινη βάση με μια βαθμιδωτή 

πλευρά (Karageorghis and Demas 1985, 40, 44, 59-60' Karageorghis 1976α, 71).

Στα ΚούκΚ\α-Παλαίπαφος, στο χώρο του "Ιερού της Αφροδίτης", βρέθηκε ένα αυτοτελές 

βαθμιδωτό επίκρανο (Σχ. 175, Φωτ. 100) και τεμάχια από άλλα τρία (Maier 1974, 137, 

πίν.ΧΧΙ:3' ό.π. 1977, 135' ό.π. 1979α, 170). Ένα ακόμα επίκρανο του τύπου αυτού, αλλά 

μεγαλύτερου μεγέθους, βρέθηκε στην αυλή μιας οικίας στο χωριό Κούκλια (ό.π. 1979α, 170, 

πίν. XVI:3). Στην Έγκωμη, στο Batiment aux co/onnes, ήρθε επίσης στο φως ένα βαθμιδωτό
97 'επίκρανο με κυμάτιο στο κάτω μέρος (Courtois et ai. 1986, 39) (Σχ. 176). Στη Μυρτου- 

Πηγάδες, κοντά στον ιερό βωμό, βρέθηκαν δύο λίθινα βαθμιδωτά τεμάχια. Το τεμάχιο XLIX 

(Σχ. 177) χαρακτηρίζεται από τον ανασκαφέα ως βάση, παρόλο που η μορφή του
qo r r r r r

υποδηλώνει μάλλον χρήση επικράνου. Το τεμάχιο L ισως να αποτελούσε το γωνιακό τμήμα 

ενός επικράνου ή μιας βάσης (Du Plat Taylor et ai. 1957, 14 εικ. 9). Τα δύο αυτά τεμάχια 

ανήκαν κατά τον ανασκαφέα σε έναν ιερό πεσσό που βρισκόταν δίπλα από τον ιερό βωμό 

(ό.π., 15).

Μεγάλος αριθμός βαθμιδωτών βάσεων (οκτώ τουλάχιστον) ήρθαν στο φως στον οικισμό του 

Χαλά Σουλτάν Τεκκέ στις περιοχές 8 και 22 (Σχ. 178). Είναι γενικά μικρότερου μεγέθους από 

τα επίκρανα, και έχουν μερικά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αντίθετα από τα επίκρανα που 

είναι τετράγωνα, οι βάσεις αυτές είναι συνήθως ορθογώνιες σε κάτοψη, δεν έχουν κυμάτιο, η 

κατώτερή τους επιφάνεια είναι ημιλαξευμένη και συχνά εμφανίζουν οπές στην άνω επιφάνεια 

(Jacobsson 1985, 185-186' Astrom 1984, 66).

Στην περιοχή 22 ήρθε στο φως μια βαθμιδωτή βάση (F6200) σε μορφή πυραμίδας με 

τέσσερις βαθμίδες99 (Σχ. 178.1). Μια δεύτερη βαθμιδωτή βάση βρέθηκε στην αυλή του κτιρίου 

Β, στην περιοχή 8. Έχει επίσης τέσσερις βαθμίδες και στο μέσο της άνω επιφάνειας φέρει μια 

σχεδόν ορθογώνια οπή βάθους 0.07 μ. (Σχ. 178.2, Φωτ. 101).100 Μια τρίτη βάση (Ν1559) με 

τέσσερις βαθμίδες ανασκάφηκε αναποδογυρισμένη, νότια του δωματίου 22 (Σχ. 178.3).101

%Η άνω επιφάνειά του φαίνεται πως είχε διαστάσεις 1,65X1,60μ., η κάτω επιφάνεια 0,74X0,74μ. και 
το ύψος του 0,70 μ. (ό.π., 219-220).

97Το επίκρανο έχει διαστάσεις 1,47X1,47 μ. Κάθε βαθμίδα έχει πλάτος 0,03 μ. και ύψος 0,14, 0,15 και 
0,13 μ. αντίστοιχα. Το συνολικό του ύψος φαίνεται πως ήταν γύρω στα 0,75 μ. (Karageorghis 1971, 
103-105).

98Το βαθμιδωτό τεμάχιο XLIX έχει πλευρά 0,49 μ. και ύψος 0,23 μ.(Du Plat Taylor et ai. 1957, 15).

99Οι βαθμίδες της βάσης έχουν ύψος και πλάτος 0,03 μ. Στο κάτω μέρος έχει διαστάσεις 0,54X0,37 μ., 
στο άνω μέρος 0,36X0,20 μ. και έχει ύψος 0,30 μ. (Obrink 1979, 14, 18).

100Στο άνω μέρος η βάση έχει πλάτος 0,335 μ. και στο κάτω 0,43 μ.

101Η βάση έχει διαστάσεις στο κάτω μέρος 0,39X0,31 μ., στο άνω μέρος 0,25X0,19 μ. και ύψος 0,14μ.
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Το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα βαθμιδωτά επίκρανα έχουν βρεθεί σε ιερά μας επιτρέπει την 

εικασία ότι χρησιμοποιούνταν στη λατρεία και είχαν συμβολική σημασία. Αντίθετα, οι 

βαθμιδωτές βάσεις εμφανίζονται συχνά σε οικιστικά συγκροτήματα. Αυτό όμως δεν αποκλείει 

την απόδοση και σε αυτές ιερής χρήσης, λόγω της γειτνίασής τους σε μερικές περιπτώσεις με
107άλλο ιερό εξοπλισμό. Πιθανόν να συνδέονταν με τη στήριξη ιερών στηλών ή πεσσών. Η 

ύπαρξη των διακοσμητικών κυκλικών μοτίβων και ροζετών στην άνω επιφάνεια μερικών 

βάσεων παραμένει κάπως ανεξήγητη· ίσως είχαν κάποιο ιερό συμβολικό χαρακτήρα ή 

αποτελούσαν απλά διακοσμητικά σχήματα.

Η μεγάλη ομοιότητα μεταξύ των επικράνων που εμφανίζονται στους διάφορους ιερούς 

χώρους του νησιού υποδηλώνει την ύπαρξη κοινά αποδεκτών μορφών που είτε εισήχθησαν 

από το εξωτερικό είτε ήταν τοπική επινόηση (βλ. επίσης 2.2.6.1). Το βαθμιδωτό επίκρανο 

αποτελεί την πρωιμότερη μορφή επικράνου που εμφανίστηκε στο νησί και η βαθμιδωτή του 

μορφή ίσως να προέρχεται από πρωιμότερες μορφές ξύλινων κατασκευών, που λόγω της 

ευτέλειας του υλικού τους δε σώθηκαν.

Δεν είναι ακόμα βέβαιη η ακριβής χρήση των βαθμιδωτών αυτών επικράνων. Η εντελώς λεία 

άνω επιφάνεια ορισμένων παραδειγμάτων (Έγκωμη, Μύρτου-Πηγάδεζ) υποδηλώνει την 

τοποθέτησή τους σε ελεύθερους στο χώρο ιερούς πεσσούς (Du Plat Taylor et at. 1957, 15' 

Jacobsson 1985, 186' Karageorghis 1971, 106). Αντίθετα, η ύπαρξη κατά τον Ο. Callot στην 

άνω επιφάνεια των βαθμιδωτών επικράνων του Κπίου-Καθαρή μιας ελαφρώς ανάγλυφης 

επιφάνειας υποδηλώνει την ανάληψη φορτίων από αυτά, άρα τη χρήση τους για στήριξη της 

οροφής (Callot στο Karageorghis and Demas 1985, 189).

Η μορφή αυτή του βαθμιδωτού επικράνου μπορεί να ερμηνευθεί και συμβολικά, αν λάβει 

κανείς υπόψη μερικά επί μέρους χαρακτηριστικά όπως την επιμονή στις τρεις βαθμίδες. 

Αντίθετα, στις βάσεις παρατηρούνται επίσης τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις ύπαρξης 

τεσσάρων αντί τριών βαθμιδών.

Η μορφή αυτή του βαθμιδωτού επικράνου φαίνεται να έχει λειτουργικό και χρηστικό ρόλο. Η 

βαθμιδωτή μορφή (αν φυσικά δεχτούμε την ανάληψη φορτίου από αυτά) φαίνεται να αποτελεί 

την πιο απλή στη σύλληψη μορφή ενός κιονοκράνου, που με τη μορφή αντεστραμμένης 

πυραμίδας (μεγαλύτερο πλάτος προς τα πάνω και με σταδιακή μείωση προς τα κάτω) έχει 

σκοπό να μεταφέρει τα κατακόρυφα φορτία από μια μεγάλη άνω επιφάνεια σε μια μικρότερη 

επιφάνεια, που μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα σε έναν πεσσό δεδομένης διατομής.

Στη γραφική αναπαράσταση του "Ιερού της Αφροδίτης" στα ΚούκΚ\α-Παλα/'παφος δεν 

εμφανίζονται βαθμιδωτά επίκρανα στους μονολιθικούς πεσσούς που στήριζαν την οροφή 

(Σχ. 77). Στις γραφικές όμως αναπαραστάσεις του ναού 1 και του τεμένους Β του Κιτίου τα 

βαθμιδωτά επίκρανα εμφανίζονται πάνω σε ξύλινους πεσσούς να στηρίζουν την οριζόντια 

οροφή (ό.π., 239 εικ. 70).

107 Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ έχουν έρθει στο φως μερικές στήλες, οι οποίες ήταν πιθανόν 
τοποθετημένες στις βαθμιδωτές βάσεις (Jacobsson 1985, 189).
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Μια τέταρτη βάση βρέθηκε σε μια γωνιά ενός δωματίου στη δυτική περιοχή 8. Έχει παρόμοια 

χαρακτηριστικά με τις τρεις προηγούμενες, αλλά έχει μόνο τρεις βαθμίδες (Σχ. 178.4, 

Φωτ. 102). Το κατώτερο τμήμα των πλευρικών επιφανειών της παραμένει αλάξευτο. Στην 

άνω επιφάνειά της είναι ελαφρώς χαραγμένη μια ροζέτα με έξι πέταλα, εγγεγραμμένη μέσα σε 

έναν κύκλο102 (Σχ. 116).

Μια πέμπτη βάση (F1637) με τρεις βαθμίδες ήρθε στο φως στο δυτικό διάδρομο της εισόδου 

του κτιρίου C, στη δυτική περιοχή 8, πιθανόν στην αρχική της θέση.Το κάτω μέρος των 

πλευρικών της επιφανειών είναι επίσης αλάξευτο. Στο μέσο της άνω επιφάνειάς της υπάρχει 

μία ορθογώνια διαμπερής οπή103 (0,17X0,95 μ.) (Σχ. 178.5)

Στην περιοχή 8 βρέθηκε ένα τμήμα από μια βάση (Ν1561) με τρεις βαθμίδες και μια μεγάλη 

κεντρική ορθογώνια οπή στο άνω μέρος. Έχει ύψος 0,19 μ. και ακανόνιστη κάτω επιφάνεια 

(Σχ. 178.6). Στην ίδια περιοχή, στο δωμάτιο 33, ήρθε στο φως αναποδογυρισμένη μια 

τετράγωνη βάση (Ν1580) μικρού ύψους με τρεις βαθμίδες και κερατόμορφες γωνίες. Στην 

άνω επιφάνεια της φέρει ένα γεωμετρικό, διακοσμητικό ανάγλυφο104 (Σχ. 178.7). Μία ακόμα 

τετράγωνη βάση (Ν 1581) με τρεις βαθμίδες βρέθηκε αναποδογυρισμένη στο δυτικό τοίχο του 

δωματίου 40 στην περιοχή 8.105 Οι τετράγωνες επιφάνειες στις γωνίες της βρίσκονται στο ίδιο 

επίπεδο με την άνω επιφάνειά της, όπου παρατηρείται ένα εγχάρακτο διακοσμητικό μοτίβο 

αποτελούμενο από πέντε κύκλους, στους οποίους είναι εγγεγραμμένες ροζέτες με έξι πέταλα 

{ό.π., 66) (Σχ. 178.8). Τέλος, στην περιοχή 22 βρέθηκε ένα σχεδόν τετράγωνο τεμάχιο 

(F6239), βαθμιδωτό μόνο κατά τη μια μεγάλη του πλευρά.106

Οι εσοχές και οι οπές στην άνω επιφάνεια των βάσεων υποδηλώνουν πιθανή χρήση τους για 

στήριξη σε αυτές άλλων αρχιτεκτονικών μελών. Οι βάσεις ήταν πιθανόν τοποθετημένες λίγο 

κάτω από το επίπεδο του εδάφους, οπότε και το κατώτερό τους τμήμα δεν ήταν ορατό, γι' 

αυτό και η κάτω επιφάνειά τους έμενε αλάξευτη και οι πλευρικές τους επιφάνειες ήταν μέχρι 

κάποιο ύψος αδρά λαξευμένες.

Στην Καλαβασό-'/Ι)/. Δημήτριος, στο κτίριο XII, νότια του κτιρίου X, βρέθηκε μια βαθμιδωτή 

βάση (South 1991, 136, πίν. ΧΧΙΧ:2). Ένα επίσης βαθμιδωτό τεμάχιο με μια μεγάλη διαμπερή 

οπή στη μέση ήρθε στο φως στο μικρό δωμάτιο με το πηγάδι και το λουτήρα στο κτίριο II 
στην ΆΚασσα-Παλιοταβέρνα.

102Στο άνω μέρος η βάση έχει διαστάσεις 0,42-0,466X0,285-0,298 μ. και στο κάτω μέρος 0,495X0,351- 
0,371 μ.

103Οι τρεις βαθμίδες της βάσης έχουν πλάτος από κάτω προς τα πάνω 0,03, 0,025, και 0,05μ. και ύψος 
0,115 μ., 0,025μ. και 0,05μ. αντίστοιχα. Στο κάτω μέρος η βάση έχει διαστάσεις 0,40X0,285μ., στο 
άνω μέρος 0,27X0,155 μ. και έχει ύψος 0,16 μ.

104Η βάση έχει μέγιστο μήκος 0,40μ., πλάτος 0,38 μ., ύψος 0,07 μ. και στο άνω μέρος της έχει 
διαστάσεις 0,23X0,23 μ.

105Έχει μήκος 0,31 μ., πλάτος 0,29 μ. και ύψος 0,12-0,15 μ.

10δΤο τεμάχιο αυτό έχει μήκος 0,22 μ., πλάτος 0,21 μ. και ύψος 0,07 μ. (Obrink 1979, 18, 72 εικ. 98).
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2.2.4.2. Ιερά κέρατα "καθοσιώσεως"108

Σε μερικούς χώρους λατρείας ήρθαν στο φως λίθινα ιερά κέρατα "καθοσιώσεως" που είχαν 

συμβολική σημασία και συνδέονταν με τη γονιμότητα της γης. Τέτοια παραδείγματα βρέθηκαν 

κυρίως σε υπαίθριες αυλές ιερών (στο Κίτιον-Καθαρή, στα ΚούκΚ\α-Παλα/'παφος και στη 

Μύρτου-Πηγάδες) και φαίνεται πως ήταν τοποθετημένα σε ιερούς βωμούς ή σε χαμηλές 

βάσεις.

Ένα ζεύγος ιερών κεράτων, με ύψος 0,48 μ. και πλάτος 0,36 μ. στη βάση και 0,43 μ. στο 

ανώτερο σημείο, ανασκάφηκε στο K\nov-Καθαρή, στο τέμενος Α, ανατολικά του ιερού βωμού 

(Karageorghis and Demas 1985, 128) (Σχ. 179.1, Φωτ. 103). Στο τέμενος Β βρέθηκαν, όχι

όμως στην αρχική τους θέση, δύο ακόμα λίθινα τεμάχια κεράτων, τα οποία, όταν

τοποθετηθούν μαζί, σχηματίζουν ιερά κέρατα (Karageorghis 1976α, 71) (Σχ. 179.2).

Στο “Ιερό της Αφροδίτης” στα Κούκλια ανασκάφηκαν δύο ζεύγη ιερών κεράτων, όχι στην 

αρχική τους θέση, τα οποία φαίνεται πως συνδέονταν με το ιερό. Η μορφή τους είναι 

παρόμοια με εκείνη των κεράτων που παρατηρήθηκαν στο Κίτιον στο τέμενος A (Maier 1974, 

137’ ό.π. 1976, 95) (Σχ. 180, Φωτ. 104).

Τέλος, στο υπαίθριο ιερό στη Μύρτου-Πηγάδες ήρθαν στο φως ιερά κέρατα "καθοσιώσεως" 

(τεμάχιο XLVIII), τα οποία σύμφωνα με τη γραφική αποκατάσταση του βωμού ήταν

τοποθετημένα πάνω στον ιερό βωμό (Σχ. 181). Το παράδειγμα αυτό της Μύρτου είναι

ακριβώς του ίδιου τύπου με το ζεύγος κεράτων που βρέθηκαν στο τέμενος Β στο Κίτιον- 

Καθαρή.

Τα ιερά κέρατα που βρέθηκαν στο νησί έχουν επίπεδα άνω άκρα και γενικά εμφανίζουν 

αρκετά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Η ευρεία διάδοση 

των κεράτων "καθοσιώσεως" στα ιερά της Ύστερης Χαλκοκρατίας υποδηλώνουν μία ενιαία 

λατρεία με κοινά σύμβολα,109 που πιθανόν να εισήχθη στο νησί από το χώρο του Αιγαίου και 

συγκεκριμένα από τη μινωική Κρήτη (βλ. επίσης 2.2.6.1).

2.2.4.3. Πελεκητές πέτρες με τετράγωνα βαθμιδωτά ανάγλυφα μοτίβα

Πολύ αξιόλογο είναι ένα τεμάχιο από πελεκητή πέτρα με ανάγλυφη διακόσμηση (Ν1033) που 

βρέθηκε σε δεύτερη χρήση στο δυτικό άκρο ενός τοίχου (F1073), ακριβώς δίπλα από το 

δωμάτιο που αναγνωρίστηκε ως λουτρό, στην περιοχή 8 στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Hult στο 

Astrom et al. 1977, 77). Έχει σχήμα σχεδόν ορθογώνιο, με διαστάσεις 0,58X0,2 μ. και πάχος

108Εκτεταμένες αναφορές στα κέρατα "καθοσιώσεως" κάνουν ο Μ. Λουλλουττής (Loulloupis 1973), ο R. 
Hagg (1989, 79), ο S. Hood (1986), ο Β. Rutkowski (1979, 226) και ο Μ Nilsson (1950, 165-194).

109 Η χρήση των ιερών κεράτων ως θρησκευτικών συμβόλων επιβεβαιώνεται και από την παρουσία 
του συμβόλου αυτού και στον κεραμικό διάκοσμο των αρχών του 12ου αι., όπου εμφανίζεται μαζί με 
άλλα αιγαιακά (κυρίως κρητικά) σύμβολα λατρείας, όπως οι διπλοί πελέκεις (Καραγιώργης 1991, 25, 
πίν.Χ:1). Σε ένα επίσης τεμάχιο μιας λίθινης λεκάνης, που βρέθηκε στην Πύλα-Κοκκινόκρεμμος 
παρατηρούνται ανάγλυφα κέρατα "καθοσιώσεως" (Karageorghis 1976β, 76-78) (Σχ. 182).
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0,15 μ. Η κυρίως διακόσμηση βρίσκεται στη μία από τις μεγάλες επιφάνειες του και 

περιλαμβάνει πέντε ορθογώνιες εσοχές, με βαθμιδωτές πλευρές, μια μεγάλου μεγέθους στο 

κάτω μέρος (0,28X0,19 μ.) και τέσσερις μικρότερες, σχεδόν τετράγωνες (0,11X0,11 μ.), 

τοποθετημένες σε δύο σειρές στο άνω μέρος. Η πρώτη σειρά των τετράγωνων εσοχών φέρει 

στο εσωτερικό τρεις παράλληλες οριζόντιες ανάγλυφες ταινίες. Κάθε στενή πλαϊνή μεγάλη 

παρειά έχει δύο ορθογώνιες εσοχές, η ύπαρξη των οποίων δημιουργεί περιμετρικά 

προεξέχοντα πλαίσια. Το τεμάχιο αυτό φαίνεται πως αρχικά ήταν ελεύθερα τοποθετημένο, 

αφού έφερε διακόσμηση σε τρεις από τις πλευρές του. Η εσοχή που παρατηρήθηκε στην 

άνω στενή του πλευρά ίσως εξυπηρετούσε την τοποθέτηση στο άνω μέρος ενός 

αντικειμένου. Η εκτέλεση της διακόσμησης έγινε βάσει ενός καννάβου (ό.π. 1977, 150-157) 

(Σχ. 183).

Ένα παρόμοιο τεμάχιο με ανάγλυφη διακόσμηση του ίδιου τύπου, με τέσσερις τετράγωνες 

εσοχές (0,15X0,15 μ.), βρέθηκε στο ιερό της Μύςπου-Πηγάδες και πιθανόν να ήταν 

τοποθετημένο στο άνω μέρος του βαθμιδωτού βωμού (Σχ. 184). Παρά την ύπαρξη μερικών 

διαφορών όσον αφορά το μέγεθος και τις αναλογίες, τα δύο αυτά αρχιτεκτονικά μέλη - που 

βρέθηκαν στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ και στη Μύρτου-Πηγάδες - έχουν την ίδια σύλληψη και 

πιθανόν να εκτελέστηκαν από τον ίδιο τεχνίτη. Ένα ακόμα παρόμοιο τεμάχιο βρέθηκε στην 

Άλασσα και έφερε ένα ανάγλυφο μοτίβο σε σχήμα σταυρού.

Η διακόσμηση αυτή με τα βαθμιδωτά ορθογώνια ίσως να αντιγράφει μοτίβα σε ξύλινα 

θυρώματα (ό.π., 151). Το ιδιότυπο τεμάχιο του Χαλά Σουλτάν Τεκκέ ίσως παρίστανε 

πρόσοψη οικίας με βαθμιδωτά πλαίσια θυρωμάτων, αλλά φαίνεται πιθανότερο να είχε κάποια 

συμβολική σημασία και να συνδεόταν με έναν ιερό χώρο, όπως το αντίστοιχο παράδειγμα στη 

Μ ύρτου-Πηγάδες.

2.2.4.4. Αλλες μονολιθικές κατασκευές

2.2.4.4.1. Ελαιοπιεστήρια

Σε διάφορους εργαστηριακούς χώρους παραγωγής λαδιού της Ύστερης Χαλκοκρατίας 

παρατηρήθηκαν μονολιθικά ελαιοπιεστήρια. Τα πιεστήρια είχαν συνήθως ορθογώνιο και πιο 

σπάνια κυκλικό σχήμα με ελαφρώς υπερυψωμένα τοιχώματα και βρίσκονταν συνήθως 

τοποθετημένα πάνω σε κτιστά θρανία σε άμεση γειτνίασή με αγγεία αποθήκευσης λαδιού.

Στο Μαρώ\ι\-Βούρνες, σε ένα μικρό σχετικά δωμάτιο (δωμάτιο 4) ενός επιβλητικού δημόσιου 

κτιρίου μεγάλων διαστάσεων, ήρθε στο φως ένα μεγάλο μονολιθικό πιεστήριο αποτελούμενο 

από μία επίπεδη πλάκα (1,06X0,87 μ.) που φέρει κανάλια, τα οποία συναντιούνται σε μια 

προεξοχή για εκροή του υγρού (Cadogan 1984, 8' Hadjisawas 1992, 21) (Φωτ. 105).

Ένα μονολιθικό αβαθές πιεστήριο με προχοή βρέθηκε επίσης στην Καλαβασό-'/Ι)/. 

Δημήτριος, στο δωμάτιο Α.10 ενός κτιριακού συγκροτήματος μικρών σχετικά διαστάσεων 

(South 1980, 40-41, εικ. 5, πίν. Vll:2' Hadjisawas 1992, 24). Στην ίδια θέση, στη
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νοτιοανατολική γωνιά της περιοχής 125, ήρθε στο φως ένα ακόμα πιεστήριο χωρίς προχοή 

(South 1980, 43, εικ. 6).

Στη Μύρτου-Πηγάδες, στο μικρό δωμάτιο 27, πάνω σε ένα θρανίο ήρθε στο φως ένα 

μονολιθικό πιεστήριο με μεγάλη προχοή. Κάτω από την προχοή παρατηρούνται τεμάχια ενός 

λίθινου αγγείου τοποθετημένου σε ένα κοίλωμα (Du Plat Taylor et a l 1957, 11 εκ. 7, πιν. Illc).

Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, στην περιοχή 8, στη βορειοανατολική γωνιά ενός δωματίου, πάνω 

σε ένα θρανίο βρέθηκε ένα πιεστήριο, σχεδόν κυκλικού σχήματος, με εξωτερική διάμετρο 

1,12 μ. και εσωτερική 0,68 μ., με ελαφρώς υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος και τριγωνική 

προχοή (Astrom 1985α, πίν. IX. 1' Hadjisawas 1992, 25, 26 εικ. 45) (Φωτ. 106).

Λίθινα πιεστήρια με προχοή, αυτοτελή ή τεμαχισμένα, βρέθηκαν επίσης στην Έγκωμη 

(Dikaios 1969, 22, 41, 43, 50, 51, 53, 54, 59, 63, 98, 99, 101, 109' Courtois et a l 1986, 

πίν. V.2' Hadjisawas 1992, 24), στο Κοΰρ\ον-Παμπούλα (Daniel 1938, εικ. 2,3' Hadjisawas 

1992, 23), στο Κίτιον στην περιοχή II (Hadjisawas 1992, 23) (Σχ. 185), στο Απλίκι- 

Καραμάλος (Du Plat Taylor 1952, 163' Hadjisawas 1992, 25), στην 'ΑΚασσα-Πάνω 

Μαντηλάρης (Had\\sa\vas 1992, 33 εικ. 40) κ.α.

2.2.4.4.2. Δεξαμενές - Λεκάνες

Σε δημόσια κτίρια της Ύστερης Χαλκοκρατίας ήρθαν στο φως λίθινες δεξαμενές ή λεκάνες. 

Στην Καλαβασό-VI)/. Δημήτριος; δυτικά του κτιρίου X, ανασκάφηκε μία εντυπωσιακή 

μονολιθική δεξαμενή που εξυπηρετούσε την παραγωγή λαδιού (Φωτ. 107). Έχει σχεδόν 

ορθογώνιο σχήμα, χωρητικότητα 2065 λίτρα και βάρος 2,6 τόνους, με εξωτερικές διαστάσεις 

1,90X1,16 μ., εσωτερικές 1,60X0,93 μ. και βάθος 1,2 μ. Στο άνω μέρος φέρει οριζόντιο χείλος 

πάχους 0,116 μ. Στο εξωτερικό της παρατηρούνται μερικές προεξοχές που ίσως διευκόλυναν 

τη μεταφορά της. Το εσωτερικό άνω τμήμα των παρειών της είναι πολύ λείο και εντελώς 

κατακόρυφο, ενώ το κάτω μέρος είναι πιο ακανόνιστο και πλαταίνει, με αποτέλεσμα η 

δεξαμενή στο κάτω μέρος να είναι κατά 0,10 μ. μεγαλύτερη απ' ό,τι στο άνω μέρος. Η βάση 

της είναι ελαφρώς καμπύλη, εμφανίζει μικρές εσοχές και στο μέσο φέρει μια μεγάλη κυκλική 

οπή διαμέτρου 0,34μ και βάθους 0 ,10μ. (South 1991, 134" ό.π. 1992, 137).

Μια πιθανή δεξαμενή από πελεκητή πέτρα, πολύ απλούστερη και λιγότερο εντυπωσιακή από 

το παράδειγμα στην Καλαβασό, βρέθηκε στο τέμενος του "Ιερού της Αφροδίτης" στα Κούκλια 

(Φωτ. 108). Αποτελείται από μία ορθογώνια, οριζόντια λίθινη πλάκα που έφερε ένα στενό 

ελαφρώς υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος. Πιθανόν να εξυπηρετούσε λατρευτικούς 

καθαρμούς και τελετές σχετιζόμενες με την καθαρτική ιδιότητα του νερού. Η κατασκευή αυτή 

έχει θεωρηθεί και ως πιθανή τράπεζα προσφορών (Maier 1976, 95' ό.π. 1977, 137).

2.2.4.4.3. Στόμια ττηγαδιών

Σε οικισμούς κυρίως της Ύστερης Χαλκοκρατίας ήρθαν στο φως μονολιθικά στόμια πηγαδιών 

(και στερνών) ή στόμια αποτελούμενα από δύο ή τρεις πελεκητές πέτρες.
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Στη Νιτοβίκλα βρέθηκε ένα μονολιθικό κυκλικό στόμιο διαμέτρου 1,50 μ. και πάχους 0,20 μ., 

με κυκλική οπή διαμέτρου 0,50 μ. Το λίθινο αυτό στόμιο πιθανόν να ήταν αρχικά 

τοποθετημένο στο στόμιο μιας στέρνα στο εσωτερικό ενός δωματίου που οριζόταν από τους 

τοίχους 13, 14 και 15 (Sjoqvist στο Gjerstad e ta i 1934, 387-388).

Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, στην περιοχή 8, κοντά στο δωμάτιο λουτρού (δωμάτιο 1), ήρθαν 

στο φως τα τεμάχια του στομίου ενός πηγαδιού (F1057). Ήταν σχεδόν τετράγωνο με 

στρογγυλεμένες γωνίες, με διαστάσεις 1,17X1,17μ., πάχος 0,12 μ. και με διάμετρο κεντρικής 

οπής 0,40-0,43 μ. (Σχ. 186). Το λίθινο αυτό τεμάχιο φαίνεται πως βρισκόταν τοποθετημένο 

πάνω από τον κατακόρυφο λάκκο - πηγάδι του δωματίου 1 (Hult στο Astrom et a ! 1977, 76- 

77' Hult 1978, 29). Στον ίδιο χώρο, στα δωμάτια 2 και 7b, βρέθηκαν δύο ακόμα τεμάχια που 

πιθανόν να ανήκαν σε στόμια πηγαδιών (Obrink 1979, 18, 72 εικ. 99).

Στην Έγκωμη, τα στόμια πηγαδιών που βρέθηκαν ήταν συνήθως κυκλικά, τετράγωνα ή 

ορθογώνια και σπανιότερα εξαγωνικά (Dikaios 1969, 207), με άνοιγμα διαμέτρου περίπου 

0,50 μ. και αντιστοιχούσαν σε πηγάδια διαμέτρου 0,80 μ. και βάθους 1,20-1,50 μ. (Courtois et 

at. 1986, 56). Τέτοια παραδείγματα βρέθηκαν κυρίως στην περιοχή III (Dikaios 1969, 38, 50, 

96, 148).

Στο Κπ\ον-Καθαρή, το ορθογώνιο πηγάδι που ήρθε στο φως στη βορειοδυτική γωνιά της 

αυλής του ναού 4, είχε στόμιο διαστάσεων 0,65X0,75 μ., κατασκευασμένο από τρεις 

πελεκητές πέτρες μεγάλου μεγέθους (Karageorghis and Demas 1985, 72).

2.2.5. Σύνθεση πελεκητής πέτρας (συστήματα τοιχοποιίας - διαμόρφωση 
δαπέδων και οροφών)

2.2.5.1. Συστήματα τοιχοποιίας

Ανάλογα με το σχήμα της πελεκητής πέτρας και τον τρόπο δόμησής της, οι τοιχοποιίες 

χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Στην Κύπρο κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία γίνεται 

πάντοτε χρήση πελεκητής πέτρας με ορθογώνια την εξωτερική της όψη. Διακρίνονται κυρίως 

δύο συστήματα τοιχοδομίας: τοποθέτηση πελεκητής πέτρας σε διαδοχικές στρώσεις και 

χρήση ορθοστατών.

Στους οικισμούς της Ύστερης Χαλκοκρατίας κατά τη δόμηση σε διαδοχικές στρώσεις, οι 

στρώσεις είναι κατά κανόνα οριζόντιες, οι πέτρες έχουν άνισο μήκος και η κάθε διαδοχική 

στρώση δεν εμφανίζει πάντοτε το ίδιο ύψος. Συχνά στη δόμηση αυτή παρεμβάλλονται 

διάτονες (μπατικές) πέτρες, δηλ. πέτρες οι οποίες τοποθετούνται εγκάρσια στον τοίχο και 

έχουν πλάτος όσο και το πάχος του τοίχου ή λίγο μικρότερο. Οι πέτρες αυτές προσδίδουν 

καλύτερη συνοχή και μεγαλύτερη κατασκευαστική σταθερότητα στους τοίχους.
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Η δόμηση με τη βοήθεια ορθοστατών110 είναι ο πιο διαδομένος τρόπος δόμησης που 

παρατηρείται στο νησί κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία. Κατά τη μέθοδο αυτή γίνεται χρήση 

πελεκητής πέτρας μικρού πάχους, όρθια τοποθετημένης πάνω σε οριζόντιους λίθους. Πάνω 

από τους ορθοστάτες συνήθως, τοποθετείται η ανωδομή, αφού παρεμβληθεί σε μερικές 

περιπτώσεις μια στρώση οριζόντιων πλακών.

Δυστυχώς, ελάχιστες στρώσεις έχουν διατηρηθεί στην τοιχοποιία με πελεκητή πέτρα των 

κτιρίων της Ύστερης Χαλκοκρατίας. Συνήθως σώζεται μόνο η κατώτερη στρώση πέτρας, με 

λίγες περιπτώσεις διατήρησης δύο στρώσεων και πολύ σπάνια περισσότερων, με 

αποτέλεσμα η διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τους τρόπους δόμησης να γίνεται με 

κάποιες επιφυλάξεις.

2.2.5.1.1. Δόμηση σε διαδοχικές στρώσεις

Δόμηση σε διαδοχικές στρώσεις παρατηρήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις στην αρχιτεκτονική 

της Ύστερης Χαλκοκρατίας. Η πρωιμότερη δόμηση πελεκητής πέτρας σε διαδοχικές 

στρώσεις εμφανίζεται στη Νιτοβίκλα σε γωνίες ή άκρα τοίχων (Sjoqvist στο Gjerstad et at 

1934, 375).

Στο Κ\τ\ον-Καθαρή, στις τρεις εμφανείς όψεις των πύργων του τείχους της Υστερης 

Χαλκοκρατίας ΙΙΓ, παρατηρείται χρήση διαδοχικών στρώσεων πελεκητού ασβεστιτικού 

ψαμμίτη του σχηματισμού Λευκωσίας-Αθαλάσσας, σχεδόν ίσου ύψους αλλά ποικίλου μήκους 

(Karageorghis and Demas 1985, 35). Ο πύργος Α διατηρεί μόνο τρεις διαδοχικές στρώσεις 

(ό.π., πίν. LXV:4, πίν. LXVI: 1), ενώ ο πύργος Β επτά στρώσεις (Σχ. 187). Μερικές πέτρες 

είναι τοποθετημένες ακανόνιστα, δρομικά και διάτονα.

Στην Καλαβασό-'/V- Δημήτριος, το δυτικό άκρο του βορειοδυτικού τοίχου του κεντρικού 

αιθρίου (S.263) του κτιρίου X εμφανίζει τέσσερις διαδοχικές στρώσεις πελεκητών 

ασβεστιτικών ψαμμιτών του σχηματισμού Πάχνας, διαφορετικού ύψους και πλάτους 

(Φωτ. 109). Στη Μάα-Παλαιόκαστρο, η νότια όψη του κτιρίου I διατηρεί σε ορισμένα σημεία 

δύο διαδοχικές στρώσεις ασβεστιτικού ψαμμίτη του σχηματισμού Λευκωσίας-Αθαλάσσας, 
περίπου ισοϋψείς (0,30 μ. και 0,33 μ.) (Karageorghis and Demas 1988, 10). Στην Άλασσα- 

Παλιοταβέρνα, στο δυτικό εξωτερικό τοίχο του κτιρίου II παρατηρούνται δύο διαδοχικές 

ισοϋψείς στρώσεις (με ύψος: 0,60 μ.) ασβεστιτικού ψαμμίτη του σχηματισμού Πάχνας, 

ποικίλου μήκους (Φωτ. 110). Το νότιο τμήμα της τοιχοποιίας εδράζεται σε μία οριζόντια 

στρώση πελεκητής πέτρας, ενώ το βόρειο τμήμα, που ανήκει πιθανόν σε μεταγενέστερη 

φάση, εδράζεται κατευθείαν στο σκληρό βράχο (Σχ. 161).

Δόμηση σε διαδοχικές ανισοϋψείς στρώσεις παρατηρείται και στην αναπαράσταση του ιερού 

βωμού που βρέθηκε στη Μΰριου-Πηγάδες (Φωτ. 111). Το ύψος των διαδοχικών σειρών της

110Ορθοστάτης ονομάζεται η όρθια τοποθετημένη πέτρα, μικρού σχετικά πάχους, που έχει συνήθως 
μεγαλύτερο ύψος από πλάτος. Συχνά όμως γίνεται και χρήση του όρου αυτού για πέτρες μικρού 
πάχους που είναι τοποθετημένες έτσι ώστε το ύψος να είναι μικρότερο από το μήκος τους.
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πελεκητής πέτρας μειώνεται προς τα πάνω ως εξής: πρώτη στρώση 0,82 μ., δεύτερη 

στρώση 0,60 μ., τρίτη στρώση 0,45 μ. και τέταρτη 0,35 μ. (Du Plat Taylor et at. 1957, 15-16).

Στο “Ιερό της Αφροδίτης” στα ΚούκΚ\α-Παλαίπαφος, ο νότιος τοίχος του ναού αποτελείται από 

δύο διαδοχικές στρώσεις από ασβεστιτικό ψαμμίτη του σχηματισμού Πάχνας, ύψους 0,28 μ. 

και 0,24 μ. αντίστοιχα. Παλαιότερα διατηρούσε και τρίτη στρώση πελεκητής πέτρας (Σχ. 162). 

Οι τρεις αυτές στρώσεις ίσως αποτελούσαν τη βάση του ναού. Στο δυτικό τοίχο του ιερού 

τεμένους παρατηρείται ένα πιο ακανόνιστο σύστημα δόμησης. Η βάση του αποτελείται από 

οριζόντια τοποθετημένες πέτρες, πάνω στις οποίες βρίσκονται τοποθετημένοι οι τεράστιοι 

ορθοστάτες. Η οριζόντια αυτή βάση, σε ορισμένα σημεία διαμορφώνεται από μια στρώση 

πέτρας μεγάλου σχετικά ύψους. Σε μερικά όμως σημεία το ύψος της στρώσης αυτής 

καταλαμβάνεται από δύο διαδοχικές στρώσεις πέτρας, μικρότερου ύψους, ενώ αλλού 

εμφανίζονται τρεις ή περισσότερες σειρές μερικώς λαξευμένης πέτρας. Οι πέτρες της βάσης 

βρίσκονται οριζόντια τοποθετημένες καταλαμβάνοντας συνήθως όλο το πάχος του τοίχου 

(Σχ. 188).

Δόμηση σε δύο ή τρεις διαδοχικές στρώσεις παρατηρείται συχνά στην τοιχοποιία των κτιρίων 

στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ. Οι ασβεστιτικοί ψαμμίτες του σχηματισμού Λευκωσίας-Αθαλάσσας 

που χρησιμοποιούνται στις τοιχοποιίες είναι πάντοτε άνισου μήκους και οι στρώσεις είναι 

συνήθως ανισοϋψείς και πιο σπάνια ισοϋψείς. Ο ανατολικός τοίχος του αιθρίου (δωμάτιο 23) 

του κτιρίου C διατηρεί τρεις διαδοχικές στρώσεις, με ύψος 0,31 μ., πάνω σε μία ελαφρώς 

προεξέχουσα οριζόντια στρώση, η οποία δύσκολα διακρίνεται (Σχ. 189, Φωτ. 112). Το μήκος 

των τεμαχίων της πελεκητής πέτρας κυμαίνεται από 0,48 μ. μέχρι 0,75 μ. Οι περισσότερες 

πέτρες είναι τοποθετημένες δρομικά κατά μήκος της όψης του τοίχου, ενώ μερικές είναι 

εγκάρσια τοποθετημένες (μπατικές), χωρίς όμως αυτές να καταλαμβάνουν όλο το πάχος του 

τοίχου (Astrom 1985β, 181' ό.π., 1986, 12). Ο δυτικός τοίχος του αιθρίου C (δωμάτιο 23) και 

ο νότιος τοίχος του δωματίου 34 διατηρούν δύο ή τρεις ισοϋψείς στρώσεις πέτρας (0,30- 

0,33 μ.). Στην τοιχοποιία ενός μικρού δωματίου λουτρού (δωμάτιο 28) παρατηρούνται δύο 

στρώσεις πέτρας μικρού πάχους 0,10-0,15 μ., όρθια τοποθετημένης (σε αντίθεση με το 

κάπως μεγαλύτερο πάχος (0,20 μ.) της πέτρας των υπόλοιπων τοίχων). Οι διαδοχικές αυτές 

στρώσεις της τοιχοποιίας βρίσκονται και πάλι πάνω σε μία οριζόντια προεξέχουσα βάση, που 

ίσως αποτελεί κατάλοιπο της τεχνικής των ορθοστατών (Σχ. 190).111

Στην Έγκωμη παρατηρούνται αρκετές περιπτώσεις διατήρησης δύο ή τριών διαδοχικών 

στρώσεων πελεκητής πέτρας, πάνω σε θεμέλιο από αργολιθοδομή. Τέτοια παραδείγματα 

αποτελούν ο νότιος και ο δυτικός τοίχος του αιθρίου 64 (Dikaios 1969, 178, πίν. 29.4) του 

Ashlar Building στην περιοχή I και ο βόρειος τοίχος της οικίας 67 στην περιιοχή III (Dikaios 

1969, 79) κ.ά. Στην Έγκωμη, σε μερικές περιπτώσεις διατηρείται μια μόνο στρώση πέτρας. 

Κατά την αρχική κατασκευή ίσως προϋπήρχαν και άλλες στρώσεις που δε διατηρήθηκαν.

111Στην περιγραφή του δυτικού τοίχου του αιθρίου Β (δωμάτιο 12) ο ανασκαφέας ονομάζει τις 
διαδοχικές στρώσεις της πελεκητής πέτρας ορθοστάτες λόγω ίσως της τοποθέτησής τους σε 
προεξέχουσα βάση, μια τεχνική που χρησιμοποιείται στη δόμηση με ορθοστάτες (Astrom 1986, 11).
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Στην περίοδο της ανακατασκευής του κτιρίου οι ωμόπλινθοι σε πολλές περιπτώσεις 

τοποθετήθηκαν κατευθείαν στην πρώτη στρώση των οριζόντιων λίθων (ό.π., 174).

Στους τάφους από πελεκητή πέτρα που ανασκάφηκαν στην Έγκωμη, παρατηρούνται τρεις ή 

τέσσερις διαδοχικές ανισοϋψείς στρώσεις πελεκητής πέτρας ποικίλου μήκους. Στο τάφο 1394 

(που έφερε στο φως η Γαλλική Αποστολή) οι στρώσεις γίνονται πιο ακανόνιστες και σε 

μερικές περιπτώσεις δύο διαδοχικές στρώσεις καταλαμβάνουν το ύψος μιας πέτρας (Courtois 

e ta /  1986, 24-26' Westholm 1939, 42-43' Sjoqvist 1940, 22) (Σχ. 191).

Σε όλες σχεδόν τις τοιχοποιίες η δόμηση σε διαδοχικές στρώσεις φαίνεται πως περιοριζόταν 

στη βάση των κτιρίων και δεν επεκτεινόταν σε ολόκληρο το ύψος τους. Αυτό υποδηλώνει 

συχνά και η επίπεδη διαμόρφωση της ανώτερης στρώσης που διευκόλυνε την τοποθέτηση 

της ανωδομής από ωμόπλινθους. Εξαίρεση αποτελούν μερικές μικρές κατασκευές όπως ιεροί 

βωμοί και τάφοι, οι οποίοι είναι κτισμένοι εξολοκλήρου με τη χρήση διαδοχικών στρώσεων 

πελεκητής πέτρας.

2.2.5.1.2. Δόμηση με ορθοστάτες

Στην κατασκευή των περισσότερων τοίχων στις διάφορες θέσεις της Ύστερης Χαλκοκρατίας 

ΙΙΓ και ΙΙΙΑ, εφαρμόστηκε σε πολύ ευρεία κλίμακα η μέθοδος των ορθοστατών. Τέτοια 

παραδείγματα παρατηρούνται κυρίως στην Έγκωμη, στο Κίτιον, στην Άλασσα- 

Παλιοταβέρνα; στην Καλαβασό-Ά γ. Δημήτριος, στο Μα,ρών\-Βούρνες, στο “Ιερό της 

Αφροδίτης" στα ΚοΰκΚ\α-Παλαίπαφος κ.α. Ένα πρώιμο παράδειγμα της τεχνικής αυτής 

αποτελεί η διαμόρφωση της εισόδου του φρουρίου της Νιτοβίκλας (Σχ. 165).

Στην ΚαΚαβασό-Άγ. Δημήτριος, στο κτίριο X, η κατασκευή των τοίχων γινόταν κυρίως με τη 

βοήθεια ορθοστατών πάνω σε μία οριζόντια στρώση πελεκητής πέτρας. Ο δυτικός τοίχος 

(S.267) της κύριας αποθηκευτικής αίθουσας διατηρεί την κατώτερη στρώση της πελεκητής 

πέτρας της ανατολικής του όψης που αποτελείται από οριζόντια τοποθετημένους ογκόλιθους, 

μήκους μέχρι 3 ,18μ., ασβεστιτικού ψαμμίτη του σχηματισμού Πάχνας. Η επόμενη στρώση 

των ορθοστατών, από το ίδιο πέτρωμα, ήταν τοποθετημένη σε μικρή υποχώρηση από το 

πρόσωπο της προηγούμενης στρώσης. Αυτό φαίνεται από μια χρωματική διαφοροποίηση 

κατά μήκος της άνω επιφάνειας των λίθων, που δημιουργεί ταινία πλάτους περίπου 0,10 μ. 

(South 1984β, 22-23). Ένας μόνο ορθοστάτης της ανατολικής όψης και δύο της δυτικής 

διατηρούνται στην αρχική τους θέση (Φωτ. 113). Ο τοίχος (S.299) της βόρειας αποθηκευτικής 

αίθουσας και ο ανατολικός τοίχος (S.254) του δωματίου Α.160 διατηρούν και στις δύο όψεις 

τους μόνο την κατώτερη στρώση της πελεκητής πέτρας.

Στο Μαρών\-Βούρνες, λόγω της διατήρησης σε όλες σχεδόν τις τοιχοποιίες μόνο της 

κατώτερης στρώσης της πελεκητής πέτρας, οι πληροφορίες για την κατασκευή του άνω 

τμήματος είναι ελάχιστες. Ορισμένες όμως ενδείξεις υποδηλώνουν τη χρήση ορθοστατών 

(Cadogan 1986, 42' ό.π., 1984, 8' ό.π., 1987, 81, πίν. ΧΧΙΙΙ:4). Σε μια περίπτωση (τοίχος Ζ) 

παρατηρείται ένα τμήμα ορθοστάτη από ασβεστιτικό ψαμμίτη του σχηματισμού Πάχνας, 

τοποθετημένο 0 ,03μ. πιο μέσα από το μέτωπο της πελεκητής πέτρας της βάσης (ό.π. 1983,
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ττίν. XXIII: 1). Στην άνω επιφάνεια μερικών οριζόντια τοποθετημένων τεμαχίων πελεκητής 

πέτρας (της νοτιοδυτικής γωνίας του κτιρίου) παρατηρείται κατά μήκος των δύο εμφανών 

μετώπων τους μια στενή ταινία κάπως διαφορετικού χρώματος, πλάτους γύρω στα 0,07 μ., 

που όριζε το σημείο τοποθέτησης των ορθοστατών (Φωτ. 114).

Στην 'Αλασοα-Παλιοταβέρνα, οι περισσότεροι τοίχοι του κτιρίου II ακολουθούν το σύστημα 

των ορθοστατών. Οι ορθοστάτες βρίσκονται τοποθετημένοι συνήθως πάνω σε μία οριζόντια 

στρώση πελεκητής πέτρας η οποία εδράζεται είτε πάνω σε αργολιθοδομή είτε κατευθείαν στο 

βράχο (Φωτ. 115). Ο νότιος εξωτερικός τοίχος του δωματίου με την κεντρική εστία διατηρεί 

και στις δύο όψεις του την κατώτερη στρώση πελεκητού ασβεστιτικού ψαμμίτη του 

σχηματισμού Πάχνας. Το μήκος της μεγαλύτερης πέτρας φτάνει τα 4.87 μ. Στο ανατολικό του 

άκρο διατηρεί δύο τεμάχια ορθοστατών που βρίσκονται 0,06 μ. μέσα από το μέτωπο της 

κατώτερης στρώσης της πελεκητής πέτρας (Hadjisawas 1994, 108). Ο βόρειος τοίχος του 

δωματίου αυτού, στη νότια εσωτερική του πλευρά διατηρεί τρεις από τους ορθοστάτες οι 

οποίοι είναι τοποθετημένοι 0,04 μ. μέσα από το μέτωπο της πελεκητής πέτρας της βάσης 

(ό.π). Στην περίπτωση των γωνιακών ορθοστατών παρατηρείται η ίδια υποχώρηση και από 

τα δύο μέτωπα και δημιουργείται έτσι στην οριζόντια στρώση της πέτρας μια προεξέχουσα 

ταινία σε σχήμα Γ. Ορθοστάτες διατηρούνται και σε αρκετούς τοίχους στο βόρειο τμήμα του 

κτιρίου, ως επίσης και στην τοιχοποιία της αποθηκευτικής αίθουσας. Σε μερικές πέτρες της 

βάσης φαίνεται καθαρά η γραμμή τοποθέτησης των ορθοστατών, όταν αυτοί δε σώζονται. Η 

κατώτερη στρώση της πέτρας δημιουργεί συνήθως ένα οριζόντιο επίπεδο τοποθέτησης των 

ορθοστατών, ενώ παρατηρούνται και μερικές περιπτώσεις (νότιος και ανατολικός τοίχος του 

δωματίου με τα κανάλια), όπου οι δύο στρώσεις πελεκητής πέτρας των δύο απέναντι 

παρειών του τοίχου δε βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, αλλά εμφανίζουν διαφορά στάθμης από 

0,05 μέχρι 0,20 μ.

Στα ΚοΰκΚ\α-Παλαίπαφος, στην κατασκευή του περιμετρικού τοίχου του τεμένους 

παρατηρείται ευρεία χρήση ορθοστατών από ασβεστιτικό ψαμμίτη του σχηματισμού Πάχνας. 

Ο δυτικός και ένα τμήμα του νότιου τοίχου διατηρούν τους τεράστιους ορθοστάτες, μερικοί 

από τους οποίους έχουν μήκος 4 ,70μ., ύψος 2,05 μ. και πάχος 0,90 μ. και βρίσκονται 

τοποθετημένοι πάνω σε οριζόντιες πέτρες από το ίδιο αλλά πιο χοντρόκοκκο πέτρωμα (Elsey 

Smith στο Gardner et ai. 1888, 194' Maier 1975, 77) (Σχ. 188).

Στην Έγκωμη παρατηρείται ευρεία χρήση ορθοστατών στην κατασκευή κυρίως του Ashlar 

Building (Φωτ. 116), του B£timenf\Q  και του Ba timent aux Orthostates.

Στο Ashlar Building, η τοιχοποιία του δυτικότερου τμήματος της κεντρικής αίθουσας (τοίχοι 

10-12) αποτελείται από ένα θεμέλιο ύψους 1 μ. από αργολιθοδομή, μία ενδιάμεση στρώση 

από οριζόντια τοποθετημένες πέτρες ύψους 0,23 μ., και πάνω σε αυτές δύο παράλληλες 

σειρές όρθιων πελεκητών πλακών - ορθοστατών112 (ύψους 0,70-0,85 μ. και μήκους 0,50-

112Οι ορθοστάτες στην περίπτωση αυτή αποτελούνται από πλήρως πελεκητές πλάκες. Το ίδιο ισχύει 
και για τους ορθοστάτες του Bailment 18στην Έγκωμη.
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1,10 μ. κατά μήκος των παρειών του τοίχου με ένα ενδιάμεσο κενό. Πάνω στους ορθοστάτες, 

ετοποθετείτο μία οριζόντια στρώση λεπτών πλακών (πάχους 0,20 μ.) για τη γεφύρωση του 

μεταξύ τους κενού (Dikaios 1969, 175). Η διαμόρφωση αυτή εξασφάλιζε μεγαλύτερη 

σταθερότητα στην οικοδομή και δημιουργούσε ένα οριζόντιο επίπεδο τοποθέτησης της 

ανωδομής, αποτελούμενης συνήθως από ωμόπλινθους. Οι οριζόντιες πλάκες διατηρούνται 

μόνο σε μερικούς τοίχους (τοίχος 12), ενώ έχουν μετακινηθεί από τους περισσότερους (τοίχοι 

10 και 11), με αποτέλεσμα οι στρώσεις από ωμόπλινθους να βρίσκονται τοποθετημένες 

κατευθείαν στους ορθοστάτες. Κάποτε διατηρείται μόνο μια σειρά ορθοστατών (ό.π., 175, 

192). Παρόμοια είναι και η κατασκευή της τοιχοποιίας (τοίχοι 3, 4, και 9) νότια της κεντρικής 

αίθουσας (Σχ. 192-194). Με τη χρήση ορθοστατών ήταν επίσης κατασκευασμένη και η νότια 

κύρια όψη του κτιρίου (ό.π., 180-181).

Η νότια όψη του B&timent 18, που διατηρεί σε μεγάλο ποσοστό την τοιχοποιία από πελεκητή 

πέτρα, αποτελείται από ένα θεμέλιο από αργούς λίθους πάνω στο οποίο τοποθετείται μια 

στρώση πελεκητής πέτρας για οριζοντίωση και στη συνέχεια οι τρεις κύριες στρώσεις της 

τοιχοποιίας (Σχ. 195). Η πρώτη αποτελείται από ένα μεγάλο ογκόλιθο, που φέρει δύο 

εγκοπές στο άνω μέρος, πάνω στον οποίο τοποθετείται η δεύτερη στρώση αποτελούμενη 

από δύο όρθια τοποθετημένες πλάκες (ορθοστάτες), με ένα κενό μεταξύ τους το οποίο 

πιθανόν να γέμιζε με χώμα. Οι όρθιες αυτές πλάκες συνδέονταν στο άνω μέρος με τη βοήθεια 

οριζόντιων πλακών (Schaeffer 1952, 243-244). Η τεχνική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την 

επίτευξη καλής θερμομόνωσης και ηχομόνωσης καθώς και μιας μεγαλύτερης ελαστικότητας 

της τοιχοποιίας, απαραίτητης σε περιόδους σεισμών. Η επιλογή χρήσης της τεχνικής αυτής 

πιθανόν να έγινε από εμπειρία μετακινήσεων του εδάφους κατά τη διάρκεια σεισμών. 

Επιπλέον, μέσα στο ενδιάμεσο κενό των ορθοστατών πιθανόν να ετοποθετείτο ένα δοκάρι, 

δημιουργώντας έτσι ένα είδος ξυλοδεσιάς (σενάζ) για καλύτερη στερέωση της κατασκευής 

(ό.π., 245).

Στο Batiment aux Orthostates παρατηρείται μία οριζόντια στρώση πέτρας που δημιουργούσε 

μία ελαφρώς προεξέχουσα βάση της τοιχοποιίας, πάνω στην οποία τοποθετούνταν δύο 

σειρές ορθοστατών μικρού πάχους και ύψους μεγαλύτερου του μήκους τους. Η εσωτερική 

σειρά των ορθοστατών είχε μικρότερο ύψος (Pelon and Lagarce 1973, 106-107) (Σχ. 196). 
Χρήση ορθοστατών έγινε και στην κατασκευή ενός τάφου από πελεκητή πέτρα στο 

οικοδομικό τετράγωνο 3Ε, ο οποίος διαφέρει από τους υπόλοιπους κτιστούς τάφους που 

είναι κτισμένοι με πελεκητές πέτρες σε διαδοχικές στρώσεις (Pelon et at. 1971, 324) 

(Σχ. 197).

Ευρεία χρήση ορθοστατών από ασβεστιτικό ψαμμίτη του σχηματισμού Κορωνιάς, πολύ 

επιμελημένων στην κατασκευή, παρατηρείται στο χώρο των ιερών του Κιτίου και ιδιαίτερα 

στο ναό 1 και 2 και στο τέμενος Β. Οι ορθοστάτες είναι συνήθως τοποθετημένοι είτε πάνω σε 

μία οριζόντια στρώση πελεκητών ασβεστιτικών ψαμμιτών (Φωτ. 117) είτε σε κροκαλοπαγείς 

λίθους επίπεδους στο άνω μέρος (Φωτ. 118). Τοποθετούνταν συνήθως 0,09-0,10 μ. πίσω 

από το κατακόρυφο μέτωπο της κατώτερης σειράς των λίθων, δημιουργώντας έτσι μια 

περιμετρική προεξέχουσα ταινία (Callot στο Karageorghis and Demas 1985, 168, 170). Οι 

ορθοστάτες που είναι μικρού ή μεγάλου ύψους, τοποθετούνταν συνήθως σε δύο σειρές.
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Στο ναό 1, η εσωτερική όψη του νότιου τοίχου αποτελείται από ένα θεμέλιο από αργούς 

λίθους, που προεξέχουν κατά 0,40 μ. από το μέτωπο του τοίχου, δημιουργώντας μια πλατιά 

βάση για την κατασκευή. Πάνω σε αυτούς είναι τοποθετημένη μια σειρά κροκαλοπαγών 

λίθων, που προεξέχει κατά 0,10-0,20 μ. από το κατακόρυφο μέτωπο του υπερκείμενου 

τοίχου. Πάνω στους κροκαλοπαγείς λίθους βρίσκεται μια σειρά ορθοστατών από ασβεστιτικό 

ψαμμίτη, ύψους 0,86-0,90 μ. Η εξωτερική όψη του ίδιου τοίχου είναι παρόμοια 

κατασκευασμένη με ένα θεμέλιο από αργούς λίθους, μία οριζόντια σειρά πελεκητής πέτρας 

και ορθοστάτες ύψους 1,42-1,48 μ. και μήκους 2,85-3,35 μ. Το διαφορετικό ύψος των 

ορθοστατών των δύο μετώπων ήταν απαραίτητο στην επίτευξη ενός οριζόντιου επιπέδου, 

λόγω της αλλαγής της στάθμης του εδάφους έξω από το ναό (Karageorghis and Demas 

1985, 40) (Σχ. 198). Ο βόρειος τοίχος του ναού έχει τοιχοποιία από πελεκητή πέτρα μόνο στο 

εσωτερικό του μέτωπο. Η τοιχοποιία αποτελείται από ένα θεμέλιο από μεγάλους 

κροκαλοπαγείς λίθους, που προεξέχουν επίσης από το κατακόρυφο μέτωπο του τοίχου, 

δημιουργώντας ένα ευρύ οριζόντιο επίπεδο τοποθέτησης των ορθοστατών (ό.π., 39) 

(Σχ. 199). Στην κατασκευή του δυτικού και ανατολικού τοίχου του ναού, όπως επίσης και στη 

βορειοανατολική είσοδό του, γίνεται επίσης χρήση ορθοστατών (ό.π., 40-41).

Στο ναό 2, ο νότιος τοίχος διατηρεί την τοιχοποιία από πελεκητή πέτρα μόνο στην εσωτερική 

του πλευρά. Αποτελείται από ένα θεμέλιο από αργούς λίθους, μια στρώση μερικώς 

λαξευμένων λίθων με σχεδόν επίπεδη άνω επιφάνεια, όπου είναι τοποθετημένη μία οριζόντια 

στρώση πελεκητής πέτρας. Στην άνω επιφάνεια της, κατά μήκος του εμφανούς της μετώπου, 

παρατηρείται μία αμυδρή ταινία πλάτους μερικών εκατοστών, που υποδηλώνει τη θέση των 

ορθοστατών (ό.π., 49). Στο ναό 2, ορθοστάτες διατηρούνται μόνο στον εσωτερικό δυτικό 

τοίχο που χωρίζει την κυρίως αίθουσα από τα δυτικά διαμερίσματα (ό.π., 53).

Πολύ επιμελημένη τοιχοποιία διατηρείται και στο τέμενος Β και ιδιαίτερα στην κύρια ανατολική 

του είσοδο. Ο δυτικός τοίχος αποτελείται από ορθοστάτες τοποθετημένους πάνω σε μια 

στρώση από οριζόντιες πελεκητές πέτρες. Οι ορθοστάτες του ανατολικού μετώπου του 

δυτικού τοίχου είναι κατά 0 ,30μ. υψηλότεροι από αυτούς του δυτικού μετώπου (ό.π., 56). Στο 

χώρο της εισόδου διατηρείται μόνο η κάτω στρώση της οριζόντιας τοποθετημένης πελεκητής 

πέτρας και ένας μόνο ορθοστάτης ύψους 1,92μ. και μήκους 2,25 μ. (ό.π., 57).

Στο Κίτιον παρατηρείται επίσης χρήση ορθοστατών σε ένα οικιστικό συγκρότημα στην 

περιοχή I, όπου ήρθε στο φως μια στρώση αργολιθοδομής μεγάλου ύψους, μία ενδιάμεση 

στρώση από οριζόντιες πλάκες και μια στρώση από οριζόντια τοποθετημένες πελεκητές 

πέτρες, πάνω στην οποία εδράζονται οι ορθοστάτες (ό.π., 16-17) (Σχ. 200). Η όλη κατασκευή 

με το μεγάλο ύψος των θεμελίων από αργολιθοδομή και το σχετικά μικρό μέγεθος της 

πελεκητής πέτρας εμφανίζει μεγαλύτερη ομοιότητα με την τοιχοποιία μερικών οικιών στην 

Έγκωμη παρά με εκείνη των ιερών του Κιτίου.

Η τοποθέτηση των ορθοστατών λίγο μέσα από το μέτωπο της κατώτερης στρώσης της 

πελεκητής πέτρας, που παρατηρήθηκε σε όλους σχεδόν τους οικισμούς, είχε ως αποτελέσμα 

τη δημιουργία μιας περιμετρικής ταινίας για επίτευξη καλύτερης σταθερότητας στην τοιχοποιία 

ή και καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος. Η εσοχή αυτή πιθανόν να όριζε επίσης το πάχος
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τοποθέτησης ενός πιθανού επιχρίσματος (Dikaios 1969, 180-181) (Σχ. 194) (βλ. επίσης 

Κεφάλαιο 4: 4.2.1.2.1).

2.2.5.1.2.1. Συστήματα τοιχοποιίας με χρήση ορθοστατών - Κατάταξη σε ομάδες

Η τοιχοποιία με τη χρήση ορθοστατών (όπως και η δόμηση σε διαδοχικές στρώσεις) φαίνεται 

πως περιοριζόταν στη βάση των κτιρίων. Ο Ο. Callot (Karageorghis and Demas 1985, 176) 

μάλιστα αναφέρει πως ο ρόλος της πελεκητής πέτρας της βάσης της τοιχοποιίας των ναών 

του Κιτίου ήταν δευτερεύων και καθαρά διακοσμητικός. Σίγουρα όμως οι ορθοστάτες 

ενίσχυαν τη βάση της τοιχοποιίας, βελτιώνοντας παράλληλα και την εμφάνισή της.

Οι ορθοστάτες είναι σχεδόν κατά κανόνα τοποθετημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε το μήκος τους 

να είναι μεγαλύτερο από το ύψος (Kmov-Καθαρή, ΆΚασσα-Παλιοταβέρνα, Καλαβασός-/!)/. 

Δημήτριος), ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις το ύψος είναι μεγαλύτερο από το μήκος (BStiment 

aux Orthostates στην Έγκωμη), γι' αυτό και ο όρος ορθοστάτης χρησιμοποιείται κάπως 

καταχρηστικά.

Τα παραδείγματα δόμησης με ορθοστάτες που παρατηρήθηκαν στους διάφορους οικισμούς 

στο νησί εμφανίζουν πολλές ομοιότητες αλλά και μερικές ουσιαστικές ή δευτερεύουσες 

διαφορές. Η βασική μέθοδος δόμησης είναι η ίδια, παρατηρούνται όμως μερικές παραλλαγές 

ως προς τον τρόπο τοποθέτησης των ορθοστατών και διαμόρφωσης της βάσης τους.

Ανάλογα με τη διαμόρφωση της βάσης των ορθοστατών, οι τοίχοι χωρίζονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες, με κριτήριο την παρουσία ή μη οριζόντιας πελεκητής πέτρας (Σχ. 201.1-2). Βάση 

από πελεκητή πέτρα εμφανίζουν οι τοιχοποιίες στην Καλαβασό-'/!)/. Δημήτριος, στο Μαρώνι- 

Βούρνες, στην 'ΑΚασσα-Παλιοταβέρνα και μερικές τοιχοποιίες που ανασκάφηκαν στο Κίτιον- 

Καθαρή και την Έγκωμη, ενώ βάση από κροκαλοπαγείς λίθους παρατηρείται σε μερικά μόνο 

παραδείγματα στο Κίτιον (εσωτερικές όψεις του ναού 1). Στο “Ιερό της Αφροδίτης” στα 

ΚούκΚ\α-Παλαίπαφος στην κατασκευή της βάσης του ιερού τεμένους χρησιμοποιούνται και 

μερικώς λαξευμένοι λίθοι σε μία, δύο ή τρεις στρώσεις.

Ανάλογα επίσης με τη διαμόρφωση της βάσης σε ένα ενιαίο οριζόντιο επίπεδο ή την ύπαρξη 

διαφοράς στάθμης μεταξύ των οριζόντιων λίθων των δύο παρειών, οι τοίχοι χωρίζονται σε 

δύο κατηγορίες (Σχ. 201.2-3). Οι περισσότερες τοιχοποιίες ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, 

ενώ στη δεύτερη ανήκουν μερικά μόνο παραδείγματα που ανασκάφηκαν στο Κπ\ον-Καθαρή 

(τοίχοι του ναού 1) και στην ΆΚασσα-Παλ/οταβέρνα (νότιος και ανατολικός τοίχος δωματίου με 

κανάλια). Η διαφορετική στάθμη μεταξύ των δύο παρειών των οριζόντια τοποθετημένων 

λίθων πιθανόν να εξασφάλιζε μεγαλύτερη σταθερότητα στους ορθοστάτες ή οφειλόταν απλώς 

σε αλλαγή της στάθμης του εδάφους μέσα και έξω και από το οικοδόμημα (Φωτ. 119).

Παρατηρούνται και μερικές ιδιαίτερα επιμελημένες κατασκευές, με δύο σειρές ορθοστατών 

τοποθετημένες σε μια μεγάλη πελεκητή πέτρα (Σχ. 201.4). Η στρώση αυτή της πελεκητής 

πέτρας που δεχόταν τους ορθοστάτες, σε μερικές περιπτώσεις εμφάνιζε στο άνω μέρος δύο
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εγκοπές για την καλύτερη τοποθέτηση και στήριξή της (Σχ. 201.5). Τέτοια παραδείγματα 

παρατηρούνται μόνο στην Έγκωμη (BStiment 18).

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του άνω μέρους των ορθοστατών, παρατηρείται η δημιουργία 

είτε ενός οριζόντιου επιπέδου (νότιος τοίχος του ναού I του Κιτίου), με τη χρήση ορθοστατών 

του ίδιου ή διαφορετικού ύψους (Κίτιο\ι-Καθαρή, Άλασσα-Παλοταβέρνά) (Σχ. 201.6-7), είτε 

μιας διαφορετικής στάθμης μεταξύ των δύο μετώπων της τοιχοποιίας των ορθοστατών 

(Σχ. 201.8), με τη χρήση ορθοστατών διαφορετικού συνήθως ύψους (ανατολικός τοίχος ναού 

I του Κιτίου). Στην πρώτη περίπτωση κάποτε παρατηρείται γεφύρωση του κενού μεταξύ των 

ορθοστατών με οριζόντια τοποθετημένες πλάκες (Έγκωμη: Batiment 18, Ashlar Building/), 

που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ενιαίου επιπέδου τοποθέτησης της ανωδομής 

(Σχ. 201.6).

Η άνω επιφάνεια των ορθοστατών εμφανίζει επίσης ποικιλία ως προς τη διαμόρφωσή της. 

Συχνά, εμφανίζεται εντελώς επίπεδη (ΑΚασσα-Παλιό ταβέρ να, Έγκωμη), ενώ παρατηρούνται 

και περιπτώσεις ύπαρξης μιας εγκοπής με τη λάξευση ενός τμήματός της και τη διατήρηση 

μιας λιγότερο επεξεργασμένης επιφάνειας στο υπόλοιπο (Κπ\ον-Καθαρή. βόρειος και 

ανατολικός τοίχος του ναού I). Αυτή η μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη στήριξη 

ενός οριζόντιου δοκαριού, που ίσως αποτελούσε τη βάση της ανωδομής.

2.2.5.1.3. Δόμηση με μία ή δύο σειρές πελεκητής πέτρας κατά πλάτος

Η πελεκητή πέτρα χρησιμοποιήθηκε συνήθως για την κατασκευή των δύο μετώπων της 

τοιχοποιίας και σπανιότερα έγινε χρήση πελεκητής πέτρας μεγάλου πλάτους που 

καταλάμβανε όλο το πάχος του τοίχου, δημιουργώντας μία εντελώς συμπαγή κατασκευή 

(Σχ. 202).

Οι πελεκητές πέτρες είναι σχεδόν κατά κανόνα δρομικά τοποθετημένες κατά μήκος των δύο 

μετώπων χωρίς χρήση μπατικών (Καλαβασός-'/Ι)/. Δημήτριος, Μαρών\-Βούρνες, Άλασσα- 

Παλιοταβέρνα, Κίτιον-Καθαρή) (Φωτ. 120). Τον ενδιάμεσο χώρο που εδημιουργείτο μεταξύ 

των δύο εξωτερικών παρειών τον γέμιζαν συνήθως με αργολιθοδομή και χώμα. 

Παρατηρούνται επίσης μερικές περιπτώσεις χρήσης στο γέμισμα αυτό και μικρών τεμαχίων 

λίθων που προέρχονταν από την επεξεργασία της πελεκητής πέτρας (Άλασσα-Παλιοταβέρνα, 

ΚαΚαβασός-'Ay. Δημήτριοζ) (Φωτ. 121). Παραδείγματα διαμόρφωσης των δύο εξωτερικών 

μετώπων της τοιχοποιίας με πελεκητή πέτρα παρατηρήθηκαν στην Έγκωμη (Ashlar Building), 

στο Κίτιον-Καθαρή (νότιος και ανατολικός τοίχος του ναού 1), στην Καλαβασό-'/ty. Δημήτριος 

(νότιος τοίχος βόρειας αποθηκευτικής αίθουσας: τοίχος S.299), στην Άλασσα-Παλιοταβέρνα 

(νότιος εξωτερικός τοίχος, περιμετρικοί τοίχοι του δωματίου με τα κανάλια), στο “Ιερό της 

Αφροδίτης” στα ΚοΰκΚ\α-Παλαίπαφος (νότιος τοίχος του ναού) και στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ.

Ύπαρξη μπατικών λίθων παρατηρείται σχετικά σπάνια σε μερικές μόνο θέσεις όπως στη 

Νιτοβίκλα, στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Φωτ. 122), στο “Ιερό της Αφροδίτης” στα Κούκλια- 

Παλαίπαφος, κυρίως όμως στην Έγκωμη. Στο "Ιερό της Αφροδίτης" στα Κούκλια- 

Παλαίπαφος, στο δυτικό τοίχο του τεμένους παρατηρείται χρήση οριζόντιας πελεκητής
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πέτρας που καταλάμβανε όλο το πάχος του τοίχου, ακριβώς κάτω από τη στρώση των 

ορθοστατών για δημιουργία πιθανόν μιας ενιαίας μονολιθικής έδρασης των τεράστιων 

ορθοστατών.

Στην Έγκωμη, η τοιχοποιία του Ashlar Building εμφανίζει μερικές διαφοροποιήσεις σε σχέση 

με τα προαναφερόμενα παραδείγματα, με ευρεία χρήση μπατικών λίθων. Η κατασκευή είναι 

πολύ πιο συμπαγής σε κάτοψη, οι κατώτερες στρώσεις της τοιχοποιίας αποτελούνται από 

πλήρως πελεκητές πέτρες, ορθογώνιες ή τετράγωνες, που συχνά καταλαμβάνουν όλο το 

πάχος του τοίχου. Παρατηρούνται μάλιστα και περιπτώσεις όπου μερικοί τοίχοι 

κατασκευάζονται σχεδόν εξολοκλήρου από μια σειρά πελεκητής πέτρας (Σχ. 202). Στις 

περιπτώσεις χρήσης δύο τεμαχίων πέτρας για κάλυψη του πάχους του τοίχου, αυτά 

συναντώνται στη μέση της τοιχοποιίας, χωρίς να μένει κανένα ενδιάμεσο κενό. Παρόμοιες 

κατασκευαστικές λύσεις ακολουθήθηκαν και στην τοιχοποιία από πελεκητή πέτρα του 

Batiment 18 (Σχ. 43) και του Maison des Bronzes (Schaeffer 1936, 109 εικ. 46) στον ίδιο 

οικισμό.

Στενοί διαχωριστικοί τοίχοι κατασκευασμένοι εξολοκλήρου με τη χρήση μιας σειράς πελεκητής 

πέτρας, που καταλαμβάνει όλο τους το πάχος, παρατηρούνται στην Έγκωμη, στο Bcitiment 

aux colonnes (Σχ. 82), καθώς και στην 'ΑΚασσα-Παλιοταβέρνα στο κτίριο II, στο μέσο της 

μεγάλης αίθουσας με την εστία (Φωτ. 123).

2.2.5.1.4. Συνδυασμός πελεκητής πέτρας τοιχοποιίας με άλλα υλικά κατά 
πλάτος και καθ '  ύψος

Οι τοίχοι δεν ήταν σχεδόν ποτέ εξολοκλήρου κατασκευασμένοι από πελεκητή πέτρα, με 

εξαίρεση μερικές μικρές κατασκευές (ιεροί βωμοί και τάφοι). Η πελεκητή πέτρα συνδυάζεται 

με άλλα υλικά, κυρίως καθ' ύψος συχνά όμως και κατά πλάτος. Αποτελεί σχεδόν κατά κανόνα 

τη βάση της τοιχοποιίας, η ανωδομή της οποίας γίνεται από ωμόπλινθους. Συνήθως, η 

πελεκητή πέτρα βρίσκεται τοποθετημένη πάνω σε θεμέλια από αργολιθοδομή ή πάνω σε 

οριζόντια στρώση από κροκαλοπαγή ή αλλα πετρώματα (Κπ\ον-Καθαρή, Χαλά Σουλτάν 

Τεκκέ, Καλαβασός-Άγ. Δημήτριοζ). Στην Έγκωμη, το θεμέλιο από αργολιθοδομή έχει ύψος 

που φτάνει σε μερικές περιπτώσεις το 1 μ. (Courtois et ai. 1986, 14) αλλά στους 

περισσότερους οικισμούς είναι πολύ χαμηλότερο.

Ο συνδυασμός με άλλα υλικά δε γίνεται μόνο καθ' ύψος αλλά και κατά το πλάτος του τοίχου. 

Παρατηρούνται μερικές περιπτώσεις διαμόρφωσης του ενός μόνο μετώπου του τοίχου από 

πελεκητή πέτρα. Η δεύτερη παρειά του είναι κατασκευασμένη από αργολιθοδομή. Τέτοια 

παραδείγματα παρατηρούνται κυρίως σε μερικούς τοίχους με ορθοστάτες και σπανιότερα σε 

τοίχους με διαδοχικές στρώσεις πέτρας. Η πελεκητή πέτρα εμφανίζεται στην κύρια όψη του 

τοίχου, ενώ η αργολιθοδομή στη δευτερεύουσα όψη. Τέτοια παραδείγματα βρέθηκαν στο 

Μαρών\-Βούρνες (βόρεια όψη του κτιρίου) (Φωτ. 124), στη Μάα-Παλαιόκαστρο (νότια όψη 

του κτιρίου I), στην ΆΚασσα-Παλιοταβέρνα (βόρειος τοίχος της αίθουσας με την κεντρική 

εστία), στην Καλαβασό-'/!)/. Δημήτριος (δυτικός τοίχος της κύριας αποθηκευτικής αίθουσας, 

τοίχοι περιμετρικά του κεντρικού αιθρίου), στο Κίτιον-Καθαρή (βόρειος τοίχος του ναού 1,
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νότιος και δυτικός τοίχος του ναού 2), στην Έγκωμη (τοιχοποιία του κτιρίου κοντά στη βόρεια 

είσοδο του τείχους) κ.α. Στις περιπτώσεις των ναών του Κιτίου, στην αποθηκευτική αίθουσα 

στην Καλαβασό-'/!)/. Δημήτριος και στην αίθουσα με τη εστία στην 'Ί\Κασσα-Παλιοταβέρνα 

σημαντικότερες θεωρήθηκαν οι εσωτερικές όψεις των δωματίων, οι οποίες και 

κατασκευάστηκαν από πελεκητή πέτρα, ενώ στα δημόσια κτίρια στη Μάα-Παλαιόκαστρο και 

στο Μαρών\-Βούρνεςσημαντικότερες θεωρήθηκαν οι εξωτερικές όψεις των κτιρίων.

Εκτός από τη συνήθη χρήση αργών λίθων στη μια παρειά του τοίχου, στο Μας>ώ\ι\-Βούρνες 

παρατηρήθηκε μια μοναδική περίπτωση συνδυασμού κατά πλάτος πελεκητής πέτρας με 

ωμόπλινθους. Στην κατασκευή του ενδιάμεσου διαχωριστικού τοίχου (τοίχος ΒΒ) του Ashlar 

Building (Cadogan 1984, 8) χρησιμοποιήθηκε πελεκητή πέτρα για τη διαμόρφωση και των 

δύο παρειών του τοίχου (πάχους 1,18 μ.), εφαπτομενικά με τον οποίο τοποθετήθηκε σειρά 

από ωμόπλινθους, με αποτέλεσμα το συνολικό πάχος του να φτάσει τα 2 μ. (Σχ. 148). Οι 

λόγοι που ώθησαν στην κατασκευή αυτή παραμένουν άγνωστοι, όπως ανεξήγητη μένει και η 

χρήση πελεκητής πέτρας στα θεμέλια μερικών τοίχων του οικισμού αυτού, τα οποία σίγουρα 

δεν ήταν εμφανή (Cadogan 1989, 46).

2.2.5.2. Ανοίγματα

2.2.5.2.1. Πλ αίσια ανοιγμάτω ν

Συχνά δίδεται ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση των πλαισίων των ανοιγμάτων. 

Παρατηρούνται περιπτώσεις τοίχων από αργολιθοδομή όπου γίνεται χρήση πελεκητής 

πέτρας μόνο στα πλαίσια των ανοιγμάτων τόσο για λόγους αισθητικής όσο και για ενίσχυση 

της κατασκευής. Τέτοια παραδείγματα χρήσης πελεκητής πέτρας σε ανοίγματα τοιχοποιίας 

από αργούς λίθους παρατηρούνται στο πρώιμο παράδειγμα της Νιτοβίκλας (Sjoqvist στο 

Gjerstad et a i 1934, 383) (Σχ. 203), στο Κοΰς>\ον-Παμπούλα (Weinberg 1983, 23, 34 πίν. 4d' 

Daniel 1938, 264), στο Μαρώνι-5σφι/£·ζ·(Φωτ. 125), στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Hult 1978, 28' 

ό.π. 1983, 9), στη Μάα-Παλαιόκαστρο (Karageorghis and Demas 1988, πίν. ΧΙΙ:2), στην 

Καλαβασό-/2!)/. Δημήτριος, στο Μαρώνι- Τσάρουκκας κ.α. Στα σημεία διαμόρφωσης των 

πλαισίων συχνά γινόταν χρήση μπατικών λίθων, που καταλάμβαναν όλο το πάχος των τοίχων 

για εξασφάλιση μεγαλύτερης σταθερότητας της κατασκευής.113

Σε μερικές περιπτώσεις τα ανοίγματα είναι πλαισιωμένα με τεράστιους ορθοστάτες, οι οποίοι 

αποτελούν και το υλικό δόμησης της υπόλοιπης τοιχοποιίας (Έγκωμη: BStiment 18) (Σχ. 204). 

Για την καλύτερη τοποθέτηση των ξύλινων πλαισίων των θυρωμάτων, αλλά πιθανότερα των 

ανοιγόμενων φύλλων, συχνά δημιουργούνται εγκοπές στις πέτρες που πλαισιώνουν τα 

ανοίγματα. Τέτοια παραδείγματα πλαισίων με εγκοπές παρατηρούνται στο Χαλά Σουλτάν 

Τεκκέ (είσοδοι των δωματίων 36 και 24) (Σχ. 205, Φωτ. 126), στο Κίτιον στην περιοχή I και II 

(Karageoghis and Demas 1985, 12, 54), στην Καλαβασό-/2!)/. Δημήτριος (South 1984β, 22,

113Χρήση πελεκητής πέτρας σε αργολιθοδομές γίνεται επίσης σε γωνίες κτιρίων όπου παρατηρείται 
συχνά και χρήση μεγάλων λίθων μπατικά τοποθετημένων.
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εικ. 2, πίν. V:2), κυρίως όμως στην Έγκωμη στην περιοχή III (Dikaios 1969, 70, 105) και 

ιδιαίτερα στην περιοχή I [Ashlar Building.

Στο Ashlar Building παρατηρούνται κατακόρυφες εγκοπές στο ανατολικό μονολιθικό τμήμα 

της εισόδου μεταξύ των δωματίων 22 και 24 (ό.π., 179, πίν. 31.3) καθώς και στους μεγάλους 

ορθοστάτες που πλαισιώνουν την ανατολική είσοδο της νότιας όψης του κτιρίου (ό.π., 181 

υπ. 147). Ο δυτικός μάλιστα ορθοστάτης φέρει και οριζόντια εγκοπή στην άνω επιφάνεια. Δύο 

εγκοπές, μία οριζόντια και μια κατακόρυφη, παρατηρούνται και στο δυτικό πλαίσιο της 

εισόδου (τοίχος 8) μεταξύ των δωματίων 3 και 8. Κατακόρυφες εγκοπές εμφανίζονται και στο 

νότιο άκρο του τοίχου 4 (μεταξύ των δωματίων 7 και 8) καθώς και στον τοίχο 3Α, οι οποίοι 

αποτελούσαν τις παραστάδες της εισόδου μεταξύ των δωματίων 3 και 7. Τα δύο αυτά 

μονολιθικά πλαίσια εισόδων έφεραν επίσης εγκοπές στο κάτω μέρος114 (ό.π., 181) (Σχ. 206). 

Ένα μεγάλο τεμάχιο πελεκητής πέτρας στη δυτική είσοδο της κεντρικής αίθουσας εμφανίζει 

δύο εγκοπές διαγώνια τοποθετημένες (Σχ. 207). Η βόρεια εγκοπή προοριζόταν για να δεχτεί 

ένα ξύλινο πλαίσιο, ενώ η νότια εξυπηρετούσε την καλύτερη σύνδεση με την υπόλοιπη 

τοιχοποιία (Dikaios 1969, 174-175).

Στην Έγκωμη, κατακόρυφες εγκοπές παρατηρούνται επίσης στις λίθινες παραστάδες στους 

τάφους από πελεκητή πέτρα (Karageorghis 1966, 344-345' Courtois et a i 1986, 24, 

πίν. Vlll:4, Xl:3) καθώς και στις παραστάδες της εισόδου του θολωτού τάφου 1336 

(Johnstone 1971, 60-61, 52 εικ. 1), για καλύτερη τοποθέτηση των φύλλων που έκλειναν την 

είσοδο.

Στα δημόσια κτίρια από πελεκητή πέτρα παρατηρούνται ελάχιστες περιπτώσεις ύπαρξης 

παραθύρων. Στο B&timent 18 στην Έγκωμη διατηρούνται τέσσερα τουλάχιστον ανοίγματα 

παραθύρων στη νότια κύριά του όψη, τα οποία πλαισιώνονται από τεράστιους ορθοστάτες 

(Σχ. 208). Ένα από τα παράθυρα (V.14), που βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από τα 

υπόλοιπα, είναι εν μέρει λαξευμένο σε έναν τεράστιο ορθοστάτη από πελεκητή πέτρα 

(Schaeffer 1952, 246, πίν. XLVII:1,2, XLVIII:2, L:1).

2.2.5.2.2. Ανώφλια

Ελάχιστες πληροφορίες σώζονται για τη διαμόρφωση των ανωφλίων των ανοιγμάτων σε 

τοιχοποιίες πελεκητής πέτρας, τα οποία φαίνεται πως ήταν είτε μονολιθικά είτε ξύλινα (βλ. 

επίσης Κεφάλαιο 6: 6.3.3.2). Μερικά παραδείγματα μονολιθικών ανωφλίων διατηρούνται 

στους τάφους από πελεκητή πέτρα στην Έγκωμη. Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρήθηκε μία 

εγκοπή στο κάτω μέρος για καλύτερη στερέωση των φύλλων (Karageorghis 1966, 344-45' 

Courtois et a i 1986, 24, πίν. Vlll:4, Xl:3). Ο θολωτός τάφος 1336 διατηρεί επίσης το 

μονολιθικό εν μέρει πελεκητό ανώφλι με οριζόντια εγκοπή (Johnstone 1971, 52 εικ 1).

114 Για ερμηνεία του ρόλου των εγκοπών βλ. Κεφάλαιο 6: 6.3.3.2.
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Στο "Ναό της Αφροδίτης" στα ΚοΰκΚ\α-Παλαίπαφος, στο άνω μέρος του μοναδικού πεσσού 

που βρέθηκε στην αρχική του θέση, παρατηρήθηκε μία εγκοπή που κατά την Elsey Smith 

(Gardner et al. 1888, 195) προοριζόταν να δεχτεί ένα οριζόντιο ανώφλι.

2.2.5.2.3. Κατώφλια

Η πελεκητή πέτρα χρησιμοποιήθηκε σε μερικές περιπτώσεις στη διαμόρφωση των 

κατωφλίων θυρωμάτων. Κάπως πιο σπάνια παρατηρείται χρήση πελεκητής πέτρας για 

στήριξη λίθινων ή, το πιθανότερο, ξύλινων κατωφλίων (βλ. Κεφάλαιο 6: 6.3.3.2).

Στη Μάα-Παλαιόκαστρο, το κατώφλι του δωματίου 76 αποτελείται από ένα τεμάχιο πελεκητής 

πέτρας από λεπτόκοκκη κρητίδα του σχηματισμού Λευκάρων, με περιτένειες, το οποίο 

βρίσκεται πιθανόν σε δεύτερη χρήση. Στην άνω επιφάνεια του κατωφλιού παρατηρείται μία 

οπή, το άνω μέρος της οποίας είναι ορθογώνιο, ενώ προς τα κάτω καταλήγει σε κύκλο 

διαμέτρου 0,045 μ. με ίχνη φθοράς, υποδηλώνοντας την πιθανή της χρήση ως στροφέα της 

θύρας (Karageorghis and Demas 1988, 46, πίν. XXXIII:I). Ένα παρόμοιο κατώφλι με 

περιτένειες βρέθηκε στην είσοδο του δωματίου 74 (ό.π., 84). Μερικά επίσης τεμάχια 

λαξευμένων λίθων χωρίς περιτένειες χρησιμοποιήθηκαν ως κατώφλια στα δωμάτια 62, 74 και 

75Β (d.77·., 99 υπ. 101). Παρόμοιο φαινόμενο δεύτερης χρήσης τεμαχίων από πελεκητή πέτρα 

με περιτένειες σε κατώφλια παρατηρείται και στο Κούρ\ον-Παμπούλα (\Ne\nberg 1983, 50, 

πίν. 14a) καθώς και στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (βλ. 2.2.3.1).

Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ ήρθε στο φως μεγάλος αριθμός ειδικά διαμορφωμένων λίθινων 

κατωφλίων. Σε μερικές περιπτώσεις τα κατώφλια εμφανίζουν και μερικά ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά σχετιζόμενα με την τοποθέτηση των θυρωμάτων και το μηχανισμό τους. Το 

μακρόστενο κατώφλι της εξωτερικής εισόδου του κτιρίου Α (είσοδος F1120) εμφανίζει μία 

ημικυκλική οπή με ομόκεντρα σημάδια φθοράς, που φαίνεται να προκλήθηκαν από τη στροφή 

θύρας (Hult 1978, 27). Ένα ακόμη τεμάχιο πελεκητής πέτρας βρέθηκε στα νοτιοανατολικά με 

ομόκεντρα σημάδια φθοράς (ό.π., 43 εικ. 90). Στην είσοδο του δωματίου 2 ήρθε επίσης στο 

φως ένα τεμάχιο πελεκητής πέτρας με υποδοχή στροφέα (ό.π, 43 εικ. 92), ενώ στην είσοδο 

του δωματίου 3 βρέθηκε ένα ακόμη κατώφλι πελεκητής πέτρας (ό.π., 28).

Το λίθινο κατώφλι της εισόδου στο δωμάτιο 1 (είσοδος F1091) φέρει μια τετράγωνη εγκοπή 

στη νοτιοδυτική γωνία, πιθανόν για τοποθέτηση ενός λίθινου στροφέα (Σχ. 209). Ομόκεντρες 

γραμμές φθοράς με κέντρο τη γωνία αυτή δείχνουν πως η θύρα άνοιγε προς τα μέσα (Hult 

1978, 3-4, 28). Ένα επίσης κατώφλι (που βρέθηκε στην είσοδο F1071), τραπεζοειδούς 

σχήματος, φέρει στην επιφάνειά του τρεις κυκλικές οπές, δύο από τις οποίες 

αλληλοκαλύπτονται. Όλες φέρουν σημάδια φθοράς υποδηλώνοντας παρουσία στροφέων 

(Hult στο Astrom et a/. 1977, 75). Στην περιοχή 22, στην ίδια θέση, κοντά στο άνοιγμα 

εισόδου μεταξύ των δωματίων 2 και 8, βρέθηκε ένα ακόμη τεμάχιο ενός πιθανού κατωφλιού 

με οπές, οι οποίες ήταν ίσως υποδοχές στροφέων θύρας. Σε μια πλευρά του κατωφλιού 

παρατηρήθηκε ένα χάραγμα σχήματος πλοίου (Obrink 1979, 16-17, 21) (Σχ. 209.2).
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Στο Κίτιον-Καθαρή εμφανίζονται πολύ επιμελημένες κατασκευές κατωφλίων από πελεκητές 

πέτρες. Η σημαντικότερη είσοδος του ναού I στα βορειοανατολικά, σε μορφή προπύλου, 

φέρει λίθινο κατώφλι κατά μήκος της ανατολικής του άκρης (Σχ. 210.1). Το κατώφλι 

αποτελείται από τρεις πελεκητές πέτρες, μια κεντρική μεγάλου μεγέθους (2,22X0,69X0,34 μ.), 

που πλαισιώνεται από δύο μικρότερες τετράγωνες πλάκες. Κατά μήκος του βόρειου τοίχου 

του προπύλου βρέθηκε ένα προσεκτικά λαξευμένο τεμάχιο πελεκητής πέτρας με οπή, το 

οποίο ίσως αποτελούσε τμήμα ενός δεύτερου βαθμιδωτού κατωφλιού στο δυτικό τμήμα της 

εισόδου (ό. π., 44-45). Ιδιαίτερα επιμελής είναι η κατασκευή του κατωφλιού του δυτικού άκρου 

της κύριας εισόδου του τεμένους Β (Σχ. 210.3). Αποτελείται από τρεις ορθογώνιες πελεκητές 

πέτρες που βρίσκονται τοποθετημένες πάνω σε ένα θεμέλιο από αργούς λίθους. Οι 

επιφάνειες του βόρειου και νότιου τεμαχίου έχουν ακριβώς όμοιες και συμμετρικές εσοχές 

(βάθους 0,05 μ.) για τα ξύλινα πλαίσια των θυρωμάτων και φέρουν οπές για στροφείς 

(βάθους 0,05 μ.), υποδηλώνοντας την ύπαρξη μιας διπλής θύρας εισόδου (Karageorghis and 

Demas 1985, 58).

Στην Έγκωμη, στην περιοχή I, σε κατώφλια αποτελούμενα συνήθως από επίπεδες πλάκες 

παρατηρούνται εσοχές για την τοποθέτηση υποδοχέων στροφέων (Dikaios 1969, 178). Στα 

Κούκλια-Παλαίπαφος, σε απόσταση 1,50 μ. από τη νοτιοδυτική γωνία του ιερού τεμένους, 

ανασκάφηκε η είσοδος στο ιερό. Το κατώφλι της εισόδου αποτελείται από δύο μεγάλες 

ορθογώνιες πλάκες, που φέρουν δύο οπές σχήματος κεφαλαίου Γ για στήριξη ξύλινων 

πλαισίων θυρωμάτων (Elsey Smith στο Gardner et at. 1888, 194) (Φωτ. 127). Κατώφλια από 

πελεκητή πέτρα αναγνωρίστηκαν επίσης σε ένα κτίριο της Ύστερης Χαλκοκρατίας ΙΙΒ-Γ, που 

ανασκάφηκε στο Φλαμούδι-ΜίΛ/σσ/σ (Karageorghis 1973β, 641).

2.2.5.3. Διαμόφωση σκαλοπατιών εισόδων και κλιμάκων ανόδου

2.2.5.3.1. Σκαλοπάτια εισόδων

Σκαλοπάτια από πελεκητή πέτρα σε εισόδους οικοδομημάτων όπως επίσης και μεταξύ 

δωματίων παρατηρούνται στην Έγκωμη, στο Κίτιον, στη Μάα-Παλαιόκαστρο κ.α.

Στην Έγκωμη, στο Ashlar Building,, στην είσοδο μεταξύ του δωματίου 25 και της αυλής 64 

παρατηρούνται δύο αναβαθμίδες αποτελούμενες από τεμάχια πελεκητής πέτρας μήκους 

1,24μ. και πλάτους 0,24μ. και 0 ,52μ. αντίστοιχα (Dikaios 178, πίν. 292). Στον τάφο 1409 της 

Έγκωμης παρατηρείται επίσης μια κλίμακα καθόδου στο θάλαμο, η οποία αποτελείται από 

τρία σκαλοπάτια από πελεκητή πέτρα (Karageorghis 1966, 344).

Στο Κίτιον-Καθαρή, στη νοτιοανατολική είσοδο του ναού 1, ήρθαν στο φως πέντε 

αναβαθμίδες αποτελούμενες από ορθογώνιες πελεκητές πέτρες (Karageorghis and Demas 

1985, 45-46) (Σχ. 210.2). Στο ανατολικό τμήμα της κύριας εισόδου του τεμένους Β βρέθηκαν 

βαθμιδωτά τεμάχια λίθου που επίσης διαμόρφωναν αναβαθμίδες [ό.π., 58) (Σχ. 210.3).

Στη Μάα-Παλαιόκαστρο, χρήση πελεκητής πέτρας παρατηρήθηκε στη διαμόρφωση των 

σκαλοπατιών της εισόδου του δωματίου 67 (Karageorghis and Demas 1988, 75).
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2.2.5.3.2. Κλίμακες ανόδου σε δεύτερο όροφο

Ελάχιστα παραδείγματα κλιμάκων ανόδου σε έναν πιθανό δεύτερο όροφο παρατηρήθηκαν σε 

οικισμούς της Ύστερης Χαλκοκρατίας. Οι κλίμακες ανόδου ήταν συνήθως ξύλινες και είχαν 

ένα κατώτερο λίθινο τμήμα.

Στην Έγκωμη, στην περιοχή I, στο Ashlar Building, στη νοτιοανατολική γωνιά του δωματίου 

36, ανασκάφηκε η βάση μιας κλίμακας ανόδου αποτελούμενη από τρεις βαθμίδες από 

μερικώς ή πλήρως λαξευμένους λίθους (Dikaios 1969, 206). Στην περιοχή III, στη μέση των 

δωματίων 107 και 112 ήρθε επίσης στο φως ένα ορθογώνιο θρανίο, που ίσως αποτελούσε 

βάση κλίμακας ανόδου (1,40X1,25 μ. και ύψους 1,12 μ.), διαμορφωμένο κυρίως από 

ακατέργαστους λίθους, με χρήση τετράγωνων ή ορθογώνιων τεμαχίων πέτρας μόνο 

περιμετρικά. Στην ανατολική πλευρά του θρανίου παρατηρούνται δύο αναβαθμίδες, η πρώτη 

αποτελούμενη από μία ορθογώνια πέτρα (Β: 0,70X0,35 μ. με ύψος 0,25 μ.) και η δεύτερη από 

μια τετράγωνη πλάκα (Α: 0,70X0,70 μ. με ύψος 0,20 μ.) (Dikaios 1969, 25, πίν. 245). Στην ίδια 

περιοχή (III), στην αίθουσα 2 βρέθηκαν τρία μονολιθικά σκαλοπάτια που αποτελούσαν τη 

βάση μιας κλίμακας ανόδου [ό.π., 96). Στο Maison des Bronzes παρατηρούνται μερικά κτιστά 

θρανία από πελεκητή πέτρα, τα οποία ίσως αποτελούσαν βάσεις κλιμάκων ανόδου σε ένα 

δεύτερο όροφο (Sjoqvist 1940, 10' Astrom 1972β, 21' Schaeffer 1936, 109 εικ. 46).

Στην Καλαβασό-Άγ. Δημήτριος παρατηρείται μια κάπως ασυνήθιστη κατασκευή, (S.274) που 

ομοιάζει με κλίμακα ανόδου (Φωτ. 128), χωρίς όμως η μορφή της να μπορεί να δικαιολογηθεί 

αρχιτεκτονικά λόγω του μικρού πλάτους των σκαλοπατιών (South 1983, 97' ό.π. 1984β, 21). 

Η κατασκευή αυτή αποτελείται από μια μεγάλη πελεκητή πέτρα (1,02X0,89X0,14 μ.), βόρεια 

της οποίας υπάρχει μια δεύτερη στενόμακρη πέτρα (1,02X0,26X0,14 μ.) και ακριβώς πίσω 

ένα γυψομάρμαρο (0,99X0,28X0,08 μ.), το οποίο προεξέχει 0,14 μ. πάνω από τη δεύτερη 

πέτρα (ό.π  1984β, 21). Μια πιθανή βάση κλίμακας ανόδου από πελεκητή πέτρα 

αναγνωρίστηκε και σε ένα κτίριο της Ύστερης Χαλκοκρατίας ΙΙΒ-Γ που ανασκάφηκε στο 

ΦΚαμού^-Μελίσσια ^Karageorghis 1973β, 640).

2.2.5.4. Πεσσοί και βάσεις

2.2.5.4.1. Πεσσοί

Οι λίθινοι πεσσοί που εμφανίστηκαν στο νησί κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία ήταν είτε 

μονολιθικοί είτε κτιστοί. Τα παραδείγματα πεσσών που ήρθαν στο φως είναι ελάχιστα και 

παρατηρήθηκαν μόνο σε σημαντικά δημόσια κτίρια στην Καλαβασό-'/!)/· Δημήτριος, στα 

Κούκλια-Παλαίπαφος και στην Έγκωμη. Οι λίθινοι πεσσοί αποτελούν ένα αρχιτεκτονικό 

στοιχείο αρκετά ασυνήθιστο κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία και εμφανίζονται είτε ανά ζεύγη 

(Έγκωμη) είτε σε σειρά (Καλαβασός-'/!)/. Δημήτριος, ΚούκΚ\α-Παλαίπαφοζ) (South 1984β, 

23-25' Hult 1983, 13' Maier 1979β, 230-231).

Στην Καλαβασό-'/!)/. Δημήτριος, στο κτίριο X, στο μέσο της μεγάλης αποθηκευτικής 

αίθουσας, παρατηρείται μια σειρά ορθογώνιων μονολιθικών πεσσών από ασβεστιτικό
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ψαμμίτη του σχηματισμού Πάχνας, οι οποίοι στήριζαν την οροφή (South 1984β, 23-25), 

(Φωτ. 7 ,129). Οι πεσσοί έχουν διατομή 0,34X0,56-0,58μ. και στηρίζονται σε ελαφρώς 

προεξέχουσες ορθογώνιες βάσεις (South 1984β, 19). Στην περιοχή 184 βρέθηκε ένας επίσης 

ορθογώνιος πεσσός (ό.π., 1992, 135).

Ο "Ναός της Αφροδίτης" στα Κούκλια διαιρείτο σε τρία κλίτη από δύο σειρές ορθογώνιων 

μονολιθικών πεσσών, από τους οποίους διατηρείται μόνο ο βορειότερος, τοποθετημένος σε 

μια λίθινη βάση. Ο μονολιθικός πεσσός που διασώθηκε έχει διατομή σχεδόν τετράγωνη 

(0,94X0,93 μ.) και στηρίζεται σε ορθογώνια βάση (0,97X1,07 μ.) (Maier 1975, 77) (Φωτ. 91). 

Ένα τεμάχιο παρόμοιου μονολιθικού πεσσού κάπως μικρότερης διατομής (0,61X0,61 μ.) και 

μήκους 1,54 μ. βρέθηκε στο Ακάκι-Χαλόπετρα (Karageorghis 1984, 904).

Στην Έγκωμη, στην κεντρική αίθουσα του Ashlar Building, παρατηρούνται δύο ορθογώνιοι 

πεσσοί που διαιρούν το χώρο σε τρία μέρη. Ο νότιος πεσσός με διαστάσεις 1,07X0,66 μ. και 

ύψος 1,54μ είναι κτιστός από πελεκητές πέτρες και βρίσκεται πάνω σε μία οριζόντια 

ορθογώνια λίθινη βάση, ένα είδος στυλοβάτη (Σχ. 173, Φωτ. 116). Ο βόρειος πεσσός διατηρεί 

μόνο το κατώτερό του τμήμα, το οποίο αποτελείται από μία ορθογώνια πέτρα με διαστάσεις 

1,40X0,80 μ. (Dikaios 1969, 175, πίν. 31Α Hult 1983, 118 εικ. 37).

Στην Άλασσα-Παλιοταβέρνα, στη μεγάλη αίθουσα με την κεντρική εστία, ήρθαν στο φως 

τεμάχια από λεπτούς λίθινους κίονες (βλ. επίσης 2.2.3.1). Οι κίονες αυτοί πιθανόν να 

βρίσκονταν εφαπτομενικά με τους πλευρικούς τοίχους στα δύο άκρα ενός διαχωριστικού 

τοίχου, στο μέσο του οποίου βρισκόταν η κεντρική εστία (Hadjisawas 1994, 110).

2.2.5.4.2. Βάσεις

Ορθογώνιες ή τετράγωνες λίθινες βάσεις και σπανιότερα κυκλικές για στήριξη κάθετων 

στοιχείων (λίθινων πεσσών ή ξύλινων στηριγμάτων) ή για τοποθέτηση άλλων αντικειμένων 

βρέθηκαν σε πολλές θέσεις της Ύστερης Χαλκοκρατίας όπως στο Κ\τ\ον-Καθαρή, στην 

Έγκωμη, στο “Ιερό της Αφροδίτης” στα Κούκλια, στην Καλαβασό- Αγ. Δημήτριος, στο 

Μας>ών\-Βούρνες, στην Άλασσα-Παλ ιο ταβέρ να, στη Μάα-Παλαιόκαστρο κ.α.

Στο Κπ\ον-Καθαρή βρέθηκε ένας μεγάλος αριθμός βάσεων ξύλινων στηριγμάτων της οροφής 

(βλ. επίσης Κεφάλαιο 6: 6.3.1.4). Στον κεντρικό χώρο του ναού 4 (δωμάτιο 38), στον άξονα 

ανατολή-δύση, βρέθηκαν τρεις ορθογώνιες καλά λαξευμένες βάσεις.115 Η δυτικότερη έφερε 

μία ορθογώνια αβαθή οπή στη νοτιοδυτική γωνία (Karageorghis and Demas 1985, 66-67).

115Οι βάσεις αυτές έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις: 0,90X0,60X0,26μ., 0,80X0,45μ., 0,80X0,46μ. 
(Karageorghis and Demas 1985, 67, υπ 1).
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Στο ανατολικό άκρο της αίθουσας, στον άξονα βορράς-νότος, ήρθαν στο φως δύο ακόμη 

ορθογώνιες βάσεις116 (Σχ. 156).

Στον κεντρικό χώρο του ναού 2 παρατηρούνται δύο σειρές από τρεις βάσεις, από τις οποίες 

οι τέσσερις δυτικότερες είναι ορθογώνιες (Karageorghis and Demas 1985, 28, 37). Στον ίδιο 

ναό, σε μεταγενέστερο στρώμα (ΙΙΙΑ), βρέθηκε μια σειρά βάσεων {ό.π., 53). Νότια του ναού 2 

ήρθε στο φως μια πιθανή βάση με μία ορθογώνια οπή στην άνω επιφάνεια. Πάνω στη βάση 

αυτή πιθανόν να εδραζόταν ένα είδος στεγάστρου της εισόδου του ναού 2 (ό.π., 55, 

πίν. LXXXIV:4).

Στο εσωτερικό του ναού 1 ήρθε στο φως μία ορθογώνια βάση από σκληρό ασβεστιτικό 

ψαμμίτη του σχηματισμού Κορωνιάς σε δεύτερη χρήση (σε φοινικικά στρώματα), με 

εγχάρακτα κυπρομινωικά σύμβολα και με μία ορθογώνια οπή στη μέση (Φωτ. 130). Η βάση 

αυτή φαίνεται πως αρχικά ανήκε στους ναούς της Ύστερης Χαλκοκρατίας (ό.π., 44). 

Τέσσερις ακόμη ορθογώνιες βάσεις,117 του ίδιου τύπου με ορθογώνια οπή στη μέση, που 

επαναχρησιμοποιήθηκαν τη φοινικική περίοδο, πιθανόν να ανήκαν αρχικά στο ναό 1 της 

Ύστερης Χαλκοκρατίας (Σχ. 211).

Στο τέμενος Β βρέθηκαν δύο μεγάλες καλά λαξευμένες ορθογώνιες βάσεις από ασβεστιτικό 

ψαμμίτη του σχηματισμού Κορωνιάς, οι οποίες μαζί με μια πιθανή τρίτη βάση φαίνεται πως 

αποτελούσαν τμήμα της στήριξης στοάς κατά μήκος της νότιας πλευράς του τεμένους (ό. π., 

59) (Σχ. 149). Στα βόρεια εργαστήρια, στον άξονα του δωματίου 16, ήρθαν στο φως δύο 

ορθογώνιες βάσεις (0,78X0,46X0,25 μ.) από ασβεστιτικό ψαμμίτη του σχηματισμού 

Λευκωσίας-Αθαλάσσας, σε δεύτερη ίσως χρήση (ό.π., 137, πίν. XCVII:6). Στο δωμάτιο 12, 

στο ίδιο συγκρότημα εργαστηρίων, βρέθηκαν δύο επίσης βάσεις από πελεκητή πέτρα (ό. π., 

83).118

Στην Έγκωμη ήρθε στο φως μεγάλος αριθμός βάσεων σε διάφορα κτιριακά συγκροτήματα. 

Στο δωμάτιο 6 του Ashlar Building, βρέθηκαν δύο ορθογώνιες πλάκες εφαπτομενικά με τους 

πλευρικούς τοίχους, οι οποίες πιθανόν να αποτελούσαν βάσεις ξύλινων παραστάδων, οι 

οποίες ίσως διαιρούσαν το χώρο σε δύο τμήματα (Dikaios 1969, 182). Στον κεντρικό άξονα 

της αίθουσας του BStiment aux co/onnes ήρθαν στο φως βάσεις τετράγωνων πεσσών, οι 
οποίες αποτελούνται από ένα ή δύο τεμάχια πέτρας με οπή στο άνω μέρος, ενώ στα 

βορειοδυτικά βρέθηκαν τεμάχια από δύο κυλινδρικούς κίονες οι οποίοι ίσως ανήκουν σε 

μεταγενέστερη περίοδο (Courtois et ai. 1986, 39). Στην περιοχή III, στο μέσο του δωματίου 

101, παρατηρήθηκε μια κυλινδρική βάση διαμέτρου 0,40 μ. και ύψους 0,35 μ. πάνω στην

116 Η βόρεια βάση έχει διαστάσεις 0,73X0,48X0,26 μ. και φέρει μία ορθογώνια οπή στο άνω μέρος 
μεγέθους 0,255X0,10X0,06 μ. Η νότια έχει διαστάσεις 0,73X0,48X0,20 μ. και φέρει μια κυκλική αβαθή 
οπή διαμέτρου 0,08 μ. στη βόρεια άκρη (Karageorghis and Demas 1985, 67, υπ.2, πίν. XXVI).

117Οι τέσσερις αυτές βάσεις από πελεκητή πέτρα έχουν διαστάσεις 0,91-0,98X0,79-0,87 μ. Οι 
πλευρικές και κάτω επιφάνειες τους είναι αδρά λαξευμένες (Callot στο Karageorghis and Demas 1985, 
188) (Σχ. 211).

118Οι βάσεις αυτές φέρουν ορθογώνιες οπές στο άνω μέρος και έχουν διαστάσεις 0,23X0,07 μ. και 
0,16X0,09 μ. και βάθος 0,09 μ. και 0,12 μ. αντίστοιχα.
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οποία πρέπει να ήταν τοποθετημένο ένα κάθετο υποστήριγμα της οροφής (Dikaios 1969, 18). 

Στην ανατολική αυλή του οικιστικού συγκροτήματος στην ίδια περιοχή (περιοχή III), σε 

απόσταση 2,50 μ. από τον ανατολικό τοίχο, βρέθηκε σειρά από βάσεις τοποθέτησης ξύλινων 

κάθετων υποστυλωμάτων που εξυπηρετούσαν τη στήριξη μιας στοάς. Δύο από τις βάσεις 

ήταν κυλινδρικές με σχεδόν λεία επιφάνεια (Dikaios 1969, 28-29).119

Στο “Ιερό της Αφροδίτης” στα Κούκλια-Παλαίπαφος βρέθηκαν μερικές από τις βάσεις που 

στήριζαν μια διπλή σειρά πεσσών μεταξύ του βόρειου και του νότιου τοίχου του ναού (Maier 

1975, 77). Στο ανατολικό άκρο του νότιου τοίχου του ναού παρατηρήθηκε ένας ογκόλιθος 

που καταλάμβανε ολόκληρο το πάχος του τοίχου και είχε ύψος ίσο με δύο διαδοχικές 

στρώσεις λίθων. Η πέτρα αυτή σύμφωνα με την Elsey Smith (Gardner et at 1888, 195) 

αποτελούσε βάση ενός τετράγωνου πεσσού. Στο ιερό τέμενος βρέθηκε μία ασβεστολιθική 

κυλινδρική βάση όπου ήταν τοποθετημένο ένα πιθάρι (Maier 1976, 96). Βόρεια της ιερής 

δεξαμενής ήρθε στο φως μία ακόμη βάση αποτελούμενη από τέσσερα τετράγωνα τεμάχια 

πέτρας. Η βάση αυτή στήριζε κατά τον F.G. Maier (1977, 137' ό.π. 1979α, 170) έναν πεσσό, 

ο οποίος πιθανόν να έφερε ιερά κέρατα "καθοσιώσεως" ή βαθμιδωτό επίκρανο.

Στην Καλαβασό- Άγ. Δημήτριος βρέθηκε μεγάλος αριθμός βάσεων πεσσών και άλλων 

αντικειμένων (πιθαριών), κυρίως στο κτίριο X, όπως επίσης και σε άλλα οικιστικά σύνολα. 

Μία ορθογώνια βάση μεγάλου μεγέθους (1,73X1,26 μ.) ήρθε στο φως στα 2/3 του πλάτους 

του κεντρικού αιθρίου του κτιρίου X. Στην άνω επιφάνειά του παρατηρείται μία ορθογώνια 

περιοχή 1,20X0,80μ., ελαφρώς ανάγλυφη, με ένα χαραγμένο σταυρό στη μέση. Δεν είναι 

ξεκάθαρο αν η διαμόρφωση αυτή της άνω επιφάνειας είχε σκοπό να ορίσει τη θέση 

τοποθέτησης ενός κατακόρυφου στηρίγματος ή άλλου αντικειμένου, ή όριζε τις διαστάσεις 

λάξευσης μιας μικρότερης βάσης (South 1983, 96). Μια σειρά ορθογώνιων βάσεων (μερικές 

από ασβεστιτικό ψαμμίτη του σχηματισμού Πάχνας και μερικές από πέτρωμα γύψου), που 

εξυπηρετούσε τη στήριξη πεσσών, ήρθε στο φως στον κεντρικό άξονα της κύριας 

αποθηκευτικής αίθουσας. Οι βάσεις είχαν πλάτος 0,44-0,50 μ. και μήκος 0,68-0,80 μ. Στο 

δωμάτιο αυτό βρέθηκαν επίσης αρκετές κυλινδρικές βάσεις τοποθέτησης πιθαριών [ό.π. 

1984β, 23). Μία επίσης λίθινη βάση μεγάλου μεγέθους βρέθηκε πάνω από το στόμιο ενός 

σκάμματος στην περιοχή Α.162. Το τεμάχιο αυτό είναι εντελώς επίπεδο, έχει έναν αβαθή 

αύλακα από τα βόρεια προς το κέντρο και μια μικρή διαμπερή τετράγωνη οπή στο μέσο (ό.π. 

1983, 100). Στο κτίριο ill, στο μέσο του δωματίου 219, βρέθηκε μια κυλινδρική βάση που 

πιθανόν να στήριζε κάποιο κατακόρυφο στοιχείο της οροφής (ό.π., 103).

Στο Μαρώνι-Βούρνες, στο Ashlar Building, ήρθαν στο φως δύο ορθογώνιες βάσεις. Στην 

κεντρική είσοδο του κτιρίου (δωμάτιο 21) βρέθηκε μία κεντρική βάση μεγάλων διαστάσεων 

(1,54X1,43X0,38 μ.), που πιθανόν προοριζόταν να στηρίξει ένα πεσσό (Φωτ. 131), ενώ στο 

δωμάτιο 20 ανασκάφηκε μια δεύτερη κεντρική βάση μικρότερου μεγέθους (Cadogan 1992, 

54).

119Η νότια βάση έχει διάμετρο 0,60 μ. και ύψος 0,72 μ. και η βόρεια αποτελείται από δύο τεμάχια, 
διαμέτρου 0,80 μ. και 0,74 μ. με συνολικό ύψος 0,80 μ. (Dikaios 1969, 28-29).
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Στην ΆΚασσα-Παλ/ο ταβέρνα, στο κτίριο I, παρατηρείται μια σειρά τριών τετράγωνων βάσεων 

με πλευρά 1,10 μ., που πιθανόν να στήριζαν πεσσούς (Φωτ. 132), ενώ στο κτίριο II βρέθηκαν 

μικρότερες τετράγωνες βάσεις με πλευρά 0,80 μ. (Hadjisawas 1994, 109).

Στη Μάα-Παλαιόκαστρο, στο δωμάτιο 61 Α, ήρθε στο φως μια τετράγωνη βάση, όπου πιθανόν 

να ήταν τοποθετημένο ένα κατακόρυφο στήριγμα της οροφής. Στο ανατολικό τμήμα του 

δωματίου 67 βρέθηκε επίσης μια βάση αποτελούμενη από τρεις επίπεδες πλάκες. 

(Karageorghis and Demas 1988, 75-76, πίν. XVII:8).

Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, στην περιοχή 8, ήρθαν στο φως δύο σχεδόν τετράγωνες βάσεις, οι 

οποίες σε δευτέρη χρήση πλαισίωναν την είσοδο F1120. Είχαν διαστάσεις 0,43X0,45X0,15 μ. 

και 0,37X0,36X0,16 μ. αντίστοιχα και έφεραν στην άνω επιφάνεια ορθογώνιες οπές βάθους 

0,06 μ. και 0,05 μ. αντίστοιχα (Hult 1978, 27-28) (Σχ. 212).

Λίθινες ορθογώνιες βάσεις ήρθαν επίσης στο φως στο ΑήΚ\κ\-Καραμάλος, στο εσωτερικό 

δωματίων οικιών (Du Plat Taylor 1952, 135 εικ. 3), στην Άλασσα-Πάνω Μαντηλάρης, τόσο 

στο εσωτερικό δωματίων όσο και σε ανοικτούς χώρους, (Hadjisawas 1986, 66) κ.α.

2.2.5.5. Διαμόρφωση δαπέδων και επένδυση τοιχοποιίας ή άλλων κατασκευών 
με χρήση επίπεδων πλακών

Πελεκητές πέτρες σε μορφή επίπεδων πλακών για διαμόρφωση δαπέδων ή επένδυση 

τοιχοποιίας είχαν κάπως περιορισμένη χρήση στους οικισμούς της Ύστερης Χαλκοκρατίας. 

Παραδείγματα διαμόρφωσης δαπέδων παρατηρούνται στο Κνπον-Καθαρή, στο “Ιερό της 

Αφροδίτης” στα ΚούκΚ\α-Παλαίπαφος στην Καλαβασό-Ά γ. Δημήτριος, στην Άλασσα- 

Παλιοταβέρνα, στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ και στην Έγκωμη, ενώ μερικά παραδείγματα 

επένδυσης τοίχων με λεπτές πλάκες παρατηρήθηκαν κυρίως στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ όπως 

επίσης και στο Κπ\ον-Καθαρή.

Στο Κπ\ο\ι-Καθαρή, το δάπεδο της αυλής ανατολικά του ναού 4 ήταν διαμορφωμένο με 

ορθογώνιες πλάκες, οι οποίες ήταν τοποθετημένες πάνω σε αργούς λίθους και χώμα 

(Karageorghis and Demas 1985, 72) (Σχ. 213). Στο “Ιερό της Αφροδίτης” στα Κούκλια 

βρέθηκαν τεμάχια από μεγάλες επίπεδες πλάκες (πιθανόν πελεκητές), ανατολικά του δυτικού 

τοίχου του ιερού τεμένους, οι οποίες αποτελούν τμήμα ενός πλακόστρωτου δαπέδου (Elsey 

Smith στο Gardner et at. 1888, 194). Στην Καλαβασό-V Iκ. Δημήτριος, στο κτίριο X, στο 

δωμάτιο Α.160, ήρθε στο φως ένα δάπεδο διαμορφωμένο με μεγάλες ορθογώνιες λίθινες 

πλάκες (South 1983, 99) (Σχ. 214, Φωτ. 133). Στην ΆΚασσα-Παλιοταβέρνα, στο κτίριο II, στην 

αποθηκευτική αίθουσα ανασκάφηκε πρόσφατα ένα πλακόστρωτο δάπεδο. Οι πλάκες είναι 

τοποθετημένες σε σειρές πλάτους από 0,50 μ. μέχρι 0,55 μ. δημιουργώντας συνεχόμενους 

αρμούς (Σχ. 215, Φωτ. 134).

Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, το δάπεδο ενός μικρού δωματίου (δωμάτιο 1), το οποίο έχει 

αναγνωριστεί ως πιθανό λουτρό, αποτελείται από ορθογώνιες επίπεδες πλάκες από κρητίδα 

του σχηματισμού Λευκάρων (Σχ. 216, Φωτ. 135). Το πάχος των επίπεδων πλακών κυμαίνεται
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από 0,08 μέχρι 0,09 μ., το πλάτος τους από 0,35 μέχρι 0,40 μ. και το μήκος τους από 0,37 

μέχρι 1,00 μ. Οι πλάκες ήταν προσεκτικά ενωμένες, με λειασμένες επιφάνειες και με αρμούς 

μικρότερους των 0,02 μ. (Hult στο Astrom et at. 1977, 76). Οι πλάκες είναι τοποθετημένες σε 

σειρές δημιουργώντας συνεχόμενους αρμούς. Η αργολιθοδομή της τοιχοποιίας του δωματίου 

αυτού φέρει επένδυση από λεπτές πλάκες άσπρης κρητίδας με πάχος 0,03-0,05μ. (ό.π., 74, 

80-83) (Φωτ. 136).

Στην Έγκωμη βρέθηκαν αρκετά πλακόστρωτα δάπεδα από πελεκητές πλάκες σε μικρά 

κυρίως δωμάτια. Στο B&timent 18 ήρθαν στο φως δύο μικρά δωμάτια, με πλακόστρωτα 

δάπεδα και πηγάδια, τα οποία αναγνωρίστηκαν ως λουτρά (V.D, V.K) (Schaeffer 1952, 247- 

248) (Σχ. 217). Στην περιοχή I, στο Ashlar Building, ανασκάφηκαν επίσης μικρά δωμάτια με 

πλακόστρωτα δάπεδα. Το δωμάτιο 13Β ανατολικά της κεντρικής αίθουσας έχει δάπεδο 

αποτελούμενο από μεγάλες, εν μέρει λαξευμένες πλάκες (Dikaios 1969, 177). Η όλη διάταξη 

του δωματίου και η ύπαρξη ενός πηγαδιού υποδηλώνουν πως το δωμάτιο αυτό είχε 

χρησιμοποιηθεί ως λουτρό (Σχ. 218.1). Το δωμάτιο 2, στο νότιο τμήμα του κτιρίου, έχει 

επίσης δάπεδο διαμορφωμένο από πλάκες, μερικές από τις οποίες είναι προσεκτικά 

λαξευμένες (Σχ. 218.2). Στο δωμάτιο αυτό βρέθηκαν δύο πηγάδια, και ένας πήλινος λουτήρας 

(Dikaios 1969, 181-182). Στο νοτιοδυτικό τμήμα του δωματίου 24, ανατολικά του προθαλάμου 

της εισόδου της κεντρικής αίθουσας, βρέθηκε ένα πηγάδι με πλακόστρωτο δάπεδο 

περιμετρικά (ό.π., 178). Τέλος, στη νοτιοδυτική γωνιά της αυλής 64 ανασκάφηκε μια περιοχή, 

με διαστάσεις 3,50X2,00 μ., οριζομένη στα βόρεια από μια σειρά πελεκητών πλακών. Στη 

νοτιοανατολική γωνιά της περιοχής αυτής παρατηρήθηκε ένα πηγάδι (ό.π., 178). Είναι 

αξιοσημείωτο ότι στην Έγκωμη τα περισσότερα πλακόστρωτα δάπεδα βρέθηκαν κοντά σε 

πηγάδια και επομένως συνδέονταν με λειτουργίες που προϋπέθεταν χρήση νερού (Hult 

1983, 6).

Επενδύσεις από πελεκητές πέτρες, εκτός από την περίπτωση του Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, 

βρέθηκαν και στο Κίτιον-Καθαρή. Στη θέση αυτή, ένα τμήμα του τείχους που αποτελούσε το 

βόρειο τοίχο του ναού 4 ήταν επενδυμένο με σχετικά λεπτές πλάκες, πάχους 0,18 μ. και 

ύψους 0 ,34μ., από ασβεστιτικό ψαμμίτη του σχηματισμού Κορωνιάς. Η επένδυση αυτή 

αποσκοπούσε στη διαμόρφωση ενός θρανίου εφαπτομενικά με τον τοίχο. Επίπεδες πλάκες 

τοποθετήθηκαν επίσης οριζόντια αποτελώντας τη βάση του θρανίου (Karageorghis 1976α, 

78' Karageorghis and Demas 1985, 67, πίν. 43.1). Με την περιμετρική τοποθέτηση πελεκητής 

πέτρας μικρού πάχους από κιτρινωπό ασβεστιτικό ψαμμίτη σχηματισμού Λευκωσίας- 

Αθαλάσσας φαίνεται πως κατασκευάστηκε ο βωμός D του τεμένους Α του Κιτίου, πάνω σε 

μια βάση από όμοιες πελεκητές πέτρες. Το εσωτερικό της κατασκευής το γέμιζαν με 

αργολιθοδομή και χώμα (ό.π., 107, πίν. 42.3, 6)

2.2.5.6. Συστήματα καναλιών αποστράγγισης (υδρορροές)

Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία παρατηρείται η ύπαρξη συστημάτων αποχέτευσης και 

απομάκρυνσης νερών ή άλλων υγρών από το εσωτερικό μερικών δωματίων, καθώς και 

συστημάτων διοχέτευσης του νερού της βροχής από τις στέγες κτιρίων και η συγκέντρωσή
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του σε ορισμένες περιοχές. Τα πιο ολοκληρωμένα συστήματα αποτελούμενα από κανάλια, 

αγωγούς και υδρορροές εμφανίστηκαν κυρίως στο κτίριο II στην Αλασσα-Παλιοταβέρ να, 

όπως επίσης και στο Υ λλ\ον-Καθαρή. Κανάλια αποστράγγισης βρέθηκαν και στο Μαρώνι- 

Βούρνες, στην Καλαβασό- Άγ. Δημήτριος στο κτίριο X, στη Μύρτου-Πηγάδες, στο Χαλά 

Σουλτάν Τεκκέ, στο Φλα\\ού§\-Μελίσσια, στο “Ιερό της Αφροδίτης” στα Κούκλια και στην 

Έγκωμη. Σε αρκετές περιπτώσεις τα κανάλια δε βρέθηκαν στην αρχική τους θέση αλλά 

συχνά σε δεύτερη χρήση, πράγμα που καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό του αρχικού 

συστήματος. Τα κανάλια ήταν συνήθως κατασκευασμένα από πελεκητή πέτρα και είχαν

μορφή Π. Παράλληλα όμως παρατηρούνται και περιπτώσεις καναλιών κατασκευασμένων
120από αργολιθοδομή και επιχρίσματα καθώς και η ύπαρξη πήλινων σωλήνων.

Στην ’Αλασσα-Παλιοταβέρνα ήρθε στο φως ένα σύστημα λίθινων αυλάκων και καναλιών από 

ασβεστιτικό ψαμμίτη του σχηματισμού Πάχνας, που αποτελούσε μέρος της αποχέτευσης του 

κτιρίου II (Σχ. 219). Το σύστημα αυτό των καναλιών βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του 

κτιρίου κοντά σε μία ορθογώνια κατασκευή, άγνωστης χρήσης. Αποτελείται από μια μεγάλη 

πέτρα προσεκτικά λαξευμένη, η οποία φέρει δύο παράλληλα κανάλια και είναι ενσωματωμένη 

στην κατώτερη στρώση του νότιου τοίχου της ορθογώνιας κατασκευής. Το εξωτερικό του 

άνοιγμα επικοινωνεί κατευθείαν με ένα κανάλι που αποτελείται από σειρά πελεκητών λίθων 

σχήματος Π και είναι τοποθετημένο παράλληλα με το νότιο τοίχο, με μικρή κλίση προς τα 

δυτικά. Το κανάλι αυτό καταλήγει σε μια λαξευμένη πέτρα που φέρει διάτρητη προεξοχή και 

είναι ενσωματωμένη στο δυτικό εξωτερικό τοίχο του κτιρίου (Hadjisawas 1994, 111) 

(Φωτ. 137).

Στο Κίνον-Καθαρή παρατηρείται ένα σύστημα απομάκρυνσης υδάτων από το τέμενος Α και Β 

(Σχ. 220). Το σύστημα αποτελείται από δύο λίθινα κανάλια από ασβεστιτικό ψαμμίτη του 

σχηματισμού Κορωνιάς. Το πρώτο, με διαστάσεις 1,50X0,25-0,30 μ., είναι τοποθετημένο 

κάθετα στο βόρειο τοίχο του τεμένους Β, στο ανατολικό του άκρο, και φαίνεται πως μετέφερε 

το νερό από το εσωτερικό του τεμένους Β στο τέμενος Α. Το δεύτερο κανάλι (1,75X0,25- 

0,30 μ.), που είναι τοποθετημένο κάθετα στον ανατολικό τοίχο του τεμένους Α, απομάκρυνε 

με τη σειρά του το νερό έξω από το τέμενος Α. Το σύστημα αυτό αποστράγγισης φαίνεται 

πως δύσκολα θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά λόγω της υψομετρικής 

διαφοράς των δύο καναλιών και των δαπέδων των υπαίθριων χώρων στις οποίες αυτά 

αντιστοιχούσαν (Karageorghis and Demas 1985, 60).

Πολύ αξιόλογο είναι επίσης το σύστημα αποχέτευσης που ήρθε στο φως στο χώρο της 

ανατολικής κύριας εισόδου του τεμένους Β (Σχ. 220). Στη μέση της κεντρικής πελεκητής 

πέτρας του δυτικού κατωφλιού παρατηρείται ένας στενός αύλακας, που συνδεόταν με ένα 

κανάλι, αποτελούμενο από μια σειρά τεσσάρων πελεκητών λίθων, το οποίο κάλυπτε όλο το

120Για κανάλια νερού κατασκευασμένα από αργούς λίθους βλ. Κεφάλαιο 2: 2.1.7, για κανάλια 
επιχρισμένα βλ. Κεφάλαιο 4: 4.2.1.5 και 4.4.1.4.3 και για πήλινους σωλήνες νερού βλ. Κεφάλαιο 3:
3.3.2.
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μήκος της εισόδου.121 Το δυτικότερο τεμάχιο φαίνεται πως αποτελούσε τμήμα του αρχικού 

αποχετευτικού συστήματος. Τα άλλα τρία ανατολικότερα τεμάχια πιθανόν να τοποθετήθηκαν 

εκεί αργότερα. Δύο από αυτά είναι από κιτρινωπό ασβεστιτικό ψαμμίτη του σχηματισμού 

Λευκωσίας-Αθαλάσσας, ένα υλικό που φαίνεται πως έχει περιορισμένη χρήση την περίοδο 

αυτή, ενώ το τρίτο από ασβεστιτικό ψαμμίτη του σχηματισμού Κορωνιάς αποτελεί παλαιότερο 

αρχιτεκτονικό μέλος του ναού και βρίσκεται σε δεύτερη χρήση (Φωτ. 138). Στο ανατολικό 

κατώφλι παρατηρείται ένας αύλακας λαξευμένος στη βάση του κεντρικού λίθινου τεμαχίου. Με 

αυτό τον τρόπο το νερό διοχετευόταν από το τέμενος Β στο δρόμο στα ανατολικά, μέσω του 

κτιστού καναλιού που συνέδεε το ανατολικό με το δυτικό κατώφλι (Karageorghis and Demas 

1985, 126-127).

Στην ίδια θέση, στην ανοικτή αυλή ανατολικά του ναού 4, ακριβώς δίπλα από ένα πηγάδι, 

ήρθε στο φως ένα κανάλι νερού το οποίο ήταν τοποθετημένο κάθετα στο βόρειο "κυκλώπειο" 

τείχος και πιθανόν να εξυπηρετούσε την απομάκρυνση του νερού. Η γειτνίασή του καναλιού 

με το πηγάδι υποδηλώνει ότι αρχικά πιθανόν να εχρησιμοποιείτο για την αποστράγγιση του 

νερού, το οποίο αντλείτο από το πηγάδι και εχρησιμοποιείτο στην αυλή του ναού (ό.π., 72, 

πίν. VI).

Στο Μαρώνι-Βούρνες στη βορειοδυτική όψη (τοίχος BG) του Ashlar Building, παρατηρούνται 

λίθινα κανάλια (τα οποία ονομάζονται από τον ανασκαφέα υδρορροές), κάθετα στο πάχος του 

τοίχου (Φωτ. 139). Τα κανάλια αυτά φαίνεται πως απομάκρυναν άχρηστα υγρά από το 

εσωτερικό μικρών δωματίων (δωμάτιο 8 και 10), τα οποία πιθανόν να ήταν εργαστήρια 

(Cadogan 1987, 83, πίν. XXIV:4' ό.π. 1992, 54, 57' ό.π. 1996, 16). Τα κανάλια έχουν επίπεδη 

την άνω και καμπύλη την κάτω επιφάνεια και είναι τοποθετημένα με μικρή κλίση από μέσα 

προς τα έξω. Ένα παρόμοιο κανάλι (υδρορροή) της ίδιας μορφής βρέθηκε στον τοίχο ΑΒ, σε 

δεύτερη χρήση122 (ό.π. 1983, 159-160, πίν. ΧΧΙΙΙ:3 ό.π. 1992, 54, 57).

Στην Καλαβασό- Άγ. Δημήτριος; βόρεια του κτιρίου X, παρατηρήθηκε ένα λίθινο κανάλι νερού 

σε μορφή Π (South 1984β, 24' ό.π. 1991, 137). Κοντά στη νοτιοδυτική γωνία του ίδιου κτιρίου 

στο νότιο εξωτερικό τοίχο (S.278), παρατηρήθηκαν δύο επίσης λίθινα τεμάχια καναλιών (ό.π. 

1984β, 19, πίν. V:l).

Στο ιερό στη Μΰρτου-Πηγάδες βρέθηκαν δύο λίθινα τεμάχια, τα οποία φαίνεται πως 

αποτελούσαν τμήματα καναλιών (τεμάχια XLIV, XLIII). Ένα λίθινο αρχιτεκτονικό μέλος με μία 

οπή (τεμάχιο LI), το οποίο βρέθηκε κοντά στο βωμό, ίσως αποτελούσε τμήμα του 

συστήματος αποχέτευσης νερού, εξασφαλίζοντας την είσοδο του νερού στο κανάλι (Du Plat 
Taylor et a i 1957, 12) (Σχ. 221).

121 'Τα τεμάχιά αυτα της πελεκητής πέτρας δε βρέθηκαν στην αρχική τους θέση, αλλά στη θέση που 
αυτά χρησιμοποιήθηκαν κατά την Πρωτογεωμετρική περίοδο.

122Η απομάκρυνση υγρών από τη μικρή τετράγωνη δεξαμενή, καθώς και από το γειτνιάζον σε αυτή 
δωμάτιο, γινόταν μέσω μικρού μεγέθους ανοιγμάτων στον τοίχο (Cadogan 1992, 53).
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Μεγάλος αριθμός τεμαχίων καναλιών από πελεκητή πέτρα βρέθηκαν στο Χαλά Σουλτάν 

Τεκκέ. Στην περιοχή 8, στο δωμάτιο που αναγνωρίστηκε από τον ανασκαφέα ως λουτρό, 
κατά μήκος του νότιου τοίχου, δίπλα από τον κατακόρυφο λάκκο, ήρθε στο φως ένα κανάλι 

νερού αποτελούμενο από δύο συνεχόμενα λίθινα τεμάχια (Hult στο Astrom et al. 1977, 76) 

(Σχ. 222). Στην ίδια περιοχή βρέθηκαν επίσης κανάλια σχήματος Π ή τραπεζοειδούς 

σχήματος (ό.π., 78, 89 εικ. 107, 90 εικ. 108-109, 91 εικ. 114' Hult 1978, 4, 11 εικ. 18' ό.π. 

1981, 17, 71 εικ. 39, 84 εικ. 129-130) (Φωτ. 140). Στη βορειοανατολική γωνία του δωματίου 

14, κάθετα στον εξωτερικό τοίχο, βρέθηκε ένα ακόμη κανάλι (πιθανή υδρορροή). Στην 

περιοχή 22 ήρθαν επίσης στο φως δύο τεμάχια καναλιών (Obrink 1979, 13, 14).

Στο Φλαμούδι-Α^Λ/σσ/α; στην τοιχοποιία του δωματίου II, ήρθε στο φως ένα κανάλι (πιθανόν 

υδρορροή), η χρήση του οποίου κατά τον ανασκαφέα μπορεί να ερμηνευτεί μόνο αν το 

δωμάτιο δεν είχε οροφή (Symeonoglou 1975, 68). Στο Ιερό  της Αφροδίτης” στα Κούκλια- 

Παλαίπαφος παρατηρείται ένας αύλακας νερού στη νοτιοδυτική γωνία του τεμένους, ενώ ένα 

τεμάχιο πελεκητής πέτρας που έχει τη μορφή καναλιού ήρθε στο φως δυτικά του τεμένους.

Στην Έγκωμη, στο χώρο των εργαστηρίων του οικοδομικού τετραγώνου 6W, βρέθηκε ένα 

τεμάχιο λίθινου καναλιού (Courtois et a/. 1986, 52, πίν. XXVIII: 1), ενώ στη θέση αυτή 

συχνότερη φαίνεται να ήταν η χρήση κυλινδρικών πήλινων αγωγών διοχέτευσης του νερού.

2.2.5.7. Συστήματα στέγασης

Διαμόρφωση στεγών με χρήση πελεκητής πέτρας παρατηρήθηκε σχεδόν αποκλειστικά στους 

ορθογώνιους κτιστούς τάφους που ανασκάφηκαν στην Έγκωμη. Η στέγαση γινόταν συνήθως 

κατά το εκφορικό σύστημα, δημιουργώντας ένα σαμαρωτό θόλο. Το εκφορικό σύστημα ξεκινά 

συνήθως από τη δεύτερη στρώση και εφαρμόζεται μόνο στις μακριές πλευρές, ενώ οι τοίχοι 

στις στενές πλευρές συνεχίζουν να κτίζονται κατακόρυφα (Courtois et a/. 1986, 24). Στην 

περίπτωση του τάφου 66, ο θόλος συμπληρώνεται με τη χρήση δύο ή τριών επίπεδων 

πλακών (Σχ. 110). Το ίδιο σύστημα ακολουθείται και στον τάφο 1322 και πιθανόν και στον 

τάφο 1409 (Westholm 1939, 24, 42 πίν. IX).

Σε μερικούς θαλάμους παρατηρείται επίπεδη στέγαση, συνήθως με τη χρήση δύο μεγάλων 

οριζόντια τοποθετημένων πλακών πάνω στις κατακόρυφες παρειές του θαλάμου (Τάφοι 1 και 

11: Westholm 1939, 42). Στον τάφο 1394 η οριζόντια οροφή στηρίζεται σε μια προεξέχουσα 

κατά 0,08-0,09 μ. σειρά λίθων, πάχους 0,20 μ. (Karageorghis 1966, 344' Courtois et a! 1986, 

26). Αυτή η προεξοχή από το κατακόρυφο επίπεδο των κάθετων πλευρών αποτελεί μία 

ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική λεπτομέρεια της περίοδου (Σχ. 191).

2.2.6. Συμπεράσματα

Στους προϊστορικούς οικισμούς της Κύπρου παρατηρείται ευρεία χρήση πελεκητής πέτρας 

από ασβεστιτικό ψαμμίτη του σχηματισμού Πάχνας (Καλαβασός- Αγ. Δημήτριος, Μαρώνι- 

Βοΰρνες, Ί\λασοα-Παλιοταβέρ να, Κο ύ κλι α- Παλ αίπαφος), λιγότερη χρήση ασβεστιτικού 

ψαμμίτη του σχηματισμού Λευκωσίας-Αθαλάσσας (Κίτιον, Χαλά Σουλτάν Τεκκέ), και σε μια
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μόνο περίπτωση ασβεστιτικού ψαμμίτη του σχηματισμού Κορωνιάς (Κίτιον-Καθαρή). 
Περιορισμένη ήταν και η χρήση άσπρης κρητίδας του σχηματισμού Λευκάρων (Χαλά Σουλτάν 

Τεκκέ, Μάα-Παλαιόκαστρο) καθώς και κροκαλοπαγών πετρωμάτων (Νιτοβίκλα, Μόρφου- 

Τούμπα του Σκούροι)).

Στους περισσότερους οικισμούς χρησιμοποιείται αποκλειστικά ένα είδος πετρώματος για όλες 

τις οικοδομικές χρήσεις (τοιχοποιίες και επί μέρους αρχιτεκτονικά μέλη), και σε μερικούς μόνο 

οικισμούς παρατηρείται επιλεκτική χρήση δύο τουλάχιστον διαφορετικών τύπων πετρωμάτων 

(Κίτιον-Καθαρή, Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, Μάα-Παλαιόκαστρο). Το είδος και το μέγεθος των 

πετρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως πελεκητές πέτρες ήταν συνάρτηση πολλών 

παραγόντων, όπως η ύπαρξη διαθέσιμης ποσότητας πετρώματος στη γύρω περιοχή, το 

επιτρεπόμενο μέγεθος απόκτησής του καθώς και η λειτουργία και η σημαντικότητα των 

κτιρίων στα οποία θα εχρησιμοποιείτο.

Σε δημόσια κτίρια και κυρίως σε ιερά γινόταν χρήση ειδικά επιλεγμένου πετρώματος, ιδιαίτερα 

ανθεκτικού, το οποίο ικανοποιούσε παράλληλα και αισθητικές απαιτήσεις. Τέτοιο παράδειγμα 

αποτελεί η χρήση άσπρου λεπτόκοκκου ασβεστιτικού ψαμμίτη του σχηματισμού Κορωνιάς 

στις τοιχοποιίες ναών και στην κατασκευή επικράνων και βάσεων στο Κίτιον-Καθαρή. Το 

πέτρωμα αυτό έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι μπορεί να κοπεί σε μεγάλα μεγέθη, 

απαραίτητα για τη δημιουργία της μνημειώδους τοιχοποιίας των ναών.

Αντίθετα, σε δευτερεύουσες κατασκευές των ναών κυρίως όμως σε οικιστικά συγκροτήματα 

της ίδιας περιοχής του Κιτίου έγινε κυρίως χρήση ενός πιο ευτελούς, πορώδους κιτρινωπού 

ασβεστιτικού ψαμμίτη του σχηματισμού Λευκωσίας-Αθαλάσσας. Όμοιο κιτρινωπό πέτρωμα 

χρησιμοποιήθηκε και σε τοιχοποιίες οικιών στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ. Στον τελευταίο αυτό 

οικισμό, στις περιπτώσεις που απαιτείτο λεπτότερη λάξευση, έγινε χρήση άσπρης κρητίδας 

του σχηματισμού Λευκάρων, ένα πέτρωμα πιο λεπτόκοκκο που έχει καλύτερο αισθητικό 

αποτέλεσμα. Περιορισμένη χρήση της κρητίδας του σχηματισμού αυτού παρατηρείται και στη 

Μάα-Παλαιόκαστρο κυρίως σε κατώφλια.

Στα δημόσια κτίρια των υπόλοιπων οικισμών (Καλαβασός-/!)/. Δημήτριος, Μαρώνι-Βούρνες, 

ϊ\Κασσα-Παλιοταβέρ να, ΚαΰκΚ\α-Παλαίπαφο£) επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η χρήση 

ασβεστιτικού ψαμμίτη του σχηματισμού Πάχνας, πέτρωμα αρκετά ανθεκτικό με ικανοποιητική 

εμφάνιση. Το πέτρωμα αυτό χρησιμοποιήθηκε ευρέως τόσο στις τοιχοποιίες όσο και στην 

κατασκευή πεσσών και άλλων αρχιτεκτονικών μελών. Κατά την Προϊστορική περίοδο φαίνεται 

δηλ. πως υπήρχε σαφής γνώση των ιδιοτήτων και δυνατοτήτων των πετρωμάτων, βάσει των 

οποίων γινόταν η επιλογή του καταλληλότερου είδους για κάθε χρήση.

Τεράστια τεμάχια πελεκητής πέτρας χρησιμοποιήθηκαν κυρίως σε ιερά και ιδιαίτερα στο 

ΚίτιοΊ-Καθαρή και στα ΚούκΜα-Παλαίπαφος Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική 

χρήση των χώρων αυτών. Στα υπόλοιπα δημόσια κτίρια που ήρθαν στο φως στην Έγκωμη, 

στην Καλαβασό-/Ι)/. Δημήτριος, στο Μαρών\-Βούρνες και στην Άλασσα-Παλιοταβέρνα 

παρατηρείται επίσης χρήση πελεκητής πέτρας μεγάλου μεγέθους, ενώ αντίθετα σε απλά 

οικιστικά συγκροτήματα και δευτερεύουσες κατασκευές στο Κίτιον, στην Έγκωμη, στο Χαλά
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Σουλτάν Τεκκέ και στη Μάα-Παλαιόκαστρο οι πελεκητές πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

μικρότερου μεγέθους. Φαίνεται δηλ. πως το μέγεθος της πέτρας καθοριζόταν σε μεγάλο 

βαθμό από λειτουργικούς παράγοντες με έντονη διαφοροποίηση μεταξύ δημόσιων και 

ιδιωτικών κτιρίων.

Η χρήση της πελεκητής πέτρας στους οικισμούς της Ύστερης Χαλκοκρατίας εμφανίζει αρκετά 

κοινά χαρακτηριστικά αλλά και μερικές ουσιαστικές διαφορές. Γενικά, η χρήση της 

περιορίζεται στο κατώτερο τμήμα της τοιχοποιίας της οικοδομής (όπως και η αργολιθοδομή), 

κυρίως για προστασία της ανωδομής από την ανερχόμενη υγρασία και τις εποχιακές βροχές.

Η πιο διαδομένη μέθοδος δόμησης με πελεκητή πέτρα στο νησί κατά την Ύστερη 

Χαλκοκρατία ήταν η τεχνική με χρήση ορθοστατών. Παρατηρείται μόνο ένας περιορισμένος 

αριθμός παραδειγμάτων τοιχοποιίας σε στρώσεις, σε μικρές κυρίως κατασκευές (πεσσοί, 

βωμοί, τράπεζες προσφορών, τάφοι), οι οποίες ήταν μάλιστα σχεδόν εξολοκλήρου 

κατασκευασμένες από πελεκητή πέτρα. Στις μεγαλύτερες κατασκευές ο τύπος αυτός 

δόμησης παρατηρείται σε ελάχιστες περιπτώσεις και περιορίζεται στη δόμηση του κάτω 

μέρους της τοιχοποιίας. Ο ακανόνιστος συχνά τρόπος δόμησης της και η σχετικά πενιχρή της 

εμφάνιση σε σύγκριση με την τεχνική των ορθοστατών, υποδηλώνει πως δεν ήταν πολύ 

δημοφιλής στο νησί.

Η δόμηση με ορθοστάτες στους διάφορους οικισμούς εμφανίζει αρκετές παραλλαγές. Η 

χρήση πελεκητής πέτρας στην ΚαΚαβασό-' Ay. Δημήτριος, στο Μαρώνι-Βούρνες και στην 

'ΑΚασσα-Παλιοταβέρνα, εμφανίζει μεγάλες ομοιότητες.123 Και στους τρεις οικισμούς επικρατεί 

η χρήση ορθοστατών πάνω σε οριζόντια στρώση πελεκητής πέτρας μεγάλου μεγέθους, η 

κατά κανόνα κατεργασία μόνο των ορατών επιφανειών τους και η χρήση πελεκητής πέτρας 

για τη διαμόρφωση της μιας ή και των δύο εξωτερικών παρειών της τοιχοποιίας.124 Παρόμοιοι 

τρόποι δόμησης με ορθοστάτες παρατηρούνται και στο ΚίνοΜ-Καθαρή όπου διατηρούνται 

αρκετοί ορθοστάτες μεγάλου μεγέθους. Μεγάλου μεγέθους ορθοστάτες εμφανίζονται και στο 

“Ιερό της Αφροδίτης” στα ΚούκΚ\α-Παλαίτταφος με μερικές διαφορές ως προς τα επιμέρους 

κατασκευαστικά στοιχεία (δύο μέχρι τρεις οριζόντιες στρώσεις λίθων αντί μιας σειράς 

πελεκητής πέτρας για την τοποθέτηση των ορθοστατών).

Στην Έγκωμη παρατηρούνται μερικές διαφοροποιήσεις ως προς τις κατασκευαστικές 

μεθόδους και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της πελεκητής πέτρας, ιδιαίτερα στο Batiment 18, 

στο Ashlar Building, στο Batiment aux co/onnes, και στο Maison des Bronzes. Στα 

περισσότερα σημεία της τοιχοποιίας, ιδιαίτερα στη βάση των κτιρίων, γίνεται χρήση 

πελεκητής πέτρας εξολοκλήρου λαξευμένης. Έτσι η τοιχοποιία εμφανίζεται συμπαγής, 

αποτελούμενη μόνο από πελεκητή πέτρα.

123Τα μνημειώδη κτίρια με την πελεκητή πέτρα στις τρεις αυτές θέσεις εμφανίζουν και άλλα κοινά 
χαρακτηριστικά ως προς την αρχιτεκτονική τους και ως προς τα υπόλοιπα αρχαιολογικά κατάλοιπα και 
τη χρονολόγησή τους.

124Σημαντική διαφοροποίηση αποτελεί η ευρύτερη χρήση πελεκητής πέτρας στην Άλασσα- 
Παλιοταβέρνασε σχέση με το Μ αρώ νι-βοφ ι^κα ι την Καλαβασό-/^. Δημήτριος.
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Στην Έγκωμη όμως, σε μερικές περιπτώσεις, (πιθανό ιερό ή "παρατηρητήριον" έξω από το 

"κυκλώπειο" τείχος), εμφανίζονται κατασκευαστικές μέθοδοι παρόμοιες με το κτίριο X στην 

Καλαβασό-/! γ. Δημήτριος και το Ashlar Building στο Μαρώνι -Βούρνες \ιε τη χρήση πελεκητής 

πέτρας εν μέρει λαξευμένης για τη διαμόρφωση μόνο των εξωτερικών παρειών των τοίχων.

Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ παρατηρούνται μερικές διαφοροποιήσεις και ιδιομορφίες, όπως η 

χρήση γενικά μικρότερων τεμαχίων πελεκητής πέτρας (0,3-0,7X02-0,4X0,1-0,2 μ.), η 

εμφάνιση μπατικών συχνά λίθων, οι επενδύσεις μικρών δωματίων με όρθια τοποθετημένες 

λίθινες πλάκες κ.ά. Η μικρή κλίμακα των κτιρίων στα οποία χρησιμοποιήθηκε η πελεκητή 

πέτρα στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ και πιθανόν η δυσκολία απόκτησης μεγαλύτερων τεμαχίων 

πετρώματος από τα διαθέσιμα λατομεία, δικαιολογούν τα μικρά μεγέθη της πέτρας. Παρόμοια 

μικρά μεγέθη του ίδιου πετρώματος με το Χαλά Σουλτάν Τεκκέ παρατηρούνται και στο Κίτιον- 

Καθαρή σε μικρές κατασκευές. Τα μικρά μεγέθη της πελεκητής πέτρας στη Μάα- 

Παλαιόκαστρο μπορούν να συγκριθούν με το Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, χωρίς όμως να 

παρατηρείται ιδιαίτερη ομοιότητα ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά και τις 

κατασκευαστικές μεθόδους. Η κάπως ακανόνιστη εμφάνιση της πελεκητής πέτρας στη Μάα- 

Παλαιόκαστρο καθιστά δύσκολη την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τους τρόπους 

δόμησης.

Η μεγάλη σταθερότητα που προσέδιδε στις κατασκευές η χρήση πελεκητής πέτρας ήταν 

ίσως ένας από τους βασικούς λόγους που αυτή συχνά χρησιμοποιήθηκε επιλεκτικά στις 

γωνίες κτιρίων καθώς επίσης και στη διαμόρφωση ανοιγμάτων (σε πλαίσια, ανώφλια και 

κατώφλια). Η επιλεκτική αυτή χρήση της σε θέσεις κλειδιά οδήγησε επιπλέον σε ένα 

ενδιαφέρον αισθητικό αποτέλεσμα των οικοδομών.

Η χρήση πελεκητών πλακών σε δάπεδα είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη 

υδατοστεγανότητας, γι' αυτό και είχε μεγάλη εφαρμογή κυρίως σε δωμάτια λουτρών. Η 

υδατοστεγανότητα αυτή οδήγησε επίσης στη χρήση της πελεκητής πέτρας στην κατασκευή 

καναλιών νερού, δεξαμενών και ελαιοπιεστηρίων. Η ανάγκη μιας επιμελημένης τελικής 

εμφάνισης ορισμένων αρχιτεκτονικών μελών, καθώς και η επίτευξη μιας μεγαλύτερης 

σταθερότητας οδήγησε στη χρήση της πελεκητής πέτρας στην κατασκευή κλιμάκων ανόδου 

(κυρίως της βάσης τους), πεσσών και βάσεων ξύλινων υποστυλωμάτων. Ένας επίσης 

καθοριστικός παράγοντας ήταν και η προστασία των ξύλινων στοιχείων (κλιμάκων και 

στηριγμάτων) από την υγρασία. Στις περιπτώσεις των πεσσών και των βάσεων γίνεται 

μάλιστα συχνά χρήση ορθογώνιων λίθων, εξολοκλήρου λαξευμένων. Οι ιδιαίτερες αισθητικές 

απαιτήσεις και πιθανόν η εξασφάλιση μεγάλης διάρκειας ζωής οδήγησε στη χρήση της 

πελεκητής πέτρας στην κατασκευή συμβόλων λατρείας, όπως ιερών κεράτων 

"καθοσιώσεως", λίθινων μελών με ανάγλυφα διακοσμητικά μοτίβα καθώς επίσης και 

βαθμιδωτών επικράνων. Τα λίθινα αυτά μέλη προσέδιδαν μεγαλύτερη αίγλη στους ιερούς 

χώρους λατρείας.

Οι κατασκευαστικές επίσης λύσεις που ακολουθεί η δόμηση με την πελεκητή πέτρα είναι 

σχεδόν πάντοτε συνάρτηση της λειτουργίας και της σπουδαιότητας των κτιρίων στα οποία 

εμφανίζεται, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στη χρήση της στα δημόσια
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κτίρια, στα ιερά και στα ιδιωτικά οικιστικά συγκροτήματα. Οι πιο μνημειώδεις κατασκευές 

εμφανίζονται στα ιερά. Πολύ επιμελημένες τοιχοποιίες παρατηρούνται στα δημόσια-διοικητικά 

κτίρια, ενώ πιο απλές κατασκευαστικές λύσεις ακολουθούνται στις ιδιωτικές κατοικίες. Οι 

λόγοι επιλογής της χρήσης της πελεκητής πέτρας σε ορισμένα κτίρια, καθώς και οι 

κατασκευαστικές μέθοδοι που ακολουθήθηκαν είναι συνάρτηση κοινωνικών και θρησκευτικών 

παραγόντων και δε στηρίζονται μόνο σε πρακτικά και αισθητικά κριτήρια.

Η χρήση πελεκητών ογκόλιθων για την οικοδόμηση των μνημειωδών ναών στο Κίτιον-Καθαρή 

και στα ΚούΚ\α-Παλα/παφος μαρτυρεί τη μεγάλη σημασία που αποδιδόταν στα θρησκευτικά 

θέματα κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, αφού γενικά η αρχιτεκτονική αντικατοπτρίζει την 

πολιτιστική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή κάθε εποχής. Η χρήση πελεκητής πέτρας 

την εποχή αυτή στα μεγάλα διοικητικά κτίρια και σημαντικά οικιστικά συγκροτήματα 

("παλάτια"), ως επίσης και στα ιερά δείχνει τη μεγάλη σπουδαιότητα των κτιρίων των 

κατηγοριών αυτών και ίσως υποδηλώνει πως ο έλεγχος τόσο των παλατιών όσο και των 

ιερών γινόταν από την ίδια άρχουσα τάξη (αριστοκρατία), η οποία πιθανόν να διαδραμάτιζε 

τόσο κοσμικό όσο και θρησκευτικό ρόλο με βασικό σκοπό τον έλεγχο της οικονομίας. Η 

χρήση πελεκητής πέτρας στην Κύπρο κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία προϋπέθετε μεγάλο 

κόστος και ύπαρξη κατάλληλων μπρούντζινων εργαλείων125 και εργατικού δυναμικού, 

απαραίτητου για την εξόρυξη, μεταφορά, κατεργασία και τοποθέτησή της. Η πελεκητή πέτρα 

ήταν σίγουρα ένα μέσο προβολής του πλούτου και της δύναμης των ηγετών και αποτελούσε 

σύμβολο γοήτρου.

2.2.6.1. Συγκριτική θεώρηση

Η εμφάνιση της πελεκητής πέτρας δεν έγινε ταυτόχρονα σε όλους τους πολιτισμούς της 

Ανατολικής Μεσογείου. Στην Αίγυπτο η χρήση πελεκητής πέτρας χρονολογείται στις αρχές 

τΠζ 3ης χιλιετίας και στη Συρία στα μέσα της χιλιετίας αυτής. Στην Ουγκαρίτ και στην Κρήτη η 

πελεκητή πέτρα εμφανίστηκε στις αρχές της 2ης χιλιετίας (Μέση Χαλκοκρατία). Στην 

Παλαιστίνη, κάπως περιορισμένη χρήση της πελεκητής πέτρας παρατηρείται από τη Μέση 

και Ύστερη Χαλκοκρατία. Η Ανατολία και η ηπειρωτική Ελλάδα υιοθέτησαν την τεχνική αυτή 

αργότερα, στο τέλος της Μέσης και κυρίως στις αρχές της Ύστερης Χαλκοκρατίας. Η 

εμφάνιση της πελεκητής πέτρας απαιτούσε πάντοτε την πλήρωση μερικών προϋποθέσεων 

(ύπαρξη κατάλληλων εργαλείων, πλούτου, ισχυρής κοινωνικής οργάνωσης και διαθέσιμου 

εργατικού δυναμικού), γι' αυτό και παρατηρείται χρονολογική διαφορά στη διάδοση της 

τεχνικής αυτής σε κάθε πολιτισμό. Η εμφάνιση δηλ. της πελεκητής πέτρας ήταν αποτέλεσμα 

της ίδιας της πολιτιστικής ανάπτυξης κάθε λαού (Hult 1983, 61-62' Shiloh 1979, 71-75).

Η κατεργασία και η χρήση της πελεκητής πέτρας στην Κύπρο εμφανίζει τόσο ομοιότητες όσο 

και διαφορές με τους γύρω λαούς. Η τεχνική λάξευσης της πέτρας μόνο στην εμφανή της όψη

125 ,  , , , , ,
Στην Κύπρο, οπως και στους γειτονικούς της λαούς, η ευρεια χρήση πελεκητής πέτρας δε συμπίπτει 

με την ανακάλυψη των μπρούντζινων εργαλείων, αλλά έγινε με κάποια καθυστέρηση. Στο νησί η χρήση 
μπρούντζινων εργαλείων χρονολογείται στο τέλος της 3ης χιλιετίας, ενώ η ευρεία χρήση πελεκητής 
πέτρας έγινε αργότερα κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία ΙΙΓ/ΙΙΙΑ (Hult 1983, 62).
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και η διατήρηση ακατέργαστου του πίσω μέρους της αποτελεί παράδοση στο χώρο της 

Συροπαλαιστίνης, της Κρήτης και της Ανατολίας, όχι όμως της Αιγύπτου και της ηπειρωτικής 

Ελλάδας (Wright 1996, 364' Graham 1987, 152' Reich 1992, 5‘ Shaw 1973, 87 εικ. 91). 

Επιλεκτική χρήση πελεκητής πέτρας σε τοιχοποιίες από αργολιθοδομή, για ενίσχυση και 

μεγαλύτερη σταθερότητα των κατασκευών, εμφανίζεται και στην επικράτεια της Μινωικής 

Κρήτης (στη Θήρα) και στην Ουγκαρίτ (Hult 1983, 64, 66' Παλυβού 1988, 121' Callot 1983, 

εικ. 31' ό.π. 1994, 123).

Η τεχνική χρήσης ορθοστατών βρισκόταν σε υψηλό επίπεδο ανάπτυξης από την 

πρωτοεμφάνισή της στην Κύπρο, χωρίς να παρατηρούνται πειραματισμοί. Αυτό θα 

μπορούσε να οδηγήσει στη θεωρία της πιθανής εισαγωγής της τεχνικής αυτής από το 

εξωτερικό. Η χρήση όμως των ορθοστατών πάνω σε οριζόντια τοποθετημένους λίθους 

παρατηρείται ακόμη και στο "πρώιμο" παράδειγμα της Νιτοβίκλας, γεγονός που δείχνει μια 

μακρά παράδοση χρήσης της τεχνικής αυτής στο νησί. Η ευρεία χρήση της τεχνικής αυτής 

κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία ΙΙΓ και η επιμονή στη συνέχιση της χρήση της την Ύστερη 

Χαλκοκρατία ΜΙΑ (κατά την οποία φτάνει σε πολύ υψηλό επίπεδο), όταν μάλιστα στις γύρω 

περιοχές αντικαθίσταται σε μεγάλο βαθμό από τη δόμηση σε διαδοχικές στρώσεις, ίσως να 

ήταν αποτέλεσμα του συντηρητισμού των Κυπρίων (Hult 1983, 70).

Δόμηση με χρήση ορθοστατών εμφανίστηκε στο χώρο της Συρίας (Ουγκαρίτ) και της 

Ανατολίας (Alalakh, Alaga HUyiik, κ.α.) από τη 2η χιλιετία, και στη Παλαιστίνη (Megiddo, Beth- 

Shean) κατά τη Μέση και Ύστερη Χαλκοκρατία (Shiloh 1979, 71-72). Στην Ουγκραρίτ μάλιστα 

παρατηρείται σχεδόν πάντοτε κατά μήκος τοποθέτηση της πέτρας χωρίς σύνδεση των δύο 

παρειών της τοιχοποιίας και συχνά χρήση της στη διαμόρφωση μόνο μιας παρειάς, 

παρόμοιες δηλ. μέθοδοι που παρατηρήθηκαν και στην προϊστορική Κύπρο (ό.π., 73). Η 

τεχνική των ορθοστατών στην Κύπρο εμφανίζει αρκετές ομοιότητες με εκείνη της 

Συροπαλαιστίνης, ιδιαίτερα της Ουγκαρίτ και της Κρήτης (Hult 1983, 68-70' Shiloh 1979, 75). 

Παρόμοιος τρόπος δόμησης με πελεκητές πέτρες με λαξευμένες συχνά όλες τις επιφάνειες, 

διάτονα τοποθετημένες, που παρατηρήθηκε στο νησί μόνο στην Έγκωμη, εμφανίζεται και στο 

χώρο της Ουγκαρίτ (Callot 1994, εικ. 45, 151).

Η τεχνική δόμησης σε διαδοχικές στρώσεις, που εμφανίστηκε σε περιορισμένη κλίμακα στην 

Κύπρο, παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη της Κρήτης, της Θήρας και της Ουγκαρίτ (Ras 

Shamra) (Hult 1983, 70-73' Παλυβού 1988, 101-104, 118' Callot 1983, 56, 57 εικ.29' ό.π. 

1994, 123). Η μείωση του ύψους των διαδοχικών στρώσεων, που παρατηρήθηκε στο βωμό 

στη Μύρτου-Πηγάδες, είναι ένα χαρακτηριστικό της δόμησης σε διαδοχικές στρώσεις που 

εμφανίζεται συχνά στην Κρήτη και στη Θήρα (Παλυβού 1988, 120). Η προεξέχουσα βάση σε 

τοιχοποιίες από πελεκητή πέτρα σε στρώσεις, που παρατηρήθηκε κυρίως στο Χαλά Σουλτάν 

Τεκκέ, εμφανίζεται επίσης στη μινωική Κρήτη (Hult 1983, 89). Η ορθογώνια κανονική όψη της 

πελεκητής πέτρας της τοιχοποιίας των κυπριακών παραδειγμάτων ομοιάζει ιδιαίτερα με τα 

αντίστοιχα μινωικά παραδείγματα (ό. π).

Οι περιτένειες, που αποτελούν ένα βασικό χαρακτηριστικό της κυπριακής πελεκητής πέτρας, 

ομοιάζουν περισσότερο με τα αντίστοιχα παραδείγματα της Ύστερης Χαλκοκρατίας, της
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Συροπαλαιστίνης (Reich 1992, 5 εικ. 7) ιδιαίτερα της Ουγκαρίτ (Wright 1996, 365' Callot 

1994, 288 εικ. 115' Shiloh 1979, 73), καθώς και της Ανατολίας (Shiloh 1973, 72) και λιγότερο 

με της Αιγύπτου και του Αιγαίου (Hult 1983, 83). Πελεκητή πέτρα με περιτένειες εμφανίζεται 

στην Ανατολική Μεσόγειο κατά το τελευταίο τέταρτο της 2ης χιλιετίας, ενώ διαδίδεται 

ευρύτερα από την κλασική περίοδο (Sandars 1986, 67). Η τέλεια όμως επεξεργασία των 

περιτενειών των κυπριακών παραδειγμάτων (ιδιαίτερα της τελευταίας περιόδου στο ναό I του 

Κιτίου) εμφανίζεται πολύ αργότερα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παρόμοιος τρόπος στέγασης κατά το εκφορικό σύστημα, με εκείνο που εμφανίστηκε στους 

τάφους της Έγκωμης, παρατηρείται κυρίως σε τάφους της ίδιας ή πρωιμότερης περιόδου 

που ανασκάφηκαν στην Ουγκαρίτ κυρίως στη Ras Shamra (Schaeffer 1939, 77-101' 

Westholm 1939, 54, 57-58), στο Minet-ell Beida, στο Ras Ibn Hani (Callot 1994, 375 εικ. 280' 

Albanese 1929' Hult 1983, 29), ως επίσης και στις Μυκήνες (τάφος Ρω: Μυλωνάς 1973, 217- 

222). Η εντυπωσιακή ομοιότητα των κυπριακών τάφων από πελεκητή πέτρα με τους 

αντίστοιχους της Ουγκαρίτ υποδηλώνει πως οι τελευταίοι αποτέλεσαν πρότυπα των 

κυπριακών παραδειγμάτων. Οι τάφοι της Έγκωμης συνδέονταν πιθανόν με νέους εποίκους, 

οι οποίοι ήλθαν στο νησί την περίοδο αυτή και έφεραν μαζί τους τα τοπικά τους έθιμα (Hult 

1983, 74-75).

Δάπεδα με πελεκητές πέτρες και τοίχοι επενδυμένοι με όρθια τοποθετημένες πλάκες, που 

παρατηρήθηκαν στα δωμάτια λουτρών του Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, εμφανίζονται πολύ συχνά 

στο χώρο της Μινωικής Κρήτης σε αίθουσες καθαρμών (ό.π., 74, 80' Παλυβού 1988, 142- 

143). Τα παραδείγματα όμως του Χαλά Σουλτάν Τεκκέ εμφανίζουν και κάποιες διαφορές από 

τα αντίστοιχα μινωικά (μικρότερο βάθος κ.ά.) και αρκετές ομοιότητες με μερικά δάπεδα 

λουτρών της Έγκωμης. Τα δάπεδα αυτά μπορεί δηλ. να έχουν κρητική έμπνευση αλλά 

εμφανίζουν κυπριακά επιμέρους χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται δηλ. για στείρα και δουλική 

μίμηση των μινωικών παραδειγμάτων, αλλά οι Κύπριοι προχωρούν σε αφαιρέσεις και 

τροποποιήσεις ή συνδυασμούς επιμέρους χαρακτηριστικών, διαμορφώνοντας δικές τους 

παραλλαγές. Ίσως να πρόκειται για μια τοπική επινόηση που παίρνει μινωικό ένδυμα.

Το σύστημα καναλιών νερού με χρήση πελεκητής πέτρας, που ήρθε στο φως στην Άλασσα- 

Παλιοταβέρνα, εμφανίζει εντυπωσιακή ομοιότητα με παραδείγματα της Μινωικής Κρήτης που 

βρέθηκαν στην Κνωσό, στην Κάτω Ζάκρο κ.α. (Shaw 1973, 126-134, εικ 158-166).

Μονολιθικοί ή κτιστοί χαμηλοί πεσσοί τοποθετημένοι πάντοτε σε λίθινες βάσεις αποτελούν 

συνήθη στοιχεία του μινωικού πολιτισμού (Hult 1983, 77' Graham 1987, 157). Ο τύπος του 

βαθμιδωτού επικράνου και της βαθμιδωτής βάσης που εμφανίστηκε στην Κύπρο κατά την 

Ύστερη Χαλκοκρατία, παρατηρείται στο χώρο του Αιγαίου και στην κεντρική Ελλάδα, γεγονός 

που κάνει τη σύνδεση των κυπριακών παραδειγμάτων με τους χώρους αυτούς πολύ πιθανή. 

Στο θησαυρό του Ατρέα βρέθηκαν δύο βαθμιδωτές βάσεις (του ίδιου τύπου με αυτές στο 

Χαλά Σουλτάν Τεκκέ) που πλαισίωναν την είσοδο του τάφου (Wace 1949, 29, εικ. 49c, 50b). 

Στον ίδιο χώρο ήρθε στο φως μία ακόμη βάση και ένα επίκρανο (ό.π., 32 εικ. 10a). 

Παραδείγματα βαθμιδωτών βάσεων παρατηρήθηκαν επίσης στην Κρήτη στην Κνωσό (Evans 

1930, 513-514, εικ. 359' Nilsson 1950, 216-217' Shaw 1973, 122 εικ. 148:Α), στη Ζάκρο

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 2. Η  Πέτρα 133

(Platon 1971, 167), στα Μάλια (Effenterre and Effenterre 1969, πίν. XV, XL) και στη Θήρα 

(Marinatos 1974, 34, πίν. 83b) κ.α. Απεικονίσεις τέτοιων βαθμιδωτών βάσεων διακρίνονται σε 

σαρκοφάγους, όπως το παράδειγμα της Αγ. Τριάδος (Long 1974, εικ. 37,38). Το κυμάτιο που 

εμφανίζεται στο κατώτερο μέρος των βαθμιδωτών επικράνων των κυπριακών 

παραδειγμάτων ήταν ίσως αποτέλεσμα αιγυπτιακών επιδράσεων, οι οποίες όμως είναι γενικά 

ελάχιστες (Hult 1983, 77).

Παραδείγματα ιερών κεράτων "καθοσιώσεως", παρόμοια με τα κυπριακά, παρατηρήθηκαν 

στον αιγαιακό χώρο (Hagg 1989, 78-79' Rutkowski 1979, 226), ιδιαίτερα στην Κρήτη στην 

Κνωσό (Evans 1928, 159 εικ. 81, 160, 814, 336, 337 εικ. 189' ό.π. 1930, 524 εικ. 367, 525), 

στο Παλαίκαστρο (ό.π. 1928, 568' Bosanquet 1901-2, 314), στη Ζάκρο (Πλάτων 1974, 313 

εικ. 141), στο ιερό της κορυφής Γιούχτα (Rutkowski 1986, 77-78) και στη Θήρα (Marinatos 

1974, 34, πίν. 83:a), καθώς επίσης και στην κεντρική Ελλάδα, στην Πύλο (Blegen and 

Rawson 1966, 328-329, εικ. 238, 239), στην Γκλα (Θρεψιάδης 1966, 38, πίν. 12a) και στις 

Μυκήνες (Hood 1986, 148' Hagg 1989, 79' Rutkowski 1986, 206, εικ. 299' Nilsson 1950, 174, 

εικ. 78). Πληροφορίες για ιερά κέρατα παίρνομε επίσης από εικονογραφικές μαρτυρίες του 

Υστερομινωικού πολιτισμού (Nilsson 1950, 165-194' Rutkowski 1986, 83 εικ. 94, 87 εικ. 114, 

101 εικ. 131, 102 εικ. 135, 105 εικ. 145). Ιερά κέρατα παρατηρούνται επίσης στο χώρο της 

Ανατολής (Rutter and Diamant 1969, 147-177) όπου εμφανίζονται από πολύ πρώιμες 

περιόδους σε θέσεις όπως το Qatal Hiiytik (Mellaart 1967, 77-130, εικ. 14-43). Τα κυπριακά 

πάντως παραδείγματα εμφανίζουν περισσότερες ομοιότητες σε θέματα τυπολογικά και 

λειτουργικά με τα αιγαιακά παράλληλό τους παρά με τα ανατολικά.

Παρόμοια λίθινα μέλη, που έφεραν στην επιφάνειά τους βαθμιδωτά ανάγλυφα όπως τα 

παραδείγματα της Μύριου-Πηγάδες κα.\ του Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, έχουν βρεθεί στο χώρο της 

Συροπαλαιστίνης, στη Βύβλο και στο Hazor (Hult στο Astrom et al. 1977, 153, 164 εικ. 203- 

204) και είτε ανήκουν στη Χαλκοκρατία είτε είναι αρκετά μεταγενέστερα. Στο χώρο, τέλος, του 

Αιγαίου παρατηρούνται ελάχιστα παραδείγματα τέτοιου τύπου διακόσμησης στην Κνωσό και 

στις Μυκήνες (ό.π., 154).

Το ελαιοπιεστήριο που βρέθηκε στο /κπΚ\κ\-Καραμάλος έχει παράλληλό του στην Ουγκαρίτ 

(Du Plat Taylor 1952, 149, 163, πίν. XXVId' Hadjisawas 1992, 25), ενώ η όλη διάταξη του 

ελαιοπιεστηρίου που ανασκάφηκε στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ καθώς και το σχήμα του ίδιου του 

πιεστηρίου ομοιάζει πολύ με ένα παράδειγμα που ήρθε στο φως στον Κομμό της Κρήτης 

(Hadjisawas 1992, 25).

Από τις παραπάνω συγκρίσεις των κυπριακών παραδειγμάτων χρήσης της πελεκητής 

πέτρας με τα αντίστοιχα των γειτονικών περιοχών φαίνεται πως η Κύπρος συνδέεται 

περισσότερο με την Κρήτη και τη Συροπαλαιστίνη - ιδιαίτερα με την Ουγκαρίτ. Οι ομοιότητες 

με την Ανατολία, την Αίγυπτο και την ηπειρωτική Ελλάδα είναι λιγότερες (Hult 1983, 88-90). Η 

πελεκητή πέτρα της Κύπρου εμφανίζει γενικά περισσότερα μινωικά παρά μυκηναϊκά στοιχεία.

Η χρήση της πελεκητής πέτρας και ιδιαίτερα η πρώτη εμφάνισή της πιθανόν να συνδέεται με 

τις εμπορικές σχέσεις με τους γειτονικούς λαούς. Η πρωιμότερη χρήση πελεκητής πέτρας στη
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Νιτοβίκλα ήταν ίσως το αποτέλεσμα επίδρασης κυρίως της Συρίας (ιδιαίτερα της Ουγκαρίτ). 

Οι εμπορικές σχέσεις με το Αιγαίο και την Ουγκαρίτ είχαν ως αποτέλεσμα αρκετές επιδράσεις 

στα επί μέρους χαρακτηριστικά της πελεκητής πέτρας. Ο πλούτος όμως του νησιού την 

περίοδο αυτή αποτέλεσε σίγουρα έναν από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες της 

υιοθέτησης και ανάπτυξης της τεχνικής αυτής. Η εμφάνιση των ίδιων βασικών 

χαρακτηριστικών στοιχείων και γενικών μεθόδων δόμησης κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία ΙΙΓ 

και ΙΙΙΑ περίοδο, υποδηλώνει πως η ευρεία διάδοσή της κατά την τελευταία περίοδο (ΥΚΙΙΙΑ) 

δεν ήταν αποτέλεσμα νέων εποίκων που ήρθαν στο νησί. Η μη ταυτόχρονη εμφάνιση της 

πελεκητής πέτρας σε όλες τις θέσεις στο νησί και η ποικιλία στις τεχνικές και στους τύπους 

των κτιρίων στα οποία εμφανίζεται, υποδηλώνει μια πιθανή τοπική εξέλιξη ή ακόμη και τοπική 

επινόηση, χωρίς όμως να μπορούν να αποκλειστούν οι εξωτερικές επιδράσεις των γύρω 

λαών (ιδιαίτερα του χώρου του Αιγαίου και της Συροπαλαιστίνης) (Hult 1983, 90).

Ευρεία χρήση πελεκητής πέτρας παρατηρείται και στην αστική αρχιτεκτονική του 19ου και 

των αρχών του 20ου αι. Αποτελεί συχνά την τοιχοποιία του ισογείου ή και του ορόφου. 

Αντίθετα στα χωριά πελεκητή πέτρα χρησιμοποιείται σε τοιχοποιίες από αργολιθοδομή για τη 

διαμόρφωση κυρίως ανοιγμάτων και σε γωνίες (Σίνος 1976, 116 σχ. 113‘ lonas 1988, 64). Τα 

πετρώματα που επιλέγονται είναι παρόμοια με αυτά της Ύστερης Χαλκοκρατίας, με 

προτίμηση στους ασβεστιτικούς ψαμμίτες του σχηματισμού Πάχνας και Λευκωσίας- 

Αθαλάσσας. Οι πελεκητές πέτρες τοποθετούνται σχεδόν κατά κανόνα σε διαδοχικές ισοϋψείς 

στρώσεις, ακολουθώντας έτσι ένα ισοδομικό σύστημα, και σε καμιά περίπτωση δεν 

εμφανίζεται το σύστημα των ορθοστατών (Σίνος 1976, 74-75).

Τα επί μέρους χαρακτηριστικά της πελεκητής πέτρας της λαϊκής παράδοσης, εμφανίζουν 

μερικές ομοιότητες με τα αντίστοιχα παραδείγματα της Ύστερης Χαλκοκρατίας- όπως είναι η 

λάξευση μόνο της εξωτερικής ορατής επιφάνειας της πέτρας και η ύπαρξη περιτενειών, οι 

οποίες τώρα εμφανίζονται κατά μήκος των τεσσάρων ακμών της πελεκητής πέτρας (και όχι 

κατά μήκος των δύο ή των τριών ακμών), διαμορφώνοντας ένα πλήρες πλαίσιο και 

αποκτώντας έτσι, παράλληλα με τον κατασκευαστικό, και διακοσμητικό ρόλο. Οι περιτένειες 

δηλ. με την πάροδο του χρόνου θεωρήθηκαν διακοσμητικό στοιχεία και βαθμηδόν 

καθιερώθηκαν και διατηρήθηκαν για αισθητικούς κυρίως λόγους (Ορλάνδος 1958, 255).
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2.3. Λατομεία (προέλευση της πελεκητής πέτρας)

2.3.1. Εισαγωγή

Στη μελέτη της πελεκητής πέτρας είναι απαραίτητος ο καθορισμός της προέλευσής της, δηλ. 

ο εντοπισμός στις περιοχές γύρω από τους οικισμούς μετώπων πετρωμάτων του ίδιου 

σχηματισμού και τύπου με τις υπό εξέταση πέτρες και η εύρεση πιθανών λατομείων απ' 

όπου εξορύχτηκαν (Χαρ. 10). Από τη μελέτη των λατομείων και του ευρύτερου περιβάλλοντος 

στο οποίο ανήκουν απορρέουν στοιχεία σχετικά με τους λόγους επιλογής της θέσης τους σε 

σχέση με το φυσικό περιβάλλον, τους γύρω οικισμούς και τους πιθανούς δρόμους 

επικοινωνίας. Πηγάζουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και τις ιδιότητες του 

πετρώματος (ύπαρξη φυσικών μετώπων και ασυνεχειών), τον τρόπο οργάνωσης των ίδιων 

των λατομείων, τη μέθοδο λατόμευσης του πετρώματος, τον τύπο των εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν και γενικότερα το χαρακτήρα της ανθρώπινης δραστηριότητας στην 

περιοχή.

Δυστυχώς, πολλά από τα αρχαία λατομεία έχουν σήμερα εξαφανιστεί, συχνά λόγω φυσικών 

καταστροφών (καταρρεύσεις βράχων), ενώ άλλα δεν μπορούν να εντοπιστούν λόγω 

επιχωματώσεων. Για τη μεγαλύτερη όμως καταστροφή των αρχαίων λατομείων υπεύθυνος 

είναι ο άνθρωπος που εξαφάνισε σε αρκετές περιπτώσεις κάθε ίχνος τους, είτε λόγω της 

επαναχρησιμοποίησής τους για εξόρυξη πέτρας σε μεταγενέστερες περιόδους (λατομεία στην 

Τόχνη, στην Ορόκλινη), είτε λόγω της χρησιμοποίησής τους για άλλους σκοπούς. Στην 

αρχαιότητα παρατηρήθηκε συχνά η μετατροπή λατομείων σε χώρους λατρείας ή σε 

νεκροταφεία, ενώ σήμερα η καταστροφή είναι μεγαλύτερη λόγω της μετατροπής τους σε 

χώρους ανέγερσης σύγχρονων οικοδομών, και πιο σπάνια σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης 

(λατομείο στην ΈνΚοφάγου-Μοσφιλούδκιά). Ίχνη λατομείων είναι σχεδόν αδύνατον να 

εντοπιστούν στις περιπτώσεις εξόρυξης ακανόνιστων τεμαχίων πέτρας, καθώς επίσης και 

στις περιπτώσεις όπου η εξορυσσόμενη πέτρα βρισκόταν αναμειγμένη με χώμα και η 

απόκτησή της γινόταν με απλή εκσκαφή. Δυστυχώς, τα αρχαία λατομεία ποτέ δε θεωρήθηκαν 

ως αρχαιολογικοί χώροι, γι' αυτό και η προστασία τους δεν καλύπτεται από σχετική 

νομοθεσία.

2.3.2. Στοιχεία χρονολόγησης των λατομείων

Ιδιαίτερη δυσκολία παρατηρείται στη χρονολόγηση των λατομείων. Ένα λατομείο δεν μπορεί 

να χρονολογηθεί με ακρίβεια, με βάση μόνο τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, αφού οι 

μέθοδοι εξόρυξης της πέτρας δε διαφοροποιήθηκαν μέχρι και πρόσφατα - αρχές 20ού αι. 

(πριν την ανακάλυψη της δυναμίτιδας). Η ύπαρξη όμως στα μέτωπα του πετρώματος ιχνών 

εργαλείων λατόμευσης προσφέρει πολύτιμα στοιχεία τόσο για τη χρονολόγηση των 

λατομείων όσο και για τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Γενικά όμως, είναι δύσκολος ο 

ακριβής προσδιορισμός των διαφόρων τύπων εργαλείων, ιδιαίτερα μάλιστα όταν γίνεται 

επαναχρησιμοποίηση των λατομείων ή όταν η διάβρωση έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος των
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αποτυπωμάτων τους. Η ταύτιση πάντως των αποτυπωμάτων των εργαλείων πάνω στα 

μέτωπα του λατομείου με τα ίχνη τους πάνω στα τεμάχια πελεκητής πέτρας συγκεκριμένων 

οικισμών μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη χρονολόγηση των λατομείων. Ένα σπάνιο, αλλά 

πολύτιμο στοιχείο χρονολόγησης ενός λατομείου είναι η ύπαρξη σε ορισμένα μέτωπα ενός 

λατομείου επιγραφών ή άλλων αναγλύφων. Αυτές οι επιγραφές ή τα χαράγματα (graffiti) 

δίδουν ένα ασφαλές κατώτερο χρονολογικό όριο (terminus ante quern) για την αντίστοιχη 

επιφάνεια του υπό εξέταση λατομείου.

Ένα στοιχείο που μπορεί ίσως να βοηθήσει στη χρονολόγηση ενός λατομείου είναι η 

προσεκτική εξέταση των μετώπων των πετρωμάτων (η μελέτη δηλ. της διάβρωσης της 

επιφάνειάς τους και της επίστρωσης ανθρακικού ασβεστίου). Ο J.C. Bessac (1993, 211) 

κάνει μια προσπάθεια χρονολόγησης ενός λατομείου, με βάση το πάχος του ανθρακικού 

ασβεστίου που διαμορφώθηκε στην επιφάνεια των πετρωμάτων. Το πάχος αυτής της 

στρώσης (κρούστα) εξαρτάται όμως και από άλλους παράγοντες, όπως η έκθεση των 

επιφανειών στις καιρικές συνθήκες, η κλίση των υπό εξέταση επιφανειών και η ίδια η 

σύσταση των πετρωμάτων, γι' αυτό και η κρούστα αυτή δεν αποτελεί από μόνη της στοιχείο 

χρονολόγησης ενός λατομείου.

Η θέση ενός λατομείου μπορεί επίσης να προσφέρει μερικά στοιχεία για τη χρονολόγησή του. 

Η μη ύπαρξη σύνδεσης ενός λατομείου με οδικό δίκτυο αποτελεί ένδειξη της παλαιότητάς του, 

σε συνδυασμό συχνά και με τα υπόλοιπα αρχαιολογικά ευρήματα και την ιστορία του χώρου 

στον οποίο βρίσκεται. Στην περίπτωση των λατομείων που βρίσκονται παραθαλάσσια, η 

στάθμη της θάλασσας καθώς και η απόσταση από το νερό μπορεί, με κάποιες επιφυλάξεις, 

να βοηθήσει στον προσδιορισμό της αρχαιότητάς τους. Μερικά λατομεία που βρίσκονταν 

κάποτε στις ακτές, τώρα είτε βρέχονται από τα κύματα είτε καλύπτονται εν μέρει ή 

εξολοκλήρου από το νερό (λατομεία στην Μακρόνησο, στον ΐκκάμα-Φοντάνα Αμορόζα και 

Αγ. Νικόλαοζ) λόγω της αλλαγής της στάθμης των νερών της θάλασσας.

Η επαναχρησιμοποίηση ενός λατομείου στο παρελθόν (συχνά για λατρευτικούς ή ταφικούς 

σκοπούς), το τοποθετεί σίγουρα σε μια περίοδο προγενέστερη της δεύτερης αυτής χρήσης 

και αποτελεί έτσι ένα χρονολογικό όριο.126 Κάποτε παρατηρείται και το αντίστροφο φαινόμενο, 

όπου ένας χώρος άλλης χρήσης χρησιμοποιείται αργότερα ως λατομείο. Το λατομείο τότε 

είναι σίγουρα μεταγενέστερο του χώρου αυτού. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν συχνά 

λαξευτοί τάφοι σε νεκροπόλεις, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για εξόρυξη πέτρας.127

Η εύρεση ενός λατομείου κατά τη διάρκεια ανασκαφών λόγω της κάλυψής του με σωρό από 

λατύπη, χώμα και πέτρες υποδηλώνει κάποια ίσως παλαιότητα του (π.χ. λατομείο της

126Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η βασιλική της Αμαθούντας, όπου μερικά μέτωπα εξόρυξης 
πετρώματος χρησιμοποιήθηκαν ως τοίχοι της μεταγενέστερης βασιλικής.

127Λατομεία της μορφής αυτής αποτελούν οι ελληνορωμαϊκοί τάφοι στη Μακρόνησο, οι τάφοι των 
Βασιλέων στην Πάφο, οι ιεροί θάλαμοι λατρείας της Ρωμαϊκής περιόδου στο Ακρωτήρι και τα ρωμαϊκά 
αρκοσόλια στην Έ.·π\σκοτνί\-Λατσιθκιές. Στην περίπτωση του νεκροταφείου στην είσοδο του τείχους της 
Αμαθούντας παρατηρείται αρχικά χρήση των ρωμαϊκών-ελληνιστικών τάφων για εξόρυξη πέτρας και 
αργότερα επαναχρησιμοποίηση του λατομείου για κατασκευή νέων τάφων (4-5ος αι. μ.Χ.).
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Λάμπουσας: Myres 1940-45, 76). Μια προσεκτική ανασκαφή σε χώρους λατομείων μπορεί, 

σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποκαλύψει στοιχεία βοηθητικά για τη χρονολόγησή τους. Η 

εύρεση κεραμικής128 (πχ. λατομείο Ζάκρου στην Κρήτη: Shaw 1973, 31' λατομείο στον 

Ακάμα-'^κ- Κόνωνας Fejfer 1995, 79), αρχαίων εργαλείων ή πιο συχνά ατελείωτων 

αρχιτεκτονικών μελών, γλυπτών ή αγαλμάτων (λατομείο στην ΞυΚοφάγου-Μοσφιλούδκ/α. 

Karageorghis 1969, 494-9" Vermeule 1979' λατομείο στον Λιμνίτη: Tubbs and Munro 1890, 

84' λατομεία στη Φασούλα και στην Επισκοπή-Λατσιθκιές) (Φωτ. 141-143) αποτελούν 

ενδεικτικά στοιχεία χρονολόγησης των λατομείων.

Η ύπαρξη ημιτελών αρχιτεκτονικών μελών, προσκολλημένων ακόμη πάνω στο βράχο του 

λατομείου, βοηθά στον προσδιορισμό της τελευταίας περιόδου χρησιμοποίησης του 

λατομείου, όταν τα μέλη αυτά μπορούν να χρονολογηθούν.129 Αντίθετα, η ύπαρξη 

ορθογώνιων τεμαχίων πέτρας, μερικώς λαξευμένων, δε βοηθά ιδιαίτερα στη χρονολόγηση 

των λατομείων. Τα αρνητικά σημάδια που αφήνει συχνά η εξόρυξη πέτρας και η συσχέτισή 

τους με αντίστοιχες δομικές πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν στους πλησιέστερους οικισμούς, 

μπορεί ίσως να αποτελέσει μια πρώτη ένδειξη χρονολόγησης του λατομείου.

Γενικά, η εξέταση της λιθολογίας και η ορυκτολογική ανάλυση και ταύτιση των πετρωμάτων 

ενός λατομείου με τις πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν σε ένα γειτονικό οικισμό, αποτελεί μία 

ένδειξη χρονολόγησης ενός λατομείου. Στις περιπτώσεις μάλιστα λατόμευσης πετρωμάτων με 

μερικά ιδιαίτερα και κάπως ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, η ορυκτολογική-πετρογραφική τους 

ταύτιση με πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν μόνο κατά την αρχαιότητα, και όχι σε 

μεταγενέστερες περιόδους, βοηθά στον προσδιορισμό της περιόδου χρήσης των λατομείων 

αυτών.

2.3.3. Γεωλογικές και αρχαιολογικές αναφορές στα λατομεία της Κύπρου

Μερικές πληροφορίες για τα αρχαία λατομεία απορρέουν από γραπτές μαρτυρίες και κυρίως 

από περιγραφές περιηγητών. Συχνά, οι αναφορές αυτές είναι πολύτιμες για τον εντοπισμό 

των αρχαίων λατομείων (βλ. Παράρτημα 3). Πολύ βοηθητικός είναι επίσης ο ρόλος 

γεωλογικών περιγραφών (Gass 1960' Pantazis 1967' Bear 1963' Bellamy and Jukes-Browne 

1927) και χαρτών, στους οποίους σημειώνονται οι διάφοροι σχηματισμοί πετρωμάτων και 

συχνά οι θέσεις μερικών λατομείων, κυρίως νεότερων, και σε ελάχιστες περιπτώσεις, 

παλαιότερων. Οι αναφορές όμως αυτές στα σύγχρονα λατομεία βοηθούν και στον εντοπισμό

128Η εύρεση κεραμικής μεταξύ της λατύπης ενός λατομείου υποδηλώνει πως το λατομείο αυτό ήταν εν 
ενεργεία κατά τη διάρκεια της περιόδου που αντιστοιχεί στην κεραμική αυτή. Η μη εύρεση σχεδόν ποτέ 
στρωματογραφίας στα υπό εξέταση λατομεία, λόγω της μετακίνησης άχρηστων χωμάτων ανάλογα με 
τις ανάγκες του λατομείου, καθιστά δύσκολη την ακριβή σύνδεση της κεραμικής με τα αντίστοιχα 
κοιλώματα στα οποία βρέθηκε (Waelkens et a! 1988, 92).

129 Τέτοια παράδειγματα, σε κάπως νεότερα λατομεία, αποτελούν οι κυκλικές γούρνες και οι 
μυλόπετρες που βρέθηκαν προσκολλημένοι στο μητρικό πέτρωμα στο Γέρι-Καττούθκια και στο 
Ακρωτήρι-Καταλύματα (Φωτ. 144) αντίστοιχα, και υποδηλώνουν μία αρκετά πρόσφατη χρήση των 
λατομείων αυτών.
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αρχαιότερων, αφού συχνά επιλέγονται οι ίδιες θέσεις για την εξόρυξη κατάλληλου 

πετρώματος (Χαρ. 10).

Σε ελάχιστες περιπτώσεις, γίνεται αναφορά από τους ίδιους τους ανασκαφείς στα πιθανά 

λατομεία εξόρυξης της πέτρας που χρησιμοποιήθηκε στους αντίστοιχους οικισμούς. Εξαίρεση 

αποτελούν οι ανασκαφές στο Κίτιον και στη Μάα-Παλαιόκαστρο, όπου σε ειδικά 

παραρτήματα (Xenophontos 1985, 431-437' ό.π. 1988, 474-477) γίνεται μία αρκετά 

λεπτομερής μελέτη της πέτρας που χρησιμοποιήθηκε καθώς και μια προσπάθεια εντοπισμού 

της προέλευσής της.

Στις περισσότερες ανασκαφικές εκθέσεις, οι αναφορές, όταν υπάρχουν, είναι πολύ λακωνικές 

και αόριστες και δίδουν μια γενική περιοχή προέλευσης της πέτρας χωρίς ιδιαίτερη 

τεκμηρίωση. Η A. South (1989α, 320) αναφέρει πως οι πελεκητές πέτρες, που 

χρησιμοποιήθηκαν στον οικισμό στην Καλαβασό-Ά γ. Δημήτριος, προέρχονται από ένα 

λατομείο κοντά στην Τόχνη, σε απόσταση 4 χμ. από τον οικισμό. Η G. Hult γράφει πως ο 

άσπρος ασβεστόλιθος, που χρησιμοποιήθηκε σε ευρεία κλίμακα είτε ως αργολιθοδομή είτε 

ως πελεκητός στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, λατομευόταν πιθανόν από την περιοχή της Λάρνακας 

από κάποια θέση κοντά στον οικισμό (Hult στο Astrom et a l 1977, 150). Ο J. A. Giffort 

(Astrom et at. 1977, 79 υπ.1) αναφέρει πως παρόμοιο πέτρωμα με το βιογενή ασβεστόλιθο 

του οικισμού υπάρχει σε ευρεία κλίμακα κοντά στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ. Αντίθετα ο Ρ. 

Astrom (1996, 10) υποστηρίζει πως η πελεκητή πέτρα του οικισμού λατομευόταν από την 

περιοχή της Αμμοχώστου. Οι ανασκαφείς της Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου (Vermeule and 

Wolsky 1990, 342) θεωρούν ως πιθανή προέλευση της κροκαλοπαγούς πελεκητής πέτρας 

του οικισμού το παραθαλάσσιο γειτονικό Συριανοχώρι, όπου είναι ακόμη ορατοί βράχοι του 

πετρώματος αυτού.

2.3.4. Εξόρυξη πέτρας

Από τις αρχαιολογικές μαρτυρίες και τις περιγραφές διαφόρων μελετητών φαίνεται πως η 

εξόρυξη πέτρας ποικίλων μεγεθών, στο χώρο της Μεσογείου, από την Προϊστορική περίοδο 

μέχρι το τέλος της αρχαιότητας ακολουθούσε σε γενικές γραμμές την ίδια μέθοδο, με 

ελάχιστες αλλαγές χρονολογικά (Σχ. 223). Η επιθυμητή πέτρα απομονωνόταν από το μητρικό 

πέτρωμα με την περιμετρική διάνοιξη αυλάκων και τέλος αποκολλάτο από το κάτω μέρος 

(Ward-Perkins 1972, 6). Παρατηρείται όμως ποικιλία ως προς τον τρόπο διάνοιξης των 

περιμετρικών αυλάκων, με χρήση εργαλείων διαφόρων τύπων. Η μέθοδος που ακολουθείτο 

εξαρτιόταν τόσο από το ίδιο το πέτρωμα όσο και από τη φύση του λατομείου (αν δηλ. ήταν 

υπόγειο ή υπαίθριο).

Συχνά, παρατηρείται προσεκτική εκμετάλλευση των φυσικών οριζόντιων ασυνεχειών του 

πετρώματος ως θέσεων διαχωρισμού. Η απόκτηση ενός όγκου ήταν γενικά ευκολότερη, όταν 

αυτός οριζόταν από υπάρχοντα φυσικά ρήγματα ή επαναλαμβανόμενους φυσικούς αρμούς. 

Οι αρχαίοι λατόμοι προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τις δυνατότητες που τους 

πρόσφεραν οι φυσικές ασυνέχειες, για μια πλήρη ή έστω και μερική εξοικονόμηση του έργου 

της περιμετρικής απελευθέρωσης κάθε όγκου, και επομένως διαμόρφωναν τα λατομεία
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ακολουθώντας τους φυσικούς αρμούς. Έτσι, κάθε λατομείο αποκτούσε ακανόνιστη μορφή, 

που προέκυπτε από την ιδιαίτερη γεωμετρία των στρωμάτων και το φυσικό τεμαχισμό του 

πετρώματος (Davey 1961, 16' Κορές 1993, 74).

Αν ο όγκος ήταν περιμετρικά ελεύθερος, τότε η λατόμευση γινόταν πιο εύκολα, χωρίς τη 

δημιουργία περιμετρικών αυλάκων (Σχ. 224). Στις περιπτώσεις αυτές ανοίγονταν βαθιές οπές 

(φωλιές) για την τοποθέτηση σφηνών κατά μήκος των φυσικών αρμών ή των στρωμάτων 

εύκολου διαχωρισμού. Όταν το επιθυμητό σκληρό πέτρωμα βρισκόταν ανάμεσα σε δύο 

στρώσεις μαλακού πετρώματος ακατάλληλου για χρήση, η εργασία αποκοπής του 

πετρώματος περιοριζόταν στη δημιουργία πλευρικών μόνο αυλάκων. Συχνά, λαξεύονταν 

αύλακες σε τρεις ή λιγότερες πλευρές, αφού οι υπόλοιπες ήταν ήδη ελεύθερες μετά την 

απομάκρυνση του προηγούμενου τεμαχίου. Ένας αύλακας εξυπηρετούσε συνήθως την 

εξόρυξη δύο τεμαχίων (Vandeput 1988, 82) (Σχ. 225).

Το σύστημα αυτό λατόμευσης, με τη βοήθεια περιμετρικών αυλάκων, είχε εφαρμογή τόσο στα 

λατομεία σε πλαγιές λόφων (κατακόρυφα) όσο και σε οριζόντια εδάφη (οριζόντια λατομεία). 

Τα περισσότερα αρχαία λατομεία βρίσκονταν σε πλαγιές λόφων. Η λατόμευση γινόταν 

βαθμιδωτά, ξεκινώντας από το υψηλότερο σημείο, απ' όπου εξορυσσόταν η πρώτη σειρά 

τεμαχίων. Κάθε διαδοχική βαθμίδα λατομευόταν στη συνέχεια, κάθετα προς τα κάτω και προς 

τα έξω, δημιουργώντας δύο ελεύθερα μέτωπα σε θέσεις που καθορίζονταν από το πλάτος 

των επιθυμητών τεμαχίων πέτρας (Ward-Perkins 1972, 6' Shepherd 1993, 415). Κάθε 

βαθμίδα είχε ύψος τουλάχιστον ίσο με μια στρώση πετρώματος (Σχ. 226). Έτσι, 

καθιερώνονταν συστηματικά μέτωπα με οριζόντια διαδοχικά επίπεδα εργασίας. Η μέθοδος 

αυτή είχε συχνά ως αποτέλεσμα τη δημιουργία υψηλών απότομων επιφανειών λατόμευσης 

(Vandeput 1988,82).

Στα οριζόντια λατομεία, το πέτρωμα λατομευόταν από την επιφάνεια του εδάφους σε 

στρώσεις, με αποτέλεσμα οι πέτρες κάθε διαδοχικής στρώσης να έχουν τις ίδιες περίπου 

διαστάσεις. Η εξόρυξη γινόταν συχνά με συστηματικό τρόπο, με τη χάραξη ενός ορθογώνιου 

καννάβου (Waelkens 1992, 6).

Η δημιουργία των περιμετρικών αυλάκων γινόταν με τη βοήθεια αξινών (Σχ. 227), 
σκεπαρνιών, κοπιδιών (κρουόμενων με σφυρί), σμιλών, πριονιών ή ακόμη και σφηνών 

(Vandeput 1988, 86, 92-93' Κορές 1993, 14-20). Ένα βοηθητικό υλικό στη διαδικασία
r r 1 30λατόμευσης, με τη βοήθεια πριονιών, ήταν και η λειαντική άμμος (Ward-Perkins 1972, 5). Σε 

ορισμένες περιπτώσεις γίνεται αναφορά σε διαβροχή του πετρώματος κατά το πρώτο στάδιο 

εξαγωγής του, για να αδυνατίσει η αντίσταση του (Shaw 1973, 34' Soles 1983, 40).

Οι διαστάσεις των αυλάκων δεν ήταν σταθερές και ήταν συνάρτηση του μεγέθους των 

επιθυμητών τεμαχίων πέτρας- είχαν μεγαλύτερο συχνά πλάτος στο άνω μέρος και ήταν

130Στην Αίγυπτο, τα πριόνια χρησιμοποιούνταν μαζί με άμμο για την εξόρυξη μαλακών λίθων, ενώ για 
τους σκληρούς λίθους ενισχύονταν με σμύριδα (Petrie 1909, 72). Η άμμος χρησιμοποιήθηκε και 
αργότερα, κατά τα ρωμαϊκά κυρίως χρόνια, ως λειαντική ύλη των πριονιών (Davey 1961, 15).
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στενότεροι στη βάση. Αν το επιθυμητό βάθος για την απόκτηση της πέτρας ήταν σχετικά 

μικρό, γινόταν λάξευση στενών αυλάκων, ενώ αν αυτό ήταν μεγαλύτερο, τότε ήταν 

απαραίτητη η λάξευση πλατιάς τάφρου. Γενικά, παρατηρείται συχνότερη χρήση αυλάκων και 

σπανιότερη τάφρων (Κορές 1993, 74).

Ο R. Martin (1965, 146-8) αναφέρεται σε μια κάπως διαφορετική διαδικασία λατόμευσης, με 

πιθανή χρήση τρυπάνου. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, περιμετρικά της υπό εξόρυξη πέτρας 

χαρασσόταν ένας αύλακας, μικρού σχετικά βάθους, μέσα στον οποίο ανοίγονταν σε 

διαστήματα τετράγωνες ή στρογγυλές οπές, οι οποίες εισχωρούσαν σε όλο το ύψος του 

επιθυμητού τεμαχίου. Η πλευρική αποκόλληση της πέτρας επιτυγχανόταν με τη βοήθεια 

μεταλλικών ή ξύλινων σφηνών, που προσαρμόζονταν στις οπές αυτές με τη βοήθεια
131σφυράς.

Η αποκόλληση της πέτρας από το οριζόντιο επίπεδο φαίνεται πως γινόταν με τη βοήθεια 

μοχλών, αξινών, κοπιδιών ή βελονιών κρουομένων με σφυριά, πιο συχνά μεταλλικών ή 

ξύλινων σφηνών132 και κάποτε με συνδυασμό κοπιδιών και σφηνών (Σχ. 228-229). Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, για διευκόλυνση της αποκόλλησης του όγκου, χαρασσόταν μέσα 

στον αύλακα μια αβαθής εσοχή, κατά μήκος του επιπέδου της φυσικής ασυνέχειας για μείωση 

της απαιτούμενης μηχανικής ενέργειας. Μέσα στην εσοχή αυτή ανοίγονταν σφηνοειδείς οπές 

σε σειρά για την τοποθέτηση των σφηνών (Ορλάνδος 1958, 83' Papageorgakis and Kolaiti 

1992, 38). Εκτός από τις ίδιες τις σφήνες, οι εσοχές τοποθέτησής τους προκαλούσαν ρωγμές 

και αδυνάτιζαν την αντίσταση του πετρώματος.

Οι σφήνες δημιουργούσαν πίεση είτε με απλό κτύπημα των άλλων εργαλείων (σφυριών) είτε 

με διαστολή μετά τη διαβροχή τους (στην περίπτωση ξύλινων σφηνών). Για την καλύτερη 

συγκράτηση του νερού, οι σφήνες περιτυλίγονταν σε ύφασμα, ιδιαίτερα όταν η λατόμευση 

γινόταν κλιμακωτά στις πλαγιές λόφων (Lucas 1948, 81' Waelkens 1992, 7).

Δεν είναι σαφείς οι λόγοι χρησιμοποίησης σε μερικές περιπτώσεις των μεταλλικών και σε 

άλλες των ξύλινων σφηνών. Άλλοι μελετητές θεωρούν το πρώτο υλικό πιο ευρέως διαδομένο 

και πιο κατάλληλο και άλλοι το δεύτερο. Στο άρθρο του L. Vandeput (1988, 95) γίνεται μια 

προσπάθεια προσδιορισμού μιας χρονολογικής εξέλιξης του τρόπου τοποθέτησης των 

σφηνών (Σχ. 230). Ως αρχαιότερη θεωρείται η τοποθέτηση σφηνών στα δύο άκρα της πέτρας 

και κάποτε μιας ή δύο επιπλέον στο μέσο. Στη συνέχεια εχρησιμοποιείτο μια συνεχής σειρά 

σφηνών με μια σταδιακή μείωση των ενδιάμεσων κενών και τελικά μια συνεχής εγκοπή στην 

οποία τοποθετούνταν οι σφήνες. Η εξέλιξη όμως αυτή δε βρίσκει παντού εφαρμογή, αφού ο

131 Μια παρόμοια μέθοδος εξόρυξης, με τη δημιουργία στο πρώτο στάδιο σειράς οπών με τη βοήθεια 
τρυπανιού, αναφέρεται από τον S. Adam (1966, 42-43) και φαίνεται πως εφαρμόστηκε στη λατόμευση 
του Κολοσσού της Νάξου. Ο S. Casson (1936-37, 22) αναφέρει πως μετά τον καθαρισμό και τη 
λείανση της επιφάνειας, σχεδιάστηκε με μπογιά ή κάρβουνο το περίγραμμα του υπό εξαγωγή 
ογκόλιθου.
132 ·  '  ,  ,  , r , ,  ,Σε παλαιοτερες μελετες αναφερεται η χρήση σφηνών στην Κρήτη (Πλατών 1970, 182), χωρίς ομως 
να έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί τέτοια ίχνη (Soles 1983, 40- Shaw 1973, 34). Αντίθετα, στην Αίγυπτο έχει 
βρεθεί μικρός αριθμός σφηνών, αλλά όχι σε χώρους λατομείων (Waelkens 1992, 6).
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τρόπος χρήσης των σφηνών φαίνεται πως εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες, 

όπως τη σκληρότητα του πετρώματος, τη διαστρωμάτωσή του, τις φυσικές ρωγμές, το 

μέγεθος της προς εξαγωγή πέτρας κ.ά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται η χρήση ξύλινων μοχλών αντί ξύλινων σφηνών ή 

ακόμη και δοκαριών που τοποθετούνταν σε ορθογώνιες εσοχές μεγάλου μήκους, κοντά στη 

βάση του αύλακα, και κατόπιν διαβρέχονταν (Arnold 1991, 33). Σε μερικά παραδείγματα, για 

διευκόλυνση της αποκοπής του πετρώματος, μέσα στον ήδη λαξευμένο αύλακα πλευρικής 

αποκόλλησης ετοποθετείτο στην απέναντι από τις σφήνες έδρα ξύλινος τάκκος που, όταν 

διαβρεχόταν, εξασκούσε και αυτός στην πέτρα οριζόντια δύναμη (Σχ. 231).

Κάποτε δε γινόταν χρήση σφηνών για την αποκόλληση από το οριζόντιο επίπεδο αλλά 

ακολουθείτο μία άλλη τεχνική, με τη δημιουργία οριζόντιων εγκοπών και τη χρήση στη 

συνέχεια μοχλών ή σμιλών.133 Τέλος, μία άλλη μέθοδος περιλάμβανε μόνο τη χρήση μοχλών 

μετά τη δημιουργία των πλευρικών αυλάκων. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα έναν πιο 

ακανόνιστο διαχωρισμό (Vandeput 1988, 89-90).

Μία ιδιότυπη μέθοδος εξόρυξης πέτρας με τη βοήθεια σχοινιών αναφέρεται πως 

χρησιμοποιήθηκε στη Σύρο κατά την Προϊστορική περίοδο. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, στη 

βάση του υπό εξαγωγή πετρώματος εδημιουργείτο μία οριζόντια εγκοπή. Στη συνέχεια 

γινόταν χρήση σχοινιών, διαμέτρου 0,04-0,045μ., με την τριβή των οποίων επιτυγχανόταν η 

αποκοπή του πετρώματος. Η διαδικασία συχνά διευκολυνόταν με τη χρήση τεμαχίων 

κερατόλιθου, καθώς επίσης άμμου και νερού. Η αποκοπή ολοκληρωνόταν με τη βοήθεια 

ξύλινων σφηνών. Η τεχνική αυτή της χρήσης σχοινιού ως πριονιού παραμένει κάπως 

ανεξήγητη, γιατί το υλικό από το οποίο ήταν κατασκευασμένα τα σχοινιά σίγουρα θα 

φθειρόταν εύκολα, ιδιαίτερα με την τριβή του στον κερατόλιθο και τα αποτελέσματα δε θα 

ήταν ικανοποιητικά (Dworakowska 1975, 131).

Οι μέθοδοι λατόμευσης ήταν συνήθως συνάρτηση της σκληρότητας του υπό εξαγωγή 

πετρώματος. Γι' αυτό και στην περίπτωση σκληρών πετρωμάτων, μια μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν η θέρμανση της πέτρας και στη συνέχεια η διαβροχή της με νερό, έτσι 

ώστε η απότομη αυτή μεταβολή θερμοκρασίας να προκαλέσει ρωγμή σε αυτό (Waelkens 

1992, 7' Engelbach 1922, 4). Σε μερικές περιπτώσεις, το τμήμα του πετρώματος κατά μήκος 

της ρωγμής, στη συνέχεια κονιορτοποιείτο με τη βοήθεια σφαιρικών τεμαχίων σκληρής 

πέτρας. Η τεχνική αυτή δημιουργίας αυλάκων, με τη βοήθεια λίθινων σφυριών, μπορούσε να 

εφαρμοστεί και χωρίς να προηγηθεί διαδικασία θέρμανσης, ιδιαίτερα για την αφαίρεση 

ογκόλιθων που περιβάλλονταν από διαβρωμένα τμήματα (Waelkens 1992, 7' Vandeput 1988, 
85).

Μια άλλη μέθοδος εξόρυξης τεράστιων τεμαχίων πετρωμάτων, που φαίνεται πως 

χρησιμοποιήθηκε κατά την Προϊστορική περίοδο (1500-1300 π.Χ.), στηρίζεται στη χημική

133 Η τεχνική χρησιμοποίησης μοχλών για αποκόλληση λίθων σε κάποιες προκαθορισμένες θέσεις 
ονομάζεται poin til/e-technique (Vandeput 1988, 81).
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αντίδραση των ασβεστόλιθων με τη φωτιά (Σχ. 232). Γύρω από τη βάση ενός ογκόλιθου, που 

ήταν περιμετρικά ελεύθερος, εδημιουργείτο ένας αύλακας που τον διαπερνούσε εν μέρει και 
οριζόντια. Ακολούθως λαξεύονταν σε ορθές γωνίες δύο πλευρικοί αύλακες και τέλος το 

πέτρωμα θερμαινόταν με τη βοήθεια φωτιάς, η οποία εδημιουργείτο μέσα στους 

περιμετρικούς αυτούς αύλακες. Η θέρμανση αυτή προκαλούσε χημική αποσύνθεση του 

ασβεστόλιθου και ως εκ τούτου προκαλούσε την αποκόλλησή του από το μητρικό πέτρωμα 

(Kopperand Rossello-Bordoy 1974, 165-167).

Στη λατόμευση στα υπόγεια λατομεία134 (γαλαρίες) ακολουθείτο μια κάπως διαφορετική 

μέθοδος (Σχ. 233). Η εξόρυξη άρχιζε με το σκάψιμο μιας οριζόντιας εσοχής στο άνω μέρος 

της γαλαρίας, ακριβώς κάτω από την οροφή, πάνω από το πέτρωμα που ήταν κατάλληλο για 

χρήση. Η εσοχή αυτή, που αποτελούσε το χώρο όπου καθόταν ο λατόμος, καταλάμβανε όλο 

το μήκος του μετώπου και ήταν κάπως βαθύτερη από το πλάτος της επιθυμητής πέτρας, για 

διευκόλυνση της δημιουργίας ενός αύλακα πίσω από αυτή. Στη συνέχεια λαξεύονταν 

πλευρικοί αύλακες και τέλος το πέτρωμα αποκολλάτο από το οριζόντιο επίπεδο με μεθόδους 

παρόμοιες με αυτές που εφαρμόζονταν στα υπαίθρια λατομεία. Η διαδικασία αυτή 

συνεχιζόταν από πάνω προς τα κάτω, αφαιρώντας κάθε φορά μια σειρά από πέτρες και μετά 

επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία σε άλλο μέτωπο της γαλαρίας (Vandeput 1988, 88-89 

Waelkens 1992, 6).

2.3.4.1. Μέθοδοι εξόρυξης πέτρας που παρατηρήθηκαν στην Κύπρο

Στην Κύπρο κατά την Προϊστορική περίοδο γινόταν λατόμευση ιζηματογενών πετρωμάτων 

και κυρίως ασβεστιτικών ψαμμιτών (του σχηματισμού Λευκωσίας-Αθαλάσσας, του 

σχηματισμού Πάχνας και του σχηματισμού Κορωνιάς) και κρητίδων (του σχηματισμού 

Λευκάρων). Βασικά, ακολουθείτο ένας κοινός τρόπος εξόρυξης σε όλους τους πιο πάνω 

τύπους πετρωμάτων, αφού αυτά είχαν παρόμοια σύσταση και ιδιότητες (με μερικές βέβαια 

διαβαθμίσεις ως προς τη σκληρότητα και το πορώδες).

Σύμφωνα με τον G. Jeffery (1915, 162), στις αρχές του 20ου αι. ακολουθείτο η ίδια μέθοδος 

για την οριζόντια εξόρυξη της πέτρας, όπως και κατά τις προγενέστερες περιόδους. Αρχικά, 
χαρασσόταν ένα τετράγωνο με δύο τουλάχιστον πλευρές κάθετες μεταξύ τους (Σχ. 234). Στις 

δύο πλευρές που ήταν προσκολλημένες στο πέτρωμα εδημιουργείτο ένας αύλακας μέχρι ένα 

επίπεδο, όπου υπήρχε φυσική αδυναμία του πετρώματος. Στη βάση των δύο πλευρών, που 

ήταν ελεύθερες μετά την απομάκρυνση της προηγούμενης πέτρας, εδημιουργείτο μια 

μακρόστενη εγκοπή με αξίνα στο σημείο όπου θα χώριζε το πέτρωμα και μέσα σε αυτή την 

εγκοπή τοποθετούνταν σιδερένιες σφήνες μεταξύ σιδερένιων λαμών. Μερικά διαδοχικά 

επαναλαμβανόμενα κτυπήματα ενός πέλεκυ πάνω στις σφήνες είχαν ως αποτέλεσμα τον 

αποχωρισμό της πέτρας από το μητρικό πέτρωμα (ό.π). Τα εργαλεία που είχαν 

χρησιμοποιηθεί, κατά τον G. Jeffery, ήταν η αξίνα, ο σιδερένιος πέλεκυς, το σφυρί και οι

134Τέτοια παραδείγματα παρατηρήθηκαν στην Κρήτη (Αγία Ειρήνη: Evans 1928, 62· Shaw 1973, 38- 
39), στην Αίγυπτο (Vandeput 1988, 88-89- Waelkens 1992, 6) κ.α.
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σφήνες (ό.π.). Η χρήση του ττέλεκυ, με τη βοήθεια ξύλινης σφύρας ή πέτρας κατά την 

περίοδο της Χαλκοκρατίας, άφηνε ίχνη μικρά και βαθιά και δημιουργούσε επιφάνεια πιο 

ανώμαλη σε σύγκριση με το σιδερένιο πικούνι ή την αξίνα που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα 

(ό.π., 159). Η χρήση δυναμίτιδας είχε, κατά τον ίδιο, ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μικρών 

τεμαχίων πέτρας, γι'αυτό και συνεχίστηκε η αργή διαδικασία με τη βοήθεια των αξινών και 

των σφηνών.

Ο Τ. Kozelj (1988, 6-7) αναφέρεται επίσης στους τρόπους λατόμευσης και περιγράφει τις 

ξύλινες σφήνες που χρησιμοποιήθηκαν στα λατομεία της Αμαθούντας. Για την εξαγωγή ενός 

ορθογώνιου τεμαχίου, μήκους 1,5 μ. και ύψους 0,50 μ., χρειάζονταν 3 σφήνες. Αντίθετα, για 

την απόκτηση τεμαχίων των ίδιων διαστάσεων, χωρίς κανονικό σχήμα, που προορίζονταν για 

την κατασκευή του κυματοθραύστη της αποβάθρας, ο αριθμός των σφηνών ελαττωνόταν σε 

μία ή δύο.

Ο Α. Παναγιώτου (1990, 31-32) στη μελέτη του για τα λατομεία της Αγλαντζιάς κάνει μια 

σύντομη αναφορά στον τρόπο εξόρυξης πέτρας από τα υπόγεια λατομεία, το βάθος των 

οποίων συχνά έφτανε τα 20 μ. Το βάθος αυτό εκμετάλλευσης του λατομείου φαίνεται πως 

καθοριζόταν, εκτός από την ποιότητα του πετρώματος, από τη στάθμη του υπόγειου νερού. 

Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται και στα αρχαία μεταλλεία, όπου και πάλι οι εργασίες 

φαίνεται πως τερματίζονταν στο επίπεδο της στάθμης του υπόγειου νερού. Για να 

αποφευχθεί η κατάρρευση της οροφής των αρχαίων αυτών υπόγειων λατομείων, 

διατηρούνταν σε σταθερές αποστάσεις μερικά τμήματα βράχου σε μορφή πεσσών (ό.π., 31).

Στην περιοχή του Ακάμα αναφέρεται η χρήση μιας διαφορετικής μεθόδου, η οποία πιθανόν να 

ανάγεται σε παλαιότερες περιόδους. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή οι λατόμοι άναβαν φωτιά 

πάνω στο πέτρωμα και κατόπιν την έσβηναν με το νερό. Η απότομη αλλαγή στη θερμοκρασία 

δημιουργούσε συστολοδιαστολές και κατ' επέκταση ρωγμές στο πέτρωμα. Σε μερικές 

περιοχές αναφέρεται και ο διαδοχικός εμποτισμός των πετρωμάτων με ζεστό και κρύο νερό 

(Θεοδοσίου και Πήττα 1996, 112).

Τα περισσότερα λατομεία που εντοπίστηκαν στο νησί ήταν υπαίθρια, και πολύ σπάνια ήταν 

υπόγεια ή βρίσκονταν μέσα σε σπήλαια (π.χ. λατομείο στη Δεκέλεια, στην Αγλαντζιά, στο 

Μάμμαρι: Φωτ. 145, στη Χρυσοκάβα: Σχ. 235), ή ήταν υπόγεια. Τα λατομεία βρίσκονταν 

συχνά σε επίπεδα εδάφη ή σε λόφους με μικρές ή απότομες κλίσεις, σε παραθαλάσσιες 

περιοχές ή στην ενδοχώρα. Σε ορισμένα παραθαλάσσια λατομεία, για να προστατευτεί ο 

χώρος εργασίας των λατόμων καθώς και για να αποφευχθεί η άμεση διάβρωση του 

πετρώματος από το θαλάσσιο νερό, εδιατηρείτο ένα προστατευτικό μέτωπο προς τη 

θάλασσα και η λατόμευση γινόταν στην εσωτερική πλευρά (προς την ξηρά). Ο βράχος αυτός 

λειτουργούσε έτσι ως προστατευτικό τείχος κατά τη διάρκεια των εργασιών (Φωτ. 146).

Η λατόμευση στις περιπτώσεις κυρίως λόφων γινόταν συνήθως κλιμακωτά, όπως φαίνεται 

από τις αναβαθμίδες που σώζονται σε αρκετά λατομεία. Η απόσπαση της πέτρας πλευρικά 

γινόταν συνήθως με τη βοήθεια περιμετρικών αυλάκων. Σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται 

πως γινόταν και χρήση σφηνών για την απόσπαση της πέτρας. Μέχρι σήμερα δεν έχουν
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βρεθεί τέτοιες σφήνες, αλλά σώζονται ίχνη τους στα πετρώματα, το δε μεγάλο τους μέγεθος 

υποδηλώνει πως πολύ πιθανόν αυτές να ήταν ξύλινες.

Αξιόλογο παράδειγμα αρχαίου λατομείου αποτελεί αυτό που εντοπίστηκε στην επαρχία 

Αμμοχώστου στο ακρωτήρι της Πύλας, πλησίον του ποταμού του Λιοπετρίου, από το οποίο 

λατομευόταν σκληρός ασπρώδης ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Κορωνιάς, 

παρόμοιος με το πέτρωμα που χρησιμοποιήθηκε στο Κίτιον (Xenophontos 1985, 435-436).

Το λατομείο καλύπτει μεγάλη έκταση και από αυτό έχει λατομευτεί μεγάλη ποσότητα 

ασβεστιτικού ψαμμίτη. Σε αρκετά σημεία είναι εμφανής ο τρόπος εξόρυξης πέτρας με 

περιμετρικούς αύλακες και σφήνες. Σε μερικά σημεία (περιοχές Α και Β) φαίνονται καθαρά οι 

αναβαθμίδες εξόρυξης της πέτρας (Φωτ. 147-148). Η λατόμευση ξεκινούσε πιθανόν από το 

υψηλότερο σημείο και προχωρούσε προς τα κάτω, δημιουργώντας έτσι κλιμακωτή διάταξη 

στο βράχο. Στην περιοχή Α, οι αναβαθμίδες που εντοπίστηκαν υποδηλώνουν πως οι πέτρες 

που λατομεύτηκαν είχαν διαστάσεις 1,35X0,52 μ., 1,4X0,57 μ. και πάχος γύρω στα 0,30 μ. ή 

μεγαλύτερο. Οι διαστάσεις αυτές αντιστοιχούν στα μεγέθη της πελεκητής πέτρας που 

αποτελούσε τη βάση των ορθοστατών του Κιτίου. Οι περιμετρικοί αύλακες είχαν πλάτος 0,05- 

0,08 μ. και περιέβαλλαν τις πέτρες απ' όλες τις πλευρές. Ο κάθε αύλακας εξυπηρετούσε 

συνήθως την αποκόλληση δύο τεμαχίων πέτρας. Η κατώτερη αναβαθμίδα είχε ύψος 0,90 μ. 

και είτε αντιστοιχούσε σε μια στρώση ή πιθανότερα σε 2-3 στρώσεις πέτρας. Από την 

ανώτερη βαθμίδα του λατομείου της περιοχής αυτής θα μπορούσε να αποκτηθεί ογκόλιθος 

μήκους 4,5 μ., πλάτους 0,55 μ. και άγνωστου πάχους. Ο περιμετρικός αύλακας στην 

περίπτωση αυτή είχε μεγαλύτερο πλάτος και έφτανε τα 0,30 μ. Στα ανατολικά, το λατομείο 

αλλάζει κατεύθυνση, πιθανόν λόγω ύπαρξης διαφορετικών φυσικών ασυνεχειών στο 

πέτρωμα. Οι λατόμοι δηλ. ακολουθούσαν πάντοτε τις φυσικές ασυνέχειες του πετρώματος. 

Στο σημείο αυτό αλλαγής της κατεύθυνσης του λατομείου δημιουργήθηκαν πέτρες 

τραπεζοειδούς σχήματος (Σχ. 236).

Στα ανατολικά της περιοχής Α, στην περιοχή Β, παρατηρείται ένα ακόμη μικρής κλίμακας 

λατομείο με βαθμιδωτή διάταξη. Από εδώ φαίνεται πως λατομεύτηκαν πέτρες διαστάσεων 

0,70X1,20 μ., 0,50X1,40 μ., 0,60X1,50 μ. και πάχους γύρω στα 0,30 μ. ή και μεγαλύτερου. Οι 

αύλακες έχουν πλάτος 0,03-0,04 μ. και βάθος 0,01-0,04 μ. Σε μερικά σημεία διακρίνονται οι 
φωλιές τοποθέτησης των σφηνών, με διαστάσεις 0,12X0,10 μ. και βάθος 0,15 μ. Το μέγεθος 

τους υποδηλώνει πως ήταν πιθανόν ξύλινες. Οι σφήνες τοποθετούνταν τόσο σε γωνίες λίθων 

όσο και σε ενδιάμεσες θέσεις, σε ακανόνιστη διάταξη.

Σε μια άλλη περιοχή (περιοχή Γ), πλησιέστερα προς τη θάλασσα, είναι ορατά τα κατακόρυφα 

μέτωπα λατόμευσης μεγαλύτερων λίθων (Σχ. 237, Φωτ. 149). Τα μεγέθη των μετώπων 

κυμαίνονται σε ύψος από 2 μέχρι 3 μ. και πλάτος από 1,5 μέχρι 5 μ. Σε μερικά σημεία 

διακρίνονται αναβαθμίδες ύψους 1,5 ή 0,5 μ. Σε ορισμένες περιπτώσεις διατηρούνται τα ίχνη 

των πλευρικών αυλάκων που εξυπηρετούσαν την αποκόλληση της πέτρας της 

προηγούμενης στρώσης. Βάσει αυτών μπορούμε να προσδιορίσουμε το ακριβές μέγεθος των 

τεμαχίων της πέτρας που λατομεύτηκε (1,5X0,5X0,3 μ. 2X1,34X1,80μ., 2 ,10X1,45X0,85μ.). 

Μερικές πέτρες που είχαν αρχίσει να εξορύσσονται αλλά παρέμειναν στη θέση τους έχουν
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διαστάσεις 1,12X0,60μ., 2,10Χ0,33μ. και άγνωστο πάχος. Από την περιοχή αυτή θα 

μπορούσαν να έχουν λατομευτεί τεμάχια πέτρας με διαστάσεις παρόμοιες με αυτές των 

ορθοστατών του ναού του Κιτίου (1-3X0,90X0,50 μ.). Σε μερικά σημεία διακρίνονται και οι 

οπές σφηνών με διαστάσεις 0,10X0,07 μ. και βάθος 0,20 μ. Τοποθετούνταν και πάλι σε 

ακανόνιστη διάταξη τόσο σε γωνίες όσο και σε ενδιάμεσες θέσεις κατά μήκος μιας πλευράς 

της πέτρας. Από την περιοχή αυτή υπολογίστηκε πως λατομεύτηκαν 2000 κυβικά μέτρα 

πετρώματος (Xenophontos 1985, 436). Η εκμετάλλευση των φυσικών ασυνεχειών του 

πετρώματος στην περιοχή αυτή δημιούργησε ένα λατομείο ακανόνιστου σχήματος.

Σε μια άλλη θέση, πλησιέστερα και πάλι προς τη θάλασσα, παρατηρήθηκε ένα ακόμη 

λατομείο μικρής έκτασης από το οποίο λατομεύτηκαν πέτρες μικρότερου μεγέθους 

(0,40X0,33X0,25 μ., 0,60X0,40X0,28 μ.). Τα τεμάχια αυτά ίσως προορίζονταν να

ικανοποιήσουν τις ανάγκες οικοδομημάτων του τελευταίου αιώνα.

Δυστυχώς, στις επιφάνειες του πετρώματος σε καμιά περίπτωση δεν έχουν εντοπιστεί 

αποτυπώματα εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη λατόμευση. Η δημιουργία στις 

ελεύθερες επιφάνειες του πετρώματος στρώσης ανθρακικού ασβεστίου (CaC03) υποδηλώνει 

κάποια παλαιότητα του λατομείου. Σε μερικά σημεία έχουν βρεθεί ίχνη σύγχρονης 

λατόμευσης με τη βοήθεια δυναμίτιδας. Φαίνεται δηλ. πως το λατομείο αυτό σε μερικά σημεία 

επαναχρησιμοποιήθηκε και κάπως πρόσφατα.

Στο λατομείο του Λιοπετρίου, στο άνω μέρος της περιοχής με τα μεγάλα κατακόρυφα μέτωπα 

των ογκόλιθων (περιοχή Γ), εντοπίστηκε ένα κανάλι νερού ορθογώνιας διατομής, πλάτους 

0,20 μ. και βάθους 0,30 μ. (Σχ. 237). Ένα παρόμοιο κανάλι νερού παρατηρήθηκε και στο 

λατομείο στην τοποθεσία /Κκρωτί\ρ\-Καταλύματα. Τα κανάλια αυτά ίσως να προμήθευαν νερό 

στους λατόμους, απαραίτητο για τη διαβροχή των ξύλινων σφηνών, οι οποίες είχαν πιθανόν 

χρησιμοποιηθεί για την αποκόλληση της πέτρας. Στο χώρο του λατομείου στο Ακρωτήρι- 

Καταλύματα βρέθηκε και πηγάδι νερού, που ίσως τροφοδοτούσε με νερό τους εργαζόμενους 

στο λατομείο. Ένα πηγάδι καθώς και μια λαξευτή δεξαμενή ήρθαν επίσης στο φως στο 

λατομείο στην Αμαθούντα-ΖΙ νεμος.

Στο ακρωτήρι της Πύλας, 1 περίπου χμ. νοτιοδυτικά του χωριού της Ξυλοφάγου, στην 

τοποθεσία Μοσφιλούδκια, εντοπίστηκε ένα ακόμη αξιόλογο λατομείο με πέτρωμα του ίδιου 

σχηματισμού με αυτό του Ποταμού του Λιοπετρίου. Στην περίπτωση αυτή βρέθηκαν 

κατακόρυφα μέτωπα, όπου διατηρούνταν μέχρι πρόσφατα τα ίχνη των εργαλείων εξόρυξης 

(Φωτ. 150), μερικά ημίεργα τεμάχια ογκόλιθων (με διαστάσεις 0,90X0,82X0,90 μ., 

1,30X1,43X0,88 μ.), τα οποία δεν απομακρύνθηκαν από το λατομείο (Φωτ. 151) καθώς και 

ποσότητα λατύπης. Το 1968 στη θέση αυτή βρέθηκαν πέντε ημιτελή αγάλματα Ελληνιστικής- 

Ρωμαϊκής περιόδου μαζί με τρία ημίεργα κιονόκρανα και ένα αγαλματίδιο ελληνιστικού τύπου, 

τα οποία πιθανόν να προορίζονταν για ένα γειτονικό σημαντικό κέντρο (Karageorghis 1969, 

494-99' Vermeule 1979, 189-193) (Φωτ. 141-143). Το πίσω μέρος μάλιστα των αγαλμάτων 

διατηρήθηκε εντελώς επίπεδο για ευκολότερη μεταφορά. Φαίνεται δηλ. πως η αρχική 

χονδροειδής επεξεργασία γινόταν επιτόπου στο λατομείο πριν τη μεταφορά τους στα 

εργαστήρια. Η εύρεση των γλυπτών αποτελεί ασφαλή μαρτυρία για τη χρήση του λατομείου
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κατά την Ελληνιστική περίοδο, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει προγενέστερη εκμετάλλευσή 

του. Το λατομείο αυτό δυστυχώς έχει επαναχρησιμοποιηθεί πρόσφατα, με αποτέλεσμα να μη 

σώζονται σήμερα τα ίχνη παλαιότερης εξόρυξης. Ο σκληρός ασβεστιτικός ψαμμίτης που 

λατομευόταν καλύπτεται από ένα στρώμα μαλακότερου πετρώματος, το οποίο ήταν 

ακατάλληλο για οικοδομικούς σκοπούς, γι' αυτό και αφαιρείτο. Οι φυσικές ασυνέχειες του 

πετρώματος επέτρεπαν την εξαγωγή ογκόλιθων μεγάλου μεγέθους (Xenophontos 1985, 433- 

434). Σε μια γειτονική θέση παρατηρείται ακόμη και σήμερα λατομευτική δραστηριότητα.

Στην επαρχία Λάρνακας, στη Δεκέλεια και στην Ορόκλινη, έχουν εντοπιστεί δύο λατομεία, 

που πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν και κατά την αρχαιότητα. Από εκεί λατομευόταν μαλακός 

κιτρινωπός ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Λευκωσίας-Αθαλάσσας. Στη Δεκέλεια, 

ένα τμήμα του λατομείου εντοπίστηκε μέσα σε φυσικό σπήλαιο (Φωτ. 152). Το άνω μέρος του 

πετρώματος ήταν ακατάλληλο για οικοδομική χρήση. Στη βάση του σπηλαίου σε όλο το μήκος 

της μιας πλευράς του βρέθηκαν ίχνη περιμετρικής λατόμευσης (Φωτ. 153). Σε ορισμένα 

σημεία παρατηρούνται μικρές αναβαθμίδες (0,40X0,20μ., 0,60X0,50μ., 0,50X0,25 μ.). 

Εμφανίζονται συνεχή μέτωπα μήκους 1,60-3 μ. και ύψους 0,34-0,70 μ. Τα τεμάχια που 

λατομεύτηκαν φαίνεται πως είχαν διαστάσεις 2,20X0,60 μ., 1,60X0,20 μ., 0,50X0,20 μ., με 

πάχος 0,40-0,80μ (Σχ. 238).

Χρήση περιμετρικών αυλάκων και κλιμακωτή λατόμευση εφαρμοζόταν επίσης σε αρκετά 

λατομεία του νησιού όπως στο Κούριον (Σχ. 239), στον Άγ. Σωζόμενο (Σχ. 240), στο 

Ακρωτήρι-Καταλύματα (Φωτ. 154), στον Ακάρα-Φοντάνα Αμορόζα (Σχ. 241, Φωτ. 155), στον 

Αγ. Γεώργιο Πέγειας στην Πάφο, στη Μακρόνησο (Σχ. 242, Φωτ. 156-157), στο Γέρι- 

Καττούδκια κ.ά. Στον Ακάμα, η βαθμιδωτή απομάκρυνση των πετρώματος είχε ως 

αποτέλεσμα μία αμφιθεατρική εμφάνιση του λατομείου (Φωτ. 155). Βαθμιδωτή εξόρυξη 

παρατηρήθηκε και στο μικρής έκτασης λατομείο που βρέθηκε κοντά στο “Ιερό της 

Αφροδίτης”, καθώς επίσης και στα λατομεία που εντοπίστηκαν στην περιοχή της Καλαβασού 

κοντά στον οικισμό της Καλαβασού-'/4κ. Δημήτριος, δίπλα από τον αυτοκινητόδρομο. Στην 

Αμαθούντα, στη θέση της μικρής Βασιλικής, παρατηρείται επίσης βαθμιδωτή εξόρυξη πέτρας. 

Στην ίδια περιοχή, κοντά σε καμίνους ασβέστη, παρατηρούνται μέτωπα λατομείων με ίχνη 

εργαλείων λατόμευσης και μια σειρά οπών, που ίσως να προέρχονται από σφήνες. Στο λιμάνι 
της Αμαθούντας εντοπίστηκε επίσης λατόμευση με χρήση περιμετρικών αυλάκων.

Γενικά, η εξόρυξη δύο γειτνιαζόντων λίθων γινόταν συνήθως με τη βοήθεια κοινών αυλάκων. 

Παρατηρήθηκαν όμως και περιπτώσεις ύπαρξης δύο παράλληλων μεταξύ τους αυλάκων 

(που χωρίζονταν από ένα στενό τμήμα πετρώματος) για την εξόρυξη γειτνιαζόντων λίθων 

(Σχ. 241.2, Φωτ. 156). Την αναγκαιότητα των δύο αυτών αυλάκων, αντί ενός κοινού, ίσως 

επέβαλαν οι φυσικές ασυνέχειες του πετρώματος. Στο Ακρωτήρι παρατηρείται χρήση 

σκαμμάτων μεγάλου πλάτους, που φαίνεται πως εξυπηρετούσαν τη λατόμευση μεγαλύτερων 

τεμαχίων πέτρας. Στα λατομεία της Μακρονήσου και του Ακάμα, σε μερικές περιοχές 

παρατηρούνται μεγάλες εκτάσεις μιας οριζόντιας στρώσης πέτρας που περιβαλλόταν από 

αύλακες, οι οποίοι εξυπηρετούσαν την απομάκρυνση της προηγούμενης στρώσης (Σχ. 242.3, 

Φωτ. 157).
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Από ορισμένα λατομεία φαίνεται πως απομακρύνονταν πέτρες ακανόνιστου σχήματος οι 

οποίες αργότερα κατεργάζονταν, γι' αυτό και στις περιπτώσεις αυτές δεν παρατηρούνται τα 

τυπικά ίχνη αρχαίας λατόμευσης (αναβαθμίδες, αύλακες). Στην κατηγορία αυτή των 

λατομείων ανήκουν μερικά παραδείγματα που εντοπίστηκαν στην Κάτω Πάφο, στην Αυδήμου 

και στα Κούκλια.

Σε μερικές περιπτώσεις οι φυσικές ασυνέχειες των πετρωμάτων οδηγούσαν στην εύκολη 

αποκόλληση πέτρας ορθογώνιου σχήματος χωρίς τη χρήση περιμετρικών αυλάκων. Τέτοιο 

παράδειγμα αποτελεί ένα λατομείο κοντά στο χωριό Μαρώνι, σε άμεση γειτνίαση με τον 

οικισμό στο Μαρώνι-Βούρνες, όπου λατομευόταν λεπτόκοκκος ασβεστιτικός ψαμμίτης 

(Σχ. 243). Παρόμοιες φυσικές ασυνέχειες παρατηρούνται σε μερικές περιπτώσεις στα 

πετρώματα των κρητίδων του σχηματισμού Λευκάρων στην περιοχή του οικισμού Μαρκί, 

καθώς και στους ασβεστιτικούς ψαμμίτες ενός υψώματος στη θέση ΦασούΚα-Κάστρος. Οι 

φυσικές ασυνέχειες των βράχων, όταν τα λατομεία βρίσκονταν στις όχθες ποταμών, 

επέτρεπαν την απομάκρυνση πέτρας μεγάλων διαστάσεων.

2.3.5. Ταύτιση οικοδομικής πέτρας των οικισμών με τα αντίστοιχα 
λατομεία

2.3.5.1. Μεθοδολογία και πορεία έρευνας

Η ταύτιση των διαφόρων ειδών οικοδομικής πέτρας που χρησιμοποιήθηκε σε διάφορους 

οικισμούς με τους αντίστοιχους πιθανούς χώρους λατομείων είναι δύσκολο να γίνει με 

βεβαιότητα. Στην παρούσα μελέτη, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ακολουθήθηκε η πιο 

κάτω διαδικασία.

Αρχικά, σε όλους τους οικισμούς στους οποίους εντοπίστηκαν πελεκητές πέτρες, 

αναγνωρίστηκαν επιτόπου τα διάφορα είδη πετρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν. Έγινε λήψη 

δειγμάτων (βλ. 2.2.2) και αποτυπώθηκαν τα μεγέθη της πελεκητής πέτρας, για να μπορούν 

αυτά να συγκριθούν με τα μεγέθη των πετρωμάτων που μπορούσαν να αποκτηθούν από τα 

αντίστοιχα λατομεία.

Σε επόμενο στάδιο, με βάση γεωλογικούς χάρτες της Κύπρου και λεπτομερείς τοπικούς 

κτηματολογικούς χάρτες, συχνά με τη βοήθεια προφορικών μαρτυριών ντόπιων κατοίκων και, 

σπανιότερα, κάποιων γραπτών πληροφοριών, έγινε μια συστηματική έρευνα των περιοχών 

γύρω από τους οικισμούς και ειδικότερα στις περιοχές και στους λόφους που εμφανίζουν 

όμοιους γεωλογικούς σχηματισμούς με τα υπό εξέταση πετρώματα. Μετά την εύρεση 

μερικών λόφων με πέτρωμα παρόμοιο με αυτό της δομικής πέτρας, έγινε προσπάθεια 

εντοπισμού πιθανών ιχνών παλαιός λατόμευσης (όπως αναβαθμίδες, αύλακες αποκοπής 

πέτρας κ.ά.). Στις περιπτώσεις παρουσίας τέτοιων στοιχείων λατόμευσης, έγινε λεπτομερής 

αποτύπωση - φωτογραφική και σχεδιαστική (κατόψεις, ενδεικτικές τομές) - των αναβαθμίδων 

εξόρυξης και κάθε ίχνους λάξευσης. Εξετάστηκαν επίσης τα φυσικά οριζόντια και κατακόρυφα 

ρήγματα, καθώς και οι ασυνέχειες των πετρωμάτων των λόφων, για να διαπιστωθεί το
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μέγιστο μέγεθος πέτρας που θα μπορούσε να έχει εξαχθεί. Στη συνέχεια, έγινε συλλογή 

δειγμάτων από τα διάφορα μέτωπα των λατομείων. Στις περιπτώσεις μη εντοπισμού αρχαίων 

λατομείων, έγινε δειγματοληψία από τους πλησιέστερους λόφους με πετρώματα του ίδιου 

σχηματισμού με τις πέτρες των αντίστοιχων οικισμών.

Λήφθηκε μεγάλος αριθμός δειγμάτων από τις περιοχές της Καλαβασού, του Μαρωνιού, της 

Άλασσας, του "Ιερού της Αφροδίτης" στα Κούκλια, του Κιτίου και του Χαλά Σουλτάν Τεκκέ. 

Στη συνέχεια, έγινε προσπάθεια πετρολογικής ταύτισης (λιθολογίας) με βάση το πορώδες, 

την κοκκομετρία και το χρώμα των δειγμάτων αυτών με τις αντίστοιχες πελεκητές πέτρες των 

οικισμών. Ακολούθησε επιλογή μερικών δειγμάτων πέτρας οικισμών και πετρωμάτων 

λατομείων για περαιτέρω μελέτη. Από τα δείγματα αυτά παρασκεύαστηκαν λεπτές τομές 

τυπικού μεγέθους 3"Χ1" και πάχους 20-30 μικρά. Με βάση την πετρογραφική ανάλυση και τη 

λεπτομερή μελέτη ορισμένων ορυκτών και συστατικών, έγινε ταύτιση της πελεκητής πέτρας 

των οικισμών με τα αντίστοιχα λατομεία.135

2.3.5.2. Αποτελέσματα έρευνας και ταύτιση πετρωμάτων

Πετρώματα παρόμοιας σύστασης με τον ασβεστιτικό ψαμμίτη του σχηματισμού Πάχνας, που 

χρησιμοποιήθηκε ως πελεκητή πέτρα στον οικισμό της Καλαβασού-Vl^· Δημήτριος (δείγμα 

AD.10) (Φωτ. 53-55), παρατηρούνται σε ευρεία κλίμακα στη γύρω περιοχή136 (Χαρ. 12). Τα 

πετρώματα αυτά σε αρκετά σημεία εμφανίζονται συμπαγή, με μεγάλα μέτωπα ύψους 2 

περίπου μ. και ασυνέχειες σε μεγάλα διαστήματα, που επιτρέπουν την απόκτηση λίθων 

μεγάλων διαστάσεων.

Σε απόσταση 1 περίπου χμ. από τον οικισμό της Καλαβασού-'/!)/. Δημήτριος, εκατέρωθεν 

του αυτοκινητόδρομου, παρατηρούνται κατακόρυφα μέτωπα πετρώματος, ύψους 2-3 μ. και 

αναβαθμίδες (Φωτ. 158). Σε ορισμένα μάλιστα σημεία εμφανίζονται ίχνη εργαλείων εξόρυξης 

(Φωτ. 159). Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν την πιθανή χρησιμοποίηση του χώρου αυτού ως 

λατομείου. Από τη μακροσκοπική παρατήρηση του πετρώματος, προκύπτει ότι πρόκειται για 

λεπτόκοκκο κιτρινωπό ασβεστιτικό ψαμμίτη του σχηματισμού Πάχνας, γνωστού και ως 

"πέτρα της Τόχνης" (δείγμα Q.TC.2). Από την πετρογραφική-ορυκτολογική ανάλυση 

συνάγεται ότι το πέτρωμα αυτό αποτελείται από βιογενή κυρίως συστατικά (τεμάχια 

οστράκων, πρωτόζωα, δίθυρα κ.ά.), τα οποία έχουν εν μέρει αποκρυσταλλωθεί και 

αντικατασταθεί από μικρίτη και μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη. Περιλαμβάνει επίσης πυριτικά 

συστατικά, όπως χαλαζία, άστριο, πυρόξενο, αμφιβολίτη, τεμάχια κερατόλιθου κ.ά. Τα 

βιογενή και τα πυριτικά συστατικά συνδέονται μεταξύ τους με μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη και 

μικρίτη.

135 Για μέθοδο πετρογραφικής ανάλυσης βλ. Παράρτημα 6.

136Στην περιοχή της Καλαβασού κυριαρχούν οι κρητίδες, οι μάργες και οι μαργαϊκές κρητίδες του 
σχηματισμού Λευκάρων, οι γύψοι του σχηματισμού Καλαβασού, οι ασβεστιτικοί ψαμμίτες του 
σχηματισμού Πάχνας και οι πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. 
Πάνω από τα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν εδάφη terra-rosa, προσχωσιγενή και ασβεστούχα.
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Πέτρωμα του ίδιου σχηματισμού και παρόμοιας σύστασης παρατηρείται πλησίον του 

γειτονικού χωριού της Τόχνης,137 4 περίπου χμ. από τον οικισμό της Καλαβασού-'/4κ 

Δημήτριος. Σε χαμηλό σημείο ενός λόφου παρατηρούνται μεγάλα μέτωπα πετρώματος 

(ύψους 2 μ. και πλάτους μέχρι 4 μ.) καλής ποιότητας, κάτω από ένα στρώμα κροκαλοπαγούς 

πετρώματος (Φωτ. 160). Ο λόφος αυτός πιθανόν να χρησιμοποιήθηκε ως λατομείο κατά την 

αρχαιότητα, χωρίς όμως αυτό να μπορεί να επιβεβαιωθεί λόγω μη ύπαρξης ιχνών παλαιάς 

λατόμευσης. Σε υψηλότερο σημείο του ίδιου λόφου, παρατηρείται λατόμευση πέτρας με 

σύγχρονες μεθόδους. Στο σημείο αυτό, το ύψος των βαθμιδών της εκμετάλλευσης φθάνει τα 

1,7 μ. και σπανιότερα τα 2 μ. Το πέτρωμα εμφανίζει οριζόντια διαστρωμάτωση και συστήματα 

ασυνεχειών σχεδόν κατακόρυφων. Οι φυσικές αυτές ασυνέχειες καθορίζουν και τις 

διαστάσεις της εξορυσσόμενης πέτρας. Η σημερινή χρησιμοποίηση του τμήματος αυτού του 

λατομείου εξαφάνισε σίγουρα κάθε πιθανό ίχνος παλαιότερης λατόμευσης.

Το προαναφερθέν πέτρωμα κοντά στην Τόχνη είναι ασβεστιτικός ψαμμίτης, μικρής μέχρι 

μέτριας κοκκομετρίας (Φωτ. 161). Αποτελείται από βιογενή κυρίως συστατικά (πρωτόζωα, 

άλγες, δίθυρα) και μεγάλο σχετικά ποσοστό πυριτικών συστατικών (30-40%), όπως χαλαζία, 

άστριους, επίδοτο, μικρά τεμάχια πυρόξενου, τμήματα πυριγενών πετρωμάτων, επίδοτο κ.ά., 

τα οποία συνδέονται κυρίως με κρυσταλλικό και μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη, σε μερικά δε 

σημεία με σπαρίτη και με λίγο μικρίτη (Φωτ. 162). Η λιθολογία και η ορυκτολογική του 

ανάλυση έδειξε πως το πέτρωμα αυτό (δείγμα Q.TC.1) είναι παρόμοιο με τον ασβεστιτικό 

ψαμμίτη του οικισμού της Καλαβασού-'/4κ· Δημήτριος,; χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί 

και η πιθανή προέλευση της πελεκητής πέτρας του οικισμού από το πιο κοντινό λατομείο, 

που εντοπίστηκε εκατέρωθεν του αυτοκινητόδρομου στην περιοχή της Καλαβασού.

Η πελεκητή πέτρα που χρησιμοποιήθηκε στη γειτονική θέση Μαρώνι-Βούρνες, του ίδιου 

σχηματισμού με την πέτρα της Καλαβασού-'^)/. Δημήτριος, πιθανόν να προήλθε από τους 

ίδιους χώρους λατόμευσης. Το λατομείο της Τόχνης μπορεί να προμήθευε με πέτρα και τους 

δύο γειτονικούς οικισμούς, αφού το πέτρωμα του λατομείου αυτού είναι παρόμοιας σύστασης 

όχι μόνο με το πέτρωμα του οικισμού της Καλαβασού-'/Ι)/. Δημήτριος (δείγμα AD.10), αλλά 

και με μερικές πελεκητές πέτρες του Μας>ων\αύ-Βούρνες (δείγματα MV.20 και MV.23). 

Παρόμοιο όμως πέτρωμα έχει εντοπιστεί και πλησιέστερα του οικισμού κοντά στο χωριό
1 38Μαρώνι (Χαρ.12). Σε απόσταση 1 περίπου χμ., βορειοανατολικά του οικισμού, 

παρατηρούνται κατακόρυφα υποτυπώδη μέτωπα. Το πέτρωμα στην περιοχή αυτή είναι 

κάπως μαλακό, μέσης μέχρι μεγάλης κοκκομετρίας, κατώτερης μάλλον ποιότητας. 

Αποτελείται από βιογενή κυρίως συστατικά (άλγες, πρωτόζωα, ακτινόζωα) και αρκετά

137Στην περιοχή της Τόχνης κυριαρχούν οι αποθέσεις του σχηματισμού Λευκάρων (κρητίδες, μάργες, 
κερατόλιθοι), αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλασσόμενες στρώσεις κρητίδων, μαργών και 
ψαμμιτών), γύψοι του σχηματισμού Καλαβασού, αποθέσεις του σχηματισμού Αθαλάσσας (ασβεστιτικοί 
ψαμμίτες και άμμοι) και πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Πάνω 
από τα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν ασβεστούχα εδάφη, terra-rosa και προσχωσιγενή εδάφη.

138Στην περιοχή του Μαρωνιού κυριαρχούν οι αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλασσόμενες 
στρώσεις κρητίδων και ψαμμιτών), οι γύψοι του σχηματισμού Καλαβασού και οι πρόσφατες 
αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης περιόδου. Πάνω από τα πετρώματα αναπτύχθηκαν εδάφη από 
terra-rosa και ασβεστούχα εδάφη.
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πυριτικά συστατικά (30-35%) (χαλαζίας, άστριοι, πλαγιόκλαστο καθαρό και αλλοιωμένο, λίγο 

ττυρόξενο και πολλά τεμάχια πυριγενών πετρωμάτων), συνδεδεμένα μεταξύ τους με 

μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη, σπαρίτη και μικρίτη. Το πέτρωμα αυτό, με βάση τη λιθολογία 

και την ορυκτολογική εξέταση, μπορεί να ταυτιστεί με την πελεκητή πέτρα κατώτερης 

ποιότητας που χρησιμοποιήθηκε σε μεμονωμένες περιπτώσεις στον οικισμό (δείγμα MV.21).

Σε απόσταση 2 χμ. βορειοανατολικά του οικισμού, κοντά στον ποταμό του Αγ. Μηνά (ή 

ποταμός Μαρώνι), παρατηρείται μια περιοχή με σκληρό, λεπτόκοκκο πέτρωμα καλής 

ποιότητας. Οι φυσικές ασυνέχειες στο σημείο αυτό δημιουργούν έναν ορθογώνιο κάνναβο, 

που σίγουρα εξυπηρέτησε την εύκολη απομάκρυνση ορθογώνιων τεμαχίων πέτρας 

(Φωτ. 163-164). Οι αδυναμίες του πετρώματος βοήθησαν στην απόσπαση τεμαχίων πάχους 

0,60-1,10 μ. και διαστάσεων μέχρι 0,90X1,80 μ., παρόμοιου μεγέθους με τις οικοδομικές 

πέτρες του οικισμού στο Μαρώ\ι\-Βούρνες. Η εμφάνιση κρούστας ανθρακικού ασβεστίου στα 

σημεία απ' όπου έχουν απομακρυνθεί πέτρες, υποδηλώνει κάποια αρχαιότητα του 

λατομείου. Το πέτρωμα είναι λεπτόκοκκος ασβεστιτικός ψαμμίτης με βιογενή κυρίως 

συστατικά (πρωτόζωα, άλγες, δίθυρα, τμήματα οστράκων, ακτινόζωα) εν μέρει 

κρυσταλλωμένα και πυριτικά συστατικά (20-25%) - χαλαζίας, άστριοι, μικρά τεμάχια 

πυρόξενου, τεμάχια άλλων πετρωμάτων - συνδεδεμένα μεταξύ τους με μικροκρυσταλλικό 

ασβεστίτη, λίγο σπαρίτη και μικρίτη (Φωτ. 165). Το πέτρωμα αυτό (δείγμα Q.MV.1), με βάση 

τη μακροσκοπική και μικροσκοπική του εξέταση, μπορεί να ταυτιστεί με την πελεκητή πέτρα 

καλής ποιότητας που χρησιμοποιήθηκε σε ευρεία κλίμακα στον οικισμό Μα,ρών\-Βούρνες 

(δείγματα M.V.20 και MV.23) (Φωτ. 58).

Οι δύο διαφορετικού τύπου πελεκητές πέτρες, που χρησιμοποιήθηκαν στην οικοδόμηση των 

ιερών του Κιτίου στην περιοχή Καθαρή, καθώς και στην περιοχή I φαίνεται πως προέρχονταν 

από λατομεία που εντοπίστηκαν σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από τον οικισμό (6-25 

χμ.). Ασπρώδης βιογενής ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Κορωνιάς, παρόμοιος με 

αυτόν που χρησιμοποιήθηκε στους τεράστιους πελεκητούς ογκόλιθους του ναού 1 του Κιτίου, 

δεν παρατηρείται σε άμεση γειτνίασή με τον οικισμό. Η πλησιέστερη περιοχή στην οποία 

εμφανίζεται τέτοιο πέτρωμα βρίσκεται ανατολικά της Λάρνακας στο ακρωτήρι της Πύλας 

(Χαρ. 13),139 σε δύο θέσεις: στον Ποταμό του Λιοπετρίου140 (25 χμ. από την περιοχή Καθαρή) 
και 1 χμ. νοτιοδυτικά του χωριού της Ξυλοφάγου141 (20 χμ. από την Καθαρή) και στα δυτικά

139Το ακρωτήρι της Πύλας είναι ένας ενδιαφέρων γεωλογικός σχηματισμός που οφείλει τη δημιουργία 
του στο σχετικά ανθεκτικό πέτρωμα του ασβεστιτικού ψαμμίτη του σχηματισμού Κορωνιάς 
(υφαλογενούς ασβεστόλιθου) που το περιβάλλει.

140Στην περιοχή του Λιοπετρίου κυριαρχούν οι αποθέσεις του σχηματισμού Λευκωσίας (ασβεστιτικοί 
ψαμμίτες, κροκάλες, ψαμμιτικές μάργες), αποθέσεις του σχηματισμού Αθαλάσσας (ασβεστιτικοί 
ψαμμίτες και άμμοι) και ασβεστιτικοί ψαμμίτες του σχηματισμού Κορωνιάς (υφαλογενείς ασβεστόλιθοι). 
Πάνω από τα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν εδάφη terra-rosa και καφκάλλα.

141 Στην περιοχή της Ξυλοφάγου κυριαρχούν οι άμμοι και τα χαλίκια της Πλειστόκαινης περιόδου, οι 
ασβεστιτικοί ψαμμίτες του σχηματισμού Κορωνιάς (υφαλογενείς ασβεστόλιθοι), οι αποθέσεις του 
σχηματισμού Λευκωσίας (ασβεστιτικοί ψαμμίτες, κροκάλες, ψαμμιτικές μάργες), και οι προσχώσεις των 
αναβαθμίδων. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν εδάφη terra-rosa και καφκάλλα
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της πόλης κοντά στο χωριό Αλαμινός. Παρόμοιο πέτρωμα παρατηρείται και πιο δυτικά, στον 

κόλπο της Αμαθούντας (Xenophontos 1985, 432-435).

Στο ακρωτήρι της Πύλας το πέτρωμα έχει καλά οριζόμενη στρωματογραφία, που 

δημιουργείται είτε από διαβάθμιση στην κοκκομετρία των πετρωμάτων είτε από αδυναμίες 

λόγω ύπαρξης αργιλικών ενδιάμεσων στρωμάτων. Αυτές οι αδυναμίες δημιουργούν επίπεδα 

εύκολου διαχωρισμού, μεγάλου πάχους (γύρω στα 3 μ.). Οι κάθετοι αρμοί βρίσκονται επίσης 

σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους (3-5 μ.), με αποτέλεσμα να ευνοείται η απόσπαση 

μεγάλων ογκόλιθων (ό.π., 435-436).

Το πέτρωμα του λατομείου του Ποταμού του Λιοπετρίου είναι μέτριας κοκκομετρίας 

(Φωτ. 166-167), και περιέχει βιογενή συστατικά (πρωτόζωα, άλγες, δίθυρα, γαστρόποδα, 

σπόνδυλοι) εν μέρει αποκρυσταλλωμένα (με μικρίτη) που συνδέονται μεταξύ τους με 

μικροοκρυσταλλικό ασβεστίτη, σπαρίτη και λίγο μικρίτη (ό.π., 432) (Φωτ. 168). Το πέτρωμα 

αυτό (δείγμα Q.PL) μπορεί, με βάση τη λιθολογία και την ορυκτολογική του ανάλυση, να 

ταυτιστεί με τους σκληρούς πελεκητούς ψαμμίτες του Κιτίου (δείγμα ΚΚ.2) (Φωτ. 85). Η 

ταύτιση του πετρώματος του λατομείου με τους ορθοστάτες των ιερών του Κιτίου σε 

συνδυασμό με τη δυνατότητα απομάκρυνσης πετρώματος παρόμοιων διαστάσεων με τις 

πελεκητές πέτρες του οικισμού οδηγεί σε πιθανή σύνδεση του λατομείου αυτού με το χώρο 

του Κιτίου.

Το πέτρωμα του λατομείου που εντοπίστηκε κοντά στην Ξυλοφάγου, στη θέση 

Μοσφιλούδκια, είναι πιο λεπτόκοκκο από το αντίστοιχο του ποταμού του Λιοπετρίου 

(Φωτ. 169-170). Είναι ασπρώδες, λεπτόκοκκο, καλής συνοχής και αποτελείται σχεδόν 

αποκλειστικά από βιογενή συστατικά (πρωτόζωα, όστρακα, άλγες και δίθυρα εν μέρει 

αποκρυσταλλωμένα), συνδεδεμένα με μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη και μικρίτη (Φωτ. 171). Το 

πέτρωμα αυτό (δείγμα Q.XY) μπορεί να ταυτιστεί με ένα δείγμα που λήφθηκε επίσης από 

τους ογκόλιθους των ιερών του Κιτίου (δείγμα ΚΚ.3) (Φωτ. 82). Από τα ανωτέρω φαίνεται 

πως ο ασπρώδης ασβεστιτικός ψαμμίτης του Κιτίου προερχόταν είτε από τον Ποταμό του 

Λιοπετρίου είτε από την περιοχή της Ξυλοφάγου. Πιθανόν να έγινε χρήση και των δύο 

λατομείων.

Κιτρινωποί ασβεστιτικοί ψαμμίτες του σχηματισμού Λευκωσίας-Αθαλάσσας,142 παρόμοιοι με 

εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν σε περιορισμένη κλίμακα στο Κίτιον (δείγμα ΚΚ.5), 

παρατηρούνται βόρεια της Λάρνακας, στην περιοχή της Ορόκλινης, σε απόσταση 6 χμ. από 

τον οικισμό και στα βορειοανατολικά στην περιοχή της Δεκέλειας, 10 περίπου χμ. από τον

142Το πέτρωμα του σχηματισμού Λευκωσίας είναι συμπαγές, ψαθυρό και πορώδες, λόγω 
περιορισμένης ανάπτυξης του συνδετικού υλικού μεταξύ των συστατικών του στοιχείων (χαμηλός 
βαθμός διαγένεσης). Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις τα συστατικά υλικά συνδέονται μεταξύ τους με 
ασβεστίτη, οπότε το πέτρωμα είναι σκληρότερο και δίδει την εντύπωση ασβεστόλιθου. Στις στρώσεις 
του παρεμβάλλονται ασβεστολιθικές μάργες. Ο ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Αθαλάσσας 
είναι πλούσιος σε απολιθώματα και είναι παρόμοιος με τους ψαμμίτες του σχηματισμού Λευκωσίας, 
αλλά συνήθως είναι πιο χοντρόκοκκος. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις περικλείει φακούς και 
ελαφρώς αποστρογγυλεμένα χαλίκια που προέρχονται από διάβρωση αρχαιότερων πετρωμάτων 
(Παναγιώτου 1990, 19-21).
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οικισμό. Οι ασβεστιτικοί ψαμμίτες στις περιοχές αυτές επικάθονται σε γκριζωπές προς 

κιτρινωπές αμμώδεις μάργες. Στις δύο αυτές περιοχές παρατηρούνται κατάλληλα μέτωπα 

λατόμευσης.

Στην περιοχή της Δεκέλειας, λατόμευση θα μπορούσε να γίνει από διάψορα σημεία ενός 

λόφου όπου παρατηρούνται συνεχή μέτωπα, ακριβώς κάτω από τον προϊστορικό οικισμό της 

Πΰ\ας-Κοκκινόκρεμμος. Ίχνη παλαιός λατόμευσης παρατηρούνται εκτός από το εσωτερικό 

ενός σπηλαίου (Φωτ. 152) στην πλαγιά του λόφου. Την ύπαρξη λατομείου στην περιοχή 

υποδηλώνουν επίσης μεγάλοι ογκόλιθοι ορθογώνιου σχήματος, που αποκόπηκαν από το 

βράχο. Το πέτρωμα της περιοχής αυτής είναι χοντρόκοκκος ασβεστιτικός ψαμμίτης με έντονο 

πορώδες και όχι καλή συνοχή, μέτριας μάλλον ποιότητας, που διαφέρει κάπως από το 

σκληρότερο κιτρινωπό ψαμμίτη που χρησιμοποιήθηκε στο χώρο των ιερών και του οικιστικού 

συγκροτήματος στην περιοχή I του Κιτίου.

Δυτικά της Ορόκλινης,143 παρατηρείται παρόμοιο πέτρωμα του ίδιου σχηματισμού, αλλά 

κάπως πιο λεπτόκοκκο (μέτριας κοκκομετρίας), με οριζόντιες ασυνέχειες (Φωτ. 172). Οι 

οριζόντιες αυτές αδυναμίες του πετρώματος είναι συνεχείς και συχνά επεκτείνονται μέχρι 

10 μ. Οι κατακόρυφοι αρμοί εμφανίζονται σε αρκετά αραιά διαστήματα από 0,50 μέχρι 0,75 μ., 

επιτρέποντας έτσι την απόκτηση τεμαχίων πέτρας, όμοιου ή και μεγαλύτερου μεγέθους από 

τις πέτρες που παρατηρήθηκαν στο Κίτιον (Xenophontos 1985, 434). Στο λόφο αυτό 

παρατηρείται ακόμη και σήμερα λατόμευση πέτρας, πράγμα που οδήγησε στην εξαφάνιση 

πιθανών παλαιών ιχνών λατόμευσης. Η συγκέντρωση λατύπης σε αρκετά σημεία υποδηλώνει 

αρχαιότερη εξόρυξη πέτρας.

Το πέτρωμα της περιοχής αυτής είναι πορώδες και σχετικά μαλακό, γι'αυτό και η λατόμευση 

και λάξευση γίνεται εύκολα. Σε ορισμένα σημεία το πέτρωμα είναι λεπτόκοκκο (δείγμα VR. 1 Β: 

Φωτ. 173-174), ενώ αλλού έχει μικρή μέχρι μέτρια κοκκομετρία (δείγμα VR.1A: Φωτ. 173, 

175). Το χρώμα του είναι συνήθως κιτρινωπό, και πιο σπάνια ασπρώδες. Οι ασβεστιτικοί 

ψαμμίτες της Ορόκλινης περιέχουν κυρίως βιογενή συστατικά (άλγες, πρωτόζωα, τεμάχια 

οστράκων) και πυριτικές ενώσεις (χαλαζίας, τμήματα ασβεστούχας λάσπης, άστριοι εν μέρει 

αποκρυσταλλωμένοι), που συνδέονται με μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη και μικρίτη. Σε μερικά 

άλλα σημεία του πετρώματος εμφανίζονται και τεμάχια κερατόλιθων και δίθυρα (Φωτ. 174- 
175). Ο λόφος αυτός της Ορόκλινης αποτελεί πιθανή προέλευση του κιτρινωπού 

ασβεστιτικού ψαμμίτη του Κιτίου.

Ο ασβεστιτικός ψαμμίτης του Κιτίου μακροσκοπικά (λιθολογία) ομοιάζει πολύ με το πέτρωμα 

της Ορόκλινης (ως προς το χρώμα, το πορώδες και την κοκκομετρία) (Φωτ. 87 / Φωτ. 173). Η 

ορυκτολογική όμως εξέταση έδειξε μικρές διαφοροποιήσεις, όπως η παρουσία μεγάλου 

αριθμού τεμαχίων πυρόξενου στις πελεκητές πέτρες του οικισμού (Φωτ. 88) σε αντίθεση με

143Στο νότιο τμήμα του χωριού συναντώνται αποθέσεις μαργών, ασβεστιτικών ψαμμιτών και άμμων του 
σχηματισμού Λευκωσίας-Αθαλάσσας, ενώ στα βόρεια εκτείνονται οι μάργες και οι μαργαϊκές κρητίδες 
του σχηματισμού Λευκάρων. Πάνω στις αποθέσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί τα ασβεστούχα εδάφη.
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τα ελάχιστα τεμάχια πυρόξενου σε δείγματα του πετρώματος του λατομείου (Φωτ. 88 / 

Φωτ. 174).

Ο κιτρινωπός ασβεστιτικός ψαμμίτης, του σχηματισμού Λευκωσίας-Αθαλάσσας που 

χρησιμοποιήθηκε σε ευρεία κλίμακα στον οικισμό Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (δείγμα HST.8) είναι 

παρόμοιος με αυτόν που παρατηρήθηκε σε γειτονικές περιοχές του οικισμού και ομοιάζει 

ιδιαίτερα με το πέτρωμα του προαναφερθέντος λατομείου κοντά στην Ορόκλινη, σε 

απόσταση 10 χμ. από τον οικισμό (Φωτ. 76 / Φωτ. 175). Το λατομείο αυτό δεν αποκλείεται να 

εξυπηρέτησε τη λατόμευση ασβεστιτικών ψαμμιτών του σχηματισμού Λευκωσίας-Αθαλάσσας 

που παρατηρούνται τόσο στον οικισμό του Κιτίου όσο και του Χαλά Σουλτάν Τεκκέ. Στις 

άμεσα γειτονικές περιοχές του οικισμού του Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (λόφοι περιμετρικά της 

Αλυκής, κοντά στο Αεροδρόμιο Λάρνακος, κοντά στα χωριά Τερσεφάνου και Καλόν Χωριό), 

το πέτρωμα του ίδιου σχηματισμού εμφανίζεται πολύ σαθρό, αργιλώδες και τεμαχισμένο, 

πράγμα που το καθιστά εντελώς ακατάλληλο για χρήση ως οικοδομικό υλικό (Χαρ 13).

Η άσπρη λεπτόκοκκη κρητίδα του σχηματισμού Λευκάρων, που χρησιμοποιήθηκε σε 

ορισμένα μόνο αρχιτεκτονικά μέλη του οικισμού Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (δείγμα HST.9), είναι 

πάλι πέτρωμα τοπικής προέλευσης και εμφανίζεται σε γειτονικές περιοχές, όπως στην 

Κόσση,144 σε απόσταση 10 χμ. από τον οικισμό, όπου παρατηρείται και σήμερα λατόμευση 

πετρώματος (Φωτ. 176-177). Σε ορισμένα μάλιστα σημεία διατηρούνται και ίχνη παλαιότερης 

λατόμευσης.

Ο σκληρός ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Πάχνας (δείγμα ΑΡ.1) (Φωτ. 73), 

παρόμοιος με αυτόν, που χρησιμοποιήθηκε σχεδόν εξολοκλήρου στην οικοδόμηση των 

μεγάλων μνημειωδών κτιρίων της Άλασσα ς- Παλιό ταβέρ να, παρατηρείται στην ευρύτερη 

περιοχή του οικισμού (Χαρ. 14). Το πέτρωμα της γύρω περιοχής, που αποτελείται από 

κρητίδες, μάργες και μαργαϊκές κρητίδες του σχηματισμού Πάχνας, εμφανίζεται σε λεπτές 

στρώσεις, συχνά ανάμεικτο με χώμα και σε λίγα σημεία παρατηρούνται πιο συμπαγή 

μέτωπα, όχι όμως ικανοποιητικά για τη λατόμευση οικοδομικής πέτρας. Σε μερικές 

περιπτώσεις, πλησιέστερα στον ποταμό του Λιμνάτη, τα μέτωπα εμφανίζονται πιο συμπαγή. 

Η περιοχή στη συμβολή των παραπόταμων του Κούρρη βρίσκεται πάνω σε ιζηματογενείς 

αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλασσόμενες στρώσεις κρητίδων, μαργών και 

ψαμμιτών).

Κοντά στο χωριό Καντού, στο σημείο που βρίσκεται ο φράκτης, εμφανίζονται συμπαγή 

μέτωπα πετρώματος του σχηματισμού Πάχνας (Φωτ. 178), καθώς και ογκόλιθοι που έχουν 

αποκοπεί από το βράχο (Φωτ. 179). Από τα μέτωπα αυτά θα μπορούσε σίγουρα να 

λατομευτεί οικοδομική πέτρα. Στην περιοχή Άγ. Αμβρόσιος, κοντά στο χωριό Καντού, γίνεται 

και σήμερα μεγάλη εκμετάλλευση ψαμμιτικών πετρωμάτων του σχηματισμού Πάχνας.145 Τα

144Στην περιοχή της Κόσσης απαντώνται αποθέσεις του σχηματισμού Λευκάρων (μάργες, κρητίδες και 
μαργαϊκές κρητίδες). Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν ασβεστούχα εδάφη.

145 Ο ψαμμίτης εμφανίζεται ιδιαίτερα συνεκτικός, ομοιογενής και ομοιόμορφος χρωματικά. Είναι 
παρόμοιος με το πέτρωμα της Τόχνης της επαρχίας Λάρνακας, αλλά διαφέρει ελαφρώς χρωματικά. Η 
συνηθέστερή του απόχρωση είναι το μπεζ, ενώ της Τόχνης το ανοικτό γκρίζο.
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ψαμμιτικά στρώματα έχουν πάχος 0,30-2 μ. και βρίσκονται σε συνεχείς εναλλαγές με 

αργιλικές στρώσεις, οι οποίες άλλοτε συνδέονται χαλαρά με τα στρώματα του ψαμμίτη και 

άλλοτε ισχυρότερα, οπότε και δίδουν την εντύπωση ενιαίου στρώματος. Η καλύτερη ποιότητα 

του πετρώματος εντοπίζεται συνήθως στα ανώτερα στρώματα και μάλιστα σε εκείνα με 

πάχος 1-1,5 μ. (δείγμα Q.AP.1: Φωτ. 180). Στα χαμηλότερα απαντώνται απολιθώματα, τα 

οποία καθιστούν τον ψαμμίτη ανομοιογενή. Στο κατώτερο τμήμα των στρωμάτων αυτών, 

συχνά οι αργιλικές στρώσεις αντικαθίστανται από χοντρόκοκκη άμμο. Τα ψαμμιτικά στρώματα 

εμφανίζουν μερικές φορές ελαφρές πτυχώσεις. Η ορυκτολογική εξέταση του πετρώματος 

αυτού έδειξε κυρίως μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη, μικρή ποσότητα χαλαζία και λίγο 

πλαγιόκλαστο (Φωτ. 181). Στην περιοχή επίσης των Πολεμιδιών146 (9 περίπου χιλιόμετρα 

από τον οικισμό της Άλασσας) εμφανίζονται μεγάλα μέτωπα παρόμοιας ασβεστολιθικής 

πέτρας.

Στην περιοχή του Κουρίου, 9 χμ. νότια του οικισμού της Άλασσας, κοντά στον ποταμό 

Κούρρη, παρατηρήθηκε σε ευρεία κλίμακα λατόμευση πετρώματος του ίδιου σχηματισμού με 

το πέτρωμα του οικισμού της Άλασσας (Φωτ. 182-183). Τα μέτωπα του πετρώματος 

εμφανίζουν ποικιλία στην υφή και στη σύνθεση, με ύπαρξη στο εσωτερικό τους βιογενών 

συστατικών (βιοκλάστες, όστρακα κ.ά.) συνδεδεμένων μεταξύ τους με ασβεστίτη. Αυτά 

εμφανίζονται σε συμπαγή μέτωπα ή μέσα σε φακούς, όπου είναι χαλαρά συνδεδεμένα και 

εύθραυστα. Από το λατομείο αυτό φαίνεται πως εξορύχτηκαν εκατοντάδες κυβικά μέτρα 

πετρώματος. Το πέτρωμα περιέχει επίσης εγκλείσματα μικρού μεγέθους, τα οποία 

διαβρώνονται εύκολα δημιουργώντας κοιλότητες (Bullard στο Soren 1987, 54-58). Το αρχαίο 

αυτό λατομείο, που σίγουρα προμήθευσε με οικοδομικό υλικό την ακρόπολη του Κουρίου, δεν 

αποκλείεται παλαιότερα να εξυπηρέτησε και τη λατόμευση της πελεκητής πέτρας του 

οικισμού της Άλασσας.

Ασπρώδης ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Πάχνας, παρόμοιος με αυτόν που 

χρησιμοποιήθηκε εξολοκλήρου για την οικοδόμηση του μνημειώδους "Ιερού της Αφροδίτης" 

στα Κούκλια-Παλαίπαφος (δείγματα ΚΡ.1 και ΚΡ.2), παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή του 

ιερού (Χαρ. 14).147

Ένα χιλιόμετρο νοτιοανατολικά του χώρου του ιερού, στις όχθες του Γιακούπη, ενός μικρού 

χειμάρρου, παρατηρείται μικρής κλίμακας λατόμευση (Φωτ. 184). Το πέτρωμα είναι μικρής 

μέχρι μέτριας κοκκομετρίας (Φωτ. 185) και αποτελείται κυρίως από αποκρυσταλλωμένα

146 Στην περιοχή κυριαρχούν οι αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλασσόμενες στρώσεις 
κρητίδων, μαργών και ψαμμιτών), οι προσχώσεις των αναβαθμίδων και οι πρόσφατες αλλουβιακές 
αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν 
ασβεστούχα εδάφη και terra-rosa.

147Η περιοχή γύρω από τα Κούκλια περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία γεωλογικών εναποθέσεων όπως 
σερπεντινίτες και αργίλους (του σχηματισμού Μονής), αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας 
(εναλλασσόμενες στρώσεις κρητίδων, μαργών και ψαμμιτών), αποθέσεις του σχηματισμού Λευκάρων 
(μάργες, κρητίδες, μαργαϊκές κρητίδες), αποθέσεις του σχηματισμού Λευκωσίας (ασβεστιτικοί ψαμμίτες, 
μάργες, ψαμμιτικές μάργες, άμμοι και χαλίκια), αποθέσεις του σχηματισμού Μαμωνιών και πρόσφατες 
αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Πάνω στα πετρώματα αυτά 
αναπτύχθηκαν εδάφη προσχωσιγενή, ασβεστούχα και terra-rosa.

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 2. Η  Πέτρα 155

βιογενή συστατικά (πρωτόζωα, δίθυρα, άλγες), με μικρή ποσότητα πυριτικών ενώσεων 

(χαλαζίας), συνδεδεμένα με μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη και μικρίτη (Φωτ. 186). Το πέτρωμα 

αυτό (δείγμα Q.KP.1) δεν μπορεί με βεβαιότητα να ταυτιστεί με βάση την ορυκτολογική του 

εξέταση με τους μεγάλους ορθοστάτες του ιερού, εξαιτίας της εύρεσης στους ογκόλιθους του 

ιερού και άλλων πυριτικών ενώσεων (άστριοι, πυρόξενος) που δεν εμφανίζονται στο 

πέτρωμα του λατομείου αυτού. Επιπλέον, οι φυσικές ασυνέχειες του πετρώματος στο 

λατομείο θα επέτρεπαν την απόσπαση τεμαχίων μικρού μόνο μεγέθους (0,30-0,50X0,50 μ.). 

Από το λατομείο αυτό πιθανόν να προήλθαν τα μικρά τεμάχια πέτρας (δείγμα ΚΡ.2), τα οποία 

είχαν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία της βάσης της τοιχοποιίας του ιερού τεμένους 

(Φωτ. 67 / Φωτ. 186).

Πέτρωμα, παρόμοιας ορυκτολογικής σύστασης, κάπως όμως πιο λεπτόκοκκο από το 

προαναφερθέν λατομείο, εμφανίζεται 3 χμ. βορειοδυτικά του "Ιερού της Αφροδίτης", στις 

όχθες του Φάταλα, ενός παραπόταμου του Διαρίζου, όπου μάλιστα παρατηρούνται 

κατακόρυφα μέτωπα ύψους 3-5 μ., από τα οποία θα μπορούσαν να λατομευτούν μεγάλοι 

ογκόλιθοι. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις αρχαίας λατόμευσης.

Κατάλληλα μέτωπα κιτρινωπού ασβεστιτικού ψαμμίτη παρόμοιου με αυτόν που 

χρησιμοποιήθηκε ως πελεκητή πέτρα στη Μάα-Παλαιόκαστρο (δείγμα ΜΡ.17), παρατηρείται 

200 μ. βόρεια του οικισμού. Δυστυχώς, η έντονη οκοδομική δραστηριότητα στην περιοχή 

εξαφάνισε κάθε ίχνος παλαιότερης λατόμευσης. Η άσπρη λεπτόκοκκη κρητίδα του 

σχηματισμού Λευκάρων (δείγμα ΜΡ.16), η οποία χρησιμοποιήθηκε, σε πελεκητή μορφή, σε 

περιορισμένη κλίμακα στη Μάα, πιθανόν να προέρχεται και πάλι από τη γύρω περιοχή. 

Πετρώματα του σχηματισμού αυτού εμφανίζονται στα βόρεια και στα ανατολικά του 

οικισμού148 (Χαρ. 14).

2.3.6. Συμπεράσματα. Επιλογή πετρωμάτων και θέση λατομείων. 
Συγκριτική θεώρηση

Καθοριστικός παράγοντας επιλογής του τύπου του πετρώματος που χρησιμοποιήθηκε σε 

κάθε οικισμό ως πελεκητή πέτρα ήταν η ύπαρξη του αντίστοιχου πετρώματος στην περιοχή, 
γι' αυτό και παρατηρείται χρήση παρόμοιων πετρωμάτων σε γειτονικούς οικισμούς 

(Καλαβασός-'/4(/. Δημήτριος και Μαρώνι-Βούρνες, Κίτιον-Καθαρή και Χαλά Σουλτάν Τεκκέ). 

Τα πετρώματα αυτά φαίνεται πως προέρχονταν είτε από κοινά λατομεία (λατομείο της 

Τόχνης, λατομείο της Ορόκλινης) είτε από γειτονικά.

Ο βασικότερος παράγοντας επιλογής της θέσης ενός λατομείου ήταν η ύπαρξη πετρώματος 

κατάλληλου για τους οικοδομικούς σκοπούς για τους οποίους προοριζόταν. Το πέτρωμα 

έπρεπε επίσης να είναι αρκετά ομοιογενές χωρίς πυκνές ασυνέχειες και αρμούς, ώστε να

148Στην περιοχή παρατηρείται η ύπαρξη υφαλογενών ασβεστόλιθων του σχηματισμού Μονής, 
αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλασσόμενες στρώσεις κρητίδων, μαργών και ψαμμιτών), 
αποθέσεις του σχηματισμού Λευκάρων (κρητίδες, μάργες, κερατόλιθοι), αποθέσεις του σχηματισμού 
Μαμωνιών και πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις.
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μπορούν να αποκτηθούν τεμάχια με τις διαστάσεις που απαιτούσε η οικοδόμηση των 

δημόσιων κυρίως κτιρίων της Ύστερης Χαλκοκρατίας.

Τα περισότερα λατομεία που έχουν εντοπιστεί στην Κύπρο είναι επιφανειακά. Σε ελάχιστες 

περιπτώσεις έχουν βρεθεί υπόγεια λατομεία ή λατομεία σε σπηλιές. Αυτό ίσως οφείλεται στο 

δύσκολο εντοπισμό των τελευταίων ως επίσης και στην εύκολη καταστροφή τους από πιθανή 

κατάρρευση των υπερκείμενων πετρωμάτων, ιδιαίτερα όταν ο βράχος δεν ήταν εντελώς 

συμπαγής. Οι λόγοι που ώθησαν σε ορισμένες περιπτώσεις στη δημιουργία υπόγειων 

λατομείων και λατομείων σε σπήλαια ήταν η ύπαρξη συνήθως ακατάλληλου πετρώματος 

μεγάλου πάχους πάνω από το επιθυμητό πέτρωμα, η απομάκρυνση του οποίου ήταν 

ασύμφορη.

Ένας δεύτερος παράγοντας, αρκετά καθοριστικής σημασίας για την επιλογή της θέσης ενός 

λατομείου, ήταν η απόστασή του από τον αντίστοιχο οικισμό. Τα λατομεία πελεκητής πέτρας 

βρίσκονταν συνήθως σε απόσταση από 1 μέχρι 10 χμ. από τους αντίστοιχους οικισμούς. 

Συχνά μάλιστα, για διευκόλυνση της μεταφοράς ογκόλιθων από μεγάλη σχετικά απόσταση, 

επιλέγονται θέσεις λατόμευσης κοντά στις ακτές, αφού η μετακίνηση των λίθων ήταν 

ευκολότερη μέσω του νερού με τη χρήση σχεδιών. Παραθαλάσσια λατομεία παρατηρούνται 

σε διάφορες θέσεις, όπως στην Ξυλοφάγου και στο Λιοπέτρι (Χαρ. 13).

Ένας τρίτος παράγοντας καθορισμού της θέσης ενός λατομείου σε σχέση με τον αντίστοιχο 

οικισμό ήταν και η σπουδαιότητα του υπό ανέγερση οικοδομήματος. Μεταφορά οικοδομικής 

πέτρας παρατηρείται κυρίως για την κατασκευή σημαντικών δημόσιων κτιρίων. Σε μερικές 

μάλιστα περιπτώσεις, λόγω της μεγάλης σημασίας των οικοδομημάτων, γίνεται μεταφορά 

από μεγάλη απόσταση ενός ειδικού πετρώματος μεγάλης αντοχής, σκληρότητας και καλής 

εξωτερικής εμφάνισης, παρά την ύπαρξη πετρωμάτων άλλων σχηματισμών κατάλληλων για 

πελεκητή πέτρα σε μικρότερη απόσταση από τον οικισμό. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το 

Κίτιον, όπου ο μαλακός κιτρινωπός ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Λευκωσίας- 

Αθαλάσσας, που είναι διαθέσιμος στη γύρω περιοχή σε απόσταση 5-6 χμ. από το χώρο της 

Καθαρής,, χρησιμοποιείται μόνο σε δευτερεύουσες κατασκευές, ενώ για την κατασκευή της 

τοιχοποιίας των μνημειωδών ιερών προτιμήθηκε η μεταφορά σκληρού ασβεστιτικού ψαμμίτη 

του σχηματισμού Κορωνιάς από απόσταση 20-25 χμ. Η μεγάλη δηλ. σημασία των ιερών του 

Κιτίου οδήγησε στη μεταφορά του πετρώματος αυτού από μεγαλύτερη απόσταση 

(Xenophontos 1985, 436-437).

Στη λαϊκή αρχιτεκτονική παρατηρείται επίσης έντονη εξάρτηση των χρησιμοποιηθέντων λίθων 

από τα διαθέσιμα πετρώματα των περιοχών γύρω από τους οικισμούς. Έτσι, στη Λευκωσία 

και στα χωριά της γύρω περιοχής παρατηρείται χρήση ασβεστιτικών ψαμμιτών του 

σχηματισμού Λευκωσίας-Αθαλάσσας, προερχόμενων από τα λατομεία της Αγλαντζιάς, της 

Αγ. Παρασκευής και του Γερόλακκου, ενώ στις περιοχές της Λάρνακας και της Λεμεσού 

επικρατεί η χρήση ασβεστιτικού ψαμμίτη του σχηματισμού Πάχνας, ο οποίος προέρχεται από 

τα λατομεία της Τόχνης και των Κιβίδων αντίστοιχα.
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Οι μέθοδοι λατόμευσης πέτρας στο νησί εμφανίζουν πολλές ομοιότητες με τις μεθόδους που 

συναντούμε σε γειτονικούς λαούς και ιδιαίτερα στη Μινωική Κρήτη (Shaw 1973, 30-41) και 

στη Συροπαλαιστίνη (Shiloh and Horowitz 1975,37-47), όπου ευρίσκονται πετρώματα της 

ίδιας περίπου ασβεστιτικής σύστασης. Παρόμοιοι τρόποι λατόμευσης με αυτούς που 

περιγράφηκαν για την Προϊστορική περίοδο, παρατηρήθηκαν μέχρι πρόσφατα στο νησί για 

απόκτηση πέτρας κάπως μικρότερου μεγέθους, απαραίτητης στα κτίρια της λαϊκής 

αρχιτεκτονικής. Αυτή η επιμονή στις ίδιες μεθόδους και τεχνικές οφείλεται κυρίως στη 

λατόμευση όμοιων πετρωμάτων με τη βοήθεια παρόμοιων εργαλείων.
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2.4. Εργαλεία

Σημαντικές πληροφορίες για την κατεργασία της πέτρας απορρέουν από τα εργαλεία που 

διασώθηκαν, όπως επίσης και από τα σημάδια λάξευσης που τα εργαλεία άφησαν πάνω στις 

πελεκητές πέτρες των οικισμών της Ύστερης Χαλκοκρατίας. Το κεφάλαιο αυτό αφορά κυρίως 

τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη λατόμευση και την κατεργασία της πέτρας. 

Σύντομη αναφορά γίνεται και σε πιθανές ξυλουργικές χρήσεις μερικών εργαλείων, αφού όμοια 

εργαλεία φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν για την κατεργασία τόσο της πέτρας όσο και του 

ξύλου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ακριβής χρήση μερικών εργαλείων παραμένει άγνωστη, 

και δεν είναι βέβαιο αν αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την κατεργασία του ενός ή του άλλου 

υλικού.

Τα κυριότερα λατομικά και λιθοξοϊκά εργαλεία είναι αυτά των οποίων η χρήση απαιτεί κρούση 

και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα αμέσως κρούοντα ή 

αμεσοκρουστικά ή απλώς κρούοντα, τα οποία χρησιμοποιούνται από μόνα τους, για κρούση 

της πέτρας και στη δεύτερη τα εμμέσως κρούοντα, εμμεσοκρουστικά ή απλώς κρουόμενα, τα 

οποία κρούονται με τη βοήθεια ενός πρόσθετου εργαλείου. Στα κρούοντα εργαλεία ανήκουν 

οι πελέκεις, τα σκεπάρνια, οι αξίνες και τα σφυριά καθώς και διάφοροι συνδυασμοί αυτών, και 

στα κρουόμενα ανήκουν τα κοπίδια, οι σφήνες και οι σμίλες, τα οποία κρούονται με 

διάφορους τύπους σφυριών. Τα κρούοντα είναι παραγωγικότερα από τα κρουόμενα, αλλά 

πιο κουραστικά στη χρήση τους. Με τη χρήση των κρουόμενων μπορούσε να επιτευχθεί ένας 

ακριβέστερος έλεγχος της λάξευσης.

2.4.1. Τα κυριότερα είδη εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν στην Κύπρο

Στην Κύπρο έχουν βρεθεί αρκετά λίθινα εργαλεία και ένας σχετικά περιορισμένος αριθμός 

μπρούντζινων εργαλείων που ανήκουν στην Προϊστορική περίοδο. Λίθινα εργαλεία 

εμφανίστηκαν στο νησί από τη Νεολιθική περίοδο, ενώ τα περισσότερα μπρούντζινα εργαλεία 

ανήκουν στην Ύστερη Χαλκοκρατία και βρέθηκαν σε τάφους και θησαυρούς, κυρίως στην 

Έγκωμη (Catling 1964, 62-65, 78-108).

Τα λίθινα εργαλεία της Νεολιθικής και της Χαλκολιθικής περιόδου (Σχ. 244) καθώς και τα 

μπρούντζινα εργαλεία της Πρώιμης και Μέσης Χαλκοκρατίας, πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν 

για τη λάξευση βράχων - τόσο για την κατασκευή τάφων όσο και για τη διαμόρφωση 

επιπέδων κατοίκησης - για την υποτυπώδη λάξευση πέτρας όπως επίσης και για 

ξυλουργικούς σκοπούς. Τα μπρούντζινα εργαλεία της Ύστερης Χαλκοκρατίας φαίνεται πως 

χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον για τη λατόμευση και κατεργασία της πέτρας.
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2.4.1.1. Κρούοντα εργαλεία

2.4.1.1.1. Απλοί πελέκεις ή ημιπελέκεις

Λίθινοι πελέκεις, σφηνοειδούς συνήθως σχήματος, είχαν ευρεία χρήση κατά τη Νεολιθική και 

Χαλκολιθική περίοδο (Σχ. 244.1-3) και πιο περιορισμένη κατά τη Χαλκοκρατία (Swiny 1986, 3' 

Elliott 1981, 18-19). Φαίνεται πως μερικοί στηρίζονταν σε ξύλινο στέλεχος, ενώ άλλοι 

χρησιμοποιούνταν κατευθείαν με το χέρι (Coleman et at. 1996, 150). Τέτοια παραδείγματα 

παρατηρούνται στη Χοιροκοιτία (Cluzan στο Le Brun 1984, 115-117 εικ. 67-70), στη Σωτήρα- 

Τεττττέζ (Dikaios 1961, 190-194), στη ί\ί\\πα-Λάκκους (Elliott στο Peltenburg et at. 1985, 72- 

73' Elliott 1981, 8-12), στην Ερήμη (Swiny στο Heywood et at. 1981, 29-30), σστο Μαρκί- 

Αλώνια (Frankel and Webb 1996, 80-81), στην Αλά\π\ρα-Μούττες (Coleman et at. 1996, 147- 

154), στην Επισκοπή-Φανερωμένη (Swiny 1986, 2-4, εικ. 4-5' Carpenter 1981, 63) κ.α.

Κατά την Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία εμφανίστηκαν μπρούντζινοι πελέκεις που είχαν 

σφηνοειδές σχήμα με λεπίδα διαφόρων σχημάτων (αιχμηρή οξεία, μέτριου ή μεγάλου 

πλάτους και τριγωνική) και ποικίλου μεγέθους. Στερεώνονταν είτε σε μία εγκοπή του 

στελέχους είτε πιο σπάνια έφεραν διαμπερή οπή για στήριξη του στελέχους. Τέτοια 

παραδείγματα βρέθηκαν στους Βουνούς, στη Λάπηθο, στα Κλαυδιά, στη Φ\Κ\ά-Λαξιά του 

Κασίνου (Catling 1964, 63-64, εικ.4:1-6) και στην Αλά\χπς>α-Μούττες (Coleman et at. 1996, 

139). Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, οι πελέκεις φαίνεται πως είχαν πιο περιορισμένη χρήση 

και εμφανίστηκαν κυρίως στην Έγκωμη, ενώ μερικά παραδείγματα της Μέσης και της 

Ύστερης Χαλκοκρατίας παρατηρούνται σε τάφους στα Κατύδατα και στην Άρπερα 

(Σχ. 245.1-4). Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία εμφανίστηκαν και πελέκεις με προεξοχές στη 

μέση (Σχ. 245.5). Τέτοια παραδείγματα βρέθηκαν στην Έγκωμη και στον Άγ. Ιάκωβο (Catling 

1964, 85-88' Astrom and Astrom 1972, 480).

Κατά τις πρωιμότερες περιόδους οι λίθινοι πελέκεις φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν κυρίως 

στην ξυλουργική, ως επίσης και για τη διαμόρφωση δαπέδων κατοικιών, τη λάξευση τάφων 

και την κοπή ακανόνιστου σχήματος τεμαχίων πέτρας από το φυσικό βράχο (Coleman et al. 

1996, 21, 147-148). Ο μεταγενέστερος μπρούντζινος πέλεκυς θεωρείται και πάλι εργαλείο 

κυρίως των ξυλουργών, με χρήση σε όλα τα στάδια της κατεργασίας του ξύλου (Evely 1993, 

75). Χωρίς αμφιβολία το εργαλείο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την 

κατεργασία της μαλακής πέτρας.

2.4.1.1.2. Διπλοί πελέκεις

Οι διπλοί πελέκεις είναι βαριά, συμπαγή εργαλεία, με στρογγυλές οπές στη μέση για 

στερέωση των ξύλινων στελεχών. Τα εργαλεία αυτά εμφανίζονται το 12ο αι. π.Χ., κυρίως 

στην Έγκωμη (Σχ. 246). Οι διπλοί πελέκεις έχουν μερικά πλεονεκτήματα έναντι των μονών, 

όπως η επίτευξη καλύτερης ισορροπίας στην ταλάντευση κατά τη χρήση τους, καθώς και το 

γεγονός πως δε χρειαζόταν να ακονίζονται πολύ συχνά. Για να στερεωθεί καλύτερα το ξύλινο 

στέλεχος, φαίνεται πως αυτό διαβρεχόταν μετά την τοποθέτησή του για να διογκωθεί (Catling 

1964, 88-89' Astrom and Astrom 1972, 480).
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Οι διπλοί πελέκεις φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν τόσο στην ξυλουργική, για την κοπή και 

αδρή συνήθως κατεργασία του ξύλου, όσο και στη λάξευση οικοδομικών λίθων, αφήνοντας 

χαρακτηριστικά αδρά ίχνη, κάθετα, οριζόντια ή πλάγια, δημιουργώντας μια κάπως ανώμαλη 

τελική επιφάνεια (Evely 1993, 41) (Σχ. 247). Τα ίχνη που παρατηρήθηκαν σε μερικές 

πελεκητές πέτρες υποδηλώνουν πως η χρήση τους περιοριζόταν κυρίως στην αδρή λάξευση 

της πίσω, μη ορατής επιφάνειας της πέτρας (Φωτ. 187). Με πέλεκυ είχαν πιθανόν λαξευτεί οι 

κυλινδρικές βάσεις για τα πιθάρια στο κτίριο X στην Καλαβασό-/!γ. Δημήτριος και η εξωτερική 

επιφάνεια της μονολιθικής δεξαμενής στον ίδιο οικισμό (Φωτ. 188).

2.4.1.1.3. Απλά σκεπάρνια

Τα λίθινα σκεπάρνια είναι γνωστά από τη Χαλκολιθική περίοδο, ενώ εμφανίζονται σχετικά 

σπάνια κατά τη Χαλκοκρατία (Elliott 1981, 8) (Σχ. 244.8-10). Τέτοια παραδείγματα 

παρατηρούνται στη Αί\χπα-Λάκκους (Elliott στο Peltenburg et al. 1985, 73-74, 165-167), στην 

Ερήμη-/7α//77θί//Ια (Swiny στο Heywood et a ! 1981, 31), στο Μαρκί-Αλώνια (Frankel and 

Webb 1996, 81), στην Αλάμττρα-Μούττες (Coleman et a i 1996, 154) στην Επισκοπή- 

Φανερωμένη (Swiny 1986, 4-5) κ.α.

Το μπρούντζινο σκεπάρνι θεωρείται εξέλιξη του πέλεκυ, όταν επινοήθηκε εναλλακτική λύση 

στην τοποθέτηση της λεπίδας κάθετα στο στέλεχος. Τα εργαλεία αυτά δε φαίνεται να έχουν 

ποτέ ευρεία διάδοση, δεν εμφανίζονται πριν τη Μέση Χαλκοκρατία και είναι γενικά σπάνια 

κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία (Catling 1964, 64). Παραδείγματα της Ύστερης Χαλκοκρατίας 

παρατηρούνται κυρίως στην Έγκωμη (ό.π., 86-87' Astrom and Astrom 1972, 480) (Σχ. 248).

2.4.1.1.4. Διπλά σκερπάνια

Τα διπλά σκεπάρνια αποτελούνται από δύο λεπίδες ίσου μήκους, με αιχμηρά άκρα, 

τοποθετημένες σε οριζόντιο επίπεδο (Σχ. 249). Στη μέση παρατηρείται μια στρογγυλή οπή για 

στήριξη του ξύλινου στελέχους. Τα περισσότερα εργαλεία του τύπου αυτού είναι μικρού 

μεγέθους και βάρους. Τέτοια παραδείγματα βρέθηκαν κυρίως στην Έγκωμη και 

χρονολογούνται στο 12ο αι. π.Χ. (Catling 1964, 89-90' Astrom and Astrom 1972, 481).

Τα ίχνη που παρατηρήθηκαν στο άπεργονμερικών τεμαχίων πελεκητής πέτρας στο Μαρώνι- 

Βούρνες, στα Κοΰκλ\α-Παλαίπαφος, στην ΆΚασσα-Παλιοταβέρνα κ.α. υποδηλώνουν πιθανή 

χρήση σκεπαρνιού.149 Με το σκεπάρνι φαίνεται πως συχνά διαμορφωνόταν το πίσω μέρος, οι 

πλευρικές αδρά λαξευμένες επιφάνειες (Φωτ. 189) καθώς και η άνω επιφάνεια της πέτρας. 

Το πίσω τμήμα της άνω επιφάνειας των ορθοστατών στο Κίτιον-Καθαρή και σε μερικές 

περιπτώσεις στην ΆΚασσα-Παλιοταβέρνα ήταν πολύ αδρά λαξευμένο, πολύ πιθανόν με τη 

βοήθεια σκεπαρνιού ή σφυριού. Εκτός από τη λάξευση πέτρας, τα διπλά σκεπάρνια φαίνεται

149Γενικά είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ των ιχνών που αφήνει ένα σχετικά πλατύ κοπίδι και ένα 
σκεπάρνι, γι' αυτό και η αναγνώριση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν δεν μπορεί να γίνει με 
βεβαιότητα.
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πως χρησιμοποιήθηκαν και στα λατομεία για τη διάνοιξη περιμετρικών αυλάκων κατά την 

εξόρυξη πέτρας (Shaw 1973, 49). Με τη βοήθεια σκεπαρνιού γινόταν ίσως και η λεπτότερη 

κατεργασία του ξύλου (Catling 1964, 89).

2.4.1.1.5. Αξίνες

Η αξίνα φέρει στο ένα άκρο μια μεγάλου μήκους οξεία λεπίδα και στο άλλο μία επίπεδη (Shaw 

1973, 48). Παρόμοιο εργαλείο αποτελεί και η βραχεία αξίνα καθώς και η αξίνα-σφυρί 

(Dworakowska 1975, 115-121).

Η ελαφρού τύπου αξίνα αποτελούσε κατά τον Μ. Waelkens (Waelkens et ai. 1988, 102) το 

αρχαιότερο λατομευτικό εργαλείο, το οποίο αργότερα αντικαταστάθηκε από τη στιβαρή αξίνα- 

σφυρί. Η αξίνα είναι γενικά πολύ κατάλληλο εργαλείο για λατόμευση (Evely 1993, 72). Ο G. 

Jeffery (1915, 160-162) αναφέρει τη χρήση της αξίνας στα λατομεία τόσο για τη δημιουργία 

πλευρικών αυλάκων όσο και για τη χάραξη εγκοπής στο κάτω μέρος για την οριζόντια 

αποκόλληση του πετρώματος.

Αξίνα πιθανόν να χρησιμοποιήθηκε επίσης στη διαμόρφωση των κατακόρυφων επιφανειών 

των ορθοστατών στο “Ιερό της Αφροδίτης” στα ΚούκΚ\α-Παλαίπαφος (Φωτ. 190). Αυτό 

υποδηλώνουν τα λεπτά, αβαθή ίχνη που παρατηρούνται στις επιφάνειές τους. Παρόμοια ίχνη, 

συχνά παράλληλα μεταξύ τους και υπό γωνία, προερχόμενα ίσως από αξίνα, παρατηρούνται 

και στις επιφάνειες της πελκητής πέτρας στην 'ΔΚαοαα-Παλιοταβέρνα και στο Κίτιον-Καθαρή.

Γενικά, είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ των ιχνών των διαφορετικών τύπων αξίνας 

(Waelkens et ai., 1988, 93-94). Η χρήση ελαφρών αξίνων με ένα πολύ αιχμηρό άκρο αφήνει 

στα μέτωπα των λατομείων κανονικές οριζόντιες και κατακόρυφες αβαθείς αυλακώσεις. Η 

χρήση μιας βραχείας και στιβαρής αξίνας-σφυριού αφήνει γενικά πιο βαθιά ίχνη μικρού 

μήκους και έντονες αυλακώσεις, είτε παράλληλα διατεταγμένες είτε σε κυματοειδή διάταξη, με 

εναλλαγή συχνά της κλίσης λόγω αλλαγής διεύθυνσης κρούσης του εργαλείου από το λατόμο 

(ό.π., 95-97).

Τα λεπτά, αβαθή ίχνη που αφήνει το αιχμηρό άκρο της αξίνας είναι παρόμοια με τα ίχνη του 

βελονιού (βλ. επίσης 2.4.1.2.1), ενώ τα πλατύτερα ίχνη που αφήνει το επίπεδο άκρο της 

αξίνας ομοιάζουν με αυτά του σκεπαρνιού και του κοπιδιού, γεγονός που καθιστά δύσκολη 

την αναγνώριση του τύπου του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε περίπτωση.

Στην Κύπρο παρατηρείται ένας ιδιαίτερος τύπος αξίνας, με πολύ λεπτές και μεγάλου σχετικά 

μήκους λεπίδες, ορθογώνιες ή κυκλικές σε τομή, οι οποίες τοποθετούνταν με κάποια κλίση ως 

προς το στέλεχος (Σχ. 250). Τέτοια παραδείγματα βρέθηκαν κυρίως στην Έγκωμη και 

χρονολογούνται στην Ύστερη Χαλκοκρατία (Catling 1964, 82-83' Astrom and Astrom 1973, 

481). O H.W. Catling (1964, 82) κατατάσσει τα εργαλεία αυτά στα γεωργικά αλλά τους 

αποδίδει και πιθανή λατομευτική χρήση.
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2.4.1.1.6. Πελέκεις-Σκεπάρνια

Το εργαλείο αυτό συνδυάζει ένα άκρο πέλεκυ και ένα σκεπαρνιού. Παραδείγματα εργαλείων 

του τύπου αυτού βρέθηκαν στην Έγκωμη, στο Μαθιάτη και στην ΠύΚα-Κοκκινόκρεμμος και 

χρονολογούνται στο 12ο αι. π.Χ. (Catling 1964, 90-91' Astrom and Astrom 1972, 481) 

(Σχ. 251).

O C.F.-A. Schaeffer (1952, 45-46) προτείνει ως πιθανή χρήση των κυπριακών αυτών 

εργαλείων την κοπή ξυλείας, απαραίτητης στις γαλαρίες των μεταλλείων. Ο H.W. Catling 

(1964, 91) θεωρεί επίσης τα εργαλεία αυτά ιδανικά για ξυλουργικές εργασίες, ενώ σύμφωνα 

με άλλους μελετητές αυτά ήταν πολύ κατάλληλα και για λιθοξοϊκούς σκοπούς (Adam 1989, 

36, 37 εικ. 56). Φαίνεται δηλ. πως οι πελέκεις-σκεπάρνια χρησιμοποιήθηκαν τόσο ως 

ξυλουργικά εργαλεία στη διαμόρφωση σανιδιών και δοκαριών όσο και ως λατομευτικά 

εργαλεία για την κοπή και την κατεργασία της πέτρας (Evely 1993, 68' Shaw 1973, 48).

2.4.1.1.7. Σφυριά150

Τα σφυριά που εμφανίστηκαν κατά την Προϊστορική περίοδο ήταν ξύλινα, λίθινα ή μεταλλικά. 

Λίθινα σφυριά σύμφωνα με τον S. Swiny (1986, 15) χρησιμοποιήθηκαν κατά την Ακεραμική 

Νεολιθική περίοδο, τη Χαλκολιθική, την Πρώιμη, τη Μέση και την Ύστερη Χαλκοκρατία 

(Dikaios 1961, 198-199' Swiny 1986, 15-17, εικ. 17-18 Coleman et a l 1996, 162-165 

Frankel and Webb 1996, 79-80). Τα μπρούντζινα σφυριά, τα οποία εμφανίζονται κατά την 

Ύστερη Χαλκοκρατία φέρουν οπή στη μέση για τοποθέτηση ξύλινου στελέχους. 

Παραδείγματα σφυριών μεγάλου μεγέθους βρέθηκαν στην Έγκωμη και στο θησαυρό του 

Μαθιάτη, ενώ μικρότερα σφυριά ήρθαν στο φως και πάλι στην Έγκωμη (Catling 1964, 99- 

100, πίν. 11' Astrom and Astrom 1972, 483, 482 εικ. 61:3).151

Τα σφυριά χρησιμοποιήθηκαν είτε ως αυτόνομα εργαλεία, είτε ως βοηθητικά για την κρούση 

άλλων. Η χρήση των εργαλείων αυτών φαίνεται να σχετίζεται με το υλικό κατασκευής τους. 

Τα ξύλινα σφυριά (που δυστυχώς δε διασώθηκαν) χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για 

ξυλουργικούς σκοπούς, ενώ τα λίθινα και τα μεταλλικά εξυπηρετούσαν κυρίως την 

κατεργασία πέτρας και μετάλλων (Evely 1993, 97).

Η κρούση σφυριών στις επιφάνειες της πέτρας αφήνει άσπρα σημάδια, πράγμα που βοηθά 

στην αναγνώριση της χρήσης του εργαλείου αυτού (Petrie 1909, 74). Η πίσω επιφάνεια της 

πέτρας σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται πως λαξευόταν με τη βοήθεια σφυριών (Κίτιον: 

Callot στο Karageorghis and Demas 1985, 169). Τα σφυριά χρησιμοποιήθηκαν επίσης για την 

εξομάλυνση των ακμών και την αφαίρεση μερικών προεξεχόντων τμημάτων της πέτρας 

(Dworakowska 1975, 101) και για τη δημιουργία αδρά λαξευμένων επιφανειών, όπως του 

κάτω μέρους των λίθινων βάσεων ή άλλων μη εμφανών επιφανειών (Shaw 1973, 52-54).

150Τα σφυριά ονομάζονται και σφύρες, εττικόττανοι, μάνδρακες ή κοινώς μάστρακκες.

151Τα εργαλεία αυτά ο H.W. Catling (1964, 99-100) τα θεωρεί κατάλληλα για μεταλλουργικούς 
σκοπούς.
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Παρατηρείται επίσης ευρεία χρήση σφυριών για την κρούση κοπιδιών και σφηνών, ξύλινων 

για τη μαλακή πέτρα και λίθινων για τη σκληρή πέτρα (Dworakowska 1975, 121' Shaw 

1973, 52).

2.4.1.1.8. Σφυριά-Σκεπάρνια

Το εργαλείο αυτό συνδυάζει ένα άκρο σκεπαρνιού και ένα άκρο σφυριού. Ο συνδυασμός 

αυτός καθιστά πιθανότερη την ξυλουργική του χρήση. Τέτοια παραδείγματα βρέθηκαν στην 

Έγκωμη και χρονολογούνται στο 12ο αι. π.Χ. (Catling 1964, 92-93, πίν. 8:h, πίν. 52:2' Astrom 

and Astrom 1972, 481).

2.4.1.2. Κρουόμενα εργαλεία

2.4.1.2.1. Κοπίδια

Μερικά λίθινα εργαλεία που χρονολογούνται στη Νεολιθική και στη Χαλκολιθική εποχή 

αναγνωρίστηκαν ως κοπίδια (Dikaios 1961, 194-195' Elliott στο Peltenburg etal. 1985, 75-76) 

(Σχ. 244).162 Μπρούντζινα κοπίδια εμφανίζονται κατά την Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία153 

και βρέθηκαν στη νεκρόπολη της Λαπήθου. Τα κοπίδια είναι απλού σχήματος, ορθογώνιας 

διατομής, και έχουν ένα κοφτερό άκρο (Σχ. 252). Το δεύτερο άκρο εισερχόταν σε ένα ξύλινο ή 

οστέινο στέλεχος (Catling 1964, 64, εικ. 4:9-11).

Τα περισσότερα μπρούντζινα κοπίδια, τα οποία χρονολογούνται στην Ύστερη Χαλκοκρατία, 

βρέθηκαν στην Έγκωμη και μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες:154 με στενή αιχμή και 

στέλεχος, με πλατιά αιχμή, και με υποδοχή (εσωτερικό κοίλωμα) (Catling 1964, 95, 98' 

Schaeffer 1952, 43-44, 42 εικ. 3).

Τα κοπίδια με στέλεχος για ξύλινη λαβή είναι πολύ απλά εργαλεία, παρόμοια με τα 

παραδείγματα της Πρώιμης και Μέσης Χαλκοκρατίας, και έχουν ευθύγραμμο κοφτερό άκρο. 

Κοπίδια του τύπου αυτού βρέθηκαν στην Έγκωμη, στο Απλίκι και στο θησαυρό του Μαθιάτη 

(Astrom and Astrom 1972, 484) (Σχ. 252.1). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα κοπίδια που 

έχουν μεγάλο, κωνικό άνω άκρο (κεφάλι). Ένα τέτοιο παράδειγμα βρέθηκε στη Λάπηθο στο 

νεκροταφείο της Αγ. Αναστασίας (Σχ. 252.2). Κοπίδια με πλατιά κοφτερή αιχμή βρέθηκαν 

κυρίως στην Έγκωμη και έχουν λεπίδες μικρού μήκους, οι οποίες υποδηλώνουν πως τα 

κοπίδια χρησιμοποιήθηκαν μάλλον σαν σφήνες (Catling 1964, 96' Astrom and Astrom 1972,

152Σε αρκετές περιπτώσεις μερικοί πελέκεις φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν αργότερα ως κοπίδια 
(Coleman etal. 1996, 148).

153Αρχικά φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν τα λίθινα κοπίδια, αργότερα τα χάλκινα και τα μπρούντζινα 
και τέλος τα σιδερένια κοπίδια (Lucas 1948, 81· Shepherd 1993, 411). Τα χάλκινα ήταν κατάλληλα 
μόνο για την κατεργασία ξύλου και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη λάξευση πέτρας (Adam 
1966, 26).

154Στη Μύρτου-Πηγάδες βρέθηκε ένα επίσης λίθινο κοπίδι από σκληρό πυριγενές πέτρωμα (Du Plat 
Taylor e ta ! 1957, 79).
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484) (Σχ. 252.3). Για τη λάξευση των επιφανειών σκληρής πέτρας αναφέρεται η χρήση του 

μεταλλικού, σφηνοειδούς κοπιδιού, με μεγάλο σχετικά πλάτος και πάχος (Ward-Perkins 1972, 

4). Τα εργαλεία αυτά πιθανόν να εξυπηρετούσαν και το σχίσιμο του ξύλου. Κοπίδια με κοίλη 

υποδοχή βρέθηκαν στο Κούριον-Παμπούλα και στην Έγκωμη. Σε μερικές περιπτώσεις 

παρατηρήθηκαν και μικρές οπές για τη στερέωση του στελέχους που εισερχόταν στο 

κοίλωμα (Catling 1964, 98' Astrom and Astrom 1972, 484) (Σχ. 252.6-8).

Τη χρήση στενών επιμήκων κοπιδιών χωρίς στέλεχος, με οξεία αιχμή, που ονομάζονται και 

βελόνια (Ορλάνδος 1958, 117) υποδηλώνουν τα ίχνη τους στις επιφάνειες της πελεκητής 

πέτρας. Τα ίχνη που αφήνει στις επιφάνειες της πέτρας έναν πλατύ κοπίδι διαφέρουν από 

αυτά του βελονιού. Συνήθως η αιχμηρή άκρη του κοπιδιού ετοποθετείτο παράλληλα ή υπό 

μικρή γωνία ως προς την υπό λάξευση επιφάνεια, οπότε και τα δημιουργούμενα ίχνη ήταν 

μεγάλου σχετικά πλάτους ανάλογα με το πλάτος του κοπιδιού, σε ακανόνιστες συνήθως 

διευθύνσεις.

Το βελόνι αφήνει συνήθως στην υπό κατεργασία πέτρα λεπτές, ευθύ γραμμές αυλακώσεις σε 

ποικίλες διευθύνσεις, παρόμοιες με εκείνες της αξίνας (Adam 1989, 37 εικ. 57, 38 εικ. 58-60). 

Ανάλογα με τη διεύθυνση της κρούσης, το βελόνι δημιουργεί διαφορετικά ίχνη στην πέτρα 

(Σχ. 253). Όταν η κρούση γίνεται κάθετα, τότε η επιφάνεια εμφανίζει μικρά κοιλώματα και 

προεξοχές. Όταν το βελόνι βρίσκεται υπό γωνία και η κρούση γίνεται από μικρή απόσταση, 

το αποτέλεσμα είναι εγχάρακτες γραμμές. Ευθύγραμμες χαράξεις μεγάλου μήκους ήταν ίσως 

αποτέλεσμα σειράς διαδοχικών κρούσεων (Adam 1966, 5). Οι διαφοροποιήσεις στα ίχνη των 

κοπιδιών και των βελονιών οφείλονται και στο υλικό κατασκευής τους (Waelkens et at. 1988, 

94). Τα χάλκινα βελόνια άφηναν γενικά βραχέα και κάπως ακανόνιστα ίχνη, ενώ τα 

μπρούντζινα και τα σιδερένια δημιουργούσαν πιο κανονικές αυλακώσεις μεγαλύτερου μήκους.

Τη χρήση κοπιδιών κατά τη Μέση Χαλκοκρατία στην Κύπρο υποδηλώνουν τα ίχνη που 

παρατηρήθηκαν στις επιφάνειες λαξευτών θαλαμοειδών τάφων. Στη Ι\(η\φο-Βρύση του 

Πάρπα, τα ίχνη που ήρθαν στο φως στα πλευρικά τοιχώματα υποδηλώνουν τη χρήση 

βελονιών και κοπιδιών. Η χοντρότερη λάξευση φαίνεται πως επιτυγχανόταν με τη βοήθεια 

ενός κοπιδιού, πλάτους 0,015-0,025 μ., με κοφτερό άκρο και ενός πλατύτερου κοπιδιού, που 

άφηνε κάθετα και οριζόντια ίχνη πλάτους 0,03-0,05 μ. Ένα είδος βελονιού με στρογγυλεμένο 

άκρο (διαμέτρου 0,01 ή 0,015 μ.) φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε κατά την τελική λάξευση. 

Αυτό δημιουργούσε οριζόντια ίχνη μήκους 0,10-0,20 μ. Τέλος γινόταν χρήση ενός αιχμηρού 

εργαλείου (με άκρο διαμέτρου 0,001-0,003 μ.), που άφηνε κάθετα ή καμπύλα ίχνη μήκους 

0,05-0,06 μ. (Herscher 1978, 712-715). Παρόμοια εργαλεία πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν και 

σε τάφους στους Βουνούς (Dikaios 1940, 96) και στην Επισκοπή-Φανερωμένη (Coleman et 

at. 1966, 147-148).

Σε ανασκαφικές αναφορές αρκετών οικισμών της Ύστερης Χαλκοκρατίας, συχνά γίνεται 

αναφορά στη χρήση κοπιδιών για τη λάξευση των επιφανειών της πελεκητής πέτρας, όπως 

στα ΚούκΚ\α-Παλαίπαφος (Elsey Smith στο Gardner et at. 1888, 193), στη Μάα- 

Παλαιόκαστρο (Karageorghis and Demas 1988, 25), στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Hult 1978, 4'
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Astrom 1984, 66), στην Καλαβασό-/!γ. Δημήτριος (South 1983, 97) και στο Κπ\ον-Καθαρή 

(Karageorghis and Demas 1985, 50, 57, 88' Callot στο Karageorghis and Demas 1985, 168).

Την ευρεία χρήση κοπιδιών και βελονιών υποδηλώνουν τα ίχνη που παρατηρήθηκαν στις 

εμφανείς κυρίως επιφάνειες της πελεκητής πέτρας σε πολλές θέσεις (Φωτ. 191-193). Η 

εξωτερική επιφάνεια της πέτρας φαίνεται πως διαμορφωνόταν με τη βοήθεια κοπιδιών και 

βελονιών. Όταν δεν παρατηρούνται περιτένειες, όλη η επιφάνεια της πέτρας λαξευόταν συχνά 

με τη βοήθεια ενός λεπτού κοπιδιού (βελονιού) σε ένα ενιαίο επίπεδο (Κίνον-Καθαρή, Χαλά 

Σουλτάν Τεκκέ: Φωτ. 194, Μαρώ\ι\-Βούρνες Καλαβασός-/!)/· Δημήτριος). Τα πλατιά ίχνη που 

παρατηρούνται συχνά στο άπεργον υποδηλώνουν τη χρήση ενός κοπιδιού πλάτους 0,01 - 

0,05 μ. (και πιο συχνά 0,02-0,03 μ.) (U\ap6sv\-Βούρνες, 'Άλασσα-Παλιό ταβέρ να, Καλαβασός- 

Άγ. Δημήτριος, ΚοΰκΚ\α-Παλα/παφος). Σε μερικές περιπτώσεις για τη διαμόρφωση του 

απέργου φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε λεπτό βελόνι που αφήνει ίχνη λεπτά, συνήθως 

αβαθή, ακανόνιστων διευθύνσεων και συχνά μικρού μήκους (Kmov-Καθαρή. Φωτ. 191, 

Άλασσα-Παλιοταβέρνα. Φωτ. 192). Για τη διαμόρφωση των περιτενειών χρησιμοποιήθηκε 

σχεδόν κατά κανόνα λεπτό βελόνι (Φωτ. 191-192). Αυτό υποδηλώνουν τα ίχνη σε ποικίλες 

διευθύνσεις (κάθετα, οριζόντια και πλάγια) και μικρού σχετικά μήκους, που παρατηρήθηκαν 

στις επιφάνειες των περιτενειών.

Στις άνω οριζόντιες επιφάνειες της πελεκητής πέτρας παρατηρούνται είτε λεπτά ίχνη 

ακανόνιστων διευθύνσεων, που υποδηλώνουν χρήση βελονιού (Φωτ. 193) είτε πιο πλατιά 

ίχνη κοπιδιού. Ίχνη βελονιού εμφανίζονται συχνά σε μια κατακόρυφη ταινία στην άκρη των 

πλαϊνών επιφανειών της πέτρας, ενώ στην υπόλοιπη επιφάνεια παρατηρείται πιο αδρή 

λάξευση με τη βοήθεια ενός πλατιού κοπιδιού (πλάτους 1-0,02 μ.), συχνά σε μορφή 

ψαροκόκκαλου. Δημιουργείται έτσι η λεγάμενη αναθύρωση για την καλύτερη προσαρμογή 

των γειτνιαζόντων τεμαχίων (Φωτ. 189).

Τα κοπίδια φαίνεται πως, εκτός από την κατεργασία της επιφάνειας της πέτρας και τη 

λάξευση τάφων, είχαν και άλλες, ποικίλες, χρήσεις και εφαρμογές. Ορισμένοι τύποι κοπιδιών 

πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν ως σφήνες τόσο για τη διαίρεση των τεμαχίων πέτρας όσο και 

για το χωρισμό του ξύλου σε σανίδες (Evely 1993, 12, 16' Shaw 1973, 59, 61, 71). Ευρεία 

χρήση κοπιδιών και βελονιών φαίνεται πως γινόταν και από τους λατόμους για τη δημιουργία 

περιμετρικών αυλάκων εξαγωγής του πετρώματος (Jeffery 1915, 159 Dworakowska 1975, 

102, 121-122), για την οριζόντια αποκόλληση από το μητρικό πέτρωμα (Vandeput 1988, 81, 

94) και για τη δημιουργία οπών τοποθέτησης σφηνών (Dworakowska 1975, 121-122). Με τη 

βοήθεια επίσης των κοπιδιών πρέπει να γινόταν η διάνοιξη ορθογώνιων οπών στο άνω μέρος 

της πελεκητής πέτρας καθώς και εγκοπών στήριξης θυρωμάτων (Shaw 1973, 161' Evely 

1993, 213).

2.4.1.2.2. Σμίλες

Παρόμοια εργαλεία με τα βελόνια ήταν και οι σμίλες, που εμφανίζονται μετά το τέλος της 

Πρώιμης Χαλκοκρατίας. Τα πρωιμότερα παραδείγματα βρέθηκαν στη Λάπηθο, στο Πολιτικό 

και στην Αχερά (Catling 1964, 65 εικ. 4:15' Astrom and Astrom 1972, 485), ενώ τα οψιμότερα
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ήρθαν στο φως στον Άγ. Ιάκωβο, στα Κλαυδιά, στην Έγκωμη, στα Κούκλια και στη Μύρτου- 

Στεφάνια (Catling 1964, 97-98' Astrom and Astrom 1972, 485) (Σχ. 252.4-5).

2.4.1.2.3. Σφήνες

Παρατηρούνται γενικά δύο τύποι σφηνών: ξύλινες και μεταλλικές. Οι ξύλινες έπρεπε να 

κατασκευάζονται από σκληρό, ξηρό και εύκολα διογκούμενο κατά τη διαβροχή ξύλο 

(Dworakowska 1975, 99-100), ενώ οι μεταλλικές ήταν αρχικά από μπρούντζο και αργότερα 

από σίδερο.

Οι σφήνες φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν ευρέως σε λατομεία. Εξυπηρετούσαν κυρίως την 

οριζόντια αποκόλληση της πέτρας από το μητρικό πέτρωμα (Jefffery 1915, 162' 

Papageorgakis and Kolaiti 1992, 38' Ορλάνδος 1958, 83' Waelkens 1992, 7' Vandeput 1988, 

86-87, 95) και πιο σπάνια την περιμετρική εξόρυξη της πέτρας (Κορές 1993, 14-20' Vandeput

1988, 86, 92-93). Σφήνες χρησιμοποιήθηκαν και για τον τεμαχισμό μεγάλων λίθων (Adam

1989, 32, 33 εικ. 42, 43).155 Η τεχνική χρήσης σφηνών άρχισε κατά τον Μ. Waelkens 

(Waelkens et at. 1988, 103) από τον τεμαχισμό των μεγάλων λίθων και στη συνέχεια 

εφαρμόστηκε στην εξόρυξη πετρωμάτων (Σχ. 254).

2.4.1.3. Άλλα εργαλεία

2.4.1.3.1. Πριόνια

Τα πριόνια που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στην Κύπρο ανήκουν στην Ύστερη Χαλκοκρατία 

και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στα πριόνια με καμπυλωμένη και σε αυτά με ευθύγραμμη 

λεπίδα (Catling 1964, 93-94).

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν κυρίως τα μικρού μεγέθους πριόνια, με καμπυλωμένη 

μπρούντζινη λεπίδα και μακρύ ελικοειδές στέλεχος (Σχ. 255.1). Ένα πριόνι του τύπου αυτού 

(μήκους 0,365 μ.) βρέθηκε σε τάφο στα Κατύδατα και χρονολογείται γύρω στο 1600 π.Χ. 

Στην κοπτική κάτω ακμή του παρατηρείται ένας μεγάλος αριθμός από μικρούς και κάπως 

ακανόνιστου σχήματος οδόντες. Στην άνω ακμή του διακρίνεται επίσης σειρά οδόντων 

(Catling 1964, 93' Astrom and Astrom 1972, 480).

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα ελαφρού τύπου, ευθύγραμμα πριόνια, με μικρού μήκους 

άκρα, τα οποία φέρουν οπές για καρφιά (Σχ. 255.2). Τέτοια παραδείγματα βρέθηκαν σε έναν 

τάφο στο Κ.οΰρ\ο\ι-Παμπούλα; σε θησαυρό στα Πέρα κ.α. Το παράδειγμα του Κουρίου 

χρονολογείται στην Ύστερη Χαλκοκρατία II, ενώ τα υπόλοιπα στο 12ο αι. π.Χ. Τα πριόνια του 

τύπου αυτού έχουν μήκος που κυμαίνεται από 0,238-0,344μ. Φέρουν ομοιόμορφου σχήματος 

οδόντες στο κάτω μέρος, σε κανονικά διαστήματα, και οπές στο ένα άκρο για στερέωση, με

155 Ο Πλίνιος στο βιβλίο του Naturalis Historia (36.14) αναφέρεται επίσης στη χρήση σφηνών για το 
σκοπό αυτό.
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τη βοήθεια μεταλλικών καρφιών, μιας πιθανής ξύλινης λαβής. Η ύπαρξη οπών στο ένα άκρο 

υποδηλώνει τη χρήση των πριονιών από ένα μόνο άτομο (Catling 1964, 94' Astrom and 

Astrom 1972, 480).

Σχετικά με τη χρήση πριονιών, έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις και θεωρίες 

(Dworakowska 1975, 112-115)156. Τα πριόνια θεωρούνται πολύ κατάλληλα για ξυλουργικούς 

σκοπούς όπως για κοπή δοκαριών και άλλων ξύλινων στοιχείων (Casson 1933, 28, 38' Shaw 

1973, 59). Για την κοπή της πέτρας φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν και πριόνια χωρίς 

οδόντες. Ίσως τα πριόνια χωρίς οδόντες να εξυπηρετούσαν κυρίως την κοπή της σκληρής 

πέτρας και εκείνα με οδόντες την κοπή της μαλακής πέτρας και του ξύλου.157 Πριόνια χωρίς 

οδόντες χρησιμοποιήθηκαν πιθανόν και για τη δημιουργία περιμετρικών αυλάκων λατόμευσης 

πέτρας (Ορλάνδος 1958, 86, 127-128). Η χρήση πριονιών, και κυρίως αυτών χωρίς οδόντες, 

γινόταν σε συνδυασμό με διάφορα αποξεστικά μέσα,158 συνήθως σε μορφή σκόνης, όπως 

άμμο,159 σμύριδα, καθώς και λιπαντικά μέσα, όπως λάδι και νερό (Shaw 1973, 67-68' Davey 

1961, 15-16' Lucas 1948, 84, 86, 89-90).

Η χρήση πριονιών γινόταν συχνά σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία. Το πριόνι μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για κοπή πέτρας σχετικά μικρού πάχους, μέχρι ένα σημείο, και στη συνέχεια 

με τη βοήθεια σφηνών ή σφύρας επιτυγχανόταν ο τελικός αποχωρισμός. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα μια κάπως ακανόνιστη μορφή πέτρας γι' αυτό και γινόταν χρήση της μεθόδου 

αυτής σε τμήματα που δεν ήταν εμφανή (Shaw 1973, 63' Shepherd 1993, 413).

Η χρήση πριονιού κατά την κατεργασία της πέτρας αφήνει χαρακτηριστικά ευθύγραμμα και 

παράλληλα ίχνη που αναγνωρίζονται εύκολα (Shaw 1973, 66) (Σχ. 256). Τέτοια ίχνη δεν 

έχουν μέχρι σήμερα αναγνωριστεί στις πέτρες των τοιχοποιιών της Ύστερης Χαλκοκρατίας 

στην Κύπρο. Χρήση πριονιών πρέπει να έγινε κατά την κοπή λίθινων πλακών, κυρίως 

γυψομάρμαρων, αφού αυτός ήταν και ο ευκολότερος τρόπος κοπής πλακών μικρού πάχους 

(Shaw 1973, 61-62).160 Με πριόνι πιθανόν να είχαν κοπεί και οι ασβεστολιθικές πλάκες του 

δαπέδου και της επένδυσης του κατώτερου μέρους του τοίχου του μικρού δωματίου λουτρού

156Τη χρήση πριονιών για την κοπή πέτρας αναφέρει ο Πλίνιος (ΝΗ, 36.51-53, 36.135, 36.159, 36.160, 
36.167), ο Θεόφραστος στην πραγματεία του Περί Λίθων (5) και ο Βιτρούβιος στο βιβλίο του De 
Architecture (2.7.1).

157Τόσο ο Βιτρούβιος (ό.π.) όσο και ο Πλίνιος (ΝΗ, 36.167) αναφέρουν τη χρήση πριονιών με οδόντες 
για την κοπή μαλακής πέτρας.

158Το βοηθητικό υλικό (αποξεστικό μέσο), όπως για παράδειγμα τεμάχια σμύριδας, ενσωματώνεται 
κάποτε στη λεπίδα του πριονιού και αποτελεί ξεχωριστούς οδόντες (Petrie 1909, 72-73). Σε σπάνιες 
περιπτώσεις αναφέρεται η χρήση φυτικού σχοινιού ως πριονιού ενισχυμένου με τεμάχια κερατόλιθου 
(Dworakowska 1975, 131).

1590  Πλίνιος (ΝΗ, 36.51-53) αναφέρεται επίσης στη χρήση της άμμου ως βοηθητικού υλικού των 
πριονιών. Καταλληλότερη άμμο για το σκοπό αυτό θεωρεί την αιθιοπική, μετά την ινδική, στη συνέχεια 
τη ναξία (σμύριδα) και τέλος την αιγυπτιακή.

160Πριόνια για την κοπή λίθων χρησιμοποιήθηκαν από τη Μυκηναϊκή περίοδο. Ίχνη πριονιού 
παρατηρούνται σε πελεκητές πέτρες στο μεγάλο πρόπυλο του ανακτόρου της Τίρυνθας (Ορλάνδος 
1958, 128 σχ. 68· Muller 1976, 184 εικ. 85).
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στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ. Η μη ύπαρξη ιχνών πριονιού ίσως οφείλεται σε μια μετέπειτα 

λείανση των λίθινων επιφανειών (Hult στο Astrom et at. 1977, 74-75).

2.4.1.3.2. Μοχλοί

Οι μοχλοί ήταν μεταλλικές ή ξύλινες ράβδοι των οποίων η λειτουργία στηριζόταν στον 

πολλαπλασιασμό της ανθρώπινης δύναμης.161 Χρησίμευαν κυρίως στη μετακίνηση και τελική 

τοποθέτηση τεμαχίων πελεκητής πέτρας μεγάλου μεγέθους (Σχ. 257).

Στην Κύπρο δεν έχουν μέχρι σήμερα εντοπιστεί εργαλεία της Ύστερης Χαλκοκρατίας που να 

έχουν αναγνωριστεί ως μοχλοί. Τη χρήση τους κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία υποδηλώνουν 

οι αβαθείς οπές που βρέθηκαν σε πολλές περιπτώσεις στην άνω επιφάνεια της πελεκητής 

πέτρας, που πιθανόν να χρησίμευαν ως υπομόχλια.162 Οι οπές αυτές, που ονομάζονται 

μοχλοβόθρια; φαίνεται πως συγκρατούσαν τους μοχλούς κατά τη μετακίνηση της πέτρας στην 

τελική της θέση (Φωτ 97). Συχνά, στην επιφάνεια μιας πέτρας παρατηρούνται δύο ή και 

περισσότερες οπές λόγω της μετακίνησης της θέσης του μοχλού για διευκόλυνση της 

τοποθέτησης μεγάλων λίθων ή λόγω της χρήσης δεύτερου μοχλού.

Στους πλείστους οικισμούς της Ύστερης Χαλκοκρατίας (Καλαβασός-ΖΙκ. Δημήτριος, Άλασσα- 

Παλιοταβέρνα, Κίτιον-Καθαρή) στην άνω επιφάνεια της πελεκητής πέτρας της βάσης της 

τοιχοποιίας συναντούμε τέτοια μοχλοβόθρια (βλ. 2.2.3.3). Οι οπές αυτές εξυπηρετούσαν 

πολύ πιθανόν την τοποθέτηση των ορθοστατών (Callot στο Karageorghis and Demas 1985, 

168, 172, 195, 201). Το μέγεθος και ο αριθμός των οπών φαίνεται πως εξαρτάτο από το 

μέγεθος των ορθοστατών που θα τοποθετούνταν (ό.π., 202).

Χρήση μοχλών γινόταν πιθανόν και στα λατομεία για την οριζόντια αποκόλληση της πέτρας 

από το μητρικό πέτρωμα (Κορές 1993, 16, 18 υπ.2' Vandeput 1988, 81, 89-90' Waelkens et 

at. 1988, 106). Τα εργαλεία αυτά διευκόλυναν ίσως και το χωρισμό της πέτρας σε πλάκες 

(Dworakowska 1975, 99).

2.4.1.3.3. Αρίδες (τρύπανα)

Οι αρίδες (ή τρύπανα) εξυπηρετούσαν τη διάνοιξη οπών, με περιστροφή είτε κατευθείαν με 

το χέρι είτε με μηχανικό τρόπο με τη βοήθεια σχοινιού. Η αρίδα είναι απλούστατο εργαλείο και 

η σημαντικότητά του έγκειται κυρίως στην εφαρμογή μιας μηχανικής επινόησης. 

Παρατηρούνται γενικά δύο είδη αρίδων, η συμπαγής και η σωληνοειδής (Dworakowska 1975, 

112' Lucas 1948, 84-86). Οι αρίδες ήταν κατασκευασμένες είτε από μέταλλο είτε από καλάμι 

το οποίο ενισχυόταν κατά τη χρήση του με ένα αποξεστικό μέσο, όπως η άμμος και η

,610  Πλίνιος (ΝΗ, 7.195) αποδίδει την επινόηση των μοχλών στον Κινύρα, το βασιλιά της Κύπρου, 
χωρίς όμως η πληροφορία αυτή να μπορεί να τεκμηριωθεί αρχαιολογικά.

162Παρόμοια χρήση μοχλών σε συνδυασμό με λαξευτά μοχλοβόθρια παρατηρείται και σε 
μεταγενέστερες περιόδους (Ορλάνδος 1958, 129-131 εικ. 70, 198 εικ. 155· Adam 1989, 54, 55 
εικ. 120).
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σμυριδόσκονη, και ένα λιπαντικό μέσο όπως το νερό και το λάδι (Dworakowska 1975, 100 

υττ.35).

Στην Κύπρο μερικές μπρούντζινες αρίδες συμπαγούς τύπου, της Πρώιμης Χαλκοκρατίας, 

βρέθηκαν στο Κάρμι και στο Πολιτικό (Catling 1964, 65 εικ. 4.14). Τα περισσότερα όμως 

παραδείγματα ανήκουν στην Ύστερη Χαλκοκρατία και ήρθαν στο φως στην Έγκωμη και το 

Απλίκι. Ανάλογα με το σχήμα, χωρίζονται σε δύο τύπους: με ρομβοειδές άκρο και με σχεδόν 

κυρτό ή ευθύγραμμο άκρο (Σχ. 258). Οι διαφοροποιήσεις στο σχήμα οφείλονται είτε στα 

διαφορετικά μεγέθη των απαιτούμενων οπών ή στα διαφορετικά υλικά στα οποία ανοίγονταν 

οπές (Catling 1964, 96-97' Schaeffer 1952, 43, 42 εικ. 3:23-24' Astrom and Astrom 1972, 

484-485).

Οι αρίδες πιθανόν να εξυπηρετούσαν τη διάνοιξη βοηθητικών οπών για τη δημιουργία 

περιμετρικών αυλάκων εξόρυξης πέτρας (Martin 1965, 146-8' Adam 1966, 42-43), για την 

τοποθέτηση σφηνών καθώς και για τη διευκόλυνση κοπής της πέτρας (Petrie 1909, 72).

2.4.1.3.4. Εργαλεία τελικής επεξεργασίας (λίμες, οδοντωτές χτένες κ. ά.)

Οι λίμες προορίζονταν για την τελική επεξεργασία και λείανση των ανωμαλιών που άφηναν 

στην επιφάνεια της πέτρας τα άλλα εργαλεία, απομακρύνοντας με τριβή ένα λεπτό στρώμα 

της επιφάνειας (Ορλάνδος 1958, 125). Η διαδικασία αυτή αποτελούσε το τελευταίο στάδιο 

επεξεργασίας της πέτρας (Martin 1965, 182-183' Adam 1966, 74). Ως λίμες πιθανόν να 

χρησιμοποιήθηκαν τεμάχια σκληρής πέτρας με τη βοήθεια κάποτε ενός αποξεστικού μέσου, 

όπως η άμμος και η σμύριδα.163

Την πιθανή χρήση λιμών κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία υποδηλώνουν οι καλά λειασμένες 

επιφάνειες της πελεκητής πέτρας, οι οποίες δύσκολα θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς τη 

βοήθεια εργαλείων του τύπου αυτού. Εντελώς λείες και επίπεδες επιφάνειες εμφανίζονται 

κυρίως στα εξωτερικά μέτωπα της τοιχοποιίας (Χαλά Σουλτάν Τεκκέ). Ιδιαίτερη προσοχή 

διδόταν στη λείανση των περιτενειών, ενώ το άπεργον σπάνια εμφανίζει λεία και επίπεδη 

επιφάνεια (Κίτιον-Καθαρή, Άλασσα- Παλιοταβέρνά). Το άνω μέρος της πελεκητής πέτρας 

κάθε στρώσης είναι σχεδόν κατά κανόνα λείο και επίπεδο, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη 

επαφή με την επόμενη στρώση. Συχνά, περιμετρικά στο άνω μέρος της κατώτερης στρώσης 

της πελεκητής πέτρας παρατηρείται μια ταινία καλά λειασμένη, η οποία έμενε εμφανής λόγω 

της τοποθέτησης των ορθοστατών σε μικρή εσοχή, σε σχέση με το κατακόρυφο μέτωπο της 

στρώσης αυτής (Φωτ. 114). Λειασμένες εμφανίζονται επίσης οι κατακόρυφες επιφάνειες των 

μονολιθικών πεσσών του Κτιρίου X στην Καλαβασό-/!γ. Δημήτριος (Φωτ. 129), το εσωτερικό 

της μονολιθικής δεξαμενής στο ίδιο συγκρότημα (Φωτ. 195) καθώς και οι πλάκες επένδυσης 

του δωματίου λουτρού στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ.

163 Χρήση άμμου για λείανση της πέτρας αναφέρεται και από τον Πλίνιο (ΝΗ, 36.52-54).
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Ένα άλλο εργαλείο που πιθανόν να χρησιμοποιήθηκε στην τελική επεξεργασία της επιφάνειας 

της πέτρας ήταν ένα είδος οδοντωτής χτένας, που συρόταν πάνω στην εξωτερική εμφανή 

επιφάνεια της (Σχ. 259-260). Τη χρήση του εργαλείου αυτού υποδηλώνουν τα λεπτά 

παράλληλα ίχνη-αυλακώσεις, που παρατηρούνται στις κατακόρυφες επιφάνειες πελεκητής 

πέτρας μικρού συνήθως μεγέθους. Ίχνη του εργαλείου αυτού βρέθηκαν κυρίως σε λίθινες 

επιφάνειες, οι οποίες δεν έφεραν περιτένειες (Μαρώνι-Βούρνες, Καλαβασός-/!)/. Δημήτριος) 

και κάπως σπανιότερα σε πέτρες με περιτένειες (Άλασσα-Παλιοταβέρνα. Φωτ. 196). 

Παρόμοια ίχνη παρατηρήθηκαν και σε ένα βαθμιδωτό επίκρανο στο τέμενος Β στο Κίτιον- 

Καθαρή.

2.4.1.4. Βοηθητικά εργαλεία του λιθουργού

Εκτός από τα κύρια προαναφερθέντα λιθοξοϊκά και λατομευτικά εργαλεία, ο αρχαίος 

λιθουργός χρησιμοποιούσε και μερικά βοηθητικά όργανα για οριζοντίωση και ευθυγράμμιση 

των λίθων. Εργαλεία του τύπου αυτού δε βρέθηκαν στην Κύπρο. Οι πληροφορίες για τη 

χρήση τους απορρέουν κυρίως από τον τρόπο λάξευσης των λίθων καθώς και από παρόμοια 

εργαλεία της κλασικής περιόδου (Ορλάνδος 1958, 131-144).

Τρία πολύ απλά στη λειτουργία όργανα ήταν η γωνία, ο κανόνας και το βαρίδι. Η γωνία 

(προσαγωγείον ή γνώμονας) ήταν μεταλλικό όργανο σε σχήμα ελληνικού γάμμα, 

αποτελούμενη από δύο ισομήκη ή ανισομήκη σκέλη από έλασμα που σχημάτιζαν ορθή γωνία 

(90 μοιρών). Εκτός από τις απλές, υπήρχαν και πιο σύνθετες γωνίες, που συνδύαζαν κάποτε 

και νήμα της στάθμης. Με τη βοήθεια της γωνίας ρυθμιζόταν η κάθετη θέση δύο γραμμών ή 

επιφανειών. Η γωνία ήταν απαραίτητη για τη λάξευση των τεμαχίων της πελεκητής πέτρας, 

αφού με τη βοήθειά της ορίζονταν τα τρία ή τα τέσσερα συνεπίπεδα σημεία για τη δημιουργία 

των περιτενειών (βλ. επίσης 2.2.3.1). Ο κανόνας (ρίγα ή πήχυς) αποτελείτο συνήθως από ένα 

ευθύγραμμο, ορθογώνιο ξύλο με ποικίλο μήκος (Σχ. 261). Η τελική απόλυτη λείανση και 

επιπεδότητα της πέτρας ελεγχόταν με μεγαλύτερη ακρίβεια με το λίθινο κανόνα, ο οποίος 

ήταν μία επιμήκης ορθογώνιου σχήματος πέτρα επιμελώς λειασμένη. Κάθετος ή στάθμη ή 

βαρίδι ήταν το όργανο καθορισμού της κατακόρυφης διεύθυνσης και αποτελείτο από ένα 

βάρος που αναρτάτο από το άκρο νήματος.

Ένα επίσης βοηθητικό όργανο αλλά κάπως πιο σύνθετο από τα προαναφερθέντα ήταν ο 

διαβήτης. Διαβήτης ονομάζεται άλλοτε το όργανο για οριζοντίωση γραμμών ή επιφανειών και 

άλλοτε το όργανο χάραξης κύκλων ή μέτρησης αποστάσεων. Τη χρήση διαβήτη 

υποδηλώνουν χαραγμένοι κύκλοι, που παρατηρήθηκαν σε τεμάχια πέτρας της Ύστερης 

Χαλκοκρατίας (λίθινες βαθμιδωτές βάσεις που βρέθηκαν στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ: Jacobsson 

1985, εικ. 7' Astrom 1984, 67 εικ. 5) και σε διακοσμήσεις αγγείων.

2.4.2. Συγκριτική θεώρηση - Παραλληλισμοί

Ο απλός πέλεκυς που παρατηρήθηκε στην Κύπρο από την Υστεροκυπριακή ΙΑ περίοδο δεν 

έχει ευρεία διάδοση στο χώρο του Αιγαίου, ενώ αντίθετα εμφανίζει πολλά παράλληλα στο
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χώρο της Ανατολίας και της Εγγύς Ανατολής (Catling 1964, 86-87). Ο τύπος όμως του πέλεκυ 

με προεξοχές στο μέσο εμφανίζεται τόσο στο χώρο του Αιγαίου (Ρόδος, Κως, Μάλια, Αγ. 

Τριάδα, Καρφί) από τη Μέση Μινωική περίοδο όσο και στην Εγγύς Ανατολή και την Αίγυπτο 

καθώς και στο ναυάγιο του ακρωτηρίου των Χελιδονίων (Catling 1964, 87-88' Evely 1993, 58- 

62). Το απλό σκεπάρνι, που εμφανίζεται σχετικά σπάνια στο νησί, δεν έχει κατά τον H.W. 

Catling (1964, 87) αντίστοιχα στο Αιγαίο, γι' αυτό και θεωρεί πιθανή προέλευσή του το χώρο 

της Ανατολής (Εγγύς Ανατολή, Αίγυπτος). Στη Μεσοποταμία, εργαλεία του τύπου αυτού 

εμφανίζονται από την 3η χιλιετία (Evely 1993, 62). Αντίθετα, ο J.W. Shaw (1973, 47) 

αναγνώρισε μερικά εργαλεία που βρέθηκαν στην Κρήτη ως σκεπάρνια.

Οι διπλοί πελέκεις που εμφανίστηκαν στην Κύπρο κατά το 12ο αι. π.Χ. έχουν αντίστοιχα στο 

χώρο του Αιγαίου και ιδιαίτερα στην Κρήτη (Αγ. Τριάδα, Παλαίκαστρο, Ζάκρος, Γουρνιά, 

Χαμαίζη, Φαιστός). Στην Κρήτη, ο διπλός πέλεκυς αποτελεί το πιο κοινό ίσως εργαλείο, το 

οποίο εμφανίζεται από την Πρώιμη Μινωική περίοδο, είναι πολύ διαδομένο κατά τη Μέση 

Μινωική περίοδο και ιδιαίτερα κατά την Ύστερη Μινωική I και II περίοδο, οπότε αποκτά και 

θρησκευτική σημασία και χρησιμοποιείται ως σύμβολο (Catling 1964, 89' Shaw 1973, 45-47' 

Evely 1993, 41-55). Ο διπλός πέλεκυς εμφανίζεται επίσης στις Μυκήνες, στη Ρόδο, στην Κω, 

στο ναυάγιο του ακρωτηρίου των Χελιδονίων (Catling 1964, 89) κ.α.

Διπλά σκεπάρνια εμφανίζονται επίσης στο χώρο του Αιγαίου από πρωιμότερες περιόδους 

(Μέση Μινωική περίοδος), ιδιαίτερα στην Κρήτη (Κνωσός, Ζάκρος, Αγ. Τριάδα). Τα μινωικά 

σκεπάρνια συγκρινόμενα με τα κυπριακά εμφανίζουν κάποιες διαφορές ως προς το σχήμα, το 

μέγεθος και το σημείο στήριξης του στελέχους (Shaw 1973, 51 εικ. 39-40' Evely 1993, 62-67). 

Η μη εμφάνιση παρόμοιων εργαλείων στο χώρο της Εγγύς Ανατολής κάνει πιθανή τη 

σύνδεσή τους με το χώρο του Αιγαίου (Catling 1964, 90).

Εργαλεία που συνδυάζουν πέλεκυ με σκεπάρνι εμφανίζονται στο χώρο του Αιγαίου από την 

Πρώιμη και Μέση Μινωική περίοδο (Αγ. Τριάδα, Παλαίκαστρο, Μόχλος). Στο χώρο της 

Κρήτης εμφανίζονται και παραδείγματα με πολύ αιχμηρό άκρο, παρόμοιο με εκείνο της αξίνας 

(Shaw 1973, 48-50, εικ. 37, 38' Evely 1993, 69 εικ. 29' Catling 1964, 91-92). Εργαλεία του 

τύπου αυτού σπάνια εμφανίζονται στο χώρο της Συροπαλαιστίνης, είναι όμως διαδομένα στη 

Μεσοποταμία (Catlling 1964, 91-92). Συνδυασμοί σφυριού και σκεπαρνιού εμφανίζονται και 
πάλι στο χώρο του Αιγαίου (Κνωσός) από πρωιμότερες περιόδους (Catling 1964, 93). 

Σφυριά, παρόμοια με τα παραδείγματα που εμφανίστηκαν στην Κύπρο, παρατηρούνται στο 

χώρο της Κρήτης (Αγ. Τριάδα, Κνωσός) από τη Μέση Μινωική περίοδο (Shaw 1973, 52-54, 

εικ. 41' Evely 1993, εικ. 44). Η ιδιότυπη όμως αξίνα με τις πολύ λεπτές και μεγάλου μήκους 

λεπίδες που εμφανίστηκε στο νησί, έχει μερικά παράλληλα στο χώρο της Εγγύς Ανατολής 

(Megiddo) και όχι στο Αιγαίο (Catling 1964, 83).

Ο τύπος του κοπιδιού με στέλεχος στερέωσης της λαβής, που εμφανίστηκε στην Κύπρο 

κυρίως κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, ήταν διαδομένος στο χώρο του Αιγαίου από την 

Πρώιμη Μινωική περίοδο και παρατηρείται στην Κρήτη (Μάλια, Κνωσός, Γουρνιά, 

Παλαίκαστρο), στις Μυκήνες, στην Κοράκου κ.α. (Shaw 1973, 70-75, 60 εικ. 47-48' Evely 

1993, 2-16). Μερικά από τα παραδείγματα εμφανίζουν στενή αιχμή και άλλα πλατιά, που
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ομοιάζουν πολύ με τα κυπριακά αντίστοιχό τους (Catling 1964, πίν. 9). Παραδείγματα 

κοπιδιών με πλατιά αιχμή βρέθηκαν στην Αγ. Τριάδα και στο Megiddo (Catling 1964, 96). 

Αντίθετα, κοπίδια με κοίλωμα-υποδοχή σπάνια εμφανίζονται στο χώρο του Αιγαίου, ενώ 

συχνά συναντώνται στο χώρο της Ανατολής (Alishar, Tarsus, Tell Abu Hawam) (Catling 1964, 

98). Αρίδες παρόμοιες με τις κυπριακές ήρθαν επίσης στο φως στην Κρήτη (Γουρνιά, Ζάκρος, 

Παλαίκαστρο) και στην ηπειρωτική Ελλάδα (Μυκήνες) (Catling 1964, 97' Shaw 1973, 69-70, 

49 εικ. 36C-D). Σμίλες εμφανίστηκαν επίσης στο χώρο του Αιγαίου, στην Κρήτη (Μάλια, 

Γουρνιά), στη Ρόδο και στην ηπειρωτική Ελλάδα (Μυκήνες) από την Πρώιμη Μινωική και 

Ελλαδική περίοδο (Catling 1964, 98' Evely 1993, 86-96). Η απλή εμφάνιση των εργαλείων 

αυτών (κοπίδια, σμίλες και αρίδες) δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με 

την προέλευσή τους. Τα εργαλεία αυτά ίσως αποτελούν ανεξάρτητη επινόηση κάθε λαού.

Παρόμοια παραδείγματα με τα κυπριακά, ευθύγραμμα πριόνια της δεύτερης κατηγορίας 

παρατηρούνται στην ηπειρωτική Ελλάδα, και κυρίως στην Κρήτη, όπου έχουν ευρεία χρήση 

και εμφανίζονται από πρωιμότερη περίοδο (Μέση Μινωική). Πριόνια του τύπου αυτού 

βρέθηκαν στην Κνωσό, στα Μάλια, στα Γουρνιά, στη Ζάκρο κ.α. και έχουν συχνά μέγεθος 

παρόμοιο με εκείνο των κυπριακών ή κάποτε πολύ μεγαλύτερο. Στην Κρήτη εμφανίζονται 

τόσο πριόνια με οδόντες όσο και χωρίς οδόντες. Το ξύλινο στέλεχος στερεώνεται στη λεπίδα 

με την ίδια μέθοδο όπως στα κυπριακά παράλληλό του (Catling 1964, 94' Shaw 1973, 55-58' 

Evely 1993, 34-35, εικ. 14). Αντίθετα, πριόνια με καμπυλωμένη λεπίδα και ελικοειδές στέλεχος 

της πρώτης κατηγορίας δεν εμφανίζονται στο χώρο του Αιγαίου αλλά στην Αίγυπτο (Evely 

1993, εικ. 12).

Η πρωτοεμφάνιση μερικών εργαλείων στο νησί κατά το 12ο αι. π.Χ. όπως του διπλού 

πέλεκυ, του διπλού σκεπαρνιού και των συνδυασμών αυτών και η ευρεία διάδοσή τους στο 

χώρο του Αιγαίου από προηγούμενες περιόδους, οδήγησαν σε μια θεωρία πιθανής 

εισαγωγής των εργαλείων αυτών από τους εποίκους που ήρθαν στην Κύπρο από το Αιγαίο. 

Στο νησί παρατηρούνται όμως και εργαλεία παρόμοια με εκείνα που βρέθηκαν στο χώρο της 

Εγγύς Ανατολής και όχι στο Αιγαίο (πριόνι με καμπύλη λεπίδα, αξίνα) καθώς και μερικά 

εργαλεία που η μορφή τους δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την 

προέλευσή τους. Φαίνεται πως το νησί δέχεται επιδράσεις τόσο από το Αιγαίο όσο και από το 

χώρο της Ανατολής, αλλά παράλληλα δημιουργεί και δικά του ιδιότυπα εργαλεία.

Πολύ αξιόλογη είναι επίσης η μεγάλη ομοιότητα των προϊστορικών με τα σύγχρονα εργαλεία 

των παραδοσιακών τεχνιτών της πέτρας. Ο κώσπος (κοινώς κούσπος), ένα σύγχρονο 

λατομευτικό εργαλείο (Φωτ. 197), που φέρει δύο κοφτερά άκρα, ένα πλάτους 0,018 μ. και ένα 

0,06-0,08 μ., με στέλεχος στη μέση, αποτελεί ένα είδος αξίνας μεγάλου μεγέθους (Jeffery 

1915, 160-162). Ο μάστρακκας ή μάτσα είναι ένα είδος σφυριού. Το μαρτέλλι, απαραίτητο για 

την αδρή λάξευση της πέτρας, αποτελεί συνδυασμό σφυριού και πέλεκυ. Το κουσπίαποτελεί 

συνδυασμό αξίνας και οδοντωτού σκεπαρνιού. Το π/κουνι, που χρησιμοποιείται για τη 

λεπτομερή λάξευση της πέτρας, είναι ένα είδος διπλού οδοντωτού σκεπαρνιού (Φωτ. 198). 

Παρατηρείται επίσης ευρεία χρήση κοπιδιών, μεταλλικών σφηνών, λιβεριού (μοχλός), σβανά - 

καταρράκτη (πριόνι) για τεμαχισμό των λίθων, οικοδομικής γωνίας, νήματος της στάθμης κ.ά.

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 2. Η  Πέτρα 173

2.4.3. Μεταφορά, επεξεργασία και τοποθέτηση λίθων

Μετά τη λατόμευση της πέτρας (βλ. 2.3.4) ακολουθούσε η μεταφορά και η περαιτέρω 

επεξεργασία της, η οποία και ολοκληρωνόταν μετά την τελική της τοποθέτηση στα 

οικοδομήματα.

Το κανονικό σχήμα της πέτρας που εξορυσσόταν από το λατομείο υποδηλώνει πως οι 

διαστάσεις των ζητούμενων αρχιτεκτονικών μελών υπολογίζονταν εκ των προτέρων. Μετά τη 

λατόμευση, οι πέτρες λαξεύονταν χονδροειδώς ώστε να λάβουν περίπου την τελική τους 

μορφή. Αυτή η πρώτη αδρομερής κατεργασία των όγκων, που γινόταν με ειδικά σφυριά, 

ονομάζεται πελέκηση και γινόταν σχεδόν κατά κανόνα στο λατομείο, όπως υποδηλώνει η 

εύρεση στους χώρους των λατομείων διαφόρων αρχιτεκτονικών μελών καθώς και τεράστιων 

ποσοτήτων λατύπης.164

Η μεταφορά των αδρώς λαξευμένων λίθινων τεμαχίων από το λατομείο στο εργοτάξιο δεν 

ήταν πάντοτε εύκολη. Η μεταφορά μικρών λίθων σε μικρές οριζόντιες αποστάσεις πιθανόν να 

γινόταν με την κύλιση των τεμαχίων με το χέρι πάνω σε ξύλινους κυλίνδρους. Για τη 

μεταφορά σε κεκλιμένα εδάφη, πιθανόν να χρησιμοποιούνταν ξύλινες σχάρες (σχεδίες) ή 

έλκυθρα όπου οι πέτρες προσδένονταν με σχοινιά. Οι σχεδίες πρέπει να συγκρατούνταν από 

κατολίσθηση με άλλα σχοινιά, που εξαρτιόνταν από σταθερούς πασσάλους ή δένδρα 

(Σχ. 262). Για μεγαλύτερες αποστάσεις, με μικρή κλίση, πιθανόν να γινόταν χρήση 

χειράμαξων ή κάρων (τετράκυκλων ίσως) που σύρονταν από ζώα. Για τη μεταφορά επιμήκων 

μονολιθικών τεμαχίων ίσως χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί τρόποι, πιθανόν με τη βοήθεια 

ξύλινων δοκών σε πλαίσιο και μεγάλων ξύλινων τροχών. Η μεταφορά των λίθων διά 

θαλάσσης πρέπει να γινόταν με φορτηγίδες, βάρκες ή σχεδίες. Τα μικρά τεμάχια 

τοποθετούνταν στο σκάφος, τα δε βαριά πιθανόν να αναρτιόνταν από το μέσο ξύλινης δοκού, 

που ετοποθετείτο εγκάρσια δύο φορτηγίδων, έτσι ώστε η πέτρα να βρίσκεται στο νερό και να 

είναι ελαφρότερη λόγω άνωσης.165

Μετά τη μεταφορά στο εργοτάξιο ακολουθούσε η λεπτομερέστερη επεξεργασία της πέτρας. 

Οι πέτρες υποβάλλονταν σε δύο στάδια επεξεργασίας, ένα πριν και ένα μετά την τοποθέτησή 

τους στην υπό ανέγερση οικοδομή. Κατά το πρώτο στάδιο γινόταν λάξευση των ανώμαλων 

επιφανειών της πέτρας, για να επιτευχθεί το οριστικό σχήμα, οι διαστάσεις και οι τελικές 

επιφάνειές της. Η επεξεργασία αυτή γινόταν για τα μη ορατά μέρη της πέτρας (βάσεις, έδρες 

μη εμφανείς, αρμοί που εφάπτονταν) πριν την τελική τοποθέτηση. Για τις ορατές επίπεδες 

επιφάνειες, η οριστική λάξευση γινόταν μετά την τελική τοποθέτηση.

,64Η θέση όπου γινόταν η προκαταρκτική λάξευση των λίθινων τεμαχίων μπορεί να διέφερε από τον 
έναν οικισμό στον άλλο και εξαρτάτο πιθανόν από διάφορους παράγοντες, όπως η απόσταση μεταξύ 
λατομείου και οικιμού, τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς κ.ά. Η τελική όμως λάξευση γινόταν σίγουρα 
επιτόπου, στο εργοτάξιο, για έλεγχο της σχέσης κάθε λίθου με τους γειτνιάζοντές του.

165 Για τη μεταφορά λίθων βλ. Βιτρούβιος (10.2.11), Shaw (1973, 43-44), Ορλάνδος (1958, 89, 98) και 
Muller-Wiener (1995, 47).
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Στις ορατές κατακόρυφες επιφάνειες παρέμενε ένα στρώμα (το άπεργοή, πάχους 0,01 μ., το 

οποίο ήταν κατεργασμένο αλλά όχι στην τελική του επιφάνεια. Περιμετρικά λαξευόταν η 

περιτένεια (κοινώς μάστορας), που έφθανε μέχρι το τελικό βάθος τής υπό λάξευση 

επιφάνειας (βλ. επίσης 2.2.3.1). Γενικά, περισσότερη προσοχή διδόταν στις εμφανείς 

επιφάνειες της πελεκητής πέτρας, στις άνω επιφάνειες της καθώς και στο ακραίο τμήμα των 

πλευρικών επιφανειών της, ώστε να επιτυγχάνεται καλή εφαρμογή των διαδοχικών λίθων. 

Αντίθετα, οι επιφάνειες που δεν ήταν εμφανείς παρέμεναν πιο αδρά λαξευμένες.

Η ανύψωση των λίθων για την τοποθέτησή τους πιθανόν να γινόταν με τη βοήθεια σχοινιών 

και ίσως τροχαλιών. Ο απλούστερος τρόπος ανύψωσης συνίστατο στην πρόσδεση των 

λίθων με σχοινί. Σύμφωνα με αρκετές μελέτες, την πρόσδεση σχοινιών εξυπηρετούσαν οι 

οικοδομικοί αγκώνες που αφήνονταν στο μέσο περίπου των επιφανειών της πέτρας κατά τα 

πρώτα στάδια της λάξευσης (Ορλάνδος 1958, 163). Ο J.J. Coulton (1974, 16-17) αμφισβητεί 

τη χρήση ικριωμάτων σε περιόδους πρωιμότερες της κλασικής και εισηγείται τη χρήση 

μοχλών και κεκλιμένων επιπέδων στην ανύψωση, στα οποία αναφέρεται και ο Πλίνιος (ΝΗ, 

36.96). Ο J.J. Coulton (1974, 4-5) αποκλείει επίσης τη χρήση των οικοδομικών αγκώνων για 

την ανύψωση λίθων, λόγω κυρίως της παρουσίας τους συχνά μόνο στη μία ορατή επιφάνεια 

τους. Οι αγκώνες αυτοί εξυπηρετούσαν, κατά τον ίδιο, την καλύτερη στερέωση των μοχλών 

κατά την τοποθέτηση των λίθων. Εμφάνιση αγκώνων μόνο στην κύρια όψη και όχι στην πίσω 

παρατηρείται πολύ συχνά στις πελεκητές πέτρες της Ύστερης Χαλκοκρατίας στην Κύπρο.

Κατά το δεύτερο στάδιο επεξεργασίας, που γινόταν μετά την τοποθέτηση της πελεκητής 

πέτρας, αφαιρείτο συχνά το άπεργον των ορατών κατακόρυφων επιφανειών της. Το τελικό 

στάδιο περιλάμβανε επίσης το γενικό έλεγχο και την επίτευξη της οριζοντιότητας της 

στρώσης με τη βοήθεια ίσως κανόνα και τέλος την εξομάλυνση των λίθων.

Παρόμοιες μεθόδους επεξεργασίας ακολουθούν μέχρι σήμερα οι παραδοσιακοί τεχνίτες της 

πέτρας. Η πέτρα έρχεται και πάλι από το λατομείο σε κανονικό, σχεδόν ορθογώνιο σχήμα. 

Αρχικά στην κύρια όψη της χαράσσονται δύο οδηγοί κατά μήκος της άνω και δεξιά ακμής, οι 

οποίες ορίζουν ένα επίπεδο και στη συνέχεια με τη βοήθεια της γωνίας διαμορφώνεται σε 

επίπεδο όλη η επιφάνεια. Ακολουθεί η λάξευση της κάτω επιφάνειας, με τη δημιουργία αρχικά 

ενός οδηγού κατά μήκος της μπροστινής ακμής της και στη συνέχεια διαμορφώνονται οδηγοί 

κατά μήκος των δύο πλάγιων ακμών της. Με οδηγό την κύρια όψη λαξεύονται οι πλαϊνές 

πλευρές της και η άνω επιφάνεια. Η πίσω επιφάνεια διατηρείται αδρά λαξευμένη. Την εποχή 

της Αγγλοκρατίας ακολουθείτο μια παρόμοια διαδικασία, όπου η κύρια όψη παρέμενε αρχικά 

αδρά λαξευμένη. Λαξεύονταν τόσο οι πλαϊνές επιφάνειες όσο η κάτω και η άνω επιφάνεια, οι 

οποίες χρησιμοποιούνταν ως οδηγοί για τη χάραξη περιτενειών κατά μήκος των τεσσάρων 

ακμών της κύριας όψης της πέτρας. Το κεντρικό τμήμα της κύριας όψης διατηρείται αλάξευτο.
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3. Ο ! Ω Μ Ο Π ΛΙΝ Θ Ο Ι ΚΑ Ι ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ

3.1. Εισαγωγή

Κατά την Προϊστορική περίοδο, στην κυπριακή αρχιτεκτονική παρατηρείται ευρεία χρήση 

ωμού πηλού και πολύ σπάνια οπτού πηλού. Ο πηλός, σε μορφή συνήθως ωμόπλινθων, 

χρησιμοποιήθηκε πολύ συχνά στην κατασκευή τοίχων και κυρίως του άνω τμήματός τους 

καθώς και στη διαμόρφωση δαπέδων. Οι υπόλοιπες χρήσεις του πηλού ως συνδετικού 

κονιάματος λίθων και ωμόπλινθων και ως επιχρίσματος τοίχων, πατωμάτων και δωμάτων, θα 

εξεταστούν στο κεφάλαιο των επιχρισμάτων και των κονιαμάτων.

Η χρήση του ωμού πηλού στις διάφορες κατασκευές βασίζεται στις πλαστικές ιδιότητές του. 

Η πλαστικότητα και η συνεκτικότητά του οφείλονται κυρίως στην περιεκτικότητά του σε άργιλο 

και ιλύ (Jerome 1991, 40-41). Η άργιλος είναι φυσικό, γαιώδες και λεπτόκοκκο υλικό. Κύρια 

συστατικά των αργίλων είναι οι διάφορες αργιλοπυριτικές ενώσεις και το νερό. Δευτερεύοντα 

συστατικά είναι τα ορυκτά του μαγνησίου, του ασβεστίου, του καλίου, του νατρίου κ.ά. Οι 

άργιλοι χωρίζονται σε διάφορες ομάδες ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε αργίλιο και 

πυρίτιο καθώς και το βαθμό ενυδάτωσής τους. Οι κυριότερες ομάδες αργίλων είναι οι 

καολινίτες, οι ιλλίτες και οι μοντμοριλλονίτες166 (Παναγιώτου 1997, 72-74' Guest-Papamanoli 

1978, 5). Οι άργιλοι προέρχονται από τη διάβρωση αργιλοπυριτικών πετρωμάτων. Με τη 

διάβρωση και την υδρόλυση, τα αλκαλικά συστατικά μεταβάλλονται σε διαλυτά άλατα που 

απομακρύνονται με το νερό και επιτόπου μένουν τα ένυδρα αργιλοπυριτικά ορυκτά, το 

ελεύθερο οξείδιο του πυριτίου και τα αναλλοίωτα ορυκτά.167

Τα περισσότερα ορυκτά της αργίλου βρίσκονται σε μορφή λεπιδίων ή μικρών επίπεδων 

κρυστάλλων. Όταν το χώμα υγρανθεί επαρκώς, τότε τα ορυκτά αυτά γλιστρούν το ένα πάνω 

στο άλλο, επιτρέποντας στο μείγμα να πάρει με πλάσιμο οποιανδήποτε μορφή. Όταν το 

μείγμα στεγνώσει, οι κρύσταλλοι σταθεροποιούνται και το μείγμα στερεοποιείται. Αν στη 

συνέχεια αυτό υγρανθεί και πάλι, χάνει τη σταθερότητά του και επανακτά την πλαστικότητά 

του. Κατά το ψήσιμο του μείγματος σε θερμοκρασία 700-900°C, το κρυσταλλικό πλέγμα των 

ορυκτών αλλάζει μορφή, παράγοντας νέες κρυσταλλικές φάσεις που σταθεροποιούνται σε

166Οι καολινίτες είναι από πλευράς κρυσταλλοχημείας η απλούστερη ομάδα με αναλογία αργιλίου: 
πυριτίου: νερού 1: 2: 2 και έχουν λευκό χρώμα και χαμηλή περιεκτικότητα ξένων προσμείξεων. Οι 
μοντμοριλλονίτες έχουν διαφορετική κρυσταλλική δομή από τους καολινίτες. Η αναλογία αργιλίου: 
πυριτίου: νερού είναι 1: 4: 1 και στη δομή τους συμμετέχουν και άλλα στοιχεία όπως ο σίδηρος, το 
ασβέστιο και το μαγνήσιο. Βασική τους ιδιότητα είναι η πολύ μεγάλη απορροφητικότητα, η διόγκωσή 
τους με την πρόσληψη νερού και η συρρίκνωσή τους με την αποβολή νερού. Οι ιλλίτες έχουν 
πολύπλοκη κρυσταλλική δομή και δε διογκούνται με την πρόσληψη νερού.

167Αποθέσεις αργιλικών υλικών παρατηρούνται στα νότια της Λευκωσίας - στο Τσέρι, στο Καλόν Χωριό 
(Άγ. Μάμας) και στη Μφά-Παλαίκυθρον (Χαρ. 6). Στην τελευταία περιοχή οι αποθέσεις προέρχονται 
από διάβρωση του φλύσχη της Κυθρέας. Αλλουβιακές αποθέσεις εμφανίζονται κατά μήκος της 
κοιλάδας του Πεδιαίου και αργιλικά προϊόντα διάβρωσης διαβασικών πετρωμάτων παρατηρούνται 
κοντά στο Λυθροδόντα (Παναγιώτου 1997, 72-74).

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 3. Οι Ωμόπλινθοι και τα Κεραμικά 176

μόνιμες θέσεις· η μάζα γίνεται υδατοστεγής, με αντοχή στη φωτιά και αυξημένη αντίσταση σε 

θλίψη (Wright 1985, 348-349).

Το χώμα που χρησιμοποιείται για την παρασκευή πηλού περιέχει εκτός από άργιλο και ιλύ, 

άμμο και χαλίκια.168 Η περιεκτικότητα του πηλού σε αργιλικά και μη αργιλικά ορυκτά 

επηρεάζουν τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του πηλού (πλαστικότητα, συστολή, χρώμα 

κ.ά.). Η άμμος αυξάνει τη δύναμη του μείγματος (αντοχή και σταθερότητα), ενώ η άργιλος δρα 

ως συνδετικό των κόκκων (Dethier 1986, 35-36' Thomas 1995, 28). Η αντίσταση μιας 

ωμόπλινθου στην υγρασία είναι ανάλογη της περιεκτικότητάς της σε άργιλο. Όταν το 

ποσοστό της αργίλου είναι υψηλό, τότε έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην υγρασία (Jerome 

1991, 40). Στις περιπτώσεις όμως που το ποσοστό της αργίλου είναι πολύ υψηλό, το μείγμα 

στεγνώνει αργά και δημιουργεί ρωγμές. Για αποφυγή των φαινομένων αυτών προστίθεται στο 

μείγμα άμμος ή άχυρο (ό.π.). Ποσότητα από άχυρο προστίθεται επίσης και στην περίπτωση 

που το ποσοστό της αργίλου είναι χαμηλό για βελτίωση και πάλι των ιδιοτήτων του μείγματος 

(Lucas 1948, 62) (βλ. επίσης 3.2.1).

Η περιεκτικότητα των χωμάτων της Κύπρου και γενικότερα της Μεσογείου σε ασβεστίτη είναι 

υψηλή, λόγω της ασβεστιτικής σύστασης των περισσότερων πετρωμάτων του νησιού, 

ιδιαίτερα των πεδιάδων. Η ασβεστιτική αυτή σύσταση των χωμάτων οδηγεί στην αύξηση της 

συνεκτικότητας και της αντοχής του πηλού και στη μείωση της απαιτούμενης περιεκτικότητάς 

του σε άργιλο (Thomas 1995, 22).

Οι κατασκευές από πηλό εμφανίζουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων κατασκευών. Ο 

πηλός είναι γενικά ένα οικονομικό οικοδομικό υλικό, που δεν απαιτεί ειδικά εκπαιδευμένο 

εργατικό δυναμικό. Οι κατασκευές από πηλό είναι πολύ ανθεκτικές στα ξηρά κλίματα, έχουν 

εξαιρετική σταθερότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Έχουν πολύ καλές θερμομονωτικές και 

αντισεισμικές ιδιότητες, αντοχή στη φωτιά, και δίδουν την αίσθηση συμπαγούς και ασφαλούς 

κατασκευής. Εμφανίζουν ελαστικότητα και παρέχουν μεγάλη ασφάλεια σε κρούσεις. Ο πηλός 

είναι γενικά ελαφρότερο υλικό από την πέτρα, γι' αυτό και αποτελεί σχεδόν πάντοτε την 

ανωδομή των κατασκευών. Το μικρό βάρος των ωμόπλινθων καθώς και η δυνατότητα 

κατασκευής τοίχων μικρού πάχους, καθιστά τις ωμόπλινθους κατάλληλο υλικό για τη 

δημιουργία εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων στο ισόγειο και κυρίως στον άνω όροφο, 

εξασφαλίζοντας οικονομία χώρου και προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ελευθερία στην 

οργάνωση ενός χώρου. Οι ωμόπλινθοι είχαν επίσης ανέκαθεν ευρεία χρήση στην 

ανοικοδόμηση και τροποποίηση των οικοδομών.

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των κατασκευών από πηλό είναι η ευπάθειά τους (διάβρωση και 

αποσύνθεση) στην ανερχόμενη υγρασία και γενικότερα στο νερό. ΓΓ αυτό οι τοιχοποιίες από 

πηλό εδράζονται σχεδόν κατά κανόνα πάνω σε λίθινη βάση. Τα περιμετρικά γείσα των

1580  προσδιορισμός των διαφόρων συστατικών των χωμάτων μπορεί να γίνει με βάση το μέγεθος των 
κόκκων τους. Η άργιλος έχει μέγεθος μικρότερο από 2 μικρά, η ιλύς μεταξύ 2 μικρά και 20 μικρά, η 
άμμος μεταξύ 20 μικρά και 2 χλσ. και τα χαλίκια μεγαλύτερο των 2 χλσ. (Jerome 1991, 41).
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οροφών καθώς και τα εξωτερικά επιχρίσματα της τοιχοποιίας προσφέρουν επίσης προστασία 

από το νερό της βροχής στις κατασκευές από πηλό.

3.2. Ωμός πηλός (ωμόπλινθοι και πηλοδομές)

3.2.1. Παρασκευή

Η διαδικασία της επιλογής και προετοιμασίας του χώματος για την παρασκευή των 

ωμόπλινθων ήταν βασικά η ίδια τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και σε νεότερους χρόνους - 

λαϊκή αρχιτεκτονική του 19ου και αρχών του 20ου αι. Οι πληροφορίες σχετικά με την 

παρασκευή των ωμόπλινθων απορρέουν τόσο από τις αρχαιολογικές αναφορές για την 

Κύπρο και τους γειτονικούς λαούς όσο και από τη μελέτη της παρασκευής ωμόπλινθων στην 

πρόσφατη λαϊκή αρχιτεκτονική (Μιχαηλίδης 1992, 79-81). Αρχικά, το χώμα εξορύσσεται από 

την επιφάνεια του εδάφους ή από κάποιο βάθος. Απεριόριστες ποσότητες χώματος ήταν 

ανέκαθεν διαθέσιμες κοντά στους οικισμούς. Μερικά χώματα είναι ιδανικά για τη χρήση αυτή,
169άλλα εντελώς ακατάλληλα, τα περισσότερα όμως είναι απλώς ικανοποιητικά. Το χωμα, 

αφού καθαριστεί (και συχνά κοσκινιστεί), τοποθετείται σε ένα φυσικό όρυγμα, σκάμμα ή 

μεγάλη λεκάνη (Σχ. 263, Φωτ. 199). Στη συνέχεια προστίθεται το απαιτούμενο νερό και το 

μείγμα ζυμώνεται με πίεση, με τα χέρια ή με τα πόδια. Στις πλείστες περιπτώσεις, στο μείγμα 

προστίθεται και ποσότητα αχύρου ή άλλου φυτικού καταλοίπου (κόντυλα.; λινάχυρο, χόρτο, 

καλάμια, φύκια θάλασσας, τρίχες αιγοπροβάτων κ.ά.).170 Το μείγμα (φύραμα) αφήνεται στο 

σκάμμα για αρκετό χρόνο πριν τη χρησιμοποίησή του, για να επιτευχθεί η έκκριση της 

κολλοειδούς ουσίας των φυτικών καταλοίπων και η ζύμωση η οποία αυξάνει τη συνοχή του, 

μειώνει τις πιθανές ρηγματώσεις συστολής κατά την ξήρανση και βελτιώνει την 

υδατοστεγανότητα του τελικού προϊόντος. Στο μείγμα συχνά προστίθενται αδρανή από άμμο 

και χαλίκια. Άμμος και χαλίκια πιθανόν να περιέχονται και στην πρώτη ύλη που επιλέγεται.

Στην περίπτωση παρασκευής ωμόπλινθων, το φύραμα μετά τη ζύμωση πλάθεται είτε με το 

χέρι είτε με τη βοήθεια κατάλληλων καλουπιών, ορθογώνιων δηλ. πλαισίων (ανοικτών από 

πάνω και από κάτω). Κατά την κατασκευή ωμόπλινθων με καλούπια, την Προϊστορική 

περίοδο χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι. Σύμφωνα με την πρώτη, που ήταν και η πιο 

συνήθης, το καλούπι ετοποθετείτο στο έδαφος, το γέμιζαν με λάσπη, εξομαλύνετο η άνω 

επιφάνειά του και το μείγμα αφηνόταν να στεγνώσει. Κατά τη δεύτερη μέθοδο προηγείτο η 

διαμόρφωση με το χέρι μιας μάζας από λάσπη, πάνω από την οποία πιεζόταν ένα ορθογώνιο

169 Ο Βιτρούβιος (2.3.1-2) αναφέρει πως για την παρασκευή πλίνθων πρέπει να αποφεύγεται η χρήση 
χώματος με άμμο, ασβέστη ή χαλίκια γιατί οι πλίνθοι τότε αποκτούν μεγάλο βάρος και μεγάλη ευπάθεια 
στην υγρασία. Εισηγείται χρήση άσπρου αργιλώδους χώματος ή κόκκινης γης. Οι πλίνθοι, σύμφωνα με 
τον ίδιο, πρέπει να παρασκευάζονται την άνοιξη ή το φθινόπωρο και όχι το καλοκαίρι (λόγω γρήγορης 
και μη ομοιόμορφης ξήρανσης). Προτείνει τέλος ως ιδανική την παρασκευή τους δύο χρόνια πριν τη 
χρήση τους.

170 Η χρήση τέτοιων φυτικών καταλοίπων αναγνωρίστηκε σε μεγάλο αριθμό ωμόπλινθων που 
βρέθηκαν τόσο στην Κύπρο (βλ. 3.2.3.4) όσο και στο χώρο του Αιγαίου (Guest-Papamanoli 1978, 6· 
Graham 1987, 148- Shaw 1973, 187) και της Συροπαλαιστίνης (Leick 1988, 143- Reich 1992, 5).

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 3. Οι Ωμόπλινθοι και τα Κεραμικά 178

καλούπι. Η δεύτερη μέθοδος ήταν μεν πιο γρήγορη, αλλά είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ωμόπλινθων με ευθείες πλευρές αλλά καμπύλο το άνω μέρος (plano-convex) (Leick 1988, 

144' Guest-Papamanoli 1978, 7). Αντίθετα, με την πρώτη μέθοδο παρασκευάζονταν πλίνθοι 

μεγαλύτερου μεγέθους και με εντελώς επίπεδη την άνω επιφάνεια. Τα καλούπια αφαιρούνταν 

και οι ωμόπλινθοι παρέμεναν στη θέση τους να στεγνώσουν και να ξηρανθούν κατά 

προτίμηση στη σκιά, επειδή η έκθεσή τους στον ήλιο θα προκαλούσε ρωγμές (Σχ. 264, 

Φωτ. 200). Μετά από δύο-τρεις μέρες, οι ωμόπλινθοι αναποδογυρίζονταν για να στεγνώσει η 

κάτω επιφάνειά τους και μετά τοποθετούνταν όρθιες στη μια πλευρά τους (Ορλάνδος 1955, 

71-72' Adam 1989, 62-63) (Φωτ. 201). Τα διαδοχικά στάδια παρασκευής και κατασκευής 

ωμόπλινθων με τη βοήθεια καλουπιών απεικονίζονται σε μία Αιγυπτιακή παράσταση του 

1500 π.Χ. (Σχ. 265).

3.2.2. Τύποι κατασκευών από πηλό και τύποι ωμόπλινθων

Στην Κύπρο, κατά την Προϊστορική περίοδο εμφανίζονται δύο βασικά διαφορετικοί τρόποι 

κατασκευής τοίχων από πηλό: με την τοποθέτηση άμορφου πηλού σε διαδοχικές στρώσεις 

και με χρήση ωμόπλινθων (ακανόνιστου σχήματος - πλάθονταν με το χέρι και κανονικού 

σχήματος - διαμορφώνονταν σε καλούπια). Στις τοιχοποιίες από πηλό μπορούν να ενταχθούν 

και οι κατασκευές από καλάμια και ξύλινους πασσάλους οι οποίες επιχρίονταν με παχύ 

στρώμα πηλού (waud and daub structures), ανάμεικτου συχνά με άχυρο (Gjerstad et a/. 

1934, 3). Οι κατασκευές αυτές θα εξεταστούν στο κεφάλαιο των ξύλινων τοιχοποιιών (βλ. 

Κεφάλαιο 6: 6.3.2).

3.2.2.1. Κατασκευή τοίχων με διαδοχικές στρώσεις πηλού

Η κατασκευή τοίχων με διαδοχικές στρώσεις πηλού είναι μία από τις αρχαιότερες μεθόδους 

που χρησιμοποιήθηκαν. Το μείγμα από χώμα, νερό και ένα οργανικό κατάλοιπο, αφού 

προετοιμαζόταν όπως ήδη περιγράφηκε ετοποθετείτο σε διαδοχικές στρώσεις, συνήθως 

πάνω σε λίθινο θεμέλιο. Κάθε στρώση είχε πάχος 0,30-0,60 μ. Ο χρόνος που απαιτείτο για 

την περιμετρική συμπλήρωση μιας στρώσης επέτρεπε την ξήρανση της στρώσης αυτής, η 

οποία ήταν έτοιμη να δεχτεί την επόμενη. Οι τοίχοι στη συνέχεια εξομαλύνονταν πλευρικά. Η 

εξομάλυνση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά στην επιφάνεια των πιο λεπτόκοκκων 

αργιλικών ορυκτών (Thomas 1995, 23).

Παρόμοια με την προαναφερθείσα είναι η μέθοδος pis6, σύμφωνα με την οποία αρχικά 

εδημιουργείτο ένα καλούπι από σανίδες που τοποθετούνταν στις δύο πλευρές των τοίχων 

(Σχ. 266). Στη συνέχεια η λάσπη ή πιο πιθανόν το χώμα πιεζόταν στο εσωτερικό του σε 

διαδοχικές στρώσεις μερικών εκατοστών. Το χώμα στην περίπτωση αυτή έπρεπε να έχει 

υψηλό ποσοστό αργίλου και να είναι απαλλαγμένο από πρόσθετα (χαλίκια, βότσαλα) και 

οργανικά κατάλοιπα. Στη μέθοδο pis0 το χώμα, σύμφωνα με τον G. Thomas δεν
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αναμειγνυόταν με νερό171 ούτε φυτικά κατάλοιπα (ό.π., 20' Jerome 1991, 3). Η διαφορετική 

αυτή σύσταση του υλικού υποβοηθά συχνά στη διάκριση της μεθόδου pis6 από τις 

κατασκευές τοίχων χωρίς τη χρήση ξύλινου καλουπιού. Η μέθοδος pis6 δε φαίνεται να έχει 

χρησιμοποιηθεί στην Κύπρο κατά τη Νεολιθική και Χαλκολιθική περίοδο. Η χρήση καλουπιών 

για τη δημιουργία κυκλικών τοιχοποιιών θα καθιστούσε δύσκολη την εφαρμογή της στις 

πρώιμες αυτές περιόδους. Ο όρος pis6172 χρησιμοποιήθηκε όμως ευρέως στις αρχαιολογικές 

αναφορές των Νεολιθικών και Χαλκολιθικών οικισμών, για να περιγράφει τις πηλοδομές 

χωρίς τη χρήση ξύλινου καλουπιού.

Η κατασκευή τοίχων σε διαδοχικές στρώσεις εμφανίζεται από τη Νεολιθική περίοδο 

(Χοιροκοιτία, Καλαβασός- Τέντα, Απ. Ανδρίας-Κάστρος, Άγ. Επίκτητος-βρί/σ/7, Καντού- 

Κουφόβουνοζ) κατά την οποία συχνά χρησιμοποιείται παράλληλα με τις ωμόπλινθους 

ακονόνιστου σχήματος, ενώ είναι πιο ευρέως διαδομένη κατά τη Χαλκολιθική περίοδο 

(Λέμπα-/!άκκους, Κισσόνεργα-Μοσφ/λια, Ερήμη) οπότε φαίνεται να αποτελεί την κυριότερη 

μέθοδο δόμησης με πηλό.

Κατά την Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία, η παρουσία του τρόπου αυτού δόμησης είναι πολύ 

περιορισμένη. Στον οικισμό Μαρ\ά-Αλώνια, αναφέρεται χρήση πηλού σε διαδοχικές στρώσεις, 

(πάχους 0,06-0,12μ.) που οι ανασκαφείς ονομάζουν p/s6 (Frankel and Webb 1996, 29' ό.π. 

1992, 36) (Φωτ. 202). Ύπαρξη pis6 αναφέρεται σε ελάχιστες περιπτώσεις σε οικισμούς της 

Ύστερης Χαλκοκρατίας, όπως στη Μύρτου-Πηγάδες (Du Plat Taylor et al. 1957, 10, 12, 19, 

22), στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Hult 1981, 12' Hult στο Astrom et at. 1977, 74' Obrink 1979, 

21) (Φωτ. 203), στην Έγκωμη (Dikaios 1969, 94, 132), στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου 

(Vermeule and Wolsky 1990, 47) και αλλού, όπου συνυπάρχει με τοιχοποιίες από 

ωμόπλινθους. Συχνά όμως, λόγω της κακής κατάστασης της ανωδομής των τοίχων, δεν 

μπορεί να γίνει με βεβαιότητα διάκριση μεταξύ των κατασκευών από πηλό σε στρώσεις και 

των τοιχοποιιών από ωμόπλινθους. Στο Μαρών\-Βούρνες, στις επιφάνειες των ωμόπλινθων 

της ανωδομής ενός τοίχου, σχετικά μεγάλου πλάτους (τοίχος Η), παρατηρήθηκαν παράλληλοι 

αύλακες που σύμφωνα με τον ανασκαφέα προέρχονταν από τις ξύλινες σανίδες που 

διαμόρφωναν ανωδομή από πασσάλους ή απλώς συγκρατούσαν τη συνδετική λάσπη των 

ωμόπλινθων (Cadogan 1984, 7). Οι ενδείξεις αυτές υποδηλώνουν κατασκευή p/s6.

171 Αντίθετα, μερικοί μελετητές (Leick 1988, 165) αναφέρουν και στην περίπτωση της μεθόδου pise 
χρήση υγρής αργίλου, ανάμεικτης με άχυρο ή κόντυλα.

172 Ο Ο. Aurenche (1981, 54-59) δίδει στον όρο pise ευρύτερη έννοια, που περιλαμβάνει τόσο τους 
τοίχους που κατασκευάζονται με χρήση ξύλινων καλουπιών όσο και αυτούς με τοποθέτηση του πηλού 
σε διαδοχικές στρώσεις.

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 3. Οι Ωμόπλινθοι και τα Κεραμικά 180

3.2.2.2. Ωμόπλινθοι

3.2.2.2.1. Ωμόπλινθοι ακανόνιστου σχήματος

Οι πρωιμότερες ωμόπλινθοι που εμφανίστηκαν στο νησί είχαν παρόμοιο σχήμα με τους 

αργούς λίθους, αφού κατασκευάζονταν από ανθρώπους που γνώριζαν να κτίζουν 

αργολιθοδομές. Ήταν δηλ. ακανόνιστου σχήματος και ποικίλων διαστάσεων, αφού πλάθονταν 

με το χέρι σε μορφή ψωμιού. Είναι ο πιο διαδομένος τύπος τοιχοποιίας από πηλό και 

εμφανίζεται στο νησί κυρίως κατά τη Νεολιθική περίοδο (Χοιροκοιτία: Φωτ. 204, Καλαβασός- 

Τέντα; Απ. Ανδρίας-Κάστρος Φωτ. 205) και σε περιορισμένη κλίμακα κατά την Πρώιμη και 

Μέση Χαλκοκρατία (Μαρκί-ΑΙώ//α), οπότε και αντικαθίσταται από ωμόπλινθους κανονικού 

σχήματος.

Στη Χοιροκοιτία παρατηρείται μεγάλη ποικιλία στις διαστάσεις των ωμόπλινθων στις διάφορες 

κατασκευές, ως επίσης και σε κάθε τοιχοποιία, κυρίως στο ανατολικό τμήμα του οικισμού- στο 

δυτικό οι διαστάσεις είναι πιο ομοιόμορφες (Le Brun 1994, 50-51). Οι ωμόπλινθοι της 

Χοιροκοιτίας έχουν γενικά μέτριο μέγεθος, με διαστάσεις περίπου 0,25X0,22X0,07 μ. (Le Brun 

1984, 23). Το μήκος των περισσότερων κυμαίνεται από 0,21 μέχρι 0,30 μ., το πλάτος τους 

από 0,12 μέχρι 0,26 μ. και το πάχος τους από 0,06 μέχρι 0,08 μ., το οποίο κάποτε είναι 

μικρότερο και κυμαίνεται από 0,03 μέχρι 0,05 μ. (βλ. Παράρτημα 7: Πίνακας Π.5.1). 

Παρατηρούνται και περιπτώσεις μεγαλύτερων ωμόπλινθων, με διαστάσεις 0,33X0,22X0,05 μ. 

και μερικών πολύ μικρών, με διαστάσεις 0,15X0,14X0,05 μ. (βλ. Παράρτημα 7: Πίνακας 

Π.5.2). Οι ωμόπλινθοι έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις άνισες τις διαστάσεις τους, αλλά 

συνήθως οι δύο πλευρές τους διαφέρουν μεταξύ τους κατά 0,01-0,04μ. (0,26X0,24μ., 

0,28X0,27μ.., 0,25Χ0,24μ., 0,27X0,23μ., 0,18X0,16μ.). Μερικοί ωμόπλινθοι εμφανίζουν ίσο 

μήκος και πλάτος (0,22X0,22 μ., 0,26X0,26 μ., 0,17X0,17 μ.: Πίνακας Π.5.2), ενώ άλλες έχουν 

επίμηκες σχήμα (0,24X0,12μ., 0,30Χ0,22μ.: Πίνακας Π.5.1' 0,21X0,12μ., 0,30Χ0,22μ.: 

Πίνακας Π.5.2).

Στον Απ. Δνδρζα-Κάστρος ήρθε στο φως μια στρώση ωμόπλινθων στο άνω μέρος ενός 

θεμελίου από αργολιθοδομή. Οι ωμόπλινθοι είναι κάπως μικρότερες σε σύγκριση με εκείνες 

της Χοιροκοιτίας, με διαστάσεις 0,30X0,15X0,085 μ. και οπή διαμέτρου 0,04 μ. και βάθους 

0.08 μ. στο μέσο (Φωτ. 205). Στις οπές αυτές πιθανόν να στηριζόταν ένα ελαφρύ κεκλιμένο 

πλαίσιο από κλαδιά. Το μικρό βάθος των οπών και γενικά η μικρή αντίσταση της κατασκευής 

σε πλάγιες δυνάμεις, θα απαγόρευε σίγουρα την ύπαρξη κάλυψης μεγάλου βάρους.

Στην Καλαβασό- Τέντα οι ωμόπλινθοι εμφανίζουν επίσης μεγάλη ποικιλία σε μέγεθος και 

σχήμα (βλ. Παράρτημα 7: Πίνακας Π.6). Τα άκρα των ωμόπλινθων είναι συχνά 

στρογγυλεμένα ή κάπως μυτερά και έχουν συνήθως στενόμακρο σχήμα (0,30X0,23 μ., 

0,33X0,12 μ., 0,34X0,29 μ., 0,25X0,08 μ., 0,37X0,20 μ.). Κατά μέσο όρο έχουν διαστάσεις 

0,35X0,24 μ. και πάχος 0,07 μ. Τα μεγέθη τους είναι παρόμοια ή λίγο μεγαλύτερα από εκείνα 

της Χοιροκοιτίας. Το μήκος τους κυμαίνεται από 0,17 μέχρι 0,33 μ., το πλάτος τους από 0,05 

μέχρι 0,29 μ. και το πάχος τους από 0,04 μέχρι 0,14 μ. (Todd 1987, 35-36, 93, 114, 158-159, 

163).
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3.2.2.2.2. Ωμόπλινθοι κανονικού σχήματος με χρήση καλουπιών

Οι ωμόπλινθοι του τύπου αυτού κατασκευάζονται πάντοτε με τη βοήθεια ξύλινων 

ορθογώνιων καλουπιών, γι' αυτό και έχουν κανονικό ορθογώνιο (σπανιότερα τετράγωνο) 

σχήμα και σταθερές συνήθως διαστάσεις. Ωμόπλινθοι του τύπου αυτού εμφανίζονται στο νησί 

κατά την Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία, χρησιμοποιούνται όμως ευρέως κατά την Ύστερη 

Χαλκοκρατία.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις ωμόπλινθων που βρέθηκαν σε οικισμούς της 

Πρώιμης, Μέσης και Ύστερης Χαλκοκρατίας:

Πίνακας 3.1. Διαστάσεις (σε μέτρα) ωμόπλινθων, αναλογίες και προέλευση.

Μήκος
μ

Πλάτος
μ-

Πάχος
μ

Αναλογίες Προέλευση

ΜΑΡΚΙ-ΑΛΩΝΙΑ 
(Frankel and Webb 
1996, 55, πίν. 19a- 
ό.π. 1992, 36)

0,60 0,40 0,10 6:4:1 Τυπικό μέγεθος / Δωμάτια 
ΧΧ-2, XVI-2, XV-5, XV-6 
τοίχος 653

0,30 0,20 0,10 6:4:1 Δωμάτιο XXV-1
0,30 0,10 Δωμάτιο LI-3 τοίχος 848
0,25 0,133 0,10 Κοιλότητα εδάφους / 

Πρωιμότερο στρώμα
0,70 0,03 0,09 Δωμάτιο LI-2
0,40 0,15 0,06 Δωμάτια I, II, III
0,20 0,12 0,08 Δωμάτια I, II, III
0,30 0,05 Ανατολικά του δωματίου IV

ΑΛΑΜ Π ΡΑ -ΜΟ ΥΤΤΕΣ 
(Coleman et al.
1996, 24-25)

0,41 0,23 0,07 Δωμάτιο 7
0,115 Δωμάτιο 7
0,073 Δωμάτιο 7

0,52 0,25? 0,05 Δωμάτιο 13 / τοίχος ΑΚ
0,34 0,16 0,10 Δωμάτιο 1'
0,37 0,18 Δωμάτιο 7
0,52 0,24? Δωμάτιο 13 / τοίχος ΑΚ
0,30 0,154 Δωμάτιο 13

ΕΠΙΣΚΟΠΗ- 
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 
(Carpenter 1981, 61) 0,10 0,07 Ανωδομή τοίχων

ΑΠΛΙΚΙ-ΚΑΡΑΜΑΛΟΣ 
(Du Plat Taylor 1952, 
134)

0,55 0,25 0,15 Τυπικό μέγεθος ανωδομής 
τοίχων

ΚΟΥΡΙΟΝ- 
ΠΑΜΠΟΥΛΑ 
(Weinberg 1983, 55) 0,60 0,40 0,12 6:4:1 Τυπικό μέγεθος

0,63 0,33 0,12 Θρανίο στην οικία A.VI.3
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Μήκος
μ·

Πλάτος
μ

Πάχος
μ

Αναλογίες Προέλευση

ΜΟΡΦΟΥ- ΤΟΥΜΠΑ
ΤΟΥΣ ΚΟΥΡΟΥ
(Vermuele and 
Wolsky 1990, 62)

0,60 0,50 0,12 6:5:1 Τυπικό μέγεθος / δάπεδο 
Basin Building

0,60 0,50 0,10 6:5:1 Τυπικό μέγεθος / δάπεδο 
Basin Building

0,60 0,45 0,09 Δάπεδο Basin Building
0,40 0,09 Δυτικός τοίχος Basin 

Building
0,43 0,12 ■

0,46 0,075 It

0,50 0,10 II

0,30 0,08 II

ΔΑΛ\-ΑΜΠΕΛΕΡΗ 
(Gjerstad etal. 1935, 
476, 488)

0,42 0,225 / 
0,22

0,12/
0,11

4:2:1 Τύπος 1 / τοίχοι 41, 51, 69

0,42/
0,43

0,31 / 
0,32

0,12/
1,11

4:3:1 Τύπος 2

0,522/
0,52

0,42/
0,43

0,12/
0,11

5:4:1 Τύπος 3

0,55-0,59
0,57

0,46-0,48
0,47

0,12-0,15
0,13

Τοίχοι 101, 107

ΚΑΛΑΒΑΣΟ Σ-ΆΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

0,63-0,70 0,25 0,15 Διαχωριστικός τοίχος 
κύριας αποθηκευτικής 
αίθουσας

ΜΑΡΩΝΙ-ΒΟΥΡΝΕΣ
0,70 0,50 0,15 4:3:1 Τυπικό μέγεθος / τοίχοι 

AQ.BB, BF
0,50 0,33 0,15 3:2:1 Τοίχος ΒΝ

ΠΥΛΑ-
ΚΟΚΚΙΝΟΚΡΕΜΜΟΣ 
(Karageorghis and 
Demas 1984, 11)

0,50 0,60 0,15 Δάπεδο δωματίου 5
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Μήκος
μ

Πλάτος
μ

Πάχος
μ

Αναλογίες Προέλευση

ΚΙΤΙΟΝ
(Callot στο 
Karageorghis and 
Demas 1985,
174- Karageorghis and 
Demas 1985, ττίν.ΧΧΙΙ, 
XXVIII, XXV,XXIII, 17)

0,40-0,50 0,40-0,50 0,10-0,15 Περιοχή II
0,50 0,50 Περιοχή II / δάπεδο 

δωματίου 6
0,50 0,40 II

0,80 0,40 II

0,55 0,50 II

0,40 0,40 Περιοχή II / τοίχος μεταξύ 
δωματίων 13 και 14

0,80 0,40 Βωμός ναού 5
0,50 0,40 It

0,70 0,40 II

0,40 0,50 Δάπεδο νότια του τείχους
0,60 0,40 II

0,40 0,65 II

0,50 0,50 II

0,60 0,50 II

0,55 0,50 "

0,65 0,50 Ν

0,40 0,40 Περιοχή I / δάπεδο αυλής 
Β

0,50 0,40 Η

0,55 0,40 Η

0,60 0,40 II

0,70? 0,40 Η

0,35 0,10 η

0,50 0,35 II

0,40 0,15 Περιοχή I / τοίχος 
δωματίου 10α

ΕΓΚΩΜΗ
(Dikaios 1969, 154, 
201- Pelon et Lagarce 
1973, 109)

0,26 0,10 Περιοχή I

0,40-0,44 0,14 Περιοχή I / δωμάτιο 13
0,35 35 Περιοχή I / δωμάτιο 14 / 

θρανίο
0,55 42 0,10 5:4:1 Τετράγωνο 4W / δάπεδο 

δωματίου 9Μα
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Μήκος
μ

Πλάτος
μ-

Πάχος
μ·

Αναλογίες Προέλευση

ΜΑΑ-
ΠΑΛΑ ΙΟ ΚΑΣΤΡΟ
(Karageorghis and 
Demas 1988, 93-94)

0,58 0,48 0,13-0,15 4:3:1 Δωμάτιο 82 / άσττρώδες 
χρώμα

0,55 0,45 0,15 Δωμάτιο 75 ”
0,53-0,55 0,45 0,15 Δωμάτιο 75

0,53 0,50 0,15 Δωμάτιο 61
0,53 0,49 0,14 Δωμάτιο 79

0,50-0,55 0,21 0,15 Δωμάτιο 79
0,28 0,25 0,15 Δωμάτιο 82

0,73 0,45 0,19 4:2:1 Δωμάτιο 79D / 
ανοικτόχρωμο κιτρινο-καφέ

0,73 0,43 0,19 4:2:1 Δωμάτιο 79

0,51 0,49 0,13 4:4:1 Δωμάτιο 82 / ροζ χρώμα
0,54 0,24 0,15 Δωμάτιο 82
0,40 0,20 0,16 2:1:1 Δωμάτιο 73
0,38 0,26 0,13 Δωμάτιο 82 "
0,36 0,20 0,16 Δωμάτιο 78 "
0,32 0,25 0,16 Δωμάτιο 79
0,29 0,23 0,15 Δωμάτιο 81 "
0,26 0,23 0,15 Δωμάτιο 82

Τα πρωιμότερα παραδείγματα ωμόπλινθων, με πλακοειδές, ορθογώνιο σχήμα, που φαίνεται 

πως κατασκευάστηκαν με χρήση καλουπιού, εμφανίστηκαν στο Ν\ας>κ\-Αλώνια, όπου 

χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα με πλίνθους ακανόνιστου σχήματος (Φωτ. 206). Χρήση 

καλουπιών πιθανόν να έγινε και στην κατασκευή ωμόπλινθων στην Μάμπρα-Μούττες 

(Φωτ. 207).

Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, χρήση ωμόπλινθων κανονικού σχήματος παρατηρείται στη 

Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου, στο ΔάΚι-Αμπελερή, στην Καλαβασό-Άγ. Δημήτριος, στο 

Μαρώνι-£?σφι/£·ς- (Φωτ. 208), στην Πΰ\α-Κοκκινόκρεμμος, στο Kmov-Καθαρή, στην Έγκωμη, 

στη Μάα-Παλαιόκαστρο, στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ κ.α.

Στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου βρέθηκαν ωμόπλινθοι μεγάλου μεγέθους, αλλά και 

μικρότερες. Οι πρωιμότερες πλίνθοι που ήρθαν στο φως στη θέση αυτή (δυτικός τοίχος Basin 
Building) εμφανίζουν μεγαλύτερη ποικιλία στα μεγέθη τους και ίσως κατασκευάστηκαν με τη 

χρήση καλουπιών διαφόρων μεγεθών. Στη θέση αυτή βρέθηκαν και ωμόπλινθοι με τη μια 

διάστασή τους ίση με το μισό της διάστασης των υπόλοιπων πλίνθων, για διευκόλυνση της 

δόμησης σε διαδοχικές στρώσεις με διασταυρούμενους αρμούς. Ωμόπλινθοι της μορφής 

αυτής παρατηρήθηκαν επίσης στο Μ α ρ ώ νι-^ ο φ ^ κα ι στο ΔάΚ\-Αμπελερή.

Στο Κίτιον, στις περιοχές I και II, βρέθηκε ένας μεγάλος αριθμός ωμόπλινθων σε τοίχους 

(Φωτ. 209) και σε δάπεδα. Οι πλίνθοι που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως σε δάπεδα εμφανίζουν 

σταθερή τη μια τους διάσταση (0,40 ή 0,50 μ.). Η διατήρηση μιας από τις διαστάσεις ως 

σταθερής υποβοηθούσε τη διαμόρφωση δαπέδων με συνεχόμενους αρμούς.
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Στο ΔάΚ\-Αμπελερή οι διαστάσεις των ωμόπλινθων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Χωρίζονται γενικά σε τρεις τύπους, οι οποίοι εμφανίζουν τέτοια μεγέθη που, όταν 

συνδυαστούν μεταξύ τους, μπορούν να δημιουργήσουν μια συμπαγή κατασκευή. Το πάχος 

και των τριών τύπων είναι σταθερό, το πλάτος του τύπου 3 ισούται με το μήκος του 1 και του 

2, και το μήκος του 3 ισούται με το άθροισμα του πλάτους του 1 και του 2. Οι διαστάσεις 

μερικών άλλων ωμόπλινθων, που βρέθηκαν στην ίδια θέση, εμφανίζουν μεγαλύτερη ποικιλία.

Στη Μάα-Παλαιόκαστρο παρατηρούνται ωμόπλινθοι με ποικίλες διαστάσεις. Οι ωμόπλινθοι 

ασπρώδους χρώματος εμφανίζουν ένα σχετικά σταθερό μέτριο μεγέθος, οι ροζ έχουν 

διαστάσεις παρόμοιες με τις ασπρώδεις αλλά εμφανίζουν μεγαλύτερη ποικιλία στα μεγέθη, 

ενώ οι ωμόπλινθοι κιτρινο-καφέ χρώματος έχουν μεγαλύτερο μέγεθος. Το τεράστιο μέγεθος 

των τελευταίων οδηγεί στο συμπέρασμα πως μάλλον κατασκευάστηκαν επιτόπου. Ίσως δηλ. 

να πρόκειται για κατασκευή τοίχων με διαδοχικές στρώσεις πηλού. Παρατηρείται επίσης 

ποικιλία ως προς το σχήμα τους με μερικές σχεδόν τετράγωνες (0,53X0,50μ., 0,51X0,49 μ.) 

και άλλες στενόμακρες με αναλογίες κάποτε 2:1 (0,40X0,20 μ.). Μερικές πλίνθοι εμφανίζουν 

υπερυψωμένο το ένα άκρο (ύψους 0,015 μ. και πλάτους 0,035 μ.). Έχουν δηλ. βαθμιδωτή 

μορφή (Karageorghis and Demas 1988, 93-94).

Στην Έγκωμη, στο δυτικό τοίχο (τοίχος 15) της κεντρικής αίθουσας του Ashlar Building, στην 

ανωδομή από ωμόπλινθους παρατηρείται μία οπή, που πιθανόν να συνδέεται με τη στήριξη 

ενός ξύλινου σκελετού στερέωσης της κατασκευής (Dikaios 1969, 174 υπ. 138) (βλ. Κεφάλαιο 

6: 6.3.2).

Από τα παραπάνω φαίνεται πως στους περισσότερους οικισμούς επικρατούν οι ωμόπλινθοι 

ορθογώνιου σχήματος και πιο σπάνια εμφανίζονται τετράγωνες πλίνθοι. Οι διαστάσεις μήκους 

και πλάτους δε διαφέρουν πολύ μεταξύ τους και το σχήμα τους πλησιάζει το τετράγωνο. Οι 

ωμόπλινθοι έχουν γενικά σημαντικό πάχος 0,10-0,15 μ. Παρατηρείται μεγάλη ποικιλία στις 

διαστάσεις τους και δε διακρίνεται καθαρά η χρήση σταθερής μονάδας μέτρησης. Πιθανόν ως 

μέτρο να χρησιμοποιήθηκε η ανθρώπινη παλάμη, γι' αυτό και δεν εμφανίζεται ομοιομορφία 

στα μεγέθη. Παρατηρούνται όμως κάποιες σταθερές αναλογίες όπως 4:3:1, 4:2:1, 2:3:1, 

5:4:1, 5:6:1 και σε μερικές περιπτώσεις επανάληψη των ίδιων μεγεθών, σε διαφορετικούς 

οικισμούς, όπως 0,50X0,60X0,10 μ. και 0,60X0,40X0,12μ., με κάποια ίσως προτίμηση σε 

μερικές διαστάσεις όπως 0,40 μ., 0,50 μ., 0,60 μ., 0,63 μ., 0,70 μ.

Οι κανονικού σχήματος ωμόπλινθοι εμφανίζουν γενικά μεγαλύτερο μέγεθος και πάχος από τις 

πρωιμότερες πλίνθους που πλάθονται με το χέρι. Οι μικρότερες διαστάσεις των 

πρωιμότερων παραδειγμάτων σίγουρα συνδέονται και με τον τρόπο κατασκευής τους.

3.2.3. Είδη χωμάτων και οργανικών προσθέτων που χρησιμοποιήθηκαν 
για την παρασκευή ωμόπλινθων και προέλευση των πρώτων υλών

Για τον προσδιορισμό της φύσης και της προέλευσης του υλικού παρασκευής των 

ωμόπλινθων είναι απαραίτητη σειρά φυσικών, χημικών και ορυκτολογικών αναλύσεων. Για το 

σκοπό αυτό έγινε τόσο επιτόπου παρατήρηση των ωμόπλινθων στους διάφορους οικισμούς
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όσο και λήψη δειγμάτων173 για περαιτέρω εργαστηριακή έρευνα. Με τη μακροσκοπική και 

μικροσκοπική εξέταση των ωμόπλινθων προσδιορίστηκε το χρώμα του χώματος που 

χρησιμοποιήθηκε, το είδος των φυτικών προσθέτων, η κοκκομετρική τους σύσταση και η 

παρουσία χαλικιών, μικρών λίθων και άλλων ξένων σωμάτων (τεμάχια κάρβουνου, όστρακα, 

οστά κ.ά.) στο εσωτερικό τους.

Για τον ακριβή προσδιορισμό της σύστασης του χώματος που χρησιμοποιήθηκε για την 

παρασκευή των ωμόπλινθων έγιναν χημικές αναλύσεις καθώς και ορυκτολογικές αναλύσεις 

με περίθλαση ακτίνων X (βλ. Παράρτημα 6). Η ακριβής αναγνώριση των διαφόρων αργιλικών 

ορυκτών με την περιθλασιμετρία παρουσιάζει δυσκολίες λόγω των ομοιοτήτων των 

διαγραμμάτων τους. Η παρασκευή και εξέταση λεπτών τομών δειγμάτων ωμόπλινθων, με τη 

βοήθεια πετρογραφικού-πολωτικού μικροσκοπίου που ακολούθησε, βοήθησε στην 

αναγνώριση της παρουσίας φυτικών προσθέτων και έδωσε επιπλέον πληροφορίες για την 

ορυκτολογική σύστασή τους, χωρίς όμως να οδηγήσει στον πλήρη προσδιορισμό των 

αργιλικών ορυκτών. Η παρατήρηση των λεπτών τομών έδωσε επίσης τη δυνατότητα 

προσδιορισμού της κοκκομετρίας και συνοχής των ωμόπλινθων και βοήθησε στη μελέτη και 

άλλων φυσικών χαρακτηριστικών τους.

3.2.3.1. Χρωματογραφική μελέτη των ωμόπλινθων

Παρατηρείται μεγάλη ποικιλία ως προς το χρώμα των ωμόπλινθων, η οποία οφείλεται στα 

διαφορετικά είδη χωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή τους. Ο χρωματικός 

προσδιορισμός των δειγμάτων των ωμόπλινθων που πάρθηκαν από διάφορους οικισμούς 

έγινε με τη βοήθεια των χρωματικών χαρτών Munsell (βλ. Παράρτημα 7: Πίνακας Π.1)

Στην Καλαβασό- Τέντα (δείγματα ΚΤ.27, ΚΤ.29, ΚΤ.30, ΚΤ.32) επικρατούν γενικά οι 

ωμόπλινθοι ανοικτού γκριζωπού χρώματος (2.5Υ 7/1, 2.5Υ 7/2), αλλά εμφανίζονται και 

πλίνθοι (δείγμα ΚΤ.33) ανοικτού καφέ χρώματος (10YR 6/3). Στις ανασκαφικές εκθέσεις για τη 

θέση αυτή γίνεται επίσης αναφορά στην ύπαρξη ωμόπλινθων και άλλων χρωμάτων, οι οποίες 

έχουν πιο περιορισμένη χρήση, όπως κοκκινωπών προς καφέ (5YR 5/6: yellowish red), 

σκούρων καφέ (5YR 4/4: reddish brown), άσπρων και πορτοκαλιών (Todd 1987, 35-36, 71' 
ό.π. 1978, 172). Στη Χοιροκοιτία παρατηρείται η ύπαρξη τριών τουλάχιστον διαφορετικών 

χρωμάτων ωμόπλινθων: ανοικτόχρωμων κιτρινωπών (δείγμα ΚΗ.16: 2.5Υ 8/2) (Φωτ. 210), 

ανοικτόχρωμων γκρίζων (δείγμα ΚΗ.6: 10YR 7/2) και ανοικτόχρωμων κιτρινο-καφέ (δείγμα 

ΚΗ.2: 10YR8/3) (Φωτ. 211).

Στη Σωτήρα- Τεππές οι ωμόπλινθοι αναφέρεται πως είχαν κιτρινωπό ασπρώδες χρώμα 

(Dikaios 1961, 157). Στην Κισσόνεργα-Λ/σσ^//1/α'(Thomas 1995, 36) και στη Λέμπα-/Ιάκκους 

(Peltenburg 1982γ, 40) γίνεται αναφορά χρήσης κοκκινωπού χώματος ( terra-rosa) για την 

κατασκευή της τοιχοποιίας από πηλό σε στρώσεις.

173Στις περιγραφές των δειγμάτων γίνεται χρήση κωδικών αριθμών, οι οποίοι επεξηγούνται στο 
παράρτημα 8.
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Στο Μαρνλ-Αλώνια, οι ωμόπλινθοι είναι είτε ανοικτόχρωμες κίτρινες (δείγμα ΜΑ.9: 2.5Υ 8/2) 

είτε ανοικτόχρωμες κιτρινο-καφέ (δείγμα ΜΑ. 3: 2.5Υ 6/3). Στην Αλάμττρα-Μούττες 

παρατηρούνται ωμόπλινθοι δύο τουλάχιστον διαφορετικών χρωμάτων: ανοικτόχρωμων καφέ 

(δείγμα AM.3: 10YR 7/3) και ανοικτόχρωμων γκρίζων (δείγμα AM.5: 2.5Υ 7/2).

Στο Μαρώνι-Βούρνες επικρατούν κυρίως οι πολύ ανοικτόχρωμες καφέ σχεδόν άσπρες 

πλίνθοι (δείγμα MV.6: 10YR 8/3) (Φωτ. 212) και σε ελάχιστες περιπτώσεις παρατηρούνται 

ροζ πλίνθοι (δείγμα MV.16: 7.5YR 7/4) (Φωτ. 213), οι οποίες έχουν στο εσωτερικό τους 

άσπρους κόκκους (Cadogan 1986, 43' ό.π. 1989, 46). Στην ΚαΚαβασό-Άγ. Δημήτριος 

παρατηρούνται επίσης ωμόπλινθοι δύο διαφορετικών χρωμάτων: οι ασπρώδεις (δείγμα AD.9: 

10YR 8/1.5) (Φωτ. 214) και οι ροζ (δείγμα AD.2: 7.5YR 7/4) (Φωτ. 215). Στη Μάα- 

Παλαιόκαστρο εμφανίζονται τρία διαφορετικά είδη ωμόπλινθων (Karageorghis and Demas 

1988, 93), οι πολύ ανοικτόχρωμες καφέ σχεδόν άσπρες (δείγμα ΜΡ.14: 10YR 8/2.5) 

(Φωτ. 216), οι ανοικτόχρωμες κιτρινο-καφέ (δείγμα ΜΡ.15: 10YR 6/4) και οι ροζ (δείγμα 

ΜΡ.11: 7.5YR 7/4) (Φωτ. 217).

Στο ΔτχΚνα-Καραμάλος (Du Plat Taylor 1952, 135) και στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Hult 1981, 

12, 18) αναφέρεται η χρήση κοκκινωπού χώματος για την κατασκευή της τοιχοποιίας από 

πηλό. Χρήση κοκκινωπού χώματος για την παρασκευή ωμόπλινθων παρατηρείται στη 

Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου (Vermeule and Wolsky 1990, 52, 62, πίν. 34), στη Μύρτου- 

Πηγάδες (Du Plat Taylor et at. 1957, 22) κ.α. Στην ΠύΚα-Κοκκινόκρεμμος γίνεται αναφορά σε 

κιτρινωπές και κόκκινες πλίνθους (Karageorghis and Demas 1984, 6). Στο Κίτιον, στην 

περιοχή II, αναφέρεται η ύπαρξη άσπρων, κόκκινων, πρασινωπών και καφέ ωμόπλινθων 

(ό.π. 1985, 53, 61, 65, 77, 85, 87, 155, 162) και στην Έγκωμη ανοικτών ή σκούρων κόκκινων, 

γκριζοπράσινων, σκούρων πράσινων, καφέ, κίτρινων και κιτρινοκαφέ πλίνθων (Dikaios 1969, 

36, 70-71, 94-95, 99, 117, 130, 132, 135, 154, 157, 159, 161, 192' Courtois et at. 1986, 22).

Φαίνεται δηλ. πως για την παρασκευή των ωμόπλινθων ενός οικισμού γινόταν συχνά χρήση 

δύο ή περισσότερων διαφορετικών ειδών χωμάτων. Για την κατασκευή ενός τοίχου γινόταν 

συνήθως χρήση ωμόπλινθων του ίδιου χρώματος. Σε μία όμως οικοδομή παρατηρείται συχνά 

ύπαρξη πλίνθων διαφορετικών χρωμάτων.
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3.2.3.2. Σύσταση ωμόπλινθων με βάση χημικές και ορυκτολογικές αναλύσεις.

Οι χημικές αναλύσεις που έγιναν σε δείγματα ωμόπλινθων, οι οποίες πάρθηκαν από 

οικισμούς της Νεολιθικής περιόδου, της Πρώιμης, Μέσης και Ύστερης Χαλκοκρατίας, έδωσαν 

τα παρακάτω αποτελέσματα:

Πίνακας 3.2. Χημικές αναλύσεις174 ωμόπλινθων Νεολιθικής περιόδου.

KT.29 KT.31 KT.33 KH.2 KH.5 KH.14 KH.16

sio2 12,21 15,24 15,24 23,03 10,32 49,03 11,17

α ι2ο 3 2,22 2,70 2,29 4,26 2,43 12,43 2,03

Fe20 3 1,14 2,09 1,53 2,20 1,05 9,21 0,94
MgO 0,94 0,87 0,92 3,24 0,98 5,90 0,75
CaO 35,67 29,59 32,53 32,88 36,61 8,77 38,70
Na20 0,13 0,32 — 0,55 0,22 3,33 1,29
κ2ο 0,31 0,56 0,48 0,84 0,38 0,64 0,38
MnO 0,03 0,05 0,05 0,07 0,08 0,17 0,03
SrO — — — — 11,23 0,21 6,42
S 0 3 29,18 25,17 20,39 2,05 7,35 0,29 5,02
L.l. 17,72 23,75 26,31 30,57 29,02 10,06 33,04
Total 99,55% 100,3% 99,74% 99,69% 99,67% 100 % 99,77%

Πίνακας 3.3. Χημικές αναλύσεις ωμόπλινθων Πρώιμης και Μέσης Χαλκοκρατίας.

MA.1 MA.3 MA.9 AM.9
S i0 2 16,59 30,84 9,06 38,46
a i2o 3 4,58 8,62 2,56 10,60
Fe20 3 2,36 5,94 1,40 7,30
MgO 1,45 6,07 0,60 3,35
CaO 39,87 21,40 46,62 18,88
Na20 0,34 0,21 — 0,50
k2o 0,88 1,32 0,32 1,54
MnO 0,11 0,17 0,06 0,22
s o 3 0,30 0,24 0,25 0,24
L.l. 33,10 24,88 39,15 19,20
Total 99,58% 99,69% 100,02% 100,29%

174Όλα τα ποσοστά δίδονται επί τοις εκατό (%)
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Πίνακας 3.4. Χημικές αναλύσεις ωμόπλινθων Ύστερης Χαλκοκρατίας.

HST.1 MP.6 MP.10 AD.2 AD.9 MV.6 MV.16

S i0 2 32,28 17,09 26,71 19,01 15,94 15,18 13,70
α ι2ο 3 9,55 4,04 7,45 4,53 2,99 3,82 3,23
Fe20 3 6,02 1,83 3,65 2,17 1,32 2,28 1,96
MgO 3,87 1,58 2,28 1,62 1,25 1,92 1,72
CaO 23,66 39,17 29,73 37,08 41,62 39,17 41,27
Na20 0,79 0,58 0,29 — 0,05 0,11 0,49
κ2ο 1,30 0,70 1,29 0,72 0,30 0,51 0,46
MnO 0,12 0,03 0,06 0,06 0,06 — 0,04
s o 3 0,10 0,12 0,15 0,39 0,48 0,33 0,16
L.I. 22,79 34,80 28,32 34,05 36,33 36,55 37,00
Total 100,4% 99,94% 99,93% 99,63% 100,3% 99,87% 100%

Οι χημικές αναλύσεις έδειξαν πως για την παρασκευή των ωμόπλινθων χρησιμοποιήθηκαν 

χώματα με υψηλή περιεκτικότητα ασβεστίτη (CaC03). Τα ποσοστά οξειδίων του ασβεστίου 

σύμφωνα με τις αναλύσεις αυτές κυμαίνονται από 30 μέχρι 40%. Μέσα στα όρια αυτά 

κυμαίνεται η περιεκτικότητα των περισσότερων ωμόπλινθων που βρέθηκαν στη Χοιροκοιτία, 

στο Μαρή-Αλώνια, στη Μάα-Παλαιόκαστρο, στην Καλαβασό-/!)/. Δημήτριος και στο Μαρώνι- 

Βούρνες. Παρατηρούνται όμως και περιπτώσεις χαμηλότερων ποσοστών οξειδίων του 

ασβεστίου, όπως στις ωμόπλινθους στην Αλάμπρα-Μ?£/7Τ£·ς· (18,88%), στον πηλό σε 

στρώσεις στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (23,66%) και σε μερικά παραδείγματα ωμόπλινθων στη 

Χοιροκοιτία (8,7%) και στο Μαρκ\-Αλώνια (21%). Η γενικά υψηλή περιεκτικότητα σε οξείδια 

του ασβεστίου οφείλεται στη γεωλογική σύσταση των χωμάτων του νησιού και προσδίδει στις 

ωμόπλινθους μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Αναφορά στην παρουσία ασβεστίτη γίνεται και 

σε ανασκαφικές εκθέσεις, όπως στην περιγραφή της σύστασης των ωμόπλινθων που 

βρέθηκαν στη Χοιροκοιτία (Le Miere στο Le Brun 1984, 31), στο Μας>κ\-Αλώνια (Frankel and 

Webb 1992, 36), στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Hult στο Astrom et al. 1977, 78' Hult 1981, 12, 

18) και στην Έγκωμη (Dikaios 1969, 95). Οι ωμόπλινθοι του Κιτίου αναφέρεται πως ήταν 

κατασκευασμένες από χαβάρα (Karageorghis and Demas 1985, 113).

Οι πλίνθοι εμφανίζουν επίσης υψηλή περιεκτικότητα οξειδίων του πυριτίου (S i02) με ποσοστά 

από 10-20% (Χοιροκοιτία, Καλαβασός- Τέντα, Μαρή-Αλώνια, Καλαβασός-/!)/· Δημήτριος; 
Μαρώνι-βούρνες). Παρατηρούνται όμως και παραδείγματα με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 

πυρίτιο, όπως μερικές ωμόπλινθοι που βρέθηκαν στη Χοιροκοιτία (δείγμα ΚΗ.14: 49,03%), 

στο Μαρκ\-Αλώνια (δείγμα ΜΑ.3: 30,84%), στην ΑΚάμττρα-Μούττες (δείγμα AM.9: 38,46%), 

στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (δείγμα HST.1: 32,28%) και στη Μάα-Παλαιόκαστρο (δείγμα ΜΡ.10: 

26,71%). Το ποσοστό των οξειδίων του αλουμινίου (ΑΙ20 3) συνήθως κυμαίνεται από 2 μέχρι 

5% (Χοιροκοιτία, Καλαβασός- Τέντα, Μαρκ\-Αλώνια, Καλαβασός-/!)/. Δημήτριος, Μαρώνι- 

Βούρνεζ). Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν μεγαλύτερα ποσοστά από 7,45 μέχρι 

10% (δείγματα ΜΡ.10, ΜΑ.3, HST.1 και AM.9), και σπάνια αυτά ανέρχονται στο 12,4% 

(δείγμα ΚΗ.14). Τα οξείδια του πυριτίου και του αλουμινίου προέρχονται από τα αργιλικά 

ορυκτά, τα οποία προσδίδουν στον πηλό τις συνεκτικές του ιδιότητες.
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Πίνακας 3.5. Ορυκτολογικές αναλύσεις με περίθλαση ακτίνων X ωμόπλινθων και γεωλογικών 
δειγμάτων.

Γύψος Ασβε

στίτης

Χαλα
ζίας

Σελεστί-
της

Αλβί-

τπς

Edenite/
Corrensite

Palygor-

skite

Μοντμοριλ-
λονίτης

Νοντρο-
νίτης

Μ ουσκο-

βίτης

Καολι-

νίτης

ΚΤ.29 ν' ν'

ΚΤ.31 V V

ΚΤ.33 V ν' ✓

ΚΗ.2 V ✓ ✓

ΚΗ.3 V V

ΚΗ.5 S ✓ ν'

ΚΗ.14 S ✓ ✓

ΚΗ.16 ν' V ν'

ΜΑ.1 ν' ν '

ΜΑ. 3 ν' ν' V

ΜΑ. 9 V V

AM.7 V V ✓ V

AM.9 V ν' V V

ΜΡ.6 ν' V

ΜΡ.10 ν' ν'

HST.1 ν' ✓ ✓

AD.2 V ✓

AD.9 V V

MV.6 V ν' V ✓

MV.16 V V V

Q.KT.1 ν' V ν'

Q.KT.3 ν' V

Q.KT.5 v V

Q.KH.2 V V ν'

Στις ορυκτολογικές αναλύσεις με περίθλαση ακτίνων X, εκτός από την υψηλή περιεκτικότητα 

ασβεστίτη, εντοπίστηκε συχνή παρουσία και άλλων ορυκτών, όπως χαλαζία, αστρίων 

(αλβίτη) και ορισμένων αργιλικών ορυκτών (μοντμοριλλονίτη, καολινίτη, νοντρονίτη κ.ά.) 

(Σχ. 267-269). Στα περισσότερα δείγματα που εξετάστηκαν, κυριότερο ορυκτό αποτελεί ο 

ασβεστίτης και μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις οι ωμόπλινθοι παρουσίασαν υψηλότερο 

ποσοστό αλβίτη (δείγμα ΚΗ.14) (Σχ. 270). Στις ωμόπλινθους του οικισμού της Καλαβασού- 

Τέντα εντοπίστηκε η ύπαρξη γύψου (Σχ. 271), ενώ στις ωμόπλινθους της Χοιροκοιτίας η 

ύπαρξη σελεστίτη (Σχ. 272).

Η ορυκτολογική-πετρογραφική εξέταση, με τη βοήθεια λεπτών τομών ωμόπλινθων, έδειξε την 

ύπαρξη αρκετών απολιθωμάτων (Φωτ. 218), συχνά αποκρυσταλλωμένων, καθώς και μικρές 

ποσότητες άλλων ορυκτών, όπως πυρόξενου (Χοιροκοιτία, Καλαβασός- Τέντα, Αλάμπρα- 

Μούττες, Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, Μάα-Παλαιόκαστρο, Μαρών\-Βούρνες Καλαβασός-/2!)/. 

Δημήτριοζ) (Φωτ. 219), οξειδίων του σιδήρου (Καλαβασός- Τέντα, Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, 

Μαρώνι-Βούρνες, ΚαΚαβασός-Άγ. Δημήτριοζ) (Φωτ. 220), μάργας (ασβεστοπηλού) 

(Χοιροκοιτία), γύψου (Καλαβασός- Τέντά) κ.ά. Η παρουσία οξειδίων του σιδήρου προσδίδει 

στις ωμόπλινθους το κοκκινωπό τους χρώμα.
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Με τις αναλύσεις ωμόπλινθων του Απ. (Kvbpia-Κάστρος, διαπιστώθηκε παρουσία 

ασβεστιτικής και κάποτε πυριτικής άμμου μέσα σε ασπρώδη μάζα. Οι ωμόπλινθοι εμφανίζουν 

υψηλό ποσοστό ασβεστίου, αρκετή άργιλο (ιλλίτης, μοντμοριλλονίτης, καολινίτης), λάσπη και 

λεπτή και χοντρή άμμο (Παράρτημα 7: Π. 12).

Οι ωμόπλινθοι που βρέθηκαν στη Νιτοβίκλα αναφέρεται πως αποτελούνταν από 

κονιορτοποιημένη γη, ανάμεικτη με αργιλικό υλικό (Sjoqvist στο Gjerstad et a l 1934, 384). 

Αργιλικό υλικό χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με περιγραφές, και στις ωμόπλινθους που 

βρέθηκαν στους Νικολήδες (Gjerstad 1926, 38) και στο Μαρκί-Αλώνια (Frankel and Webb 

1996, 55' ό.π. 1992, 36). Στις ωμόπλινθους που ήρθαν στο φως στο ΑττΚ\κ\-Καραμάλος, 

σύμφωνα με τον ανασκαφέα (Du Plat Taylor 1952, 135), παρατηρείται ανάμειξη ούμπρας με 

κοπανισμένο ασβεστόλιθο.

Οι διαφορετικές αναλογίες των επιμέρους συστατικών των ωμόπλινθων οδηγούν συχνά στις 

διαφορετικές ιδιότητες και αντοχές τους. Οι ωμόπλινθοι των διαφόρων περιόδων εμφανίζουν 

ποικιλία ως προς τη σκληρότητά τους. Η σκληρότητά τους φαίνεται να συνδέεται με την 

περιεκτικότητά τους σε οξείδια του πυριτίου (ύπαρξη χαλαζία). Οι περισσότερες ωμόπλινθοι, 

με υψηλή περιεκτικότητα σε πυρίτιο, εμφανίζουν μεγάλη σκληρότητα. Παρατηρούνται όμως 

και εξαιρέσεις, όπως πολύ σαθρές ωμόπλινθοι με υψηλή περιεκτικότητα σε οξείδια του 

πυριτίου καθώς και σκληρές ωμόπλινθοι με χαμηλές ποσότητες οξειδίων του πυριτίου. Η 

υψηλή περιεκτικότητα σε πυρίτιο συνδέεται συνήθως με την παρουσία άμμου στις 

ωμόπλινθους.

3.2.3.3. Προέλευση

Η σύσταση των ωμόπλινθων της Καλαβασού- Τέντα εμφανίζει μία ιδιαιτερότητα. Οι χημικές 

και ορυκτολογικές αναλύσεις έδειξαν υψηλό ποσοστό γύψου (20-30% S 0 3) (Σχ. 271). Στις 

λεπτές τομές φαίνεται πως η γύψος βρίσκεται ανάμεικτη με ασβεστίτη (Φωτ. 221). Η ύπαρξη 

γύψου στις πλίνθους είναι αρκετά ασυνήθιστο φαινόμενο και η έρευνα έδειξε πως οφείλεται 

στη χρησιμοποίηση των χωμάτων του άμεσου περιβάλλοντος του οικισμού. Οι αναλύσεις 

γεωλογικών δειγμάτων της περιοχής (δείγματα Q.KT.1, Q.KT.2, Q.KT.3, Q.KT.4, Q.KT.5) 
έδειξαν πως το χώμα γύρω από τον οικισμό αποτελείται από ασβέστη ανάμεικτο με γύψο. 

Χώρο κατοίκησης του οικισμού αποτελεί ένας λόφος που έχει πυρήνα από γύψο και 
καλύπτεται από δευτερογενείς εναποθέσεις σύστασης ασβέστη και γύψου (catcrete/gypcrete) 

(Gomez e ta l στο Todd 1987, 11).

Μία άλλη ιδιαιτερότητα που διαπιστώθηκε από τις αναλύσεις είναι η ύπαρξη στις 

ωμόπλινθους της Χοιροκοιτίας υψηλού ποσοστού θειικού στροντίου - σελεστίτη (SrS03). Το 

ορυκτό αυτό είναι αρκετά σπάνιο στο νησί και παρατηρείται κυρίως στα γεωλογικά στρώματα 

της περιοχής κοντά στο νεολιθικό οικισμό της Χοιροκοιτίας. Την παρουσία θειικού στροντίου 

έδειξαν και οι αναλύσεις γεωλογικών δεγμάτων που πάρθηκαν από το λόφο του οικισμού 

(Πίνακας 3.5). Αυτό υποδηλώνει και πάλι την προμήθεια των χρησιμοποιηθέντων πρώτων 

υλών από το άμεσο περιβάλλον των οικισμών. Στη θέση αυτή φαίνεται πως ως κύριο υλικό 

παρασκευής των ωμόπλινθων χρησιμοποιήθηκε η τοπική ασβεστούχα άργιλος.
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Σύμφωνα με τον Ε. Peltenburg (Thomas στο Peltenburg et at. 1989, 33), η terra-rosa που 

αποτέλεσε το βασικό υλικό της τοιχοποιίας από πηλό σε στρώσεις στην Κισσόνεργα- 

Μοσφίλια και στη Λέμπα-/1άκκους προερχόταν από φυσικές εναποθέσεις έξω από τον 

κατοικήσιμο χώρο των οικισμών.

Ο G. Thomas (1995, 11-13) αναφέρει πως στην περιοχή γύρω από τον οικισμό της Λέμπας 

είναι διαθέσιμα τρία τουλάχιστον διαφορετικά είδη χωμάτων: η χαβάρα; η οποία προέρχεται 

από διάβρωση ασβεστιτικού ψαμμίτη του σχηματισμού Αθαλάσσας και υπερκάθεται σε 

μερικά σημεία σε πετρώματα του σχηματισμού Μαμωνιών, το χώμα κοκκινο-καφέ χρώματος, 

το οποίο δημιουργήθηκε από διάβρωση πετρωμάτων που περιείχαν χαλαζία και άργιλο και 

υπερκάθεται σε μία ασβεστολιθική κρούστα (καφκάλλα) και τέλος το χώμα που καλύπτει τον 

αρχαιολογικό χώρο και τις γύρω περιοχές. Η κατακόρυφη κίνηση του νερού της βροχής κατά 

την απορρόφηση και εξάτμισή του από το έδαφος οδήγησε στη μεταφορά στην επιφάνεια 

ανθρακικού ασβεστίου από τα υποκείμενα στρώματα ασβεστόλιθων προσδίδοντας έτσι 

δύναμη στην άργιλο της περιοχής (ό.π., 15).

Οι αναλύσεις που έγιναν από τον G. Thomas σε δείγματα των προαναφερόμενων τριών 

ειδών χωμάτων έδειξαν στην περίπτωση της χαβάρας ποσοστό αργίλου 30%, ενώ στην 

περίπτωση του κόκκινου χώματος 9%. Σχετικά χαμηλό ποσοστό αργίλου έδωσε και η 

ανάλυση του χώματος του ίδιου του οικισμού (7%). Ο G. Thomas υποστηρίζει πως 

οικοδομικό υλικό αποτέλεσε ένας συνδυασμός των παραπάνω χωμάτων. Η ανάμειξη 

χωμάτων με υψηλό ποσοστό αργίλου με αυτά με χαμηλότερο είχε ως αποτέλεσμα την 

παραγωγή πολύ κατάλληλου υλικού για τοιχοποιίες από πηλό σε στρώσεις, αφού η 

απαιτούμενη περιεκτικότητα σε άργιλο για τοιχοποιίες της μορφής αυτής είναι μικρότερη από 

20% (ό.π., 21). Ο ίδιος καταλήγει στο συμπέρασμα πως η πρώτη ύλη είχε υποστεί κάποια 

επεξεργασία (κοσκίνισμα, προσθήκη άμμου και χαλικιών) και δε χρησιμοποιήθηκε όπως 

ακριβώς βρισκόταν στη φύση (ό. π;, 22, 28).

Το ασπρώδες και σε μεγάλο βαθμό ασβεστιτικό χώμα που χρησιμοποιήθηκε στις 

ωμόπλινθους του οικισμού στο Μαρκί-Α)ώ^/<7 είναι τοπικό υλικό και προέρχεται από τη γύρω 

περιοχή, όπου τα περισσότερα γεωλογικά στρώματα είναι έντονα ασβεστιτικό, αποτελούμενα 

από μάργες και κρητίδες του σχηματισμού Λευκάρων, η αποσύνθεση των οποίων 

δημιούργησε ένα στρώμα χαβάρας (Xenophontos στο Frankel and Webb 1996, 16).

Στις ανασκαφικές περιγραφές του εργαστηριακού συγκροτήματος στη Μόρφου- Τούμπα του 

Σκούρου αναφέρεται πως η άργιλος που χρησιμοποιήθηκε ευρέως για την παρασκευή 

ωμόπλινθων, ως επίσης και άλλων κεραμικών ειδών, προερχόταν είτε από κοιλώματα του 

εδάφους είτε από τις κοίτες του γειτονικού ποταμού. Η άργιλος μεταφερόταν στον οικισμό με 

σάκκους από δέρμα ή καλάθια (Vermeule and Wolsky 1990, 52, 55, 56).

Σε αρκετές ωμόπλινθους της Μάας-Παλαιό κάστρο παρατηρείται η ύπαρξη χαβάρας, 

ανάμεικτης με λεπτή αμμώδη μάργα και χοντρόκοκκη άμμο. Οι ασπρώδεις ωμόπλινθοι 

φαίνεται πως παρασκευάστηκαν από χαβάρα, ενώ οι ροζ πλίνθοι από terra-rosa. Η ύπαρξη 

στο εσωτερικό των ροζ ωμόπλινθων άσπρων κόκκων χαβάρας υποδηλώνει ανάμειξη της
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χαβάρας με τη terra-rosa (Φωτ. 217). Η προέλευση των πρώτων υλών για την παρασκευή 

των ωμόπλινθων ασπρώδους και ροζ χρώματος της Μάας ήταν τοπική, αφού στην περιοχή 

του οικισμού παρατηρείται τόσο χαβάραόσο και terra-rosa. Το στρώμα χαβάρας σε ορισμένα 

σημεία έχει πάχος 1 μ. και βρίσκεται πάνω από τον τοπικό ασβεστιτικό ψαμμίτη και κάτω από 

ένα σκληρό στρώμα καφκόλλας. Η χαβάρα περιέχει μικρά τεμάχια ασβεστόλιθων και αρκετή 

άργιλο, η οποία της προσδίδει πλαστικότητα (Xenophontos 1988, 474). Σε μερικές περιοχές 

οι επκρατούσες συνθήκες οδήγησαν στη δημιουργία στρωμάτων terra-rosa πάνω από τη 

χαβάρα (ό.π., 475). Η προέλευση της πρώτης ύλης των ωμόπλινθων ανοικτού κιτρινο-καφέ 

χρώματος παραμένει άγνωστη, αλλά η παρουσία κόκκων χαβάρας στο εσωτερικό τους 

υποδηλώνει και πάλι ανάμειξη χαβάρας, για την παρασκευή τους (Karageorghis and Demas 

1988, 93).

Στην Καλαβασό-VI (/. Δημήτριος, τα δύο διαφορετικά είδη χωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν 

για την παρασκευή ωμόπλινθων (ασπρώδους και ροζ χρώματος) έχουν και πάλι τοπική 

προέλευση, αφού κοντά στον οικισμό, στις περιοχές των πετρωμάτων του σχηματισμού 

Λευκάρων, παρατηρούνται εναποθέσεις χωμάτων ασβεστιτικής σύστασης (κατάλληλων για 

παρασκευή πλίνθων άσπρου χρώματος), ενώ στις περιοχές των πετρωμάτων του 

σχηματισμού Αθαλάσσας καθώς και στις χαμηλότερες θαλάσσιες εναποθέσεις εμφανίζεται η 

terra-rosa (που χρησιμοποιήθηκε για τις πλίνθους ροζ χρώματος) (Gomez et at. στο Todd 

1987, 6).

Τοπική προέλευση έχουν και οι ωμόπλινθοι στο Μας>ών\-Βούρνες, όπου παρατηρείται ευρεία 

χρήση άσπρου χώματος ασβεστιτικής σύστασης (χαβάραζ) και κάπως σπάνια ροζ ( terra- 

rosa). Η ύπαρξη στο εσωτερικό των ροζ πλίνθων άσπρων εγκλεισμάτων υποδηλώνει, όπως 

και στη Μάα-Παλαιόκαστρο, πιθανή ανάμειξη της terra-rosa με τη χαβάρα.

Από τα ανωτέρω διαφαίνεται πως για την παρασκευή των ωμόπλινθων γινόταν πάντοτε 

χρήση τοπικών διαθέσιμων χωμάτων από το άμεσο περιβάλλον των οικισμών για 

ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς. Συχνά παρατηρείται χρήση δύο ή περισσότερων 

διαφορετικών ειδών χωμάτων ή και ανάμειξή τους για παρασκευή πηλού, κατάλληλης 

περιεκτικότητας σε άργιλο. Η ασβεστιτική σύσταση των περισσότερων ωμόπλινθων οφείλεται 

στη χρήση των τοπικών χωμάτων, των οποίων η σύσταση ήταν σχεδόν πάντοτε ασβεστιτική.

3.2.3.4. Πρόσθετα

Αρκετά συχνά, στις ωμόπλινθους διακρίνεται η ύπαρξη πρόσθετων φυτικών καταλοίπων, που 

σκοπό είχαν τη βελτίωση των ιδιοτήτων τους. Το πιο κοινό πρόσθετο των ωμόπλινθων, που 

συχνά αναφέρεται στις ανασκαφικές περιγραφές, αποτελεί το άχυρο, που εμφανίζεται στη 

Χοιροκοιτία (Le Brun 1984, 23), στην Καλαβασό- Τέντα (Gomez et at. στο Todd 1987, 8" Todd 

1987, 64' Hansen στο Todd 1979, 297) στον Απ. kvbpia-Κάστρος (Poupet 1981, 81), στη 

Σωτήρα- Τεππές (Dikaios and Stewart 1962, 73), στην ΑΚάμΉρα-Μούττες (Coleman et at. 

1996, 24), στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου rmeule and Wolsky 1990, 62) κ.α. Ίχνη από 

χόρτα και άλλα φυτικά κατάλοιπα εμφανίζονται σε ωμόπλινθους στην Καλαβασό- Τέντα 

(Gomez et al. στο Todd 1987, 8' Todd 1987, 36, 64), στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Hjelmqvist
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στο Cbrink 1979, 120), καλάμια στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου (Vermeule and Wolsky 

1990, 62) και φύκια σε παραθαλάσσιους οικισμούς, όπως στη Μάα-Παλαιόκαστρο 

(Karageorghis and Demas 1988, 93) και στη /\έμπα-Λάκκους(Peltenburg etal. 1989, 39).

Ίχνη αχύρου και άλλων φυτικών καταλοίπων έδειξε και η παρατήρηση με γυμνό μάτι και με 

μικροσκόπιο, δειγμάτων ωμόπλινθων που πάρθηκαν από διάφορους αρχαιολογικούς 

χώρους. Συγκεκριμένα, σε δείγματα ωμόπλινθων της Χοιροκοιτίας (ΚΗ.2, ΚΗ.3) (Φωτ. 222) 

αναγνωρίστηκε παρουσία κοντύλων και λίγου χοντροκομμένου αχύρου, σε δείγματα από το 

Μας>κ\-Αλώνια (ΜΑ. 1) και την Αλάμπρα-Μούττες (AM.3) βρέθηκαν λεπτά κόντυλα και άχυρο, 

στο δείγμα από την Καλαβασό-^)/· Δημήτριος (AD.2) κυρίως κόντυλα, ενώ στο δείγμα από το 

Μαρώνι Βούρνες (MV.6) διακρίνονται λίγα κόντυλα και άχυρο. Τέλος στα δείγματα 

ωμόπλινθων της Μάα-Παλαιόκαστρο (ΜΡ.9, ΜΡ.12) μπορεί να αναγνωριστεί η παρουσία 

φυκιών.

Εκτός από τα φυτικά πρόσθετα, στις ωμόπλινθους συχνά παρατηρούνται βότσαλα και 

χαλίκια, που είτε προέρχονται από το χώμα που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή τους 

είτε αποτελούν σκόπιμη προσθήκη. Ύπαρξη βότσαλων και χαλικιών αναφέρεται σε 

περιγραφές ανασκαφών αρκετών οικισμών (Καλαβασός- Τέντα: Todd 1987, 103' Χοιροκοιτία: 

Dikaios 1953, 55' Απ. Δνδρζας-Κάστρος: Poupet 1981,81' Λέμπα-/!άκκους. Peltenburg e ta ί  

1985, 219' Αλάμπρα-Μούττες: Coleman et at. 1996, 24' Μάα-Παλαιόκαστρο: Karageorghis 

and Demas 1988, 93). Χαλίκια παρατηρήθηκαν σε αρκετά από τα δείγματα ωμόπλινθων που 

πάρθηκαν από διάφορους αρχαιολογικούς χώρους, όπως τη Χοιροκοιτία (δείγματα ΚΗ.5 και 

ΚΗ.16), την Αλάμπρα-Μ3ί/7Τ£ζ- (δείγμα AM.7), το Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (δείγμα HST.1), την 

Καλαβασό-/Ι|/. Δημήτριος (δείγμα AD.2) κ.ά.

Ίχνη από κάρβουνο και στάκτη βρέθηκαν σε ωμόπλινθους της Καλαβασού- Τέντα (δείγματα 

ΚΤ.31, ΚΤ.33), της Χοιροκοιτίας (δείγματα ΚΗ.2, ΚΗ.3, ΚΗ.5, ΚΗ.6, ΚΗ.14, ΚΗ.16), της 

Αλάμπρας-Μκ/7Τ£·ς· (δείγμα AM.9), της Μάα-Παλαιόκαστρο (δείγμα ΜΡ.12). Η ύπαρξη 

στάκτης και κάρβουνων που παρατηρήθηκε στις πλείστες υπό εξέταση πλίνθους πρέπει να 

ήταν μάλλον τυχαία και οφείλεται ίσως σε πυρκαγιές καταστροφής των οικισμών ή σε χρήση 

χωμάτων στα οποία προϋπήρχαν ίχνη στάκτης. Ένα ασυνήθιστο πρόσθετο των ωμόπλινθων 

που παρατηρήθηκε σε ελάχιστες περιπτώσεις είναι τα τεμάχια κεραμικών (Κίτιον: 

Karageorghis and Demas 1985, 87) καθώς και οστών (δείγμα ΚΗ.3), η παρουσία των οποίων 

πιθανόν να ήταν τυχαία.
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3.2.4. Τρόποι δόμησης

3.2.4.1. Τοιχοποιία

Οι ωμόπλινθοι χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στην ανωδομή τοίχων και στην κατασκευή 

διαχωριστικών τοίχων στο εσωτερικό των κτιρίων καθώς και σε τροποποιήσεις οικοδομών, 

όπως για παράδειγμα σε τοίχους που έφρασσαν υφιστάμενα ανοίγματα ή υποδιαιρούσαν 

υφιστάμενους χώρους.

Η κατασκευή εξωτερικών τοίχων είτε από ωμόπλινθους είτε από πηλό σε διαδοχικές 

στρώσεις, συνδυαζόταν σχεδόν πάντοτε με λιθοδομές. Σε ελάχιστες περιπτώσεις 

εμφανίζονται τοιχοποιίες εξολοκλήρου από πηλό (/\έ\\τ\α-Λάκκους, Καλαβασός- Τέντα; 

Κούριον-Παμπούλά), κυρίως δε στο εσωτερικό οικοδομημάτων (Καλαβασός-Άγ. Δημήτριος, 

Μάα-Παλαιόκαστρο κ.α.). Συνήθως, οι ωμόπλινθοι αποτελούν την ανωδομή, ενώ το κατώτερο 

τμήμα είναι σχεδόν κατά κανόνα κατασκευασμένο από αργούς λίθους ή πελεκητή πέτρα. 

Τέτοια παραδείγματα ανωδομής από ωμόπλινθους ή πηλό παρατηρούνται σε όλους σχεδόν 

τους οικισμούς της Προϊστορικής περιόδου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η τελευταία στρώση της τοιχοποιίας από αργολιθοδομή 

διαμορφώνεται κατάλληλα σε οριζόντιο επίπεδο, για να διευκολύνει την τοποθέτηση των 

ωμόπλινθων (Καλαβασός- Τέντα. Todd 1987, 34, 81). Κάποτε, για το σκοπό αυτό γίνεται 

χρήση λίθινων πλακών (Χαλά Σουλτάν Τεκκέ: Frizel στο Astrom et ai'., 1977, 38' Μάα- 

Παλαιόκαστρσ. Karageorghis and Demas 1988, 93). To άνω μέρος της βάσης της τοιχοποιίας 

από πελεκητή πέτρα διαμορφωνόταν επίσης κατάλληλα, με τη χρήση οριζόντιων πελεκητών 

λίθινων πλακών, για ευκολότερη τοποθέτηση των ωμόπλινθων (βλ. Κεφάλαιο 2: 2.2.5.1.4). 

Από ωμόπλινθους ήταν κατασκευασμένη και η ανωδομή των οχυρωματικών τειχών της 

Νεολιθικής περιόδου καθώς και των "κυκλώπειων" τειχών της Ύστερης Χαλκοκρατίας (Κίτιον- 

Καθαρή. Karageorghis and Demas 1985, 87' Έγκωμη: Dikaios 1969, 69).

Οι ωμόπλινθοι βρίσκονται τοποθετημένες σε κανονικές διαδοχικές στρώσεις με τέτοιο τρόπο, 

ώστε οι κατακόρυφοι αρμοί κάθε στρώσης να διχοτομούν τις πλίνθους της υποκείμενης 

(Φωτ. 213), για αποφυγή συνεχόμενων αρμών που θα αποτελούσαν σημεία αδυναμίας της 

τοιχοποιίας και θα είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ρωγμών. Σε σπάνιες περιπτώσεις 

αναφέρεται η ύπαρξη ωμόπλινθων μεγάλου πάχους, που καταλάμβαναν καθ' ύψος δύο 

διαδοχικές στρώσεις (Καλαβασός- Τέντα: Todd 1987, 93). Κατά τη Νεολιθική κυρίως περίοδο 

εμφανίζονται συχνά τοιχοποιίες κατασκευασμένες με ποικίλους συνδυασμούς αργολιθοδομής 

και ωμόπλινθων τόσο καθ' ύψος όσο και κατά πλάτος. Τέτοιες σύνθετες κατασκευές 

παρατηρούνται στην Καλαβασό- Τέντα και κυρίως στη Χοιροκοιτία.

Στην Καλαβασό- Τέντα παρατηρείται ευρεία χρήση ωμόπλινθων. Εμφανίζονται τοίχοι 

κατασκευασμένοι εξολοκλήρου από πλίνθους και τοίχοι αποτελούμενοι από δύο 

εφαπτομενικούς δακτυλίους από λίθους και πλίνθους (Σχ. 273). Σε σπάνιες περιπτώσεις οι 

δύο εφαπτομενικοί δακτύλιοι είναι εξολοκλήρου από πλίνθους (S.37: Todd 1987, 136) (τύπος 

Α). Συνήθως, το εσωτερικό τμήμα είναι από πλίνθους και το εξωτερικό από λίθους (τύπος Β1)
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για καλύτερη προστασία των πλίνθων από την υγρασία και το νερό, ενώ σε μια περίπτωση 

παρατηρείται η αντίθετη διάταξη με τις πλίνθους στο εξωτερικό (S.42: Todd 1987, 114) 

(τύπος Β2). Η τοιχοποιία από πλίνθους στην περίπτωση αυτή πιθανόν να κατασκευάστηκε 

για ενίσχυση της αργολιθοδομής εξωτερικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις το κατώτερο 

τμήμα είναι από αργολιθοδομή και το ανώτερο από πλίνθους (τύπος Γ1) και σε ορισμένες 

μόνο περιπτώσεις πάνω από τις πλίνθους εμφανίζονται και πάλι αργοί λίθοι (τύπος Γ2) (Todd 

1987, 124-125).

Στη Χοιροκοιτία εμφανίζονται επίσης διάφοροι τύποι τοίχων με ένα, δύο ή τρεις 

εφαπτομενικούς δακτύλιους από αργολιθοδομή και ωμόπλινθους (Le Brun 1984, 25' ό.π. 

1989, 52) (Σχ. 274-275). Παρατηρούνται ελάχιστα παραδείγματα τοίχων κατασκευασμένων 

εξολοκλήρου από πλίνθους ή διαδοχικές στρώσεις πηλού που έχουν πάχος περίπου 0,40 μ. 

(τύπος Α), ενώ πιο συχνά εμφανίζονται τοίχοι που συνδυάζουν έναν εξωτερικό δακτύλιο από 

λίθους και έναν εσωτερικό από πλίνθους, που έχουν συνολικό πάχος γύρω στα 0,80 μ. 

(τύπος Β). Σε μερικές περιπτώσεις (τύπος Γ) ο συνδυασμός των υλικών δεν είναι οριζόντιος, 

όπως στους τοίχους τύπου Β, αλλά κατακόρυφος, όπου οι πλίνθοι διαδέχονται τους λίθους ή 

παρατηρείται στην ίδια στρώση ακανόνιστος συνδυασμός πλίνθων και λίθων. Τέλος, 

παρατηρούνται τοίχοι πιο πολύπλοκης κατασκευής (τύπος Δ), που αποτελούνται από τρεις ή 

τέσσερις διαδοχικούς δακτύλιους, δύο από λίθους και έναν ή δύο από πλίνθους, με συνολικό 

πάχος από 1,20 μέχρι 1,70 μ.

Μερικές τοιχοποιίες αποτελούνται από μια σειρά πλίνθων δρομικά τοποθετημένων175 

(Σχ. 276.1α) (Καλαβασός- Τέντα, κατασκευή S.27, Ιδάλιον, Κο ύ ρ ι ο ν- Παμπούλ α, Μάα- 

Παλαιόκαστρσ. Karageoghis and Demas 1988, 94). Η διάταξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία τοίχων μικρού πάχους, ανάλογου με το πλάτος των ωμόπλινθων. Όταν το 

απαιτούμενο πάχος του τοίχου ήταν μεγαλύτερο, τότε οι ωμόπλινθοι τοποθετούνταν κατά 

πλάτος, ήταν δηλ. διάτονες ή μπατικές176 (Μαρώνι-Βούρνες, Μόρφου- Τούμπα του Σκούροι]) 

(Σχ. 276.1β). Γενικά από μια σειρά πλίνθων κατασκευάζονταν κυρίως οι μικρού πάχους 

εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ των δωματίων. Τέτοια παραδείγματα βρέθηκαν στην 

Αλάμπρα-Μ?ί/77£·ξ· (Coleman et al. 1996, 24), στην Καλαβασό-/!)/. Δημήτριος (South 1991, 

132), στο Μαρών\-Βούρνες (Cadogan 1992, 53' ό.π. 1987, πίν. 23.6' ό.π. 1989, 46), στη 

Μάα-Παλαιόκαστρο (Karageorghis and Demas 1988, 42) κ.α.

Παρατηρούνται όμως και μερικά παραδείγματα τοίχων μεγαλύτερου πάχους, που 

αποτελούνται από δύο ή περισσότερες σειρές ωμόπλινθων εφαπτομενικά τοποθετημένες. 

Τέτοιες τοιχοποιίες εμφανίζονται τόσο κατά τη Νεολιθική περίοδο (Καλαβασός- Τέντα: Todd 

1987, 35) όσο και αργότερα (Σχ. 276.2).

175 Δρομική διάταξη ωμόπλινθων είναι η τοποθέτηση τους με τέτοιο τρόπο ώστε η μεγάλη τους 
διάσταση να βρίσκεται παράλληλα με τον τοίχο.

176 Διάτονη (ή μπατική) διάταξη ωμόπλινθων είναι η τοποθέτηση τους με τέτοιο τρόπο ώστε η μικρή 
τους διάσταση να βρίσκεται παράλληλα με τον τοίχο. Στην περίπτωση αυτή οι ωμόπλινθοι βρίσκονται 
εγκάρσια με τον τοίχο χωρίς να καταλαμβάνουν πάντοτε από μόνες τους όλο το πάχος του.
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Στο Κίτιον-Καθαρή παρατηρούνται τοίχοι από ωμόπλινθους, μεγάλου σχετικά πάχους, όπως 

για παράδειγμα ο νότιος τοίχος του δωματίου 13 των βόρειων εργαστηρίων, ο οποίος ήταν 

κατασκευασμένος από δύο σειρές ωμόπλινθων διάτονα τοποθετημένων (Karageorghis and 

Demas 1985, 84, πίν. IV) (Σχ. 276. 2β).

Στη Μάα-Παλαιόκαστρο, ο νότιος τοίχος του δωματίου 79 του κτιρίου III αποτελείται από δύο 

σειρές ωμόπλινθων διαφορετικού μεγέθους, δρομικά τοποθετημένων (Σχ. 276.2γ). Κατά 

μήκος της βόρειός του όψης βρίσκονται οι πλίνθοι μεγάλου μεγέθους (0,58X0,48X0,13- 

0,15 μ.) και στη νότια όψη οι μικρότερες (0,28X0,25 μ.), με συνδετικό κονίαμα πάχους 0,03 μ. 

μεταξύ τους. Το συνολικό πάχος του τοίχου ήταν 0,76 μ. (Karageorghis and Demas 1988, 93- 

94). Στον ίδιο οικισμό, σε μια περίπτωση, παρατηρείται μία ιδιότυπη μέθοδος δόμησης τοίχων 

από ωμόπλινθους βαθμιδωτής μορφής (Karageorghis and Demas 1988, 93).

Στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου, ο δυτικός τοίχος του Basin Building αποτελείται από τρεις 

σειρές ωμόπλινθων, δύο σειρές μεγάλου μεγέθους και μιας τρίτης από στενόμακρες 

πλίνθους, με διαστάσεις μειωμένες κατά το ήμισυ σε σχέση με τις υπόλοιπες πλίνθους 

(Σχ. 276.3β). Ο εξωτερικός δυτικός τοίχος του συγκροτήματος, που ορίζει έναν υπαίθριο 

χώρο δυτικά του Basin Building, αποτελείται από τρεις σειρές ωμόπλινθων μεγάλου μεγέθους 

(Σχ. 276.3δ). Οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι του μεγάλου χώρου βόρεια του κτιρίου αυτού 

ακολουθούν ποικίλες διατάξεις: μια σειρά ωμόπλινθων διάτονα τοποθετημένες (Σχ. 276.1 β), 

δύο σειρές ωμόπλινθων διαφορετικών μεγεθών, μιας δρομικά και μιας διάτονα τοποθετημένης 

(Σχ. 276.2στ) και τρεις σειρές στενόμακρων πλίνθων δρομικά τοποθετημένων (Σχ. 276.3γ). 

Τέλος, ένας διαχωριστικός τοίχος στην οικία Β, νότια του Basin Building, αποτελείται από δύο 

σειρές ωμόπλινθων όμοιου μεγέθους, δρομικά τοποθετημένων (Σχ. 276.2α) (Vermeule and 

Wolsky 1990, 61, 60 εικ. 10).

Στο ΔάΚ\-Αμπελερή, τα μεγέθη των ωμόπλινθων που βρέθηκαν υποδηλώνουν ένα σύνθετο 

τρόπο δόμησης, με χρήση τριών διαφορετικών τύπων, που με κατάλληλο συνδυασμό θα 

δημιουργούσαν μια συμπαγή κατασκευή. Οι ωμόπλινθοι του τύπου 1 και 2, μικρού σχετικά 

μεγέθους, τοποθετούνταν ίσως δρομικά σε δύο σειρές εφαπτομενικά μεταξύ τους, με 

συνολικό πάχος 0,53 μ. Κατά διαστήματα φαίνεται πως παρεμβάλλονταν σε διάτονη διάταξη 

μεγαλύτερες ωμόπλινθοι τύπου 3, μήκους 0,525 μ., οι οποίες καταλάμβαναν όλο το πάχος 

του τοίχου για μεγαλύτερη σταθερότητα (Σχ. 276.2ε). Τέτοιες συμπαγείς κατασκευές 

δυστυχώς δε σώθηκαν (Gjerstad et a i 1935, 476).

Στο Μαρώνι-Βούρνες παρατηρούνται επίσης αρκετές διαφορετικές διατάξεις στις τοιχοποιίες 

από ωμόπλινθους. Εμφανίζονται περιπτώσεις στενών διαχωριστικών τοίχων αποτελούμενων 

από μια σειρά πλίνθων (τοίχοι ΑΧ, AΖ), συνήθως διάτονα τοποθετημένων (Σχ. 276.1 β), και 

πιο σπάνια διαχωριστικών τοίχων μεγαλύτερου πάχους με δύο σειρές πλίνθων. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση οι δύο σειρές βρίσκονται είτε και οι δύο σε δρομική διάταξη (τοίχος 

ΒΝ: Σχ. 276.2α) είτε η μια σειρά είναι δρομικά τοποθετημένη και η άλλη διάτονα (τοίχος CG: 

Σχ. 276.2δ). Παρατηρούνται επίσης πιο περίπλοκες διατάξεις με τρεις ή και περισσότερες 

σειρές ωμόπλινθων εφαπτομενικά τοποθετημένες. Ο εξωτερικός βορειονατολικός τοίχος του 

κτιρίου (τοίχος AQ) αποτελείται από τρεις σειρές πλίνθων. Οι πλίνθοι της μεσαίας σειράς είναι
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μεγάλου μεγέθους, σχεδόν τετράγωνου σχήματος, και διάτονα (μπατικά) τοποθετημένες, ενώ 

οι πλίνθοι που την πλαισιώνουν είναι μικρότερες, στενόμακρες και δρομικά τοποθετημένες 

(Σχ. 276.3α). Ο εσωτερικός κεντρικός διαχωριστικός τοίχος του κτιρίου (τοίχος ΒΒ) 

αποτελείται από τέσσερις σειρές ωμόπλινθων, τρεις μεγάλων διαστάσεων και μια στενότερων 

(Σχ. 276.4). Στον ίδιο χώρο παρατηρούνται και περιπτώσεις συνδυασμού πλίνθων και λίθων 

κατά το πλάτος του τοίχου (Σχ. 277). Παρατηρείται μια περίπτωση τοίχου από μια σειρά 

πλίνθων τοποθετημένων εφαπτομενικά σε τοίχο από πελεκητή πέτρα (τοίχος ΒΒ: Σχ. 277.α), 

καθώς και μια περίπτωση τοίχου από πλίνθους δρομικά τοποθετημένες στο εσωτερικό ενός 

τοίχου από αργολιθοδομή (τοίχος BG: Σχ. 277.β).

Σε όλες τις περιόδους παρατηρείται μεγάλη ποικιλία διατάξεων στην κατασκευή τοίχων 

μικρού ή μεγάλου πάχους, με χρήση ωμόπλινθων δρομικά και διάτονα τοποθετημένων, 

συχνά σε συνδυασμό και με τη χρήση λίθων (αργών ή πελεκητών) τόσο καθ' ύψος όσο και 

κατά πλάτος. Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία οι τοιχοποιίες από ωμόπλινθους έχουν μια πιο 

κανονική εμφάνιση σε σύγκριση με τις πρωιμότερες κατασκευές κάπως ακανόνιστης μορφής, 

που οφείλεται στη χρήση ωμόπλινθων κανονικού σχήματος. Στα άκρα των τοίχων και στις 

γωνίες γίνεται συχνά χρήση ωμόπλινθων, με διαστάσεις μειωμένες κατά το ήμισυ σε σχέση με 

τις υπόλοιπες για τη δημιουργία διασταυρούμενων αρμών (Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου, 

Μαρών\-Βούρνες, ΔάΚ\-Αμπελερή).

3.2.4.2. Δάπεδα

Σε αντίθεση με την ευρεία χρήση ωμόπλινθων στις τοιχοποιίες, η χρήση τους στην κατασκευή 

δαπέδων είναι κάπως περιορισμένη και εμφανίζεται μόνο κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία. 

Δάπεδα από ωμόπλινθους παρατηρούνται στην Έγκωμη, στην ΠύΚα-Κοκκινόκρεμμος, στη 

Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου, στο Κίτιον στην περιοχή I και II και στο Μαρώνι -Βούρνες.

Στην Έγκωμη, στο δωμάτιο 9 της οικίας του οικοδομικού τετραγώνου 4W, βρέθηκε ένα 

δάπεδο από ωμόπλινθους μεγάλων διαστάσεων (0,55X0,42X0,10 μ.), τοποθετημένες σε 

σειρές με διασταυρωμένους αρμούς (Σχ. 278).

Στην ΠΰΚα-Κοκκινόκρεμμος, στο δωμάτιο 5, ήρθε στο φως ένα πολύ προσεγμένο δάπεδο 

από ωμόπλινθους, το οποίο εμφανίζει ένα ιδιαίτερο μοτίβο, με τη χρήση πλίνθων δύο 

διαφορετικών χρωμάτων. Κατά μήκος του νότιου τοίχου εμφανίζονται τρεις μεγάλες 

κιτρινωπές ωμόπλινθοι, πλαισιωμένες από λεπτή λωρίδα κόκκινου πηλού. Από το βόρειο 

άκρο της δυτικότερης πλίνθου αρχίζει μια στενή λωρίδα κίτρινου πηλού, πάχους 0,15 μ., που 

συνεχίζει προς τα βόρεια κατά 1 μ. και πλαισιώνεται επίσης από μια λεπτή κόκκινη ταινία. Σε 

ορθή γωνία ως προς την ταινία αυτή, μία άλλη ταινία κίτρινου πηλού, με κόκκινο πλαίσιο, 

κατευθύνεται από τον ανατολικό προς το δυτικό τοίχο. Βόρεια της ταινίας αυτής παρατηρείται 

μια περιοχή με κίτρινες ωμόπλινθους. Ο σκοπός της κατασκευής αυτής ήταν η δημιουργία 

ενός οριζόντιου επιπέδου στον ανώμαλο βράχο, αλλά το μοτίβο φαίνεται πως είχε 

διακοσμητικό ρόλο. Ένα τμήμα δαπέδου από ωμόπλινθους βρέθηκε επίσης στο δωμάτιο 10 

του ίδιου συγκροτήματος (Karageorghis and Demas 1984, 11) (Σχ. 279).
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Το δάπεδο του Basin Building στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου είναι εξολοκλήρου 

κατασκευασμένο από ωμόπλινθους. Οι πλίνθοι βρίσκονται σε σειρές και οι περισσότερες 

έχουν διεύθυνση ανατολή-δύση, με συνεχόμενους αρμούς. Εφαπτομενικά με το βόρειο τοίχο 

τοποθετείται μια σειρά από μισές πλίνθους και λάσπη για συμπλήρωση ενός κενού που ίσως 

δημιουργήθηκε, όταν μετατοπίστηκε ο τοίχος. Το υπόστρωμα του δαπέδου αποτελείται από 

διαδοχικές στρώσεις ωμόπλινθων που σε μερικά σημεία περιλαμβάνουν μέχρι 7 πλίνθους 

(Vermeule and Wolsky 1990, 59-62) (Σχ. 280).

Δάπεδα από ωμόπλινθους βρέθηκαν και στο Κίτιον, στην περιοχή I και στην περιοχή II. Στην 

περιοχή II, στο δωμάτιο 6 των δυτικών εργαστηρίων, ήρθε στο φως μία εξέδρα από 

ωμόπλινθους που κάλυπτε όλο το εμβαδόν του δωματίου (Σχ. 281). Ίσως, ο χώρος αυτός να 

εξυπηρετούσε αποθηκευτικούς σκοπούς. Οι ωμόπλινθοι ήταν τοποθετημένες πάνω σε 

στρώμα από βότσαλα σε διαδοχικές στρώσεις και σε σειρές με διασταυρούμενους αρμούς. 

(Karageorghis and Demas 1985, 80). Δάπεδα από στρώμα ωμόπλινθων, όπου όμως δε 

διακρίνονται ολόκληρες ωμόπλινθοι, βρέθηκαν στην ίδια περιοχή, στο δωμάτιο 24 του ναού 2 

και στο δωμάτιο 38 του ναού 4 (ό.π., 124). Στην περιοχή I, στο δυτικό άκρο της αυλής Β, 

ήρθε στο φως μια μεγάλη τετράγωνη εξέδρα (2,5 τ.μ.), αποτελούμενη από μια στρώση 

ωμόπλινθων. Οι πλίνθοι είναι ποικίλων διαστάσεων, βρίσκονται όμως προσεκτικά 

τοποθετημένες σε σειρές (Σχ. 282). Η κατασκευή αυτή είναι κάπως μεταγενέστερη και ανήκει 

στις αρχές της Γεωμετρικής περιόδου (ό.π., 22, πίν. 17). Στο Κίτιον-Καθαρή παρατηρήθηκε 

επίσης χρήση ωμόπλινθων σε δάπεδα δρόμων. Κατά μήκος του βόρειου άκρου του δρόμου 

Β καθώς και κατά μήκος της νότιας πλευράς του δρόμου Α, εφαπτομενικά στο "κυκλώπειο" 

τείχος, παρατηρούνται σειρές από ωμόπλινθους. Στην κατασκευή του δρόμου Β 

χρησιμοποιήθηκαν ανάμεικτοι πλίνθοι με χαβάρα, βότσαλα και όστρακα (ό.π., 85).

Μία ασυνήθιστη κατασκευή δαπέδου από ωμόπλινθους βρέθηκε στο δωμάτιο 2 του Ashlar 

Building στο Μαρώνι-Βούρνες (Φωτ. 223). Το δάπεδο του δωματίου αυτού είναι εξολοκλήρου 

διαμορφωμένο με ωμόπλινθους, ακανόνιστου σχήματος και μεγέθους, σε τυχαία διάταξη 

(Cadogan 1986, 43).

3.2.4.3. Άλλ ες κατασκευές

Οι ωμόπλινθοι, εκτός από τις τοιχοποιίες και τα δάπεδα, έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλες 

κατασκευές όπως σε πεσσούς, αντηρίδες, κλίμακες, θρανία, εστίες, βωμούς κ.ά.

Πεσσοί ή αντηρίδες, κατασκευασμένοι από ωμόπλινθους ή στρώσεις λάσπης σε θεμέλιο, 

συνήθως από αργολιθοδομή, παρατηρήθηκαν τόσο σε οικισμούς της Νεολιθικής περιόδου 

(Καλαβασός-Τέντα:Todd 1987, 41' Χοιροκοιτία: Le Brun 1984, 30' ό.π. 1994, 58) όσο και της 

Ύστερης Χαλκοκρατίας (Μάα-Παλαιόκαστρο: Karageorghis and Demas 1988, 31' Απλίκι- 

Καραμάλος. Du Plat Taylor 1952, 136).

Θρανία από ωμόπλινθους έχουν βρεθεί στην Αλάμπρα-Μ?ί/77£ς· (Coleman et a i 1996, 24), 

στο ΑπΚ\κ\-Καραμάλος (Du Plat Taylor 1952, 136, 142), στη Μόρφου -Τούμπα του Σκούρου 

(Vermeule and Wolsky 1990, 6 εικ. 2), στο Κονρ\ον-Παμπούλα (Weinberg 1983, 56), στην
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Έγκωμη (Dikaios 1969, 202), στο Κη\ο\ι-Καθαρή (Karageorghis and Demas 1985, 80, 81, 

110) κ.α. Στο Κίτιον, σε μερικές περιπτώσεις οι πλίνθοι είναι όρθια τοποθετημένες (ό.π., 19, 

πίν. 19:2, 27:2). Κάποτε οι πλίνθοι συνδυάζονται με λίθους και τοποθετούνται συνήθως στο 

εσωτερικό της κατασκευής, ενώ το εξωτερικό μέτωπο αποτελείται από αργολιθοδομή (ό.π., 

25). Κάπως σπάνια παρατηρούνται πιο σύνθετες βαθμιδωτές κατασκευές θρανίων, των 

οποίων το ανώτερο τμήμα αποτελείται από αργολιθοδομή και πλίνθους και το κατώτερο 

εξολοκλήρου από πλίνθους ή από πλίνθους πάνω σε μια στρώση από λίθους (ό.π., 75). 

Ωμόπλινθοι χρησιμοποιήθηκαν επίσης στο δωμάτιο 121Α των δυτικών εργαστηρίων για την 

κατασκευή ενός χαμηλού θρανίου ύψους 0 ,15μ., άγνωστης χρήσης (ό.π, 113). Στο Κίτιον- 

Καθαρή, στο βορειοανατολικό τμήμα της κυρίως αίθουσας του ναού 2, βρέθηκε μια 

κατασκευή αποτελούμενη από δύο παράλληλες σειρές πλίνθων με διεύθυνση βορρά-νότο 

(Karageorghis and Demas 1985, 53). Βωμοί από ωμόπλινθους βρέθηκαν στη Μύρτου- 

Πηγάδες (Du Plat Taylor et al. 1957, 19) και στο Kmov-Καθαρή (Karageorghis and Demas 

1985, 111), όπου κάποτε συνδυάζονται με πελεκητή πέτρα.

Κλίμακες από ωμόπλινθους ήρθαν στο ψως σε ελάχιστες περιπτώσεις και είχαν συνήθως 

βάση από αργολιθοδομή. Ένα τέτοιο παράδειγμα παρατηρήθηκε στο τείχος του οικισμού στο 

Κο ύ ρ ι ο ν- Παμπούλ α. Η κλίμακα περιλαμβάνει τέσσερις βαθμίδες ανόδου, μήκους 0,90 μ., 

πλάτους 0,22-0,35 μ. και ύψους 0,25 μ. Αρχικά φαίνεται πως αποτελείτο από οκτώ βαθμίδες 

και είχε συνολικό ύψος 2,25 μ. (Weinberg 1983, 29).

Εστίες πλαισιωμένες από ωμόπλινθους ή λάσπη εμφανίζονται τη Νεολιθική περίοδο 

(Καλαβασός- Τέντα. Todd 1987, 83' Χοιροκοιτία: Le Brun 1994, 66), ως επίσης και αργότερα 

κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία (Μάα-Παλαιόκαστρο: Karageorghis and Demas 1988, 20, 46' 

Άλασσα-Παλιοταβέρνα, Έγκωμη: Dikaios 1969, 203' Κίτιον-Καθαρή: Karageorghis and 

Demas 1985, 77, 135, 149). Κάμινοι από ωμόπλινθους ήρθαν στο φως στα εργαστήρια στο 

Κίτιοs-Καθαρή (Karageorghis and Demas 1985, 82, 115, 119, 132-134), στο Κούριον- 

Παμπούλα (Weinberg 1983, 21) κ.α. Η επίδραση της φωτιάς είχε σε πολλές περιπτώσεις ως 

αποτέλεσμα το ψήσιμο των ωμόπλινθων και της λάσπης των εστιών και των καμίνων 

(Carpenter 1981, 61' Vermeule and Wolsky 1990, 141).

Ο ημικυλινδρικός θόλος μιας υπόγειας σήραγγας στην Έγκωμη ήταν επίσης 

κατασκευασμένος από ωμόπλινθους τοποθετεμένες κατά το εκφορικό σύστημα. Αποτελείτο 

από έξι διαδοχικές στρώσεις πλίνθων που στηρίζονταν στο ένα τους άκρο και είχαν κλίση 

προς το εσωτερικό. Η κάθε στρώση άφηνε στο πίσω μέρος ένα χώρο σφηνοειδούς σχήματος 

που γέμιζε με χώμα. Πιθανόν, μόνο η εσωτερική επιφάνεια να διαμορφωνόταν από 

ωμόπλινθους σε όλο της το ύψος (Dikaios 1969, 68, 71-73).

3.3. Οπτός πηλός

Η χρήση οπτού πηλού (κεραμικών) είναι πολύ περιορισμένη στην αρχιτεκτονική κατά την 

Προϊστορική περίοδο. Από οπτό πηλό φαίνεται πως ήταν συνήθως κατασκευασμένα τα 

κανάλια και οι σωλήνες νερού. Ο οπτός πηλός χρησιμοποιείται επίσης σε μορφή οστράκων

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 3. Οι Ωμόπλινθοι και τα Κεραμικά 201

στην τοιχοποιία και στη διαμόρφωση δαπέδων. Σε ελάχιστες περιπτώσεις παρατηρείται 

χρήση οπτών πλίνθων, ενώ η χρήση κεραμιδιών δεν είναι βέβαιη.

3.3.1. Οπτόπλινθοι και κεραμίδια(,)

Στην προϊστορική αρχιτεκτονική οπτοί πλίνθοι εμφανίζονται σε ελάχιστες περιπτώσεις. 

Αξιόλογη και κάπως περίεργη είναι η εύρεση στο Ν\αρκ\-Αλώνια οπτόπλινθων, οι οποίες 

αποτελούν τα πρωιμότερα παραδείγματα που έχουν μέχρι σήμερα ανασκαφεί στο νησί 

(Φωτ. 224). Είναι κανονικού σχήματος, με στρογγυλεμένα τα άκρα τους, και φαίνεται πως 

κατασκευάστηκαν με τη χρήση καλουπιών. Η σκληρότητά τους υποδηλώνει σκόπιμη όπτηση. 

Έχουν μήκος 0,26μ., πλάτος 0,16-0,20 μ. και πάχος 0,06-0,08 μ. Αναφέρεται πως μερικές 

είχαν διαστάσεις τουλάχιστον 0,25X0,27μ. (Frankel and Webb 1996, 55' ό.π. 1993, 51). To 

χρώμα τους είναι ανοικτό κιτρινο-καφέ (10YR 6/4) στον πυρήνα και ανοικτό κίτρινο (2.5Υ 8/2) 

επιφανειακά. Η χημική ανάλυσή τους (δείγμα ΜΑ.1: βλ. Πίνακα 3.3) έδωσε υψηλό ποσοστό 

οξειδίου του ασβεστίου (39,87% CaO), και κάπως αυξημένο οξείδιο του πυριτίου (16,59% 

S i02) και οξείδιο του αλουμινίου (4,58% ΑΙ20 3). Η ορυκτολογική τους ανάλυση έδειξε υψηλό 

ποσοστό ασβεστίτη και μικρή ποσότητα χαλαζία και αλβίτη.

Στην κατασκευή της ανωδομής του θολωτού τάφου 21 της Έγκωμης φαίνεται πως έγινε 

χρήση οπτόπλινθων. Ο θάλαμος, ελλειψοειδούς κάτοψης, στεγαζόταν κατά το εκφορικό 

σύστημα με διαδοχικές στρώσεις οπτόπλινθων (Σχ. 283). Οι οπτόπλινθοι ήταν τραπεζοειδούς 

σχήματος. Η μία από τις παράλληλες πλευρές τους είχε μήκος 0,40 μ., η άλλη 0,31 μ. και το 

πλάτος τους ήταν 0,32 μ. Σε τομή είχαν σφηνοειδές σχήμα με πάχος 0,10-0,11 μ. Μερικές 

οπτόπλινθοι τοποθετούνταν με τρόπο ώστε η μεγάλη τους πλευρά να βρίσκεται προς το 

εσωτερικό και άλλες αντίθετα, με τη μικρότερή τους πλευρά προς το εσωτερικό, για να 

διατηρείται έτσι σταθερό το σχήμα της κάτοψης στις διαδοχικές στρώσεις. Η στέγαση 

επιτυγχανόταν με τη μικρή προεξοχή κάθε στρώσης σε σχέση με την προηγούμενη. Έτσι, το 

εσωτερικό μέτωπο του θόλου εμφανίζεται κάπως βαθμιδωτό και όχι εντελώς λείο. Οι 

βαθμίδες εξομαλύνονταν με την τοποθέτηση κάθε διαδοχικής στρώσης υπό γωνία σε σχέση 

με την προηγούμενη. Η κλίση του θόλου δεν εμφανίζεται ομοιόμορφη, αλλά κάπως 

ασύμμετρη (Johnstone 1971, 54-55).

Στη Σανίδα-Μούττη του Αγίου Σέρκου ήρθε στο φως μεγάλος αριθμός τεμαχίων οπτών 

"πλίνθων" όχι στην αρχική τους θέση, αλλά τυχαία τοποθετημένων, ανάμεικτων με τεράστιες 

ποσότητες λευκόχριστης κεραμικής. Παρατηρείται μεγάλη ποικιλία ως προς το σχήμα και το 

μέγεθος τους. Έχουν σχήμα επιπεδόκυρτο, με επίπεδη και αδρά επεξεργασμένη βάση και 

καμπύλη και λεία άνω επιφάνεια (Φωτ. 225). Συχνά εμφανίζουν στρογγυλεμένα άκρα τόσο 

κατά μήκος όσο και σε εγκάρσια τομή. Σε μερικές περιπτώσεις οι πλευρές τους έχουν μικρή 

κλίση ή είναι σχεδόν κατακόρυφες και κάποτε έχουν τριγωνική περίπου τομή. Μερικές έχουν 

μέγιστο μήκος 0,31 μ., πλάτος 0,16 μ. και πάχος 0,10 μ. Οι περισσότερες όμως έχουν 

μικρότερο μέγεθος, με μήκος 0 ,20μ., πλάτος 0,12-0,15μ. και πάχος 0,08-0,09 μ. Είναι 

κατασκευασμένες από άργιλο και εμφανίζουν πολλά εγκλείσματα αχύρου και άλλα φυτικά 

κατάλοιπα και μικρά ή μεγαλύτερα βότσαλα και πέτρες. Μικρά τεμάχια λευκόχριστης
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κεραμικής βρέθηκαν στο εσωτερικό τους. Το χρώμα του πυρήνα τους ποικίλλει: κόκκινο 

(2.5YR 5/8), πορτοκαλί, ροζ, καφέ και μαύρο. Σύμφωνα με μελέτη της Ν. Hocking- 

Nogogossian, οι πλίνθοι αυτές δεν ψήθηκαν σε θερμοκρασία ψηλότερη των 800/900°C (Todd 

and Hadjicosti 1991, 68' Todd et al. 1992, 82' Todd 1990, 59). To ιδιότυπο τους σχήμα και η 

εύρεση στον ίδιο χώρο μεγάλων ποσοτήτων λευκόχριστης κεραμικής οδηγεί σε μια πιθανή 

σύνδεσή τους με το κτίσιμο καμίνων κεραμικής ή στη χρήση τους στο εσωτερικό τους (Todd 

and Hadjicosti 1991, 69-70).177 Η Σανίδα αποτελούσε πολύ πιθανόν, κέντρο κεραμικής κατά 

τις αρχές της Ύστερης Χαλκοκρατίας.

Παρόμοιες οπτές "πλίνθοι" βρέθηκαν νοτιοανατολικά του χωριού Αχερίτου, στα δυτικά της 

περιοχής του Αγ. Νικολάου της Αμμοχώστου, οι οποίες δεν έχουν ακόμη χρονολογηθεί με 

βεβαιότητα. Έχουν διαστάσεις 0,21X0,10X0,55 μ. και 0,165X0,14X0,085 μ. και 

στρογγυλεμένα άκρα. Το σχήμα και οι διαστάσεις τους είναι παρόμοιες με τα παραδείγματα 

της Σανίδας (Todd and Hadjicosti 1991, 68). "Πλίνθοι" του τύπου αυτού βρέθηκαν και στην 

Αμαθούντα στο Ναό της Αφροδίτης και χρονολογούνται στην κλασική περίοδο (Du Bouetiez 

etal. 1992, 761).

Εκτός από τις παραπάνω σκόπιμα ψημένες πλίνθους, σε αρκετές περιπτώσεις βρέθηκαν 

πλίνθοι που ψήθηκαν είτε κατά τη διάρκεια πυρκαγιών, όπως οι πλίνθοι ενός εσωτερικού 

διαχωριστικού τοίχου του Κτιρίου X στην Καλαβασό-/2!)/. Δημήτριος, είτε από επίδραση της 

φωτιάς στην περίπτωση των περιμετρικών ωμόπλινθων εστιών (βλ. 3.2.4.3).

Κεραμίδια από οπτή γη δε φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν στην προϊστορική Κύπρο ούτε 

ακόμα και κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, αφού όλες οι οικοδομές (ακόμη και οι πιο 

μνημειώδεις) στεγάζονταν με οριζόντια δώματα, πράγμα που δεν καθιστούσε απαραίτητη τη 

χρήση κεραμιδιών. Κεραμίδια εμφανίζονται κατά την Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο, χωρίς 

όμως αυτά να παίζουν σημαντικό ρόλο όπως σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου (Wright 

1992α, 382-284' Wikander 1988, 204).178

Ασυνήθιστη και μοναδική είναι η εύρεση από τον Ε. Gjerstad (1926, 21-22, 29) στις 

ανασκαφές τόσο της Αλάμπρας όσο και της Καλοψίδας κεραμικών επίπεδων πλακών, με 

υπερυψωμένη τη μια πλευρά. Ο ανασκαφέας υποστηρίζει πως αυτά αποτελούσαν τμήμα της 

στέγασης και ήταν τοποθετημένα στο άκρο της οροφής για προστασία του τοίχου από το 

νερό της βροχής. Ήταν δηλ. ένα είδος πρώιμων υδρορροών. Η μη εύρεση παρόμοιων 

κεραμικών στοιχείων σε άλλες ανασκαφές των ίδιων ή μεταγενέστερων περιόδων, 

δημιουργούν ερωτηματικά σχετικά με τη χρήση τους. Πιθανόν να μην ήταν αρχιτεκτονικά 

μέλη, αλλά να αποτελούσαν οικιακό εξοπλισμό των οικιών.

177Οπτές "πλίνθοι" του τύπου αυτού βρέθηκαν και στο Tell Qasile, στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην 
Κρήτη και αποτελούσαν υλικό κατασκευής καμίνων (Hampe and Winter 1962, 8, 18, 24).
178 ,  ,Ο Πλινιος (ΝΗ, 7.195) αναφερει πως σύμφωνα με την παράδοση η χρήση κεραμιδιών είναι 
κυπριακή ανακάλυψη και αποδίδεται στο βασιλιά της Πάφου Κινύρα. Μια τέτοια θεωρία δεν 
επιβεβαιώνεται αρχαιολογικά, αφού τα κεραμίδια είχαν πρωϊμότερη διάδοση σε άλλους πολιτισμούς.
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3.3.2. Σωλήνες και κανάλια νερού

Πήλινοι σωλήνες διοχέτευσης νερού βρέθηκαν κυρίως στην Έγκωμη. Στο οικοδομικό 

τετράγωνο 4Ε ήρθε στο φως ένας αγωγός μεγάλου μήκους, αποτελούμενος από πήλινους 

κυλινδρικούς σωλήνες μέσω των οποίων το νερό οδηγείτο σε ένα πηγάδι (Courtois et. a l 

1986, 27' Courtois 1982, 161). Ένα επίσης πήλινο κανάλι, που οδηγούσε το νερό σε πηγάδι, 

βρέθηκε στο οικοδομικό τετράγωνο 5Ε (Courtois et a l 1986, 31 Courtois 1982, 163). Στο 

Ιερό του Θεού του Ταλάντου ανασκάφηκε ένας πρασινωπός πήλινος σωλήνας σε μορφή 

φιάλης, που εξυπηρετούσε τη διοχέτευση του νερού της βροχής και πάλι σε πηγάδι. Είχε 

μήκος 0,57 μ., μέγιστη διάμετρο 0,17 μ. και ελάχιστη διάμετρο 0,085 μ. (Courtois 1971, 162).

3.3.3. Όστρακα

3.3.3.1. Χρήση οστράκων σε τοιχοποιίες και θρανία

Στις τοιχοποιίες από αργολιθοδομή, κυρίως κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, παρατηρείται 

ευρεία χρήση οστράκων, τα οποία εμφανίζονται είτε ανάμεικτα με αργούς λίθους είτε μέσα 

στο συνδετικό κονίαμα. Συχνά, βρίσκονται τυχαία τοποθετημένα και κάποτε δημιουργούν 

επίπεδες στρώσεις (Αγ. Ειρήνη: Astrom 1972β, 4). Χρήση οστράκων στις τοιχοποιίες 

παρατηρήθηκε κυρίως στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Hult 1978, 25), στη Μάα-Παλαιόκαστρο, στο 

στρώμα I ανοικοδόμησης του οικισμού (Karageorghis and Demas 1988, 22, 46, 92), στην 

Άλασσα-Παλιοταβέρνα (Hadjisawas 1986, 66) κ.α. Σε μερικές περιπτώσεις τα όστρακα 

χρησιμοποιούνται επιλεκτικά είτε για τη διαμόρφωση ενός οριζόντιου επιπέδου στην 

τοιχοποιία, για την ευκολότερη τοποθέτηση της ανωδομής από ωμόπλινθους (Μάα- 

Παλαιόκαστρσ. Karageorghis and Demas 1988, 75, 92, πίν. XVI:3, XVI:4), είτε για επένδυση 

τοίχων (Μαρών\-Βούρνες: Cadogan 1983, 160' Μάα-Παλαιόκαστρο. Karageorghis and 

Demas 1988, 14, πίν. XII: 5-6). Όστρακα χρησιμοποιήθηκαν και για τη διαμόρφωση του άνω 

τμήματος κτιστών θρανίων που παρατηρήθηκαν σε διάφορες θέσεις, κυρίως της Ύστερης 

Χαλκοκρατίας, όπως στο Κίτιον (Karageorghis and Demas 1985, 115) και στην Έγκωμη 

(Dikaios 1969, 142).

3.3.3.2. Διαμόρφωση δαπέδων με όστρακα

Ευρεία χρήση οστράκων παρατηρείται στη διαμόρφωση δαπέδων, κυρίως σε δωμάτια με 

απαιτήσεις υδατοστεγάνωσης (λουτρά, κουζίνες, εργαστήρια). Τέτοια παραδείγματα 

βρέθηκαν στην 'Αλασσα-Πάνω Μαντηλάρης (Hadjisawas 1986, 66) (Φωτ. 226), στο Χαλά 

Σουλτάν Τεκκέ, στο Κοΰρ\ον-Παμπούλα (Weinberg 1983, 41) (Φωτ. 227), στην Καλαβασό- 

Άγ. Δημήτριος (South 1980, 33, 37' South στο Todd 1982, 59), στη Μάα-Παλαιόκαστρο 

(Karageorghis and Demas 1988, 14, 29, 99, πίν. ΧΙ:4), στο Kmoy-Καθαρή (Karageorghis and 

Demas 1985, 116), στην Έγκωμη (Dikaios 1969, 111, 144, 184, 194) κ.α. Σε μερικές 

περιπτώσεις τα όστρακα χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του υποστρώματος του 

δαπέδου, για επίτευξη υδατοστεγανότητας (Έγκωμη: ό.π., 107). Τα όστρακα στερεώνονταν 

στη θέση τους συνήθως με τη βοήθεια λάσπης (South 1980, 37' Dikaios 1969, 18, 188
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Vermeule and Wolsky 1990, 47). Μερικά δάπεδα διαμορφώνονταν με συνδυασμό οστράκων, 

βότσαλων και επίπεδων πλακών (Μάα-Παλαιόκαστρο: Karageorghis and Demas 1988, 68, 

πίν. V I1:5, ΧΧΙΙΙ:6 Χαλά Σουλτάν Τεκκέ: Hult 1981, 19' Έγκωμη: Dikaios 1969, 111, 144 

Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου: Vermeule and Wolsky 1990, 47' Κο ύ ρ ιον- Παμπούλ α: 

Weinberg 1983, 45, 55, πίν. 12b).

3.3.3.3. Χρήση οστράκων στην κατασκευή εστιών και φούρνων

Χρήση οστράκων παρατηρείται πολύ συχνά στη διαμόρφωση του υποστρώματος των 

εστιών, λόγω της μεγάλης θερμοχωρητικότητας των κεραμικών. Τέτοια παραδείγματα εστιών 

εμφανίζονται από τη Χαλκολιθική περίοδο (Κισσόνεργα-Λ^οσ^/α: Peltenburg etal. 1989, 31), 

κυρίως όμως κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία (Μάα-Παλαιόκαστρο: Karageorghis and Demas 

1988, 20, 41, 61’ Έγκωμη: Dikaios 1969, 175, 200) (Σχ. 284). Όστρακα χρησιμοποιήθηκαν 

επίσης στην κατασκευή φούρνων (Κ\σσόνζρ\ια-Μοσφίλια: Peltenburg et a i 1989, 34' 

Έγκωμη: Dikaios 1969, 101' Καλαβασός-/2!^ Δημήτριος. South 1984α, 14).

3.4. Συμπεράσματα - Συγκριτική θεώρηση

Κατά την Προϊστορική περίοδο παρατηρείται ευρεία χρήση ωμόπλινθων, σε αντίθεση με τη 

χρήση των οπτόπλινθων, που είναι πολύ περιορισμένη. Από τη Νεολιθική περίοδο μέχρι την 

Ύστερη Χαλκοκρατία μπορεί να διαφανεί μία εξέλιξη στην κατασκευή τοίχων από πηλό. Κατά 

τη Νεολιθική περίοδο γίνεται χρήση χειροποίητων ωμόπλινθων και πηλού σε στρώσεις, κατά 

τη Χαλκολιθική περίοδο επικρατεί η κατασκευή τοίχων από πηλό σε στρώσεις και τέλος κατά 

την Πρώιμη, Μέση και Ύστερη Χαλκοκρατία εμφανίζονται και διαδίδονται ευρέως οι 

ωμόπλινθοι κανονικού σχήματος, κατασκευασμένες σε καλούπια. Η επικράτηση της 

τοιχοποιίας με πηλό σε στρώσεις κατά τη Χαλκολιθική περίοδο και η εγκατάλειψη της 

κατασκευής χειροποίητων ωμόπλινθων είναι κάπως περίεργη. Η τοιχοποιία με πηλό σε 

στρώσεις αποτελεί την πρωιμότερη μέθοδο κατασκευής τοιχοποιίας από πηλό και θα 

μπορούσε να είχε αποτελέσει έμπνευση της επινόησης των χειροποίητων ωμόπλινθων 

(Wright 1985, 351).

Κατά την περίοδο της Χαλκοκρατίας η εγκατάλειψη της χρήσης του πηλού σε διαδοχικές 

στρώσεις και η επικράτηση της χρήσης των ωμόπλινθων έγινε λόγω των διαφόρων 

πλεονεκτημάτων τους όπως η αποφυγή των ρηγματώσεων, η συνεχόμενη οικοδόμηση χωρίς 

τη μεσολάβηση μεγάλων περιόδων ξήρανσης και η μη απαραίτητη χρήση υλικού υψηλής 

ποιότητας (που πιθανόν να απαιτείτο στις πηλοδομές).

Τα πλεονεκτήματα που παρείχε η χρήση ορθογώνιων ωμόπλινθων, με τη γρηγορότερη 

παραγωγή, την ευκολότερη τοποθέτησή τους σε διαδοχικές κανονικές στρώσεις λόγω 

ομοιομορφίας στο μέγεθος και η δημιουργία μιας σταθερότερης κατασκευής οδήγησε στην 

επικράτηση του τύπου αυτού των ωμόπλινθων, που αντικατέστησαν με την πάροδο του 

χρόνου τις πρωιμότερες πλίνθους ακανόνιστου σχήματος.
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Η εισαγωγή των ορθογώνιων ωμόπλινθων φαίνεται πως συμπίπτει με την εισαγωγή στην 

κυπριακή αρχιτεκτονική κτιρίων ορθογώνιας κάτοψης με γραμμικά στοιχεία (τέλος της 3ης 

χιλιετίας), ενώ η ευρύτερη διάδοσή τους συνδέεται με την αστικοποίηση του νησιού, 1000 

χρόνια αργότερα, καθώς επίσης και με την εμφάνιση δημόσιων και κοινωφελών έργων, 

διοικητικών κτιρίων και τειχών. Στην ανωδομή των τειχών πόλεων, ιδιαίτερα των 

"κυκλώπειων", που περιέβαλλαν τα σημαντικότερα αστικά κέντρα φαίνεται πως γινόταν 

ευρεία χρήση ωμόπλινθων. Οι ωμόπλινθοι ορθογώνιου σχήματος, κατασκευασμένες σε 

καλούπια, ίσως αποτέλεσαν έμπνευση για την κοπή πέτρας σε κανονικά τεμάχια (πελεκητή 

πέτρα), η οποία εμφανίζεται σχεδόν ταυτόχρονα με την ευρεία διάδοση των ωμόπλινθων της 

μορφής αυτής.

Η κατασκευή των ωμόπλινθων πρέπει να γινόταν στο εργοτάξιο, σε μεγέθη και ποσότητα 

ανάλογη με τις ανάγκες του κάθε χώρου. Κάποτε, γινόταν χρήση ενός καλουπιού για την 

κατασκευή των ωμόπλινθων ενός τοίχου, ενώ στην ίδια οικοδομή παρατηρείται ποικιλία στο 

μέγεθος των ωμόπλινθων.

Χρήση ωμόπλινθων ή πηλού σε διαδοχικές στρώσεις παρατηρείται σε όλους ανεξαιρέτως 

τους προϊστορικούς οικισμούς. Λόγω όμως του μικρού ύψους διατήρησης των διαφόρων 

οικοδομημάτων, είναι δύσκολο να διακριθεί ο βαθμός χρήσης των ωμόπλινθων έναντι των 

άλλων υλικών σε κάθε οικισμό. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε μερικές 

κυκλικές οικίες της Χοιροκοιτίας, ιδιαίτερα όμως στην Αλάμπρα-Μούπες, η τοιχοποιία από 

αργολιθοδομή εμφανίζεται σε μεγάλο ύψος και η χρήση των ωμόπλινθων φαίνεται πως 

περιοριζόταν στο ανώτερο τμήμα των τοίχων. Στην περίπτωση της Αλάμπρας χρήση 

ωμόπλινθων έγινε και στην κατασκευή μικρού αριθμού διαχωριστικών τοίχων. Η αφθονία 

λίθων στις περιοχές αυτές, κατάλληλων για αργολιθοδομή, οδήγησε ίσως στην περιορισμένη 

χρήση των ωμόπλινθων.

Αντίθετα, οι τοιχοποιίες της Ύστερης Χαλκοκρατίας, από πελεκητή πέτρα, αποτελούν σχεδόν 

κατά κανόνα μόνο το χαμηλότερο τμήμα (η βάση) των κτιρίων, τα οποία κτίζονται σχεδόν 

εξολοκλήρου από ωμόπλινθους. Η ευρεία χρήση των ωμόπλινθων σε μεγάλο αριθμό κτιρίων 

την περίοδο των καταστροφών των οικισμών από σεισμούς, θα μπορούσε ίσως να συνδεθεί 

με τις αντισεισμικές ιδιότητές τους, παρόλο που μια τέτοια γνώση περί αντισεισμικών 

κατασκευών σε μια τόσο πρώιμη περίοδο δεν είναι βέβαιη. Η ευρύτερη χρήση των 

ωμόπλινθων στις οικοδομές από πελεκητή πέτρα συγκριτικά με τις οικοδομές από 

αργολιθοδομή οφείλεται πιθανότατα σε λόγους οικονομίας, εξαιτίας της δυσκολίας 

λατόμευσης, μεταφοράς και τοποθέτησης της πέτρας.

Η χρήση των ωμόπλινθων είναι ευρεία κατά την Προϊστορική περίοδο τόσο στο χώρο της 

Ανατολής όσο και στο χώρο του Αιγαίου. Στον αιγαιακό χώρο, χρήση ωμόπλινθων 

παρατηρείται από τη Νεολιθική περίοδο. Στην Κρήτη ο αριθμός των παραδειγμάτων χρήσης 

ωμόπλινθων είναι μεγάλος, ιδιαίτερα κατά την Ύστερομινωική περίοδο. Η κατανομή των 

κατασκευών από πλίνθους ή λίθους στις διάφορες θέσεις ποικίλλει (Παλυβού 1988, 131).
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Στο χώρο του Αιγαίου, σύμφωνα με την A. Guest-Papamanoli (1978, 8), η κατασκευή 

ωμόπλινθων σε καλούπια άρχισε κατά την Πρώιμη Χαλκοκρατία, χωρίς όμως να αποκλείεται 

και η χρήση τους από τη Νεολιθική περίοδο (ό.π., 17). Η ίδια (ό.π., 8) υποστηρίζει πως η 

τεχνική κατασκευής ωμόπλινθων σε καλούπια συνυπάρχει με την τεχνική πλασίματος 

πλίνθων με το χέρι. Στο χώρο του Αιγαίου αναφέρεται και η ύπαρξη της τεχνικής pis0, σε 

μικρότερη όμως κλίμακα από τις ωμόπλινθους (Shear 1968, 433).

Ευρεία ήταν και η χρήση ωμόπλινθων που πλάθονται με το χέρι στο χώρο της 

Συροπαλαιστίνης, όπου εμφανίζονται από τη Νατουφιακή-Ακεραμική περίοδο (8000 π.Χ.) 

(ιδιαίτερα στις περιοχές όπου παρατηρείται έλλειψη πέτρας), ως επίσης και αργότερα κατά 

την Κεραμική Νεολιθική και Χαλκολιθική περίοδο, ενώ από την Πρώιμη Χαλκοκρατία 

εμφανίζονται οι ωμόπλινθοι σε καλούπια (Thomas 1995, 134' Wright 1985, 350-351' Reich 

1992, 5). Αντίθετα, στο χώρο της Ανατολίας και της Μεσοποταμίας ωμόπλινθοι κανονικού 

σχήματος εμφανίζονται σε πρωιμότερες περιόδους (από την 6η χιλιετία) (Wright 1985, 353). 

Η ευρεία διάδοση των ωμόπλινθων κανονικού σχήματος στο χώρο της Ανατολίας κατά τη 

Χαλκολιθική περίοδο ίσως να συνδέεται με την αστικοποίηση και τη δημιουργία μεγάλων 

κέντρων την περίοδο αυτή (Jerome 1991, 32). Στη Μεσοποταμία, κατά την 3η χιλιετία (2700- 

2400 π.Χ.) εμφανίζονται ωμόπλινθοι ενός ιδιότυπου σχήματος (piano convex), με επίπεδη την 

κάτω επιφάνεια και με καμπύλη την άνω. Παρόμοιες ωμόπλινθοι εμφανίζονται και στο χώρο 

της Μακεδονίας και της Τροίας (Leich 1988, 165' Guest-Papamanoli 1978, 7) και ομοιάζουν 

κάπως με τις πλίνθους που εμφανίστηκαν στη Σανίδα-M w 7 7 7 7 του Αγ. Σέρκου.

Πολύ περιορισμένη φαίνεται πως ήταν η χρήση ωμόπλινθων στο χώρο της Ουγκαρίτ, όπου οι 

τοιχοποιίες από αργολιθοδομή επεκτείνονταν και στην ανωδομή. Σε μερικές μάλιστα 

ανασκαφές οικισμών της Ύστερης Χαλκοκρατίας της Ουγκαρίτ, τα παραδείγματα τοιχοποιιών 

από ωμόπλινθους είναι αρκετά σπάνια (Callot 1994, 116' ό.π. 1983, 55 εικ. 30).

Αναφορά σε χρήση p/s6 στο χώρο της Ανατολής γίνεται για κατασκευές που χρονολογούνται 

από τη Νεολιθική και ακόμα από τη Νατουφιακή περίοδο (Aurenche 1981, 54-55). Η χρήση 

της τεχνικής pis6 στο χώρο της Μεσοποταμίας και της Συροπαλαιστίνης προηγήθηκε ίσως 

των κατασκευών από ωμόπλινθους (9η χιλιετία), αλλά συνέχισε να εμφανίζεται και αργότερα, 

κυρίως σε οχυρωματικά έργα (Leich 1988, 165' Wright 1985, 353' Thomas 1995, 136). Σε 

μερικές όμως περιοχές, οι δύο αυτές τεχνικές εμφανίζονται ταυτόχρονα (Aurenche 1981, 69).

Οι διαστάσεις των ωμόπλινθων που εμφανίζονται στο χώρο της Ανατολής ως επίσης και στο 

Αιγαίο είναι παρόμοιες με τα αντίστοιχα κυπριακά παραδείγματα (Braemer 1982, 122' Guest- 

Papamanoli 1978, 11-19). Λόγοι κυρίως πρακτικοί (εύκολη κατασκευή και τοποθέτηση) 

πρέπει να επέβαλαν την προτίμηση παρασκευής ωμόπλινθων του μεγέθους αυτού.

Στο χώρο της μινωικής Κρήτης η χρήση ωμόπλινθων γίνεται σχεδόν κατά κανόνα σε λίθινη 

βάση, όπως και στην Κύπρο, και δεν παρατηρούνται περιπτώσεις τοποθέτησής τους 

κατευθείαν στο έδαφος, μια τεχνική που εμφανίζεται στο χώρο της Εγγύς Ανατολής καθώς και 

στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία (Guest-Papamanoli 1978, 19). Οι τοιχοποιίες στην Κρήτη και
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γενικότερα στο χώρο του Αιγαίου έχουν γενικά μικρό πάχος και δεν εμφανίζονται ογκώδεις 

κατασκευές, όπως στα παραδείγματα της Εγγύς Ανατολής (Shaw 1973, 189) και της Κύπρου.

Δάπεδα διαμορφωμένα με χρήση ωμόπλινθων, παρόμοια με τα κυπριακά παραδείγματα, 

παρατηρήθηκαν στο χώρο της Συροπαλαιστίνης στο Aswad και στο Ghoraife κοντά στη 

Δαμασκό (Thomas 1995, 135), σε ναούς της Ύστερης Χαλκοκρατίας στο Lachish και στο 

Kamid-el-Loz (Karageorghis and Demas 1985, 66) και στην Αίγυπτο (Spencer 1979, 119).

Από τα παραπάνω, φαίνεται πως η χρήση (παρασκευή και τρόπος δόμησης) ωμόπλινθων 

στην προϊστορική Κύπρο εμφανίζει τόσο ομοιότητες όσο και διαφορές στα επί μέρους 

οικοδομικό στοιχεία με το χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Ευρύτερη χρήση 

κατασκευών από πηλό φαίνεται να εμφανίζεται στο χώρο της Ανατολής και ιδιαίτερα στις 

περιοχές όπου παρατηρείται έλλειψη οικοδομικού λίθου, ενώ αντίθετα στο χώρο του Αιγαίου, 

σε αρκετές περιπτώσεις, η χρήση τους είναι κάπως περιορισμένη. Η συγκριτική μελέτη και η 

διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το βαθμό χρήσης των ωμόπλινθων κάθε περιοχής 

είναι δύσκολη λόγω του χαμηλού ύψους διατήρησης των οικοδομών.

Οι περιπτώσεις χρήσης οπτόπλινθων στην Κύπρο είναι πολύ σποραδικές, πράγμα που 

δυσκολεύει την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η εμφάνισή τους σε μια μόνο θέση της Πρώιμης- 

Μέσης Χαλκοκρατίας και σε έναν τάφο της Ύστερης Χαλκοκρατίας δημιουργεί μερικά 

ερωτηματικά σχετικά με τη χρήση τους και τη σκόπιμη όπτησή τους. Τα παραδείγματα των 

οπτών "πλίνθων" που βρέθηκαν στη Σανίδα αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία και φαίνεται πως 

συνδέονταν με την κατασκευή ειδικών εργαστηριακών εγκαταστάσεων (κάμινοι).

Περιορισμένη ήταν η χρήση κεραμικών στην αρχιτεκτονική και στο χώρο του Αιγαίου και της 

Ανατολής με εξαίρεση τη Μεσοποταμία, όπου παρατηρείται μακρά παράδοση χρήσης οπτών 

πλίνθων (Shiloh 1979, 72' Wright 1996, 364). Στο χώρο του Αιγαίου και της Ουγκαρίτ κατά 

την Προϊστορική περίοδο παρατηρείται ευρεία χρήση πήλινων σωλήνων νερού ενώ δεν 

παρατηρείται, όπως και στην Κύπρο, χρήση κεραμιδιών, αφού οι στέγες των οικοδομημάτων 

ήταν επίπεδες (Shaw 1973, 198' Shear 1968, 435' Callot 1994, 117' ό.π., 1983, 55).

Είναι αξιοσημειώτο το γεγονός ότι στην κυπριακή αρχιτεκτονική ούτε στις ιστορικές περιόδους 

παρατηρείται ευρεία διάδοση των οπτόπλινθων. Οι ωμόπλινθοι φαίνεται να προτιμούνται 

πάντοτε αντί των οπτόπλινθων, εφόσον αποτελούν ένα υλικό οικονομικότερο, ευκολότερο 

στην παρασκευή χωρίς τη χρήση καύσιμης ύλης και ειδικών εργαστηριακών εγκαταστάσεων.

3.4.1. Παραλληλισμοί και συγκρίσεις με τη λαϊκή αρχιτεκτονική

Οι ωμόπλινθοι χρησιμοποιήθηκαν σε πολύ ευρεία κλίμακα στην Κύπρο τόσο κατά τους 

προϊστορικούς χρόνους όσο και πρόσφατα στη λαϊκή αρχιτεκτονική, κυρίως σε πεδινούς 

οικισμούς. Ωμόπλινθοι, διαμορφωμένες σε καλούπια που πρωτοεμφανίστηκαν στο νησί κατά 

την Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία, παρατηρούνται μέχρι και πρόσφατα. Οι ωμόπλινθοι της 

λαϊκής παράδοσης ακολουθούν παρόμοιους τρόπους κατασκευής με τις προϊστορικές 

πλίνθους, με χρήση αργίλου, ζύμωση του πηλού, προσθήκη φυτικών καταλοίπων (άχυρο, 

κόντυλά) και τοποθέτηση σε ορθογώνια πλαίσια.
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Στη λαϊκή αρχιτεκτονική παρατηρείται μεγαλύτερη τυποποίηση και επικράτηση ωμόπλινθων 

σταθερών διαστάσεων 0,60X0,40X0,05 μ., 0,45X0,30X0,05μ., 0,40X0,30X0,06μ., που 

αποτελούν πολλαπλάσια του αγγλικού ποδιού (0,30 μ.) (lonas 1988, 141' Μιχαηλίδης 1992, 

80). Το πλάτος και το μήκος τους δε διαφέρει πολύ από τις αντίστοιχες της Προϊστορικής 

περιόδου, ενώ το πάχος τους είναι συνήθως μικρότερο. Η μείωση αυτή του πάχους φαίνεται 

πως διευκόλυνε την ξήρανση των ωμόπλινθων και την τοποθέτησή τους στην τοιχοποιία 

λόγω του μικρότερού τους βάρους.

Μερικές μέθοδοι δόμησης με πηλό, όπως η χρήση χειροποίητων ωμόπλινθων και η 

κατασκευή τοίχων από πηλό σε στρώσεις, που εγκαταλείπονται κατά την Πρώιμη και Μέση 

Χαλκοκρατία και αντικαθίστανται από τις ωμόπλινθους σε καλούπια, δεν επανεμφανίζονται 

στην Ύστερη Χαλκοκρατία ούτε αργότερα στη λαϊκή αρχιτεκτονική, αφού δεν ήταν πρακτικές 

και οικονομικές. Επίσης, για τους ίδιους λόγους ίσως να μην κατασκευάζονται στη λαϊκή 

αρχιτεκτονική δάπεδα από ωμόπλινθους, τα οποία εμφανίστηκαν κατά την Ύστερη 

Χαλκοκρατία.

Στη λαϊκή αρχιτεκτονική οι περισσότερες τοιχοποιίες από ωμόπλινθους αποτελούνται από μια 

σειρά πλίνθους δρομικά ή διάτονα τοποθετημένες, ανάλογα με το απαιτούμενο πάχος των 

τοίχων, αντίθετα από τις ποικίλες διατάξεις που παρατηρούνται στην προϊστορική 

αρχιτεκτονική. Από ωμόπλινθους ήταν πιο συχνά κατασκευασμένοι οι εσωτερικοί τοίχοι των 

λαϊκών κτισμάτων του ισογείου, κυρίως όμως του άνω ορόφου για μείωση του φορτίου που 

θα έφερε το πάτωμα του ορόφου.

Στη λαϊκή αρχιτεκτονική, όπως και στην προϊστορική, οι ωμόπλινθοι τοποθετούνται πάνω σε 

μια βάση από λίθους. Στα παραδοσιακά κτίσματα το ύψος των θεμελίων ποικίλλει και 

εξαρτάται από τη χωροθέτηση των οικισμών και τη διαθεσιμότητα λίθων στις περιοχές. Έτσι, 

στους πεδινούς οικισμούς παρατηρείται μια χαμηλή βάση ύψους 0,40-0,60 μ., ενώ στους 

ημιορεινούς οι βάσεις είναι υψηλότερες και ανέρχονται στο 1-1,5 μ. Σε μερικές περιπτώσεις 

στους ημιορεινούς οικισμούς εμφανίζονται τοιχοποιίες με λίθους στο ισόγειο και ωμόπλινθους 

στον πρώτο όροφο. Στους ορεινούς οικισμούς οι τοιχοποιίες είναι εξολοκλήρου από αργούς 

λίθους ή έχουν ένα μικρό τμήμα από ωμόπλινθους στο υψηλότερο μέρος της ανωδομής. 

Στους προϊστορικούς οικισμούς δε φαίνεται να παρατηρείται τόσο έντονη διαφοροποίηση 

μεταξύ των οικισμών. Αυτό οφείλεται από τη μια στη μη διατήρηση της τοιχοποιίας σε ύψος 

που να επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων και από την άλλη στη μεγαλύτερη 

γεωμορφολογική ομοιομορφία των θέσεων που επιλέγονται.

Η ευρεία χρήση ωμόπλινθων τόσο στην προϊστορική όσο και στη λαϊκή αρχιτεκτονική 

οφείλεται στο γεγονός πως το υλικό αυτό είναι οικονομικό, λόγω της αφθονίας αργιλικών 

χωμάτων στο νησί, κατάλληλων για το σκοπό αυτό, και στη μη ύπαρξη αρκετών διαθέσιμων 

λίθων. Η χρήση τους συνδέεται επίσης με τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες - το ζεστό 

και ξηρό κλίμα του νησιού - που επέτρεπε τη γρήγορη ξήρανση και εύκολη διατήρησή τους, 

καθώς και με τις εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητές τους.
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4. ΤΑ ΕΠ ΙΧΡΙΣΜ Α  ΤΑ ΚΑ Ι ΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΑ 

(ΠΗΛ ΟΣ, Α ΣΒ Ε ΣΤ Η Σ Κ Α Ι ΓΥΨ Ο Σ)

4.1. Εισαγωγικά στοιχεία

4.1.1. Γενικές έννοιες και ορισμοί

Συνδετικό υλικό στην οικοδομική, απαραίτητο για την παρασκευή κονιαμάτων, αποτελεί κάθε 

λεπτόκοκκη σκόνη που με την ανάμειξή της με το νερό παράγει μια πλαστική μάζα, η οποία 

γίνεται στερεά κατά την ξήρανσή της. Συνδετικά υλικά σε όλες τις περιόδους της αρχαιότητας 

αποτέλεσαν ο ασβέστης, η γύψος και ο πηλός.

Κονίαμα είναι το μείγμα ενός ή περισσότερων συνδετικών υλικών (ασβέστης, γύψος και 

πηλός) με πρόσθετα - συνήθως αδρανή (άμμος179 ή τεμάχια πετρωμάτων, κεραμικά, στάκτη 

κ.ά.). Η προσθήκη αδρανούς γίνεται για τη βελτίωση των ιδιοτήτων του κονιάματος καθώς και 

για λόγους οικονομίας, αφού το συνδετικό υλικό είναι συνήθως ακριβό στην παραγωγή. Τα 

περισσότερα πρόσθετα δεν αντιδρούν με το συνδετικό υλικό, με εξαίρεση τις πουζολάνες 

(κεραμικά και ηφαιστειακή άμμος).

Τα κονιάματα, ανάλογα με τον τρόπο ξήρανσής τους, χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: 

τα αερικά και τα υδραυλικά. Αερικά είναι τα κονιάματα που στερεοποιούνται και αποκτούν την 

τελική μηχανική τους αντοχή στον αέρα. Τέτοια κονιαμάτα αποτελούν ο πηλός, η γύψος και η 

αερική άσβεστος, και ανάμειξη αυτών. Υδραυλικά είναι τα κονιάματα που στερεοποιούνται και 

αποκτούν την αντοχή τους όχι μόνο στον αέρα αλλά και στο νερό. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν τα υδραυλικά ασβεστοκονιάματα.

Τα κονιάματα όταν χρησιμοποιούνται για κάλυψη τοιχοποιίας, για επίστρωση δαπέδων και για 

διαμόρφωση οριζόντιων δωμάτων ονομάζονται επιχρίσματα, ενώ όταν χρησιμοποιούνται ως 

συνδετικό υλικό μεταξύ λίθων και πλίνθων ονομάζονται συνδετικά κονιάματα.

4.1.2. Μέθοδοι επιλογής και προετοιμασίας του πηλού για παρασκευή 
επιχρισμάτων και συνδετικών κονιαμάτων

Ο πηλός από ειδικά επιλεγμένο χώμα είναι ένα υλικό κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί τόσο 

ως συνδετικό κονίαμα όσο και ως επίχρισμα τοίχων, πατωμάτων και δωμάτων. Τα

179 » ' ' * * »Αν η άμμος εχει καλη κοκκομετρια, δηλ. τα κενα μεταξύ των μεγάλων κόκκων γεμίζουν με 
μικρότερους, τότε παράγεται καλής ποιότητας κονίαμα, με χρήση σχετικά μικρής ποσότητας συνδετικού 
υλικού. Αν αντίθετα η κοκκομετρια του αδρανούς δεν είναι καλή, τότε το κονίαμα που παράγεται είναι 
υποδεέστερης ποιότητας.
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επιχρίσματα από πηλό έχουν ικανοποιητικές στεγανοποιητικές ιδιότητες και μεγάλη διάρκεια 

ζωής, χρειάζονται όμως συνεχή συντήρηση.180

Όλα τα χώματα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή επιχρισμάτων και συνδετικών 

κονιαμάτων αποτελούνται από λεπτόκοκκα συστατικά και έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε 

αργιλικά ορυκτά. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ασβεστούχα ή μαργαϊκά 

χώματα. Το ασβεστιτικό υλικό των χωμάτων δρα ως στερεοποιητικό και αυξάνει την αντοχή 

του επιχρίσματος. Η ασβεστούχα αυτή σύσταση των επιχρισμάτων πηλού μπορεί συχνά να 

οδηγήσει σε λανθασμένη αναγνώρισή τους ως επιχρισμάτων ασβέστη (Thomas 1995, 26).

Για την καλύτερη προετοιμασία του χώματος που θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή ενός 

επιχρίσματος προηγείται απομάκρυνση από αυτό όλων των μεγάλων τεμαχίων πετρωμάτων. 

Μια κοινή τεχνική που φαίνεται πως ακολουθήθηκε από τους Προϊστορικούς χρόνους στην 

παρασκευή κυρίως επιχρισμάτων και πιο σπάνια συνδετικών κονιαμάτων ήταν η προσθήκη 

μικρού μεγέθους χαλικιών, τεμαχίων κάρβουνου και στάκτης, κυρίως όμως φυτικών 

καταλοίπων όπως ψηλοκομμένου αχύρου ή κοντύλων.ηλ

4.1.3. Τεχνολογία ασβέστη και γύψου

Ο ασβέστης και η γύψος, που αποτελούν το κύριο συνδετικό υλικό των ασβεστούχων και 

γυψούχων κονιαμάτων, προέρχονται αντίστοιχα από καύση ασβεστόλιθων και πετρωμάτων 

γύψου. Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες των κονιαμάτων είναι παρόμοιες με εκείνες των 

αντίστοιχων αρχικών φυσικών πετρωμάτων. Ένα κονίαμα διαφέρει συνήθως από την αρχική 

πρώτη ύλη ως προς την κρυσταλλική δομή του, την έλλειψη απολιθωμάτων στο εσωτερικό 

του καθώς και από τον τρόπο χρήσης του. Στην πράξη όμως είναι σπάνια η εύρεση ενός 

επιχρίσματος πλήρως απαλλαγμένου από απολιθώματα. Στα επιχρίσματα παρατηρείται κατά 

κανόνα ανάμειξη ασβέστη με συστατικά ασβεστοαργιλικής σύστασης (μάργα, άργιλος) και 

άλλα αδρανή, τα οποία είτε προστέθηκαν αργότερα στο μείγμα είτε προϋπήρχαν στην αρχική 

πρώτη ύλη.

4.1.3.1. Ασβέστης

Τα κονιάματα που έχουν βάση τον ασβέστη μπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές 

κατηγορίες: τα αερικά και τα υδραυλικά.

4.1.3.1.1. "Αερική άσβεστος"

Αερική άσβεστος ονομάζεται το κονίαμα που στεροποιείται μόνο στον αέρα με την επίδραση 

του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Η διαδικασία παραγωγής ασβέστη φαίνεται

180Για τις ιδιότητες των αργιλικών χωμάτων βλ. Κεφάλαιο 3: 3.1.

181Οι λόγοι προσθήκης των φυτικών καταλοίπων και γενικά η προετοιμασία του μείγματος πηλού είναι 
όμοιοι με αυτούς που περιγράφονται στο κεφάλαιο για τις ωμόπλινθους (βλ. Κεφάλαιο 3: 3.2.1).
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— 1 8 2  πως έμεινε βασικά η ίδια από την Προϊστορική περίοδο μέχρι σήμερα και περιλαμβάνει

διάφορα στάδια, αρχίζοντας από την κατασκευή μιας καμίνου.

Τα ελάχιστα αρχαιολογικά κατάλοιπα καμίνων που βρέθηκαν στην προϊστορική Κύπρο,183 οι 

κάμινοι που ήρθαν στο φως στη Συροπαλαιστίνη (βλ. Παράρτημα 5) και οι πληροφορίες που 

απορρέουν από τη μελέτη της λαϊκής παράδοσης του νησιού184 δείχνουν πως οι βασικές 

αρχές κατασκευής καμίνων κατά την αρχαιότητα παρέμειναν αναλλοίωτες. Οι κάμινοι ασβέστη 

έχουν απλή μορφή, συχνά είναι σκαμμένες στο έδαφος, με κυκλική συνήθως κάτοψη, 

οριζόμενη από πέτρινους τοίχους ή ωμόπλινθους και φέρουν δύο συνήθως ανοίγματα, ένα 

για διοχέτευση της καύσιμης ύλης και ένα μικρό για την εξαγωγή των καυσαερίων (Σχ. 285- 

286). Οι ασβεστόλιθοι τοποθετούνται στο άνω μέρος, συχνά σε μορφή θόλου, και η όλη 

κατασκευή καλύπτεται ερμητικά με πηλό. Σε μερικές περιπτώσεις η πρώτη ύλη τοποθετείται 

μέσα σε θάλαμο πάνω από τα καύσιμα, ενώ σε άλλες οι ασβεστόλιθοι αναμειγνύονται με το 

καύσιμο.185

Η παρασκευή του ασβέστη επιτυγχάνεται με το ψήσιμο ασβεστόλιθων,186 σε αρκετά υψηλές 

θερμοκρασίες (800-900°C) για αρκετό χρόνο (από μερικές ώρες μέχρι 3-6 μέρες), με σταθερή 

προσθήκη καυσίμων (Σχ. 286). Ο μεγάλος χρόνος καύσης είναι απαραίτητος για την τέλεια 

καύση του υλικού, γιατί η αντίδραση αποσύνθεσης αρχίζει από την επιφάνεια κάθε τεμαχίου 

ασβεστόλιθου, και με την απορρόφηση θερμότητας εισχωρεί πολύ αργά προς τα μέσα. Η 

θεωρητική θερμοκρασία αποσύνθεσης του ασβεστόλιθου είναι 537°C, αλλά για επιτάχυνση 

της αντίδρασης η θερμοκρασία πρέπει να φτάσει στους 887°C. Η θερμοκρασία αποσύνθεσης 

εξαρτάται από την πίεση και την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα (C 0 2) που υπάρχει 

στο περιβάλλον της καμίνου, καθώς και από τη σύνθεση του ασβεστόλιθου (καθαρότητα, 

κοκκομετρια), τη μικροδομή του και το μέγεθος των κρυστάλλων. Η αντίδραση αποσύνθεσης 

του ασβεστόλιθου είναι η εξής: C aC 03 · *  CaO + C 0 2

182Αναφορές αρχαίων συγγραφέων (Θεόφραστος, Πλίνιος, Βιτρούβιος, Κάτων) στις μεθόδους 
παρασκευής των επιχρισμάτων του ασβέστη και της γύψου περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 4. Οι 
μαρτυρίες αυτές αποτελούν τις πρωιμότερες γραπτές πληροφορίες για την παρασκευή κονιαμάτων. Οι 
μέθοδοι που περιγράφονται κυρίως από τον Πλίνιο και τον Βιτρούβιο εμφανίζουν μεγάλες ομοιότητες 
τόσο με τις προτεινόμενες της Προϊστορικής περιόδου όσο και με τις μετέπειτα της λαϊκής 
αρχιτεκτονικής του τελευταίου αιώνα.

183Στη Λέμπα-/1άκκους, σε μικρή απόσταση από τον οικισμό, βρέθηκαν μικρές κοιλότητες στο έδαφος 
με στάκτη στο εσωτερικό, οι οποίες φαίνεται πως είχαν χρησιμοποιηθεί για την καύση ασβεστιτικού 
υλικού (Thomas 1995, 88-93). Στη θέση αυτή, στα πλαίσια της πειραματικής κατασκευής κυκλικών 
μονάδων, παρασκευάστηκε ασβέστης με χρήση τοπικής καφκάλλας ως πρώτης ύλης ακολουθώντας 
απλές μεθόδους, οι οποίες πιθανόν να είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την Προϊστορική περίοδο (βλ. 
Παράρτημα 5) (Φωτ. 228-229).

184Κάμινοι ασβέστη της λαϊκής παράδοσης που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι πρόσφατα παρατηρούνται 
στην Αγλαντζιά (Παναγιώτου 1990, 34), στον Ακάμα (Fejfer 1995, 79), στην Αμαθούντα κ.α.

185Για την κατασκευή καμίνων βλ. Thomas (1995, 88-93), Garfinkel (1987, 71), Rollefson (1984, 6), 
Clamer and Kromholz (1982, 259), Khadijah (1971, 107-109), Gibson (1984, 94-102), Adam (1989, 69- 
70) και επίσης Παράρτημα 5.

1860  καθαρός ασβεστόλιθος και γενικά οι ασβεστιτικές εναποθέσεις, όπως η καφκάλλα, είναι πολύ 
κατάλληλα υλικά για την παρασκευή ασβέστη.
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Μετά το τέλος της καύσης, η κάμινος αφήνεται αρκετές μέρες για να κρυώσει. Το προϊόν της 

καμίνου, η καυστική άσβεστος (CaO), είναι πολύ ενεργός (Garfinkel 1987, 71). Αρχικά 

αναμειγνύεται με νερό και αφήνεται να ενυδατωθεί, απελευθερώνοντας θερμότητα σύμφωνα 

με την αντίδραση:

CaO + Η20  Ca(OH)2 + Θερμότητα

Η ανάδευση κατά την προσθήκη νερού γίνεται πάντοτε με τη βοήθεια ράβδου, λόγω της 

υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Το προϊόν 

της ενυδάτωσης του ασβέστη (που καλείται και σβέση) είτε υπό μορφή κονίας είτε υπό μορφή 

πολτού καλείται υδράσβεστος (υδροξείδιο του ασβεστίου: Ca(OH)2). Η σβέση διαρκεί 

περίπου 15 λεπτά. Ακολουθεί προσθήκη νερού για αρκετές μέρες ή βδομάδες (3-6 φορές) και 

προκύπτει το ασβέσπον γάλα. Το προϊόν αυτό είναι ασταθές και πρέπει να διατηρείται κάτω 

από το νερό για να αποφευχθεί η επαφή του με το διοξείδιο του άνθρακα και να επιτευχθεί η 

πλήρης ενυδάτωσή του και η μετατροπή του σε υδροξείδιο. Η υδράσβεστος μπορεί να μείνει 

αποθηκευμένη για μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα πριν να χρησιμοποιηθεί.

Για την παρασκευή κονιάματος, η υδράσβεστος αναμειγνύεται με άμμο, σκόνη ασβεστόλιθου 

ή άλλο αδρανές187 για αύξηση της αντοχής και της σκληρότητας του τελικού προϊόντος, για 

την αποφυγή ρηγματώσεων, καθώς και για αύξηση της ποσότητας του παραγόμενου 

κονιάματος από την ίδια ποσότητα ασβέστη.188 Το τελικό μείγμα που προκύπτει 

χρησιμοποιείται κυρίως ως επίχρισμα σε τοιχοποιίες.

Με την πάροδο του χρόνου, το επίχρισμα χάνει την πλαστικότητά του λόγω εξάτμισης του 

νερού και σκληραίνει λόγω της αντίδρασής του με το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας 

(C 02). Η αντίδραση αυτή οδηγεί στη δημιουργία ανθρακικού ασβεστίου (C aC 03), το οποίο 

έχει ακριβώς την ίδια χημική σύσταση με το αρχικό πέτρωμα. Αυτή η διαδικασία 

επαναδημιουργίας του ανθρακικού ασβεστίου διαρκεί από μερικές μέρες μέχρι μερικούς
189μήνες και εξαρτάται από τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Η τελική 

αυτή αντίδραση είναι η εξής: Ca(OH)2 + C 0 2 -!► C aC 03 + Η20

1870  καθαρός ασβέστης χωρίς την προσθήκη αδρανούς είναι πολύ πορώδης και δεν έχει μεγάλη 
αντοχή.

188Τα ασβεστοκονιάματα που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα για οικοδομικούς σκοπούς είναι μείγματα 
ασβέστη, άμμου και νερού. Για την παρασκευή ενός ασβεστοκονιάματος καλής ποιότητας πρέπει ο 
ασβέστης να διαλυθεί αρχικά στο νερό και στη συνέχεια να προστεθεί η άμμος στο γαλάκτωμα που 
δημιουργείται. Κατά την παρασκευή επιχρισμάτων, για κάθε μέρος ασβέστη (κατ' όγκο) προστίθενται 
1,5, 2 ή 2,5 μέρη άμμου, ενώ για την παρασκευή συνδετικών κονιαμάτων, για κάθε μέρος ασβέστη 
προστίθενται 3, 4 ή 5 μέρη άμμου. Τα πιο κοινά κονιάματα περιέχουν ασβέστη και άμμο σε αναλογία 
1:2. Οι αναλογίες αυτές βοηθούν την πλήρωση των κενών των αδρανών με την απαιτούμενη ποσότητα 
συγκολλητικής ύλης.

189Η πρόσληψη διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να γίνεται αργά και σε παρουσία υγρασίας. Αν η 
διαδικασία ξήρανσης γίνει πολύ γρήγορα, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη αντοχή του τελικού 
επιχρίσματος. Η διαδικασία σκλήρυνσης και η αποφυγή ρωγμών μπορεί να επιτευχθεί με την 
τοποθέτηση διαδοχικών στρωμάτων μικρού πάχους και όχι ενός ενιαίου στρώματος ασβέστη μεγάλου 
πάχους.

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 4. Τα Επ/χρίσματα και Συνδετικά Κονιάματα 213

Λόγω της ομοιότητας της χημικής σύστασης του τελικού προϊόντος (επίχρισμα) με τον αρχικό 

ασβεστόλιθο που χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη για την παρασκευή του, η διάκρισή τους 

δεν μπορεί να γίνει με απλές χημικές αναλύσεις αλλά μόνο με την παρατήρηση της 

κρυσταλλικής τους δομής. Κατά τη δημιουργία του οξειδίου του ασβεστίου (CaO) από τον 

ασβεστόλιθο, στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας καύσης παρατηρείται μια μεγάλη αλλαγή 

στον όγκο, που οδηγεί στο διαμελισμό του ανθρακικού ασβεστίου (C aC 03) σε κόκκους 

μικρότερους από 1 μικρό.190 Όταν ο ασβέστης ενυδατωθεί, δημιουργείται ένα κολλοειδές 

υδροξείδιο και αργότερα, όταν γίνει η ενανθράκωση, παράγεται λεπτόκοκκο ανθρακικό 

ασβέστιο. Έτσι, η κρυσταλλική δομή του τελικού προϊόντος της αντίδρασης διαφέρει από την 

κρυσταλλική δομή του αρχικού πετρώματος (Φωτ. 230-232). Αν η καύση είναι ατελής, τότε 

ένας πυρήνας ασβεστόλιθου παραμένει. Οι διαφοροποιήσεις αυτές της κρυσταλλικής δομής 

μπορούν να διακριθούν μόνο σε πολύ μεγάλες μεγεθύνσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου (και μόνο όταν η ευκρίνεια του δείγματος και του οργάνου το επιτρέπει) και δεν 

μπορούν να προσδιοριστούν εύκολα με το πετρογραφικό μικροσκόπιο.

Παρόλο που η διάρκεια σκλήρυνσης των επιχρισμάτων ασβέστη για απόκτηση των τελικών 

ιδιοτήτων και αντοχών τους είναι σχετικά μεγάλη σε σύγκριση με τη γύψο, ο ασβέστης 

χρησιμοποιείται γενικά ευρύτερα λόγω των διαφόρων πλεονεκτημάτων του έναντι της γύψου, 

όπως είναι η διατήρησή του σε υγρό περιβάλλον, η μεγαλύτερη σκληρότητα και αντοχή του 

και η μεγάλη διάρκεια ζωής του.

4.1.3.1.2. "Υδραυλική άσβεστος"

Υδραυλικότητα καλείται η ικανότητα πήξης, σκλήρυνσης και αντοχής ενός κονιάματος σε υγρό 

περιβάλλον ή κάτω από την επιφάνεια του νερού. Κατά την αρχαιότητα, τα υδραυλικά 

κονιάματα παρασκευάζονταν με την ανάμειξη ασβέστη με κονιορτοποιημένα υλικά πυριτικής ή 

αργιλοπυριτικής σύστασης (πουζολάνες ή κεραμικά).

Πουζολάνες είναι είτε φυσικά πυροκλαστικά υλικά από ηφαιστειογενείς πηγές, με μεγάλη 

περιεκτικότητα σε πυριτικά ορυκτά, είτε τεχνητά υλικά που λαμβάνονται μετά από θερμική 

κατεργασία αργιλοπυριτικών συστατικών. Φυσικές πουζολάνες αποτελούν η ηφαιστειακή 

στάκτη και η ηφαιστειακή σκόνη, ενώ τεχνητή πουζολάνη αποτελεί η ψημένη άργιλος 

(κεραμίδια, οπτόπλινθοι, όστρακα) σε κονιορτοποιημένη μορφή. Από ορυκτολογική άποψη 

τόσο οι φυσικές όσο και οι τεχνητές πουζολάνες αποτελούνται κυρίως από άμορφο οξείδιο 

του πυριτίου καθώς επίσης και από κρυστάλλους χαλαζία, καολινίτη, μαγνητίτη, ιλλίτη, 

πλαγιόκλαστου κ.ά.

Οι πουζολάνες, ενώ από μόνες τους δεν έχουν συνδετικές ιδιότητες, όταν κονιορτοποιηθούν 

με την παρουσία νερού ή υγρασίας αντιδρούν με τον ασβέστη σε κανονικές θερμοκρασίες 

(Κορωναίος 1985, 34). Αρχικά, μόνο ένα τμήμα των πουζολάνων είναι δραστικό, ενώ με την

190Ένα μικρό αντιστοιχεί σε 1 μ. Χ10'6.
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πάροδο του χρόνου και την επίδραση του ασβέστη ενεργοποιείται και το υπόλοιπο τμήμα 

που αρχικά ήταν αδρανές (Ευσταθιάδης 1978, 21).

Το ενεργό οξείδιο του πυριτίου που περιέχεται στις πουζολάνες, το οποίο βρίσκεται σε 

άμορφη κατάσταση, αντιδρά με το υδροξείδιο του ασβεστίου στην παρουσία νερού και 

διαμορφώνει σταθερές ένυδρες ασβεστοπυριτικές ενώσεις, οι οποίες έχουν υδραυλικές 

ιδιότητες (Neville 1973, 72' Ashurst and Ashurst 1990α, 6). Εκτός από το ενεργό οξείδιο του 

πυριτίου, οι πουζολάνες μπορεί να περιέχουν και ενεργό οξείδιο του αλουμινίου, το οποίο και 

πάλι σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργεί ένυδρες υδραυλικές ενώσεις. Εκτός από τα 

οξείδια του πυριτίου και του αλουμινίου, τα οξείδια του σιδήρου που περιέχονται στις 

πουζολάνες ενισχύουν την αντοχή και τη σταθερότητα του επιχρίσματος. Οι αντιδράσεις των 

οξειδίων του σιδήρου διαφέρουν από τις καθαρές πουζολανικές αντιδράσεις και γίνονται με 

βραδύ ρυθμό. Η ανάπτυξη δηλ. της υδραυλικότητας λόγω της παρουσίας τους γίνεται 

σταδιακά με την πάροδο μηνών και χρόνων κάτω από συνήθεις συνθήκες. Τα κονιάματα που 

παρασκευάζονται από ανάμειξη ασβέστη με διάφορα είδη πουζολάνων (ηφαιστειακής γης ή
* 191 ,κεραμικών) αποτελούν ουσιαστικά μια μορφή σκυροδέματος - τσιμέντου (Ευσταθιαδης 

1978, 19).

Τα υδραυλικά πρόσθετα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των ιδιοτήτων των ασβεστούχων 

επιχρισμάτων, τη μείωση των ρηγματώσεων και την αύξηση της αντοχής τους στην υγρασία, 

με την αύξηση του συντελεστή υδατοπερατότητας (Domaslowski 1996, 1529-1533). ΓΓ αυτό 

τα υδραυλικά κονιάματα είναι ιδανικά για κατασκευές που χρειάζονται προστασία από την 

υγρασία και το νερό.

4.1.3.2. Γύψος

Γύψος ονομάζεται το φυσικό ορυκτό το οποίο αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από ένυδρο 

θειικό ασβέστιο και έχει χημικό τύπο C aS04.2H20 .192 Στη φύση η γύψος εμφανίζεται είτε ως 

πέτρωμα είτε ως χώμα (βλ. Κεφάλαιο 1: 1.1.2.3). Στη δεύτερη περίπτωση δεν έχει τόσο 

καθαρή σύσταση.

Τα επιχρίσματα γύψου παρασκευάζονται με τρόπο παρόμοιο με εκείνο του ασβέστη. Η 

διαδικασία στην περίπτωση αυτή είναι απλούστερη και οι απαιτούμενες θερμοκρασίες 

χαμηλότερες. Κατά τη διάρκεια της καύσης, με την ανύψωση της θερμοκρασίας στους 100-

191Η παρασκευή του τσιμέντου διαφέρει από την παρασκευή των υδραυλικών κονιαμάτων. Το τσιμέντο 
παρασκευάζεται από ασβεστόλιθους που περιέχουν, εκτός από ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο, 
υψηλό ποσοστό αργίλου. Η ανύψωση της θερμοκρασίας πάνω από τους 900°C οδηγεί σε σύνθετες 
χημικές αντιδράσεις. Δημιουργούνται έτσι υδραυλικές ενώσεις λόγω της αποσύνθεσης των ανθρακικών 
και της αντίδρασης με τα αργιλικά υλικά. Πάνω από τους 1000°C δημιουργούνται ένυδρες 
ασβεστοπυριτικές και αργιλοπυριτικές ενώσεις. Ενώ για την παρασκευή τσιμέντου από ασβεστόλιθους 
με σημαντική περιεκτικότητα αργίλου απαιτούνται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αν γίνει χρήση 
πουζολάνων οι αντιδράσεις για την παραγωγή υδραυλικών ενώσεων γίνονται σε χαμηλές θερμοκρασίες 
(Ashurst and Ashurst 1990α, 7-8).
192  '  '  r  rΟι αναλογίες των επιμερους συστατικών στοιχείων της καθαρής γύψου είναι: SO3: 46.5%, CaO: 
32.6%, Η20: 20.9%.
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190°C, η γύψος αποβάλλει νερό παράγοντας ημιανυδρίτη γύψου (CaS041/2H20  ), σύμφωνα 

με την αντίδραση: C aS04.2H20 C aS041/2H20 + 3/2 Η20

Η καύση πετρωμάτων γύψου στην αρχαιότητα γινόταν πιθανόν μέσα σε κοιλότητες του 

εδάφους, σε ανοικτή φωτιά λόγω των χαμηλών απαιτούμενων θερμοκρασιών (Adam 1989, 

69-70).193 Το πέτρωμα τεμαχιζόταν σε κατάλληλα μεγέθη, έτσι ώστε η αποσύνθεση να γίνεται 

ευκολότερα, και στη συνέχεια αναμειγνυόταν με την καύσιμη ύλη (ξύλα). Σε μερικές 

περιπτώσεις τα τεμάχια γύψου τοποθετούνταν με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται ένα 

είδος θαλάμου. Η καύση διαρκούσε από 1 μέχρι 3 ώρες. Η μη ελεγχόμενη καύση είχε συχνά 

ως αποτέλεσμα την ανύψωση της θερμοκρασίας πάνω από τους 200°C και τη δημιουργία 

άνυδρης γύψου C aS04 194

Όταν το προϊόν καύσης αναμειχτεί με νερό, προσλαμβάνει εκ νέου το νερό που είχε 

προηγουμένως αποβάλει και επανέρχεται στον αρχικό χημικό του τύπο σύμφωνα με την 

αντίδραση: C aS041/2H20  + 3/2 Η2Ό ·> C aS04.2H20 . ΓΓαυτό και η διάκριση μεταξύ των 

επιχρισμάτων και των πετρωμάτων γύψου δεν μπορεί να γίνει με χημικές αναλύσεις αλλά 

μόνο με την παρατήρηση της μικροκρυσταλλικής τους δομής σε μεγάλη μεγέθυνση, με τη 

βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (Φωτ. 233-234). Το τελικό προϊόν της ενυδάτωσης έχει 

πολύ χαρακτηριστική κρυσταλλική μικροδομή και αποτελείται από ένα πλέγμα από λεπτούς 

καλοσχηματισμένους βελονοειδείς κρυστάλλους (Φωτ. 234.1). Η στενή σύνδεση των 

κρυστάλλων αυτών δημιουργεί τη συνοχή στο ενυδατωμένο υλικό (Kingery e ta i 1988, 221).

Τα επιχρίσματα γύψου, παρόλο που παρασκευάζονται εύκολα, έχουν γενικά περιορισμένη 

χρήση στην αρχιτεκτονική. Σκληραίνουν πολύ γρήγορα (5-30 λεπτά)195 και έχουν μεγάλη 

ευπάθεια στην υγρασία, γιατί διαβρώνονται και διαλύονται στο νερό. Ένα επίχρισμα γύψου 

καλύτερης ποιότητας και πιο σκληρό μπορεί να αποκτηθεί με ψήσιμο σε υψηλότερη 

θερμοκρασία, λόγω της διαφορετικής κρυσταλλικής δομής που αναπτύσσεται (Κορωναίος

,93Δυστυχώς, δε βρέθηκαν στο νησί κάμινοι γύψου που να μπορούν να χρονολογηθούν στην 
Προϊστορική περίοδο. Μια κάμινος κυκλικής κάτοψης, εσωτερικής διαμέτρου 2,25 μ. και εξωτερικής 
3,05 μ., κατασκευασμένη μέσα σε μια κοιλότητα του εδάφους, με τοίχους από ωμόπλινθους, ήρθε στο 
φως στο Κίνον-Καθαρή και φαίνεται πως ανήκε στην Πρωτογεωμετρική περίοδο ή πιθανότερα στα 
φοινικικά στρώματα. Τα τεμάχια ψημένης γύψου που παρατηρήθηκαν στο εσωτερικό της 
■υποδηλώνουν τη χρήση της ως καμίνου παρασκευής γύψου, ενός υλικού που είχε ευρεία χρήση, 
ιδιαίτερα κατά τη φοινικική περίοδο (Karageorghis and Demas 1985, 156).

194Κατά τη διαδικασία καύσης της γύψου παράγονται διαφορετικά προϊόντα ανάλογα με τη 
θερμοκρασία και την πίεση όπως ημιανυδρίτης, διαλυτός ανυδρίτης και αδιάλυτος ανυδρίτης. Μεταξύ 
190-220°C δημιουργείται ο τεχνητός ή διαλυτός ανυδρίτης, πάνω από τους 300°C ο αδιάλυτος 
ανυδρίτης, μεταξύ 500-600°C ο τεχνητός αδιάλυτος ανυδρίτης (νεκρά γύψος), μεταξύ 600-700°C ο 
βραδύπηκτος ανυδρίτης (πήζει σε 30 λεπτά μέχρι 24 ώρες) και στους 1000°C η τραχεία γύψος μαζί με 
οξείδιο του ασβεστίου (CaO). Όταν η καύση γίνεται υπό πίεση (0,2-0,3 Mpa), τότε δημιουργείται γύψος 
με μεγαλύτερους κρυστάλλους, χαμηλότερη ευπάθεια στην υγρασία και μεγαλύτερη αντοχή. Ένα 
επίχρισμα γύψου αποτελείται σε μερικές περιπτώσεις από τρεις διαφορετικές χημικές ενώσεις: ένυδρο 
θειικό ασβέστιο (γύψος), ημιανυδρίτη και ανυδρίτη γύψου. Οι διαφορετικές αναλογίες στις οποίες 
παρατηρούνται τα τρία αυτά συστατικά καθορίζουν τις ιδιότητες του επιχρίσματος (Κορωναίος 1985, 
37-39· Ashurst and Ashurst 1990α, 27-28).

195Για επιβράδυνση της σκλήρυνσης της γύψου και για εξασφάλιση περισσότερου χρόνου 
επεξεργασίας της επιφάνειας χρησιμοποιούνται επιβραδυντές όπως κερατίνη, άμμος και κάποτε 
ασβέστης (Ashurst and Ashurst 1990α, 28).
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1985, 39). Οι κρύσταλλοι του τελικού προϊόντος στην περίπτωση αυτή είναι λιγότερο 

βελονοειδείς και κάποτε πλακοειδείς (Gourdin and Kingery 1975, 144) (Φωτ. 234-235).

Διάφορα είδη επιχρισμάτων και συνδετικών κονιαμάτων παράγονται επίσης με συνδυασμό 

των προαναφερθέντων υλικών, όπως για παράδειγμα ανάμειξη ασβέστη με γύψο ή ανάμειξη 

ασβέστη με πηλό κ.ά. και έχουν ανάλογες φυσικές και χημικές ιδιότητες.

4.2. Πληροφορίες που απορρέουν απο τις ανασκαφικές αναφορές

Οι πληροφορίες για τα επιχρίσματα και τα κονιάματα που απορρέουν από τις ανασκαφικές 

αναφορές δεν είναι ιδιαίτερα ακριβείς. Σπάνια γίνεται σαφής αναγνώριση του τύπου του 

επιχρίσματος που χρησιμοποιείται, ενώ συχνά η περιγραφή περιορίζεται σε απλή αναφορά 

για την ύπαρξη επιχρίσματος ή συνδετικού κονιάματος.

4.2.1. Επιχρίσματα

4.2.1.1. Γενικές πληροφορίες για τα επιχρίσματα

Με επίχρισμα καλύπτονταν οι τοιχοποιίες από λίθους και ωμόπλινθους, τα πατώματα καθώς 

και άλλες βοηθητικές κατασκευές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των οικοδομών.

Οι τοίχοι από αργολιθοδομή και ωμόπλινθους καλύπτονταν σχεδόν κατά κανόνα εξωτερικά με 

επίχρισμα για ενίσχυση της τοιχοποιίας και για προστασία από πιθανές φθορές λόγω 

καιρικών συνθηκών (αυξομείωση θερμοκρασίας, αέρας) και ιδιαίτερα από το νερό και την 

υγρασία. Οι τοίχοι συχνά επιχρίονταν και στο εσωτερικό, όχι μόνο για λόγους ενίσχυσης και 

προστασίας αλλά και για βελτίωση της εμφάνισής τους με την επίτευξη μιας πιο ομοιόμορφης, 

ενιαίας εσωτερικής επιφάνειας. Παραδείγματα ύπαρξης επιχρίσματος τόσο στο εσωτερικό 

όσο και στο εξωτερικό μέτωπο τοίχων παρατηρούνται από τη Νεολιθική περίοδο 

(Καλαβασός- Τέντα. Todd 1987, 34, 35, 132, 139, 157).

Στα προϊστορικά χρόνια, οι τοιχοποιίες επιχρίονταν πιθανόν με το χέρι, σε διαδοχικά συνήθως 

στρώματα, μικρού πάχους, για αποφυγή κατάρρευσης του επιχρίσματος από το ίδιο του το 

βάρος. Ακολουθούσε λείανση και στίλβωση της τελικής επιφάνειας με το χέρι ή με χρήση ενός 

κατάλληλου λίθινου εργαλείου. Έτσι επιτυγχανόταν εξομάλυνση του επιχρίσματος και άνοδος 

στην επιφάνεια των πιο λεπτόκοκκων στοιχείων (συνήθως των αργιλικών). Αυτή η λείανση 

βοηθούσε επίσης στην πλήρωση των κενών και των ανωμαλιών της τοιχοποιίας.

Από τις πρωιμότερες περιόδους της Προϊστορίας, τα δάπεδα του εσωτερικού των οικών 

όπως και των εξωτερικών χώρων ήταν κατά κανόνα επιχρισμένα (Χοιροκοιτία: Le Brun 1989, 

31' ό.π. 1994, 53). Μερικά είχαν ανώμαλη επιφάνεια, ενώ τα περισσότερα ήταν πολύ 

προσεγμένα, είχαν συνήθως μεγάλο πάχος και αποτελούνταν από διαδοχικά στρώματα 

επιχρίσματος.

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 4. Τα Επιχρίσματα και Συνδετικά Κονιάματα 217

Το επίχρισμα της τοιχοποιίας κατά τη Νεολιθική περίοδο αποτελούσε συνήθως συνέχεια της 

επίστρωσης του δαπέδου (Χοιροκοιτία, Αττ.Ανδρζας-Κάστρος). Στο κατώτερο μέρος της 

τοιχοποιίας, στο σημείο σύνδεσης του κατακόρυφου τοίχου με το οριζόντιο δάπεδο 

ετοποθετείτο σειρά από βότσαλα, για να διευκολυνθεί και ομαλοποιηθεί η ένωση του τοίχου 

με το έδαφος και για ευκολότερη καμπύλωση του επιχρίσματος του τοίχου. Αυτή η κατασκευή 

με βότσαλα γύρω από τη βάση του κτιρίου είχε επίσης ως αποτέλεσμα την υδατοστεγανότητα 

του χώρου (ό.π. 1984, 28). Η ίδια τεχνική τοποθέτησης στη βάση τοίχων σειράς από πέτρες 

ανάμεικτες με χώμα χρησιμοποιήθηκε και κατά τη Χαλκολιθική περίοδο (Ερήμη: Dikaios and 

Stewart 1962, 115' Dikaios 1936, 24). Σε μια περίπτωση, στην Κισσόνεργα-Μοσφιλια, η βάση 

ενός τοίχου επενδύθηκε με πλάκες πλάγια τοποθετημένες, οι οποίες ήταν και πάλι 

επιχρισμένες (Thomas 1995, 45-46).

Ιδιαίτερη προσοχή διδόταν από τη Νεολιθική περίοδο στο επίχρισμα των περιθυρωμάτων 

των ανοιγμάτων. Στην Καλαβασό- Τέντα οι κάθετες επιφάνειες των ανοιγμάτων καθώς και η 

οριζόντια ποδιά των παραθύρων έφεραν επίχρισμα, συχνά σε διαδοχικά στρώματα. 

Επιχρισμένες ήταν και οι κατακόρυφες παραστάδες των παραθύρων στη Χοιροκοιτία (Le 

Brun 1994, 55). Επίχρισμα έφεραν επίσης και οι πλευρικές επιφάνειες των κογχών που 

παρατηρήθηκαν σε τοίχους κυκλικών μονάδων. Τέτοια παραδείγματα βρέθηκαν στην 

Καλαβασό- Τέντα(S.55: Todd 1987, 39-40) και στη Χοιροκοιτία (Le Brun 1989, 32).

Εκτός από τις τοιχοποιίες και τα πατώματα, από επιχρίσματα καλύπτονταν και άλλες 

κατασκευές όπως αντηρίδες, πεσσοί (Χοιροκοιτία: Le Brun 1994, 58' 0 . 77: 1984, 30' 

Καλαβασός- Τέντα: Todd 1987, 41, 101),196 θρανία (Καλαβασός- Τέντα: Todd 1987, 71 

Έγκωμη: Dikaios 1969, 193), κατώφλια (Χοιροκοιτία: Le Brun 1994, 57), εστίες (Χοιροκοιτία: 

ό.π., 116 εικ. 39, 117 εικ. 40' Μαρκί-/4Λίύι//σ.· Frankel and Webb 1993, 45' ΑΚάμτχρα-Μοΰττες. 

Coleman et a i 1996, 28' Αλάμπρα-/4σ77)σσ)//7.· Gjerstad 1926, 23' Καλοψίδα: ό.π., 33' 

Καλαβασός-'/!)/. Δημήτριος. South 1982, 65), λαξευτές λεκάνες και κοιλότητες στο έδαφος 

(Χοιροκοιτία: Le Brun 1994, 121 εικ.42 Μαρκ\-Αλώνια: Frankel and Webb 1992, 36' ό.π. 

1996, 56' Σωτήρα-Καμινούδκια. Swiny 1989, 20), κανάλια νερού (Καλαβασός-Άγ. Δημήτριος. 

South 1984β, 17) κ.ά.

4.2.1.2. Επιχρίσματα από πηλό

4.2.1.2.1. Επιχρίσματα τοίχων από αργολιθοδομή και πελεκητή πέτρα

Αναφορά σε επιχρίσματα από αργιλικό κυρίως πηλό γίνεται σε πολλές προϊστορικές θέσεις. 

Στην Καλαβασό- Τέντα αναφέρεται η χρήση επιχρισμάτων από πηλό στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό μέτωπο των τοιχοποιιών (Todd 1987, 64, 76, 160, 164' ό.π. 1978, 171). Στη 

Χοιροκοιτία χρησιμοποιήθηκε λεπτόκοκκος πηλός με άχυρο, στο εσωτερικό μέτωπο τοίχων

196 ,Στη Χοιροκοιτία οι εγκοπες στο άνω μέρος των πεσσών της οικίας S.117 ήταν επίσης προσεκτικά 
επιχρισμένες, πράγμα που υποδηλώνει πως οι εγκοπές αυτές δεν εξυπηρετούσαν τη στήριξη δοκαριού 
όπως αρχικά είχε προταθεί (Le Brun 1989, 33).
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και σε πεσσούς. Στον οικισμό αυτόν παρατηρείται συχνά χρήση επιχρίσματος άσπρου- 

κρεμώδους χρώματος και σε μερικές περιπτώσεις ύπαρξη δύο διαδοχικών στρωμάτων 

πηλού, ο οποίος περιείχε κάποτε και βότσαλα. Το πρώτο είχε πάχος 0,02 περίπου μ. και το 

δεύτερο ήταν λεπτότερο και πιο λεπτόκοκκο (Dikaios 1953, 125, 201). Στον Απ. Ανδρέα- 

Κάστρος αναφέρεται χρήση αργιλικού επιχρισμάτος, πάχους 0,01-0,02 μ. και κάποτε 0,07 ή 

0,01 μ. στο εσωτερικό μέτωπο τοιχοποιίας (Le Brun 1981, 17). Στον Άγ. Επ\κττ\ΐο-Βρύση 

βρέθηκαν επιχρίσματα από πηλό, ανάμεικτο κάποτε με επίπεδες πέτρες ή βότσαλα, κυρίως 

στο εσωτερικό και κάποτε και στο εξωτερικό μέτωπο των τοίχων (Peltenburg 1972, 5' ό.π. 

1982α, 25-26’ ό.π. 1982β, 96).

Κατά τη Χαλκολιθική εποχή γινόταν συχνά χρήση ποικίλων επιχρισμάτων, μερικά από τα 

οποία παρασκευάζονταν από ανάμειξη χώματος με χαβάρα και κονιορτοποιημένη καφκάλλα 

(Thomas 1995, 45). Στην Κισσόνεργα-Μοσφίλια παρατηρήθηκαν επιχρίσματα από άσπρη 

άργιλο και κόκκινο πηλό (ό.π.). Στη ί\ί\χτχα-Λάκκουςαναφέρεται χρήση επιχρίσματος τοίχων 

από άσπρο πηλό, κάποτε ανάμεικτο με βότσαλα, με συνολικό πάχος 0,10 ή και 0 ,14μ., 

καθώς και χρήση μπεντονιτικού αργίλου, υλικού με υδατοστεγείς ιδιότητες (Peltenburg et a l 

1985, 229).

Στην Αλάμπρα-Μούττες, στα πιο καλοδιατηρημένα δωμάτια, βρέθηκαν επιχρίσματα από 

αργιλικό υλικό στις κατώτερες επιφάνειες των τοίχων (νοτιοανατολικό μέτωπο του τοίχου ΑΕ 

του κτιρίου III, τοίχος Ζ του κτιρίου V, τοίχοι D, G, C του δωματίου 7 του κτιρίου I, τοίχοι των 

δωματίων 2 και 3). Τα επιχρίσματα από πηλό ήταν ανοικτού καφέ χρώματος και αδρής υφής 

(Φωτ. 236). Το επίχρισμα ετοποθετείτο σε διαδοχικές στρώσεις, πάχους 0,01-0,02 μ., και η 

τελική του επιφάνεια λειαινόταν (Coleman et al. 1996, 25, 40, 42).

Επιχρίσματα από αργιλικό υλικό βρέθηκαν επίσης σε τοιχοποιίες στην Καλοψίδα (Gjerstad 

1926, 29), στο Κούριον-Παμπούλα (Weinberg 1983, 9, 34), στη Μόρφου- Τούμπα του 

Σκούρου (Vermeule and Wolsky 1990, 50), στο ΔάΚ\-Αμπελερή (Gjerstad eta/. 1935, 479) και 

στη Μύρτου-Πηγάδες (Du Plat Taylor et a! 1957, 10). Για την Καλοψίδα γίνεται αναφορά σε 

ανάμειξη πηλού με λεπτόκοκκη άμμο, για παρασκευή επιχρισμάτων που κάλυπταν είτε και τα 

δύο μέτωπα τοίχων είτε μόνο το εσωτερικό (Gjerstad 1926, 29).

Στο Κίτιον, όλοι σχεδόν οι τοίχοι από αργολιθοδομή, τα θεμέλια των τοίχων από πελεκητή 

πέτρα και το αμυντικό τείχος αναφέρεται πως ήταν επιχρισμένα (Karageorghis and Demas 

1985, 15, 16, 17, 34, 52, 53, 71). Στην Έγκωμη βρέθηκε επίχρισμα σε αρκετούς τοίχους από 

αργολιθοδομή (Dikaios 1969, 36, 91, 92, 192, 196, 207). Σε ορισμένα σημεία το επίχρισμα 

είχε πάχος 0,05 μ. (ό.π., 154, 211).

Ένα ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι το κατά πόσον η τοιχοποιία της πελεκητής 

πέτρας καλυπτόταν με επίχρισμα. Επίχρισμα από πηλό έχει εντοπιστεί από τον Π. Δίκαιο στο 

κατώτερο μέρος του εσωτερικού μετώπου των ορθοστατών του Ash/ar Building στην Έγκωμη 

(τοίχοι 3, 9: Dikaios 1969, 180-181) (Σχ. 287), αλλά πιθανόν το επίχρισμα αυτό ανήκε στην 

περίοδο επαναχρησιμοποίησης των ορθοστατών (Hult 1983, 17). Επίχρισμα έχει επίσης
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βρεθεί και σε τοιχοποιία πελεκετής πέτρας στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (προφορική μαρτυρία 

του P. Astrom στις 27/9/96).197

Τα επιχρίσματα από πηλό είχαν συνήθως είτε κόκκινο χρώμα (Έγκωμη: Dikaios 1969, 36 

Κίτιον: Karageorghis and Demas 1985, 15, 52' Μύρτου-Πηγάδες. Du Plat Taylor et al. 1957, 

10) είτε ήταν πιο ανοικτόχρωμα: άσπρου χρώματος (Αλάμπρα-Μούττες. Coleman et at. 1996, 

25' Έγκωμη: Dikaios 1969, 92) ή κιτρινωπού (Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου. Vermeule and 

Wolsky 1990, 50), ανάλογα με τη σύσταση του χώματος που χρησιμοποιήθηκε για την 

παρασκευή τους.

4.2.1.2.2. Επιχρίσματα τοίχων από ωμόπλινθους

Οι τοιχοποιίες από ωμόπλινθους ήταν κατά κανόνα επιχρισμένες. Επιχρίσματα σε 

ωμόπλινθους αναφέρονται στην Καλαβασό- Τέντα (Todd 1987, 90, 150), στον Απ. Ανδρέα- 

Κάστρος (Le Brun 1981, 15), στην ΑΚάμττρα-Μούττες (Coleman eta/. 1996, 25), στο Απλίκι- 

Καραμάλος (Du Plat Taylor 1952, 148), στο Κούρχον-Παμπούλα (Weinberg 1983, 55), στη 

Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου (Vermeule and Wolsky 1990, 61), στο Μαρώ^χ-Βούρνες 

(Cadogan 1986, 43' ό.π. 1992, 53, πίν. ΙΧ:2), στην Γ\(ιΚα-Κοκκινόκρεμμος (Dikaios 1971, 

905), στο Κίτιον (Karageorghis and Demas 1985, 36, 71), στην Έγκωμη (Dikaios 1969, 211, 

516' Courtois et a/. 1986, 22-23), σε τοίχους από pis£ στη Μύρτου-Πηγάδες (Du Plat Taylor 

eta/. 1957, 22) κ.α.

Στο Κίτιον, η ανωδομή από ωμόπλινθους βρισκόταν σε εσοχή 0,03 μ. από την κατακόρυφη 

επιφάνεια της πελεκητής πέτρας του κατώτερου τμήματος της τοιχοποιίας (Σχ. 288). Η εσοχή 

αυτή σύμφωνα με τον Ο. Callot (Karageorghis and Demas 1985, 174) εξυπηρετούσε την 

καλύτερη στήριξη του επιχρίσματος που κάλυπτε την ανωδομή από ωμόπλινθους.

Στην Έγκωμη, σε μερικές τοιχοποιίες από ωμόπλινθους, παρατηρήθηκε η ύπαρξη δύο 

διαδοχικών στρωμάτων πηλού, ενός μεγάλου πάχους από κόκκινο πηλό και ενός δεύτερου 

επιφανειακού λεπτότερου επιχρίσματος, ανοικτού γκρίζου χρώματος, το οποίο περιείχε και 

λεπτοκομμένο άχυρο. Το συνολικό πάχος του επιχρίσματος ήταν 0,10 μ. (Dikaios 1969, 95).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τελική επεξεργασία των ωμόπλινθων που βρέθηκαν στη 

Μάα-Παλαιόκαστρο. Σε μερικές μόνο περιπτώσεις οι τοίχοι από ωμόπλινθους (στο εσωτερικό 

του κτιρίου III) έφεραν ένα ενιαίο στρώμα επιχρίσματος, πάχους 0,02-0,025 μ., το οποίο ήταν 

επεξεργασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε η τοιχοποιία να εμφανίζει όψη δόμησης σε διαδοχικές

197Το ερώτημα της πιθανής κάλυψης με επίχρισμα των λαξευτών προσόψεων των κτιρίων της 
Μινωικής Κρήτης και του Ακρωτηρίου της Θήρας εξετάζεται από τον J.W. Shaw (1973, 107-109) και 
την Κ. Παλυβού (1988, 144). Ο J.W. Shaw αντικρούει τις παλαιότερες απόψεις για ολική κάλυψη της 
επιφάνειας των τοιχοποιιών και καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι λαξευτές προσόψεις των κτιρίων 
ήταν κατά κανόνα ακάλυπτες. Σε μερικές μόνο περιπτώσεις, όταν γινόταν χρήση πέτρας υποδεέστερης 
ποιότητας, η τοιχοποιία καλυπτόταν με ένα λεπτό στρώμα επιχρίσματος. Πιο συχνά, ένα παχύ στρώμα 
επιχρίσματος ετοποθετείτο μόνο γύρω από τους αρμούς, δημιουργώντας διακοσμητικές ταινίες. Η 
τελευταία αυτή μέθοδος ακολουθήθηκε σύμφωνα με την Κ. Παλυβού (1988, 144) και στο Ακρωτήρι της 
Θήρας.
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στρώσεις (Karageorghis and Demas 1988, 96-97, ττίν. XVIII:2, XXIV:3).198 Ο πιο 

συνηθισμένος τρόπος επεξεργασίας της εξωτερικής επιφάνειας των ωμόπλινθων στη Μάα 

ήταν η κάλυψη με επίχρισμα, όλων των επιφανειών εκτός της κάτω, κάθε ωμόπλινθου 

ξεχωριστά, χωρίς τη δημιουργία ενός ενιαίου στρώματος κάλυψης της τοιχοποιίας. Οι 

ωμόπλινθοι έφεραν ένα λεπτό αραιωμένο στρώμα επιχρίσματος, παρόμοιας σύστασης με τις 

ίδιες τις ωμόπλινθους (ό.π., 42). Στις εξωτερικές επιφάνειές τους το επίχρισμα αυτό ήταν 

μεγαλύτερου πάχους. Η απουσία επιχρίσματος από την κάτω επιφάνειά τους υποδηλώνει 

πως οι ωμόπλινθοι επιχρίονταν μετά την τοποθέτησή τους (ό.π., 95-97).

4.2.1.2.3. Ε  π/χρίσματα πατωμάτω ν - Δ άπεδα

Επίστρωση δαπέδων με χρήση πηλού εμφανίζεται στο εσωτερικό οικιών και σε εξωτερικούς 

χώρους από τη Νεολιθική περίοδο (Todd 1987, 45-46). Το επίχρισμα από πηλό κατά τη 

διάρκεια της ξήρανσής του συμπιεζόταν συχνά με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων. Γι' αυτό 

και συχνά γίνεται αναφορά σε δάπεδα από πατημένη γη. Η χρήση αργίλου με χαμηλή 

περιεκτικότητα υγρασίας είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σκληρών δαπέδων, καλής 

ποιότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής.

Τέτοια παραδείγματα επίστρωσης δαπέδων από πηλό παρατηρήθηκαν κυρίως σε οικισμούς 

της Νεολιθικής και Χαλκολιθικής περιόδου όπως στην Καλαβασό- Τέντα (Todd 1987, 45' ό.π. 

1978, 171), στη Χοιροκοιτία (Dikaios and Stewart 1962, 7' Dikaios 1953, 21-23), στην Πέτρα 

του Λιμνίτη (Gjerstad et a ! 1934, 4, 6), στον Άγ. Επίκτητο-£?/9ίΛ7/7 (Peltenburg 1982β, 42), 

στη Σωτήρα- Τετπτές (Dikaios 1961, 79), στην Καντού-Κουφόβουνος (1\Λαντζουράνη 1994, 

16), στην Ερήμη (Dikaios and Stewart 1962, 116' Dikaios 1936, 24), στην Κισσόνεργα- 

Μοσφίλια(Peltenburg etal. 1986, 34) και στη Αίρπα-Λάκκους (ό.π. 1985, 229), ως επίσης σε 

οικισμούς της Πρώιμης, Μέσης και Ύστερης Χαλκοκρατίας όπως στο Μαρκ\-Αλώνια (Frankel 

and Webb 1994, 54), στην Αλάμπρα-Μούττες (Coleman et al. 1996, 37), στην Καλοψίδα 

(Gjerstad 1926, 29), στους Νικολήδες (ό.π., 45), στο ΔάΚ\-Αμπελερή (Gjerstad et al. 1935, 

490), στο Ατ\Κ\κ\-Καραμάλος (Du Plat Taylor 1952, 144), στο Κοΰρ\ον-Παμπούλα (Wienberg 

1983, 55), στη Μύρτου-Πηγάδες (Du Plat Taylor et aI. 1957, 218), στην Καλαβασό-VIk- 

Δημήτριος (South 1980, 33, 37' ό.π. 1982, 64' ό.π. 1983, 102' South στο Todd 1982, 58), 
στην Έγκωμη (Dikaios 1969, 23, 24, 52, 53, 58, 60-61, 164) και στο Κίτιον (Karageorghis and 

Demas 1985, 25, 51).

Επιστρώσεις δαπέδων με χρήση αργίλου και κάποτε πρασινωπού μπετονιτικού υλικού 

αναφέρονται στην Κισσόνεργα-Μοσφίλια και στη Αί\π\α-Λάκκους (Peltenburg et al. 1985, 

229' Thomas 1995, 42-43). Στην Κ\σσόνζργα-Μοσφίλια παρατηρήθηκε ένα παράδειγμα 

(Β1547) μιας πολύ συμπαγούς επίστρωσης δαπέδου από πηλό, χωρίς ίχνη διάβρωσης, το 

οποίο υποδηλώνει πολύ καλή γνώση του τρόπου χρήσης του πηλού (Thomas 1995, 43).

198 ,Παρομοιο φαινόμενο διαμόρφωσης επιχρισμάτων με τη δημιουργία αρμών για μίμηση όψης από 
πελεκητή πέτρα παρατηρείται και στη μινωική Κρήτη (Shaw 1973, 216).
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Σε μερικά επιχρίσματα από πηλό αναφέρεται η παρουσία μερικών πρόσθετων υλικών όπως 

άμμος (Έγκωμη: Dikaios 1969, 29), βότσαλα (Νε\ιττα-Λάκκους Baird στο Peltenburg et a l 

1985, 22' Νιτοβίκλα: Sjoqvist στο Gjerstad et al. 1934, 385), χαλίκια (Καλοψίδα: Gjerstad 

1926, 29' ί\άΚ\-Αμπελερή. Gjerstad et a l 1935, 490' Νιτοβίκλα: Sjoqvist στο Gjerstad et al. 

1934, 385), μικρές πέτρες (Χαλά Σουλτάν Τεκκέ: Frizel στο Astrom et a l 1977, 43), όστρακα 

(Καλαβασός-Άγ. Δημήτριος. South 1980, 37' Έγκωμη: Dikaios 1969, 37), στάκτη και 

περιττώματα ζώων (Καλαβασός- Τέντα: Todd 1987, 106), κοχύλια (Απ. Ανδρζας-Κάστρος. Le 

Brun 1981, 17^ και φυτικά κατάλοιπα όπως άχυρο (Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου. Vermeule 

and Wolsky 1990, 36, 106' Έγκωμη: Dikaios 1969, 95) και χόρτα (Άγ. Ετ\\κτΓ\τος-Βρύση: 

Peltenburg 1982β, 42).

Στις περιγραφές των ανασκαφών της Έγκωμης γίνεται αναφορά σε χρήση κιτρινωπού 

κώννου για τη δημιουργία υδατοστεγανών δαπέδων (Dikaios 1969, 15 υπ.1, 19). Στην ίδια 

θέση, στην περιοχή I και III, στις επιστρώσεις δαπέδων μερικών δωματίων παρατηρείται 

ανάμειξη αργιλικού πηλού με ασβεστιτικό χώμα, βότσαλα, όστρακα (Dikaios 1969, 22, 24, 37, 

52) και άμμο (ό. π., 29). Στο Κίτιον, για την κατασκευή των δαπέδων μερικών χώρων (κυρίως 

του επιπέδου II και IV) έγινε ανάμειξη αργίλου με ποικίλα υλικά όπως κάρβουνο, στάκτη, 

οστά, ωμόπλινθους, βότσαλα, χαλίκια και αλλουβιακό χώμα (ναός 3: Karageorghis and 

Demas 1985, 28' ναός 4: ό.π., 128' δωμάτιο 12 βόρειων εργαστηρίων: ό.π., 135, 148).

Η επίστρωση με πηλό γινόταν συχνά πάνω στο φυσικό βράχο (ΑΚάμττρα-Μούττες. Coleman 

e ta l 1996, 37' Ατ\Κ\κ\-Καραμάλος. Du Plat Taylor 1952, 144' Έγκωμη: Dikaios 1969, 18) και 

σε μερικές περιπτώσεις σε υπόστρωμα από μικρούς αργούς λίθους, χαλίκια και όστρακα 

(Καλοψίδα: Gjerstad 1926, 29). Το υπόστρωμα αυτό εξυπηρετούσε τόσο τη συγκράτηση του 

επιχρίσματος όσο και την εξασφάλιση υδατοστεγανότητας στην κατασκευή. Στη Χοιροκοιτία - 

σε μερικές περιπτώσεις - πριν την τοποθέτηση των επιχρισμάτων διαμορφωνόταν ένα 

επίπεδο στρώμα, με χρήση λίθων (μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους ή επίπεδων 

πλακών), χαλικιών και χώματος (Φωτ. 237) ή μιας στρώσης ωμόπλινθων και λίθων. Η 

διαμόρφωση των δαπέδων στο εσωτερικό των κατασκευών γινόταν με ένα ή περισσότερα 

στρώματα επιχρισμάτων άσπρου χρώματος ή πιο σπάνια μπεζ ή ανοικτού καφέ, παρόμοιας 

σύνθεσης με τις ωμόπλινθους. Το πάχος των επιστρώσεων των δαπέδων κυμαινόταν από 

0,05-0,07 μ. (Le Brun 1989, 53).

Τα επιχρίσματα φαίνεται πως ανανεώνονταν αρκετές φορές με την προσθήκη ενός νέου 

στρώματος (Καλαβασός- Τέντα. Todd 1987, 45' Αλάμπρα-Μούττες. Coleman 1977, 73), με 

αποτέλεσμα να αποκτούν συχνά σημαντικό συνολικό πάχος, το οποίο έφτανε τα 0,25 μ. Σε 

μερικές περιπτώσεις, στο άνω μέρος του κυρίως στρώματος του πατώματος ετοποθετείτο 

ένα λεπτόκοκκο, λείο στρώμα πηλού, μικρού πάχους (Σωτήρα- Τεππές. Dikaios 1961, 79), ή 

ένα στρώμα ασβεστιτικού χώματος (Έγκωμη: Dikaios 1969, 53).

Ο πηλός που χρησιμοποιήθηκε για την επίστρωση των δαπέδων εμφανίζει μεγάλη ποικιλία 

ως προς το χρώμα. Πολύ συχνά εμφανίζονται δάπεδα κόκκινου, άσπρου, καφέ ή κιτρινωπού 

χρώματος, ανάλογα με το είδος του χώματος που χρησιμοποιήθηκε. Κάποτε γίνεται και 

ανάμειξη χωμάτων διαφορετικών χρωμάτων. Στην Έγκωμη γίνεται αναφορά στη χρήση
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κιτρινωπών (Dikaios 1969, 15, 19), καφέ (ό.π., 23, 37), άσπρων (ό.π., 38) ή κοκκινωπών 

(Schaeffer 1952, 417) επιστρώσεων δαπέδων. Στο Κούς>\ον-Παμπούλα παρατηρήθηκαν τρεις 

τουλάχιστον διαφορετικοί τύποι δαπέδων από καφέ χώμα, σκούρη κόκκινη άργιλο και 

συμπιεσμένο αμμώδη άργιλο (Weinberg 1983, 7, 15, 55).

4.2.1.2.4. Επίχρισμα δωμάτων

Το άνω τμήμα των οριζόντιων δωμάτων των διαφόρων κτιρίων από τη Νεολιθική περίοδο 

μέχρι και την Ύστερη Χαλκοκρατία φαίνεται πως ήταν κατασκευασμένο από πηλό αργιλικής 

σύστασης, ο οποίος ετοποθετείτο σε διαδοχικές συνήθως στρώσεις πάνω από την ξύλινη 

κατασκευή. Το υλικό αυτό είναι πολύ κατάλληλο για σκοπούς στέγασης αφού δημιουργεί ένα 

υδατοστεγές στρώμα προστασίας, το οποίο όμως χρειάζεται συνεχή ανανέωση με την 

προσθήκη ενός νέου στρώματος κάθε χρόνο.

Πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή των οριζόντιων αυτών δωμάτων 

απορρέουν από τις ανασκαφές στη Χοιροκοιτία. Στον οικισμό αυτό βρέθηκε ολόκληρη η 

κάλυψη μιας κυκλικής μονάδας (S.85), η οποία κάηκε από πυρκαγιά και κατέρρευσε 

(Σχ. 289). Η στέγη ήταν επίπεδη και το ανώτερο της τμήμα αποτελείτο κυρίως από 

αχυρόλασπη. Μερικά από τα τεμάχια που ήρθαν στο φως είχαν πάχος 0,10-0,12 μ. Σε τομή 

διακρίνονται τρία διαδοχικά στρώματα. Το πρώτο στρώμα, πάχους 0,04-0,05 μ., αποτελείτο 

από λεπτόκοκκο πηλό και περιείχε άφθονα φυτικά κατάλοιπα, βλαστάρια χόρτων ή άχυρο και 

πολλά απανθρακωμένα σπόρια. Το δεύτερο στρώμα, που ήταν της ίδιας σύστασης, είχε 

πάχος 0,01-0,02 μ. Το τρίτο στρώμα, αποτελούμενο από στοιβαγμένη γη και απανθρακωμένα 

σπόρια, είχε πάχος 0,044 μ. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ των διαδοχικών στρωμάτων 

υποδηλώνει πως το κάθε στρώμα στέγνωνε και σκλήραινε πριν την τοποθέτηση του 

επόμενου (Σχ. 290). Μερικά τεμάχια εμφανίζουν καμπύλο τέλειωμα, που φαίνεται πως 

αντιστοιχεί στο σημείο ένωσης της οριζόντιας οροφής με τον κάθετο τοίχο (Le Brun 1984, 23- 

25' ό.π. 1989, 28-31).

Στην Κισσόνεργα-Μυλούδκια, στο δάπεδο της οικίας Β200 βρέθηκαν τεμάχια από ψημένο 

πηλό, τα οποία περιείχαν φυτικά κατάλοιπα και έφεραν ίχνη καλαμιών. Τα τεμάχια αυτά 

πιθανόν να προέρχονται από μία επίπεδη οροφή (Thomas 1995, 73, 190).

Στο Απλίκι -Καραμάλος, η κατασκευή των οριζόντιων δωμάτων γινόταν με τη χρήση ενός 

είδους χώματος αργιλοπυριτικής σύστασης (λατερίτης), που ετοποθετείτο σε ένα ενιαίο 

στρώμα πάχους 0,30 μ. Το υλικό αυτό ήταν πολύ κατάλληλο για την κατασκευή οροφών, 

ανθεκτικών στις καιρικές συνθήκες. Το χώμα φαίνεται πως συμπιεζόταν καλά και 

κυλινδριζόταν (Du Plat Taylor 1952, 136).

Στο Κούριον-Παμπούλα, τα οριζόντια δώματα ήταν επίσης καλυμμένα με άργιλο (κώννο). 

Αυτό υποδηλώνει η εύρεση στο δάπεδο του δωματίου 5 τεμαχίων άσπρης μαλακής αργίλου 

(Weinberg 1983, 14). Στην Καλαβασό-'/Ικ. Δημήτριος, στην κυρίως αποθηκευτική αίθουσα, 

βρέθηκαν τεμάχια από κοπανισμένο ασβεστόλιθο πάχους 0,30 μ., τα οποία φαίνεται πως 

προέρχονταν από κατάρρευση του πατώματος του δεύτερου ορόφου, χωρίς όμως αυτό να
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έχει επιβεβαιωθεί (South 1984β, 23 ό.π. 1983, 98). Τεμάχια από οροφές που κατέρρευσαν, 

αποτελούμενα συνήθως από άργιλο, ήρθαν επίσης στο φως στο ΔάΚ\-Αμπελερή (Gjerstad et 
at. 1935, 490), στη Μάα-Παλαιόκαστρο (Karageorghis and Demas 1988, 7-9, 98), στο Χαλά 

Σουλτάν Τεκκέ (Hult στο Astrom et at. 1977, 76) κ.α.

4.2.1.2.5. Επιχρίσματα άλλων κατασκευών

Κατώφλια, επιχρισμένα με αργιλικό κυρίως πηλό, βρέθηκαν σε αρκετούς οικισμούς της 

Προϊστορικής περιόδου (Σωτήρα- Τεππές: Dikaios 1961, 79' Χοιροκοιτία: Dikaios and Stewart 

1962, 7' Κοΰρ\ον-Παμπούλα. Weinberg 1983, 27). Σε μερικές περιπτώσεις αποτελούνταν 

από επίπεδες πέτρες τοποθετημένες μέσα σε χώμα και στο άνω μέρος έφεραν επίχρισμα 

από πηλό (Χοιροκοιτία: Le Brun 1994, 30, 57).

Θρανία επιχρισμένα με αργιλικό πηλό βρέθηκαν στη Σωτήρα- Τεππές (Dikaios 1961, 81), 

στην Αλάμπρα-Μούττες (Coleman 1985, 132-134), στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου 

(Vermeule and Wolsky 1990, 43), στην Έγκωμη (Dikaios 1969, 193) κ.α.

Αβαθή κοιλώματα και λεκάνες επιχρισμένες με αργιλικό πηλό ήρθαν στο φως στην Αλάμπρα- 

Μούττες (Coleman et at. 1996, 29, 49, 52, 53). Αξιόλογες ήταν οι κατασκευές τοποθέτησης 

οικιακού εξοπλισμού που βρέθηκαν στο Μαρκ\-Αλώνια, αποτελούμενες από εκατοντάδες ή 

και χιλιάδες μικρά βότσαλα και άργιλο (Σχ. 291, Φωτ. 238). Στις κατασκευές αυτές γινόταν 

χρήση και μεγαλύτερων λίθων και χαλικιών για τη διαμόρφωση μιας κοίλης επιφάνειας. Το 

επίχρισμα που περιείχε μεγάλο αριθμό βότσαλων ήταν συχνά λεπτότερο στα ανώτερα 

τμήματα, ενώ στο εσωτερικό καμπύλο τμήμα του αποτελείτο από ελαφρώς μεγαλύτερα 

βότσαλα και είχε σημαντικότερο πάχος. Οι κατασκευές αυτές αρχικά έφεραν ένα ενιαίο 

στρώμα επιχρίσματος (Frankel and Webb 1996, 60, 69).

Οι εστίες και οι κάμινοι ήταν σχεδόν κατά κανόνα κατασκευασμένες ή επιχρισμένες στο 

εσωτερικό τους από σκληρό αργιλικό πηλό, ο οποίος σκλήραινε λόγω της επίδρασης της 

φωτιάς, γι' αυτό και διατηρήθηκε συχνά σε μορφή οπτής γης. Τέτοια παραδείγματα βρέθηκαν 

στη Αίμττα-Λάκκους (Peltenburg et al. 1985, 228) (Σχ. 292), στη Σωτήρα-Καμινούδκια (Swiny 

1989, 20), στην Αλάμττρα-Ασττρογη(Gjerstad 1926, 23), στην ΑΚάμπρα-Μούττες (Coleman et 

aI. 1996, 28), στην Καλαβασό-/^. Δημήτριος (South 1982, 65), στο Κούρ\ον-Παμπούλα 

(Weinberg 1983, 17, 21) κ.α.

4.2.1.3. Επιχρίσματα από γύψο

Ελάχιστες αναφορές γίνονται στις ανασκαφικές περιγραφές για τη χρήση γύψου ως 

επιχρίσματος τοίχων και επιστρώσεις δαπέδων. Με εξαίρεση την Καλαβασό- Τέντα, οι λίγες 

αυτές αναφορές περιορίζονται σε οικισμούς της Ύστερης Χαλκοκρατίας.

Στην Καλαβασό- Τέντα αναφέρεται η παρουσία γύψου σε θρανία και σε τοιχοποιίες. Η γύψος 

δημιουργήθηκε κατά τον ανασκαφέα από ανερχόμενη υγρασία ή εξάτμιση νερού (Todd 1987, 

70, 71). Σε ένα σημείο του οικισμού εντοπίστηκαν μερικά τεμάχια ψημένου πετρώματος,
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πιθανόν γύψου (ό.π., 113, 143, 152). Τεμάχια γύψου, ανάμεικτου με ασβέστη, βρέθηκαν 

επίσης σε κοιλώματα τάφων στον ίδιο χώρο. Η χημική και ορυκτολογική ανάλυση των 

τελευταίων αυτών τεμαχίων γύψου έδειξε πως επρόκειτο για φυσική γύψο και όχι επίχρισμα 

(ό. 77. 1982, 74-76).

Επίχρισμα γύψου, ανάμεικτου μάλιστα με άχυρο, αναφέρεται πως κάλυπτε τοιχοποιίες από 

αργολιθοδομή και ωμόπλινθους στο ΑήΚ\κ\-Καραμάλος (Du Plat Taylor 1952, 136). 

Επιστρώσεις δαπέδων από σκληρό επίχρισμα γύψου βρέθηκαν στον ίδιο χώρο (σ.77-.) ως 

επίσης και στο Κίτιον-Καθαρή (Δωμάτιο 127Α: Karageorghis and Demas 1985, 32), στο 

Φλαμούδι-Μ^/ίτσ/σ (Karageorghis 1973β, 640-641) και στη Μύρτου-Πηγάδες (Du Plat Taylor 

et a i 1957, 9). Στην τελευταία περίπτωση το δάπεδο είχε πάχος 0,06 μ. Στην κατασκευή της 

επίστρωσης του δαπέδου της αυλής του ιερού στη Μύρτου-Πηγάδες αναφέρεται ανάμειξη 

γύψου με πηλό (ό.π., 18, 23). Ίχνη επιχρίσματος γύψου παρατηρήθηκαν επίσης στο σημείο 

ένωσης τοίχων και δαπέδων στο Ατ\Κ\κ\-Καραμάλος (Du Plat Taylor 1952, 140). Γύψος 

χρησιμοποιήθηκε επίσης ως υλικό στερέωσης πιθαριών στο Απλίκι (ό.π., 136) και στο Κίτιον 

(Karageroghis and Demas 1985, 83). Ο ενδιάμεσος χώρος μεταξύ των πιθαριών γεμιζόταν 

συνήθως με γύψο, ανάμεικτη με ωμόπλινθους και χώμα (Du Plat Taylor 1952, 136). Τεμάχια 

γύψου βρέθηκαν τέλος στις ορθογώνιες οπές στο άνω μέρος βάσεων από πελεκητή πέτρα 

στο δωμάτιο 12 στο Κίτιον. Η γύψος φαίνεται πως εξυπηρετούσε τη στερέωση ξύλινων 

υποστυλωμάτων (Karageroghis and Demas 1985, 83).

4.2.1.4. Επιχρίσματα από ασβέστη και χαβάρα

Σε ελάχιστες περιπτώσεις ανασκαφών γίνεται αναφορά σε χρήση ασβέστη προερχόμενου 

από καύση ασβεστόλιθων για παρασκευή επιχρισμάτων. Συνήθως, αναφέρεται απλώς ο 

όρος επίχρισμα (plaster) (Καλαβασός-'>4Κ· Δημήτριος. South 1984β, 19' Μαρών\-Βούρνες: 
Cadogan 1984, 6) ή η χρήση ασβετιτικής σύστασης χωμάτων ή χαβάρας (Σωτήρα- Τετπτές: 

Dikaios 1961, 79' Ερήμη: Dikaios and Stewart 1962, 116' Αί\π\α-Λάκκους: Peltenburg et a i 

1985, 229' Έγκωμη: Dikaios 1969, 22, 24), τα οποία ίσως να αντιστοιχούν σε πολλές 

περιπτώσεις σε επιχρίσματα παρασκευασμένα με χρήση ασβέστη.

4.2.1.4.1. Επιχρίσματα τοίχων

Στην περιγραφή των ανασκαφών της Καλαβασού- Τέντα γίνεται αναφορά στην ύπαρξη ενός 

λεπτού στρώματος επιχρίσματος πάνω σε υπόστρωμα από πηλό, το οποίο κάλυπτε τις 

τοιχοποιίες από αργολιθοδομή. Το λεπτό εύθραυστο στρώμα επιχρίσματος είχε συνήθως 

κρεμώδες χρώμα, αλλά κάποτε ήταν σκληρό, γκρίζου ή άσπρου χρώματος. Το υπόστρωμα, 

το οποίο ετοποθετείτο κατευθείαν στην αργολιθοδομή, είχε πάχος 0,04-0,05 μ. και αποτελείτο 

σε μερικές περιπτώσεις από δύο διαδοχικές στρώσεις, πάχους 0,02 μ. η κάθε μια (Todd 

1987, 64, 156).

Κατά τη Χαλκολιθική περίοδο, σύμφωνα με τον G. Thomas (1995, 45), παρατηρείται χρήση 

διαφόρων τύπων (κατηγορίες) επιχρισμάτων ασβέστη. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα
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επιχρίσματα που αποτελούνταν από δύο διαδοχικά στρώματα, ένα μεγάλου πάχους από 

πηλό και ένα δεύτερο από ασβέστη ή χαβάρα. Το συνολικό πάχος των επιχρισμάτων έφτανε 

τα 0,02-0,035 μ. Αυτή η τεχνική τοποθέτησης του επιχρίσματος από ασβέστη σε μια 

κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια πηλού, που παρατηρήθηκε από τη Νεολιθική περίοδο, 

είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της απαιτούμενης ποσότητας ασβέστη λόγω της εξομάλυνσης 

της επιφάνειας της τοιχοποιίας, με τη βοήθεια ενός πιο οικονομικού και ευκολότερου στην 

παρασκευή υλικού (Thomas 1995, 45). Τέτοια παραδείγματα βρέθηκαν στη Λέμπα-/!άκκους 

και χρονολογούνται κυρίως στην αρχή της Μέσης Χαλκολιθικής περιόδου. Στη δεύτερη 

κατηγορία ανήκουν τα επιχρίσματα ασβέστη που τοποθετούνταν κατευθείαν στην επιφάνεια 

του τοίχου. Τέτοια παραδείγματα βρέθηκαν στη Λέμπα-/!άκκους και στην Κισσόνεργα- 

Μοσφίλια και αποτελούν συνήθως συνέχεια της επίστρωσης των δαπέδων (Thomas 1995, 

43, 168, 174' Peltenburg et at. 1985, 229).

Αναφορά στην ύπαρξη επιχρισμάτων ασβέστη σε τοιχοποιίες από αργολιθοδομή γίνονται σε 

οικισμούς της Πρώιμης, Μέσης και Ύστερης Χαλκοκρατίας όπως στην Αλάμπρα-Ασπρογή 

(Gjerstad 1926, 21), στο Κούριον-Παμπούλα (Weinberg 1983, 23) και στο Χαλά Σουλτάν 

Τεκκέ (Hult στο Astrom et at. 1977, 78). Στην Αλάμπρα παρατηρείται ανάμειξη ασβέστη με 

χαλίκια (Gjerstad 1926, 21). Σε μερικές περιπτώσεις γίνεται αναφορά σε ύπαρξη 

επιχρίσματος ασβέστη σε τοίχους από ωμόπλινθους όπως στην Αλάμπρα-Ασπρογή 

(Gjerstad 1926, 21), στους Νικολήδες {ό.π., 38), στη Μόρφου-Τούμπα του Σκούρου 

(Vermeule and Wolsky 1990, 49), στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Hult στο Astrom et a i 1977, 78) 

κ.α. Στην Έγκωμη αναφέρεται η χρήση άσπρου επιχρίσματος σε τοίχους, το οποίο πιθανόν 

να ήταν ασβέστης (Courtois 1971, 152). Η τεχνική δημιουργίας συνέχειας μεταξύ του 

επιχρίσματος των τοιχοποιιών και των δαπέδων που προαναφέρθηκε παρατηρείται και κατά 

την Ύστερη Χαλκοκρατία στο Κούριον-Παμπούλα (Weinberg 1983, 23), στη Μόρφου- Τούμπα 

του Σκούρου Wermeule and Wolsky 1990, 49) κ.α.

Επίχρισμα χαβάρας σε τοιχοποιίες αναφέρεται στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου και στη 

Μάα-Παλαιόκαστρο. Στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου, στους τοίχους του Basin Building 

γίνεται αναφορά σε επίχρισμα χαβάρας κίτρινου-γκριζωπού χρώματος, πάχους 0,08-0,10 μ. 

Σε μερικά σημεία παρατηρήθηκε και δεύτερο κιτρινωπό λεπτότερο στρώμα, πάχους 0,03 μ. 
(Vermeule and Wolsky 1990, 49, εικ. 7, πίν. 16, 17). Στη Μάα-Παλαιόκαστρο αναφέρεται η 

ύπαρξη δύο διαφορετικών τύπων επιχρισμάτων της λίθινης βάσης των κτιρίων. Ο πρώτος 

αποτελείτο από άσπρη κοπανισμένη χαβάρα, λεπτής υφής και πάχους 0,03 μ. Ο δεύτερος 

αποτελείτο από κρεμώδη προς κιτρινωπή ή γκριζο-καφέ χαβάρα, ανάμεικτη με μάργα ήταν 

μικρότερου πάχους 0,015-0,02 μ. και πιο αδρής υφής. Η εξωτερική επιφάνεια του 

επιχρίσματος λειαινόταν. Στα σημεία όπου η λίθινη βάση βρισκόταν σε ένα υπερυψωμένο 

θεμέλιο βράχου, το επίχρισμα κάλυπτε και το βράχο (Karageorghis and Demas 1988, 19, 24, 

30, 95).
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4.2.1.4.2. Επιχρίσματα πατωμάτων - Δάπεδα

Στην Καλαβασό- Τέντα, η επίστρωση του δαπέδου μερικών οικιών αποτελείτο από ένα λεπτό 

στρώμα χαβάρας (Todd 1978, 171) και ήταν συνήθως ψαθυρό (ό.π., 157), ενώ 

παρατηρούνται και περιπτώσεις σκληρών επιχρισμάτων, πιθανόν ασβέστη (S.36, S.17, S.76: 

ό.π. 1987, 45' S.12: ό.π., 80) ή από ανάμειξη ασβέστη με χώμα και στάκτη (S.9: ό.π., 69). Τα 

περισσότερα δάπεδα είχαν συνήθως κρεμώδες χρώμα, άσπρο ή ανοικτόχρωμο κιτρινωπό, 

και πιο σπάνια ήταν γκριζό-ασπρα ή κίτρινα προς πρασινωπά. Μερικά επιχρίσματα είχαν 

σημαντικό πάχος (S.55: ό.π., 122, 43), αποτελούμενα από διαδοχικά στρώματα (S.42: ό.π.,

115), ενώ άλλα είχαν μικρότερο πάχος (0,01 περίπου μ.), αποτελούμενα από ένα στρώμα 

μικρής σκληρότητας άσπρο προς καφέ, που έφερε επίστρωση ενός λεπτού σκληρού γκριζό- 

ασπρου υλικού (S.27: ό.π., 97). Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρούνται τρία διαδοχικά 

στρώματα, ένα από κοπανισμένο ασβεστόλιθο, ένα δεύτερο από άργιλο και στάκτη και ένα 

τρίτο από πρασινωπό επίχρισμα (S.35: ό.π., 106). Κάποτε το επίχρισμα βρισκόταν πάνω σε 

ένα υπόστρωμα από επίπεδες πέτρες, οριζόντια τοποθετημένες (ό.π. 1978, 175). Χρήση 

κοπανισμένου ασβεστόλιθου για δημιουργία επίπεδων δαπέδων αναφέρεται και σε οικίες 

στον Απ. Ανδρέα-Κάστρος (Le Brun 1981, 17).

Σε οικίες της Ερήμης γίνεται αναφορά χρήσης ασβέστη με χαλίκια για κατασκευή δαπέδων, 

κυρίως στα ανώτερα στρώματα κατοίκησης (Dikaios 1936, 24' Dikaios and Stewart 1962,

116). Στη Ai\m a-Λάκκους παρατηρούνται σύμφωνα με τον Ε. Peltenburg (Peltenburg et al. 

1985, 229) τρεις διαφορετικοί τύποι επιχρισμάτων πατωμάτων με χρήση ασβέστη ή χαβάρας. 

Ο τύπος 1 περιλαμβάνει τα επιχρίσματα που αποτελούνται από ένα λεπτό στρώμα άσπρης, 

μαλακής λεπτόκοκκης χαβάρας, το οποίο ετοποθετείτο είτε σε μια λεία επιφάνεια, η οποία δεν 

είχε υποστεί καμιά ιδιαίτερη προετοιμασία, είτε σε ένα υπόστρωμα από πηλό. Ο τύπος 2 

περιλαμβάνει τα σκληρά επιχρίσματα μεγάλου πάχους, τα οποία βρίσκονταν πάνω σε ένα 

υπόστρωμα διαμορφωμένο από λίθους ή χαβάρα και ο τύπος 3 τα επιχρίσματα μεγάλου 

πάχους που περιείχαν βότσαλα ως αδρανές υλικό.

Ο G. Thomas (1995, 42) ταξινομεί τα διάφορα επιχρίσματα πατωμάτων της Χαλκολιθικής 

περιόδου σε τέσσερις κατηγορίες. Εκτός από τον τύπο 1, που περιλαμβάνει επιχρίσματα από 

άργιλο (βλ. 4.2.1.2.3), αναφέρει ακόμη τρεις τουλάχιστον τύπους πατωμάτων που στην 

κατασκευή τους φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε ασβέστης.

Ο τύπος 2 περιλαμβάνει πατώματα που αποτελούνταν από ένα υπόστρωμα αργίλου, στο 

άνω μέρος του οποίου ετοποθετείτο ένα πολύ λεπτό στρώμα επιχρίσματος από ασβέστη ή 

χαβάρα. Στον τύπο 3 ανήκουν τα πατώματα που ήταν κατασκευασμένα από ένα στρώμα 

ασβέστη σημαντικού πάχους (0,06 μ.), το οποίο βρισκόταν και πάλι πάνω σε ένα υπόστρωμα 

από χώμα. Η επίστρωση του δαπέδου στην περίπτωση αυτή αποτελούσε συνέχεια των 

επιχρισμάτων των τοίχων. Τέτοια παραδείγματα βρέθηκαν κυρίως στην Κισσόνεργα- 

Μοσφίλια και ήταν υψηλής ποιότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής. Εμφανίστηκαν για πρώτη 

φορά στο τέλος της Μέσης Χαλκολιθικής περιόδου και αποτελούν πολύ προσεγμένες 

κατασκευές (ό. π.).
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Στον τύπο 4 ανήκουν τα πολύ σκληρά πατώματα που ομοιάζουν με τσιμέντο (Φωτ. 239). 

Αποτελούνταν από ένα στρώμα συμπαγούς ασβέστη, πάχους 0,05-0,10μ., το οποίο 

εδραζόταν πάνω σε ένα στρώμα θεμελίωσης, πάχους 0,20 μ. από αργούς λίθους. Η 

επίστρωση του δαπέδου αποτελούσε και πάλι συνέχεια του επιχρίσματος των τοίχων. 

Αναλύσεις που έγιναν από τον Υ. Goren (Thomas 1995, παράρτημα 3) έδειξαν πως για την 

κατασκευή των πατωμάτων του τύπου αυτού έγινε χρήση καθαρού ασβέστη, ανάμεικτου με 

αδρανές υλικό ασβεστιτικής σύστασης.

Η επιπεδοποίηση και συμπίεση των δαπέδων, ιδιαίτερα του τύπου 4, που γινόταν πριν την 

ξήρανσή τους δημιουργούσε ένα χαρακτηριστικό διαχωρισμό των επιχρισμάτων σε διαδοχικά 

στρώματα, με τα λεπτότερα συστατικά στην επιφάνεια και τα πιο αδρά υλικά στο κάτω μέρος 

πλησίον του θεμελίου από αργούς λίθους. Με αυτό τον τρόπο, στην επιφάνεια εδημιουργείτο 

ένα καθαρό λεπτόκοκκο στρώμα επιχρίσματος ασβέστη, το οποίο έχει σε μεγάλο βαθμό 

καταστραφεί λόγω της έκθεσής του στις καιρικές συνθήκες (Unit 4: Peltenburgh et al. 1986, 

31' Unit 206: ό.π., 33' Thomas 1995, 43-44). Τα δάπεδα αυτά έφεραν συνήθως ακτινικά 

διαχωριστικά, επιχρισμένα με το ίδιο υλικό.

Το ασβεστιτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε ευρεία κλίμακα στην επίστρωση δαπέδων 

στην Κισσόνεργα και στη Λέμπα προήλθε, σύμφωνα με τον ανασκαφέα, από λατόμευση 

μάργας, χαβάρας και καφκάλλας της περιοχής. Μερικές κοιλότητες (σύμπλεγμα κοιλοτήτων 

654: Peltenburg et aI. 1987, 4), οι οποίες ήρθαν στο φως γύρω από τον οικισμό, 

αναγνωρίστηκαν ως λατομεία χαβάρας.199

Στη Σωτήρα-Καμινούδκια, στα περισσότερα σημεία του οικισμού, ο ανώμαλος βράχος ή το 

φυσικό έδαφος από terra-rosa καλύφτηκε προσεκτικά με ένα στρώμα επιχρίσματος ασβέστη 

(Swiny 1985α, 120). Στο Μαρκ\-Αλώνια βρέθηκαν επιστρώσεις δαπέδων με σύσταση σχεδόν 

καθαρά ασβεστιτική και άλλα παραδείγματα αποτελούμενα από ένα πολύ λεπτό στρώμα 

επιχρίσματος ασβέστη, το οποίο ήταν κάποτε αναμειγμένο με χώμα (Frankel and Webb 1993, 

51’ ό.π. 1994, 54' ό.π., 1996, 57-58).

Επιστρώσεις δαπέδων μεγάλου πάχους, με χρήση σβησμένου ασβέστη,200 αναγνωρίστηκαν 

στην ΑΚάμπρα-Ασπρογή και στην Καλοψίδα. Το βόρειο δωμάτιο της οικίας της Αλάμπρας 

καθώς και το δωμάτιο 6 της Καλοψίδας έφεραν επιχρίσματα από ασβέστη, πάχους 0,03- 

0,04 μ. (Gjerstad 1926, 22, 29). Στα δάπεδα της Καλοψίδας παρατηρήθηκε υπόστρωμα από 

αργούς λίθους, χαλίκια και όστρακα (Astrom 1972α, 2). Παρόμοια δάπεδα από σκληρό 

επίχρισμα ασβέστη ("///77e concrete') βρέθηκαν και στους Νικολήδες και είχαν πάχος 0,03 μ. 

Σε ένα σημείο κάτω από το επίχρισμα παρατηρήθηκε η ύπαρξη υποστρώματος από λεπτές 

πλάκες (Gjerstad 1926, 41, 43). Επίστρωση δαπέδων από το υλικό αυτό ("//me concrete') 

βρέθηκαν και στο ΑπΜκ\-Καραμάλος (Du Plat Taylor 1952, 136, 138, 146).

1"Η  χαβάρα αποτελεί ένα γεωλογικό στρώμα που βρίσκεται σε ευρεία κλίμακα στην περιοχή της 
Λέμπας και της Κισσόνεργας (βλ. Κεφάλαιο 3: 3.2.3.3) (Peltenburg et al· 1985, 228- Thomas 1995, 88).

200O όρος σβησμένος ασβέστης αναφέρεται στο τελικό προϊόν καύσης του ασβέστη (βλ. 4.1.3.1).
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Στο Κού ρ ι ο ν- Παμπούλ α, οι επιστρώσεις των δαπέδων αποτελούνταν από χαβάρα; 

κοπανισμένο ψαμμίτη ή άργιλο, αναμειγμένο συχνά με ασβέστη. Σε μερικές περιπτώσεις 

αναφέρεται χρήση επιχρίσματος από καθαρό ασβέστη (Weinberg 1983, 7, 34, 55). Το 

επίχρισμα ασβέστη ετοποθετείτο κάποτε πάνω στο φυσικό βράχο, αφού επροηγείτο ένα 

στρώμα από χαβάρα και χώμα {ό.π., 17). Σε μερικές περιπτώσεις η επίστρωση αποτελείτο 

εξολοκλήρου από χαβάρα, η οποία κάποτε είχε πάχος 0,20 μ. (ό.π., 46, 47, 48, 22).

Στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου παρατηρήθηκε η ύπαρξη επιστρώσεων δαπέδων από 

χαβάρα, ασβέστη και άχυρο. Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν τρία διαδοχικά 

στρώματα επιχρίσματος (Vermeule and Wolsky 1990, 9, 20, 24, 28, 36).

Στην Καλαβασό-'/4κ· Δημήτριος, στα σημαντικά κυρίως δωμάτια του Κτιρίου X, η επίστρωση 

του δαπέδου έχει μεγάλο πάχος και αποτελείται από σκληρό ασβεστιτικό υλικό ("lime 
cement') (South 1991, 136) (Φωτ. 240). Το επίχρισμα αυτό βρίσκεται συχνά πάνω από ένα 

στρώμα από συμπαγή αργιλική γη (ό.π. 1984β, 23). Κάποτε παρατηρείται η ύπαρξη δύο 

διαδοχικών στρωμάτων άσπρου επιχρίσματος (ό.π. 1983, 97). Παρόμοια επιχρίσματα, 

μεγάλου πάχους και σκληρότητας, παρατηρούνται και σε μερικά δωμάτια στα μικρότερα 

οικιστικά συγκροτήματα στην ίδια θέση (περιοχή 24: ό.π. 1980, 33, 39' South στο Todd 1982, 

59). Σε μερικά δωμάτια βρέθηκαν και πατώματα διαφορετικής κατασκευής τα οποία 

αποτελούνταν από ένα στρώμα βότσαλων, ανάμεικτων με κονιορτοποιημένο ασβεστόλιθο 

(δωμάτιο 1 περιοχή R14: South στο Todd 1982, 58), που σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται 

πως ήταν καλυμμένο με ένα λεπτό στρώμα επιχρίσματος ασβέστη (South 1980, 33).

Στο Μαρώνι-Βούρνες, η επίστρωση των δαπέδων αποτελείται και πάλι από συμπιεσμένη 

χαβάρα (Cadogan 1983, 160) ή ασβέστη. Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρείται η ύπαρξη 

διαδοχικών στρωμάτων (Cadogan 1986, 40). Στην Άλασσα-Παλιοταβέρνα, η επίστρωση των 

δαπέδων αποτελείται από ένα σκληρό στρώμα από ανάμειξη αργίλου και κρητίδας ή χαβάρας 

(Hadjisawas 1994, 110). Επιχρίσματα από χαβάρα, ανάμεικτη συχνά με κόκκινο χώμα ή 

ωμόπλινθους, βρέθηκαν και στην Πύλα-Κοκκινόκρεμμος (Karageorghis and Demas 1984, 6, 

12, 17).

Στη Μάα-Παλαιόκαστρο, η επίστρωση των δαπέδων αποτελείται από κονιορτοποιημένη 

χαβάρα που λατομευόταν από κοιλώματα στην άμεση περιοχή του οικισμού. Η χαβάρα, με 

την καύση και την ανάμειξή της με το νερό δημιουργούσε ένα υλικό πολύ κατάλληλο για 

κατασκευή σκληρού επιχρίσματος (Karageorghis and Demas 1988, 99' ό.π. 1982, 97). Σε 

μερικούς σημαντικούς χώρους (νότιο τμήμα κτιρίου I), το επίχρισμα είχε πάχος 0,05-0,10 μ. 

(ό.π. 1988, 11), ενώ σε άλλες περιπτώσεις το στρώμα ασβέστη ήταν πολύ μικρού πάχους και 

ετοποθετείτο κατευθείαν πάνω στο σκληρό βράχο (ό.π. 1982, 98). Στη Μάα, επιστρώσεις 

δαπέδων από σκληρό ασβεστιτικό υλικό παρατηρούνται μόνο στην πρώτη περίοδο 

κατοίκησης του οικισμού (περίοδος I) και εξαφανίζονται εντελώς κατά την περίοδο της 

ανοικοδόμησης του (περίοδος II) (ό.π. 1982, 100, 103).

Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ παρατηρείται επίσης επίστρωση δαπέδων από ασβέστη και 

χαβάρα. Σε μερικές περιπτώσεις τα επιχρίσματα είναι πολύ συμπαγή και ομοιογενή, έχουν
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πάχος 0,17 μ. και αποτελούνται από διαδοχικά στρώματα. Το κάθε στρώμα έχει πάχος 

μικρότερο από 0,04 μ. (Frizel στο Astrom et al. 1977, 40' Hult 1978, 28). Σε μερικές περιοχές 

μέσα στον ασβέστη παρατηρείται η ύπαρξη οστράκων και κοχυλιών (Hult 1981, 15).

Στο Κίτιον, επιστρώσεις δαπέδων από χαβάρα παρατηρήθηκαν τόσο στην περιοχή I όσο και 

στην περιοχή II, σε εργαστήρια και ναούς, και ανήκουν κυρίως στο επίπεδο III (ΥΚΙΙΙΑ 

περίοδος). Τα επιχρίσματα αποτελούνταν είτε από καθαρή χαβάρα (Karageorghis and 

Demas 1985, 7, 77, 81, 84) είτε από ανάμειξη χαβάρας με άλλα υλικά όπως χώμα, άργιλο, 

βότσαλα, χαλίκια ή και στάκτη (ό.π., 79, 105, 108, 125). Σε μερικές περιπτώσεις εμφανίζονται 

πιο σύνθετες κατασκευές πατωμάτων, αποτελούμενες από ένα στρώμα χαβάρας, ένα 

στρώμα πάχους 0,10-0,20 μ. με ανάμειξη βότσαλων και σκωρίας χαλκού και τέλος ένα λεπτό 

στρώμα αργίλου (τέμενος Α: ό.π., 63). Παρατηρούνται επίσης μερικά παραδείγματα πολύ 

σκληρών ασβεστιτικών επιστρώσεων σε εργαστηριακούς χώρους (δωμάτιο 127Β: ό.π., 33).

Στην Έγκωμη, στην περιοχή III, παρατηρήθηκαν επιστρώσεις δαπέδων από σκληρό 

επίχρισμα ασβέστη ("lime concrete') καθώς και παραδείγματα επιχρισμάτων από πηλό, που 

στο άνω μέρος έφεραν ένα λεπτό στρώμα άσπρου ασβεστιτικού υλικού (δωμάτια 13, 13α, 20: 

Dikaios 1969, 38, 53). Τα σκληρά επιχρίσματα μεγάλου πάχους, σύμφωνα με τον 

ανασκαφέα, κατασκευάζονταν από λεπτόκοκκο ανθρακικό ασβέστιο ή από μαργαϊκή χαβάρα 

και έδιδαν στα δωμάτια μια αίσθηση καθαρότητας (ό.π., 95, 129, 15 υπ.1) (Φωτ.241). Το 

πάχος τους συνήθως κυμαινόταν από 0,10-0,20μ. (ό.π., 100, 103, 104) και μόνο σε μερικές 

περιπτώσεις (δωμάτια 110 και 101) το πάχος τους έφτανε τα 0 ,30μ. (ό.π., 24). Στην 

κατασκευή δαπέδων αναφέρεται επίσης ανάμειξη ασβέστη με συμπιεσμένο χώμα (ό.π., 49). 

Σε μερικές περιπτώσεις τα πατώματα από ασβέστη αποτελούνταν από έξι διαδοχικά 

στρώματα (δωμάτιο 7: ό.π., 57).

Στην περιοχή I της Έγκωμης, στην κατασκευή των σκληρών επιστρώσεων δαπέδων 

("concrete') καλής ποιότητας, σύμφωνα με τον ανασκαφέα, χρησιμοποιήθηκαν απολεπίσματα 

της λάξευσης της πελεκητής πέτρας. Τα δάπεδα αυτά είχαν μέσο πάχος 0,10-0,14 μ. και 

κάποτε 0,20 ή 0 ,25μ. (ό.π., 172). Επιχρίσματα από το υλικό αυτό είχαν τόσο οι κλειστοί 

στεγασμένοι χώροι όσο και οι υπαίθριοι χώροι (ό.π., 178).

Η επίστρωση του δαπέδου του Ιερού του Θεού του Ταλάντου αναφέρεται πως αποτελείτο 

από ένα σκληρό συμπαγές υλικό, το οποίο βρισκόταν πάνω σε ένα σκόπιμα διαμορφωμένο 

υπόστρωμα από χαλίκια (Courtois et a l 1986, 32-33). Οι επιστρώσεις των δαπέδων 

διαφόρων εργαστηριακών χώρων ήταν επίσης διαμορφωμένες από ένα σκληρό υλικό 

(Courtois 1982, 163).

Ιδιαίτερη προσοχή διδόταν συχνά στην κατασκευή δρόμων. Στην Καλαβασό-'/!)/. Δημήτριος, 

ο στενός δρόμος βόρεια των δωματίων 1 και 2, στην ανατολική περιοχή, αποτελείται από δύο 

διαδοχικά στρώματα ασβεστιτικού υλικού που διαχωρίζονται από ένα στρώμα βότσαλων 

(South στο Todd 1982, 58). Ο δρόμος δυτικά του κτιρίου X αποτελείται από ένα μεγάλου 

πάχους επίχρισμα ασβέστη που εκαλύπτετο από ένα λεπτότερο στρώμα (South 1992, 135). 

Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ αναγνωρίστηκε ένας πιθανός δρόμος, αποτελούμενος από λίθους
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και όστρακα ανάμεικτα με ασβέστη (Hult 1981, 19). Στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου, 

στους δρόμους και στα κεκλιμένα επίπεδα, γινόταν χρήση βότσαλων αναμειγμένων με χώμα, 

χαβάρα, σκωρία χαλκού και κεραμικά (Vermeule and Wolsky 1990, 99-100). Στην Άλασσα- 

Παλιοταβέρνα, ο δρόμος μεταξύ των κτιρίων I και II αποτελείται από ένα σκληρό στρώμα 

ανάμειξης ασβεστιτικού υλικού και αργίλου.

Στο Κπ\ον-Καθαρή, στην κατασκευή των δρόμων χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα υλικά όπως 

χαλίκια, βότσαλα, σκωρία χαλκού, οστά, κεραμικά, χαβάρα, άργιλος, κονιορτοποιημένος 

ασβεστιτικός ψαμμίτης και σε μερικές περιπτώσεις ωμόπλινθοι, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ενός συμπαγούς στρώματος πάχους 0,10-0,30 μ. (Karageorghis and Demas 1985, 84-85, 

120, 138, 159-160). Σε μερικά σημεία, στο άνω μέρος του επιχρίσματος των δρόμων, 

παρατηρήθηκαν και τα ίχνη τροχών διέλευσης κάρων (ό.π., 120). Παρόμοια ίχνη ήρθαν στο 

φως στη Σίντα, κοντά στην είσοδο του τείχους (Furumark 1965, 113, 104 εικ. 4), καθώς και 

στην Έγκωμη, στην περιοχή III, νοτιοδυτικά της οικίας 67. Στην τελευταία περίπτωση οι δύο 

παράλληλες αυλακώσεις είχαν μεταξύ τους απόσταση 1,5 μ. (Dikaios 1969, 145).

Η χρήση των οστών και της σκωρίας χαλκού εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η παρουσία 

σκόνης από οστά σε επιχρίσματα δρόμων στο Κίτιον ήταν είτε τυχαία, λόγω της χρήσης του 

υλικού αυτού στις καμίνους των εργαστηρίων, είτε αποτελούσε σκόπιμη προσθήκη στα 

επιχρίσματα λόγω των συνδετικών ιδιοτήτων της σκόνης των οστών. Η χρήση επίσης της 

σκωρίας χαλκού στην κατασκευή κυρίως δρόμων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

σκληρού υποστρώματος ιδιαίτερα ανθεκτικού.

4.2.1.4.3. Επιχρίσματα άλλων κατασκευών

Κατώφλια επιχρισμένα με ασβέστη βρέθηκαν στην Ερήμη (Dikaios 1936, 22), στην Αλάμπρα- 

Ασπρογή (Gjerstad 1926, 22), στην Καλοψίδα (ό.π., 29) κ.α. Σε μερικές περιπτώσεις το 

επίχρισμα ασβέστη ετοποθετείτο πάνω σε ένα υπόστρωμα από αργούς λίθους (Νικολήδες: 

ό.π., 41).

Θρανία και άλλες χαμηλές κατασκευές, επιχρισμένες με ασβέστη κάποτε ανάμεικτο με 

χαλίκια, βρέθηκαν στην Ερήμη (Dikaios 1936, 22), στην Αλάμττρα-/4στ7·ρσ)/ί7 (Gjerstad 1926, 

22-24), στο Μαρκ\-Αλώνια (Frankel and Webb 1996, 56, 59, 60, 68, 69) κ.α. Στην τελευταία 

αυτή θέση τα θρανία συχνά αποτελούσαν τμήματα πιο σύνθετων κατασκευών, που 

περιλάμβαναν και ημικυκλικές περιοχές τοποθέτησης οικιακού εξοπλισμού (Σχ. 293, 

Φωτ.242). Όλες οι προαναφερόμενες κατασκευές έφεραν επίσης επίχρισμα (ό.π., 59, 68 

ό.π., 1993, 45). Στην κατασκευή των εστιών στην Αλάμπρα-Ασπρογή (Gjerstad 1926, 23) και 

στην Καλοψίδα (ό.π., 33) γίνεται αναφορά σε χρήση σκληρού επιχρίσματος από σβησμένο 

ασβέστη. Πιθανόν όμως η ύπαρξη του επιχρίσματος του τύπου αυτού να οφείλεται σε καύση 

του ασβεστιτικού υλικού των εστιών κατά τη λειτουργία τους.

Φυσικά κοιλώματα, πιθανόν για αποθήκευση, επιχρισμένα με ένα λεπτό στρώμα ασβέστη, 

βρέθηκαν στη Τωλήρα-Καμινούδκια (Swiny 1985α, 120' ό.π. 1989, 20), στο Κούριον- 

Παμπούλα κ.α. Στην τελευταία αυτή θέση ήρθε στο φως ένα κοίλωμα επενδυμένο με
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ωμόπλινθους και καλυμμένο με ένα λεπτό στρώμα επιχρίσματος από χαβάρα, υλικό 

παρόμοιο με αυτό των δαπέδων (Weinberg 1983, 24, 25). Στο Μας>ών\-Βούρνες βρέθηκε ένα 

ορθογώνιο σκάμμα που έφερε επίχρισμα ασβέστη (Cadogan 1992, 53).

4.2.1.5. Υδραυλικά επιχρίσματα

Σε ελάχιστες περιπτώσεις στις αρχαιολογικές αναφορές μερικά επιχρίσματα περιγράφονται 

ως υδατοστεγή ή υδραυλικά.

Χρήση υδατοστεγανών επιχρισμάτων σημαντικού πάχους αναφέρεται στην περιγραφή των 

τοίχων και των δαπέδων του Basin Building στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου (Vermeule 

and Wolsky 1990, 51). Στον ίδιο χώρο μια μικρή ορθογώνια κατασκευή, πιθανόν στέρνα, 

αποτελούμενη από λεπτές λίθινες πλάκες, όρθια τοποθετημένες, ήταν καλυμμένη με ένα 

επίχρισμα πάχους 0,03 μ., πιθανόν υδατοστεγές. Στην ίδια θέση βρέθηκαν επίσης μεγάλα 

τεμάχια ενός καλά διαμορφωμένου υδατοστεγούς επιχρίσματος. Τα τεμάχια ήταν είτε μεγάλου 

μήκους και ευθύγραμμα, είτε καμπύλα. Μερικά αναγνωρίστηκαν ως γωνιακά τμήματα και 

είχαν καλά διαμορφωμένες γωνίες και ακμές. Τα τεμάχια αυτά πιθανόν να αποτελούσαν 

επίχρισμα μικρών λεκάνων κατασκευασμένων από όρθια τοποθετημένες πλάκες {ό.π., 39).

Στο Κούριον-Παμπούλα ήρθε στο φως μια κάπως ασυνήθιστη κατασκευή κοιλώματος, από 

αργούς λίθους και ωμόπλινθους, προσεκτικά επιχρισμένη με ένα υδατοστεγές στρώμα 

(Weinberg 1983, 24-25). Στην 'ΔΚασσα-Παλιοταβέρνα, ένα βαθύ πηγάδι-λάκκος που βρέθηκε 

στην αίθουσα με την κεντρική εστία ήταν, σύμφωνα με τον ανασκαφέα, επιχρισμένο με ένα 

υδραυλικό κονίαμα, παρασκευασμένο πιθανόν με χρήση σκόνης κεραμιδιού.

Υδραυλικά επιχρίσματα βρέθηκαν επίσης σε δωμάτια λουτρών στο Κίτιον και στην Έγκωμη. 

Στο Κίτιον, στην περιοχή I, το δωμάτιο 30D, το οποίο αναγνωρίστηκε ως λουτρό, έφερε ένα 

σκληρό επίχρισμα πάχους 0,10 μ. από μαργαϊκό υλικό που ομοίαζε με τσιμέντο ("cement 

paving) τοποθετημένο πάνω από ένα υπόστρωμα χαβάρας (Karageorghis and Demas 1985, 

9-10) (Σχ. 294). Σκληρό ασβεστιτικό δάπεδο είχαν και τα δωμάτια 32Α και 6 στην περιοχή III 

της Έγκωμης, τα οποία αναγνωρίστηκαν ως λουτρά (Dikaios1969, 49, 141), καθώς και το 

δωμάτιο 5 στην περιοχή I και πάλι στην Έγκωμη. Στην τελευταία περίπτωση παρατηρήθηκαν 

δύο διαδοχικά στρώματα σκληρού ασβεστιτικού υλικού πάνω σε υπόστρωμα από βότσαλα 

(ό.π., 199).

4.2.2. Συνδετικά κονιάματα λίθων και ωμόπλινθων

Σε όλες τις περιόδους της Προϊστορίας, ως συνδετικό κονίαμα μεταξύ των αργών λίθων και 

μεταξύ των ωμόπλινθων χρησιμοποιήθηκε σχεδόν κατά κανόνα πηλός αργιλικής συνήθως 

σύστασης.
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4.2.2.1. Συνδετικό κονίαμα μεταξύ λίθων

Για την περιγραφή του είδους των συνδετικών κονιαμάτων των αργολιθοδομών, στις 

αρχαιολογικές αναφορές χρησιμοποιήθηκαν συχνά όροι όπως κονίαμα πηλού ή κονίαμα 

αργίλου {mud mortar, day  mortal) (Frankel and Webb 1996, 57' Coleman et al. 1996, 105' 

Astrom 1972β, 3), συνδετικό από άργιλο (day bindei) (Weinberg 1983, 55), στερεοποιητικό 

από πηλό (mud fixitive) (Karageorghis and Demas 1985, 14, 35, 46), γη (earth) (Du Plat 

Taylor 1952, 144) και χώμα (soil) (Hult 1978, 27). Σε λίγες περιγραφές αναφέρεται η χρήση 

χαβάρας (Todd 1987, 32) ή σκόνης από κρητίδα (Coleman et ai. 1996, 24). Σε σπάνιες 

περιπτώσεις γίνεται αναφορά σε χρήση αχύρου μέσα στο συνδετικό κονίαμα (Vermeule and 

Wolsky 1990, 28).

Το χρώμα του πηλού που χρησιμοποιήθηκε ως συνδετικό κονίαμα ποικίλλει· γινόταν χρήση 

πηλού χρώματος άσπρου (Χοιροκοιτία: Le Brun 1984, 23' Χαλά Σουλτάν Τεκκέ: Frizel στο 

Astrom et a i 1977, 38' Μάα-Παλαιόκαστρο: Karageorghis and Demas 1988, 95), κόκκινου 

(Κίτιο\ -Καθαρή. Karageorghis and Demas 1984, 35, 46, 50, 57' Άλασσα-Παλιοταβέρνα: 
Hadjisawas 1994, 109' Έγκωμη: Dikaios 1969, 33' Μάα-Παλαιόκαστρο), καφέ (Καλαβασός- 

Τέντα:Ίοάύ 1987, 159' Κίτιο M-Καθαρή: Karageorghis and Demas 1985, 73) κ.ά, ανάλογα με 

τη σύσταση του χώματος από το οποίο παρασκευαζόταν ο πηλός.

Οι αρμοί μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων των αργών λίθων είχαν συνήθως πάχος 0,01 μ. 

περίπου (Αλάμπρα-Μούττες: Coleman et a i 1996, 24). Συχνά όμως το κονίαμα ήταν 

μεγαλύτερου πάχους (Καλαβασός- Τέντα. Todd 1987, 33, 76, 165). Μαζί με το συνδετικό 

υλικό τοποθετούνταν συχνά και μικρά χαλίκια για μείωση της ποσότητας του απαιτούμενου 

κονιάματος (Χοιροκοιτία: Le Brun 1984, 23). Κονίαμα πηλού, ανάμεικτο με μικρές πέτρες και 

χαλίκια, χρησιμοποιήθηκε και ως γέμισμα του κενού μεταξύ των δύο παρειών τοίχων από 

αργολιθοδομή (Thomas 1995, 34, 35, 36). Παρατηρούνται όμως και περιπτώσεις όπου οι 

αργοί λίθοι τοποθετούνταν χωρίς τη χρήση ενδιάμεσου συνδετικού κονιάματος (Κούριον- 

Παμπούλα. Weinberg 1983, 55).

Συνδετικό κονίαμα αργιλικής κυρίως σύστασης χρησιμοποιήθηκε και μεταξύ των λίθων που 

διαμόρφωναν δάπεδα. Στο Κούριον-/7σμ77σ£/Λα, το δάπεδο του δωματίου 5 της οικίας A.VI, 
αποτελείται από μεγάλες επίπεδες πέτρες, τοποθετημένες μαζί με κονίαμα που 

παρασκευάστηκε από ανάμειξη αργίλου, ασβέστη και χαβάρας (ό.π., 22).

Συνδετικό κονίαμα από πηλό χρησιμοποιήθηκε επίσης μεταξύ των πελεκητών λίθων 

τοιχοποιιών (Κίτιον: Callot στο Karageorghis and Demas 1985, 170), στους αρμούς των 

πελεκητών πλακών δαπέδων και ως συνδετικό υλικό των πλακών επένδυσης τοίχων (λουτρό 

στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ: Hult στο Astrom et ai. 1977, 76' Hult 1978, 27).

4.2.2.2. Συνδετικό κονίαμα μεταξύ ωμόπλινθων

Μεταξύ τόσο των κατακόρυφων όσο και των οριζόντιων αρμών των ωμόπλινθων 

χρησιμοποιήθηκε συνδετικό κονίαμα από πηλό, συνήθως αργιλικής σύστασης. Σε ελάχιστες
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περιπτώσεις γίνεται αναφορά σε χρήση ασβέστη ως συνδετικού υλικού των ωμόπλινθων 

(Μορκ\-Αλώνια: Frankel and Webb 1992, 36' Μύρτον-Πηγάδες Du Plat Taylor et at. 1957, 8). 

Χρήση πηλού γινόταν επίσης μεταξύ των δύο σειρών ωμόπλινθων που διαμόρφωναν τα δύο 

μέτωπα τοίχων μεγάλου πάχους (Καλαβασός Τέντα. Todd 1987, 36, 86). Συνδετικό κονίαμα 

αργιλικής σύστασης χρησιμοποιήθηκε και μεταξύ των ωμόπλινθων δαπέδων (Μόρφου- 

Τούμπα του Σκούρου. Vermeule and Wolsky 1990, εικ. 7, πίν. 16, 17' ΠύΚο-Κοκκινόκρεμμος: 

Karageorghis and Demas 1984, 11), το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις αναμειγνυόταν με 

άχυρο (Vermeule and Wolsky 1990, 47).

Το συνδετικό κονίαμα διέφερε συνήθως χρωματικά από τις ωμόπλινθους και ήταν είτε πιο 

ανοικτόχρωμο από αυτές είτε πιο σκούρου χρώματος. Τέτοια παραδείγματα χρωματικής 

διαφοροποίησης παρατηρούνται τόσο σε τοίχους (Χοιροκοιτία) όσο και σε δάπεδα από 

ωμόπλινθους (ΠύΚα-Κοκκινόκρεμμος. Karageorghis and Demas 1984, 11) (βλ. επίσης 

Κεφάλαιο 3: 3.2.4.2). Στο Μαρώνι-Βούρνες, η χρωματική αυτή διαφοροποίηση μεταξύ των 

άσπρων ωμόπλινθων και του κόκκινου συνδετικού κονιάματος ενός τοίχου δημιουργούσε ένα 

ενδιαφέρον αισθητικό αποτέλεσμα (Φωτ. 243). Μάλλον όμως δεν ήταν αυτή η πρόθεση του 

τεχνίτη, αφού ο τοίχος φαίνεται πως καλυπτόταν με ένα στρώμα επιχρίσματος από άσπρο 

πηλό (Cadogan 1989, 46' ό.π. 1986, 43). Το πάχος των οριζόντιων στρώσεων του πηλού, σε 

μερικές περιπτώσεις ήταν μόνο μερικά χιλιοστά (Καλαβασός- Τέντα Μύρτου-Πηγάδες: Du 

Plat Taylor et at. 1957, 8), ενώ σε άλλες περιπτώσεις ήταν μεγαλύτερο (Χοιροκοιτία: Le Brun 

1984, 23' Καλαβασός- Τέντα: Todd 1987, 36' Αλάμπρα-Μ?£/ΓΓ£·ς: Coleman et at. 1996, 24-25).

4.3. Μελέτη και εργαστηριακή ανάλυση επιχρισμάτων και συνδετικών 
κονιαμάτων

Στη μελέτη των επιχρισμάτων και των συνδετικών κονιαμάτων ακολουθήθηκε η παρακάτω 

διαδικασία: Αρχικά έγινε επιτόπου παρατήρηση των διαφόρων επιχρισμάτων και των 

συνδετικών κονιαμάτων για την εξακρίβωση του τρόπου συνοχής τους με τα υπόλοιπα υλικά 

των κατασκευών, προσδιορίστηκαν τα διαδοχικά στρώματα των επιχρισμάτων και τα πιθανά 

υποστρώματα διαφορετικής σύστασης, και έγινε επιτόπου προκαταρκτική μέτρηση του 

πάχους των διαφόρων στρωμάτων. Ακολούθησε φωτογράφιση και προσεκτική λήψη 

δειγμάτων από τα πιο χαρακτηριστικά είδη επιχρισμάτων και κονιαμάτων για περαιτέρω 

μελέτη στο εργαστήριο. Η λήψη των δειγμάτων έγινε από την υποφαινομένη κάτω από την 

επίβλεψη και καθοδήγηση των αρχαιολόγων των ανασκαφών. Στις περιπτώσεις ανασκαφών 

που είχαν αποπερατωθεί στο παρελθόν, μελετήθηκαν δείγματα που λήφθηκαν από τους 

αρχαιολόγους κατά τη διάρκεια των ανασκαφών και βρίσκονταν είτε σε μουσεία είτε σε 

αποθήκες ανασκαφικού υλικού. Τα περισσότερα επιχρίσματα που μελετήθηκαν ανήκουν σε 

επιστρώσεις δαπέδων και μικρός σχετικά αριθμός δειγμάτων ανήκει σε τοιχοποιίες εξαιτίας 

της περιορισμένης διατήρησης των τελευταίων.

Στην περιγραφή των αναλύσεων και ιδιαίτερα στους πίνακες που ακολουθούν 

χρησιμοποιήθηκαν κωδικοί για τα δείγματα, οι οποίοι επεξηγούνται στο Παράρτημα 8.
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Η εργαστηριακή μελέτη των δειγμάτων έγινε αρχικά με τη βοήθεια ενός οπτικού 

μικροσκοπίου. Προσδιορίστηκε η ύπαρξη πρόσθετων ουσιών στα επιχρίσματα, όπως αδρανή 

και οργανικά κατάλοιπα (χαλίκια, κάρβουνα, στάκτη, φυτικά κατάλοιπα). Μελετήθηκαν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια τα διαδοχικά στρώματα των επιχρισμάτων, κάθε ένα από τα οποία είχε 

συχνά διαφορετική σύσταση και κοκκομετρία και έγινε ακριβής μέτρηση του πάχους τους.

Στη συνέχεια έγινε σειρά χημικών και ορυκτολογικών αναλύσεων με σύγχρονες μεθόδους 

ανάλυσης όπως η ατομική απορρόφηση, η φλογοφωτομετρία, η περίθλαση με ακτίνες X, η 

πετρογραφική ανάλυση, η παρατήρηση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, 

εφοδιασμένο με μικροαναλυτή, και οι θερμικές αναλύσεις (βλ. Παράρτημα 6).

Οι αναλύσεις των διαφόρων κονιαμάτων και επιχρισμάτων αποσκοπούσαν στον 

προσδιορισμό της ακριβούς σύστασής τους, στον εντοπισμό του συνδετικού υλικού και των 

αδρανών, στην εύρεση της πιθανής προέλευσης των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν, 

στη διακρίβωση του τρόπου παρασκευής τους και κατ'επέκταση στη μελέτη της τεχνολογίας 

και ιδιαίτερα της πυροτεχνολογίας που ήταν γνωστή κατά την Προϊστορική περίοδο.

4.4. Αποτελέσματα έρευνας

Από την επιτόπου μελέτη, τις οπτικές παρατηρήσεις στο μικροσκόπιο καθώς και από τις 

χημικές και ορυκτολογικές αναλύσεις που έγιναν σε μια σειρά δειγμάτων από επιχρίσματα και 

κονιάματα διαφόρων οικισμών, διαφάνηκε πως γενικά στην Κύπρο κατά την Προϊστορική 

περίοδο επικρατούσαν επιχρίσματα ασβεστιτικής κυρίως σύστασης, με ορισμένους 

νεοτερισμούς διαχρονικά. Παρατηρούνται όμως και μερικές εξαιρέσεις όπως, για παράδειγμα, 

τα επιχρίσματα στην Καλαβασό -Τέντα, τα οποία εμφανίζουν μεγαλύτερη ποικιλία στη 

σύσταση με συνδυασμό ασβέστη και γύψου.

4.4.1.1. Επιχρίσματα Νεολιθικής περιόδου

Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τα επιχρίσματα της περιόδου αυτής στηρίζονται 

κυρίως σε αναλύσεις που έγιναν σε δείγματα τα οποία πάρθηκαν από την Καλαβασό- Τέντα 
και τη Χοιροκοιτία.

Δείγματα από την Καλαβασό-Τέντα

Τα περισσότερα επιχρίσματα της Καλαβασού- Τέντα (δείγματα ΚΤ.1-ΚΤ.25) είναι κάπως 

εύθραστα, λεπτόκοκκα και μικρού σχετικά πάχους (0,002-0,01 μ.) και μόνο ένας πολύ μικρός 

αριθμός δειγμάτων (ΚΤ.47(Ι), ΚΤ.47(ΙΙ), ΚΤ.47(ΙΙΙ)) είναι μεγαλύτερου πάχους και σκληρότερα, 

με λεία την άνω επιφάνεια, αποτελούμενα από διαδοχικές στρώσεις συνολικού πάχους 0,01- 

0,08 μ. Τα τελευταία αυτά επιχρίσματα δε βρέθηκαν στην αρχική τους θέση αλλά σε μια 

κοιλότητα στο έδαφος, κάτω από το δάπεδο της οικίας S.14 της Ακεραμικής Νεολιθικής 

περιόδου. Τα υπόλοιπα επιχρίσματα που εξετάστηκαν προέρχονται κυρίως από επιστρώσεις 

δαπέδων και τοιχοποιίες.
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Τα επιχρίσματα των τοίχων της Καλαβασού- Τέντα εμφανίζουν πάχος μόνο μερικών χιλιοστών 

(0,002-0,006 μ.) και έχουν μία εξωτερική λεία επιφάνεια. Μεγαλύτερο πάχος (0,007-0,012 μ.) 

εμφανίζουν συνήθως οι επιστρώσεις δαπέδων. Μεγάλος αριθμός επιχρισμάτων τοίχων 

φέρουν στο πίσω μέρος ένα διαφορετικό στρώμα αργιλικής σύστασης. Οι τοιχοποιίες από 

ωμόπλινθους και αργολιθοδομή φαίνεται πως αρχικά επιχρίονταν με ένα στρώμα πηλού, το 

οποίο αποτελούσε το υπόστρωμα πάνω στο οποίο στη συνέχεια ετοποθετείτο το κυρίως 

επίχρισμα (βλ. επίσης 4.2.1.4.1). Τα επιχρίσματα εμφανίζουν μια ποικιλία χρωμάτων: άσπρο, 

πολύ ανοικτό καφέ, ανοικτό γκρίζο ή ανοικτό κίτρινο (βλ. Παράρτημα 7: Πίνακας Π.2). Η 

εξέταση με τη βοήθεια οπτικού μικροσκοπίου έδειξε, σε όλα σχεδόν τα δείγματα, τεμάχια από 

κάρβουνο ή στάκτη. Ως προς τη σύστασή τους, τα επιχρίσματα εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία.

Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων των διαφόρων επιχρισμάτων του οικισμού της 

Καλαβασού- Τέντα καθώς και μερικών γεωλογικών δειγμάτων χωμάτων (Q.KT.1, Q.KT.2, 

Q.KT.3) και πετρωμάτων (Q.KT.4, Q.KT.5) της περιοχής φαίνονται στους πίνακες που 

ακολουθούν.

Πίνακας 4.1. Χημικές αναλύσεις201 επιχρισμάτων202 από την Καλαβασό- Τέντα και
γεωλογικών δειγμάτων από τη γύρω περιοχή με σύσταση σχεδόν καθαρής 
γύψου.

KT.5* KT.7* KT.8* KT.11** Q.KT.3 Q.KT.4
sio2 0,67 2,60 0,97 1,30 0,32 2,26
α ι2ο 3 0,22 0,49 0,24 0,64 ------

Fe20 3 0,25 0,07 0,25 0,23
MgO 0,08 0,26 0,13 0,16
CaO 34,98 33,23 33,72 33,93 35,80 34,60
Na20 0,40 ------ ------ ------

κ2ο 0,02 0,05 ------ ------- 0,02
MnO ------ ------ ------ ------- ------ ------
s o 3 45,01 44,31 45,19 44,15 44,60 43,39
C.W. 18,53 19,22 19,40 19,10 18,94 19,10
Total 99,90% 100,41% 99,72% 99,53% 99,66% 99,58%

C.W.: combined water (νερό κρυστάλλωσης της γύψου) (βλ. Πάραρτημα 6: 1.1.4.4)

201Όλα τα ποσοστά των αναλύσεων δίδονται επί τοις εκατό (%).
202  *  ·Όσοι κωδικοί φέρουν ως εκθέτη το διακριτικό σύμβολο * αντιστοιχούν σε επιστρώσεις δαπέδων, ενώ 
αυτοί που φέρουν ως εκθέτη το διακριτικό σύμβολο ** αντιστοιχούν σε επιχρίσματα τοίχων.
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Πίνακας 4.2. Χημικές αναλύσεις επιχρισμάτων από την Καλαβασό-ΓΛτα'με ασβεστοπυριτική 
σύσταση.

KT.21** KT.24** KT.47(II)

S i0 2 18,23 19,54 23,77

α ι2ο 3 3,69 3,95 6,18

Fe203 2,35 2,20 3,84

MgO 3,16 3,22 2,60
CaO 36,86 34,98 32,18

Na20 0,46 0,46 0,59
κ2ο 0,56 0,66 1,58
MnO 0,06 0,05 0,10

s o 3 0,56 0,73 1,17
L.I. 34,43 33,97 27,52

Total 100,36% 99,76% 99,53%
L.I.: Loss on Ignition (απώλεια βάρους κατά τη θέρμανση στους 1000°C) (βλ. Παράρτημα 6:

1.1.4.2)

Πίνακας 4.3. Χημικές αναλύσεις επιχρισμάτων από την Καλαβασό-Τίντα αποτελούμενων 
από ασβέστη, γύψο και πυριτικές ενώσεις.203

KT.2 KT.6 KT.9* KT.10* KT. 12**

S i0 2 3,35 22,45 16,44 15,79 8,71
a i2o 3 0,50 5,40 3,70 3,70 1,52
Fe20 3 3,06 2,49 1,85 0,56
MgO 0,70 2,87 2,47 2,30 1,25
CaO 45,47 26,37 37,20 37,92 34,28
Na20 0,95 0,59 0,26 0,64
k 2o 0,19 0,86 0,36 0,36 0,24
MnO 0,03 0,08 0,05 0,04
s o 3 16,61 12,56 4,34 6,09 25,29
C.W. 6,85 8,46 5,74 3,74 11,82
L.I. 26,17 16,5 26,67 27,89 15,28
Total 99,87% 99,56% 100,05% 99,94% 99,59%

203Στις περιπτώσεις των δειγμάτων με σύσταση γύψου προσδιορίζεται το νερό κρυστάλλωσης (C.W). 
Στην περίπτωση ασβεστιτικής σύστασης προσδιορίζεται η απώλεια βάρους στους 1000°C (L.I.), ενώ 
στις περιπτώσεις μεικτής σύστασης (ασβέστη και γύψου) γίνεται υπολογισμός και των δύο.
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Πίνακας 4.4. Χημικές αναλύσεις επιχρισμάτων από την Καλαβασό-Τέντα και γεωλογικών 
δειγμάτων από τη γύρω περιοχή αποτελούμενων από ασβέστη, γύψο και 
πυριτικές ενώσεις.

KT.17** KT. 18** KT.19** KT.22** KT.47(111) Q.KT.2

S i0 2 8,04 7,98 5,86 10,55 6,18 5,82

ΑΙ2θ3 1,24 1,15 1,08 1,74 1,37 0,22

Fe20 3 1,20 0,92 1,28 1,52 0,78 0,15
MgO 0,80 0,76 0,67 0,90 0,86 0,05
CaO 37,43 37,07 33,58 32,10 44,07 36,85
Na20 0,08 0,13 0,32 0,13
κ 2ο 0,19 0,20 0,14 0,26 0,36
MnO 0,04 0,03 0,07

c/> Ο CO 21,29 34,53 32,11 28,20 17,87 28,87
C.W. 9,96 12,79 13,48 13,48 8,91 12,73
L.l. 19,62 4,68 12,16 10,94 18,93 15,77

Total 99,85% 100,25% 100,36% 100,04% 99,53% 100,46%

Οι χημικές αναλύσεις έδειξαν πως δεν παρατηρείται ιδιαίτερη διαφοροποίηση μεταξύ της 

σύστασης των επιχρισμάτων των τοιχοποιιών και των επιστρώσεων των δαπέδων καθώς 

επίσης και μεταξύ των επιχρισμάτων των εσωτερικών και εξωτερικών μετώπων των τοίχων. 

Ανάλογα με τη σύστασή τους, τα επιχρίσματα μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 

στα επιχρίσματα γύψου (Πίνακας 4.1), στα επιχρίσματα ασβεστοπυριτικής σύστασης 

(Πίνακας 4.2) και στα επιχρίσματα που αποτελούνται από ανάμειξη γύψου, ασβέστη και 

πυριτικών ενώσεων (Πίνακες 4.3-4.4). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τέσσερα δείγματα- 

τρία αφορούν επιστρώσεις δαπέδων (δείγματα ΚΤ.5, ΚΤ.7, ΚΤ.8) και ένα επίχρισμα 

εσωτερικού μετώπου τοίχου (δείγμα ΚΤ. 11). Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τρία δείγματα 

ασβεστοπυριτικής σύστασης (δείγματα ΚΤ.21, ΚΤ.24, ΚΤ.47(ΙΙ)), δύο από τα οποία (δείγματα 

ΚΤ.21, ΚΤ.24) ανήκουν σε επιχρίσματα τοιχοποιιών και το τρίτο είναι άγνωστης χρήσης. Στην 

τρίτη κατηγορία ανήκουν τα υπόλοιπα δείγματα, τα οποία εμφανίζουν ποικίλα ποσοστά 

ασβεστίου, γύψου και πυριτίου.

Οι αναλογίες των επιμέρους συστατικών των επιχρισμάτων γύψου της πρώτης κατηγορίας 

πλησιάζουν τις αναλογίες του καθαρού γύψου, με ποσοστό 88,5-92,6% γύψου204 και με μικρή 

περιεκτικότητα ξένων προσμείξεων. Τα δείγματα της δεύτερης κατηγορίας, ασβεστοπυριτικής 

σύστασης (δείγματα ΚΤ.21, ΚΤ.24), εμφανίζουν υψηλό ποσοστό οξειδίου του πυριτίου (S i02: 

18-19%) και οξειδίου του ασβεστίου (CaO: 35-37%). Το δείγμα ΚΤ.47(H) εμφανίζει ακόμη 

υψηλότερο ποσοστό οξειδίου του πυριτίου (23,77%) και χαμηλότερο ποσοστό οξειδίου του 

ασβεστίου (32,18%).

204Ο υπολογισμός του ποσοστού της γύψου έγινε με βάση το νερό κρυστάλλωσης που έδωσαν οι 
χημικές αναλύσεις, ως εξής:
νερό κρυστάλλωσης (Η20) X 4,778 = περιεκτικότητα σε γύψο (CaS042H20).
Ο συντελεστής 0,4778 υπολογίστηκε με βάση το χημικό τύπο της γύψου.
Με βάση τον πιο πάνω τύπο, υπολογίστηκε η περιεκτικότητα σε γύψο για τα εξής δείγματα:
ΚΤ.5: 18,53X4,778=88,5%
ΚΤ.7: 19,22X4,778=91,8%
ΚΤ.8: 19,40X4,778=92,6%
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Τα δείγματα της τρίτης κατηγορίας - με σύσταση γύψου, ασβέστη και πυριτικών ενώσεων - 

εμφανίζουν ποσοστά τριοξειδίου του θείου (SO3), που κυμαίνονται από 4,34 μέχρι 34,53%, 
και οξειδίου του ασβεστίου (CaO) από 26,37 μέχρι 45,47%, αλλά πιο συχνά 32-37%. Με 

βάση το νερό κρυστάλλωσης, υπολογίστηκε πως το ποσοστό της περιεκτικότητας σε γύψο 

στα δείγματα αυτά κυμαίνεται από 17,86 μέχρι 64,40%. Το ποσοστό του οξειδίου του 

πυριτίου (S i02) είναι γενικά χαμηλό, κάτω από 10%, και σε μερικές μόνο περιπτώσεις είναι 

υψηλότερο (δείγματα ΚΤ.6, ΚΤ.9, ΚΤ. 10), με ποσοστά από 16-22%. Το υψηλό ποσοστό του 

οξειδίου του πυριτίου συνοδεύεται πάντοτε με σχετικά υψηλό ποσοστό οξειδίου του 

αλουμινίου (ΑΙ20 3: ~3,5-5,4%) και με ύπαρξη μικρών ποσοστών οξειδίου του σιδήρου (Fe20 3: 

-2% ), οξειδίου του μαγνησίου (MgO: -2,5-3% ) και οξειδίων του νατρίου και του καλίου 

(-0,5%), που υποδηλώνουν την ύπαρξη χαλαζία και αργιλικών ορυκτών.

Πίνακας 4.5. Ορυκτολογικές αναλύσεις με περίθλαση ακτίνων X επιχρισμάτων από την 
Καλαβασό- Τέντα.

Γύψος Ασβεστίτης Χαλαζίας Αλβίτης Μαργαρίτης Οξείδια του 
σιδήρου

Εφεσίτης

ΚΤ.2 V ✓ V

ΚΤ.5 S

ΚΤ.6 S V V

ΚΤ.7 V V

ΚΤ.8
ΚΤ.9 ■/ V V

ΚΤ.10 V

ΚΤ.11 V ✓

ΚΤ. 12 S V V

ΚΤ.17 V V V V

ΚΤ. 18 V S

ΚΤ. 19 V V V

ΚΤ.21 V V

ΚΤ.22 V V V

ΚΤ.24 V V

ΚΤ.25 V V V V

ΚΤ.47 (I I) V V

ΚΤ.47(ΙΙΙ) V S V

Οι ορυκτολογικές αναλύσεις με περίθλαση ακτίνων X έδειξαν πως μερικά επιχρίσματα του 

οικισμού της Καλαβασού- Τέντα έχουν σύσταση που πλησιάζει την καθαρή γύψο (Σχ. 295), 

άλλα είναι σχεδόν καθαρά ασβεστιτικό, με λίγο χαλαζία (Σχ. 296), ενώ τα περισσότερα 

εμφανίζουν ανάμειξη γύψου και ασβεστίτη (Σχ. 297-298). Τα αποτελέσματα αυτά 

επιβεβαιώνουν τις χημικές αναλύσεις των δειγμάτων. Εκτός από τα κύρια αυτά συστατικά στα 

επιχρίσματα, παρατηρείται η ύπαρξη αστρίων (αλβίτης) και μικρά ποσοστά αργιλικών 

ορυκτών (Σχ. 298). Οι θερμικές αναλύσεις που έγιναν σε μερικά από τα παραπάνω δείγματα 

έδειξαν επιπλέον την ύπαρξη οξειδίων του σιδήρου (βλ. Παράρτημα 7: Πίνακας Π. 13).

Η περαιτέρω μελέτη των επιχρισμάτων του οικισμού της Καλαβασού- Τέντα έγινε με τη 

βοήθεια λεπτών τομών και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης. Η εξέταση της λεπτής
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τομής ενός δείγματος που πάρθηκε από την επίστρωση του δαπέδου της κυκλικής μονάδας 

S.42 (δείγμα ΚΤ.7) έδειξε κρυστάλλους γύψου διαφόρων μεγεθών (Φωτ. 244), ανάμεικτους με 

μικρή ποσότητα ασβεστίτη και άλλα πρόσθετα, τα οποία βρίσκονται ομοιόμορφα 

κατανεμημένα στο δείγμα. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο οι κρύσταλλοι της γύψου 

εμφανίζονται πλακοειδείς και ομοιάζουν με φιαλίδια (Φωτ. 245).

Στη λεπτή τομή ενός δείγματος, που πάρθηκε από το δάπεδο της μονάδας S.10 (δείγμα 

ΚΤ.10), φαίνεται η παρουσία μικρίτη, ανάμεικτου με άργιλο και μάργα και με μερικούς 

κρυστάλλους γύψου κυρίως σε κενά (Φωτ. 246). Παρατηρούνται επίσης κόκκοι χαλαζία, 

άστριοι και λίγα απολιθώματα (πρωτόζωα, δίθυρα). Η σημειακή χημική ανάλυση του 

δείγματος, με τη βοήθεια του μικροαναλυτή του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, έδειξε πως στις 

περισσότερες περιοχές επικρατεί το ασβέστιο (Σχ. 299) μαζί με λίγο πυρίτιο, ενώ αλλού 

εμφανίζονται μικρές συγκεντρώσεις θείου (Σχ. 300),205 αλουμινίου, μαγνησίου, και καλίου 

(Σχ. 301).206 Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο οι κρύσταλλοι της γύψου διακρίνονται να είναι είτε 

ακανόνιστου σχήματος (Φωτ. 247) ή λεπτοί βελονοειδείς (Φωτ. 248), ενώ οι κόκκοι του 

ασβεστίτη είναι ομοιόμορφοι, με μέγεθος από 1 μέχρι 5 μικρά (Φωτ. 249). Η μορφή και το 

μέγεθος των κόκκων του ασβεστίτη υποδηλώνουν πιθανή χρήση ασβέστη προερχόμενου
207από καύση ασβεστόλιθου κατά την παρασκευή του επιχρίσματος. Τα διάφορά αργιλικά και 

πυριτικά συστατικά που παρατηρούνται σε μικρά ποσοστά, ίσως προϋπήρχαν στην πρώτη 

ύλη που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του. Στην άνω επιφάνεια του δείγματος 

διακρίνεται ένα πολύ λεπτό στρώμα ενός πολύ λεπτόκοκκου ασβεστιτικού υλικού. Φαίνεται 

δηλ. πως δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη διαμόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας του 

επιχρίσματος. Ένα τέτοιο λεπτό στρώμα μπορεί να δημιουργήθηκε απλώς με λείανση της 

εξωτερικής επιφάνειας του επιχρίσματος πριν την ξήρανσή του, με τη βοήθεια μιας σκληρής, 

λείας πέτρας ή πιθανόν υφάσματος.

Η μελέτη των διαθέσιμων χωμάτων (δείγματα Q.KT.1, Q.KT.2 και Q.KT.3) και πετρωμάτων 

(Q.KT.4, Q.KT.5) από τον ίδιο το λόφο του οικισμού της Τέντας καθώς και από την ευρύτερη 

περιοχή έδειξε πως τόσο το έδαφος όσο και οι γύρω λόφοι εμφανίζουν παρόμοια σύσταση με 

τα υπό εξέταση επιχρίσματα (Σχ. 302). Αποτελούνται δηλ. είτε από καθαρό γύψο είτε από 

ανάμειξη γύψου με ασβεστίτη με λίγα πυριτικά πρόσθετα (χαλαζίας, άστριοι, πυρόξενος). Οι 
χημικές και ορυκτολογικές αναλύσεις έδειξαν μεγάλη ομοιότητα μεταξύ των αρχαιολογικών 

δειγμάτων ΚΤ.5, ΚΤ.7, ΚΤ.8, ΚΤ.11 και των γεωλογικών δειγμάτων Q.KT.3 και Q.KT.4 καθώς 

και μεταξύ των αρχαιολογικών δειγμάτων ΚΤ.19, ΚΤ.22 και του γεωλογικού δείγματος 

Q.KT.2. Αυτή η ομοιότητα στη σύσταση των υπό εξέταση επιχρισμάτων με τα φυσικά 

γεωλογικά στρώματα του περιβάλλοντα χώρου του οικισμού οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι 

πρώτες ύλες για την παρασκευή τους προήλθαν από το άμεσο γειτονικό περιβάλλον της 

Τέντας.

205Η ύπαρξη θείου υποδηλώνει την παρουσία γύψου.

206Τα στοιχεία αυτά (αλουμίνιο, μαγνήσιο, κάλιο κ.ά.) υποδηλώνουν την ύπαρξη αργίλου.

207 Η θερμική καμπύλη έδειξε πως πρόκειται για αερική άσβεστο.
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Οι οπτικές ομοιότητες στη δομή και στη σύσταση (παρατήρηση κυρίως λεπτών τομών) που 

εμφανίζονται στα επιχρίσματα γύψου (ιδιαίτερα στα δείγματα ΚΤ.7 και ΚΤ.8) και στα δείγματα 

του χώματος του περιβάλλοντα χώρου (δείγμα Q.KT.3) (Φωτ. 244 / Φωτ. 250), παρόμοιας 

σύστασης, θέτουν αμφιβολίες ως προς την πιθανότητα διεξαγωγής καύσης της πρώτης ύλης 

για παρασκευή των επιχρισμάτων. Η ανάμειξη όμως πρώτης ύλης της σύστασης αυτής με 

νερό, που έγινε πειραματικά, οδήγησε στην παρασκευή ενός μείγματος το οποίο δεν εμφάνιζε 

καμιά συνοχή, πράγμα που ενισχύει την πιθανή καύση της πρώτης ύλης.

Ψήσιμο της πρώτης ύλης, η οποία αποτελεί ανάμειξη γύψου και ασβέστη, σε ανοικτή φωτιά, 

σε χαμηλές θερμοκρασίες, θα είχε σίγουρα ως αποτέλεσμα σε πρώτη φάση την καύση μόνο 

των περιεχόμενων γυψούχων πετρωμάτων και όχι των ασβεστούχων. Η γύψος, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, μετατρέπεται σε ανυδρίτη στους 100-190°C. Η μη ελεγχόμενη καύση σε 

ανοικτή φωτιά θα οδηγούσε στην ανάπτυξη υψηλότερων θερμοκρασιών, στις οποίες ίσως 

οφείλεται η ιδιομορφία των κρυστάλλων της γύψου. Την πιθανότητα καύσης ενισχύει και η 

ύπαρξη τεμαχίων κάρβουνου στα δείγματα. Η κρυσταλλική δομή των υπό εξέταση 

επιχρισμάτων φαίνεται να διαφέρει από εκείνη της σύγχρονης γύψου που παρασκευάζεται 

κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, ενώ ομοιάζει περισσότερο με την κρυσταλλική δομή της 

αρχικής πρώτης ύλης που εξετάστηκε. Αυτή η ομοιότητα πιθανόν να οφείλεται και στην 

προσθήκη μετά την καύση, πρώτης ύλης της ίδιας σύστασης - ως αδρανούς, ίσως για τη 

βελτίωση των ιδιοτήτων του επιχρίσματος και κυρίως για λόγους οικονομίας, αφού θα μείωνε 

την ποσότητα της πρώτης ύλης που θα υπόκειτο σε καύση. Η ασυνήθιστη μορφή των 

κρυστάλλων της γύψου και το μεγάλο σχετικά μέγεθος τους μπορεί να οφείλεται και σε 

διόγκωσή τους λόγω της παρόδου 9 500 χρόνων.

Η εξέταση, με τη βοήθεια πετρογραφικού μικροσκοπίου και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, 

έδειξε πως οι κρύσταλλοι γύψου στα περισσότερα δείγματα βρίσκονται σχεδόν κατά κανόνα 

ανάμεικτοι με ασβεστίτη και συχνά περιβάλλουν κόκκους ασβεστίτη, δίδοντας την εντύπωση 

πως ο ασβεστίτης έπαιζε ρόλο αδρανούς και η γύψος αποτελούσε το συνδετικό υλικό 

(Φωτ. 251-253). Στις περιπτώσεις όμως των επιχρισμάτων ασβεστοπυριτικής σύστασης 

(δείγματα ΚΤ.10, ΚΤ.21 και ΚΤ.24), ο ασβεστίτης, ο οποίος φαίνεται πως υπέστη καύση 

πρέπει να αποτελούσε το συνδετικό υλικό. Αυτό μαρτυρεί και το μικρό μέγεθος των κόκκων 

του ασβεστίτη που διακρίνονται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (Φωτ. 249). Τα απολιθώματα 

που παρατηρούνται στις λεπτές τομές υποδηλώνουν την ύπαρξη αδρανών ασβεστιτικής 

σύστασης. Μετά από την καύση πιθανόν να προστέθηκε στο μείγμα ποσότητα όμοιου 

ασβεστιτικού υλικού ως αδρανούς ή η καύση του ασβεστόλιθου δεν ήταν τέλεια.

Η άργιλος, η οποία εμφανίζεται στα δείγματα σε χαμηλά ποσοστά, δε φαίνεται ότι αποτελούσε 

συνδετικό υλικό των επιχρισμάτων. Η άργιλος, ο χαλαζίας, οι άστριοι και οι πυροξενίτες, που 

εμφανίζονται στις λεπτές τομές ως μικροί κόκκοι τυχαία κατανεμημένοι, φαίνεται πως 

αποτελούσαν αδρανές υλικό, το οποίο προϋπήρχε στην πρώτη ύλη ως τυχαίο πρόσμεικτο 

(Φωτ. 253). Στα γεωλογικά στρώματα της περιοχής εμφανίζονται τα ορυκτά αυτά ανάμεικτα 

με τη γύψο και τον ασβεστίτη.
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Η σύσταση και η δομή του δείγματος ΚΤ.47(ΙΙ), το οποίο, όπως αναφέρθηκε, βρέθηκε κάτω 

από τα δάπεδα της Ακεραμικής Νεολιθικής περιόδου, εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιάφερον και 

κάποια ιδιόμορφα χαρακτηριστικά (Φωτ. 254, Σχ. 303). Οι αναλύσεις που έγιναν 

(παρατήρηση λεπτών τομών και θερμοδιαγραμμάτων) έδειξαν πως πρόκειται για επίχρισμα 

με υδραυλικές ιδιότητες, παρόμοιες με τα υδραυλικά κονιάματα της Ύστερης Χαλκοκρατίας 

(τα οποία εξετάζονται στη συνέχεια). Συνδετικό υλικό φαίνεται πως αποτελεί ο 

μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης. Στη μήτρα δεν εμφανίζονται απολιθώματα, παρατηρούνται 

λίγα τεμάχια χαλαζία και κυρίως ακανόνιστου σχήματος ή κάπως στρογγυλεμένα εγκλείσματα 

από κοκκινωπή άργιλο, ή ασβεστίτη ανάμεικτο με άργιλο (Φωτ. 255). Τα εγκλείσματα αυτά 

περιέχουν ακανόνιστου σχήματος τεμάχια χαλαζία, αποκρυσταλλωμένο μικρίτη και πυρόξενο. 

Μερικά από τα εγκλείσματα εμφανίζουν περιμετρικά μια σκούρου χρώματος λεπτόκοκκη 

ζώνη μικρού πλάτους. Αυτό ίσως ήταν αποτέλεσμα αντίδρασης των εγκλεισμάτων με τον

ασβεστίτη της μήτρας. Τα εγκλείσματα αυτά ομοιάζουν με τεμάχια ψημένου κεραμικού, υλικό
208που ήταν ακόμη άγνωστο την πρώιμη αυτή περίοδο (Ακεραμική Νεολιθική).

Δείνυατα από τη Χοιροκοιτία

Στη Χοιροκοιτία, αντίθετα από την Καλαβασό- Τέντα, όλα τα επιχρίσματα που εξετάστηκαν 

έχουν σύσταση ασβεστιτική ή ασβεστοπυριτική και σε καμιά περίπτωση δεν εμφανίζεται 

χρήση γύψου.

Τα επιχρίσματα της Χοιροκοιτίας που εξετάστηκαν έχουν άσπρο ή ανοικτό γκρίζο χρώμα (βλ. 

Παράρτημα 7: Πίνακας Π.2). Τα περισσότερα είναι σχετικά εύθραυστα και σπάνια κάπως 

συμπαγή. Μεγαλύτερη σκληρότητα εμφανίζουν μερικά επιχρίσματα τοίχων (όπως τα δείγματα 

ΚΗ.8, ΚΗ.10 καθώς επίσης και τα δείγματα ΚΗ.21 και ΚΗ.22). Η μεγάλη τους σκληρότητα 

υποδηλώνει ένα διαφορετικό τρόπο παρασκευής από εκείνο των υπόλοιπων επιχρισμάτων.

Ολα τα επιχρίσματα που εξετάστηκαν είναι λεπτόκοκκα (Φωτ. 256) και περιέχουν χαλίκια 

μεγέθους 0,002-0,006 μ., μικρά τεμάχια από κάρβουνο και κάποτε ίχνη αχύρου (δείγματα 

ΚΗ.4, ΚΗ.8 και ΚΗ. 18-19). Το πάχος τους είναι ποικίλο. Σε μερικά δείγματα (ΚΗ.11, ΚΗ.12) 

εμφανίζονται δύο διαδοχικές στρώσεις, μια λεπτή εξωτερική πάχους 0,002-0,006 μ. και μια 

δεύτερη πάχους 0,02 μ., ενώ σε μια περίπτωση (δείγμα ΚΗ.13) παρατηρείται η ύπαρξη τριών 

διαδοχικών στρώσεων. Η επίστρωση του δαπέδου σε μερικές περιπτώσεις βρισκόταν πάνω 

σε ένα στρώμα - αποτελούμενο από βότσαλα και χαλίκια - το οποίο εδραζόταν σε ένα 

υπόστρωμα από μεγαλύτερες πέτρες.

208Η εύρεση επιχρισμάτων του τύπου αυτού σε τόσο πρώιμη περίοδο είναι μοναδική και κάπως 
παράδοξη. Ο F. Koucky (Todd 1987, 88) πολύ δικαιολογημένα αναφέρει πως το επίχρισμα αυτό 
θυμίζει επιχρίσματα μεταγενέστερων περιόδων.
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Πίνακας 4.6. Χημικές αναλύσεις επιχρισμάτων από τη Χοιροκοιτία.

KH.8A** KH.8B** KH.10** KH.12* KH.13A* KH.13B* KH.13C*

S i0 2 6,71 14,41 14,41 7,35 12,95 21,52 15,05
α ι2ο 3 1,68 2,74 2,74 2,08 1,32 4,33 3,62
Fe20 3 0,75 1,50 1,50 1,05 0,70 2,42 1,56
MgO 0,74 1,08 1,08 1,35 0,48 1,27 0,83
CaO 35,62 33,22 33,22 32,31 34,90 33,35 34,60
Na20 ------ 0,05 0,05 0,05 ------ 0,32 ------

κ2ο 0,19 0,34 0,34 0,29 0,17 0,64 0,52
MnO 0,06 0,06 0,06 0,04 0,03 0,06 0,06
SrO 15,17 10,66 10,66 16,45 11,43 2,36 8,13
s o 3 10,22 7,38 7,38 10,62 8,67 1,82 6,42
L.I. 29,12 28,32 28,32 26,25 28,95 31,65 29,00
Total 100,26% 99,76% 99,76% 99,53% 99,60% 99,74% 99,79%

Οι χημικές αναλύσεις έδειξαν πως δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στη σύσταση των 

δαπέδων και των επιχρισμάτων των τοίχων. Ολα τα επιχρίσματα εμφανίζουν παρόμοια 

ασβεστιτική σύσταση, με τα εξής ποσοστά: 32,31-35,62% οξείδιο του ασβεστίου (που 

αντιστοιχεί σε 57-63,5% ανθρακικό ασβέστιο)209, 6,71-21,52% οξείδιο του πυριτίου και 1,32- 

4,33% οξείδιο του αλουμινίου. Παρατηρείται όμως κάποια διαφοροποίηση στη σύσταση των 

διαδοχικών στρωμάτων των επιχρισμάτων τόσο στα δάπεδα (δείγματα ΚΗ.13Α και ΚΗ.13Β) 

όσο και στους τοίχους (δείγματα ΚΗ.8Α και ΚΗ.8Β). Το εξωτερικό επίχρισμα έχει υψηλότερο 

ποσοστό οξειδίου του ασβεστίου και πιο ανοικτό χρώμα, ενώ το υπόστρωμα έχει συχνά 

υψηλότερο ποσοστό οξειδίου του πυριτίου. Το υπόστρωμα σε αρκετές περιπτώσεις έχει 

αργιλική σύσταση. Ένα ασυνήθιστο συστατικό που παρατηρήθηκε στις χημικές αναλύσεις 

όλων σχεδόν των δειγμάτων της Χοιροκοιτίας είναι το στρόντιο (Sr), το οποίο εμφανίζεται 

πάντοτε μαζί με υψηλό ποσοστό τριοξειδίου του θείου (S 0 3), πράγμα που υποδηλώνει 

πιθανή παρουσία θειϊκού στροντίου - σελεστίτη (SrS03).

209Ο υπολογισμός του ανθρακικού ασβεστίου έγινε με βάση το ποσοστό οξειδίου του ασβεστίου που 
έδωσε η χημική ανάλυση και με τη βοήθεια ενός συντελεστή (1,7847), ο οποίος προκύπτει από το 
χημικό τύπο του ανθρακικού ασβεστίου.
Οξείδιο του ασβεστίου (CaO) Χ1,7847= περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο (CaC03).
Με βάση τον πιο πάνω τύπο υπολογίστηκε η περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο για τα εξής 
δείγματα:
ΚΗ.12: 32,31X1,7847=57,66%
ΚΗ.8Α: 35,62X1,7847=63,57%
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Πίνακας 4.7. Ορυκτολογικές αναλύσεις με περίθλαση ακτίνων X επιχρισμάτων από τη 
Χοιροκοιτία.

Ασβεστίτης Σελεστίτης Χαλαζίας Αλβίτης

ΚΗ.3 ✓ V

ΚΗ.8Α V ✓ V

ΚΗ.8Β V V ν V

ΚΗ.10 V S ν

ΚΗ.12 S S ν

ΚΗ.13Α ν ✓ ν

ΚΗ.13Β ✓ S

KH.13C V ν S

ΚΗ.15 V V V

ΚΗ.17 V V ✓

ΚΗ.18 V

Οι ορυκτολογικές αναλύσεις των πιο πάνω επιχρισμάτων (περιθλασιμετρία ακτίνων X) 

έδειξαν στα περισσότερα δείγματα ασβεστίτη, σελεστίτη (θειικό στρόντιο) και χαλαζία και σε 

μερικές περιπτώσεις αλβίτη (δείγματα ΚΗ.8Β και ΚΗ.15). Παρατηρείται όπως και στη χημική 

ανάλυση διαφοροποίηση μεταξύ των διαδοχικών στρωμάτων των επιχρισμάτων. Στο άνω 

στρώμα του επιχρίσματος ΚΗ.13 (δείγμα ΚΗ.13Α) εμφανίζεται εκτός από ασβεστίτη, χαμηλό 

ποσοστό χαλαζία και σελεστίτης, ενώ στο κάτω στρώμα του επιχρίσματος (δείγμα ΚΗ.13Β) 

παρατηρείται επιπλέον αλβίτης (Σχ. 304-305). Στο κάτω στρώμα του επιχρίσματος ΚΗ.8 

(δείγμα ΚΗ.8Β) το ποσοστό του χαλαζία είναι υψηλότερο σε σύγκριση με το άνω (δείγμα 

ΚΗ.8Α) (Σχ. 306-307). Το ποσοστό του σελεστίτη εμφανίζεται αυξημένο στις άνω στρώσεις 

των επιχρισμάτων (δείγματα ΚΗ.8Α και ΚΗ.13Α) (Σχ. 304, 306). Η ύπαρξη σε όλα σχεδόν τα 

δείγματα σελεστίτη - ενός ασυνήθιστου ορυκτού - φαίνεται πως οφείλεται στη γεωλογία της 

περιοχής (βλ. επίσης Κεφάλαιο 3: 3.2.3.3).

Η εξέταση των λεπτών τομών των επιχρισμάτων της Χοιροκοιτίας έδειξε πως το συνδετικό 

υλικό είναι ασβετιτικής και μαργαϊκής σύστασης (Φωτ. 257). Παρατηρούνται συχνά 

αποκρυσταλλωμένα συνήθως απολιθώματα και μερικά τεμάχια πυριγενών πετρωμάτων 

(διαβάσης), λίγα πυριτικά ορυκτά (χαλαζίας, πυρόξενος, άστριοι) καθώς και οξείδια του 

σιδήρου. Η ύπαρξη των διαφόρων πυριτικών ενώσεων στα επιχρίσματα οφείλεται πιθανόν 

στη σύσταση των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή τους.

Η εξέταση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης των δειγμάτων ΚΗ.21 και ΚΗ.22 

(επίχρισμα τοίχου και πεσσού αντίστοιχα) έδειξε κυρίως ομοιόμορφους μικρούς κρυστάλλους 

ασβεστίτη της τάξης των 1-10 μικρών (Φωτ. 258), καλής γεωμετρίας, με αρκετά 

συσσωματώματα και πλακοειδείς σχηματισμούς ασβεστιτικής και πυριτικής σύστασης. 

Παρατηρούνται επίσης μεγάλοι κρύσταλλοι σελεστίτη. Το μέγεθος των κόκκων του ασβεστίτη, 

η καλή τους γεωμετρία και η ομοιομορφία στη διάταξή τους υποδηλώνουν πιθανή καύση 

ασβεστιτικού υλικού για την παρασκευή τους. Η σκληρότητα επίσης των δειγμάτων ενισχύει 

την πιθανή χρήση σβησμένου ασβέστη, αφού τέτοια σκληρά επιχρίσματα δε θα μπορούσαν 

να παρασκευαστούν με απλή ανάμειξη πρώτης ύλης με νερό. Η θερμική ανάλυση του
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δείγματος ΚΗ.22 έδειξε πως πρόκειται για αερική άσβεστο με υψηλή περιεκτικότητα (84%) σε 

ανθρακικά.

4.4.1.2. Επιχρίσματα Χαλκολιθικής περιόδου

Οι παρατηρήσεις όσον αφορά τα επιχρίσματα της Χαλκολιθικής περιόδου προέρχονται 

κυρίως από τις αναλύσεις επιστρώσεων δαπέδων από την Κλσσόνζργα-Μοσφίλια.

Οι κυκλικές μονάδες της Κισσόνεργας φέρουν δύο τουλάχιστον διαδοχικές στρώσεις 

επιχρίσματος πάνω από ένα υπόστρωμα αργιλικής σύστασης (Φωτ. 259). Στην εξωτερική 

επιφάνεια της άνω στρώσης αρχικά υπήρχε ένα πιο λεπτό επίχρισμα, το οποίο όμως δε 

διατηρείται (Peltenburg et al. 1986, 31). Σήμερα, στο άνω μέρος του επιχρίσματος 

παρατηρείται μια σκληρή άσπρη κρούστα πάχους 0,01-0,015 μ. πάνω σε ένα μαλακό και 

εύθραυστο στρώμα επιχρίσματος κάπως κιτρινωπού χρώματος. Και στις δύο στρώσεις 

παρατηρούνται τεμάχια κάρβουνου και μικρά γωνιώδη χαλίκια και βότσαλα, τα οποία έχουν 

μικρότερο μέγεθος στην άνω στρώση (Φωτ. 260-261). Το συνολικό πάχος του επιχρίσματος 

κυμαίνεται από 0,10 ως 0,15 μ.

Πίνακας 4.8. Χημικές αναλύσεις δαπέδων κυκλικών μονάδων από την Κισσόνεργα-Μκ^/σ.

KM.1A KM.1B KM.3A KM.3B
S i0 2 5,31 7,46 3,81 3,81
α ι2ο 3 0,92 1,79 1,12 1,25
Fe20 3 0,22 0,74 0,54 0,54
MgO 1,67 0,93 0,82 0,72
CaO 49,32 48,27 51,07 51,21
Na20 0,05
κ2ο 0,04 0,21 0,09 0,10
MnO 0,01 0,01 0,03 0,03
s o 3 0,23 0,10 0,10 0,10
L.l. 41,81 40,25 42,06 41,82
Total 99,53% 99,81% 99,64% 99,58%

Στα επιχρίσματα της Κισσόνεργας παρατηρήθηκαν γενικά υψηλά ποσοστά οξειδίου του 

ασβεστίου (48,27-51,21%) (που αντιστοιχεί σε ποσοστό -90%  ανθρακικού ασβεστίου), μικρή 

ποσότητα οξειδίων του πυριτίου (3,81-7,46%) και άλλες ενώσεις όπως οξείδια του αλουμινίου 

(0,92-1,79%) και του μαγνησίου (0,72-1,67%). Σε σύγκριση με τα δείγματα των νεολιθικών 

οικισμών, στα δείγματα της Κισσόνεργας παρατηρείται μεγαλύτερο ποσοστό ασβεστίτη, που 

πρέπει να οφείλεται στη γεωλογία της περιοχής.Μα
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Πίνακας 4.9. Ορυκτολογική ανάλυση με περίθλαση ακτίνων X επιχρισμάτων από την 
Κισσόνεργα-Μκτ^/σκαι γεωλογικών δειγμάτων της γύρω περιοχής.

Ασβεστίτης Χαλαζίας
ΚΜ.1Α V V

ΚΜ.1Β ν ν

ΚΜ.3Α
ΚΜ.3Β ✓

Q.KM.1 V ✓

Q.KM.2 V ✓

Οι ορυκτολογικές αναλύσεις με τη βοήθεια ακτίνων X έδειξαν πως τα επιχρίσματα 

αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από ασβεστίτη και χαλαζία (Σχ. 308). Οι χημικές και 

ορυκτολογικές αναλύσεις δεν έδειξαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις μεταξύ της άνω και της κάτω 

στρώσης των επιχρισμάτων ΚΜ.1 (δείγματα ΚΜ.1Α και ΚΜ.1Β) και ΚΜ.3 (δείγματα ΚΜ.3Α 

και ΚΜ.3Β). Σύμφωνα με τη θερμική ανάλυση το ΚΜ.1Α περιέχει επίσης μοντμοριλλονίτη (βλ. 

Παράρτημα 7: Πίνακας Π. 13).

Η μελέτη των λεπτών τομών έδειξε πως ο μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης, προερχόμενος από 

την αποσύνθεση θαλασσίων εναποθέσεων αποτελεί συνδετικό υλικό. Ο ασβεστίτης βρίσκεται 

ανάμεικτος με λίγα αργιλικά συστατικά και αργιλοασβεστιτικό χώμα. Στη μήτρα του δείγματος 

παρατηρούνται επίσης απολιθώματα (δίθυρα, πρωτόζωα, όλγες) και πυριτικά ορυκτά (όπως 

χαλαζίας), τα οποία είναι συνδεδεμένα με μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη (Φωτ. 262).

Η εξετάση των δύο στρωμάτων του επιχρίσματος της κυκλικής μονάδας 1 (δείγμα ΚΜ.1Α και 

ΚΜ.1Β) με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης έδειξε ένα ομοιόμορφο λεπτόκοκκο υλικό 

αποτελούμενο κυρίως από ασβεστίτη και πυρίτιο. Το μικρό μέγεθος των κόκκων του 

ασβεστίτη (1-3 μικρά), υποδηλώνει καύση της πρώτης ύλης (Φωτ. 263). Η χημική ανάλυση 

που έγινε με το μικροαναλυτή του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου έδειξε πως το άνω στρώμα του 

επιχρίσματος (δείγμα ΚΜ.1Α) αποτελείται από ένα ομοιόμορφο ασβεστιτικό υλικό (Σχ. 309), 

ενώ το δεύτερο στρώμα (δείγμα KM. 1Β) περιέχει εκτός από ασβεστίτη πολύ μικρά ποσοστά 

πυριτίου, αλουμινίου και μαγνησίου (Σχ. 310). Στο δείγμα παρατηρήθηκαν επίσης 

συσσωματώματα ασβεστίου (Φωτ. 264) καθώς και απολιθώματα με σύσταση ασβεστίου και 

μαγνησίου. Η ύπαρξη απολιθωμάτων τα οποία διακρίνονται και στις λεπτές τομές υποδηλώνει 

πως είτε στο μείγμα του ασβέστη μετά την καύση προστέθηκε ως αδρανές ποσότητα 

ασβεστιτικού υλικού, είτε η καύση δεν ήταν τέλεια. Τα υπόλοιπα ορυκτά που παρατηρήθηκαν 

(πυρίτιο, κάλιο) φαίνεται πως αποτελούν πρόσμεικτα που περιείχοντο στην αρχική πρώτη 

ύλη παρασκευής του επιχρίσματος. Η θερμική ανάλυση του άνω στρώματος του 

επιχρίσματος (δείγμα ΚΜ.1Α) έδειξε πως πρόκειται για αερική άσβεστο.

Η ορυκτολογική ανάλυση με περίθλαση ακτίνων X και η θερμική ανάλυση (βλ. Παράρτημα 7: 

Πίνακας Π.13) των γεωλογικών δειγμάτων Q.KM.1, Q.KM.2 από την πέριξ του οικισμού 

περιοχή έδειξαν παρόμοια σύσταση με εκείνη των επιχρισμάτων του οικισμού. Υπολογίστηκε 

πως η περιεκτικότητα του δείγματος Q.KM.2 σε ανθρακικά είναι γύρω στα 80%. Η σύσταση 

αυτή των γεωλογικών δειγμάτων υποδηλώνει πως οι πρώτες ύλες για την παρασκευή των 

επιχρισμάτων είχαν τοπική προέλευση.
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Η σκληρότητα των δαπέδων της Χαλκολιθικής περιόδου μαζί με τα υπόλοιπα φυσικά και 

χημικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων οδηγούν στο συμπέρασμα πως την εποχή αυτή 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως η διαδικασία καύσης ασβεστόλιθων. Ο G. Thomas (1995, 42-43) 

υποστηρίζει πως δάπεδα που κατασκευάστηκαν με χρήση σβησμένου ασβέστη εμφανίζονται 

για πρώτη φορά κατά το τέλος της Μέσης Χαλκολιθικής περιόδου. Η έρευνα όμως έδειξε 

ύπαρξη σκληρών δαπέδων ασβέστη και κατά τη Νεολιθική περίοδο. Τη Νεολιθική όμως 

περίοδο τα δάπεδα αυτά είναι σπανιότερα και δεν αποτελούν τον κανόνα. Άρα, η διαδιακασία 

καύσης ασβεστόλιθων, αν και φαίνεται πως ήταν γνωστή, δεν ήταν ευρέως διαδομένη κατά 

την περίοδο αυτή.

4.4.1.3. Επιχρίσματα Πρώιμης και Μέσης Χαλκοκρατίας

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τα επιχρίσματα της Πρώιμης και Μέσης Χαλκοκρατίας 

στηρίζονται κυρίως σε αναλύσεις δειγμάτων από τους οικισμούς Μας>κ\-Αλώνια και Αλάμπρα-

Μούττες.

Όλα τα δείγματα που πάρθηκαν από το Μαρκ\-Αλώνια και την Αλάμπρα-Μ^ί/ΓΓίς" είναι 

ψαθυρά. Εξαίρεση αποτελεί το επίχρισμα μιας κοιλότητας του εδάφους (δείγμα ΜΑ.7), που 

ανήκει στα πρωιμότερα στρώματα του οικισμού και είναι σκληρό, συμπαγές και ομοιογενές. 

Για την παρασκευή του επιχρίσματος αυτού φαίνεται πως ακολουθήθηκε διαφορετική 

διαδικασία από ό,τι για τα υπόλοιπα επιχρίσματα. Τα περισσότερα επιχρίσματα περιέχουν 

χαλίκια και μικρά τεμάχια κάρβουνου. Μερικά δείγματα φέρουν ίχνη από άχυρο (δείγματα 

ΜΑ.4, ΜΑ.5). Σε ορισμένες περιπτώσεις (δείγμα ΜΑ. 10), το τελικό επίχρισμα βρίσκεται πάνω 

σε ένα πρώτο στρώμα από πηλό και βότσαλα (τοίχος 636 δωματίου LXVII). Το υπόστρωμα 

αυτό, το οποίο ετοποθετείτο κατευθείαν στην αργολιθοδομή, πιθανόν να εξυπηρετούσε την 

καλύτερη στερέωση του επιχρίσματος.

Πίνακας 4.10. Χημικές αναλύσεις επιχρισμάτων από το Μαρκί-/4Λώι//σκαι την Αλάμπρα- 
Μούττες.

MA.5 MA.7 MA. 10** AM.2
sio2 14,08 3,56 11,97 17,41
α ι2ο 3 3,85 0,75 3,09 1,21
Fe20 3 2,18 0,31 1,64 0,57
MgO 0,86 0,35 0,77 0,84
CaO 42,10 52,90 44,10 43,02
Na20 0,10
κ2ο 0,46 0,05 0,35 0,14
MnO 0,03 0,01 0,06 0,06
S 0 3 0,26 0,33 0,17 0,34
L.l. 36,29 41,80 37,94 36,43

Total 100,11% 100,06% 100,19% 100,02%

Σε όλα τα δείγματα φαίνεται ένα υψηλό ποσοστό ασβεστιτικού υλικού (42-52%), ένα αρκετά 

υψηλό ποσοστό οξειδίου του πυριτίου (3,56-17,41%) και σημαντικό ποσοστό οξειδίου του 

αλουμινίου (0,75-3,85%), του σιδήρου (0,31-2,18%) και του μαγνησίου (0.34-0.86%).

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 4. Τα Επιχρίσματα και Συνδετικά Κονιάματα 247

Πίνακας 4.11. Ορυκτολογική ανάλυση με περίθλαση ακτίνων X επιχρισμάτων από το Μαρκί- 
Αλώνιακα\ την ί\Χά\ιτιρα-Μούττες.

Ασβεστίτης Χαλαζίας Μαργαρίτης Μοντμοριλλονίτης

ΜΑ.4 ✓ ν' ✓

ΜΑ.5 ✓ V

ΜΑ.7 ✓ V

ΜΑ. 10 / V

ΑΜ.1Α ✓

ΑΜ.1Β V

AM.2 ✓

Οι αναλύσεις με ακτίνες X έδειξαν σε όλα τα επιχρίσματα ασβεστιτική σύσταση με ύπαρξη 

μικρής ποσότητας χαλαζία (δείγμα ΜΑ.7: Σχ. 311) και μερικών αργιλικών ορυκτών (δείγματα 

ΜΑ.4, ΜΑ. 10). Η θερμική ανάλυση του δείγματος ΜΑ.7 έδειξε, εκτός από ασβεστίτη, χαλαζία 

και οξείδια του σιδήρου (βλ. Παράρτημα 7: Πίνακας Π. 13).

Στις λεπτές τομές των δειγμάτων παρατηρήθηκαν αποκρυσταλλωμένα απολιθώματα μέσα σε 

ασβεστιτική μήτρα (δείγμα ΜΑ.7: Φωτ. 265), η οποία συχνά περιέχει και κάποια άλλα 

πρόσμεικτα, όπως μαργαϊκό χώμα (δείγμα AM.2). Παρατηρούνται επίσης τεμάχια πυριγενών 

πετρωμάτων (δείγματα ΜΑ. 10, AM.2) καθώς και ορυκτά πυριπκής σύστασης (χαλαζίας, 

άστριοι, πυρόξενος).

Η εξέταση της μικροδομής του επιχρίσματος ΜΑ.7 στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης 

έδειξε κυρίως ομοιόμορφους, καλοσχηματισμένους κρυστάλλους ασβεστίτη (Φωτ. 266), 

σαφούς γεωμετρίας, με μεγέθη από 2-5 μικρά και μερικούς μεγαλύτερους κρυστάλλους, 

μεγέθους μέχρι 10 μικρά. Εμφανίζεται επίσης ένα μικρό ποσοστό πυριτίου, ομοιόμορφα 

κατανεμημένο στο δείγμα (Σχ. 312). Το κανονικό σχήμα, η ομοιομορφία των κρυστάλλων, η 

σαφής τους γεωμετρία, το μέγεθος τους και η καθαρή σύσταση του δείγματος υποδηλώνουν 

πως το επίχρισμα προέρχεται από καύση ασβεστιτικού υλικού στο οποίο προστέθηκε και 

ποσότητα όμοιου υλικού ως αδρανούς. Τα θερμοδιαγράμματα του επιχρίσματος έδειξαν πως 

πρόκειται για αερική άσβεστο. Τα λίγα πυριτικά πρόσθετα πιθανόν να περιέχονταν ως ξένα 

πρόσμεικτα στην αρχική πρώτη ύλη. Η περιοχή γύρω από τον οικισμό στο Μαρκ[-Αλώνια 
αποτελείται από κρητίδες του σχηματισμού των Λευκάρων, υλικό πολύ κατάλληλο για την 

παρασκευή ασβέστη.

Η ανάλυση του δείγματος ΜΑ.7 έδειξε πως η καύση ασβεστόλιθων για την παραγωγή 

ασβέστη, που παρατηρήθηκε σε ευρεία κλίμακα κατά το τέλος της Μέσης Χαλκολιθικής 

περιόδου, εμφανίζεται και στις αρχές της Πρώιμης Χαλκοκρατίας. Αντίθετα, η έρευνα μέχρι 

στιγμής έδειξε πως κατά τη Μέση Χαλκοκρατία επικρατούν τα επιχρίσματα πηλού αργιλικής 

σύστασης.

4.4.1.4. Επιχρίσματα Ύστερης Χαλκοκρατίας

Τα επιχρίσματα της Ύστερης Χαλκοκρατίας εμφανίζουν μεγαλύτερη ποικιλία από εκείνη των 

επιχρισμάτων των προηγούμενων περιόδων και μπορούν να χωριστούν σε τρεις γενικές
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κατηγορίες με βάση τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες: στα επιχρίσματα γύψου, στα 

επιχρίσματα ασβέστη και στα υδραυλικά επιχρίσματα. Αρχικά, θα εξεταστούν τα λίγα 

παραδείγματα επιχρισμάτων γύψου, στη συνέχεια τα επιχρίσματα ασβεστιτικής σύστασης, 

που αποτελούν το μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων, και τέλος τα υδραυλικά.

4.4.1.4.1. Επιχρίσματα γύψου

Εκτός από τα πρωιμότερα παραδείγματα επιχρισμάτων της Καλαβασού- Τέντα; ελάχιστα από 

τα δείγματα που αναλύθηκαν έδειξαν τη χρήση γύψου ως επιχρίσματος. Τέτοια παραδείγματα 

βρέθηκαν στην Καλαβασό-'/Ικ- Δημήτριος (δείγματα AD.3, AD.19) και στο Μαρών\-Βούρνες 

(δείγματα MV.5, MV.12, MV.17).

Δυστυχώς, τα επιχρίσματα γύψου δε βρέθηκαν όλα στην αρχική τους θέση, γεγονός που 

καθιστά δύσκολη την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά την επιλογή της χρήσης των 

επιχρισμάτων αυτών σε ορισμένα σημεία των οικοδομών. Το επίχρισμα AD.3 βρέθηκε στο 

κατώφλι θύρας του κτιρίου X στην Καλαβασό-/Ικ· Δημήτριος, κοντά στην παραστάδα του 

ανοίγματος, που οδηγεί στη συσχέτισή του με τη στήριξη του ξύλινου πλαισίου της θύρας 

(Φωτ. 267). Η γύψος είναι το πιο κατάλληλο υλικό για στερέωση ξύλινων στοιχείων, γι' αυτό 

και χρησιμοποιήθηκε τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και πρόσφατα στη λαϊκή αρχιτεκτονική 

για το σκοπό αυτό. Το επίχρισμα MV.17 αποτελεί τμήμα της επένδυσης ενός κοιλώματος στο 

δωμάτιο 18, στο Ashlar Building στο Μαρώνι-Βούρνες. Μέσα στο κοίλωμα αυτό ήταν 

τοποθετημένο ένα πιθάρι. Η στερέωση πιθαριών φαίνεται πως γινόταν σε μερικές 

περιπτώσεις με τη βοήθεια επιχρίσματος γύψου.

Όλα τα δείγματα επιχρισμάτων γύψου που μελετήθηκαν εμφανίζουν παρόμοιες φυσικές και 

χημικές ιδιότητες. Είναι άσπρου χρώματος, σκληρά, με μεγάλη συνοχή, λεπτόκοκκα και 

κάποτε περιέχουν χαλίκια (Φωτ. 268). Η εξέταση με το μικροσκόπιο έδειξε μερικούς 

μεγάλους, σχετικά καθαρούς κρυστάλλους γύψου, ανάμεικτους με μικρότερους κρυστάλλους.

Πίνακας 4.12. Χημικές αναλύσεις επιχρισμάτων γύψου από το Μαρών\-Βούρνεςκα\ την 
Καλαβασό-Άγ. Δημήτριος.

MV.5 MV.12 MV.17 AD.3

S i0 2 0,66 1,15 1,32 2,09
α ι2ο 3 0,45 0,54 0,13 0,10
Fe2C>3 0,44 0,13 0,12
MgO 0,12 ------ 0,06
CaO 33,02 33,58 33,93 33,58
Na20 0,16
κ2ο ------

MnO ------

s o 3 45,83 45,54 45,24 44,92
C.W. 19,22 18,65 18,91 18,80

Total 99,62% 99,87% 99,65% 99,55%

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 4. Τα Επιχρίσματα και Συνδετικά Κονιάματα 249

Οι χημικές αναλύσεις των επιχρισμάτων έδωσαν ποσοστά που πλησιάζουν τα θεωρητικά της 

καθαρής γύψου. Με βάση τις χημικές αναλύσεις υπολογίστηκε210 η εξής σύσταση στα 

περισσότερα επιχρίσματα: 89,82% γύψος (CaS04.2H20), 5,4% ανυδρίτης γύψου (CaS04)211 

και 3,8% ανθρακικό ασβέστιο (CaC03). Η ορυκτολογική ανάλυση με τις ακτίνες X έδειξε σε 

όλες τις περιπτώσεις σύσταση καθαρής γύψου (Σχ. 313).

Στις λεπτές τομές των δειγμάτων φαίνεται πως συνδετικό αποτελεί ένα λεπτόκοκκο υλικό 

μικρών κρυστάλλων γύψου. Διακρίνονται μερικές περιοχές (μεγέθους της τάξης των 0,002 μ.) 

με μεγαλύτερους, καλοσχηματισμένους κρυστάλλους καθαρής γύψου, με σαφή συχνά 

προσανατολισμό (Φωτ. 269). Οι περιοχές αυτές έχουν είτε κάπως σαφή όρια είτε εμφανίζουν 

ακανόνιστη μορφή, με μικρότερους κρυστάλλους γύψου να διεισδύουν σε αυτές. Σε άλλες 

περιοχές, οι μεγαλύτεροι κρύσταλλοι γύψου βρίσκονται ανάμεικτοι με τους μικρότερους. Σε 

μερικά κενά παρατηρούνται δευτερεύουσες (μεταγενέστερες) γυψοποιήσεις, με μεγάλους 

κρυστάλλους γύψου. Εμφανίζεται επίσης μικρή ποσότητα ασβεστίτη με απολιθώματα καθώς 

και μικρό ποσοστό άλλων πυριτικών ορυκτών (χαλαζίας, άστριοι).

Η εξέταση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ενός δείγματος γύψου (AD.3) έδειξε την ύπαρξη 

ποικίλων μορφών κρυστάλλων. Οι περισσότεροι κρύσταλλοι είναι μικρού μεγέθους, 

καλοσχηματισμένοι, πλακοειδείς, κάπως μακρόστενοι ή στρογγυλεμένοι, με ομοιόμορφη 

κατανομή (Φωτ. 270). Σε μερικά μόνο σημεία παρατηρούνται κάπως στρογγυλεμένοι μικροί 

κρύσταλλοι και σε άλλα έντονα βελονοειδείς σχηματισμοί, σαφώς προσανατολισμένοι 

(Φωτ. 271). Παρατηρούνται επίσης μερικοί κόκκοι ασβεστίτη καθώς και λίγες 

ανακρυσταλλωμένες ίνες ασβεστιτικής σύστασης. Σε μερικές περιοχές η σημειακή χημική 

ανάλυση έδωσε εκτός από υψηλό ποσοστό ασβεστίου και θείου, πυρίτιο, μαγνήσιο και 

αλουμίνιο (Σχ. 314).

Οι περιοχές με τους καθαρότερους και μεγαλύτερους κρυστάλλους, που εμφανίζονται τόσο 

στις λεπτές τομές όσο και στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, οφείλονται ίσως σε μεταγενέστερες 

γυψοποιήσεις σε κενά, ή σε διόγκωση μικρότερων κρυστάλλων με την πάροδο του χρόνου. 

Ένας άλλος πιθανός λόγος δημιουργίας τους είναι η προσθήκη τεμαχίων πρώτης ύλης - 

πετρώματος γύψου - ως αδρανούς μετά την καύση των γυψούχων πετρωμάτων, για λόγους 

οικονομίας. Μια τρίτη πιθανή θεωρία είναι η ατελής καύση του αρχικού πετρώματος, που θα 

είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση μερικών κρυστάλλων στην αρχική τους μορφή. Η 

ακανόνιστη μορφή των περιοχών των καθαρών κρυστάλλων γύψου καθώς και η μεγάλη 

ηλικία των δειγμάτων ενισχύουν περισσότερο τη θεωρία της πιθανής ανακρυστάλλωσης της 

γύψου με την πάροδο του χρόνου.

Η μορφή των κρυστάλλων γύψου των εξετασθέντων δειγμάτων, όπως αυτή εμφανίζεται στο 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, διαφέρει από τη μορφή των βελονοειδών κρυστάλλων των

210Για τη μέθοδο υπολογισμού της περιεκτικότητας του δείγματος σε γύψο, ανυδρίτη γύψου και 
ανθρακικό ασβέστιο βλ. Παράρτημα 6.

211Η ύπαρξη ανυδρίτη στα δείγματα δεν επιβεβαιώνεται ούτε από την ορυκτολογική ανάλυση με τη 
βοήθεια ακτίνων X ούτε από τη μελέτη των λεπτών τομών.
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σύγχρονων επιχρισμάτων γύψου (καύση στους 100-150°C) (Φωτ. 234.1). Αυτή η 

διαφοροποίηση ίσως οφείλεται στις μη ελεγχόμενες συνθήκες θέρμανσης του πετρώματος, 

λόγω της καύσης σε ανοικτή φωτιά, καθώς και στη μεγάλη ηλικία των δειγμάτων που ίσως 

οδήγησε σε κάποιες ανακρυσταλλώσεις και διόγκωση των αρχικών κρυστάλλων. Η μορφή 

των κρυστάλλων ομοιάζει κάπως με γύψο που ψήθηκε σε υψηλότερες θερμοκρασίες από τις 

απαιτούμενες (Φωτ. 234. 2-3), ένα σύνηθες φαινόμενο στην αρχαιότητα.

Για την περαιτέρω διακρίβωση του τρόπου παρασκευής των επιχρισμάτων γύψου 

ακολουθήθηκε μια διαδικασία, που περιγράφεται από τον D.K. Strahan (1991, 527-530), 

σύμφωνα με την οποία το φυσικό πέτρωμα γύψου μπορεί να διαχωριστεί από το προϊόν 

καύσης του με βάση την ένταση των κορυφών της γύψου στα διαγράμματα των ακτίνων X.

Με τη μέθοδο αυτή εξετάστηκαν τόσο αρχαιολογικά δείγματα όσο και φυσικά πετρώματα.212 

Διερευνήθηκε η σχέση των τριών κύριων κορυφών της γύψου (7,56, 4,28 και 3,06 angstrom) 

και η σχέση της πρώτης κορυφής με τις δύο άλλες. Σύμφωνα με τον D.K. Strahan, η πρώτη 

κορυφή (7,56 angstrom) είναι η υψηλότερη στα πετρώματα γύψου, ενώ η κορυφή αυτή είναι 

η χαμηλότερη στα επιχρίσματα. Αυτή η διαφοροποίηση στην ένταση των κορυφών οφείλεται 

στο διαφορετικό σχήμα και μέγεθος των κρυστάλλων των πετρωμάτων και των επιχρισμάτων 

της γύψου.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης μερικών γεωλογικών δειγμάτων από πετρώματα γύψου των 

περιοχών της Καλαβασού (Q.KL.1, Q.KL.2, Q.KT.5) ακολουθούν τη θεωρία του D.K. Strahan 

(Σχ. 315), αφού εμφανίζουν υψηλότερη την πρώτη κορυφή. Τα επιχρίσματα γύψου της λαϊκής 

αρχιτεκτονικής, τα σύγχρονα επιχρίσματα γύψου καθώς και τα αρχαιολογικά δείγματα (AD.3, 

MV.5, MV.17) που εξετάστηκαν εμφανίζουν χαμηλότερη την πρώτη κορυφή, επιβεβαιώνοντας
r ' 2 1 3τις προαναφερομενες παρατηρήσεις (Σχ. 316).

4.4.1.4.2. Επιχρίσματα ασβεσππκής σύστασης

Μεγάλος αριθμός επιχρισμάτων ασβεστιτικής σύστασης, βρέθηκε σε όλους τους οικισμούς 

της Ύστερης Χαλκοκρατίας (Καλαβασός-/2!j/. Δημήτριος, Μαρώνι-Βούρνες, Χαλά Σουλτάν 

Τεκκέ, Μ ά α - Παλ αιόκαστρο, ΆΚασσα-Παλιοταβέρνά).

212 Κάθε δείγμα, αφού κονιορτοποιηθεί, πρέπει σύμφωνα με τον D.K. Strahan να αναμειχτεί με ακετόνη 
για ενίσχυση του προσανατολισμού των κρυστάλλων και στη συνέχεια να τοποθετηθεί σε γυάλινο 
δειγματοφορέα.

213Τα αρχαιολογικά δείγματα που πάρθηκαν από την Καλαβασό- Τέντα και τα γεωλογικά δείγματα του 
άμεσου περιβάλλοντος του οικισμού δεν ακολουθούν την παραπάνω θεωρία και δίδουν διαφορετικά 
διαγράμματα, με υψηλές κορυφές και σε άλλες γωνίες εκτός από τις προαναφερθείσες. Οι 
παρατηρήσεις των διαγραμμάτων αυτών δε βοηθούν στο διαχωρισμό των γεωλογικών από τα 
αρχαιολογικά δείγματα του οικισμού της Καλαβασού- Τέντα. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός πως τα 
γεωλογικά δείγματα προέρχονται από κονιορτοποιημένο χώμα και όχι από συμπαγή βράχο. Το 
κονιορτοποιημένο χώμα λόγω φυσικών ίσως διεργασιών (αυξομείωση της θερμοκρασίας, διάβρωση 
και ξήρανση) απέκτησε μια διαφορετική κρυσταλλική δομή από αυτή των πετρωμάτων. Επιπλέον, 
αρκετά από τα εξετασθέντα αρχαιολογικά δείγματα της Καλαβασού- Τέντα δεν αποτελούν καθαρά 
επιχρίσματα γύψου, αλλά συχνά ανάμειξη γύψου με ασβέστη, πράγμα που ίσως να έχει επηρεάσει τη 
μορφή των διαγραμμάτων και την ένταση των κορυφών της γύψου.
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Ως προς τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, τα δείγματα εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία. Οι 

περισσότερες επιστρώσεις δαπέδων είναι κάπως συμπαγείς και μικρής σκληρότητας. 

Επιχρίσματα αυτού του τύπου βρέθηκαν σε διάφορα κτιριακά συγκροτήματα στην Καλαβασό- 

Άγ. Δημήτριος (δείγματα AD.1, AD.4, AD.6, AD.16, AD.21, AD.28, AD.31, AD, 32, AD.33) 

(Φωτ. 272-273), στο Μαρών\-Βούρνες (δείγματα MV.10, MV.11), στην Άλασσα-Παλιοταβέρνα 

(δείγμα ΑΡ.3), στη Μάα-Παλαιόκαστρο (δείγματα ΜΡ.1, ΜΡ.8) κ.α. Μερικά επιχρίσματα από 

δάπεδα (δείγμα AD.7, MV.22) και τοιχοποιίες (δείγματα MV.1, HST.2 και AD.23) είναι 

ψαθυρά. Μεγάλη σκληρότητα εμφανίζει ένας μικρός αριθμός επιχρισμάτων (δείγματα MV.2, 

MV.4, HST.3 και AD.18), τα οποία όμως δε βρέθηκαν στην αρχική τους θέση.

Το πάχος των επιχρισμάτων τοίχων στα παραδείγματα που μελετήθηκαν κυμαίνεται από 

0,003-0,02 μ. Τα δείγματα από δάπεδα εμφανίζουν σχεδόν κατά κανόνα μεγαλύτερο πάχος 

από 0,015-0,045 μ. Το άνω μέρος των περισσότερων επιχρισμάτων είναι συχνά επίπεδο 

(δείγματα HST.3, AD.1, AD. 12(1), AD.18, AD.21, AD.22) και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά 

(δείγματα ΜΡ.2, ΜΡ.7, ΜΡ.8, AD.16, AD.21, AD.23) φέρουν στο άνω μέρος μια λεπτότερη 

στρώση ενός πιο λεπτόκοκκου υλικού. Στα επιχρίσματα συχνά παρατηρούνται τεμάχια από 

κάρβουνα και κάποτε ίχνη από άχυρο. Η εμφάνιση αποτυπωμάτων από άχυρο στην πίσω 

επιφάνεια μερικών επιχρισμάτων πιθανόν να προέρχεται από υπόστρωμα πηλού ανάμεικτου 

με άχυρο. Στις επιστρώσεις κυρίως δαπέδων συχνά παρατηρούνται χαλίκια και, σπανιότερα, 

βότσαλα.

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται οι χημικές αναλύσεις των επιχρισμάτων ασβεστιτκής 

σύστασης που λήφθηκαν από οικισμούς της Ύστερης Χαλκοκρατίας.

Πίνακας 4.13. Χημικές αναλύσεις δαπέδων από την Καλαβασό-/! Κ· Δημήτριος.

AD.1 AD.4 AD.6 AD.7 AD.16
S i0 2 16,59 15,14 16,59 7,57 13,72
α ι2ο 3 2,28 1,93 2,33 1,76 2,53
Fe20 3 1,17 0,73 0,95 0,81 1,17
MgO 1,07 0,95 1,14 1,59 1,14
CaO 41,97 43,58 41,97 47,57 43,61
Na20 0,05 0,05 ------ 0,11 ------
κ2ο 0,29 0,18 0,38 0,28 0,26
MnO 0,05 0,01 0,03 0,09 0,04
s o 3 0,20 0,31 0,26 0,86 0,32
L.l. 36,02 37,24 36,28 39,77 37,67
Total 99,69% 100,12% 99,93% 100,41% 100,46%Μα
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Πίνακας 4.14. Χημικές αναλύσεις δαπέδων από την ΆΚασσα-Παλιοταβέρνα, τη Μάα- 
Παλαιόκαστρο και το Μαρώνι-Βούρνες.

AP.2 MP.1 MP.8 MV.10 MV.11

sio2 7,20 14,76 14,27 14,20 11,39

α ι2ο 3 1,17 3,63 4,08 3,50 2,74

Fe20 3 0,08 1,55 2,10 2,08 1,54

MgO 0,69 1,60 0,92 1,66 1,54

CaO 49,67 41,97 41,97 40,92 44,07
Na20 ------ 0,10 0,48 0,22
κ2ο 0,17 0,55 0,42 0,45 0,34
MnO 0,03 0,03 0,03 ------ ------

COOw

0,24 0,20 0,10 0,20 0,16
L.l. 40,39 35,57 35,97 37,00 37,77
Total 99,64% 99,86% 99,96% 100,49% 99,77%

Πίνακας 4.15. Χημικές αναλύσεις επιχρισμάτων τοίχων από το Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, τη Μάα- 
Παλαιόκαστρο και το Μαρώνι-Βούρνες.

HST.2 MP.2 MP.7B MV.1

S i0 2 14,09 10,95 15,10 12,71
a i2o 3 3,90 2,87 3,77 3,08
Fe20 3 2,18 1,42 1,83 1,96
MgO 1,75 1,38 2,11 1,64
CaO 42,00 44,77 40,57 41,97
Na20 ------ ------ 0,34 0,11
k 2o 0,53 0,28 0,65 0,32
MnO 0,08 0,01 0,03
s o 3 0,20 0,10 0,15 1,55
L.l. 35,45 37,94 35,66 36,37
Total 100,18% 99,72% 100,21% 99,71%

Πίνακας 4.16. Χημικές αναλύσεις επιχρισμάτων από το Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, το Μαρώνι- 
Βούρνες, τη Μάα-Παλαιόκαστρο και την Καλαβασό-/2!)/. Δημήτριος.

HST.5 HST.6 MV.4 MP.6 A D .12(1)
S i0 2 9,99 1,31 19,31 17,09 4,25
a i2o 3 1,37 0,39 3,55 4,04 0,73
Fe20 3 1,54 0,18 1,96 1,83 0,22
MgO 2,35 0,64 2,08 1,58 0,44
CaO 46,08 53,66 38,82 39,17 50,02
Na20 0,05 0,60 0,58
k 2o 0,05 0,10 0,16 0,70 0,14
MnO 0,04 ------ 0,03 0,03 0,01
s o 3 0,18 2,28 0,53 0,12 1,78
L.l. 38,54 41,50 33,06 34,80 42,39
Total 100,14% 100,11% 100,10% 99,94% 99,98%
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Πίνακας 4.17. Χημικές αναλύσεις γεωλογικών δειγμάτων από την περιοχή κοντά στον 
οικισμό της Καλαβασού-'/))/. Δημήτριος.

Q.AD.1 Q.AD.2
sio2 14,21 10,29
α ι2ο 3 2,67 2,12
Fe20 3 1,39 0,87
MgO 1,04 0,89
CaO 43,02 46,31
Na20 ------

κ2ο 0,26 0,23
MnO 0,08 0,10
s o 3 36,58 0,29
L.l. 0,43 38,60
Total 99,68% 99,70%

Οι αναλύσεις των δειγμάτων των επιστρώσεων δαπέδων που πάρθηκαν από την Καλαβασό- 

Άγ. Δημήτριος, το Μαρών\-Βούρνες και τη Μάα-Παλαιόκαστρο έδειξαν υψηλό ποσοστό 

οξειδίου του ασβεστίου (41-47%), σημαντικό ποσοστό οξειδίου του πυριτίου (7.5-16%) και 

μικρή περιεκτικότητα σε οξείδια του αλουμινίου, του μαγνησίου και του σιδήρου. Παρόμοια 

σύσταση παρατηρείται στα δάπεδα των σημαντικών κτιρίων (κτίριο X) στην Καλαβασό-Άγ. 

Δημήτριος (δείγματα AD.1, AD.4), σε δευτερεύοντα οικιστικά συγκροτήματα της ίδιας 

περιοχής (δείγμα AD.16) και σε επιστρώσεις δρόμων (δείγμα AD.6). Η ομοιότητα της χημικής 

σύστασης των δαπέδων με τη χαβάρα της περιοχής (δείγμα Q.AD.1: Πίνακας 4.17) 

υποδηλώνει τη χρησιμοποίηση του υλικού αυτού ως πρώτης ύλης στην παρασκευή τους. Τα 

δάπεδα στην Άλασσα-Παλιοταβέρνα (δείγμα ΑΡ.2) εμφανίζουν ακόμα πιο αυξημένο ποσοστό 

οξειδίων του ασβεστίου και λιγότερο οξείδιο του πυριτίου. Παρόμοια σύσταση είχαν και τα 

επιχρίσματα των τοίχων που βρέθηκαν στη Μάα-Παλαιόκαστρο (δείγματα ΜΡ.2, ΜΡ.7Β), στο 

Μας>ών\-Βούρνες(δείγμα MV.1) και στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (δείγμα HST.2).

Πίνακας 4.18. Ορυκτολογική ανάλυση με περίθλαση ακτίνων X επιχρισμάτων Ύστερης 
Χαλκοκρατίας και γεωλογικών δειγμάτων.

Α σβ ε
στίτης

Α ρ α γ ω ν ί-
της

Χαλαζίας Αλβίτης Α νο ρθό-

κλαστο

Εφεσίτης Καολινί-

της

Δολομί
της

Μ οντμο-

ριλλονίτης

HST.2 S V

HST.3 V V ✓ V

HST.5 ✓ V

HST.6 V
AP.3 V ✓
MP.1 V V V

MP.2 V S

MP.6 V V

MP.7A
MP.7B

S
V ✓

MP.8 V V

MV.1 V V

MV.2 V V V ✓

MV.4 V V V
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Α σ β ε
στίτης

Α ρ α γω νί-
της

Χαλαζίας Αλβίτης Ανορθό-

κλαστο

Εφεσίτης Καολινί-

της

Δολομί
της

Μ οντμο-

ριλλονίτης

MV.10 V ν' ✓

MV.11 V V V

AD.1 ✓ V

AD.4 V V

AD.6 V V

AD.7 V V

AD. 12(1) ✓ V

AD.16 V V

AD.18 ν V ν'

AD.23 V V V

AD.34 V V V

Q.AD.1 V V

Q.AD.2 V

Η ορυκτολογική ανάλυση με περίθαλαση ακτίνων X των περισσότερων επιχρισμάτων από 

δάπεδα και τοιχοποιίες έδειξε σύσταση ασβεστιτική με παρουσία χαλαζία, συχνά αστρίων 

(αλβίτης, ανορθίτης), αργιλικών ορυκτών (εφεσίτης, μαργαρίτης, μοντμοριλλονίτης) και 

αραγωνίτη. Οι αναλύσεις των δαπέδων από διάφορους οικισμούς όπως την Καλαβασό-/!)/. 

Δημήτριος (δείγματα AD.1, AD.4, AD.6 και AD.16), τη Μάα-Παλαιόκαστρον (δείγματα ΜΡ.1 

και ΜΡ.8) και την ΆΚαοσα-Παλιοταβέρνα (δείγμα ΑΡ.2) έδωσαν παρόμοια διαγράμματα 

περιθλασιμετρίας (Σχ. 317-321).

Η εξέταση της επίστρωσης του δαπέδου της κύριας αποθηκευτικής αίθουσας του κτιρίου X 

στην Καλαβασό-/!)/. Δημήτριος (δείγμα AD.4) με τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 

έδειξε πως επικρατούν οι καλοσχηματισμένοι κρύσταλλοι ασβεστίτη, μεγέθους 1-3 μικρά 

(Σχ. 318, Φωτ. 274). Το μέγεθος των κόκκων υποδηλώνει καύση της αρχικής πρώτης ύλης. 

Παρατηρούνται επίσης περιοχές πλούσιες σε πυρίτιο (Σχ. 319). Γενικά το πυρίτιο είναι 

ομοιόμορφα κατανεμημένο στο δείγμα. Εμφανίζονται μερικοί ιστοί απολιθωμάτων που 

γεμίζουν με μικρούς κρυστάλλους ασβεστίτη, μεγέθους κάτω από 1 μικρό (Φωτ. 275).

Η εξέταση των λεπτών τομών των επιστρώσεων δαπέδων της Καλαβασού-/!)/. Δημήτριος 
(δείγματα AD. 1, AD.4) έδειξε πως συνδετικό υλικό αποτελεί ο (μικροκρυσταλλικός) 

ασβεστίτης ή ο μικρίτης, ανάμεικτος συχνά με αργιλικό ή μαργαϊκό υλικό (Φωτ. 276). 

Παρατηρείται η ύπαρξη αδρανών όπως χαλαζία, πυρόξενου, αστρίων και πυριγενών 

πετρωμάτων (διαβάσης, γάββρος). Η ύπαρξη τέλος αποκρυσταλλωμένων συνήθως 

απολιθωμάτων (δίθυρα, πρωτόζωα, άλγες) υποδηλώνει την πιθανή προσθήκη ως αδρανούς, 

υλικού ασβεστιτικής σύστασης, ίσως όμοιου με το συνδετικό. Η παρουσία γύψου σε μερικά 

επιχρίσματα της Καλαβασού (δείγμα AD. 12(1)) ίσως οφείλεται σε μεταγενέστερες 

γυψοποιήσεις.

Παρόμοιες ήταν και οι παρατηρήσεις στις λεπτές τομές των επιστρώσεων δαπέδων άλλων 

οικισμών όπως της Άλασσας-Παλιόταβέρνα (δείγμα ΑΡ.2) της Μάας-Παλαιόκαστρο (δείγματα 

ΜΡ.1 και ΜΡ.8) και του Μαρων\οΰ-Βούρνες (δείγματα MV.10 και MV.11). Η επίστρωση του 

δαπέδου της αποθηκευτικής αίθουσας της Άλασσας-Παλιοταβέρνας (δείγμα ΑΡ.2) εμφανίζει
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παρόμοια συνοχή με το δάπεδο της αποθηκευτικής αίθουσας στην Καλαβασό-^)/· Δημήτριος 
(δείγμα AD.4) με ύπαρξη απολιθωμάτων και τεμαχίων πυριγενών πετρωμάτων (όπως 

πυροξενίτης) στην ασβεστιτική μήτρα (Φωτ. 277). Το δάπεδο της ανατολικής πτέρυγας του 

δυτικού κτιρίου στο Μ\αρών\-Βούρνες (δείγμα MV.11) εμφανίζεται πιο συμπαγές με πολύ 

λεπτόκοκκη ασβεστιτική μήτρα, με λίγα απολιθώματα και γωνιώδη τεμάχια πυριγενών 

πετρωμάτων (Φωτ. 278).

Δύο δείγματα επιχρισμάτων που πάρθηκαν από το Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (δείγμα HST.3) και 

το Μαρών\-Βούρνες (δείγμα MV.2) εμφανίζουν ιδιόμορφα χαρακτηριστικά και διαφορετική 

χημική σύσταση από τα υπόλοιπα επιχρίσματα της Ύστερης Χαλκοκρατίας που εξετάστηκαν.

Πίνακας 4.19. Χημικές αναλύσεις επιχρισμάτων από το Χαλά Σουλτάν Τεκκέ και το Μαρώνι-
Βουρνες

HST.3 MV.2
sio2 38,99 46,88
α ι2ο 3 11,04 10,96
Fe20 3 7,15 6,41
MgO 5,45 3,88
CaO 17,14 13,99
Na20 0,90 0,93
κ 2ο 1,68 1,73
MnO 0,12 0,13
s o 3 0,25 0,13
L.l. 17,53 14,82
Total 100,25% 99,86%

ΟΙ χημικές αναλύσεις των επιχρισμάτων HST.3 και MV.2 έδωσαν πολύ υψηλό ποσοστό 

οξειδίου του πυριτίου (38,99 και 46,88% αντίστοιχα) και κάπως μειωμένο ποσοστό οξειδίου 

του ασβεστίου (17,14 και 13,99% αντίστοιχα). Εμφανίζουν επίσης υψηλό ποσοστό οξειδίων 

του αλουμινίου (11,04 και 10,96%), οξειδίων του σιδήρου (7,15 και 6,41%), του μαγνησίου 

(5,45 και 3,88%), καθώς και μικρά ποσοστά οξειδίων του νατρίου και του καλίου. Οι 

ορυκτολογικές αναλύσεις περίθλασης ακτίνων X έδειξαν επίσης πως το ποσοστό χαλαζία και 

αστρίων ήταν ιδιαίτερα υψηλό (Σχ. 322).

Η εξέταση των λεπτών τομών των δύο αυτών δειγμάτων (MV.2 και HST.3) έδειξε ανάμειξη 

οξειδωμένης αργίλου με ασβέστη (Φωτ. 279). Παρατηρούνται μερικές περιοχές με μεγάλους 

κρυστάλλους ασβεστίτη, λίγα απολιθώματα (πρωτόζωα, δίθυρα) καθώς και πυριτικά ορυκτά 

όπως χαλαζίας, πυρόξενος, άστριοι και τεμάχια από πυριγενή πετρώματα (διαβάσης και 

γάββρος). Τα δύο αυτά δείγματα εμφανίζουν μεγάλη αντοχή και σκληρότητα, που φαίνεται 

πως οφείλεται στη σύστασή τους και ιδιαίτερα στα υψηλά ποσοστά του πυριτίου και του 

αλουμινίου. Τα δύο αυτά επιχρίσματα δε βρέθηκαν στην αρχική τους θέση, πράγμα που 

καθιστά αδύνατη την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη χρήση τους.
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4.4.1.4.3. Υδραυλικά επιχρίσματα

Ξεχωριστή ομάδα αποτελούν τα λεγάμενα υδραυλικά επιχρίσματα. Ο διαχωρισμός μεταξύ 

ενός υδραυλικού και ενός αερικού επιχρίσματος μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των θερμικών 

καμπύλών (βλ. Παράρτημα 6 και Σχ. 328). Τα υδραυλικά επιχρίσματα συχνά αποτελούν 

δάπεδα δωματίων λουτρών (δείγμα ΚΚ.1) και εργαστηριακών χώρων (δείγματα MV.3, MV.8 

και MV.9) ή επένδυση καναλιών νερού (δείγμα AD.5). Μερικά υδραυλικά επιχρίσματα δε 

βρέθηκαν στην αρχική τους θέση και γι' αυτό δεν μπορούν με βεβαιότητα να συνδεθούν με 

κάποιο χώρο και με μια συγκεκριμένη λειτουργία.

Τα υδραυλικά επιχρίσματα εμφανίζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Είναι λεπτόκοκκα, 

συμπαγή, με μεγάλη σκληρότητα και λεία άνω επιφάνεια. Σε μερικές περιπτώσεις (δείγμα 

MV.8) στην άνω επιφάνεια των δειγμάτων παρατηρείται ένα λεπτόκοκκο ομοιογενές στρώμα 

μικρού πάχους (Φωτ. 280). Το πάχος των δειγμάτων ποικίλλει και κυμαίνεται από 0,01-0,03 μ. 

(βλ. Παράρτημα 7: Πίνακας Π.8). Με τη βοήθεια οπτικού μικροσκοπίου παρατηρήθηκε στο 

εσωτερικό τους η ύπαρξη μικρών κοκκινωπών τεμαχίων (Φωτ. 282), τα οποία 

αναγνωρίστηκαν στις λεπτές τομές ως κεραμικό (δείγματα AD.27 και MV.8).

Πίνακας 4.20. Χημικές αναλύσεις υδραυλικών επιχρισμάτων Ύστερης Χαλκοκρατίας

KK.1 HST.4 MV.8 AD.5 AD.11 A D .12(11)
S i0 2 22,56 29,00 29,32 27,70 21,23 24,17
α ι2ο 3 5,16 7,29 7,25 5,72 3,83 5,12
Fe20 3 2,70 4,19 4,11 3,16 1,88 2,98
MgO 3,86 3,46 1,73 3,09 1,31 1,85
CaO 29,38 30,40 30,43 30,25 37,07 34,63
Na20 2,19 0,56 0,66
κ2ο 2,22 0,63 0,87 0,40 0,37 0,69
MnO 0,08 0,07 0,06 0,09 0,08 0,07
s o 3 3,36 0,50 0,43 0,57 0,55 0,79
L.l. 28,13 24,30 24,70 28,70 33,42 29,27
Total 99,64% 100,40% 99,56% 99,68% 99,74% 99,57%
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Πίνακας 4.21. Χημικές αναλύσεις υδραυλικών επιχρισμάτων από την ΚαΚαβασό-Άγ.
Δημήτριος.

AD. 13 AD.14 AD.15A AD.15B A D .17 AD.27

Si0 2 26,13 27,11 2 1 , 8 8 26,95 25,48 25,29

ΑΙ2 0 3 5,91 5,95 4,71 5,35 5,91 4,90

Fe20 3 3,36 3,47 2 , 6 8 2,9 3,39 3,05

MgO 1 , 8 8 1,90 1,61 5,35 1,58 2,82

CaO 33,23 32,18 36,72 27,63 33,93 31,83

Na20 0,48 0,48 0 , 1 0 0 , 1 0

κ 2ο 0,69 0,72 0,58 0,84 0,69 0 , 8 8

MnO 0,08 0,07 0,04 0,08 0,04 0,08

S 0 3 0,98 0,90 30,48 29,68 0,51 30,63

L.l. 26,92 26,93 0,82 0,97 28,72 0,57

Total 99,66% 99,71% 99,52% 99,93% 100,35% 100,05%

Όλα τα υδραυλικά κονιάματα εμφανίζουν παρόμοια σύσταση. Πάντοτε παρατηρείται υψηλό 

ποσοστό οξειδίων του πυριτίου (22-29%) και του ασβεστίου (29-34%) και σημαντική
214 ,περιεκτικότητα οξειδίου του αλουμινίου (5-7%) και του σιδήρου (2,5-4%). Το υψηλό 

ποσοστό οξειδίων του πυριτίου και του αλουμινίου οφείλεται στην προσθήκη σκόνης 

κεραμικού κατά την παρασκευή τους.

Πίνακας 4.22. Ορυκτολογικές αναλύσεις με περίθλαση ακτίνων X υδραυλικών επιχρισμάτων 
Ύστερης Χαλκοκρατίας.

Ασβεστίτης Χαλαζίας Αλβίτης Γ κελενίτης Ανορθόκλαστο Εφεσίτης Γύψος

KK.1 V V V

HST.4 V V V V

MV.8 V V V

AD.5 V V

AD. 11 ν' ν'

AD. 13 ν' ν' ν' ν'

AD.14 ν' V V V

AD. 15 V V V

AD.17 ✓ V
AD.27 V V V

Η ορυκτολογική ανάλυση με τη βοήθεια ακτίνων X των υδραυλικών επιχρισμάτων έδειξε την 

ύπαρξη ασβεστίτη, χαλαζία, αλβίτη, συχνά γκελενίτη και ανορθόκλαστου και σπάνια δολομίτη 

(Σχ. 323, 326). Η θερμική ανάλυση του δείγματος HST.4 έδειξε και ύπαρξη καολινίτη, ενώ η 

θερμική ανάλυση του δείγματος AD.27 έδειξε - εκτός από ασβεστίτη και χαλαζία - ιλλίτη και 

μοντμοριλλονίτη.

214 Αντίθετα, τα αερικά ασβεστιτικό επιχρίσματα εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό οξειδίου του 
ασβεστίου (40-50%) και χαμηλότερο ποσοστό οξειδίου του πυριτίου (μικρότερο από 15%), οξειδίου του 
αλουμινίου και του σιδήρου.
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Η λεπτομερής εξέταση μερικών υδραυλικών επιχρισμάτων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου, λεπτών τομών και θερμικών μεθόδων (DTA, TG) έδωσε περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τους σύσταση και τον τρόπο παρασκευής τους.

Η χημική ανάλυση του επιχρίσματος του καναλιού νερού της Καλαβασού-'/Ι)/. Δημήτριος 

(δείγμα AD.5: Φωτ. 281-282), με τη βοήθεια του μικροαναλυτή του ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου, έδειξε υψηλό ποσοστό ασβεστίου και πυριτίου και μικρότερη ποσότητα 

αλουμινίου, μαγνησίου, σιδήρου, καλίου και νατρίου (Σχ. 324-325). Τα συστατικά αυτά 

υποδηλώνουν την ύπαρξη ασβέστη, ανάμεικτου με αργιλικά ορυκτά. Οι περιοχές με υψηλό 

ποσοστό ασβεστίου αντιστοιχούν στο συνδετικό υλικό και οι περιοχές με υψηλά ποσοστά 

πυριτίου και αλουμινίου αντιστοιχούν στο αδρανές. Παρατηρείται γενικά ομοιόμορφη σύσταση 

στις περισσότερες περιοχές του δείγματος. Οι κόκκοι του ασβεστίτη είναι μικρού μεγέθους, 

στρογγυλεμένοι και έχουν μέγεθος της τάξης του ενός μικρού (Φωτ. 283). Μερικά κενά 

πληρούνται συνήθως με μεγαλύτερους κρυστάλλους πυριτικής σύστασης. Το πυρίτιο φαίνεται 

να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο σε όλη τη μήτρα.

Πίνακας 4.23. Χημική ανάλυση της επιφάνειας και του υποστρώματος του δείγματος AD.5

Υπόστρωμα Επιφάνεια
MgO 3.09 3.23
α ι2ο 3 5.72 8.74
SiO 27.70 41.65
CaO 30.25 38.31
Fe20 3 3.16 5.27

Η χημική ανάλυση του δείγματος AD.5 έδειξε μεγαλύτερο ποσοστό πυριτίου στην άνω 

επιφάνεια από ό,τι στο υπόστρωμα, πράγμα που υποδηλώνει την ύπαρξη ενός πολύ λεπτού 

στρώματος κάπως διαφορετικής σύστασης στο άνω μέρος, ίσως για αύξηση της 

υδραυλικότητας του επιχρίσματος. Το λεπτό αυτό στρώμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί και 

με απλή λείανση της άνω επιφάνειας του επιχρίσματος λόγω της μεταφοράς στο άνω μέρος 

των πυριτικών ενώσεων.

Συνδετικό υλικό στο επίχρισμα αυτό (δείγμα AD.5) φαίνεται πως αποτελεί ο 

μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης και ο λεπτόκοκκος μικρίτης. Αδρανή του επιχρισμάτος 

αποτελούν στο μεγαλύτερο τους μέρος θραύσματα κεραμικού, τα οποία στη λεπτή τομή 

εμφανίζονται ως κοκκινωπά εγκλείσματα αργιλικής σύστασης που περικλείουν διάφορα 

ορυκτά (Φωτ. 284). Το κεραμικό εμφανίζεται εξαιρετικά λεπτόκοκκο και ομοιόμορφα 

κατανεμημένο, με διαστάσεις που δεν ξεπερνούν το ένα χιλιοστό. Οι μικρές διαστάσεις των 

κόκκων του κεραμικού αυξάνουν την ειδική επιφάνειά του και μεγαλώνουν σημαντικά την 

επιφάνεια αλληλεπίδρασης του κεραμικού με το ασβέστιο. Η ίδια ποσότητα κεραμικού αν 

βρισκόταν σε μεγαλύτερα τεμάχια θα είχε ως αποτέλεσμα μικρότερη υδραυλικότητα. Κατά τη 

διάρκεια της φάσης της στερεοποίησης του κονιάματος, το άμορφο τμήμα του αδρανούς, δηλ. 

οι κόκκοι του κεραμικού και κυρίως το περιμετρικό τους τμήμα, αντέδρασε με το υδροξείδιο 

του ασβεστίου (Ca(OH)2) το οποίο περιείχετο στο μείγμα, δημιουργώντας πυριτικές (και ίσως 

αργιλοπυριτικές) ένυδρες ασβεστιτικές ενώσεις στις οποίες οφείλεται η υδραυλικότητα του
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κονιάματος. Η αντίδραση μεταξύ ασβεστίου και κεραμικού επιβεβαιώνεται από το γεγονός 

πως οι κόκκοι του ψημένου πηλού στη λεπτή τομή εμφανίζονται έντονα αλλοιωμένοι και 

συχνά η μετάβαση από τους κόκκους στο συνδετικό υλικό εμφανίζει μια περιμετρική ζώνη 

αντίδρασης (ξεθώριασμα). Εκτός από το κεραμικό, παρατηρούνται και μικρές ποσότητες 

άλλων αδρανών όπως κόκκοι χαλαζία (γωνιώδη τεμάχια), πλαγιόκλαστο, πυρόξενο, μίκα και 

ανθρακικά πετρώματα. Οι διαστάσεις τους είναι μικρότερες από τους κόκκους του κεραμικού. 

Ο υπολογισμός με βάση τη λεπτή τομή συνδετικού και αδρανών έδειξε 44.7% συνδετικό και 

55.3% αδρανές κατ' όγκο. Η σχέση βάρους συνδετικού και αδρανούς υπολογίζεται σε 1:1. Οι 

θερμικές καμπύλες (DTA, TG) επιβεβαίωσαν πως πρόκειται για ένα υδραυλικό κονίαμα, 

αποτελούμενο από ασβέστη και αδρανή (Σχ. 328-329).

Παρόμοια αποτελέσματα έδωσαν και οι αναλύσεις της επίστρωσης του δαπέδου του λουτρού 

στην περιοχή I του Κιτίου (δείγμα ΚΚ.1) (Φωτ. 285). Στο επίχρισμα αυτό παρατηρείται η 

ύπαρξη 2 διαφορετικών στρωμάτων. Το άνω έχει επίπεδη τη μία επιφάνεια και είναι πιο 

συμπαγές, ενώ το κάτω είναι πιο πορώδες, λιγότερο σκληρό και περιέχει χαλίκια, τεμάχια 

από κάρβουνο και ίχνη οργανικών (άχυρο).

Η εξέταση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο έδειξε ομοιόμορφη κατανομή ασβεστίου και 

πυριτίου με διάφορες αναλογίες και ασυνήθιστους σχηματισμούς και συσσωματώματα 

(Φωτ. 286). Παρατηρούνται περιοχές με καθαρό ασβεστίτη, με πλακοειδείς μακρόστενους ή 

πιο στρογγυλεμένους κρυστάλλους, άλλες περιοχές με υψηλό ποσοστό σιδήρου και πυριτίου, 

περιοχές με υψηλό ποσοστό πυριτίου και αλουμινίου και περιοχές με μακρόστενους, 

πλακοειδείς μεγάλου μεγέθους κρυστάλλους γύψου (Σχ. 327). Στο δείγμα, το χλώριο 

εμφανίζεται πάντοτε μαζί με το νάτριο, πράγμα που υποδηλώνει την παρουσία χλωριούχου 

νατρίου (NaCI).

Η εξέταση της λεπτής τομής του δείγματος ΚΚ.1 έδειξε πως συνδετικό υλικό αποτελεί 

ανάμειξη σβησμένου ασβέστη (μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης) και οξειδωμένης μάργας 

(Φωτ. 287). Τα αδρανή αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από κεραμικό, εξαιρετικά 

λεπτόκοκκο και ομοιόμορφα κατανεμημένο. Οι διαστάσεις των κόκκων δεν ξεπερνούν το ένα 

χιλιοστό. Μεταξύ των αδρανών παρατηρείται και μικρή ποσότητα κόκκων πυριτίου 

(χαλαζίας). Το δείγμα ΚΚ.1 εμφανίζει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε κεραμικό από το 

προηγούμενο επίχρισμα (δείγμα AD.5), στο οποίο οφείλεται και η μεγαλύτερη του 

υδραυλικότητα. Η αναλογία συνδετικού και αδρανούς κατά βάρος υπολογίστηκε με κάποια 

προσέγγιση σε 1:1,5.

Η θερμική καμπύλη (TG) του δείγματος ΚΚ.1 έδειξε πως πρόκειται για ένα κονίαμα με πολύ 

έντονες υδραυλικές ιδιότητες (Σχ. 328, 330), αποτελούμενο από ασβέστη και αδρανή που στη 

μεγαλύτερή τους αναλογία αποτελούνται από πηλό και κεραμικό. Οι θερμικές καμπύλες 

έδειξαν πως η συνολική περιεκτικότητα σε ασβέστιο ήταν χαμηλή. Αυτό ίσως οφείλεται στην 

ισχυρή αντίδραση μεταξύ του υδροξειδίου του ασβεστίου και του κεραμικού. Η θερμική 

ανάλυση (DTA) έδειξε διάφορα ορυκτά όπως ασβεστίτης, οξείδια του σιδήρου, χαλαζίας, 

γύψος, σερπεντινίτης και γκελενίτης. Η παρουσία γύψου ίσως σχετίζεται με γυψοποίηση του 

ασβεστίου ή με τη χρήση μικρής ποσότητας αδρανών γύψου.
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Οι θερμικές αναλύσεις που έγιναν215 έδειξαν πως τα δείγματα AD.27, HST.4, MV.8 (δάπεδα 

της Ύστερης Χαλκοκρατίας) καθώς και το δείγμα ΚΤ.47(ΙΙ) (επίχρισμα της Ακεραμικής 

Νεολιθικής περιόδου) είναι επίσης υδραυλικά. Σύμφωνα με τα θερμικά διαγράμματα τις πιο 

έντονες υδραυλικές ιδιότητες από όλα τα υπό εξέταση δείγματα εμφανίζει η επίστρωση του 

δαπέδου του λουτρού του Κιτίου (δείγμα ΚΚ.1).

4.5. Συμπεράσματα

4.5.1. Συγκρπική θεώρηση επιχρισμάτων και συνδετικών κονιαμάτων. 
Διαδοχική σειρά χρήσης των διαφόρων τύπων επιχρισμάτων

Το αρχαιότερο υλικό που χρησιμοποιήθηκε τόσο ως συνδετικό κονίαμα όσο και ως επίχρισμα 

ήταν ο πηλός λόγω του απλού και οικονομικού τρόπου παρασκευής του. Ο πηλός απαιτεί το 

χαμηλότερο επίπεδο τεχνολογίας σε σχέση με τα υπόλοιπα κονιάματα, αφού παρασκευάζεται 

από αργιλικό χώμα με την προσθήκη νερού. Το επίχρισμα από πηλό στεγνώνει με απλή 

ξήρανση και εξάτμιση της υγρασίας και οφείλει τις συγκολλητικές του ιδιότητες στα αργιλικά 

ορυκτά που υπάρχουν στο χώμα. Παρόλο που το υλικό αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό, 

εκτός αν προστατεύεται καλά από τις καιρικές συνθήκες, εξακολούθησε να χρησιμοποιείται 

μέχρι πρόσφατα στη λαϊκή αρχιτεκτονική.

Με την ανακάλυψη των επιχρισμάτων γύψου και ασβέστη εισήχθη μία επαναστατική 

πυροχημική βιομηχανία κατά την οποία τα πετρώματα άλλαζαν χημικά με τη φωτιά, έτσι ώστε 

η σκόνη που εδημιουργείτο μπορούσε να γίνει πάστα και να διαμορφωθεί με τον ίδιο τρόπο 

όπως η φυσική άργιλος. Αυτή η θερμική κατεργασία είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή νέων 

προϊόντων, σκληρότερων και ανθεκτικότερων στην υγρασία από τον πηλό. Η ανακάλυψή

τους πιθανόν να έγινε τυχαία και συνδέεται ίσως με την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών σε
,  ,  r 2 1 6  

εστίες κατασκευασμενες απο ασβεστιτικό υλικό. Η χρήση των επιχρισμάτων ασβέστη και

γύψου φαίνεται να συνδέεται με την εμφάνιση της μόνιμης αρχιτεκτονικής την Ακεραμική

Νεολιθική περίοδο, που συνοδευόταν με την ανάγκη εύρεσης ενός δομικού υλικού,

ανθεκτικού στις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ο απλούστερος τρόπος παρασκευής της γύψου και οι χαμηλότερες απαιτούμενες 

θερμοκρασίες σε σύγκριση με τον ασβέστη οδηγούν στο συμπέρασμα πως ίσως 

ανακαλύφτηκε και χρησιμοποιήθηκε ως επίχρισμα μετά τον πηλό και πριν τον ασβέστη. Οι 

υψηλότερες απαιτούμενες θερμοκρασίες για την παρασκευή του ασβέστη δικαιολογούν μια 

πιθανή μεταγενέστερη επινόηση και διάδοσή του.

215 '  '  r r *Αντίθετα, οι θερμικες αναλύσεις εδειξαν πως μερικά αλλα δείγματα, όπως τα ΚΤ.3, ΚΤ. 10, ΚΗ.22, 
ΚΜ.1Α, ΜΑ.7 και AD.4, είναι αερικά.

216Η πρώτη ανακάλυψη του ασβέστη φαίνεται πως έγινε την Επι-Παλαιολιθική περίοδο (12000 π.Χ ), 
αρκετά πριν την ευρεία διάδοσή του κατά την Προκεραμική περίοδο (Kingery et. at. 1988, 219).
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Η χρήση γύψου στην Κύπρο είναι πολύ περιορισμένη σε όλες τις υπό εξέταση περιόδους. Με 

εξαίρεση την παρουσία της γύψου στα επιχρίσματα της Καλαβασού- Τέντα, η γύψος 

εμφανίζεται μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία (για στερέωση 

ξύλινων στοιχείων και πιθαριών και επίχριση κοιλοτήτων). Η περιορισμένη χρήση 

επιχρισμάτων γύψου είναι κάπως παράδοξη, αφού στο νησί υπάρχουν άφθονα πετρώματα 

γύψου.

Αρκετοί μελετητές (Frierman 1971, 212-216' Thusen and Gwozdz 1982, 99) υποστηρίζουν 

πως η παραγωγή ασβέστη έγινε πριν την ανακάλυψη της κεραμικής και αποτελεί ως εκ 

τούτου προκάτοχό της. Οι θερμοκρασίες ψησίματος των κεραμικών και των ασβεστόλιθων 

είναι παρόμοιες, αλλά ο ασβέστης χρειάζεται περισσότερο χρόνο καύσης (Kingery et al. 1988, 

240' Wright 1985, 374). Οι αναλύσεις που έγιναν στα επιχρίσματα της Κύπρου επιβεβαίωσαν 

τη θεωρία αυτή, αφού τα πρώτα επιχρίσματα ασβέστη χρονολογούνται στην Ακεραμική 

Νεολιθική περίοδο.

Στην Κύπρο, κατά τους Προϊστορικούς χρόνους παρατηρείται γενικά προτίμηση στη χρήση 

επιχρισμάτων από ασβέστη ή ασβεστιτικό χώματα (χαβάρά). Κατά τη Νεολιθική περίοδο η 

γνώση της τεχνολογίας παραγωγής ασβέστη σε συνάρτηση με τον υπόλοιπο υλικό πολιτισμό 

της εποχής αυτής, δίδουν την εντύπωση ενός εξελιγμένου πολιτισμού, ο οποίος είτε εισήχθη 

στο νησί σε προηγμένο στάδιο είτε αποτελεί εξέλιξη ενός προγενέστερου τοπικού αλλά 

άγνωστου μέχρι στιγμής πολιτισμού. Παρόλο που η παραγωγή ασβέστη φαίνεται πως ήταν 

γνωστή από τη Νεολιθική περίοδο, διαδίδεται ευρέως κατά τη Μέση Χαλκολιθική εποχή, 

οπότε και κατασκευάζονται δάπεδα μεγάλου πάχους από επίχρισμα ασβέστη. Κατά την 

Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία η χρήση του ασβέστη φαίνεται κάπως περιορισμένη, ενώ
' * * 217χρησιμοποιείται κυρίως ο πηλός ως επίχρισμα. Ευρεία διάδοση του ασβέστη παρατηρείται 

αργότερα κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία.

Μια καινοτομία που παρατηρείται κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία είναι η ανακάλυψη των 

υδραυλικών επιχρισμάτων, τα οποία παρασκευάζονται με την προσθήκη κεραμικού στον 

ασβέστη. Η παρασκευή των υδραυλικών αυτών επιχρισμάτων, τα οποία εμφανίζουν ιδιότητες 

παρόμοιες με το σύγχρονο τσιμέντο, δείχνει υψηλό επίπεδο γνώσης της τεχνολογίας των 

υλικών.

Αντίθετα, ως συνδετικό κονίαμα τόσο μεταξύ των λίθων όσο και των πλίνθων σε όλες τις υπό 

εξέταση περιόδους χρησιμοποιείται ο αργιλικός πηλός χωρίς να παρατηρείται ιδιαίτερη 

διαφοροποίηση χρονολογικά. Με την έρευνα αυτή δε διαπιστώθηκε σε καμιά περίπτωση 

χρήση ασβέστη ή γύψου ως συνδετικού κονιάματος (Τέτοια χρήση εμφανίζεται σε 

μεταγενέστερες περιόδους).

217 *Η περιορισμένη χρήση του ασβέστη και η επικράτηση επιχρισμάτων από πηλό την περίοδο αυτή 
είναι κάπως παράδοξη. Ο μικρός αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκε και ο περιορισμένος αριθμός 
θέσεων της περιόδου αυτής που ανασκάφηκαν καθιστά δύσκολη τη διεξαγωγή συμπερασμάτων.
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Η επιλεκτική χρήση επιχρισμάτων ασβέστη, γύψου και πηλού, καθώς επίσης και των 

υδραυλικών επιχρισμάτων σε ορισμένα σημεία των οικοδομών υποδηλώνει γνώση των 

ιδιοτήτων και δυνατοτήτων κάθε υλικού. Παρατηρείται δηλ. προτίμηση στη χρήση 

επιχρισμάτων και συνδετικών κονιαμάτων πηλού σε τοιχοποιίες από ωμόπλινθους για 

καλύτερη πρόσφυση, λόγω ομοιότητας στη σύσταση των υλικών. Ευρεία χρήση αργιλικού 

πηλού εμφανίζεται και στην επίστρωση των δωμάτων. Αντίθετα, χρήση ασβέστη γίνεται 

κυρίως σε δάπεδα και σε επιχρίσματα τοίχων από αργολιθοδομή. Τα υδραυλικά τέλος 

επιχρίσματα χρησιμοποιούνται μόνο σε κατασκευές με απαιτήσεις υδατοστεγάνωσης, όπως 

κανάλια νερού και δάπεδα λουτρών και εργαστηριακών χώρων.

Η παρασκευή και η χρήση των διαφόρων επιχρισμάτων και συχνά η επινόηση απλών και 

οικονομικών λύσεων για αντιμετώπιση διαφόρων στατικών προβλημάτων, όπως η 

τοποθέτηση ενός υποστρώματος υποδεέστερης ποιότητας στους τοίχους πριν την 

τοποθέτηση του τελικού στρώματος, η τοποθέτηση ενός υποστρώματος από βότσαλα στα 

δάπεδα και ιδιαίτερα στο σημείο επαφής τους με τον κατακόρυφο τοίχο για επίτευξη 

υδατοστεγανότητας και η δημιουργία προεξέχουσας κατώτερης στρώσης λίθων για 

ευκολότερη στερέωση του επιχρίσματος της ανωδομής από ωμόπλινθους, υποδηλώνουν 

καλή γνώση στα θέματα της οικοδομικής κατά την Προϊστορική περίοδο.

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις υπό εξέταση περιόδους είναι η 

ανάμειξη κυρίως του πηλού ως επίσης και του ασβέστη με άλλα αδρανή συνήθως υλικά 

όπως χαλίκια, βότσαλα, στάκτη, κάρβουνα κ.ά. Τέτοιες πρόσθετες ουσίες παρατηρούνται 

κυρίως σε δάπεδα και σπανιότερα σε επιχρίσματα τοίχων και αποσκοπούν στην αύξηση της 

αντοχής και υδατοστεγανότητάς τους. Συχνά σε επιχρίσματα κυρίως τοίχων παρατηρείται η 

ύπαρξη και διαφόρων φυτικών καταλοίπων (άχυρο, χόρτα) για βελτίωση των ιδιοτήτων τους. 

Μερικά άλλα πρόσθετα που εμφανίζονται σχετικά σπάνια, κυρίως στο υπόστρωμα των 

δαπέδων, είναι τα κοχύλια, η σκόνη οστών και η σκωρία χαλκού.

Γενικά, παρατηρείται άμεση εξάρτηση της επιλογής των πρώτων υλών από το άμεσο 

περιβάλλον των οικισμών. Αυτό δικαιολογεί και την ύπαρξη επιχρισμάτων αποτελούμενων 

από ανάμειξη γύψου και ασβέστη στην Καλαβασό- Τέντα καθώς και την ύπαρξη σελεστίτη 

στα επιχρίσματα της Χοιροκοιτίας. Επίσης, η χρήση ασβεστιτικών χωμάτων σε όλους τους 

οικισμούς σχετίζεται με την παρουσία χωμάτων της σύστασης αυτής στα γεωλογικά 

στρώματα γύρω από τους υπό εξέταση οικισμούς.

Η ανακάλυψη των επιχρισμάτων ασβέστη και γύψου δεν έγινε ταυτόχρονα σε όλους τους 

πολιτισμούς. Ο J.D. Frierman (1971, 212) υποστηρίζει πως η καύση ασβεστόλιθων για την 

παραγωγή ασβέστη όπως και η κεραμική άρχισε από την Ανατολία και στη συνέχεια 

διαδόθηκε στη Συροπαλαιστίνη. Στη Συροπαλαιστίνη και στην Ανατολία επικρατεί γενικά η 

χρήση επιχρισμάτων ασβεστιτικής σύστασης. Αντίθετα, η γύψος θεωρείται το υλικό επιλογής 

των λαών των εκβολών του Τίγρη και του Ευφράτη και ανατολικότερα (Ιράν) (Kingery et al. 

1988, 236).
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Στην Αίγυπτο, από την 3η χιλιετία ως συνδετικό κονίαμα μεταξύ των λίθων χρησιμοποιήθηκε 

η γύψος,218 ενώ μεταξύ των ωμόπλινθων η άργιλος, αναμειγμένη με άμμο και κάποιο φυτικό 

υλικό. Δε γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε χρήση ασβέστη ως συνδετικού υλικού στη Φαραωνική 

Αίγυπτο. Ως επίχρισμα φαίνεται και πάλι πως εχρησιμοποιείτο η γύψος, η οποία ετοποθετείτο 

συχνά πάνω σε ένα πρώτο στρώμα από άργιλο (Arnold 1991, 291-293' Lucas and Harris 

1962, 74-79). Πρόσφατες μελέτες έδειξαν πως στην Αρχαία Αίγυπτο γινόταν και χρήση 

ασβέστη, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση τη μέχρι τώρα διαδομένη θεωρία για την 

αποκλειστική χρήση γύψου στην περιοχή αυτή (Borelli and Laurenzi Tabasso 1996, 1447- 

1451).

Στο χώρο της Συροπαλαιστίνης, ως συνδετικό υλικό λίθων και ωμόπλινθων φαίνεται πως 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως ο πηλός (Wright 1985, 359), ενώ η χρήση του ασβέστη 

περιοριζόταν στην παρασκευή επιχρισμάτων για δάπεδα και τοίχους. Η πρώτη χρήση 

ασβέστη στην αρχιτεκτονική παρατηρήθηκε σε μία εστία στη σπηλιά Hayonim της Πρώιμης 

Νατουφιακής περιόδου (10400-10000 π.Χ.), ενώ τα αρχαιότερα δάπεδα από ασβέστη
* 219χρονολογούνται στην Ακεραμική Νεολιθική περίοδο την 7η και 6η χιλιετία. Τα δαπεδα 

συνήθως αποτελούν συνέχεια του επιχρίσματος των τοίχων (Wright 1985, 371). Στον ίδιο 

χώρο παρατηρείται επίσης χρήση ασβέστη στην κατασκευή αγγείων (white ware) (Contenson 

and Courtois 1979, 177).

Στο χώρο της Συροπαλαιστίνης, η πρωιμότερη χρήση υδραυλικού επιχρίσματος ασβέστη 

χρονολογείται στην Πρώιμη Χαλκοκρατία και παρατηρήθηκε σε μια δεξαμενή (Wright 1985, 

371). Τυχαία ήταν πιθανόν η δημιουργία υδραυλικών ενώσεων που διαπιστώθηκε σε εστίες 

στις νεολιθικές θέσεις Ramad και Munhata της Συροπαλαιστίνης. Η δημιουργία τους φαίνεται 

πως ήταν αποτέλεσμα αντίδρασης της στάκτης με τον ασβέστη (Wright 1985, 373).

Χρήση γύψου στο χώρο της Συροπαλαιστίνης παρατηρείται την ίδια περίοδο, σε 

περιορισμένη όμως κλίμακα (Aurenche and Marechal 1985, 221-222). Στην Ιορδανία (Beidha) 

ο ασβέστης χρησιμοποιήθηκε από την Ακεραμική Νεολιθική περίοδο σε δάπεδα και 

επιχρίσματα τοίχων (Kirkbride 1966, 22-23). Στην Ανατολία παρατηρείται χρήση κυρίως 

ασβέστη ως επίσης και γύψου από την Ακεραμική Νεολιθική περίοδο (Gourdin and Kingery 

1975, 133).

Παράδοξο αποτελεί το γεγονός πως, ενώ ο ασβέστης χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην 

κατασκευή δαπέδων κατά την πρώιμη Νεολιθική περίοδο στο χώρο της Ανατολικής 

Μεσογείου, εγκαταλείφθηκε αργότερα και αντικαταστάθηκε από απλούστερα επιχρίσματα

218Πιθανόν η παρασκευή επιχρισμάτων γύψου να ανακαλύφτηκε στη Μέση Ανατολή, όπου 
παρατηρείται ευρεία παρουσία πετρωμάτων γύψου (Davey 1961, 92).
219 * *Μερικες θεσεις στη Συροπαλαιστίνη, της Νεολιθικής κυρίως περιόδου, όπου παρατηρήθηκαν 
δάπεδα από ασβέστη είναι: Munhata, Tell Ramad, Jericho, Mureybet, El Kowm, Ain Ghazal, Ain 
Mallaha Abu Hureyra, Bouqras, Beisanum, Yiftahe' I, Hurbat Galil, Anshan (Tal-e Mulyan), Byblo, 
Hama, Qdeir (Gafrinkel 1987, 69-70· Goren and Goldberg 1991, 131 Thuesen and Gwozdz 1982, 99· 
Kingery et al. 1988, 223- Wright 1985, 369-375- Aurenche and Marechal 1985, 221-222· Contenson 
and Courtois 1979, 177· Ronen etal· 1991, 149-155· Gourdin and Kingery 1975, 133).
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από πηλό (άργιλο). Πιθανόν μια αλλαγή στις κλιματολογικές συνθήκες σε πιο ξηρά κλίματα 

στις αρχές της 6ης χιλιετίας να αποτέλεσε έναν από τους λόγους του φαινομένου αυτού. Την 

εποχή αυτή φαίνεται να παρατηρείται μια γενικότερη στροφή προς αργιλικά υλικά, τα οποία 

αντικατέστησαν τον ασβέστη, το ξύλο και την πέτρα (Thuesen and Gwozdz 1982, 99).

Στην Κρήτη παρατηρείται γενικά χρήση επιχρισμάτων ασβέστη και αργίλου. Κατά την Πρώιμη 

Μινωική περίοδο οι αργολιθοδομές καλύπτονταν με επιχρίσματα ασβέστη. Τα επιχρίσματα 

αυτά περιείχαν και μεγάλα ποσοστά ενώσεων του πυριτίου (40%) και του αλουμινίου. Αυτό 

οφειλόταν είτε στην περιεκτικότητα των ασβεστόλιθων σε άργιλο, είτε στην προσθήκη σε 

αυτά βότσαλων, κεραμικών ή άλλων αδρανών. Κατά τη Μέση Μινωική περίοδο 

χρησιμοποιήθηκαν επιχρίσματα με υψηλότερα ποσοστά ασβεστίου (70%), με λιγότερο άργιλο 

και βότσαλα. Αργότερα, κατά την Ύστερη Μινωική περίοδο, παρατηρείται χρήση 

επιχρισμάτων σχεδόν καθαρής ασβεστιτικής σύστασης (95% ασβέστη) (Davey 1961, 112' 

Shaw 1973, 207-8). Στο Ακρωτήρι της Θήρας, την ίδια περίοδο παρατηρούνται δύο είδη 

επιχρισμάτων (πηλοκονιάματα και ασβεστοκονιάματα) ανάλογα με τον τύπο της τοιχοποιίας, 

τη θέση της στο κτίριο και τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε χώρου από άποψη λειτουργίας 

(Παλυβού 1988, 137-144).

Στη Μινωική Κρήτη την περίοδο των πρώιμων παλατιών παρατηρήθηκε η χρήση ενός είδους 

τσιμέντου που ονομάζεται ca/cestruzzo - αστράκι. Το υλικό αυτό αναγνωρίστηκε ως 

υδραυλικό, αποτελούμενο από αργούς λίθους, άργιλο, ασβέστη και κονιορτοποιημένα 

όστρακα. Αναφορά στην παρουσία οστράκων κατά την παρασκευή επιχρισμάτων γίνεται σε 

αρκετές περιπτώσεις σε οικισμούς της Πρώιμης και Μέσης Μινωικής περιόδου (στη Βασιλική,
r  '  2 2 0στη Μύρτο, στη Φαιστό κ.α). Το υψηλό ποσοστό οξειδίου του πυριτίου (32-39%) που 

έδωσαν οι χημικές αναλύσεις των κονιαμάτων οδήγησε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για 

υδραυλικά κονιάματα (Shaw 1973, 208-210, 222).

Στο χώρο της Στερεός Ελλάδας, ως συνδετικό κονίαμα μεταξύ λίθων και ωμόπλινθων 

χρησιμοποιήθηκε από τους Προϊστορικούς χρόνους ο πηλός, αναμειγμένος συνήθως με 

άχυρο. Ως επίχρισμα εχρησιμοποιείτο συνήθως ο ασβέστης και σπανιότερα η γύψος (Miiller- 

Wiener 1995, 57' Ορλάνδος 1955, 83' ό.π. 1958, 46).

Στην Αρχαία Ελλάδα παρατηρείται χρήση υδραυλικών επιχρισμάτων σε δεξαμενές, λιμενικά 

έργα και αλλού. Η πρώτη χρήση τους ανάγεται στη Μυκηναϊκή περίοδο. Πρόσφατες 

μελέτες221 έδειξαν τη χρήση υδραυλικών επιχρισμάτων και συνδετικών κονιαμάτων στα 

ανάκτορα των Μυκηνών, της Τίρυνθας καθώς και στον αρχαίο ναό του Ηραίου του Άργους 

για την κατασκευή κυρίως δεξαμενών και δαπέδων. Ως πρόσθετο υλικό που προσέδιδε στα

220Δεν είναι όμως βέβαιο πως το κονιορτοποιημένο κεραμικό που χρησιμοποιήθηκε στα κονιάματα της 
Μέσης ΜινωίΊκής περιόδου ήταν σκόπιμη προσθήκη (Davey 1961, 102).
221 Dimou, Ε., Chiotis, Ε., Papadimitriou, G. Tsoutzopoulos, S.: "The Study of Some Ancient and 
Prehistoric Plasters and Water Tight Coatings from Greece", Poster στο Συνέδριο Αρχαιομετρίας που 
έγινε στις 6-9 Νοεμβρίου 1996 στην Αθήνα.
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υλικά την υδραυλικότητά τους έχει αναγνωριστεί, όπως και στην Κύπρο, το κονιορτοποιημένο 

κεραμικό.

4.5.2. Κοινω νικο-οικονομικές προεκτάσεις και οργάνωση της παραγωγής

Η μελέτη και η αναγνώριση των διαφόρων τύπων επιχρισμάτων δίδει πληροφορίες όχι μόνο 

για το επίπεδο και τη γνώση της τεχνολογίας, αλλά και για την οικονομία και οργάνωση της 

παραγωγής, την κατανομή των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων. Η χρήση 

διαφόρων τύπων επιχρισμάτων φαίνεται πως είχε και κοινωνικές εκτός από οικονομικές 

προεκτάσεις.

Η διάδοση χρήσης του ασβέστη σε δάπεδα κατά το τέλος της Μέσης Χαλκολιθικής περιόδου 

μπορεί ίσως να συσχετιστεί με την ύπαρξη την εποχή αυτή διαφοροποιημένων λειτουργικά 

χώρων (όπως μεγάλων αποθηκευτικών δωματίων) καθώς επίσης και με την εμφάνιση μιας 

κοινωνικής ίσως διαβάθμισης, με τον έλεγχο της παραγωγής από μία ομάδα της κοινότητας. 

Η ευρεία χρήση των ασβεστιτικών δαπέδων μεγάλου πάχους κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία 

πρέπει να συνδέεται με την ανάπτυξη και την ευημερία της περιόδου (εμφάνιση δαπέδων του 

τύπου αυτού στη Μάα-Παλαιόκαστρο, αποκλειστικά στο επίπεδο της πρώτης κατοίκησης του 

οικισμού και όχι στο επίπεδο ανοικοδόμησής του, και στο Κίτιον-Καθαρή κυρίως στα 

στρώματα της οικοδόμησης των σημαντικών ναών από πελεκητή πέτρα και λιγότερο στα 

στρώματα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν). Η μεγαλύτερη ποικιλία επιχρισμάτων που 

παρατηρείται την Ύστερη Χαλκοκρατία και κυρίως η πρωτοεμφάνιση των υδραυλικών 

επιχρισμάτων φαίνεται πως συνδέεται με τη γενικότερη άνθηση της εποχής και ιδιαίτερα με 

την εμφάνιση αστικών κέντρων με ανακτορικά κτίρια, τα οποία διέθεταν υγειονομικές 

εγκαταστάσεις και αποχετευτικό σύστημα.

Η κατανομή των δαπέδων ασβέστη μεταξύ των διαφορετικών κτιρίων στον ίδιο οικισμό 

αντικατοπτρίζει ίσως την κοινωνική και οικονομική δομή μιας κοινότητας, και επίσης 

καθορίζεται από χρηστικούς παράγοντες. Παρατηρείται συνήθως ανισότητα στην κατανομή 

των προϊόντων του ασβέστη στις διάφορες κατασκευές σε κάθε οικισμό. Τα σημαντικότερα 

δωμάτια συγκροτημάτων ήταν καλυμμένα με επιχρίσματα ασβέστη, ενώ τα λιγότερο 

σημαντικά δεν ήταν συνήθως επιχρισμένα. Τα δάπεδα μεγάλου πάχους συνδέονται συχνά με 

κτίρια τα οποία ανήκουν σε μία άρχουσα τάξη, που ασκούσε έλεγχο στην κοινότητα. Τέτοια 

παραδείγματα αποτελούν τα ανακτορικού χαρακτήρα κτίρια της Ύστερης Χαλκοκρατίας στην 

Καλαβασό-'^)/. Δημήτριος, στην ΆΚασσα-Παλιοταβέρνα, στην Έγκωμη κ.α.

Συχνά, διδόταν μεγαλύτερη προσοχή στην κατασκευή δαπέδων εργαστηριακών και 

αποθηκευτικών χώρων παρά στην κατασκευή δαπέδων οικιών. Ένας επίσης καθοριστικός 

παράγοντας ήταν και η διάρκεια ζωής των διαφόρων κατασκευών. Τη Νεολιθική κυρίως 

περίοδο, η επαναχρησιμοποίηση χώρων οδήγησε σε διαδοχικά στρώματα επιχρίσματος, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία πατωμάτων μεγαλύτερου πάχους σε οικίες που είχαν μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής. Αυτό παρατηρείται πιο έντονα στις περιπτώσεις ύπαρξης ταφών κάτω από το 

δάπεδο οικιών, αφού μετά από κάθε ταφή έπρεπε να τοποθετηθεί ένα νέο στρώμα
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επιχρίσματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του φαινομένου αυτού αποτελούν οι κυκλικές 

μονάδες της Χοιροκοιτίας.

Η καύση ασβεστόλιθων για παραγωγή ασβέστη δεν προϋπέθετε κατ' ανάγκη μεγάλο 

εργατικό δυναμικό, αφού απλές κάμινοι μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το σκοπό αυτό. Η 

αφθονία επίσης των πρώτων υλών και των καυσίμων διευκόλυνε την παραγωγή του 

ασβέστη. Η διαδικασία παραγωγής του ασβέστη πιθανόν να αποτελούσε ομαδική 

δραστηριότητα της κοινότητας και το τελικό προϊόν κατανέμετο σε όλο τον οικισμό.

Ίσως, η παραγωγή ασβέστη και γύψου να αποτελούσε εποχιακή απασχόληση, που λάμβανε 

χώραν κατά τους θερινούς μήνες λόγω της μειωμένης υγρασίας και των βροχών την εποχή 

αυτή, και ευκολότερης φύλαξης και αποθήκευσης των τελικών προϊόντων καύσης. Κάθε 

χρόνο, πιθανόν να παραγόταν η απαιτούμενη ποσότητα συνδετικού υλικού, που θα 

εξυπηρετούσε τις ανάγκες κάθε οικισμού. Ίσως, και πάλι η παραγωγή ασβέστη και γύψου να 

γινόταν σε συνδυασμό με τους κεραμείς, αφού δεν προϋπέθετε συνεχή απασχόληση 

προσωπικού. Σε ορισμένες περιόδους θα υπήρχε αυξημένη ανάγκη για την παραγωγή 

ασβέστη και γύψου, ενώ σε άλλες όχι.

4.5.3. Παραλληλισμοί και συγκρίσεις με τη λ αϊκή αρχηεκτο νική

Η παρασκευή και η χρήση επιχρισμάτων ασβέστη, γύψου και πηλού εξακολουθεί να 

εμφανίζεται χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στη λαϊκή αρχιτεκτονική του τελευταίου αιώνα, 

πριν την εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας του οπλισμένου σκυροδέματος.

Ο πηλός - ανάμεικτος συχνά με άχυρο - χρησιμοποιήθηκε ευρέως στη λαϊκή αρχιτεκτονική ως 

συνδετικό κονίαμα ωμόπλινθων καθώς και αργών λίθων. Οι τοίχοι από ωμόπλινθους 

συνήθως έφεραν επίχρισμα από πηλό, που καλυπτόταν συχνά με ένα δεύτερο επιφανειακό 

στρώμα πηλού, πολύ αραιωμένο, το οποίο έδιδε μια λεία επιφάνεια στον τοίχο. Επίχρισμα 

από πηλό έφεραν συχνά και οι τοίχοι από αργολιθοδομή. Το εξωτερικό επίχρισμα συνήθως 

δεν κάλυπτε ολόκληρη την επιφάνεια των τοίχων αλλά κυρίως τους αρμούς και το περιμετρικό 

τμήμα των λίθων, αφήνοντας την κεντρική τους επιφάνεια ακάλυπτη (Σίνος 1976, 70). Το 

επίχρισμα από πηλό παρακευαζόταν με την ίδια ακριβώς μέθοδο όπως και κατά την 

Προϊστορική περίοδο, με την ανάμειξή του με άχυρο και τη διατήρησή του για ένα μικρό 

χρονικό διάστημα (2-3 μέρες) πριν τη χρησιμοποίησή του. Σε αρκετές περιπτώσεις οι 

εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων καλύπτονταν από ένα στρώμα γύψου, μεγάλου σχετικά 

πάχους. Πολλές εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες τοίχων καλύπτονταν με ένα στρώμα 

άσπρου χώματος - ασπρόχωμα ή ασπρογή, το οποίο αργότερα αντικαταστάθηκε με διάλυμα 

ασβέστη (ασβεστόγαλα). Η χρήση γύψου, ασβεστοχώματος, αργίλου ή ασβέστη εξαρτιόταν 

από την οικονομική κατάσταση των κατοίκων (Παπαχαραλάμπους 1968, 43' Σίνος 1976, 70).

Στη λαϊκή αρχιτεκτονική πολύ συχνά εμφανίζονται δάπεδα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό των οικιών, κατασκευασμένα από πατημένο χώμα, ανάμεικτο συνήθως με άχυρο, 

παρόμοια με τα παραδείγματα της Προϊστορικής περιόδου. Τα δάπεδα είχαν μεγάλο πάχος 

λόγω της συνεχούς τους ανανέωσης. Παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις η δημιουργία
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ενός υποστρώματος από βότσαλα και χαλίκια, μια μέθοδος που πρωτοεμφανίζεται τη 

Νεολιθική περίοδο. Η επίστρωση των δαπέδων των οικιών στη Μεσαορία αποτελούσε 

συνέχεια του επιχρίσματος των τοίχων, μια τεχνική που χρησιμοποιήθηκε από τη Νεολιθική 

περίοδο στις κυκλικές μονάδες. Η χρήση επίσης σκωρίας χαλκού στην κατασκευή ενός 

σκληρού υποστρώματος δρόμων, που εμφανίστηκε κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, 

παρατηρείται και πρόσφατα στην κατασκευή δρόμων από το Τμήμα Δασών (lonas 1988, 79' 

Παπαχαραλάμπους 1968, 20).

Ο τρόπος κατασκευής του ανώτερου τμήματος των οριζόντιων δωμάτων των παραδοσιακών 

οικοδομών είναι βασικά ο ίδιος με αυτόν των προϊστορικών οικοδομημάτων. Πάνω από τον 

ξύλινο σκελετό ετοποθετείτο ένα λεπτό στρώμα αργιλικού πηλού. Ο πηλός προετοιμαζόταν 

συνήθως κατάλληλα με την ανάμειξή του με άχυρο (lonas 1988, 156). Ακολουθούσε ένα 

λεπτό στρώμα χώματος, το οποίο συμπιεζόταν για πλήρωση των κενών της ξύλινης 

κατασκευής, και από πάνω ένα δεύτερο παχύτερο στρώμα πηλού για συμπλήρωση της 

στέγασης. Έτσι, το επίχρισμα του δώματος αποκτούσε πάχος 0,20-0,25 μ., προσφέροντας 

μεγάλη προστασία από τη ζέστη και τη βροχή. Κάθε φθινόπωρο το δώμα έπρεπε να 

καλύπτεται με ένα επιπλέον λεπτό στρώμα πηλού για διατήρηση της στεγανότητάς του. Ο 

πηλός κυλινδριζόταν για καλύτερη πλήρωση των κενών και των ρωγμών της στέγης. Κάποτε 

στην κατασκευή των δωμάτων αναφέρεται η χρήση συγκεκριμένων ειδών αργιλικών χωμάτων 

όπως ο κώννοςκ.ά. (Παπαχαραλάμπους 1968, 11-12' Σίνος 1976, 83-84).

Πάντως είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως κατά την Προϊστορική περίοδο ο άνθρωπος 

έφτασε σε υψηλά επίπεδα ανάπτυξης της τεχνολογίας παρασκευής κονιαμάτων με την καύση 

ασβεστόλιθων και πετρωμάτων γύψου, με αποτέλεσμα να μην έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερες 

καινοτομίες στον τομέα αυτόν μέχρι πρόσφατα. Οι μέθοδοι δηλ. παρασκευής ασβέστη και 

γύψου με την καύση των αντίστοιχων πετρωμάτων, η προσθήκη αδρανούς για αύξηση της 

αντοχής τους και φυτικών καταλοίπων στα επιχρίσματα κυρίως πηλού, η μέθοδος 

παρασκευής υδραυλικών κονιαμάτων με την προσθήκη κεραμικού (το λεγόμενο στη λαϊκή 

αρχιτεκτονική φουρασάνι ή κουρασάνί) εξακολούθησαν να εμφανίζονται μέχρι τον τελευταίο 

αιώνα.
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5. Ο ! Χ Ρ Ω ΣΤΙΚ Ε Σ

5.1. Εισαγωγή

Χρωματικό στρώμα ονομάζεται το έγχρωμο υλικό, το οποίο εναποτίθεται σε μορφή λεπτής 

στρώσης πάνω σε ένα υπόστρωμα. Το πάχος ενός χρωματικού στρώματος ποικίλλει από 1 

μέχρι 200 μικρά. Ένα χρωματικό μείγμα αποτελείται από μία ή περισσότερες στερεές 

έγχρωμες ουσίες σε μορφή μικρών κόκκων, που διασπείρονται σε ένα κατάλληλο υγρό. Η 

διασπορά των κόκκων δημιουργεί με το υγρό μία ομοιογενή πολτώδη μάζα. Με την πάροδο 

του χρόνου η μάζα στερεοποιείται, συγκροτώντας τα διασπαρμένα σωματίδια στη θέση τους. 

Έτσι, επιτυγχάνεται η πρόσφυση του χρωματικού στρώματος στο υπόστρωμα 

(Αλεξοπούλου-Αγορανού και Χρυσουλάκης 1993, 21-22).

Οι έγχρωμες ουσίες που χρησιμοποιούνται στις τοιχογραφίες βρίσκονται σε στερεά 

κατάσταση στις δεδομένες συνθήκες χρήσης τους και είναι χημικά σταθερές και αδρανείς. Οι 

ουσίες αυτές χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: τις βαφές και τις χρωστικές. Οι βαφές 

είναι ουσίες διαλυτές στο μέσο χρήσης τους και χρησιμοποιούνται πάντοτε σε μορφή 

διαλύματος. Οι χρωστικές είναι λεπτόκοκκα έγχρωμα υλικά που σχηματίζουν αιωρήματα μέσα 

στο υγρό μέσο, στο οποίο διασπείρονται (ό.π., 22-25' Forbes 1993, 211).

Το μέγεθος και το σχήμα του κόκκων των χρωστικών ουσιών έχουν καθοριστική σημασία για 

τις ιδιότητές τους και επηρεάζουν την ομοιομορφία και ευκολία επίστρωσής τους. Οι γαιώδεις 

χρωστικές, που προέρχονται από ιζηματογενή εδάφη, αποτελούνται από μικρούς κόκκους 

διαφορετικών αποχρώσεων με λίγο ή πολύ στρογγυλεμένα άκρα, ανάλογα με τη διαδικασία 

προετοιμασίας τους (Αλεξοπούλου-Αγορανού και Χρυσουλάκης 1993, 23-24).

Οι χρωστικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις πρωιμότερες περιόδους της αρχαιότητας ήταν 

οι διάφορες μορφές ώχρας,222 οι οποίες είναι μείγματα αργιλοπυριτικών οξειδίων και οξειδίων 

του σιδήρου (αιματίτης, γκαιτίτης) και έχουν χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα στην περίπτωση 

του αιματίτη και κίτρινο στην περίπτωση του γκαιτίτη. Χρωστικές παρόμοιες με την ώχρα είναι 

το φαιόχωμα και η σιέννα, που περιέχουν επιπλέον και οξείδιο του μαγγανίου, με ποσοστό 

8% και 16% αντίστοιχα. Συνήθη χρωστική μαύρου χρώματος223 αποτελεί το κάρβουνο, 
άσπρου χρώματος το ανθρακικό ασβέστιο (κρητίδα) και η γύψος, ενώ πράσινου χρώματος η 

πράσινη γη,224 - μία υδροπυριτική ένωση σιδήρου, αλουμινίου, μαγνησίου και καλίου 

(γλαυκονίτης και σελαδονίτης). Χρωστική πορτοκαλιού χρώματος μπορούσε εύκολα να 

παρασκευαστεί από ανάμειξη κόκκινης και κίτρινης ώχρας, ενώ καφέ χρώματος από ανάμειξη 

κόκκινης, κίτρινης και μαύρης χρωστικής. Με την καύση της κίτρινης φυσικής ώχρας μπορεί

222Αναφορά σε χρήση ώχρας γίνεται και από τον Πλίνιο (ΝΗ, 33.158) και τον Βιτρούβιο (7.7.1-2).

223Τόσο ο Πλίνιος (ΝΗ, 35.41) όσο και ο Βιτρούβιος (7.10.1-4) αναφέρονται στην παρασκευή μαύρης 
χρωστικής, κυρίως από καύση διαφόρων ουσιών.

2240  Πλίνιος (ΝΗ, 35.48) αναφέρει τη χρήση πράσινης γης ως χρωστικής.

ί
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να παρασκευαστεί κόκκινη χρωστική.225 (ό.π., 26-28' Forbes 1954, 238-239' ό.π. 1993, 229, 

233).

Οι κυριότερες χρωστικές που παρατηρούνται στην Κύπρο είναι το φαιόχωμα (terra-umbra), η 

ώχρα και η πράσινη γη ( terra-verde) (βλ. επίσης Κεφάλαιο 1: 1.1.2.2 και 1.1.2.3). Η βάση των 

περισσότερων χρωστικών του νησιού είναι η άργιλος, ανάμεικτη με ποικίλες ποσότητες 

πυριτίου. Το χρώμα των περισσότερων γαιωδών χρωστικών οφείλεται στα οξείδια του 

σιδήρου, τα οποία βρίσκονται συχνά σε μορφή ένυδρων οξειδίων. Η ολική περιεκτικότητα των 

χρωστικών σε σίδηρο ποικίλλει.

Κατά την εκτέλεση τοιχογραφιών την Προϊστορική περίοδο (μινωικός και μυκηναϊκός 

πολιτισμός), ακολουθείτο γενικά η παρακάτω διαδικασία: Προηγείτο η κατάλληλη

προετοιμασία του τοίχου με την εξομάλυνσή του με ένα στρώμα αχυρόλασπης. Ακολουθούσε 

μια πρώτη στρώση ασβεστοκονιάματος, μεγάλου σχετικά πάχους, που είχε ως αποτέλεσμα 

την επιπεδοποίηση και λείανση της επιφάνειας του τοίχου. Πάνω στην επιφάνεια αυτή 

τοποθετούνταν ένα ή περισσότερα επάλληλα λεπτά στρώματα επιχρίσματος ασβέστη. Κάθε 

διαδοχικό στρώμα έπρεπε να είναι πιο λεπτόκοκκο και καθαρότερης σύστασης από το 

προηγούμενο, εξασφαλίζοντας έτσι μια καλύτερη ποιοτικά επιφάνεια, ομοιόμορφη και σχετικά 

λεία. Όταν το επίχρισμα ήταν ακόμη υγρό, η τελική του επιφάνεια λειαινόταν με κατάλληλο 

εργαλείο (Τελεβάντου 1994, 351 Ντούμας 1992, 17' Κριτσέλη-Προβίδη 1982, 93).

Οι δύο βασικότερες μέθοδοι τοιχογραφίας ήταν η νωπογραφία (buon fresco) και η 

ξηρογραφία (a l secco). Στη νωπογραφία η τοποθέτηση της χρωστικής γινόταν όταν ακόμα η 

επιφάνεια του υποστρώματος ήταν υγρή. Ο ασβέστης τότε δρούσε ως συνδετικό μεταξύ της 

χρωστικής και του τοίχου, αφού το υδροξείδιο του ασβεστίου αντιδρούσε χημικά με το 

διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας και παρήγε ανθρακικό ασβέστιο, στηρίζοντας έτσι τη 

χρωστική στο επίχρισμα226 (Asimenos 1978, 571). Αντίθετα, στην ξηρογραφία η τοιχογραφία 

ετοποθετείτο σε ξηρή επιφάνεια, γι' αυτό και ήταν απαραίτητη η διάλυση της χρωστικής σε 

ένα ισχυρό οργανικό συνδετικό μέσο. Μία άλλη ενδιάμεση τεχνική αποτελεί η λεγάμενη fresco 

secco η οποία περιλάμβανε την υγροποίηση μιας ήδη προετοιμασμένης ξηρής επιφάνειας και 

τη χρήση χρωστικών μέσα σε διάλυμα ασβέστη (Lang 1969, 10' Coleman 1970, 9-10).

Δεν είναι εύκολη η διάκριση κάθε τεχνικής που χρησιμοποιήθηκε. Μερικά κριτήρια που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν, με κάποια πάντοτε επιφύλαξη, στο συμπέρασμα ότι μια 

τοιχογραφία είναι νωπογραφία είναι το βάθος διείσδυσης της χρωστικής στο υπόστρωμα, η 

προτίμηση στη χρήση ασβέστη και όχι γύψου ως υποστρώματος, η μη ύπαρξη οργανικού ή

2250  Πλίνιος (ΝΗ, 33.158-159, 35.35) αναφέρει την τεχνική αυτή παραγωγής κόκκινου χρώματος με το 
ψήσιμο της κίτρινης ώχρας σε καμίνους. Γράφει μάλιστα ότι όσο πιο πλήρης είναι η καύση της τόσο η 
ποιότητα της παραγόμενης ώχρας βελτιώνεται. Ο Βιτρούβιος (7.11.2) αναφέρει την καύση κίτρινης 
ώχρας και την ανάμειξή της με ξίδι για παραγωγή λιλά χρωστικής. Λιλά χρωστική μπορεί σύμφωνα με 
τον ίδιο (7.13.1) να παραχθεί και από όστρακα.

22δΟ Βιτρούβιος (7.3.7) αναφέρει πως η τοποθέτηση των χρωστικών σε υγρό επίχρισμα είχε ως 
αποτέλεσμα την παραγωγή τοιχογραφιών μεγάλης διάρκειας ζωής. Σύμφωνα με τον Πλίνιο (ΝΗ, 
33.158, 35.49) μερικές χρωστικές τοποθετούνταν σε υγρή και άλλες σε ξηρή επιφάνεια επιχρίσματος.
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ανόργανου συνδετικού υλικού, η εύκολη διάλυση και αποκόλληση των χρωστικών ουσιών με 

τη χρήση υδροχλωρικού οξέως καθώς και η καλή κατάσταση διατήρησης των τοιχογραφιών 

(Cameron et al. 1977, 128-129, 167-169).

Οι χρωστικές πριν τη χρησιμοποίησή τους προετοιμάζονταν κατάλληλα με την 

κονιορτοποίηση, το κοσκίνισμα και τη διάλυσή τους σε ασβεστόνερο για καλύτερη σύνδεση 

με το υπόστρωμα (Asimenos 1978, 572-573). Συχνά, γινόταν και αραίωση των χρωστικών σε 

ασβεστόνερο για επίτευξη διαφορετικών τόνων του ίδιου χρώματος (Ντούμας 1992, 18).

5.2. Πληροφορίες που απορρέουν από τις ανασκαφικές αναφορές

Λίγες είναι οι αναφορές σχετικά με την ύπαρξη χρωστικών στις επιφάνειες δαπέδων και 

επιχρισμάτων τοιχοποιιών σε προϊστορικούς οικισμούς. Χρήση χρωστικών αναφέρεται 

κυρίως στη Νεολιθική και Χαλκολιθική περίοδο και σπανιότερα στην Ύστερη Χαλκοκρατία.

Στην Καλαβασό- Τέντα ήρθαν στο φως τα πρωιμότερα δάπεδα και επιχρίσματα τοίχων, που 

έφεραν χρωστικές στην επιφάνειά τους. Κόκκινη χρωστική παρατηρήθηκε κυρίως στα 

δάπεδα των κυκλικών μονάδων S.36 και S.17, τα οποία αποτελούνταν από ένα σχετικά 

σκληρό στρώμα ασβέστη (Φωτ. 288). Η μονάδα S.36 έφερε δύο στρώματα χρωστικής με 

συνολικό πάχος 0,04 μ. (Todd 1987, 36, 45, 109). Πιο αξιόλογο ήταν το πάτωμα της μονάδας 

S.17, το οποίο θα εξεταστεί στη συνέχεια. Και στις δύο περιπτώσεις (S.36, S.17), το 

τελευταίο στρώμα της χρωστικής καμπύλωνε στο σημείο ένωσης του δαπέδου με τον 

κατακόρυφο τοίχο (ό.π., 45, 86, 88, 139). Διαδοχικές επιστρώσεις δαπέδων, που έφεραν 

κόκκινη χρωστική, ήρθαν επίσης στο φως κάτω από την κυκλική μονάδα S.76 και ανήκουν σε 

ένα προγενέστερο κτίριο (ό.π., 141).

Κόκκινη χρωστική ήρθε επίσης στο φως στην ανατολική όψη του πεσσού S.82 της κυκλικής 

μονάδας S.11. Η χρωστική ήταν ποικίλου πάχους και δεν είχε συμπαγή μορφή. Ο τρόπος 

εκτέλεσής της παραμένει άγνωστος. Δεν εξακριβώθηκε αν για την επίστρωσή της 

χρησιμοποιήθηκε ύφασμα ή άλλο υλικό. Πάνω από την επιφάνεια της χρωστικής 

παρατηρήθηκε επίχρισμα από λάσπη. Σύμφωνα με τους ανασκαφείς, η χρωστική ήταν 

κόκκινη ώχρα, η οποία προήλθε από την περιοχή των μεταλλείων της Καλαβασού, βόρεια 

του χωριού. Η διασωθείσα αυτή τοιχογραφία, που πιθανόν να αποτελούσε αρχικά μία ενιαία 

σύνθεση, διαιρείται σε δύο τμήματα. Στο νότιο τμήμα της σύνθεσης απεικονίζεται μια μορφή 

με υψωμένα χέρια (Σχ. 331). Στο άνω μέρος διακρίνεται ένα κεφάλι τετράγωνου σχήματος 

πάνω σε υψηλό λαιμό και δύο χέρια, ενώ η μορφή του ποδιών στο κάτω μέρος παραμένει 

άγνωστη. Το βόρειο τμήμα ίσως παρουσίαζε μία ακόμα παρόμοια μορφή. Μεταξύ των δύο 

αυτών τμημάτων πιθανόν να υπήρχε και τρίτη μορφή, από την οποία διατηρούνται μόνο λίγα 

ίχνη (Todd 1981, 48-50' ό.π. 1982, 47-48' ό.π. 1987, 47-48).

Σε μερικές κυκλικές μονάδες του οικισμού της Καλαβασού- Τέντα ήρθαν στο φως τεμάχια 

κόκκινης ώχρας μαζί με λίθινα εργαλεία και μια μεγάλη λίθινη λεκάνη, που έφεραν στίγματα 

από κόκκινη ώχρα (Todd et al. 1979, 15' Todd 1985β, 8' ό.π. 1987, 106, 151).
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Στη Χοιροκοιτία, σε επιχρίσματα τοιχοποιιών βρέθηκαν ίχνη κυρίως κόκκινης χρωστικής και 

πιο σπάνια κίτρινης, και σε δάπεδα ίχνη πράσινης χρωστικής (Dikaios and Stewart 1962, 7). 

Επιχρίσματα με χρωστικές ήρθαν στο φως στην τοιχοποιία της κυκλικής μονάδας S.84 (Le 

Brun 1984, 26), σε μια χαμηλή κατασκευή μέσα στην κυκλική μονάδα S.108 (ό.π.), στον 

πεσσό της κυκλικής μονάδας S.122 (ό.π. 1994, 54) καθώς και στην κυκλική μονάδα Χ(ΙΙΙ) 

(Dikaios 1953, 86, 201). Οι επιστρώσεις από πηλό των δαπέδων των κυκλικών μονάδων 

XXXVI και XXXVII ήταν καλά διαμορφωμένες και στο άνω μέρος έφεραν πράσινη χρωστική 

(Dikaios 1953, 202, 159).

Η τοιχοποιία της κυκλικής μονάδας Χ(ΙΙΙ) έφερε ένα εξαιρετικά λεπτό στρώμα από ομοιογενές 

επίχρισμα με ίχνη κόκκινης χρωστικής (Dikaios 1953, 201). Στην κυκλική μονάδα S.122 

χρωστική βρέθηκε τόσο στην εσωτερική όψη του εξωτερικού τοίχου όσο και σε μία επιφάνεια 

του εσωτερικού πεσσού. Η κακή κατάσταση των τοιχογραφιών καθιστά δύσκολη την 

αναγνώριση μορφών ή γεωμετρικών σχημάτων. Στο ανατολικό τμήμα του τοίχου 

παρατηρούνται μικρές κηλίδες κόκκινου χρώματος και στην ανατολική επιφάνεια του πεσσού 

διακρίνεται ένα μοτίβο zig-zag από κόκκινη και κίτρινη χρωστική (Σχ. 332, Φωτ. 289). Οι 

χρωστικές τοποθετήθηκαν πάνω σε υπόστρωμα άσπρου επιχρίσματος, το οποίο ήταν όμοιο 

με τα υπόλοιπα επιχρίσματα του οικισμού. Στο εσωτερικό της κυκλικής μονάδας S.122 

βρέθηκαν τεμάχια κόκκινης και κίτρινης ώχρας και κόκκινοι λίθοι ίασπη. Τα ορυκτά αυτά θα 

είχαν χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τους ανασκαφείς, στην παρασκευή των χρωστικών (Le 

Brun 1994, 54).

Στο εσωτερικό της κυκλικής μονάδας S.108, πάνω στην επιφάνεια μιας χαμηλής ημικυκλικής 

κατασκευής, βρέθηκαν πυκνές κοκκίδες από κόκκινη χρωστική, χωρίς όμως να είναι δυνατή η 

αναγνώριση μοτίβων. Η διαμήκης διακοπή που διακρίνεται σε πολλά σημεία της χρωστικής 

υποδηλώνει πως επρόκειτο για διακόσμηση και όχι για ενιαίο στρώμα βαφής. Η χρωστική 

βρισκόταν πάνω σε άσπρο υπόστρωμα. Στο εσωτερικό της κυκλικής μονάδας, κοντά στην 

τοιχογραφία, βρέθηκε ένας λίθος με επίπεδη επιφάνεια, η οποία έφερε ίχνη κόκκινου 

χρώματος (ό.π. 1984, 26, 43).

Ύπαρξη κόκκινης χρωστικής στην επιφάνεια επιχρίσματος τοίχου αναφέρεται και στη 

Σωτήρα- Τεππές στην οικία 28 (Dikaios 1961, 122). Σε δύο οικισμούς της Χαλκολιθικής 

περιόδου, στην Κισσόνεργα-Μοσφίλια και στη Λέμπα-Λάκκους, παρατηρήθηκε κόκκινη 

χρωστική τόσο σε δάπεδα όσο και σε επιχρίσματα τοιχοποιιών από λάσπη και ασβέστη, και 

σε μια περίπτωση σε επίχρισμα εστίας (Β3: Thomas 1995, 178).

Στην Κισσόνεργα-Μοσφίλια, στο δάπεδο της μονάδας Β1 παρατηρήθηκαν ίχνη κόκκινης 

χρωστικής (Peltenburg 1984, 60). Το δάπεδο ήταν από άργιλο και άμμο με λεία και πολύ 

προσεγμένη άνω επιφάνεια (Thomas 1995, 68). Δάπεδα από λάσπη με κόκκινη χρωστική 

ήρθαν στο φως και στις μονάδες Β1547 και Β1590 (ό.π., 176-177).

Πολύ αξιόλογο ήταν το δάπεδο της κυκλικής μονάδας Β206 στην Κισσόνεργα. Στη 

νοτιοανατολική γωνιά του δωματίου 969 του κτιρίου αυτού βρέθηκαν τεμάχια από την κόκκινη 

επίστρωση του δαπέδου. Το πάτωμα αποτελείτο από ένα υπόστρωμα από χώμα και δύο
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διαδοχικά στρώματα ασβέστη. Το πρώτο στρώμα ασβέστη, πάχους 0,0065 μ., ήταν άσπρου 

χρώματος και στην άνω επιφάνεια έφερε χρωστική σκούρου ροζ χρώματος, ενώ το δεύτερο, 

πάχους από 0,0065-0,015 μ., ήταν χρώματος ροζ. Το ροζ χρώμα του επιχρίσματος 

υποδηλώνει ανάμειξη κόκκινης χρωστικής με το μείγμα του επιχρίσματος κατά την 

παρασκευή του. Είναι αξιοσημείωτο ότι για τα δύο διαδοχικά στρώματα χρησιμοποιήθηκαν 

δύο διαφορετικές μέθοδοι τοποθέτησης της χρωστικής. Στην πρώτη περίπτωση η χρωστική 

αποτελούσε ένα ξεχωριστό στρώμα στην επιφάνεια του επιχρίσματος, ενώ στη δεύτερη έγινε 

ανάμειξη της χρωστικής με το επίχρισμα {ό.π., 64). Ίχνη κόκκινης χρωστικής ήρθαν επίσης 

στο φως κάτω από το σκληρό άσπρο επίχρισμα του δαπέδου του δωματίου 970 (Peltenburg 

etal. 1987, 5).

Στην ίδια κυκλική μονάδα (Β206), στο επίχρισμα τόσο των περιμετρικών τοίχων όσο και των 

εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων διατηρήθηκαν ίχνη από χρωστική ανοικτού κόκκινου 

χρώματος. Τεμάχια από το επίχρισμα του τοίχου, πάχους 0,005μ., βρέθηκαν και στο δάπεδο 

του κτιρίου (Peltenburg 1985, 56). Η χρωστική παρατηρήθηκε σε όλο το πάχος του 

επιχρίσματος του τοίχου, πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα πως η χρωστική αναμείχτηκε 

και πάλι με το επίχρισμα κατά τη διάρκεια της παρασκευής του (Peltenburg et al. 1986, 33). 

Οι τοίχοι του κτιρίου 206 έφεραν στην εσωτερική τους επιφάνεια διαδοχικά στρώματα 

επιχρισμάτων ασβέστη πάνω σε υπόστρωμα από λάσπη. Κάθε διαδοχικό στρώμα είχε μικρό 

πάχος (0,002μ.) και το συνολικό πάχος του επιχρίσματος ήταν 0,02-0,035 μ. Μερικά από τα 

εσωτερικά στρώματα είχαν χρώμα ροζ, δύο διαφορετικών τόνων, στα οποία παρεμβάλλονταν 

στρώματα από άσπρο επίχρισμα. Η τελική επιφάνεια του τοίχου αποτελείτο από διαδοχικά 

στρώματα ενός κόκκινου υλικού, πάχους 50 μικρών, το οποίο ήταν καλυμμένο από ένα πολύ 

λεπτό στρώμα αργιλικού υλικού. Φαίνεται δηλ. πως η επιφάνεια του τοίχου καλυπτόταν 

συχνά (4-5 φορές) με διαδοχικά στρώματα επιχρίσματος ασβέστη, στο οποίο κάποτε 

προστίθετο χρωστική. Δεν μπορεί να εξακριβωθεί κατά πόσο η χρωστική κάλυπτε ολόκληρη 

την επιφάνεια του τοίχου (Thomas 1995, 63).

Στη Λέμπα-/Ιάκκσί/£ στην κατασκευή Β5, ήρθαν στο φως τεμάχια επιχρίσματος που έφεραν 

κόκκινη χρωστική (Peltenburg et al. 1985, 229). Στην κυκλική μονάδα Β15, στον ίδιο οικισμό, 

βρέθηκαν τεμάχια κόκκινης ώχρας και εργαλεία με ίχνη κόκκινης χρωστικής (Peltenburg 

1982γ, 41). Ύπαρξη χρωστικής παρατηρήθηκε επίσης σε τοιχώματα των τάφων της 

Αλάμπρας της Μέσης Εποχής του Χαλκού (Coleman 1977, 78).

Αναφορά σε ύπαρξη χρωστικών γίνεται και σε μερικούς οικισμούς της Ύστερης 

Χαλκοκρατίας, όπως στην Έγκωμη, στο Κίτιον, στην Γ\ΰΚα-Κοκκινόκρεμμος, στην Άλασσα- 

Παλιοταβέρνακα\ στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ.

Στην Έγκωμη, στην περιοχή III, στο δωμάτιο 113, ήρθε στο φως ένα δάπεδο από πηλό, το 

οποίο στην άνω επιφάνεια έφερε ένα λεπτό στρώμα σκούρας κόκκινης χρωστικής (Dikaios 

1969, 26). Η ύπαρξη του προσεγμένου αυτού δαπέδου, κόκκινου χρώματος, σε συνδυασμό 

με μια κάπως ασυνήθιστη κατασκευή ενός κτιστού θρανίου με έξι διαχωριστικά και την 

εύρεση ενός αγγείου σε μια κοιλότητα στο έδαφος, οδήγησε τον ανασκαφέα στην απόδοση 

στο δωμάτιο αυτό θρησκευτικής χρήσης (ό.π., 27). Στο κεντρικό αίθριο του ίδιου κτιριακού
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συγκροτήματος της περιοχής αυτής βρέθηκαν τεμάχια επιχρισμάτων τοίχων, που έφεραν 

στην εξωτερική τους επιφάνεια κόκκινη και λιλά χρωστική (ό.π., 36). Στη νοτιοδυτική γωνιά 

του δωματίου 47 ήρθαν στο φως 13 τεμάχια από άσπρο επίχρισμα τοίχων, που έφερε 

κόκκινη χρωστική (ό.π., 63-64, πίν. 251).

Στο Κίτιον, στο δωμάτιο 38C του ναού 4, βρέθηκαν αρκετά τεμάχια επιχρίσματος, τα οποία 

έφεραν ίχνη κόκκινης ή λιλά χρωστικής (Karageorghis and Demas 1985, 109). Στην Πύλα- 

Κοκκινόκρεμμος f\pQav επίσης στο φως τεμάχια κόκκινης ώχρας (ό.π. 1984, 12).

Στην 'ΑΚασσα-Παλιοταβέρνα, σύμφωνα με τον ανασκαφέα, στην επιφάνεια μιας ωμόπλινθου 

εντοπίστηκε η ύπαρξη κόκκινης χρωστικής. Η μη ύπαρξη ενδιάμεσου επιχρίσματος και η 

τοποθέτηση της χρωστικής κατευθείαν στην ωμόπλινθο αποτελεί ασυνήθιστη τεχνική.

Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ παρατηρήθηκε χρωστική τόσο σε μερικά τεμάχια επιχρίσματος όσο 

και σε λίθινα αρχιτεκτονικά μέλη. Σε μια πλευρική επιφάνεια μιας βαθμιδωτής βάσης 

παρατηρήθηκε καφέ χρωστική (Astrom 1984, 66), ενώ σε αρκετά σημεία του διακοσμητικού 

τεμαχίου της πελεκητής πέτρας με τα βαθμιδωτά πλαίσια αναγνωρίστηκαν ίχνη κόκκινης 

χρωστικής (Hult στο Astrom etal. 1977, 150).

Στις δημοσιεύσεις των ανασκαφών του Χαλά Σουλτάν Τεκκέ αναφέρονται τα αποτελέσματα 

μερικών εργαστηριακών αναλύσεων που έγιναν σε δείγματα χρωστικών. Ένα τεμάχιο με 

μαύρη χρωστική, που ήρθε στο φως στο σκάμμα 3, αναλύθηκε με τη βοήθεια χημικών και 

ορυκτολογικών μεθόδων. Οι αναλύσεις που έγιναν από τον Δρα Σ. Φιλιππάκη στο 

Ερευνητικό Κέντρο "Δημόκριτος" στην Αθήνα έδειξαν παρουσία χαλαζία και πλαγιόκλαστου 

(ορθόκλαστος, αλβίτης και ανορθίτης) (Astrom et a/  1976, 129). Μερικά τεμάχια 

επιχρισμάτων με κόκκινη και μαύρη χρωστική ήρθαν επίσης στο φως στην περιοχή F1010, 

όχι όμως στην αρχική τους θέση. Οι αναλύσεις που έγιναν επίσης από τον Δρα Σ. Φιλιππάκη 

έδωσαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: Και στα δύο δείγματα παρατηρήθηκε παρουσία 

ασβεστίτη, χαλαζία και αργιλικών ορυκτών. Η ανάλυση της χρωστικής έδειξε πως το μαύρο 

χρώμα προέρχεται από κάποιο άμορφο υλικό και το κόκκινο από καθαρό αιματίτη (Fe20 3) 

(ό.π. 1977, 10).

5.3. Μελέτη και εργαστηριακή ανάλυση επιχρισμάτων με χρωστικές

5.3.1. Διαδικασία έρευνας

Για τη λεπτομερή μελέτη των χρωστικών και την προετοιμασία των υποστρωμάτων τους, 

έγινε αρχικά επιτόπου παρατήρηση σε επιχρίσματα που έφεραν χρωστικές, σε δύο οικισμούς 

της Νεολιθικής περιόδου, στη Χοιροκοιτία και στην Καλαβασό- Τέντα. Στη συνέχεια πάρθηκαν 

δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση. Μελετήθηκαν δείγματα από τοιχοποιίες (ΚΤ.37, ΚΗ.9, 

ΚΗ.20), ένα δείγμα επιχρίσματος πατώματος (ΚΤ.3) και μια σειρά δειγμάτων (ΚΤ.38-ΚΤ.46) 

τα οποία δε βρέθηκαν στην αρχική τους θέση, αλλά πιθανόν να ανήκαν και πάλι σε 

επιχρίσματα τοίχων.
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Για τη μελέτη των δειγμάτων ακολουθήθηκε παρόμοια διαδικασία με αυτή των επιχρισμάτων. 

Αρχικά, έγινε προσεκτική παρατήρηση των χρωστικών και των υποστρωμάτων τους και 

προσδιορισμός των διαδοχικών τους στρωμάτων με τη βοήθεια οπτικού μικροσκοπίου. Έγινε 

επίσης χρωματικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων με τη βοήθεια των χαρτών Munsell (βλ. 

Παράρτημα 7). Στη συνέχεια, η μελέτη επικεντρώθηκε σε μερικά πιο χαρακτηριστικά 

δείγματα, τα οποία αναλύθηκαν με χημικές και ορυκτολογικές μεθόδους (βλ. Παράρτημα 6). 

Έγινε χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης, εφοδιασμένου με μικροαναλυτή 

(SEM.EDXA) λόγω του μικρού μεγέθους των δειγμάτων που καθιστούσε αδύνατη κάθε άλλη 

μέθοδο χημικής ανάλυσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αρχικά παρασκευάστηκαν 

στιλπνές τομές μετά από εμποτισμό των δειγμάτων σε εποξική ρητίνη και έγινε 

προκαταρκτική φωτογράφισή τους σε οπτικό μικροσκόπιο, για υποβοήθηση του εντοπισμού 

των χρωστικών με το μικροαναλυτή του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Η διαδικασία αυτή 

παρασκευής στιλπνών τομών εκπονήθηκε στο ερευνητικό εργαστήριο Αρχαιολογίας και 

Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης από την μεταπτυχιακή ερευνήτρια κ. I. 

Κακουλλή. Σε μερικές περιπτώσεις, όπου το μέγεθος και η φύση των δειγμάτων το 

επέτρεπαν, παρασκευάστηκαν λεπτές τομές και μελετήθηκε το είδος και κυρίως το πάχος 

των χρωστικών και το βάθος διείσδυσης των χρωστικών στο υπόστρωμα.

5.3.2. Αποτελέσματα έρευνας

Στα περισσότερα δείγματα που εξετάστηκαν, χρωστική παρατηρείται στην άνω επιφάνεια 

των επιχρισμάτων και μόνο στην περίπτωση του επιχρίσματος ενός πατώματος (δείγμα ΚΤ.3) 

παρατηρείται η ύπαρξη διαδοχικών στρώσεων χρωστικής. Οι χρωστικές εμφανίζονται είτε 

υπό μορφή κόκκων είτε ως μια συμπαγής στρώση μικρού πάχους.
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Πίνακας 5.1. Χρωματικός χαρακτηρισμός της χρωστικής δειγμάτων από την Καλαβασό- 
Τέντα κα\ τη Χοιροκοιτία.

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ- ΤΕΝΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ

ΚΤ.3 2.5YR 6/6 red
5YR 7/6 reddish yellow

ΚΤ.37 10R 5/8 red
ΚΤ.38 10R 4/8 red
ΚΤ.39 10R 5/6 red
ΚΤ.40 5YR 7/8 reddish yellow
ΚΤ.41 10R 5/8 red
ΚΤ.42 5YR 6/8 reddish yellow
ΚΤ.43 5YR 5/6 yellowish red

5YR 7/6 reddish yellow
ΚΤ.44 5YR 7/6 reddish yellow
ΚΤ.45 10R 4.5/6 red
ΚΤ.46 10R 5/6 red
ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ
ΚΗ.9 10R 4/8 red
ΚΗ.20 10R 6/8 light red

Η χρωματική ανάλυση με τη βοήθεια των χαρτών Munsell227 έδειξε την επικράτηση κυρίως 

κόκκινων χρωστικών, κιτρινο-κόκκινων και ανοικτόχρωμων κόκκινων.

Το δείγμα ΚΤ.3 αποτελεί τμήμα των διαδοχικών στρώσεων του πατώματος της μεγαλύτερης 

και σημαντικότερης οικίας (S.17) του οικισμού. Ιδιαίτερη προσοχή φαίνεται πως είχε δοθεί 

στην προετοιμασία της βάσης του πατώματος με την τοποθέτηση λίθων ακανόνιστου 

σχήματος και ακολούθως ενός στρώματος από βότσαλα και χώμα. Πάνω στο υπόστρωμα 

αυτό τοποθετήθηκε το κυρίως επίχρισμα, αποτελούμενο από τέσσερα διαδοχικά στρώματα 

(Φωτ. 290-291). Κάθε ένα από τα στρώματα αυτά είχε σημαντικό πάχος, από 0,011 μέχρι 

0,022 μ., και στο άνω μέρος έφερε ένα εύθραυστο στρώμα από κόκκινη ώχρα, πάχους γύρω 

στα 0,002 μ. (Φωτ. 291), εκτός από την ανώτερη στρώση που είχε μεγαλύτερο πάχος. 

Λεπτές γραμμές κόκκινου χρώματος παρατηρήθηκαν και στα ενδιάμεσα στρώματα του 

άσπρου επιχρίσματος. Το άσπρο υπόστρωμα της χρωστικής είναι λεπτόκοκκο, πορώδες, 

εύθραυστο και περιέχει χαλίκια και μικρά τεμάχια από κάρβουνο. Το στρώμα της χρωστικής 

έχει χαλαρή συνοχή και είναι πολύ λεπτόκοκκο (Todd 1987, 45, 86, 88).

227 'Στους πίνακες σημειώνονται οι κωδικοί και τα ονόματα των χρωμάτων όπως αυτά αναγράφονται 
στους χάρτες Munsell.
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Η χημική ανάλυση του υποστρώματος της χρωστικής (δείγμα ΚΤ.3) έδωσε τα πιο κάτω 

αποτελέσματα:

Πίνακας 5.2. Χημική ανάλυση δείγματος ΚΤ.3.

KT.3
S i0 2 9,28
α ι2ο 3 1,61
Fe20 3 1,21
MgO 0,46
CaO 33,58
Na20
κ2ο 0,28
MnO 0,04
s o 3 39,54
C.W. 9,68
L.l. 4,08
Total 99,76%

Με βάση τη χημική ανάλυση υπολογίστηκαν οι εξής αναλογίες στο υπόστρωμα:228 46,25% 

γύψος (CaS04.2H20), 28,34% ανθρακικό ασβέστιο (CaC03) και 10,13% θειικό ασβέστιο 

(CaS04).229 Η περιθλασιμετρία ακτίνων X έδειξε πως το άσπρο υπόστρωμα αποτελείται 

κυρίως από γύψο, ασβεστίτη και χαλαζία (Σχ. 333). Στη λεπτή τομή παρατηρήθηκε η ύπαρξη
930ασβεστιτικής λάσπης με απολιθώματα, και με κρυστάλλους γύψου στα κενά. Η σημειακή 

χημική ανάλυση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο με τη βοήθεια μικροαναλυτή έδειξε πως το 

κύριο συστατικό του δείγματος είναι το ασβέστιο. Παρατηρήθηκαν μερικές περιοχές με 

αργιλική σύσταση, περιοχές γύψου και περιοχές ανάμειξης των παραπάνω συστατικών. Το 

άσπρο υπόστρωμα φαίνεται πως στο μεγαλύτερο του μέρος αποτελείται από κόκκους 

ασβεστίτη, που περιβάλλονται από κρυστάλλους γύψου. Οι κρύσταλλοι γύψου έχουν ποικίλα 

σχήματα: είναι βελονοειδείς, πλακοειδείς, στρογγυλεμένοι ή μακρόστενοι. Σε μερικές περιοχές 

οι κόκκοι του ασβεστίτη εμφανίζουν μικρό μέγεθος της τάξης του 1 -5  μικρών. Το υπόστρωμα 

της χρωστικής εμφανίζει παρόμοια σύσταση και δομή με τα υπόλοιπα επιχρίσματα του 

οικισμού που ήδη εξετάστηκαν στο κεφάλαιο 4.

Η εξέταση της λεπτής τομής του δείγματος στην περιοχή της χρωστικής έδειξε υψηλή 

συγκέντρωση σιδήρου, αργιλικών ορυκτών και γύψου. Η χρωστική δεν εμφανίζεται ως μία 

ενιαία στρώση. Σε μερικά μόνο σημεία είναι κάπως συμπαγής, ενώ αλλού οι κόκκοι του 

σιδήρου βρίσκονται διασκορπισμένοι μέσα στους κρυστάλλους της γύψου (Φωτ. 292). Η 

σημειακή χημική ανάλυση που έγινε με τη βοήθεια μικροαναλυτή, έδειξε στις περιοχές της

228Για μέθοδο υπολογισμού της περιεκτικότητας του δείγματος σε γύψο, ανυδρίτη και ανθρακικό 
ασβέστιο βλ. Παράρτημα 6.

229Η παρουσία θειικού ασβεστίου δεν επιβεβαιώνεται από τις ορυκτολογικές αναλύσεις.

230Η πιθανή προέλευση των κρυστάλλων γύψου από άλατα δεν μπορεί να τεκμηριωθεί εξαιτίας της μη 
ύπαρξης χλωρίου στο δείγμα.
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χρωστικής σύσταση κυρίως αργιλική (με παρουσία πυριτίου, ασβεστίου, καλίου, νατρίου και 

μαγνησίου) με κάπως υψηλό ποσοστό σιδήρου και σημαντική ποσότητα θείου (Σχ. 334). Στο 

υψηλό αυτό ποσοστό σιδήρου οφείλεται το έντονο κοκκινωπό χρώμα της χρωστικής. Η 

γύψος, που εμφανίζεται στο στρώμα της χρωστικής, πιθανόν να έπαιζε ρόλο συνδετικού
r r 231 'υλικού. Για την παρασκευή της χρωστικής φαίνεται πως χρησιμοποιηθηκε ωχρα, η οποία 

περιείχε κάπως υψηλό ποσοστό αργίλου.

Το δείγμα ΚΤ.36 προέρχεται από το επίχρισμα με την τοιχογραφία της μορφής με υψωμένα 

χέρια, που βρέθηκε στον πεσσό S.82 της Καλαβασού- Τέντα (Todd 1981, 47). Το δείγμα 

πάρθηκε από το συντηρημένο τμήμα της τοιχογραφίας που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Λάρνακας. Λόγω του στρώματος του υλικού συντήρησης που έφερε, ο 

προσδιορισμός της ακριβούς σύστασης του υποστρώματος και της χρωστικής έγινε με 

δυσκολία. Το υπόστρωμα της χρωστικής (δείγμα ΚΤ.36) αποτελείται από γύψο, ασβεστίτη και 

χαλαζία (Σχ. 335). Οι κόκκοι του ασβεστίτη είναι της τάξης των 2-3 μικρών. Σε ορισμένα μόνο 

σημεία της χρωστικής (δείγμα ΚΤ.37) εντοπίστηκε υψηλό ποσοστό σιδήρου (Σχ. 336), ενώ 

γενικά παρατηρήθηκε παρουσία πυριτίου, ασβεστίου, αλουμινίου και μαγνησίου. Η χρωστική 

παρασκευάστηκε πιθανόν από ανάμειξη κόκκινης ώχρας με άργιλο και δε φαίνεται να 

αποτελούσε ενιαίο ομοιογενές στρώμα.

Από την Καλαβασό- Τέντα προέρχεται και η σειρά μικρών τεμαχίων επιχρισμάτων με 

χρωστικές (ΚΤ.38-ΚΤ.47) που ήδη αναφέρθηκαν. Τα επιχρίσματα αυτά ήταν μικρού σχετικά 

πάχους (0,0015-0,006 μ.) αρκετά συμπαγή και σκληρά (Φωτ. 293-294). Τα υποστρώματα 

των χρωστικών ήταν είτε άσπρα είτε ανοικτόχρωμα γκριζωπά. Στις λεπτές τομές φαίνεται 

πως συνδετικό υλικό των υποστρωμάτων αποτελεί ένα ομοιόμορφο, συμπαγές λεπτόκοκκο 

υλικό ασβεστιτικής σύστασης (Φωτ. 295). Στα δείγματα παρατηρήθηκε επίσης μικρή 

ποσότητα αργίλου και ελάχιστα απολιθώματα, κάποτε αποκρυσταλλωμένα. Οι αναλύσεις με 

τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου έδειξαν κυρίως στρογγυλεμένους κρυστάλλους 

ασβεστίτη, μικρού μεγέθους, κάτω από 1 μικρό, ανάμεικτους με συσσωματώματα της τάξης 

των 10 μικρών ή και μεγαλύτερα (Φωτ. 296). Σε μερικές περιοχές παρατηρήθηκαν 

καλοσχηματισμένοι κρύσταλλοι, μεγέθους 5-10 μικρών, οι οποίοι φαίνεται πως 

δημιουργήθηκαν σε κάποιες κοιλότητες. Σε άλλες περιοχές, μαζί με το ασβέστιο, εμφανίζονται 

και υψηλά ποσοστά πυριτίου (αργιλικά και πυριτικά ορυκτά).

Στη λεπτή τομή του δείγματος ΚΤ.38 η χρωστική εμφανίζει ενιαίο πάχος, που υπολογίστηκε 

γύρω στα 15 μικρά (Φωτ. 295). Αντίθετα, στη λεπτή τομή του δείγματος ΚΤ.42 το πάχος της 

χρωστικής εμφανίζει ανομοιόμορφο πάχος, από 20-140 μικρά. Το συμπαγές αυτό στρώμα 

της χρωστικής διακρίνεται και στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (Φωτ. 296).

231 Η ώχρα που παρατηρείται στο νησί περιέχει εκτός από οξείδια του σιδήρου ποσότητα αργιλικών 
ορυκτών. Βρίσκεται συνήθως σε άμεση γειτνίασή με αργιλικά στρώματα (τα οποία περιέχουν υψηλά 
ποσοστά αλουμινίου και πυριτίου).
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Πίνακας 5.3. Χημικές αναλύσεις χρωστικών από την Καλαβασό-Τέντα.

KT.38 KT.42
S i0 2 44,33 43,97
α ι2ο 3 11,57 11,81
Fe20 3 16,32 15,61
MgO 1,85 2,17
CaO 16,63 16,82
κ2ο 2,11 2,22
s o 3 6,70 6,10
BaO -------- 1,31
Total 99,03% 100,04%

Η σημειακή χημική ανάλυση που έγινε με τη βοήθεια μικροαναλυτή στις χρωστικές των 

δειγμάτων ΚΤ.38 και ΚΤ.42 έδειξε και στις δύο περιπτώσεις υψηλό ποσοστό οξειδίου του 

σιδήρου (15-16%), υψηλή περιεκτικότητα σε οξείδιο του πυριτίου (-44% ) καθώς και του 

αλουμινίου (~11%) και του ασβετίου (16-17%) (Σχ. 337). Οι χρωστικές και στα δύο δείγματα 

φαίνεται πως παρασκευάστηκαν από ανάμειξη οξειδίων του σιδήρου με άργιλο (την 

παρουσία του οποίου υποδηλώνει η υψηλή περιεκτικότητα σε πυρίτιο, ασβέστιο, αλουμίνιο, 

κάλιο και μαγνήσιο). Τα οξείδια του σιδήρου είτε αναμείχτηκαν με άργιλο για αύξηση της 

κολλητικής ιδιότητας της χρωστικής είτε η ανάμειξη έγινε τυχαία κατά τη συλλογή του υλικού 

λόγω συνύπαρξης στη φύση της ώχρας με τα στρώματα της αργίλου.

Για την παρασκευή των προαναφερθέντων κόκκινων χρωστικών της Καλαβασού- Τέντα 

φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε ώχρα από τη γειτονική περιοχή των μεταλλείων της 

Καλαβασού. Η ορυκτολογική ανάλυση που έγινε σε δείγμα που πάρθηκε από το μεταλλείο 

έδειξε υψηλή περιεκτικότητα σε οξείδια του σιδήρου (αιματίτης), χαλαζία και σύνθετα ορυκτά 

του σιδήρου.

Το δείγμα ΚΗ.21, που αποτελεί το υπόστρωμα της χρωστικής (δείγμα ΚΗ.20) του πεσσού 

της κυκλικής μονάδας S.122 της Χοιροκοιτίας, εμφανίζει μικρούς κυρίως κρυστάλλους 

ασβεστίτη της τάξης των 1-10 μικρών και λίγο πυρίτιο. Στο πίσω μέρος του επιχρίσματος 

παρατηρήθηκε ένα δεύτερο στρώμα αργιλικής σύστασης. Η χρωστική (δείγμα ΚΗ.20) έχει τη 

μορφή μικρών κόκκων ομοιόμορφα κατανεμημένων σε μερικά σημεία της επιφάνειας του 

υποστρώματος και δεν εμφανίζεται ως ένα ομοιογενές στρώμα. Η χημική ανάλυση σε μερικά 

σημεία της χρωστικής έδειξε κυρίως συγκέντρωση οξειδίων του σιδήρου και αργιλικών 

ορυκτών (την ύπαρξη των οποίων υποδηλώνει η παρουσία πυριτίου, ασβεστίου, αλουμινίου 

και μαγνησίου) (Σχ. 338). Σε ελάχιστα σημεία της χρωστικής παρατηρήθηκε πολύ υψηλή 

συγκέντρωση σιδήρου, πάντοτε όμως συνοδευόμενη από υψηλή περιεκτικότητα σε πυρίτιο. 

Φαίνεται πως η χρωστική διατηρήθηκε ευκολότερα πάνω σε κόκκους χαλαζία.

5.4. Συμπεράσματα - Συγκριτική θεώρηση

Γενικά, κατά την Προϊστορική περίοδο παρατηρείται μία ιδιαίτερη προτίμηση στη χρήση 

χρωστικών κόκκινου χρώματος είτε για σκοπούς αισθητικής είτε λόγω εύκολης παρασκευής
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τους με χρήση ώχρας. Σπανιότερα παρατηρείται χρήση κίτρινων χρωστικών, παρόλη την 

αφθονία κίτρινης ώχρας στο νησί. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις εμφανίστηκαν χρωστικές 

μαύρου, πράσινου και καφέ χρώματος.

Οι παραπάνω αναλύσεις έδειξαν πως σε όλες σχεδόν τις κόκκινες χρωστικές παρατηρείται 

υψηλό ποσοστό οξειδίων του σιδήρου καθώς και αργιλικών ορυκτών, εφόσον πάντοτε 

παρατηρείται συνύπαρξη υψηλού ποσοστού σιδήρου με πυρίτιο, αλουμίνιο, ασβέστιο, 

μαγνήσιο και κάλιο. Στην περίπτωση του δείγματος ΚΤ.3, το μοναδικό επίχρισμα πατώματος 

με χρωστική που εξετάστηκε εργαστηριακά, παρατηρήθηκε μικρότερο ποσοστό οξειδίων του 

σιδήρου από ό,τι στα υπόλοιπα δείγματα, που αποτελούν χρωστικές σε επιχρίσματα τοίχων. 

Στην περίπτωση αυτή πιθανόν η χρωστική να αποτελείτο από καθαρό άργιλο. Η πιθανή 

ανάμειξη των χρωστικών με αραιωμένο μείγμα ασβέστη ή γύψου για αύξηση των κολλητικών 

τους ιδιοτήτων καθιστά δύσκολη την ανίχνευση της σύστασης των χρωστικών.

Γενικά, παρατηρείται προτίμηση σε υποστρώματα ασβέστη για τοποθέτηση των χρωστικών. 

Οι αναλύσεις έδειξαν πως για την παρασκευή του υποστρώματος των χρωστικών έγινε 

χρήση ασβέστη, που προήλθε από καύση ασβεστιτικού υλικού. Στην Καλαβασό- Τέντα, με 

εξαίρεση το επίχρισμα πατώματος ΚΤ.3, τα υπόλοιπα δείγματα που αποτελούν πιθανόν 

επιχρίσματα τοίχων έχουν επίσης ασβεστιτική σύσταση. Αυτό πρέπει να ήταν σκόπιμη 

επιλογή, αφού τα περισσότερα επιχρίσματα του οικισμού της Καλαβασού που δε φέρουν 

χρωστική αποτελούνται από ανάμειξη γύψου και ασβέστη. Η προτίμηση αυτή τοποθέτησης 

χρωστικών σε επιχρίσματα με ασβεστιτική σύσταση παρατηρείται στο μινωικό και στο 

μυκηναϊκό πολιτισμό για καλύτερη πρόσφυση στο υπόστρωμα (Τελεβάντου 1994, 351' 

Ντούμας 1992, 17' Κριτσέλη-Προβίδη 1982, 93).

Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρείται η ύπαρξη ενός πρώτου στρώματος αργιλικής 

σύστασης, που τοποθετείται κατευθείαν στον τοίχο από αργολιθοδομή ή ωμόπλινθους και 

ακολουθεί ένα δεύτερο πιο λεπτόκοκκο στρώμα ασβεστιτικής σύστασης το οποίο φέρει τη 

χρωστική. Αυτή είναι η μέθοδος που παρατηρήθηκε αργότερα και στις τοιχογραφίες της 

μινωικής Κρήτης και της Θήρας, με την ύπαρξη μάλιστα διαδοχικών στρωμάτων 

επιχρισμάτων ασβεστιτικής σύστασης (Ντούμας 1992, 17). Στην Κύπρο παρατηρούνται όμως 

και λίγα παραδείγματα ύπαρξης χρωστικών πάνω σε επιφάνειες αργιλικής σύστασης τόσο σε 

δάπεδα και τοιχοποιίες (Χοιροκοιτία, ΥΛΟΟόΜζργα-Μοσφίλια) όσο και σε ωμόπλινθους 

(ΑΚασσα-Παλιοταβέρνα)

Στην προϊστορική Κύπρο φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν δύο τουλάχιστον διαφορετικοί 

τρόποι τοποθέτησης χρωστικής σε δάπεδα και επιχρίσματα τοίχων. Πιο συνήθη πρακτική 

αποτελεί η τοποθέτηση της χρωστικής στην άνω επιφάνεια του επιχρίσματος και πιο σπάνια 

παρατηρείται η ανάμειξη του μείγματος του επιχρίσματος με τη χρωστική. Παραδείγματα της 

δεύτερης αυτής μεθόδου παρατηρούνται κυρίως τη Χαλκολιθική περίοδο σε δάπεδα και σε 

τοίχους. Πιο σπάνια είναι η χρησιμοποίηση βαφών σε λίθινες επιφάνειες (τεμάχια πελεκητής 

πέτρας της Ύστερης Χαλκοκρατίας).
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Οι περισσότερες χρωστικές που εξετάστηκαν αποτελούν συνήθως ένα ενιαίο, σαφώς 

διακεκριμένο, στρώμα (δείγματα ΚΤ.38, ΚΤ.42) στο άνω μέρος του επιχρίσματος, ενώ 

παρατηρούνται και παραδείγματα χρωστικών που εισχωρούν κάπως στο υπόστρωμα (δείγμα 

ΚΤ.3). Η διαφοροποίηση αυτή υποδηλώνει ίσως μια διαφορετική μέθοδο τοποθέτησης της 

χρωστικής, χωρίς όμως να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της ακριβούς μεθόδου που 

ακολουθήθηκε σε κάθε περίπτωση. Η καλή κατάσταση διατήρησης αρκετών χρωστικών 

υποδηλώνει ένα προσεγμένο τρόπο παρασκευής τους.

Οι χρωστικές που εξετάστηκαν φαίνεται πως συχνά κάλυπταν είτε ολόκληρη την επιφάνεια 

επιχρισμάτων κυρίως δαπέδων είτε σπανιότερα δημιουργούσαν διακοσμητικό μοτίβα σε 

επιφάνειες κυρίως τοίχων. Οι τοιχογραφίες στη Χοιροκοιτία και στην Καλαβασό- Τέντα 

εμφανίζουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά. Και στους δύο χώρους παρατηρείται μία ιδιαίτερη 

προτίμηση χρήσης χρωστικών για τη διακόσμηση πεσσών, παρόλο που στη Χοιροκοιτία 

παρατηρείται και ύπαρξη χρωστικής στο εσωτερικό του κυκλικού τοίχου της μονάδας S.122. 

Δεύτερη ομοιότητα αποτελεί ο σχετικά εφήμερος χαρακτήρας των τοιχογραφιών. Οι πεσσοί 

στους οποίους παρατηρούνται οι χρωστικές περιλαμβάνουν και διαδοχικά στρώματα 

επιχρίσματος χωρίς καμιά διακόσμηση (Le Brun 1994, 54). Η κακή κατάσταση των 

τοιχογραφιών (ιδιαίτερα της Χοιροκοιτίας) καθιστά δύσκολη τη σύγκριση μοτίβων.

Η τοποθέτηση χρωστικών σε δάπεδα και επιχρίσματα τοίχων, που αποσκοπούσε στη 

διακόσμηση ορισμένων κατασκευών, υποδηλώνει την ιδιαίτερη προσοχή που δόθηκε στη 

διαμόρφωση των κατασκευών αυτών. Οι κυκλικές μονάδες S.17 της Καλαβασού- Τέντα και 

Β206 της Κισσόνεργας-Μοσφ/λια, στα δάπεδα των οποίων γίνεται χρήση χρωστικών, 

αποτελούν τις σημαντικότερες ίσως κατασκευές των οικισμών.

Η έλλειψη επαρκών στοιχείων και αναφορών για τη χρήση χρωστικών κατά την Πρώιμη, 

Μέση και Ύστερη Χαλκοκρατία καθιστά δύσκολη την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά 

την επιλογή χρήσης των χρωστικών σε μερικά κτιριακό συγκροτήματα. Σίγουρα, κοινωνικοί 

και οικονομικοί παράγοντες θα καθόριζαν την επιλογή χρήσης χρωστικών σε σημαντικά 

οικοδομήματα, αφού η διακόσμηση θα αποτελούσε ανέκαθεν ένα μέσο προβολής της 

δύναμης και του πλούτου της άρχουσας τάξης.

Παραστάσεις σε τοιχοποιίες της Προϊστορικής περιόδου βρέθηκαν και σε γειτονικούς 

πολιτισμούς όπως στο Can Hasan I (French 1962), στο Qatal Hiiyiik (Mellaart 1967, 165- 

191), στο Mureybet (Cauvin 1972), στο Umm Dabaghiyah (Kirkbride 1975) κ.α. Χρήση 

κόκκινης ώχρας παρατηρήθηκε συχνά σε τοιχογραφίες στη Μεσοποταμία, στη Μικρά Ασία, 

στην Παλαιστίνη και στην Αίγυπτο.232 Χρήση επίσης ενός ενιαίου κόκκινου ή πορτοκαλιού 

χρώματος πάνω στο επίχρισμα τοίχων απαντάται και στο χώρο του Αιγαίου πριν την 

εμφάνιση των τοιχογραφιών ή και αργότερα (Immerwahr 1990, 11, 21' Παλυβού 1988, 138, 

141).

232Στην τελευταία αυτή θέση αναφέρεται χρήση ψημένης ώχρας. Είναι όμως αμφίβολο αν οι Αιγύπτιοι 
έψηναν την κίτρινη ώχρα για να παρασκευάσουν κόκκινη, αφού κόκκινη ώχρα υπήρχε άφθονη στη 
φύση (Forbes 1993, 215).
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Είναι αξιοσημείωτο ότι στην Κύπρο κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία σε καμιά περίπτωση δεν 

εμφανίζονται τοιχογραφίες να κοσμούν τα σημαντικά δημόσια κτίρια. Το ίδιο φαινόμενο 

παρατηρείται και στο χώρο της Ουγκαρίτ την περίοδο αυτή (Hullt 1983, 80, 86 υπ.147). 

Αντίθετα, στο χώρο της μινωικής Κρήτης (Cameron et a l 1977, 128), στο Ακρωτήρι της 

Θήρας (Ντούμας 1992, 17-18) και στη μυκηναϊκή Ελλάδα (Lang 1969, 113-29' Cameron 

1978, 579-591' Κριτσέλη-Προβίδη 1982, 93-95) παρατηρείται ευρεία χρήση τοιχογραφιών 

στα σημαντικά κτίρια (παλάτια, μέγαρα) κατά τη Μέση και Ύστερη Χαλκοκρατία. Την ίδια αυτή 

περίοδο εμφανίζονται παρόμοιες τοιχογραφίες στο χώρο της Συροπαλαιστίνης, στην Αίγυπτο 

και στη Μεσοποταμία. Τέτοια παραδείγματα αναφέρονται στο Μάρι (Niemeier 1991, 193 

υπ.3, 199 υττ.89), στο Tell el-Dabca (Bietak 1996, 73), στο Tel Kabri (Niemeier 1991, 196- 

197), στο Alalakh (Niemeier 1991, 189-195), στην Qatna {ό.π., 196' Bietak 1996, 79) κ.α. H 

ομοιότητα των τοιχογραφιών αυτών ως προς την τεχνική και τον εικονογραφικό διάκοσμο με 

τις αντίστοιχες μινωικές οδήγησε στην υπόθεση πως η εκτέλεσή τους έγινε από Μίνωες 

τεχνίτες (Bietak 1996, 73, 75-76, 78-79' Niemeier 1991, 195, 197). Η απουσία τοιχογραφιών 

από την Κύπρο οφείλεται ίσως σε μια διαφορετική παράδοση του νησιού και μια γενικότερη 

λιτότητα και απλότητα στις κατασκευές χωρίς τη χρήση διακοσμητικών στοιχείων.
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6. ΤΟ ΞΥΛΟ

To ξύλο είχε ευρεία χρήση στην κυπριακή αρχιτεκτονική κατά την Προϊστορική περίοδο. 

Δυστυχώς όμως, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα ξύλινων στοιχείων είναι ελάχιστα, λόγω της 

ευτέλειας και της εύκολης αποσύνθεσης του υλικού. Σε ελάχιστες περιπτώσεις διασώθηκαν 

ξύλινα μέλη, και αυτά σχεδόν κατά κανόνα καμένα, γι'αυτό και οι περισσότερες πληροφορίες 

που σχετίζονται με τη χρήση του ξύλου προέρχονται από έμμεσες μαρτυρίες. Η χρήση ξύλου 

στοιχειοθετείται συνήθως από τεμάχια κάρβουνων και στάκτης που βρέθηκαν σε θέσεις που 

είχε τοποθετηθεί, από οπές τοποθέτησής του στο έδαφος, από εγκοπές και υποδοχές 

στερέωσής του σε λίθινα μέλη, καθώς και από αποτυπώματα που αυτό άφησε σε 

επιχρίσματα ή άλλα υλικά.

6.1. Εισαγωγή

6.1.1. Ιδιότητες του ξύλου

Το ξύλο είναι ένα από τα πρώτα δομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τον άνθρωπο, 

αφού βρίσκεται πάντοτε έτοιμο προς χρήση στο περιβάλλον γύρω από τους οικισμούς, η 

επεξεργασία του γίνεται εύκολα και είναι ανανεώσιμο από την ίδια τη φύση. Το ξύλο είναι 

φυσικό υλικό και η σωστή του χρήση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση των 

ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών του. Μια ξύλινη κατασκευή αποτελείται συνήθως από 

πλέγμα γραμμικών στοιχείων που συνδέονται μεταξύ τους, διαφέροντας έτσι από τις 

συμπαγείς κτιστές κατασκευές. Οι ξύλινες κατασκευές είναι συνήθως ελαφράς μορφής λόγω 

του μικρού ειδικού βάρους του ξύλου ως επίσης και του τρόπου χρήσης του για την 

κατασκευή του σκελετού των τοιχοποιιών και των στεγών.

Βασικό ρόλο στην επιλογή και τον τρόπο χρήσης του ξύλου έπαιξε η εσωτερική δομή του 

ίδιου του υλικού. Το ξύλο αποτελείται από σειρά σωληνοειδών κυττάρων ή ινών, που 

συνδέονται μεταξύ τους με μια κολλοειδή ουσία, το λιγνίτη. Οι περισσότερες ίνες του ξύλου 

είναι προσανατολισμένες παράλληλα προς τον κατά μήκος άξονα του κορμού ή του κλαδιού 

του δένδρου. Το κάθε κυτταρικό στοιχείο έχει σημαντικά αυξημένη ακαμψία παράλληλα προς 

τον κύριο άξονα και μικρότερη κάθετα προς αυτόν. Οσο πιο παράλληλα μεταξύ τους και 

παράλληλα προς τον κατά μήκος άξονα ενός φορέα βρίσκονται τα κυτταρικά στοιχεία, τόσο 

καλύτερη είναι η ποιότητα του ξύλου και μεγαλύτερη η ικανότητά του να φορτιστεί χωρίς 

αστοχίες. Μια σημαντική αδυναμία του ξύλου είναι οι ρόζοι, οι οποίοι δημιουργούνται στο 

εσωτερικό του μετά την αποκοπή των χαμηλότερων κλαδιών.

Λόγω της προαναφερθείσας φυσικής του δομής το ξύλο είναι ανισότροπο υλικό, έχει δηλ. 

διαφορετικές ιδιότητες σε διαφορετικές διευθύνσεις. Ένας ξύλινος φορέας έχει μεγαλύτερες 

αντοχές παράλληλα προς τις ίνες του παρά κάθετα σε αυτές. Το ξύλο είναι πολύ ισχυρό σε 

θλιπτικές τάσεις στην κατεύθυνση των ινών του, γιατί τα κύτταρά του ενεργούν σαν 

μικροσκοπικές σωλήνες συνδεδεμένες μεταξύ τους. Αυτή η διεύθυνση θλιπτικών φορτίσεων
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του ξύλου παρουσιάζει τις λιγότερες πιθανότητες αστοχιών. Γι' αυτό και το ξύλο 

χρησιμοποιήθηκε ανέκαθεν για την κατασκευή κάθετων υποστυλωμάτων στήριξης της 

οροφής. Η αντοχή του ξύλου σε θλιπτικές δυνάμεις, κάθετες προς τις ίνες του, είναι μικρότερη 

και αυξάνεται με την παραμόρφωση και τη συμπίεση. Τέτοια θλιπτική τάση υφίστανται τα 

ξύλινα κατώφλια και τα πατώματα. Το ξύλο αντέχει στις εφελκυστικές δυνάμεις που είναι 

παράλληλες προς τις ίνες του, ενώ αντίθετα είναι σχετικά αδύναμο σε εφελκυστικές δυνάμεις 

οι οποίες εφαρμόζονται κάθετα προς αυτές. Το ξύλο είναι πολύ ισχυρό σε κάμψη. Η φόρτιση 

αυτή είναι η πιο συνήθης στις αρχιτεκτονικές κατασκευές. Σε κάμψη υπόκεινται οι δοκοί 

γεφύρωσης ανοιγμάτων, τα βολίτζιαστέγασης χώρων καθώς και τα ανώφλια ανοιγμάτων.

Μία άλλη καθοριστικής σημασίας ιδιότητα του ξύλου είναι η υγροσκοπικότητα. Το ξύλο 

αποβάλλει ή απορροφά υγρασία μέχρι να επιτευχθεί ισορροπία της περιεχόμενης σ' αυτό 

υγρασίας και εκείνης του περιβάλλοντος χώρου. Οι τάσεις που αναπτύσσονται κατά τις 

συστολοδιαστολές είναι πολύ μεγάλες. Στις ισχυρές αυτές τάσεις στηριζόταν η χρήση ξύλινων 

σφηνών για την εξαγωγή λίθων στα λατομεία (βλ. Κεφάλαιο 2: 2.3.4).

6.1.2. Διαδικασία κοπής και επεξεργασίας του ξύλου

Η επεξεργασία του ξύλου πριν τη χρησιμοποίησή του στις κατασκευές γινόταν με τη βοήθεια 

κατάλληλων εργαλείων,233 ακολουθώντας τα εξής στάδια: Αρχικά γινόταν η κοπή του κορμού 

του δένδρου με τη χρήση τριών εργαλείων: ενός πέλεκυ, ενός πριονιού και σφηνών. Η 

διαδικασία άρχιζε με τη χάραξη ενός οριζόντιου αύλακα με τη βοήθεια του πέλεκυ. Ο αύλακας 

διευκόλυνε τη σταθεροποίηση του πριονιού στη θέση του. Για να επιτευχθεί η κοπή του 

κορμού με το πριόνι, ήταν απαραίτητη η τοποθέτηση μέσα στον αύλακα σφηνών που μείωναν 

το υπερκείμενο βάρος του ξύλου (Σχ. 339). Σε διαφορετική περίπτωση, το βάρος του ξύλου 

καθιστούσε αδύνατη την κίνηση του πριονιού (Adam 1989, 91-94).

Στη συνέχεια, ο κορμός του δένδρου μεταφερόταν στο χώρο του οικισμού, όπου 

ακολουθούσε η περαιτέρω επεξεργασία του. Το ξύλο κοβόταν στο επιθυμητό μήκος με τη 

βοήθεια πριονιού και συχνά, εχρησιμοποιείτο στη φυσική αυτή μορφή ως δοκάρι ή 

υποστύλωμα. Για αισθητικούς κυρίως λόγους σε μερικές περιπτώσεις ορθογωνιζόταν ως 

εξής: Το ξύλινο τεμάχιο ετοποθετείτο σε οριζόντια θέση πάνω σε δύο ξύλινα στηρίγματα και 

με τη βοήθεια ενός πέλεκυ γινόταν αφαίρεση του περιμετρικού του τμήματος. Το τεμάχιο 

αποκτούσε έτσι την απαιτούμενη ορθογώνια διατομή (Σχ. 340). Περαιτέρω επεξεργασία 

γινόταν με τη βοήθεια σκεπαρνιού. Η δημιουργία οπών και άλλων εγκοπών, απαραίτητων για 

σκοπούς σύνδεσης και στερέωσης, επιτυγχανόταν με τη βοήθεια κοπιδιών και αρίδων {ό.π., 
97-98, 102-103).

233Τα κυριότερα ξυλουργικά εργαλεία ήταν ο πέλεκυς, το σκεττάρνι, το πριόνι, το σφυρί και η αρίδα. Η 
αδρή κατεργασία γινόταν με τη βοήθεια πέλεκυ και η λεπτή με τη βοήθεια σκεπαρνιού (Ορλάνδος 
1955, 43- βλ. επίσης Κεφάλαιο 2: 2.4).
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6.2. Είδη δένδρων της Κύπρου κατά την Προϊστορική περίοδο και 
είδη ξύλων που πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν στην οικοδομική

Μερικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη των δένδρων της Κύπρου, που πιθανόν να 

χρησιμοποιήθηκαν για οικοδομικούς σκοπούς κατά την Προϊστορική περίοδο, απορρέουν 

από την παλαιοβοτανική μελέτη και ανάλυση τεμαχίων κάρβουνων ξύλου καθώς και καρπών 

που διασώθηκαν στους οικισμούς.234 Σε ελάχιστες περιπτώσεις τα τεμάχια των κάρβουνων 

που αναλύθηκαν συνδέθηκαν με βεβαιότητα με συγκεκριμένη οικοδομική χρήση.235

Οι παλαιοβοτανικές αναλύσεις φυτικών καταλοίπων της Χοιροκοιτίας 236 έδειξαν την παρουσία 

κατά τη Νεολιθική περίοδο διαφόρων ειδών δένδρων όπως η πεύκη (pinus), η δρυς (quercus 

pedunculate ή sessi/iflora κα ι quercus coccifera), το κυπαρίσσι (cupressaceae), η ελιά (oiea 

europaea), η χαρουπιά (ceratonia si/iqua), η φιστικιά (pistacia), ο σκλήδρος (alnus), η 

φουντουκιά (cory/us), η φτελιά (ulmus), η συκιά (ficus carica), η αμυγδαλιά (prunus insititia ) 

κ.ά. Οι καρποί που αναλύθηκαν φαίνεται πως προέρχονταν από είδη διατροφής των 

κατοίκων,237 ενώ τα τεμάχια των κάρβουνων ξύλου πιθανόν να προέρχονταν από εστίες 

(Renault-Miskovsky στο Le Brun 1989, 253' Hansen στο Le Brun 1989, 236-250' Miller στο 

Le Brun 1984, 185-187' Waines and Stanley Price 1977, 282).

Στις αναλύσεις των φυτικών καταλοίπων της Καλαβασού- Τένταf 38 αναγνωρίστηκε η ύπαρξη 

φιστικιάς (pistacia) (Hansen στο Todd 1978, 183). Η παρουσία φιστικιάς239 (pistacia atlantica) 

ή τριμιθιάς240 (pistacia terebinthus), διαπιστώθηκε και στον Απ. Ανδρέα-Κάστρος, όπου 

παρατηρήθηκε επίσης η ύπαρξη ελιάς (oiea) και συκιάς (ficus) (Van Zeist 1981, 95-99). Στα 

φυτικά κατάλοιπα που βρέθηκαν στο Δάλι-Αγρίδι αναγνωρίστηκε επίσης η ελιά, η άμπελος, η 

μηλιά, η συκιά, η αμυγδαλιά και η φιστικιά (Stewart στο Stager e t a i 1974, 123-129' Hansen

234Διάφορα είδη ξύλου διασώθηκαν σε αρχαία μεταλλεία λόγω των ειδικών συνθηκών που 
επικρατούσαν στους χώρους αυτούς. Από τη μελέτη τους αναγνωρίστηκε η πεύκη (aieppo pine-pinus 
haiepensis), που αποτελούσε την πιο συνήθη πηγή ξυλείας, ο πλάτανος (piatanus orientaiis), ο 
σκλήδρος (alnus orientaiis), η δρυς (quercus ainifoiia) και η καρυδιά (jugiano) (Bruce 1937, 650).

235 Ένα συγκεντρωτικός πίνακας με τα είδη των δένδρων που αναγνωρίστηκαν στους οικισμούς της 
Προϊστορικής περ ιόδου παρατίθετα ι στο Παράρτημα 9.

236Στη γύρω περιοχή του νεολιθικού οικισμού της Χοιροκοιτίας, σήμερα ευδοκιμούν οι χαρουπιές, οι 
φιστικιές και οι ελιές. Κατά την Προϊστορική περίοδο το φυσικό περιβάλλον φαίνεται πως διέφερε από 
το σημερινό και κοντά στον οικισμό πιθανόν να υπήρχε δάσος πεύκης (aieppo pme-pinus haiepensis 
subsp. brutia)(Miller στο Le Brun1984, 187).

237Οι παλαιοβοτανικές αναλύσεις των φυτικών καταλοίπων της Χοιροκοιτίας και των υπόλοιπων 
οικισμών που αναφέρονται στη συνέχεια, έδειξαν την ύπαρξη και άλλων φυτικών ειδών εκτός από τα 
αναφερόμενα, τα οποία όμως δεν περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό, γιατί δεν προέρχονται από 
δένδρα ή θάμνους που θα μπορούσαν να προμηθεύσουν με οικοδομική ξυλεία τους οικισμούς.

238Στην περιοχή της Καλαβασού, βόρεια του χωριού, παρατηρούνται τα κατάλοιπα ενός δάσους, το 
οποίο φαίνεται πως υπήρχε κατά την Προϊστορική περίοδο και αποτελείτο από πεύκες (aieppo pine - 
pinus haiepensis), δρύες (quercus ϋβ)ή και λευκάκανθες (cratuegus ainifoiia). Προς τα νότια 
παρατηρούνται φιστικιές (pistacia ientiscus), τριμιθιές (pistacia terebinthus), αόρατοι (juniperus 
Phoenicia) και δρύες (quercus coccifera) (Gomez et ai. στο Todd 1987, 7).

239Πρόκειται ίσως για αγριοτριμιθιά.

240Η τριμιθιά ονομάζεται και τρεμιθιά.

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 6. Το -ύλο 285

1991, 233). Σύμφωνα με τον ανασκαφέα του οικισμού του Αγ. Έ,πίκπχταϋ-Βρύση,241 τα 

δοκάρια που χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς στέγασης κατασκευάστηκαν από ξύλο πεύκης 

(Peltenburg 1982β, 97). Οι αρχαιοβοτανικές αναλύσεις που έγιναν σε δείγματα, κυρίως από 

κάρβουνα του ίδιου οικισμού, έδειξαν επίσης την ύπαρξη ελιάς, φιστικιάς, αμπέλου, μηλιάς, 

συκιάς και αμυγδαλιάς (Kyllo στο Peltenburg 1982β, 92).

Στα φυτικά κατάλοιπα που ήρθαν στο φως στη Λέμπα-/1 άκκους αναγνωρίστηκαν μεταξύ 

άλλων η φιστικιά (pistacia), η ελιά (οlea), η συκιά (ficus caring, η άμπελος (vitis vinifera)και η 

φτερικιά (cyperaceae) (Colledge στο Peltenburg et ai. 1985, 101-102, 209-211), ενώ η 

ανάλυση στάκτης έδειξε την ύπαρξη δρυός (quercus) (Lawrence στο Pelenburg et a l 1985, 

311). Αναλύσεις που έγιναν σε κάρβουνα που πάρθηκαν από την Κισσόνεργα-Μοσφίλια 
έδειξαν πως τα πιο κοινά ξύλα που χρησιμοποιήθηκαν στον οικισμό ήταν η πεύκη και η 

μυρτιά. Στον ίδιο οικισμό παρατηρήθηκε επίσης η ύπαρξη φιστικιάς, ελιάς και συκιάς 

((Peltenburg et a l 1989, 37, 39' ό.π., 1986, 29). Τα ίδια είδη αναγνωρίστηκαν και στο 

γειτονικό οικισμό της Κισσόνεργας-Μ/Λσί/όλγσ(Colledge στο Peltenburg e ta l 1980, 18-20).

Στο Μαρκί-ΑΙώι//ο;242 στο δωμάτιο XX, βρέθηκαν τεμάχια από κάρβουνο πεύκης και 

κυπαρισσιού (Adams and Simmons στο Frankel and Webb 1992, 48). Οι αναλύσεις άλλων 

φυτικών καταλοίπων από τον ίδιο χώρο έδειξαν επίσης την ύπαρξη ελιάς (oiea europaea), 

φιστικιάς (pistacia sp.), τριμιθιάς (pistacia terebinthus), συκιάς (ficus sp), αμπέλου ( vitis 

vinifera) και αμυγδαλιάς (prunus duicis) (ό.π., 48-49' ό.π. 1996, 21, 224-225, 322). Σε τάφους 

της Πρώιμης Χαλκοκρατίας, στους Βουνούς αναγνωρίστηκε παρουσία δρυ (quercus) (Stewart 

and Stewart 1950, 372-373).

Στην Καλοψίδα σε ένα σκάμμα (9), βρέθηκαν τεμάχια από κάρβουνο, τα οποία προέρχονταν 

από ξύλο κυπαρισσιού ή αόρατου (juniperus ή cupressus) (Astrom 1966, 132). Στον ίδιο 

χώρο αναγνωρίστηκε επίσης η ύπαρξη καταλοίπων από φιστικιά (pistacia atiantica) και 

άμπελο ( vitis vinifera) (Helbaek 1966, 119, 123)

Σημαντικές πληροφορίες για τα είδη του ξύλου που χρησιμοποιήθηκαν στην οικοδομική κατά 

την Προϊστορική περίοδο απορρέουν από τα τεμάχια του καμένου ξύλου της στέγης της 

οικίας στο Δτ\Κ\κ\-Καραμάλος. Σύμφωνα με τις αναλύσεις τριών δειγμάτων, στην κατασκευή 

της στέγης έγινε χρήση δύο ειδών πεύκης: πεύκη του Τροόδους (pinus nigra var. paiiasiana) 

και πεύκη Aleppo (pinus haiepensis). Τα δύο αυτά είδη εξακολουθούν να ευδοκιμούν στους 

γειτονικούς λόφους της περιοχής (Du Plat Taylor 1952, 136' Davidson στο Du Plat Taylor 

1952, 165). Σε φυτικά κατάλοιπα από τον ίδιο οικισμό παρατηρήθηκε επίσης η άγρια ελιά

241Η περιοχή γύρω από τον οικισμό πιθανόν κατά την Προϊστορική περίοδο να ήταν εν μέρει δασώδης. 
Φαίνεται πως την περίοδο αυτή υπήρχαν στην περιοχή διάφορα είδη δένδρων όπως συκιές, ελιές, 
αμπέλια και φιστικιές (Kyllo στο Peltenburg 1982β, 90).

242Στην περιοχή γύρω από τον οικισμό φαίνεται πως υπήρχε δάσος από δρύες (quercus ilex και 
quercus coccifera) και πεύκες (pinus brutia), το οποίο και θα προμήθευε τον οικισμό με την απαραίτητη 
οικοδομική ξυλεία. Στην περιοχή πιθανόν να υπήρχαν και μερικά άλλα είδη όπως ο φοινικικός αόρατος 
(juniperus phoenicia) και το κυπαρίσσι (cupressus sempervirens) (Adams and Simmons στο Frankel 
and Webb 1996, 22-23).
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(oiea europaea), η αμυγδαλιά (amygdalus communis) και η άμπελος (vitis vinifera) (Merrillees 

1978, 8' Helbaek 1962, 173, 179-183).

Η μελέτη των φυτικών καταλοίπων που βρέθηκαν στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ έδειξε την ύπαρξη 

λεύκης (popuius sp.), φοίνικα, δρυός (quercus i/ese), κυπαρισσιού και ενός πλατύφυλλου 

δένδρου (Aberg στο Astrom et al. 1976, 117' Merrillees 1978, 7). Σε ανάλυση καρπών από 

τον ίδιο χώρο αναγνωρίστηκε επίσης η ύπαρξη συκιάς (ficus carica), ελιάς (oiea europaea), 

τριμιθιάς (pistacia terebinthus), αμπέλου ( vitis vinifera), ζιζιφιάς (zizyphus spina christi), 

εσπερειδοειδών (citrus medica), αμυγδαλιάς (prunus insititia) (Hjelmqvist στο Obrink 1979, 

110-114) και ροδιάς (Astrom 1996, 10). Οι αρχαιοβοτανικές αναλύσεις κάρβουνων ξύλου από 

τη Μάα-Παλαιόκαστρο έδειξαν την ύπαρξη κυρίως δρυός, πεύκης, κυπαρισσιού ή αόρατου, 

ελιάς, αμπέλου, συκιάς, χαρουπιάς και φιστικιάς (Miksicek 1988, 467).243

Στην Καλαβασό-/!)/· Δημήτριος ήρθαν στο φως μικρά τεμάχια από κάρβουνο ξύλου, που 

πιθανόν να συνδέονταν με την οικοδομική. Η εξέταση ενός τεμαχίου που βρέθηκε μεταξύ των 

δωματίων Α.9 και Α.10 του κτιρίου I έδειξε ξύλο ελιάς (oiea europaea), ενώ η εξέταση ενός 

δείγματος που βρέθηκε στο δωμάτιο Α.152 του κτιρίου X ξύλο πεύκης. Οι αναλύσεις των 

δειγμάτων αυτών υποδηλώνουν σύμφωνα με τον J. Hansen (South et ai. 1989, 92-93) χρήση 

πεύκης για την κατασκευή των δοκαριών και των υποστυλωμάτων του κτιρίου X καθώς και 

των υπόλοιπων οικοδομημάτων του χώρου, ενώ η ελιά φαίνεται να είχε χρησιμοποιηθεί για 

μικρότερα στηρίγματα και δευτερεύοντα οικοδομικά στοιχεία, όπως πλαίσια θυρών και 

ανώφλια. Από αναλύσεις άλλων φυτικών καταλοίπων που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο 

αναγνωρίστηκε η ύπαρξη συκιάς (ficus carica), αμπέλου ( vitis vinifera) και φιστικιάς (pistacia) 

(ό.π., 82-93).

Στην Έγκωμη, σε ένα πηγάδι στο δωμάτιο 12, στην περιοχή III, βρέθηκε ένα τεμάχιο ξύλου το 

οποίο αναγνωρίστηκε ως φοινικικός αόρατος (juniperus Phoenicia) (Dikaios 1969, 53). Ο Ο. 

Callot (Karageorghis and Demas 1985, 174) στην περιγραφή των ναών του Κιτίου θεωρεί 

πως τα πιθανά δένδρα που θα μπορούσαν να προμηθεύσουν δοκάρια με τις απαιτούμενες 

για τους ναούς διαστάσεις ήταν η δρυς και ο κέδρος.

6.3. Χρήσεις του ξύλου στην οικοδομική

Κατά την Προϊστορική περίοδο, χρήση ξύλου παρατηρείται κυρίως στην κατασκευή των 

στεγών των διαφόρων οικοδομημάτων, σε πιο περιορισμένη κλίμακα σε τοιχοποιίες και πολύ 

σπάνια σε πατώματα. Το ξύλο χρησιμοποιήθηκε επίσης σε ευρεία κλίμακα σε ανοίγματα 

(ανοιγόμενα φύλλα, πλαίσια, ανώφλια και κατώφλια) και σε μερικές άλλες κατασκευές όπως 

κλίμακες, θρανία, ράφια κ.ά.

243Η αναγνώριση των προαναφερθέντων ειδών στα φυτικά κατάλοιπα της Μάας-Παλαιόκαστρο 
υποδηλώνουν πως κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία το φυσικό περιβάλλον της περιοχής διέφερε από το 
σημερινό. Γύρω από τον οικισμό φαίνεται πως υπήρχε δάσος από δρύες (quercus coccifera), πεύκες, 
φιστικιές, χαρουπιές και κυπαρίσσια (Miksicek 1988, 470).
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6.3.1. Κατασκευή οριζόντιων δωμάτων, στεγών και μεσοπατωμάτων

Ένα από τα βασικότερα κατασκευαστικά προβλήματα που έπρεπε να επιλυθεί κατά την 

ανέγερση ενός οικοδομήματος ήταν ανέκαθεν η κάλυψή του, η οποία εξασφάλιζε προστασία 

από τις καιρικές συνθήκες. Η στέγαση των κτισμάτων, με εξαίρεση μερικά πρώιμα 

παραδείγματα, ήταν οριζόντια, συχνά με μικρή κλίση, χωρίς ιδιαίτερες κατασκευαστικές 

διαφοροποιήσεις διαχρονικά. Το ξύλο αποτέλεσε από τις πρωιμότερες περιόδους το 

κυριότερο υλικό γεφύρωσης των ανοιγμάτων των χώρων που θα στεγάζονταν. Από ξύλο 

κατασκευαζόταν σχεδόν κατά κανόνα ο σκελετός των οριζόντιων δωμάτων και τα κάθετα 

υποστυλώματα στήριξής τους.

6.3.1.1. Κατασκευή ξύλινου σκελετού των οριζόντιων δωμάτων και των στεγών

Πολύ σημαντικές πληροφορίες για την ξύλινη κατασκευή των οριζόντιων δωμάτων της 

Νεολιθικής περιόδου απορρέουν από τις ανασκαφές της Χοιροκοιτίας, κατά τη διάρκεια των 

οποίων ήρθαν στο φως τεμάχια καμένης λάσπης που έφεραν αποτυπώματα 2 τύπων: λεπτά, 

διαμέτρου 0,015 μ., και πιο πλατιά, αλλά λιγότερο καθαρά, πλάτους 0,10-0,12 μ. (Le Brun 

1989, εικ. 31-32). Τα λεπτά αποτυπώματα προέρχονταν από καλάμια, ενώ τα πλατιά από 

δοκάρια. Στο εσωτερικό των κυκλικών μονάδων της Χοιροκοιτίας δε βρέθηκαν ίχνη κάθετων 

στηριγμάτων, πράγμα του υποδηλώνει πως τα δοκάρια στηρίζονταν κατευθείαν στους 

τοίχους. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, έγινε μια γραφική αναπαράσταση της 

ξυλοκατασκευής της στέγης των κυκλικών μονάδων του οικισμού (Σχ. 341). Αρχικά, πάνω 

στους πλευρικούς τοίχους τοποθετούνταν δύο κύρια δοκάρια με τέτοιο τρόπο ώστε να 

δημιουργούν ένα σχεδόν ορθογώνιο και δύο ημικυκλικά τμήματα. Στο κεντρικό τμήμα, πάνω 

στα δύο κύρια δοκάρια τοποθετούνταν μικρότερα δοκάρια παράλληλα μεταξύ τους. Τα δύο 

πλάγια ημικυκλικά τμήματα καλύπτονταν με δοκάρια μικρότερου μεγέθους (Φωτ. 297-298). 

Πάνω από τα δοκάρια τοποθετούνταν δύο στρώσεις από καλάμια και ακολούθως δύο ως τρία 

στρώματα λάσπης (βλ. Κεφάλαιο 4: 4.2.1.2.4) (Le Brun 1989, 28-31, 110 εικ. 33).

Την ύπαρξη στέγης μιας διαφορετικής μορφής, κωνικού ίσως σχήματος, αποτελούμενης από 

ένα πλαίσιο, κατασκευασμένο από κλαδιά δένδρων, υποδηλώνει η ύπαρξη οπών στην άνω 

στρώση των ωμόπλινθων μιας κυκλικής οικίας που ήρθε στο φως στον Απ. Ανδρέα-Κάστρος. 

Η μη εύρεση κεντρικού υποστυλώματος υποδηλώνει μία ελαφρού τύπου κατασκευή (Le Brun 

1981, 17). Στον Άγ. Έ.π\κπ\χο-Βρύση παρατηρήθηκαν ίχνη καμένων δοκαριών στέγης καθώς 

και ίχνη καλαμιών. Τα καλάμια πιθανόν να προέρχονταν από το γειτονικό ποταμό (Peltenburg 

1982β, 22, 97, 453).

Στη Σωτήρα- Τετπτές ήρθαν στο φως αρκετά στοιχεία που σχετίζονται με την κατασκευή των 

στεγών των κυκλικών μονάδων. Παρατηρούνται διάφορες παραλλαγές στον τρόπο στέγασής 

τους, ανάλογα με το σχήμα της κάτοψής τους (Σχ. 342).

Οι μονάδες κυκλικής κάτοψης; στεγάζονταν με μια κωνική κατασκευή, παρόμοια με την 

προαναφερθείσα περίπτωση στον Απ. tw bpia-Κάστρος. Στην άνω επιφάνεια του θεμελίου 

από λάσπη, της κυκλικής οικίας 24, παρατηρήθηκαν κυκλικές οπές δαμέτρου 0,14 μ. σε άνισα
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διαστήματα, μέσα στις οποίες φαίνεται πως ήταν τοποθετημένα ξύλινα στηρίγματα που 

συναντιόνταν σε ένα κεντρικό ξύλινο υποστύλωμα (Dikaios 1961, 150). Οι μονάδες 

ελλειπτικής κάτοψης, όπως για παράδειγμα η οικία 8, καλύπτονταν με ένα είδος δικλινούς 

στέγης. Δύο υποστυλώματα κατά μήκος του κύριου άξονα στήριζαν συχνά ένα κεντρικό 

οριζόντιο δοκάρι. Πάνω στο κύριο αυτό δοκάρι στηρίζονταν μικρότερα δοκάρια, τα οποία 

τοποθετούνταν υπό κλίση (ό.π., 151).

Οι μονάδες ορθογώνιας κάτοψης με στρογγυλεμένες πς γωνίες, που ήταν και οι 

περισσότερες, είχαν οριζόντια στέγη, η οποία στηριζόταν είτε σε ένα κεντρικό δοκάρι κατά το 

μεγάλο ή κατά το μικρό άξονα είτε σε περισσότερα δοκάρια σε παράλληλη ή κάθετη μεταξύ 

τους διάταξη. Τα κύρια δοκάρια, τα οποία αποτελούνταν συνήθως από κορμούς δένδρων, 

στηρίζονταν στους εξωτερικούς τοίχους και σε ενδιάμεσα ξύλινα υποστυλώματα, την ύπαρξη 

των οποίων υποδηλώνουν τα ίχνη τοποθέτησής τους (βλ. 6.3.1.4). Εγκάρσια ως προς τα 

κύρια δοκάρια τοποθετούνταν μικρότεροι κορμοί δένδρων, στη συνέχεια κλαδιά θάμνων και 

τέλος χώμα. Ίχνη κλαδιών ή καλαμιών που προέρχονταν από την ξύλινη κατασκευή της 

στέγης βρέθηκαν στις μονάδες 5 και 21 (ό.π., 148, 157). Παρόμοια ήταν και η διάταξη του 

ξύλινου σκελετού των μονάδων τετράγωνης κάτοψης με ένα κεντρικό δοκάρι στηριζόμενο σε 

ένα ή περισσότερα υποστυλώματα σε σειρά. Οι μονάδες μορφής πετάλλου ή ακανόνιστης 

κάτοψης φαίνεται πως είχαν και πάλι οριζόντια κάλυψη, η οποία είτε στηριζόταν στους 

εξωτερικούς τοίχους είτε σε δοκάρια με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων υποστυλωμάτων.

Κατά τη Χαλκολιθική περίοδο, για την κάλυψη των κυκλικών μονάδων ακολουθούνταν βασικά 

οι ίδιες κατασκευαστικές λύσεις με εκείνες της Νεολιθικής περιόδου. Πληροφορίες για τη 

μορφή των στεγών της Ερήμης απορρέουν από αποτυπώματα ξύλων και κλαδιών θάμνων σε 

τεμάχια αργίλου, που ήρθαν στο φως στα δάπεδα των οικιών. Σε μερικές περιπτώσεις, στην 

άνω επιφάνεια των θεμελίων των μονάδων βρέθηκαν οπές στηριγμάτων που υποδηλώνουν 

μια κωνική στέγη, παρόμοιας μορφής με μερικά παραδείγματα κυκλικών μονάδων της 

Νεολιθικής περιόδου στον Απ. /Κνδρζα-Κάστρος και στη Σωτήρα- Τεππές (Dikaios 1936, 10, 

14, 23-24' Dikaios and Stewart 1962, 113).

Στην Κισσόνεργα-Μοσφίλια, στην κυκλική μονάδα Β3, βρέθηκαν ίχνη καμένων δοκαριών και 

στακτής, που πιθανόν να προέρχονταν από κατάρρευση των δωμάτων (Peltenburg et at. 

1986, 34). Στην Κισσόνεργα-Μυλούδκια, στο βορειοδυτικό τμήμα μιας κυκλικής μονάδας, 
ήρθαν στο φως ψημένα τεμάχια λάσπης από πυρκαγιά, που έφεραν αποτυπώματα καλαμιών 

και κλαδιών. Παρατηρήθηκαν επίσης γραμμές από στάκτη, που ίσως προέρχονταν από τα 

καμένα δοκάρια του δώματος που κατέρρευσε (Thomas 1995, 190 παράρτημα 2).

Στη Λέμπα-/! άκκους, με βάση τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, έγιναν πειραματικές 

αναπαραστάσεις του τρόπου κάλυψης των κυκλικών μονάδων. Η κατασκευή του οριζόντιου 

δώματος μιας μεγάλης κυκλικής μονάδας στηρίχτηκε κυρίως στα στοιχεία που ήρθαν στο φως 

κατά την ανασκαφή της κυκλικής μονάδας 2, μέσα στην οποία βρέθηκαν αποτυπώματα 

δοκαριών και κλαδιών καθώς και οι θέσεις τοποθέτησης τεσσάρων υποστυλωμάτων 

περιμετρικά μιας κεντρικής εστίας. Με βάση τα αρχαιολογικά αυτά στοιχεία κατασκευάστηκε 

μια σχεδόν οριζόντια στέγη, η οποία στηρίχτηκε σε έναν ξύλινο σκελετό, αποτελούμενο από
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ένα τετράγωνο ξύλινο πλαίσιο (3X3 μ.) και 16 ακτινικά τοποθετημένα δοκάρια (Φωτ. 299). Το 

τετράγωνο πλαίσιο στηρίχτηκε σε τέσσερα υποστυλώματα, τα οποία βρίσκονται γύρω από 

την κεντρική εστία. Πάνω από το τετράγωνο αυτό πλαίσιο δημιουργήθηκε μία υπερύψωση 

της οροφής για καλύτερο αερισμό και για διαφυγή των καπνών της εστίας. Τα οριζόντια 

ακτινικά δοκάρια, διατομής 0,25X0,30 μ., στηρίχτηκαν στο κεντρικό πλαίσιο και στους 

πλευρικούς τοίχους. Πάνω από τα κύρια δοκάρια τοποθετήθηκαν μικρότερα δοκάρια, 

διαμέτρου 0,05-0,10 μ., και κλαδιά πεύκης (στροδέρκά) ακανόνιστου σχήματος. Ακολούθησε 

ένα στρώμα από κλαδιά μυρτιάς και τέλος φύκια και χώμα. Στη στέγη δόθηκε μικρή κλίση για 

διευκόλυνση της ροής του νερού της βροχής (Thomas 1995, 96-98' Peltenburg et al. 1989, 

37-39).

Για τη στέγαση των μικρότερων κυκλικών μονάδων εφαρμόστηκαν διαφορετικές, 

απλούστερες κατασκευαστικές λύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές ένα κεντρικό δοκάρι διαμέτρου 

0 ,20μ., διχοτομεί την κυκλική κάτοψη και στηρίζεται στον εξωτερικό περιμετρικό τοίχο και 

κάποτε σε ένα επιπλέον κεντρικό υποστύλωμα (Φωτ. 300). Πάνω από αυτό τοποθετήθηκαν 

μικρότερα δοκάρια, τα οποία στηρίχτηκαν στο κεντρικό κύριο δοκάρι και στον εξωτερικό 

τοίχο. Ακολούθησαν λεπτότερα κλαδιά, τα οποία τοποθετήθηκαν κάθετα στα δοκάρια, στη 

συνέχεια καλάμια, ένα στρώμα από άχυρο και φύκια και τέλος μια στρώση λάσπης (Thomas 

1995, 101). Στην περίπτωση της κατασκευής της στέγης μιας κυκλικής μονάδας, πολύ μικρού 

μεγέθους, δε χρησιμοποιήθηκε κεντρικό δοκάρι, αλλά μια σειρά δοκαριών στηρίχτηκε 

κατευθείαν στον εξωτερικό τοίχο (ό.π., 108).

Κατά την Πρώιμη, Μέση και Ύστερη Χαλκοκρατία, με την επικράτηση οικοδομημάτων με 

ευθύγραμμα στοιχεία, η κατασκευή οριζόντιων δωμάτων αποτέλεσε τον κανόνα. Η στέγαση 

του φρουρίου της Νιτοβίκλας έγινε σύμφωνα με τον ανασκαφέα με οριζόντια δώματα, τα 

οποία αποτελούνταν από δοκάρια τοποθετημένα παράλληλα και σε μικρές αποστάσεις 

μεταξύ τους. Στο άνω μέρος καλύπτονταν με ένα στρώμα κλαδιά και άργιλο (Sjoqvist στο 

Gjerstad et al. 1934, 394). Την ίδια μορφή είχαν και οι στέγες της οικίας της Καλοψίδας 

(Astrom 1972α, 2), του ιερού της Αγ. Ειρήνης (Astrom 1972β, 4) και των αμυντικών κτιρίων 

του Ιδαλίου, αποτελούμενες από οριζόντια δοκάρια, καλάμια, άχυρο και άργιλο (Sjoqvist στο 

Gjerstad et al. 1935, 516).

Αρκετές πληροφορίες για τον ξύλινο σκελετό των δωμάτων απορρέουν από τη μεγάλη 

ποσότητα κάρβουνων προερχόμενων από δοκάρια που βρέθηκαν σε πολλούς οικισμούς 

όπως στην Αλάμπρα (Gjerstad 1926, 21' Coleman et al. 1996, 28), στους Νικολήδες 

(Gjerstad 1926, 40), στο ΑχχΚνα-Καραμάλος (Du Plat Taylor 1952, 148) κ.α. Στην τελευταία 

θέση, στο δωμάτιο III της οικίας Β, ήρθε στο φως ένα τεμάχιο καμένου δοκαριού, διαμέτρου 

0,15 μ. Μερικά ίχνη υποστυλωμάτων και δοκαριών, που βρέθηκαν στο εσωτερικό του 

δωματίου υποδηλώνουν πως οι ξύλινοι αυτοί φορείς είχαν τετράγωνη διατομή. Η στέγη 

φαίνεται πως αποτελείτο από σειρά δοκαριών, πάνω από τα οποία ετοποθετείτο μια στρώση 

από θυμάρι (ό.π., 136, 148).

Στο Κούς>\ο\ι-Παμπούλα, στο δωμάτιο 4 της οικίας A.VI, ήρθαν στο φως φυτικά κατάλοιπα, τα 

οποία φαίνεται πως προέρχονταν από ένα στρώμα ψάθας ή αχύρου που ίσως αποτελούσε
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τμήμα του δώματος (Weinberg 1983, 22). Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν πως οι στέγες ήταν 

οριζόντιες ή με μικρή κλίση αποτελούμενες από σειρά δοκαριών, ψάθα, ένα στρώμα αχύρου 

και κάλυψη από άργιλο {ό.π., 10, 14, 56). Στη Μόρφου-Τούμπα του Σκούρου, σε δάπεδα 

δωματίων παρατηρήθηκαν καμένα σανίδια και γραμμές από κάρβουνο, που προέρχονταν 

από ξύλα και κλαδιά στεγών που κατέρρευσαν (Vermeule 1974). Στην Καλαβασό-'/Ι)/. 

Δημήτριος, στην κύρια αποθηκευτική αίθουσα του κτιρίου X, βρέθηκαν τμήματα ενός καμένου 

δοκαριού, διαστάσεων 0,92X0,07X0,04μ., μαζί με μικρά τεμάχια κάρβουνου και στάκτη, που 

φαίνεται πως προέρχονταν από το οριζόντιο δώμα του δωματίου (South 1983, 98' ό.π. 

1984β, 23). Στην Έγκωμη, στο εσωτερικό αρκετών δωματίων, ήρθαν στο φως ίχνη από 

καμένα ξύλινα τμήματα στεγών (Dikaios 1969, 25, 132, 142, 176, 188). Στην περιοχή I, στο 

Ashlar Building, στο δάπεδο της κεντρικής αίθουσας βρέθηκαν τα ίχνη ενός δοκαριού με 

διεύθυνση ανατολή-δύση, υποδηλώνοντας πως η αίθουσα στεγαζόταν με δοκάρια τα οποία 

στηρίζονταν στον ανατολικό και δυτικό της τοίχο και σε μια κατά μήκος σειρά πεσσών (ό. π., 

176, 188).

Στη Μάα-Παλαιόκαστρο, τα στοιχεία που σχετίζονται με την κατασκευή δωμάτων και 

ταβανιών προέρχονται κυρίως από τα εκατοντάδες τεμάχια ψημένου από πυρκαγιά αργίλου. 

Τα τεμάχια αυτά ήρθαν στο φως στο εσωτερικό δωματίων244 και έφεραν αποτυπώματα 

καλαμιών και κλαδιών θάμνων. Στη μία όψη των περισσότερων παρατηρήθηκαν 

αποτυπώματα καλαμιών, διαμέτρου 0,015-0,04μ., ενώ η άλλη τους όψη ήταν επίπεδη. Σε 

μερικά τεμάχια αναγνωρίστηκε η ύπαρξη αποτυπωμάτων άλλων φυτών όπως φυκιών 

(τεμάχια του δωματίου 75: Karageorghis and Demas 1988: πίν. LXXXV) ή λεπτών κλαδιών 

(δωμάτιο 76: ό.π., πίν. LXXXV, δωμάτιο 84: πίν. LXX, δωμάτιιο 64: ό.π., πίν. LVIII). Στην 

περιοχή III, σε μερικά δάπεδα δωματίων βρέθηκαν τεμάχια από καμένα δοκάρια {ό.π., 17, 

64). Τα παραπάνω αρχαιολογικά κατάλοιπα υποδηλώνουν την ύπαρξη οριζόντιων δοκαριών, 

πάνω από τα οποία τοποθετούνταν καλάμια και τέλος ένα ή πιο πιθανόν δύο στρώματα 

αργίλου. Σε μερικές περιπτώσεις φαίνεται πως πάνω από τα καλάμια τοποθετούνταν 

επιπλέον φύκια ή λεπτά κλαδιά {ό.π., 98).

Στο Κίτιον-Καθαρή, οι ναοί είχαν επίσης οριζόντια δώματα. Σύμφωνα με την αναπαράσταση 

του Ο. Callot, η στέγη του ναού 1 ήταν διαμορφωμένη σε τρία επίπεδα και στηριζόταν σε δύο 

σειρές πεσσών, που βρίσκονταν τοποθετημένοι κατά μήκος του κύριου άξονα. Το κεντρικό 

κλίτος είχε μεγαλύτερο ύψος, ενώ τα δύο πλευρικά ήταν χαμηλότερα (Σχ. 343). Σύμφωνα με 

τον Ο. Callot, η στέγαση των πλευρικών κλιτών γινόταν ως εξής: πάνω στα κατακόρυφα 

ξύλινα υποστυλώματα εδράζονταν τα λίθινα επίκρανα, πάνω στα οποία στηρίζονταν τα κύρια 

δοκάρια. Στη συνέχεια τοποθετούνταν τα βολίτζια και ακολουθούσε μια στρώση από καλάμια, 

ψάθα ή κλαδιά και τέλος ένα στρώμα λάσπης. Η στέγαση του μεσαίου κλίτους γινόταν με 

παρόμοιο τρόπο. Στην περίπτωση του τεμένους Β, στο άνω μέρος των επικράνων φαίνεται 

πως στηριζόταν μια σύνθετη ξύλινη κατασκευή (Σχ. 344). Αυτό υποδηλώνει ο μεγάλος

244Παρόμοια τεμάχια ψημένης γης βρέθηκαν κοντά σε τοιχοποιίες και φαίνεται πως συνδέονταν με την 
ανωδομή τοίχων (βλ. 6.3.2). Η διάκριση της χρήσης των τεμαχίων αυτών για δώματα ή τοιχοποιίες 
έγινε κυρίως με βάση τη θέση όπου αυτά βρέθηκαν.
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αριθμός οπών που παρατηρήθηκαν στην άνω επιφάνεια ενός λίθινου επικράνου, που 

βρέθηκε στο τέμενος αυτό (βλ. επίσης Κεφάλαιο 2: 2.2.4.1).

6.3.1.2. Κατασκευή ξύλινων στεγάστρων

Την ύπαρξη ξύλινων στεγάστρων στοών υποδηλώνει η εύρεση λίθινων βάσεων και σειρών 

οπών στο εξωτερικό οικοδομημάτων, σε μικρή απόσταση από τους περιμετρικούς τοίχους. 

Τέτοια παραδείγματα παρατηρήθηκαν κυρίως στην Έγκωμη στους υπαίθριους χώρους 44 και 

64 στην περιοχή I (Dikaios 1969, 178, 186) και στην ανατολική αυλή στην περιοχή III (ό.π., 

28-29).

Σε μερικές περιπτώσεις μπροστά από εισόδους υπήρχαν επίσης ξύλινα ελαφρά στέγαστρα, 

τα οποία αποτελούσαν ένα είδος προπύλου. Τέτοια παραδείγματα ήρθαν στο φως στη 

Λάκκους στη μονάδα Β2 (Peltenburg et at. 1985, 221), στην Κισσόνεργα-Μκτ^/σ  

στη μονάδα Β834 (Thomas 1995, 56, εικ. 36), στο Κπ\ον-Καθαρή στη νότια είσοδο του ναού 2 

(Karageroghis and Demas 1985, 55) κ.α. Η ξύλινη κατασκευή των στεγάστρων φαίνεται πως 

ήταν παρόμοια με αυτή των οριζόντιων δωμάτων, με οριζόντια δοκάρια να στηρίζονται σε 

ξύλινα υποστυλώματα και στη συνέχεια να καλύπτονται με σειρά από βολίτζια, καλάμια και 

άλλα φυτικά στοιχεία.

6.3.1.3. Κατασκευή ξύλινων μεσοπατωμάτων

Η φέρουσα κατασκευή των μεσοπατωμάτων, τα οποία παρατηρούνται στο εσωτερικό οικιών 

κυρίως κατά τη Νεολιθική περίοδο, ήταν επίσης ξύλινη. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα 

υποδηλώνουν την ύπαρξη τέτοιων κατασκευών στη Χοιροκοιτία, στην Καλαβασό- Τέντα, στη 

Σωτήρα- Τεππέςκ.α.

Στη Χοιροκοιτία και στην Καλαβασό- Τέντα, οι ξύλινες κατασκευές των ενδιάμεσων αυτών 

πατωμάτων φαίνεται πως στηρίζονταν τόσο στους περιμετρικούς τοίχους όσο και στους 

εσωτερικούς κτιστούς πεσσούς. Η κατασκευή των μεσοπατωμάτων ακολουθούσε τις ίδιες 

βασικά αρχές με αυτή των οριζόντιων δωμάτων. Τα δοκάρια εδράζονταν στους πεσσούς και 

στους πλευρικούς τοίχους και στη συνέχεια καλύπτονταν με καλάμια και χώμα (Φωτ. 298).

Στη Σωτήρα- Τετπτές, η στήριξη των μεσοπατωμάτων φαίνεται πως γινόταν σε ξύλινα 

υποστυλώματα και στους περιμετρικούς τοίχους. Την πιθανή ύπαρξη μεσοπατωμάτων στην 

κυκλική μονάδα 10 υποδηλώνει η εύρεση δύο σειρών υποστυλωμάτων, μιας κύριας που 

στήριζε το κεντρικό δοκάρι της στέγης και μιας σειράς δευτερευούσης σημασίας, η οποία 

στήριζε ένα ενδιάμεσο πάτωμα που κάλυπτε ένα κεντρικό τμήμα της οικίας (Dikaios 1961, 

154). Σε μία άλλη κυκλική μονάδα (μονάδα 14) παρατηρήθηκαν τρεις δευτερεύουσες οπές 

υποστυλωμάτων κοντά στο βόρειο τοίχο, οι οποίες σύμφωνα με τον ανασκαφέα 

εξυπηρετούσαν τη στήριξη του δοκαριού ενός μεσοπατώματος (0.77·., 152-153).
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6.3.1.4. -ύλινα κατακόρυφο υποστυλώματα

Σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο στέγασης των οικοδομημάτων απορρέουν από τη μελέτη 

των θέσεων των ξύλινων υποστυλωμάτων. Την ύπαρξη των κατακόρυφων αυτών στοιχείων 

υποδηλώνουν οπές στο έδαφος και λίθινες βάσεις. Οι οπές που παρατηρούνται συχνά στο 

έδαφος, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό οικοδομημάτων, δε φαίνεται να συνδέονταν σε όλες 

τις περιπτώσεις με τη στήριξη ξύλινων κατακόρυφων στοιχείων. Η εύρεση σε αυτές 

κάρβουνων ξύλου υποδηλώνει μια τέτοια χρήση (Αζμπα-Λάκκους: Thomas 1995, 54). Οπές 

και λίθινες βάσεις (βλ. επίσης Κεφάλαιο 2: 2.1.6) στήριξης υποστυλωμάτων παρατηρήθηκαν 

σε μεγάλο αριθμό Προϊστορικών οικισμών.

Στη Σωτήρα- Τεππές, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα υποδηλώνουν ευρεία χρήση 

υποστυλωμάτων για στήριξη των οριζόντιων κυρίως δωμάτων των κυκλικών μονάδων. Τα 

υποστυλώματα βρίσκονταν συνήθως τοποθετημένα σε ευθείες. Σε μερικές περιπτώσεις 

(μονάδες κυκλικές κάτοψης) υπήρχε ένα μόνο υποστύλωμα, ακριβώς στο μέσο, ενώ 

σπανιότερα παρατηρήθηκε η ύπαρξη τεσσάρων υποστυλωμάτων περιμετρικά μιας κεντρικής 

εστίας, τα οποία ίσως στήριζαν μία υπερύψωση της οροφής (μονάδες 2, 3, 12, 19: Dikaios 

1961, 159) (Σχ. 342). Τα ξύλινα υποστυλώματα εδράζονταν είτε σε λίθινες πλάκες (βλ. 

Κεφάλαιο 2: 2.1.6) είτε σε οπές στο έδαφος. Τη χρήση των λίθινων αυτών πλακών ως 

βάσεων ξύλινων υποστυλωμάτων επιβεβαιώνει η τοποθέτησή τους συνήθως στον ίδιο άξονα 

με τις οπές που εξυπηρετούσαν τον ίδιο σκοπό, καθώς επίσης και η προσεκτική στερέωσή 

τους στο έδαφος. Η ύπαρξη εσοχών κωνικής μορφής στην άνω επιφάνειά τους ενισχύει τη 

θεωρία στήριξης σε αυτές ξύλινων υποστυλωμάτων. Οι εσοχές έχουν συνήθως διάμετρο 

0,10-0,15μ. και σπανιότερα 0,20μ. ή και μεγαλύτερη. Το βάθος των εσοχών κυμαίνεται από 

0,07 μ. μέχρι 0,15 μ. Η κωνική μορφή τους οφείλεται στον τρόπο δημιουργίας τους, με 

περιστροφή ενός εργαλείου. Η εφαρμογή ενός υποστυλώματος κυκλικής διατομής στις 

εσοχές αυτές θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε με ανάλογη διαμόρφωση του άκρου του ξύλινου 

στοιχείου είτε με την τοποθέτηση σε αυτές ενός βότσαλου κωνικού σχήματος, με οριζόντια 

την άνω επιφάνειά του, το οποίο θα αποτελούσε το σημείο έδρασης του στηρίγματος. Οι 

οπές στήριξης υποστυλωμάτων ήταν συνήθως κυκλικού σχήματος, μεγέθους 0,10-0,20 μ., και 

ανάλογου βάθους. Σε μερικές περιπτώσεις η διάμετρός τους έφτανε τα 0,25 μ. και 

σπανιότερα τα 0,30-0,37 μ. Μικροί λίθοι ή βότσαλα τοποθετούνταν συχνά γύρω από το 

στόμιο των οπών και σε μερικές περιπτώσεις βότσαλα επένδυαν τις πλευρές και τη βάση 

τους (ό.π., 149). Στο Παραλίμνι-Λ/^σ/ά, στο εσωτερικό κυκλικών μονάδων ήρθαν επίσης στο 

φως λίθινες βάσεις για στήριξη υποστυλωμάτων (Christou 1996, 1093).

Στην Κισσόνεργα-Μοσφίλια παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός οπών τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό κυκλικών μονάδων, μερικές από τις οποίες αναγνωρίστηκαν ως οπές 

στήριξης υποστυλωμάτων (Β1565, Β1547, Β1046). Στη Λέμπα-/!άκκους, οι οπές των ξύλινων 

στηριγμάτων σπάνια είχαν διάμετρο που ξεπερνούσε τα 0,20 μ. και ποικίλο βάθος (Σχ. 345). 

Η μορφή των οπών υποδηλώνει πως δημιουργήθηκαν με περιστροφή στο έδαφος είτε των 

ίδιων των υποστυλωμάτων είτε βοηθητικών ξύλινων στοιχείων. Τα ξύλινα στηρίγματα ήταν 

συνήθως κορμοί δένδρων, οι οποίοι δεν είχαν υποστεί καμιά επεξεργασία, ενώ σε μερικές 

περιπτώσεις οι οπές υποδηλώνουν χρήση τεμαχίων τετράγωνης περίπου διατομής. Στις
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οπές συχνά παρατηρήθηκαν συχνά καμένα ξύλα, κάρβουνα και στάκτη και σε ελάχιστες 

περιπτώσεις η βάση τους οριζόταν από λίθινες πλάκες. Σε μερικές μεγάλες κυκλικές μονάδες 

της Λέμπας, τα υποστυλώματα ήταν τοποθετημένα γύρω από κεντρικές εστίες (Β2, Β3, Β10) 

(Thomas 1995, 54-57, 186-190' Peltenburg etal. 1986, 32, 35’ ό.π. 1985, 221-226).

Στη Σωτήρα-Καμινούδκια στο μέσο του δωματίου 7 παρατηρήθηκε μια βάση πιθανόν για 

στήριξη ενός ξύλινου υποστυλώματος (Swiny 1985α, 118). Στο Μαρκί-ΑΙώι/Λ7, σε πολύ λίγες 

περιπτώσεις τα αρχαιολογικά κατάλοιπα (λίθινες βάσεις ή οπές στο έδαφος) υποδηλώνουν 

την ύπαρξη ξύλινων υποστυλωμάτων. Οι ελάχιστες οπές που ήρθαν στο φως ήταν κυκλικού 

σχήματος, διαμέτρου 0,15-0,20 μ. και βάθους 0,10-0,20 μ. (Frankel and Webb 1996, 59). Στην 

ΑΚάμτιρα-Μούττες, τα ξύλινα υποστυλώματα στήριξης της οροφής εδράζονταν είτε σε λίθινες 

βάσεις είτε σε οπές στο έδαφος. Στο μέσο του δωματίου 8 παρατηρήθηκε η ύπαρξη μιας 

οπής, που πιθανόν να στήριζε υποστύλωμα (Coleman 1979, 161 υπ.3), ενώ στο μέσο του 

δωματίου 7 βρέθηκαν λίθοι που είχαν ίσως χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό (ό.π. 1985, 

132). Ύπαρξη κεντρικών υποστυλωμάτων αναφέρεται και στα δωμάτια 2', 4 και 10 της ίδιας 

θέσης (Schaar 1983, 80). Στο ΑάΜ-Καφκαλλ/ά, οι οπές στήριξης ξύλινων υποστυλωμάτων 

που ήρθαν στο φως είχαν διάμετρο 0,25 μ. και βάθος 0,12 μ. (Swiny and Overbeck 1972, 28). 

Στην Επισκοπή-Φανερωμένη, μερικές λίθινες πλάκες με κυκλικές εσοχές φαίνεται πως 

στήριζαν ξύλινα υποστυλώματα. Τέτοια παραδείγματα ήρθαν στο φως στα δωμάτια 2, 7, 8, 

10, 16 και 28 (Carpenter 1981, 161, 63' Swiny 1986, 26, εικ. 3). Στο ΔπΚ\κ\-Καραμάλος, στο 

μέσο του δωματίου 2 της οικίας Α, βρέθηκε μια λίθινη βάση, η οποία πιθανόν να στήριζε ένα 

ξύλινο υποστύλωμα (Du Plat Taylor 1952, 148).

Στην Καλοψίδα, στην είσοδο του ανοικτού δωματίου 1, ήρθε στο φως μια λίθινη πλάκα που 

ανήκε σε ένα ζεύγος βάσεων τοποθετημένων στις άκρες δύο τοίχων (Σχ. 27). Οι βάσεις αυτές 

φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν στη στήριξη ξύλινων υποστυλωμάτων για μείωση του 

βάρους που έφεραν οι τοίχοι από τα δοκάρια της στέγης. Παρόμοια φαίνεται πως ήταν και η 

διάταξη της εισόδου του δωματίου 6, με την τοποθέτηση δύο ξύλινων υποστυλωμάτων στα 

άκρα του βόρειου και νότιου τοίχου (Gjerstad 1926, 30-32).

Στο Κοΰρ\θΊ-Παμπούλα, σε διάφορα δωμάτια, ανασκάφηκαν λίθινες (συχνά αδρά λαξευμένες) 

βάσεις στήριξης ξύλινων υποστυλωμάτων, οι οποίες εδράζονταν πάνω ή μέσα στο δάπεδο 

(δωμάτια 3 και 5 της οικίας AVI: Weinberg 1983, 14). Σε μερικές περιπτώσεις οι βάσεις είναι 

τοποθετημένες στο μέσο των υπό στέγαση χώρων (δωμάτιο 3 οικίας A.IV: Weinberg 1983, 

11' δωμάτιο 12 οικίας A.VII: ό.π., 17' δωμάτιο 3 οικίας A.VIII: ό.π., 24), κάποτε στο άκρο των 

δωματίων (δωμάτιο 3 οικίας A.VII: ό.π., 17) ή ακόμα και εφαπτομενικά με πλευρικούς τοίχους 

(δωμάτιο 8 οικίας A.VII: ό.π.). Οι λίθινες αυτές βάσεις κάποτε φέρουν εσοχή στην άνω 

επιφάνεια τους (ό.π.). Σε μια περίπτωση μια πέτρα με οπή στο άνω μέρος βρέθηκε σε 

δεύτερη χρήση στην τοιχοποιία της οικίας A.VIII (0 . 77·., 21). Στο μέσο του δωματίου 3 της 

οικίας A.IV βρέθηκε μια κυλινδρική λίθινη βάση, η οποία φέρει στην άνω επιφάνειά της μία 

ελλειπτικού σχήματος εσοχή 0,155X0,165 μ. που υποδηλώνει τις διαστάσεις του ξύλινου 

υποστυλώματος. Η βάση αυτή δεν ανήκε στην αρχική φάση του κτιρίου, αλλά τοποθετήθηκε 

στη θέση αυτή αργότερα για να ενισχύσει ίσως τη στήριξη της στέγης (ό.π., 11).
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Στη Μάα-Παλαιόκαστρο, στο δωμάτιο 67 του κτιρίου II, παρατηρήθηκαν τρεις επίπεδες 

πλάκες, που πιθανόν να αποτελούσαν βάση ενός κατακόρυφου στηρίγματος της οροφής 

(Karageorghis and Demas 1988, 76). Στην περιοχή 100 ήρθε επίσης στο φως μία οπή 

ορθογώνιου σχήματος 0,08X0,10 μ. και βάθους 0,15 μ. στην οποία πιθανόν να ετοποθετείτο 

ξύλινο υποστύλωμα (ό. π., 26).

Στην Έγκωμη, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα (λίθινες βάσεις, οπές και ίχνη ξύλινων στοιχείων) 

υποδηλώνουν ευρεία χρήση ξύλινων υποστυλωμάτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό οικοδομημάτων. Οπές στήριξης ξύλινων υποστυλωμάτων βρέθηκαν συχνά στον 

κεντρικό άξονα δωματίων (δωμάτιο 107: Dikaios 1969, 25' δωμάτιο 13: ό.π., 210' δωμάτιο 

24: ό.π., 178). Γύρω από την κεντρική εστία της κύριας αίθουσας (δωμάτιο 14) του Ashlar 

Building ήρθαν στο φως τέσσερις θέσεις υποστυλωμάτων (μια λίθινη πλάκα και τρεις οπές), 

τα οποία φαίνεται πως στήριζαν μία υπερύψωση της οροφής {ό.π., 175). Σε μερικές 

περιπτώσεις οι οπές ορίζονταν περιμετρικά από λίθους (δωμάτιο 43: ό.π., 203). Την ύπαρξη 

ξύλινων υποστυλωμάτων στήριξης της οροφής στα δωμάτια 13 {ό.π., 201) και 44 (0.77:,186) 

υποδηλώνει η εύρεση στάκτης στα σημεία τοποθέτησής τους. Ίχνη ενός ξύλινου 

υποστυλώματος από κορμό δένδρου, που εδραζόταν σε μία οπή του εδάφους, βρέθηκε στο 

δωμάτιο 113 (ά  π., 27). Στην άνω επιφάνεια μιας λίθινης πλάκας που ήρθε στο φως στο μέσο 

του δωματίου 42 διακρίνεται, λόγω χρωματικής διαφοροποίησης, ένας κύκλος διαμέτρου 

0,18μ. {ό.π., 204), ενώ στη μεσαία βάση του δωματίου 77 φαίνεται το ίχνος ξύλινου 

υποστυλώματος πλευράς 0 ,16μ. (ό.π., 106). Στην άνω επιφάνεια μιας λίθινης πλάκας του 

υπαίθριου χώρου 64 παρατηρήθηκε μία εσοχή μεγέθους 0,14μ. (ό.π., 178), ενώ η άνω 

επιφάνεια μιας λίθινης βάσης του δωματίου 45 έφερε μία υπερύψωση, διαμέτρου 0,40 μ. 

(ό.π., 194). Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν τις διαστάσεις των ξύλινων υποστυλωμάτων.

Στην Άλασσα-Παλιοταβέρνα, στο κτίριο II, στο δωμάτιο με την κεντρική εστία αναφέρεται από 

τον ανασκαφέα (ανασκαφή 1997) η πιθανή ύπαρξη ξύλινων κιόνων πάνω σε λίθινο 

στυλοβάτη, οι οποίοι μαζί με δύο παραστάδες περιστοίχιζαν την εστία.

Πολύτιμες πληροφορίες για τα ξύλινα κατακόρυφα υποστυλώματα στήριξης των οριζόντιων 

στεγών απορρέουν κυρίως από οπές στο άνω μέρος πελεκητών βάσεων (βλ. Κεφάλαιο 2: 

2.2.5.4.2) που βρέθηκαν στο Kmov-Καθαρή, στο εσωτερικό ναών και τεμενών, καθώς και 

από τα ίχνη των ξύλων που η χρήση τους άφησε στις βάσεις και στα επίκρανα. Ίχνη ενός 

ξύλινου υποστυλώματος, διαμέτρου 0,20 μ., βρέθηκαν στη βάση μιας κοιλότητας στο τέμενος 

Β (Karageorghis and Demas 1985, 60). Στην κάτω επιφάνεια των λίθινων επικράνων του 

τεμένους Β παρατηρείται το αποτύπωμα που άφησε ένα ξύλινο υποστύλωμα, το οποίο 

φαίνεται πως είχε τετράγωνη διατομή, με πλευρά 0,60-0,65 μ. (Callot στο Karageorghis and 

Demas 1985, 199). Στη δυτικότερη βάση του ναού 2 διακρίνεται ένα κυκλικό αποτύπωμα, 

διαμέτρου 0,20 μ. ενός υποστυλώματος (Karageorghis and Demas, 53). Στην άνω επιφάνεια 

της βορειότερης βάσης του δωματίου 16 των βόρειων εργαστηρίων διακρίνεται επίσης, λόγω 

χρωματικής διαφοροποίησης, η θέση τοποθέτησης και το μέγεθος (0,30X0,22 μ.) ενός 

ξύλινου υποστυλώματος (ό.π., 137). Στις οπές του άνω μέρους των βάσεων από πελεκητή 

πέτρα του δωματίου 12 των βόρειων εργαστηρίων, βρέθηκε τεμάχιο γύψου (βλ. Κεφάλαιο 4: 

4.2.1.3) που πιθανόν να είχε χρησιμοποιηθεί για καλύτερη στερέωση στη θέση αυτή ενός
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ξύλινου υποστυλώματος (Karageorghis and Demas 1985, 83). Το μεγάλο μέγεθος (0,74 μ.) 

των οπών στερέωσης των ξύλινων στηριγμάτων στην άνω επιφάνεια των βάσεων του ναού 1 

καθώς και το μεγαλύτερο ακόμα ίχνος (χρωματική διαφοροποίηση) που αυτά άφησαν στη 

λίθινη επιφάνεια των βάσεων (Karageorghis 1976α, εικ. 72), υποδηλώνει πιθανή χρήση 

πολλαπλών και όχι ενός υποστυλώματος. Ο Ο. Callot στη γραφική αναπαράσταση του ναού 

1 απεικονίζει τέσσερα ξύλινα στοιχεία να αποτελούν έναν πεσσό μεγάλης διατομής (Σχ 344).

Από τα ανωτέρω φαίνεται πως για την κατασκευή υποστυλωμάτων στήριξης των οριζόντιων 

δωμάτων χρησιμοποιήθηκαν τόσο φυσικοί κορμοί δένδρων, κυρίως κατά τις πρωιμότερες 

περιόδους, όσο και ξύλινα στοιχεία κυκλικής, ορθογώνιας ή τετράγωνης διατομής. Οι 

διαστάσεις των υποστυλωμάτων κυμαίνονταν συνήθως από 0,05-0,25 μ. Στο Κίτιον οι 

διαστάσεις τους ήταν πολύ μεγαλύτερες (0,65X0,65 μ., 0,30X0,22 μ., 0,74X0,74μ.), αφού 

αυτά αποτελούνταν από πολλαπλούς ξύλινους φορείς.

6.3.2. Τοιχοποιίες με χρήση ξύλινων στοιχείων

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ξύλου στις τοιχοποιίες είναι κάπως περιορισμένες. 

Το ξύλο είτε αποτελούσε το σκελετό ενός τοίχου, η πλήρωση του οποίου γινόταν αρχικά με 

λάσπη και αργότερα με ωμόπλινθους ή πέτρες, είτε είχε απλώς ενισχυτικό ρόλο. Η χρήση του 

ξύλου σε τοιχοποιίες υποδηλώνεται από τις οπές τοποθέτησης των ξύλινων στοιχείων στο 

έδαφος ή στο άνω μέρος των τοιχοποιιών, καθώς και από τα αποτυπώματα φυτικών 

καταλοίπων που διακρίνονται πάνω σε τεμάχια καμένης λάσπης, τα οποία αποτελούσαν 

τμήμα της τοιχοποιίας.

Από κορμούς και κλαδιά δένδρων ήταν κατασκευασμένες οι πρωιμότερες κυκλικές μονάδες 

που ήρθαν στο φως στο νησί. Την ύπαρξή τους υποδηλώνει κυρίως η εύρεση οπών στο 

έδαφος, σε κυκλική διάταξη. Στις περιγραφές των κατασκευών αυτών αναφέρεται η χρήση 

καλαμιών, κλαδιών θάμνων, χόρτων και διαφόρων άλλων φυτικών στοιχείων. Τα 

αρχαιολογικά κατάλοιπα υποδηλώνουν την παρουσία τέτοιων κατασκευών σε οικισμούς της 

Νεολιθικής περιόδου όπως στην Καλαβασό- Τέντα (Todd 1987, 30), στην Καλαβασό στη θέση 

Α και Β (Dikaios and Stewart 1962, 106-107, 133), στο Τρουλλί (ό.π;, 64), στον Αγ. Επίκτητο- 

Βρύση (Peltenburg 1982α, 23), στην Πέτρα του Λιμνίτη (Gjerstad et al. 1934, 3-4, 6), στη 

Σωτήρα- Τετπτές (Dikaios and Stewart 1962, 73, 113), καθώς και σε οικισμούς της 

Χαλκολιθικής περιόδου όπως στην Ερήμη (Dikaios and Stewart 1962, 73), στην Κισσόνεργα- 

Μοσφίλια (Peltenburg et al. 1986, 31), στην Κισσόνεργα-Μυλούδκια (Peltenburg 1981, 29-30, 

εικ. 1), στην ΚαΚαβαοό-Αγιούς (Todd 1985β, 8) και στη Μ ά α - Παλ αιόκαστρο (Thomas στο 

Karageorghis and Demas 1988, 267-269).

Οι κυκλικές αυτές μονάδες φαίνεται πως είχαν συχνά κωνική μορφή. Τα περιμετρικά ξύλινα 

στοιχεία στηρίζονταν συνήθως σε ένα κεντρικό υποστύλωμα (Ερήμη: Dikaios 1936, 10, 23). 

Οι πρώιμες αυτές κατασκευές τοποθετούνταν είτε στο επίπεδο του εδάφους είτε σε 

κοιλότητες (Gjerstad et al. 1934, 6' Thomas στο Karageorghis and Demas 1988, 267-269). H 

ξύλινη κυκλική κατασκευή ετοποθετείτο κατευθείαν στο έδαφος ή πιο σπάνια στηριζόταν σε 

ένα θεμέλιο από λάσπη (Σωτήρα-Τετπτές. Dikaios 1961, 150).
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Στην Γ\αρεκκΚησ\ά-Σκ/λλουρόκαμπος ήρθαν στο φως οπές σε σειρά, οι οποίες όριζαν μια 

κάτοψη τραπεζοειδούς σχήματος. Οι οπές συνδέονταν μεταξύ τους με αύλακες και φαίνεται 

πως προορίζονταν να στηρίξουν κατακόρυφα ξύλινα στοιχεία. Οι μεγαλύτερες είχαν διάμετρο 

0,25-0,30μ. και κάποτε 0,40 μ. (Guilaine eta/. 1995, 20-25, 22 εικ. 7).

Στη Χοιροκοιτία, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα υποδηλώνουν την ύπαρξη διαχωριστικών τοίχων 

μικρού πάχους κατασκευασμένων από καλάμια και λάσπη. Η χρήση καλαμιών 

επιβεβαιώνεται από την παρουσία των αποτυπωμάτων τους σε τεμάχια λάσπης που 

βρέθηκαν στο εσωτερικό κυκλικών μονάδων. Η κοπή των καλαμιών μαρτυρείται από τη 

στιλπνότητα των κερατόλιθων, οι οποίοι φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό 

(Le Brun 1984, 24).

Σχετικά σπάνια παρατηρήθηκε κατά τη Νεολιθική περίοδο χρήση ξύλινων στοιχείων για 

ενίσχυση της τοιχοποιίας. Στον Άγ. Επίκτητο-£?ρίΛ7// ήρθαν στο φως οπές εφαπτομενικά 

στους τοίχους, στις οποίες πιθανόν να βρίσκονταν τοποθετημένα ξύλινα κατακόρυφα στοιχεία 

(Σχ. 346). Σύμφωνα με τον ανασκαφέα, ένας ξύλινος σκελετός αποτελούμενος από κάθετα και 

οριζόντια στοιχεία ενίσχυε την τοιχοποιία (Peltenburg 1972, 5, 7, 10). Ύπαρξη οπών 

εφαπτομενικά με τους τοίχους παρατηρήθηκε και στη Σωτήρα- Τεππές, οι οποίες 

ερμηνεύτηκαν επίσης ως θέσεις τοποθέτησης ξύλινων ενισχυτικών στοιχείων (Dikaios 1961, 

151). Ο G. Thomas (προφορική μαρτυρία) υποστηρίζει πως οι οπές που εμφανίζονται 

εφαπτομενικά στους τοίχους, στο εσωτερικό κυκλικών μονάδων, δημιουργήθηκαν από την 

κατάρρευση των δοκαριών της στέγης και όχι από την τοποθέτηση ενισχυτικού σκελετού. Η 

θεωρία αυτή στηρίζεται στην εμφάνιση τέτοιων οπών κατά τη σκόπιμη κατάρρευση των 

κυκλικών μονάδων που κατασκευάστηκαν πειραματικά στη Λέμπα-ΖΙάκκους.

Περιμετρικά μερικών κυκλικών μονάδων (κατασκευή Β1 στην Κισσόνεργα-Μοσφίλια και 

κατασκευή Β19 στη Λέμπα-/Ιάκκουζ) παρατηρούνται οπές που πιθανόν να διαμόρφωναν 

έναν ελαφρού τύπου ξύλινο τοίχο245 (Thomas 1995, 55). Στην Κισσόνεργα βρέθηκαν και 

άλλοι παρόμοιοι σχηματισμοί, όπως ένα τόξο στα βορειοανατολικά της μονάδας Β2, η 

κατασκευή 142 και η κατασκευή Β375, αποτελούμενη από δεκατρείς οπές τοποθετημένες σε 

δύο ομόκεντρους κύκλους, (ό.π., 56). Παρόμοιες κατασκευές βρέθηκαν και στη Λέμπα- 

Λάκκους. Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρήθηκε η ύπαρξη οπών μακρόστενου σχήματος 

κατά μήκος της περιμέτρου κυκλικών μονάδων (Β18). Η γραμμική τους τοποθέτηση 

υποδηλώνει ίσως κατασκευές με ξύλινο σκελετό, πιθανόν περιφράξεις (Peltenburg et a/. 

1985, 221, εικ. 13' Thomas 1995, 56). Στον ίδιο οικισμό σε έναν υπαίθριο χώρο (που ο 

ανασκαφέας ονομάζει " timber yard") βρέθηκε μεγάλος αριθμός οπών, μερικές από τις οποίες 

φαίνεται πως συνδέονταν επίσης με κάποιο είδος περίφραξης από ξύλινα στοιχεία 

(Peltenburg et a/. 1985, 131, εικ. 36). Στο Μαρή-Αλώνια ήρθαν επίσης στο φως οπές 

τοποθέτησης υποστυλωμάτων, τα οποία ίσως εξυπηρετούσαν τη στήριξη ελαφρού τύπου 

ξύλινων κατασκευών (Frankel and Webb 1996, 59' ό.π. 1992, 33).

245Παρόμοιες αρχιτεκτονικές μορφές βρέθηκαν στη Χοιροκοιτία και την Καλαβασό- Τέντα, οι οποίες 
όμως ήταν κατασκευασμένες από πέτρα (Thomas 1995, 56).
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Στο Κούριον-Παμπούλα, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα υποδηλώνουν πιθανή χρήση ξύλου σε 

μερικές τοιχοποιίες. Μεταξύ των οικιών A.V και A.VI ήρθαν στο φως δύο οπές που περιείχαν 

κάρβουνο και ορίζονταν περιμετρικά με λίθους. Οι οπές αυτές συνδέονταν μεταξύ τους με 

έναν αύλακα, ο οποίος φαίνεται πως προοριζόταν να στηρίξει έναν ξύλινο τοίχο (Weinberg 

1983, 10). Ο βόρειος τοίχος του δωματίου 8 της οικίας I ήταν επίσης πιθανόν 

κατασκευασμένος από ξύλινα στοιχεία. Αυτό υποδηλώνει μια σειρά από έξι οπές που ήρθαν 

στο φως στη θέση αυτή (ό.π., 38). Στην περιοχή Α παρατηρήθηκαν μικρές κοιλότητες στο 

έδαφος, με επένδυση από μικρές πέτρες. Στις οπές αυτές φαίνεται πως στηρίζονταν ξύλινα 

υποστυλώματα, τα οποία αποτελούσαν ίσως το σκελετό μιας τοιχοποιίας (ό.π., 5). Στον 

άξονα του δωματίου 2 της οικίας Ε.ΙΙ ήρθε στο φως μια σειρά από οπές υποστυλωμάτων και 

επίπεδες πέτρες που πιθανόν να στήριζαν μία ελαφρού τύπου κατασκευή (ό.π., 56).

Στην ΠΰΚα-Κοκκινόκρεμμος, στο δωμάτιο 1 βρέθηκε μία εγκοπή στο βράχο, που υποδηλώνει 

τη θέση ενός διαχωριστικού τοίχου από ευτελή υλικά (Karageorghis and Demas 1984, 22). 

Στην Έγκωμη, στην περιοχή III, ο βόρειος τοίχος της αυλής φαίνεται πως ήταν επίσης 

κατασκευασμένος από ξύλινα στοιχεία (Dikaios 1969, 35). Παρόμοιοι διαχωριστικοί τοίχοι 

μικρού πάχους του τύπου αυτού υπήρχαν πιθανόν και στη Νιτοβίκλα (Sjoqvist στο Gjerstad 

etal. 1934, 399).

Στη Μάα-Παλαιόκαστρο ήρθε στο φως μεγάλος αριθμός τεμαχίων ψημένης από πυρκαγιά 

λάσπης με ίχνη καλαμιών και άλλων ξύλινων στοιχείων (Φωτ. 301). Τα τεμάχια αυτά 

υποδηλώνουν την κατασκευή τοίχων με χρήση καλαμιών και κλαδιών συνδεδεμένων μεταξύ 

τους με ένα είδος σχοινιού και επιχρισμένων με λάσπη. Αυτές οι κατασκευές εδράζονταν είτε 

κατευθείαν στο έδαφος (σε ένα στενό αύλακα) είτε σε χαμηλούς λίθινους τοίχους, 

αποτελώντας την ανωδομή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα καλάμια στερεώνονταν σε 

ξύλινους πασσάλους, οι οποίοι τοποθετούνταν σε οπές στο έδαφος (Karageorghis and 

Demas 1988, 30, 97-98, πίν. XXXIII: 7-8).

Την ύπαρξη ξύλινου σκελετού για την κατασκευή και στερέωση της ανωδομής κτιρίων, που 

είχαν βάση από πελεκητή πέτρα, υποδηλώνουν οι οπές που βρέθηκαν στο άνω μέρος των 

ορθοστατών των ναών του Κιτίου (Karageorghis and Demas 1985, 47, 56' βλ. επίσης 

Κεφάλαιο 2: 2.2.3.3). Σύμφωνα με τον Ο. Callot, η κατασκευή της ανωδομής της τοιχοποιίας 

του ναού 1 γινόταν ως εξής: στην άνω επιφάνεια των ορθοστατών τοποθετούνταν οριζόντια 

δοκάρια διατομής 0,32X0,35 μ., τα οποία στηρίζονταν στη θέση τους με ξύλινους συνδέσμους 

τοποθετημένους στις οπές του άνω μέρους των ορθοστατών. Τα δοκάρια αυτά διακόπτονταν 

από κατακόρυφα υποστυλώματα όμοιας διατομής, που στηρίζονταν στους ορθοστάτες με τη 

βοήθεια και πάλι ξύλινων συνδέσμων. Τα οριζόντια και τα κατακόρυφα στοιχεία φαίνεται πως 

συνδέονταν μεταξύ τους επίσης με ξύλινους συνδέσμους. Στο άνω μέρος των κάθετων 

υποστυλωμάτων τοποθετούνταν οριζόντια δοκάρια, πάνω στα οποία στηρίζονταν τα δοκάρια 

της στέγης (Σχ. 347-348). Απαραίτητη ήταν και η τοποθέτηση ενδιάμεσων οριζόντιων 

ενισχυτικών δοκαριών, στη μέση του ύψους των κατακόρυφων υποστυλωμάτων, λόγω του 

μεγάλου ύψους των αιθουσών των ιερών. Τα κατακόρυφα και οριζόντια ξύλινα στοιχεία 

δημιουργούσαν δύο ξύλινα πλαίσια, ένα σε κάθε παρειά της τοιχοποιίας, τα οποία 

συνδέονταν μεταξύ τους με ξύλινους φορείς, εγκάρσια τοποθετημένους στο πάχος του

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 6. Το -ύλο 298

τοίχου. Με τον τρόπο αυτό εδημιουργείτο ένας ξύλινος σκελετός ενίσχυσης της ανωδομής, η 

οποία ήταν από ωμόπλινθους και πολύ σπάνια από πέτρα (Σχ. 348). Η οργάνωση του 

ξύλινου σκελετού διέφερε από τοιχοποιία σε τοιχοποιία. Τα κάθετα υποστυλώματα πολύ 

σπάνια ακολουθούσαν συγκεριμένο ρυθμό - χωρίς όμως αυτό να έχει αισθητικές συνέπειες - 

αφού η ανωδομή εκαλύπτετο με επίχρισμα. Σε μερικές μόνο περιπτώσεις πολύ σημαντικών 

όψεων εμφανίζεται κάπως συμμετρική διάταξη (Callot στο Karageorghis and Demas 1985, 

173-175) (Σχ. 349).

Στην Έγκωμη, οι τέσσερις οπές που παρατηρήθηκαν στο άνω μέρος ενός μονολιθικού 

πεσσού (βλ. Κεφάλαιο 2: 2.2.3.3) φαίνεται πως συνδέονταν με τη στήριξη ενός τετράγωνου 

οριζόντιου ξύλινου πλαισίου, στις εξωτερικές πλευρές του οποίου τοποθετούνταν 

κατακόρυφα ξύλινα στοιχεία που υψώνονταν μέχρι την οροφή (Σχ. 350).246 Επίσης το 

γεγονός ότι στην Έγκωμη, στις ανωδομές από ωμόπλινθους βρέθηκαν οπές τοποθέτησης 

ξύλινων στηριγμάτων ενισχύει τη θεωρία της πιθανής ύπαρξης ενός ξύλινου σκελετού 

στήριξης της ανωδομής (βλ. Κεφάλαιο 3: 3.2.4.1). Τον ίδιο σκοπό φαίνεται πως 

εξυπηρετούσαν και οι οπές που βρέθηκαν στο άνω μέρος ορθοστατών στο Χαλά Σουλτάν 

Τεκκέ (βλ. Κεφάλαιο 2: 2.2.3.3). Ενισχυτικά ξύλινα κατακόρυφα στοιχεία σε τοίχους από 

ωμόπλινθους χρησιμοποιήθηκαν πιθανόν και στο Κο ύ ρ ι ο ν- Παμπούλ α. Σε μια περίπτωση ένα 

ξύλινο υποστύλωμα ενίσχυε τη δυτική γωνία της οικίας E.IV (Weinberg 1983, 55).

Από τα ανωτέρω φαίνεται πως οι οπές που εμφανίζονται στην άνω επιφάνεια των 

ορθοστατών των τοιχοποιιών από πελεκητή πέτρα προορίζονταν να δεχτούν κατά κανόνα 

ξύλινους συνδέσμους, οι οποίοι συνέδεαν το λίθινο τμήμα της τοιχοποιίας με τα ξύλινα 

στοιχεία του σκελετού της ανωδομής. Οι σύνδεσμοι, που ήταν επίσης κατά κανόνα ξύλινοι, 

ήταν ποικίλου μεγέθους ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούσαν. Στις γραφικές 

αναπαραστάσεις του Ο. Callot παρατηρείται η ύπαρξη δύο τύπων συνδέσμων: μικρής 

διατομής και μεγάλου μήκους για στήριξη των οριζόντιων δοκαριών, και μεγάλης διατομής 

αλλά μικρότερου μήκους για στήριξη των κατακόρυφων υποστυλωμάτων (Σχ. 351). Οι ξύλινοι 

σύνδεσμοι φαίνεται πως στερεώνονταν στη θέση τους με τη βοήθεια λιωμένου μολύβδου (βλ. 

Κεφάλαιο 7: 7.2.2).

Την ύπαρξη οριζόντιων δοκαριών στο άνω μέρος της τοιχοποιίας από πελεκητή πέτρα 

υποδηλώνουν επίσης οι εγκοπές που παρατηρήθηκαν κατά μήκος της άνω επιφάνειας των 

ορθοστατών, κυρίως στο Κίτιον ως επίσης και στην Έγκωμη, στην Άλασσα-Παλιοταβέρνα 

κ.α. Οι εγκοπές αυτές προορίζονταν να σταθεροποιήσουν καλύτερα στη θέση τους τα 

οριζόντια δοκάρια που θα συνέδεαν την πελεκητή πέτρα με την ανωδομή από ωμόπλινθους 

(βλ. επίσης Κεφάλαιο 2: 2.2.3.4).

246-r . . .  ,Την κατασκευή αυτή προτείνει στη γραφική αναπαρασταση των πεσσών των ανακτόρων της 
Μινωικής Κρήτης ο J.W. Shaw (1973, 167, 173, 175 εικ.204).

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 6. Το -ύλο 299

6.3.3. Κατασκευή ανοιγμάτων

Ευρεία χρήση ξύλου γινόταν στην κατασκευή των ανοιγμάτων. Ξύλινα φαίνεται πως ήταν 

συνήθως τα ανοιγόμενα φύλλα, τα περιμετρικά πλαίσια καθώς και τα οριζόντια ανώφλια τόσο 

των θυρών όσο και των παραθύρων και σε μερικές περιπτώσεις τα κατώφλια των θυρών.

6.3.3.1. Ξύλινα πλαίσια ανοιγμάτων και ξύλινα ανοιγόμενα φύλλα

Την ύπαρξη ξύλινων ανοιγόμενων φύλλων247 στις θύρες υποδηλώνει η εύρεση στρώματος 

στάκτης μεγάλου πάχους στις θέσεις τοποθέτησής τους (Gjerstad 1926, 41) καθώς και η 

εύρεση υποδοχέων στροφέων στα κατώφλια των ανοιγμάτων (βλ. Κεφάλαιο 2: 2.1.4). 

Αρκετές πληροφορίες για τη μορφή των ξύλινων φύλλων και το μηχανισμό στερέωσής τους 

δίδει και το ομοίωμα ιερού που βρέθηκε στην Κισσόνεργα-/1/οσ(}9//ί/α'. Η εύρεση λίθινων 

υποδοχέων στροφέων υποδηλώνει πως τα ανοιγόμενα φύλλα περιστρέφονταν γύρω από 

έναν κατακόρυφο άξονα. Τα ξύλινα δηλ. φύλλα πρέπει να έφεραν είτε ένα κατακόρυφο 

στήριγμα περιστροφής είτε δύο ξύλινα προεξέχοντα στοιχεία στο άνω και στο κάτω μέρος του 

φύλλου, τα οποία αποτελούσαν τον κατακόρυφο άξονα περιστροφής. Η υποδοχή του κάτω 

στροφέα, που ήταν συνήθως λίθινη, στερεωνόταν στο δάπεδο ή στο κατώφλι. Ο άνω 

στροφέας στηριζόταν στο ανώφλι ή στην κατασκευή της οροφής. Το σύστημα των 

κατακόρυφων στροφέων ήταν πολύ αποτελεσματικό, αφού με τη μέθοδο αυτή δεν ασκούνταν 

επιπλέον δυνάμεις στο ξύλινο πλαίσιο όπως συνέβαινε με τους μεταγενέστερους οριζόντιους 

στροφείς. Η ύπαρξη ξύλινου πλαισίου στην περίπτωση των κατακόρυφων στροφέων δεν 

ήταν απαραίτητη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι θύρες ήταν μικρού μεγέθους και έφεραν ένα ανοιγόμενο 

φύλλο. Σε ελάχιστες περιπτώσεις τα αρχαιολογικά στοιχεία υποδηλώνουν ύπαρξη 

μνημειωδών διπλών θυρών (με δύο ανοιγόμενα φύλλα), ιδιαίτερα σε εισόδους αυλών και 

σημαντικών κτιρίων. Τέτοια παραδείγματα ήρθαν στο φως στο Κοΰρ\ο\ι-Παμπούλα (Weinberg 

1983, 56), στο Δάλι->1//7Τ£νΪ£>σ/7 (Gjerstad et al. 1935, 516), στους Νικολήδες (Gjerstad 1926, 

41), στην Έγκωμη (Dikaios 1969, 113), στο Κίτιον (Σχ. 352-353), στην ΠύΚα-Κοκκινόκρεμμος 

(Karageorghis and Demas 1984, 7) κ.α.

Πληροφορίες για την πιθανή ύπαρξη ξύλινων πλαισίων θυρών απορρέουν από τη στάκτη 

που βρέθηκε στις θέσεις τοποθέτησής τους, από τα ίχνη που η χρήση τους άφησε στις 

τοιχοποιίες, καθώς και από τις οπές στήριξης τους στην κατασκευή. Οι οπές που βρέθηκαν 

στο άνω μέρος της παραστάδας της εισόδου στο Ashlar Building και της εισόδου του 

Batiment aux Orthostates της Έγκωμης (βλ. Κεφάλαιο 2: 2.2.3.3) ίσως εξυπηρετούσαν τη 

στήριξη ξύλινων πλαισίων.

247Στις αναπαραστάσεις των κυκλικών οικιών στη Λέμπα-/!άκκους, τα ξύλινα φύλλα των παραθύρων 
και των θυρών αποτελούνται από κατακόρυφα σανίδια (Φωτ. 302), τα οποία συνδέονται με τη βοήθεια 
οριζόντιων ξύλινων στοιχείων (Thomas 1995, 98). Στις γραφικές αναπαραστάσεις των αμυντικών 
οικοδομημάτων στο Δάλ\-Αμπελερή και στους Νικολήδες, οι θύρες έχουν επίσης ξύλινα φύλλα από 
σανίδια (Σχ. 55, 59, 60). Η μορφή των ξύλινων φύλλων στηρίζεται κυρίως σε παρόμοιες κατασκευές 
της λαϊκής αρχιτεκτονικής (βλ. 6.4).
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Ίχνη ξύλινων πλαισίων θυρών βρέθηκαν στην Καλαβασό- Τέντα, στον Άγ. Επίκτητο-βρ^σ// 

(Peltenburg 1982α, 26), στους Νικολήδες (Gjerstad 1926, 41), στο Κούριον-Παμπούλα 

(Weinberg 1983, 12, 56), στο Μαρώ\ι\-Βούρνες (Cadogan 1983, 161, πίν. XXIV:7) κ.α. Στην 

Καλαβασό-Τέντα, τα ξύλινα πλαίσια του θυρώματος της κυκλικής μονάδας S.91 

τοποθετήθηκαν μετά από την κάλυψη των παραστάδων με ένα αρχικό στρώμα επιχρίσματος. 

Το δεύτερο στρώμα επιχρίσματος επεκτεινόταν μέχρι τη θέση όπου ήταν τοποθετημένο το 

ξύλινο πλαίσιο. Αυτό υποδηλώνει πως οι παραστάδες του ανοίγματος καλύφθηκαν με 

επίχρισμα μετά την τοποθέτηση του ξύλινου πλαισίου (Todd 1987, 151).

Την ύπαρξη ξύλινων πλαισίων θυρών υποδηλώνουν επίσης οι οπές σε κατώφλια από πέτρα 

ή λάσπη. Οι οπές αυτές προορίζονταν να δεχτούν είτε ξύλινα πλαίσια είτε ξύλινους στροφείς 

θυρών. Οπές σε κατώφλια από πηλό πιθανόν για στήριξη πλαισίων παρατηρήθηκαν στην 

Πέτρα του Λιμνίτη (Gjerstad et al. 1934, 3), στην Ερήμη (Dikaios 1936, 22), στη Σωτήρα- 

Καμινούδκια (Swiny 1985α, 118), στην Αλάμπρα-Μούττες (Coleman et a i 1996, 29), στην 

Χ\ύλα-Κοκκινόκρεμμος (Karageorghis and Demas 1984, 8, 9), στην Έγκωμη (Dikaios 1969, 

138) κ.α. Στην τελευταία θέση οι οπές είχαν μέγεθος 0,20-0,23 μ. και ορίζονταν από βότσαλα. 

Οπές σε κατώφλια από πελεκητή πέτρα, που στήριζαν ξύλινα πλαίσια, ήρθαν στο φως στα 

Κούκλια-Παλαίπαφος, στο Κπιον-Καθαρή και στην Έγκωμη (βλ. Κεφάλαιο 2: 2.2.5.2.3).

Σε μερικές περιπτώσεις τα ανοιγόμενα φύλλα πιθανόν να στηρίζονταν κατευθείαν στο λίθινο 

τμήμα της τοιχοποιίας χωρίς χρήση πλαισίων. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιήθηκε και στις 

αναπαραστάσεις των κυκλικών μονάδων στη Αζμπα-Λάκκους (Peltenburg et a l 1989, 39) 

(Φωτ. 302). Οι εγκοπές επίσης που παρατηρήθηκαν συχνά στις τοιχοποιίες από πελεκητή 

πέτρα στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, στην Καλαβααό-Άγ. Δημήτριος, στην Έγκωμη και στο Κίτιον 

(βλ. Κεφάλαιο 2: 2.2.5.2.1) δεν καθιστούσαν αναγκαία την ύπαρξη ξύλινων πλαισίων, αφού 

δημιουργούσαν την κατάλληλη εσοχή στερέωσης των ξύλινων φύλλων κατευθείαν στη λίθινη 

τοιχοποιία.

Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες που σχετίζονται με τα παράθυρα είναι πολύ περιορισμένες.248 

Πιθανόν να είχαν ξύλινα ανοιγόμενα φύλλα, παρόμοια με αυτά των θυρών, εξοπλισμένα με 

παρόμοιους μηχανισμούς (στροφείς). Η σύντομη περιγραφή (από τον ανασκαφέα) των 

παραθύρων της κύριας όψης του B&timent 18 της Έγκωμης, που αποτελεί μία από τις 

ελάχιστες περιπτώσεις διατήρησης παραθύρων σε τοιχοποιία από πελεκητή πέτρα, δε δίδει 

επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την ξύλινη κατασκευή τους.

248 Μερικές επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την πιθανή μορφή των ανοιγμάτων απορρέουν από την 
πελεκητή πέτρα με τετράγωνα ανάγλυφα μοτίβα (Σχ. 183) που βρέθηκε στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ αν 
δεχτούμε ότι αυτό αποτελούσε ομοίωμα οικίας, καθώς και από το λίθινο τεμάχιο που ήταν 
τοποθετημένο πάνω στον ιερό βωμό στη Μύρτου-/7/7̂ σ<5£·ς·(Σχ. 184). Οι τετράγωνες εσοχές, που ίσως 
παρίσταναν παράθυρα, είχαν βαθμιδωτή μορφή. Σε μερικές τετράγωνες εσοχές, παρατηρείται η 
ύπαρξη οριζόντιων στοιχείων (Hult στο Astrom etal. 1977, 150-157).
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6.3.3.2. -ύλινα ανώφλια και κατώφλια

Ξύλινα ήταν συχνά τα ανώφλια των ανοιγμάτων (παράθυρα και θύρες) και των μικρών 

κογχών των τοιχοποιιών και σε μερικές περιπτώσεις τα κατώφλια των θυρών. Δυστυχώς, 

λόγω της διατήρησης των τοίχων σε μικρό σχετικά ύψος, οι πληροφορίες που σχετίζονται με 

την ακριβή μορφή των ανωφλίων τόσο των παραθύρων όσο και των θυρών είναι ελάχιστες.

Μερικά στοιχεία σχετικά με τη μορφή των ξύλινων ανωφλίων απορρέουν από τα 

αποτυπώματα που αυτά άφησαν σε τοιχοποιίες από λίθους ή λάσπη. Στη Χοιροκοιτία, σε ένα 

παράθυρο της κυκλικής μονάδας III, διατηρήθηκε το αποτύπωμα ενός ξύλινου ανωφλιού 

πάχους 0,05 μ. Στο άνω μέρος μιας κόγχης στην κυκλική μονάδαΧν(ΙΙ) διακρίνεται επίσης το 

ίχνος ενός ανωφλιού ημικυκλικής πιθανόν διατομής, πάχους 0,09 μ. (Dikaios 1953, 47, 89, 

201' Le Brun 1984, 24, 27-28).

Ξύλινα ήταν επίσης τα ανώφλια που γεφύρωναν τα ανοίγματα των οικοδομημάτων από 

πελεκητή πέτρα. Αυτό απορρέει κυρίως από τα στοιχεία που προέκυψαν από τη μελέτη της 

αρχιτεκτονικής των ναών του Κιτίου. Σύμφωνα με την αναπαραστάση του Ο. Callot 

(Karageorghis and Demas 1985, 177), συμμετρικά του προπύλου της ανατολικής εισόδου του 

ναού 1 ήταν τοποθετημένα διπλά κατακόρυφα υποστυλώματα, που στήριζαν ένα διπλό 

οριζόντιο ξύλινο ανώφλι.

Την ύπαρξη ξύλινων κατωφλίων υποδηλώνει η εύρεση εσοχών και συχνά μεγάλης 

ποσότητας στάκτης στις θέσεις όπου ήταν τοποθετημένα. Τέτοια παραδείγματα ήρθαν στο 

φως στο Κούρ\ο\ι-Παμπούλα, στην Καλαβασό-'/Ι)/. Δημήτριος,; στην Έγκωμη κ.α. Στο 

Κο ύ ρ ι ο ν- Παμπούλ α, στην οικία A.IV, προσδιορίστηκαν οι διαστάσεις του ξύλινου κατωφλιού 

της θύρας μεταξύ των δωματίων 1 και 3. Το ξύλινο κατώφλι είχε πλάτος 0,15 μ. και πάχος 

0,08 μ. (Weinberg 1983, 8, 56). Στην Καλαβασό-'/!)/. Δημήτριος, στα ανοίγματα μερικών 

θυρών κυρίως του κτιρίου X, παρατηρήθηκαν μικρά τεμάχια πελεκητής πέτρας που φαίνεται 

πως στήριζαν ξύλινα κατώφλια, η ύπαρξη των οποίων ενισχύεται από την εύρεση μεγάλης 

ποσότητας κάρβουνων στις θέσεις αυτές (South 1984β, 19-21, πίν. ΙΙΙ:5). Ξύλινα κατώφλια 

παρατηρήθηκαν και στην Έγκωμη (BUtiment 18: Schaeffer 1952, 246). Οι εγκοπές στο κάτω 

μέρος των λίθινων παραστάδων του ανοίγματος της θύρας μεταξύ των δωματίων 7 και 8 της 

περιοχής I της Έγκωμης φαίνεται πως προορίζονταν να δεχτούν έναν ξύλινο κατώφλι 

ορθογώνιας διατομής και πάχους 0,18 μ., που θα ετοποθετείτο πάνω σε ένα λίθινο κατώφλι 

(Dikaios 1969, 181).

6.3.4. Άλλες κατασκευές από ξύλο

Εκτός από τις στέγες, τις τοιχοποιίες και τα ανοίγματα, χρήση ξύλου παρατηρείται και σε 

άλλες κατασκευές όπως σε δάπεδα, κλίμακες, ράφια και θρανία.
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6.3.4.1. Κατασκευή ξύλινων δαπέδων

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την ύπαρξη ξύλινων δαπέδων είναι ελάχιστες. Στην 

Καλαβασό- Τέντα στο εσωτερικό μιας κυκλικής μονάδας μικρού μεγέθους παρατηρείται 

περιμετρική τοποθέτηση μεγάλων λίθων, πιθανόν για τη στήριξη μιας υπερυψωμένης ξύλινης 

κατασκευής (Todd 1987, 43, 102). Την ύπαρξη υπερυψωμένης κατασκευής υποδεικνύει και η 

διακοπή του επιχρίσματος των τοίχων στο ύψος του πιθανού ξύλινου δαπέδου. Στη 

Χοιροκοιτία, στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των δύο πεσσών της κυκλικής μονάδας S.117, 

παρατηρήθηκε μία υπερυψωμένη κατασκευή, που έφερε φυτικά αποτυπώματα τα οποία 

πιθανόν να προέρχονταν από ψάθα (Le Brun 1989, 33). Στον Άγ. Επίκτητο-Βρύση στο 

δάπεδο κυκλικών μονάδων ήρθαν στο φως τεμάχια επιχρίσματος που έφεραν ίχνη φυτικών 

καταλοίπων από καλάμια ή ψάθα (Peltenburg 1972, 7' ό.π. 1982β, 28, 42).

6.3.4.2. Κατασκευή ξύλινων κλιμάκων

Η ύπαρξη ξύλινων κλιμάκων μαρτυρείται από την εύρεση της λίθινης βάσης ή του 

χαμηλότερου λίθινου τμήματός τους,249 από τη γενική διάταξη της τοιχοποιίας που όριζε το 

χώρο που αυτές καταλάμβαναν, από τις οπές των κατακόρυφων στηριγμάτων της ξύλινης 

κουπαστής και από τη μεγάλη ποσότητα στάκτης που βρέθηκε στις θέσεις αυτές (Νικολήδες: 

Gjerstad 1926, 41' Μάα-Παλαιόκαστρο: Karageorghis and Demas 1988, 22). Στενόμακροι 

διάδρομοι, οι οποίοι φαίνεται πως συνδέονταν με την ύπαρξη κλιμάκων, παρατηρούνται 

στους Νικολήδες (Gjerstad 1926, 40), στο Ν\αρώΜ\-Βούρνες (δωμάτια 16-17: Σχ. 148), στην 

Έγκωμη κ.α.

Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα έδειξαν πως οι κλίμακες ανόδου σε δεύτερο όροφο ή σε οριζόντια 

δώματα είτε ήταν εξολοκλήρου ξύλινες είτε είχαν το ανώτερο τους τμήμα ξύλινο, ενώ οι 

βαθμίδες ανόδου που γεφύρωναν μικρές διαφορές ύψους μεταξύ δωματίων ή μεταξύ 

δωματίων και υπαίθριων χώρων, σε μερικές μόνο περιπτώσεις έφεραν ξύλινα σκαλοπάτια 

(Wright 1992α, 491' Sjoqvist στο Gjerstad et al. 1934, 388). Οι κλίμακες ανόδου σε 

μεσοπατώματα φαίνεται πως ήταν κινητές. Παρόλο που δε βρέθηκαν ίχνη τους, η ύπαρξή 

τους ήταν απαραίτητη για την άνοδο στα πατάρια, τα οποία φαίνεται πως υπήρχαν στο 

εσωτερικό των κυκλικών μονάδων της Νεολιθικής περιόδου (Σχ. 16).

Πολύ συχνή ήταν η ύπαρξη κλιμάκων σε τείχη και αμυντικά έργα, όπως, για παράδειγμα, 

στους Νικολήδες, στη Νιτοβίκλα, στο ΔάΚ\-Αμπελερή και στην Έγκωμη. Στους Νικολήδες 

γίνεται αναφορά σε ύπαρξη ξύλινων κλιμάκων στον ενδιάμεσο χώρο δύο τοίχων από 

αργολιθοδομή (Gjerstad 1926, 39-41, εικ. 5). Στη γραφική αναπαράσταση του αμυντικού 

φρουρίου της Νιτοβίκλας διακρίνεται η ύπαρξη τόσο κινητών όσο και ακίνητων ξύλινων 

κλιμάκων για άνοδο των αμυνόμενων στα οριζόντια δώματα (Σχ. 354). Το κατώτερο τμήμα 

των ακίνητων ξύλινων κλιμάκων ήταν λίθινο (Sjoqvist στο Gjerstad et al. 1934, 396-398, 402-

249Η λίθινη κατασκευή του χαμηλότερου τμήματος των ξύλινων σκαλών ανόδου εξασφάλιζε μεγαλύτερη 
σταθερότητα στην κατασκευή και παράλληλα προστασία του ξύλινου τμήματος από την υγρασία.

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 6. Το -ύλο 303

403). Ύπαρξη ξύλινων κινητών κλιμάκων, που εξυπηρετούσαν τον ίδιο σκοπό, 

παρατηρούνται και στη γραφική αναπαράσταση της ακρόπολης στο ΔάΚ\-Αμπελερή (Σχ. 60) 

και του φρουρίου στους Νικολήδες (Σχ. 55).

Στο Κούρ\ον-Παμπούλα, στην οικία A.VI, στο δωμάτιο 5, ήρθαν στο φως λίθινες βαθμίδες 

ανόδου, που φαίνεται πως αποτελούσαν την αρχή μιας ξύλινης κλίμακας, η οποία στηριζόταν 

σε δοκάρια. Εφαπτομενικά με την κατασκευή αυτή βρέθηκε μία ορθογώνια λίθινη βάση, με 

οπή (0,11X0,15 μ.) στο άνω μέρος, στην οποία πιθανόν να ήταν τοποθετημένο ένα 

κατακόρυφο υποστύλωμα για ενίσχυση της στήριξης της σκάλας (Weinberg 1983, 21). 

Ξύλινες κλίμακες πιθανόν να υπήρχαν και στα δωμάτια 1 και 4 των οικών Ε.Ill και E.IV 

αντίστοιχα (ό.π., 56).

Στην Πύλα-Κοκκινόκρεμμος, νότια της εισόδου του δωματίου 7, παρατηρήθηκαν δύο 

κοιλώματα σκαμμένα στο βράχο. Το βόρειο ήταν ορθογώνιο με μικρό βάθος και είχε 

διεύθυνση κάθετη στο δυτικό τοίχο, ενώ το νότιο είχε ελλειπτικό σχήμα. Τα κοιλώματα αυτά 

πιθανόν να συνδέονταν με μια ξύλινη κλίμακα που εξασφάλιζε την άνοδο στο οριζόντιο δώμα 

του ισογείου (Karageorghis θηά Demas 1984, 8).

Στην Έγκωμη, στην περιοχή III, ο γωνιακός τοίχος που όριζε το δωμάτιο 13Α, μέσα στο 

δωμάτιο 13, φαίνεται να συνδέεται με μια ξύλινη κλίμακα, που αποτελούσε ίσως συνέχεια μιας 

λίθινης και οδηγούσε σε ένα δεύτερο όροφο (Dikaios 1969, 47). Αν η ερμηνεία αυτή είναι 

ορθή, τότε οι μικρές κοιλότητες που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο θα εξυπηρετούσαν την 

τοποθέτηση ξύλινων υποστυλωμάτων της κλίμακας. Οι αργοί λίθοι που παρατηρήθηκαν στις 

κοιλότητες φαίνεται πως στερέωναν στη θέση τους τα κάθετα υποστυλώματα (ό.π., 54). 

Υποδοχές ξύλινων στηριγμάτων των κλιμάκων παρατηρήθηκαν και μεταξύ του πρώτου 

σκαλοπατιού και του γειτνιάζοντα τοίχου της κλίμακας ανόδου στο δωμάτιο 36 (ό.π., 206). 

Οπές για κάθετα ξύλινα στηρίγματα εμφανίζονται εκατέρωθεν της δεύτερης βαθμίδας ανόδου 

της κλίμακας που βρέθηκε στο χώρο των δωματίων 107 και 112 (ό.π., 25). Ξύλινη κλίμακα 

πιθανόν να υπήρχε και στο δωμάτιο 30, όπου ήρθε στο φως το κατώτερο λίθινο της τμήμα 

(ό.π., 60). Τη στήριξη ξύλινων κλιμάκων φαίνεται πως εξυπηρετούσε η διάταξη των τοίχων 

στο δωμάτιο 13 (ό.π., 47) και 58 (ό.π., 52), οι δύο παράλληλοι τοίχοι που βρέθηκαν στην 

κεντρική αυλή του συγκροτήματος (ό.π., 152, πίν. 258) στην περιοχή III και οι τοίχοι μεταξύ 

των δωματίων 126 και 126Α της ανατολικής πτέρυγας στην περιοχή I (ό.π., 156).

6.3.4.3. Ξύλινα ράφια, θρανία και άλλες κατασκευές

Από ξύλο φαίνεται πως ήταν συχνά κατασκευασμένα ράφια, τα οποία στηρίζονταν σε κάποιο 

ύψος σε τοιχοποιίες (Καλοψίδα: δωμάτιο 5: Gjerstad 1926, 35), και σε ορισμένες περιπτώσεις 

θρανία (Έγκωμη: δωμάτιο 77: Dikaios 1969, 106) ή μερικές άλλες κατασκευές τοποθέτησης 

εξοπλισμού (Κίτιον-Καθαρή: Karageorghis and Demas 1985, 59, 105, 111).

Ύπαρξη σανιδιών ξύλου παρατηρήθηκε στη Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου. Τα σανίδια ήταν 

ευθύγραμμα, μεγάλου μήκους, και χρησιμοποιήθηκαν ως καύσιμη ύλη στην κάμινο F12. Τα
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ξύλινα αυτά τεμάχια πρέπει να είχαν διαφορετικό αρχικό οικοδομικό ρόλο (Vermeule and 

Wolsky 1990, 38).

Τεμάχια ξύλου βρέθηκαν και σε ένα πηγάδι στο δωμάτιο 41 της περιοχής III στην Έγκωμη, τα 

οποία φαίνεται πως ανήκαν στην κατασκευή του μηχανισμού ανόδου του νερού. Στο στόμιο 

του πηγαδιού παρατηρήθηκαν δύο εγκοπές, μια σε κάθε πλευρά του ανοίγματος, για 

τοποθέτηση ξύλινων κατακόρυφων στοιχείων στήριξης ενός οριζόντιου άξονα, που 

αποτελούσε τμήμα του αλακατιού (Dikaios 1969, 138).

6.4. Συμπεράσματα - Συγκριτική θεώρηση

Η χρήση του ξύλου στην αρχιτεκτονική της Κύπρου από την Προϊστορική περίοδο μέχρι και 

πρόσφατα στη λαϊκή αρχιτεκτονική είναι ευρεία. Το ξύλο χρησιμοποιήθηκε τόσο στη φυσική 

του μορφή, χωρίς δηλ. καμιά επεξεργασία όσο και κατόπιν πελέκησης σε τετράγωνη ή 

ορθογώνια διατομή.

Τα κυριότερα είδη ξύλου που χρησιμοποιήθηκαν στην οικοδομική κατά την Προϊστορία και 

εξακολούθησαν να χρησιμοποιούνται μέχρι πρόσφατα ήταν η πεύκη, το κυπαρίσσι, ο 

αόρατος και η δρυς. Το ξύλο της πεύκης φαίνεται πως ήταν ανέκαθεν το πιο ευρέως 

διαδομένο είδος ξυλείας και εχρησιμοποιείτο σε φέρουσες κατασκευές κυρίως στεγών, ως 

επίσης και σε τοιχοποιίες, λόγω της αφθονίας του και της μεγάλης του αντοχής. Ιδιαίτερη 

διάδοση είχε και το κυπαρίσσι, το ξύλο του οποίου είχε ανθεκτικότητα και μεγάλη διάρκεια 

ζωής. Από τα πλατύφυλλα δένδρα, σημαντική ξυλεία για την οικοδομική πρόσφερε ίσως η 

δρυς (κατασκευή δοκαριών και υποστυλωμάτων) και η λεύκη. Το ξύλο μερικών άλλων 

δένδρων όπως η ελιά, η χαρουπιά και η αμυγδαλιά φαίνεται πως είχαν πιο περιορισμένη 

οικοδομική χρήση και ίσως χρησιμοποιήθηκαν σε δευτερεύουσες κατασκευές (υποστυλώματα 

μικρού μεγέθους). Διάφορα είδη θάμνων όπως η φτερικιά, ο σκλήδρος, η φιστικιά, η μυρτιά, η 

τριμιθιά καθώς και η άμπελος πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν στις κατασκευές των στεγών για 

τη διαμόρφωση ενός στρώματος πάνω από τα δοκάρια. Παρόμοια είδη χρησιμοποιήθηκαν για 

τον ίδιο σκοπό και πρόσφατα στη λαϊκή αρχιτεκτονική.

Οι τοίχοι που κατασκευάζονταν από ξύλινους πασσάλους και ελαφριά μορφή πλέγματος, με ή 

χωρίς επίχρισμα από λάσπη για στεγανοποίηση, ήταν οι απλούστεροι από κατασκευαστική 

άποψη και πιθανόν οι πρωιμότεροι τοίχοι που εμφανίστηκαν στο νησί. Οι πάσσαλοι ήταν είτε 

κάθετα τοποθετημένοι είτε, συχνότερα, υπό κλίση και δημιουργούσαν μια κωνική κατασκευή. 

Αποτελούσαν δηλ. τόσο την τοιχοποιία όσο και τη στέγαση των πρωιμότερων κατασκευών. 

Παρόμοιες οικίες με χρήση ξύλου και άλλων ευτελών υλικών παρατηρήθηκαν τόσο στο χώρο 

του Αιγαίου όσο και στη Συροπαλαιστίνη από τις πρωιμότερες περιόδους (Bar-Yosef 1992, 

33 εικ. 3' Μπούρας 1980, 107).

Αργότερα, με την επικράτηση των συμπαγών κατασκευών από ωμόπλινθους και 

αργολιθοδομή, το ξύλο χρησιμοποιήθηκε στις τοιχοποιίες για ενισχυτικούς σκοπούς και

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Κεφάλαιο 6. Το -ύλο 305

σταθερότητα, συχνά ως ξύλινο πλαίσιο ή ως ξυλοδεσιά (τοποθέτηση ξύλινων οριζόντιων 

στοιχείων κατά μήκος της τοιχοποιίας).250

Ξύλινα ενισχυτικά στοιχεία σε τοιχοποιίες εμφανίζονται συχνά κατά την Προϊστορική περίοδο 

και σε άλλους πολιτισμούς της Ανατολής (Συροπαλαιστίνη και Ανατολία: Wright 1985, 364) και 

του Αιγαίου. Στη μινωική Κρήτη παρατηρείται παρόμοια χρήση ξύλινου σκελετού με 

ασύμμετρη διάταξη των κατακόρυφων υποστυλωμάτων (όπως στους ναούς του Κιτίου). 

Σύμφωνα με τον J.W. Shaw (1973, 143-144), στην Κρήτη η τεχνική αυτή ξεκίνησε από την 

πρώιμη εποχή των παλατιών σε ανωδομές από ωμόπλινθους και μεταφέρθηκε αργότερα 

κατά την εποχή των τελευταίων παλατιών σε τοιχοποιίες από αργολιθοδομή και σπανιότερα 

από πελεκητή πέτρα. Ο J.W. Graham (1987, 150) αναφέρει πως σκοπός της χρήσης του 

ξύλου στις τοιχοποιίες ήταν η δημουργία ενός πλαισίου που συνέδεε τα υπόλοιπα υλικά και 

έδιδε στην τοιχοποιία ελαστικότητα για απορρόφηση των ταλαντώσεων των σεισμών, οι 

οποίοι ήταν συνηθισμένοι στην περιοχή. Τέτοιες τοιχοποιίες παρατηρήθηκαν στη Φαιστό, 

στην Κνωσό, στην Αγ. Τριάδα, στα Μάλια, στη Ζάκρο κ.α. (Shaw 1973, 139-149).

Παρόμοιες κατασκευές εμφανίζονται και στα μυκηναϊκά κέντρα, όπου παρατηρήθηκε επίσης 

χρήση ξύλινων στοιχείων σε ανωδομές, κυρίως από ωμόπλινθους. Το ξύλινο πλαίσιο 

αποτελείτο από δοκάρια οριζόντια τοποθετημένα κατά μήκος των δύο παρειών του τοίχου και 

από κατακόρυφα ξύλινα στηρίγματα. Τα δημιουργούμενα πλαίσια των δύο παρειών του 

τοίχου συνδέονταν μεταξύ τους με μια σειρά εγκάρσια τοποθετημένων δοκαριών, που 

διαπερνούσαν το πάχος των τοίχων. Η πρώτη σειρά των οριζόντιων δοκαριών αγκυρωνόταν 

στο άνω μέρος της λίθινης τοιχοποιίας με παρόμοιες μεθόδους (με τη βοήθεα οπών) όπως 

στα κυπριακά παραδείγματα (Shear 1968, 441).

Στο χώρο της Ουγκαρίτ παρατηρείται επίσης ευρεία χρήση πλαισίων από ξύλινα οριζόντια και 

κατακόρυφα στοιχεία, σε διάταξη παρόμοια με τα κυπριακά παράλληλό τους. Στην 

περίπτωση αυτή η ανωδομή ήταν πάντοτε από αργολιθοδομή, τοποθετημένη πάνω σε μια 

βάση από πελεκητή πέτρα (Callot 1983, 57 εικ. 29' ό.π. 1994, 123, 318 εικ. 173, 258).

Χρήση ξυλοδεσιών (σενάζ) και ξύλινων πλαισίων παρατηρείται και στη λαϊκή αρχιτεκτονική. Η 

δημιουργία ξύλινου σκελετού παρατηρείται κυρίως στις τοιχοποιίες του άνω ορόφου και σε 

δευτερεύοντες τοίχους μικρού σχετικά πάχους. Ως υλικό πλήρωσης χρησιμοποιείται η 

αργολιθοδομή, η λάσπη ή η γύψος (Παπαχαραλάμους 1968, 10). Στη λαϊκή αρχιτεκτονική, 

στην κατασκευή συνήθως εσωτερικών τοίχων μικρού πάχους ή φρακτών αυλών, 

παρατηρείται χρήση καλαμιών παράλληλα συνδεδεμένων μεταξύ τους. Τα κενά τα γέμιζαν με 

λάσπη ή συχνότερα με γύψο (lonas 1988, 148' Παπαχαραλάμπους 1968, 148). Η κατασκευή 

αυτή ομοιάζει πολύ με τις τοιχοποιίες που βρέθηκαν κυρίως στη Μάα-Παλαιόκαστρο, όπου 

όμως ως συνδετικό χρησιμοποιήθηκε πάντοτε ο πηλός.

250 *  ·  ·  · ,Αναφορα σε ύπαρξη ξυλοδεσιών κάνει και ο Βιτρούβιος (1.5.3).
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Τη σημαντικότερη χρήση του ξύλου αποτελεί η κατασκευή των οριζόντιων δωμάτων των 

ποικίλων οικοδομημάτων. Η μέθοδος κατασκευής δωμάτων με δοκάρια, κλαδιά, καλάμια και 

άργιλο, που παρατηρήθηκε στο νησί από τη Νεολιθική περίοδο ήταν πολύ διαδομένη κατά 

την Προϊστορική περίοδο στη Συροπαλαιστίνη (Wright 1985, 364' Netzer 1992, 24-25) και στο 

Αιγαίο (Shaw 1973, 153 εικ. 185' Shear 1968, 451) και εμφανίζεται μέχρι πρόσφατα στη λαϊκή 

αρχιτεκτονική σε οικισμούς κυρίως των πεδιάδων. Τα οριζόντια δώματα με μικρή κλίση για τη 

ροή των νερών της βροχής επικράτησαν διαμέσου των αιώνων γιατί δημιουργούσαν 

πρόσθετο χώρο, ο οποίος εχρησιμοποιείτο για ποικίλες αγροτικές δραστηριότητες. Τα 

δώματα κατασκευάζονταν επίσης εύκολα με τη χρήση διαθέσιμων υλικών (ξύλο και αργιλικό 

χώμα) (Παπαχαραλάμπους 1968, 4).

Στη λαϊκή αρχιτεκτονική, στην κατασκευή οριζόντιων δωμάτων χρησιμοποιήθηκε η ίδια 

βασικά μέθοδος με αυτή των Προϊστορικών χρόνων. Για τη στέγαση ενός στενού δωματίου, 

το άνοιγμα γεφυρωνόταν με μια σειρά δοκαριών (βολ/τζ/ά) που τοποθετούνταν σε μικρές 

αποστάσεις μεταξύ τους. Όταν τα διαθέσιμα δοκάρια ήταν ποικίλου μήκους, παρατηρήθηκε 

διαγώνια τοποθέτηση των δοκαριών μικρού μήκους στις άκρες των δωματίων (lonas 1988, 

156). Όταν το δωμάτιο είχε μεγάλο πλάτος, μια σειρά κατακόρυφων υποστυλωμάτων στήριζε 

ένα κύριο δοκάρι τοποθετημένο στον κατά μήκος του άξονα και πάνω σε αυτό εδράζονταν τα 

βολίτζια. Πάνω από τα βολίτζιακαι εγκάρσια προς αυτά τοποθετούνταν συνήθως καλάμια. Τα 

κενά μεταξύ των καλαμιών γεμίζονταν με κλαδιά θάμνων και άλλα ξερά χόρτα που 

δημιουργούσαν ένα παχύ στρώμα. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχαν διαθέσιμα καλάμια, το 

άνω στρώμα της κατασκευής αποτελούσαν μικρά κλαδιά θάμνων και χόρτα. Πολύ συχνά 

πάνω από τα δοκάρια τοποθετούνταν χόρτα ή φύκια. Τέλος η όλη κατασκευή καλυπτόταν με 

λάσπη (Παπαχαραλάμπους 1968, 10-12' Σίνος 1976, 83) (βλ. επίσης Κεφάλαιο 4: 4.5.3).

Χρήση ξύλινων υποστυλωμάτων για εξασφάλιση ενδιάμεσης στήριξης των μεγάλων δοκαριών 

των οριζόντιων δωμάτων καθώς και των στοών (ηλιακών) παρατηρείται ευρέως στη λαϊκή 

αρχιτεκτονική. Η τοποθέτηση των ξύλινων στηριγμάτων, σχεδόν κατά κανόνα σε λίθινες 

βάσεις, που παρατηρήθηκε τόσο κατά την Προϊστορική περίοδο όσο και στη λαϊκή 

αρχιτεκτονική αποσκοπούσε σίγουρα στην εξασφάλιση της προστασίας του ξύλου από την 

ανερχόμενη υγρασία (Σίνος 1976, 86). Λίθινο ήταν επίσης - για τους ίδιους λόγους - και το 

κατώτερο τμήμα των ξύλινων κλιμάκων ανόδου στο δεύτερο όροφο (lonas 1988, 72). Τα 

πλαίσια και τα φύλλα των ανοιγμάτων στη λαϊκή αρχιτεκτονική ήταν επίσης κατά κανόνα 

ξύλινα και κατασκευάζονταν από κατακόρυφα σανίδια και οριζόντια ξύλα στερέωσης. Το 

σύστημα των κατακόρυφων στροφέων που επικρατούσε στους Προϊστορικούς χρόνους 

αντικαταστάθηκε αργότερα από οριζόντιους στροφείς και μόνο σε λίγες περιπτώσεις 

επιβίωσε μέχρι πρόσφατα στη λαϊκή αρχιτεκτονική (ό.π., 63-65, 71, 144, 164-169).

Η εμφάνιση όμοιων τεχνικών στις ξύλινες κατασκευές και κυρίως στις στέγες στην 

προϊστορική και στην πρόσφατη λαϊκή αρχιτεκτονική υπογραμμίζει τη συντηρητικότητα των 

Κυπρίων και την επιμονή τους στη χρήση των ίδιων κατασκευαστικών λύσεων. Η 

προσπάθεια αντιμέτωπισης των ίδιων αναγκών - προστασία από τις καιρικές συνθήκες - στις 

ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες, με τα ίδια διαθέσιμα υλικά, οδήγησαν ανέκαθεν τον άνθρωπο 

σε παρόμοιες, λειτουργικές και οικονομικές κατασκευές.
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7. ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

7.1. Εισαγωγικά στοιχεία

Η παραγωγή μετάλλων αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της αρχαιότητας 

και βασιζόταν στην εκμετάλλευση (εξόρυξη και κατεργασία) ορυκτών (μεταλλευμάτων) για την 

απόκτηση καθαρών μετάλλων. Οι αναγκαίες εγκαταστάσεις για την εξόρυξη και αρχική 

κατεργασία τους, πιθανόν να βρίσκονταν κοντά στα κοιτάσματα. Εργαστήρια όμως για την 

περαιτέρω επεξεργασία του μεταλλεύματος υπήρχαν και μέσα σε οικισμούς ή σε άμεση 

γειτνίαση με ορισμένα ιερά (βλ. Κεφάλαιο 1: 1.3.3.1). Από τα γνωστά στην αρχαιότητα 

μέταλλα, μόνο ο χαλκός και ο μόλυβδος αναφέρονται πως χρησιμοποιήθηκαν στην οικοδομική 

κατά την Προϊστορική περίοδο.

Τα μέταλλα βρίσκονται στη φύση είτε ως αυτοφυή είτε πιο συχνά σε μορφή ορυκτών, δηλ. 

χημικών ενώσεων με οξυγόνο, άνθρακα, θειάφι κ.ά. Αρχικά, κατά τη Χαλκολιθική περίοδο 

γινόταν εκμετάλλευση των αυτοφυών κοιτασμάτων των μετάλλων, κυρίως του χαλκού και 

αργότερα, κατά τη Χαλκοκρατία, μετά την εξάντληση των αποθεμάτων αυτών, άρχισε να 

γίνεται αναζήτηση τρόπων εξαγωγής των μετάλλων από τα ορυκτά τους.

Τα μέταλλα έχουν την ιδιότητα να σκληραίνουν με μηχανική ή θερμική κατεργασία. Όταν ένα 

μέταλλο θερμανθεί, τότε μαλακώνει και είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία του. Μια 

σημαντική ανακάλυψη στη μεταλλοτεχνία ήταν η ανάμειξη δύο μετάλλων που είχε ως 

αποτέλεσμα την παραγωγή κράματος, ενός πιο σκληρού, συνήθως, τελικού προϊόντος από 

το καθαρό μέταλλο. Μερικά γνωστά κράματα είναι ο μπρούντζος, που αποτελεί κράμα χαλκού 

και κασσίτερου, και ο ορείχαλκος που αποτελεί κράμα χαλκού και ψευδάργυρου.

7.1.1. Χαλκός

Τα κυριότερα ορυκτά από τα οποία εξήγετο χαλκός ήταν ο κυπρίτης (οξείδιο του χαλκού), ο 

μαλαχίτης και ο αζουρίτης (δύο ανθρακικές ενώσεις του χαλκού) καθώς και ο χαλκοπυρίτης 

(ένωση του χαλκού με σίδηρο και θείο).

Η εξόρυξη του χαλκού γινόταν αρχικά από επιφανειακά κοιτάσματα και αργότερα από μεγάλο 

βάθος μέσω γαλαριών. Το προϊόν της εξόρυξης περιείχε ορυκτά πλούσια και φτωχά σε 

μέταλλο, τα οποία διαχωρίζονταν μηχανικά ακολουθώντας μια διαδικασία που ονομάζεται 

εμπλουτισμός και περιλάμβανε δύο στάδια: α) τη θραύση και τη λειοτριβή και β) το πλύσιμο. 

Στο πρώτο στάδιο, με τη βοήθεια λίθινων εργαλείων, το μετάλλευμα μετατρεπόταν σε σκόνη, 

η οποία ετοποθετείτο σε ξύλινα ρείθρα πάνω από τα οποία διοχετευόταν ρεύμα νερού 

παρασύροντας τα ελαφρότερα και φτωχά σε μέταλλο πετρώματα και αφήνοντας πίσω του τα 

ορυκτά που ήταν πλούσια σε μέταλλο.

Ακολουθούσε η εξαγωγή του μετάλλου από τα ορυκτά, η λεγάμενη τήξη. Τήξη είναι η 

διαδικασία διαχωρισμού ενός μετάλλου από τα υπόλοιπα στοιχεία του μεταλλεύματος και
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γίνεται σε κατάλληλη κάμινο με τη βοήθεια καυσίμων και συλλιττασμάτων. Η τήξη αποτελεί μια 

χημική αντίδραση αναγωγής οξειδίων σε καθαρό μέταλλο. Οι κάμινοι τήξης είχαν συνήθως 

κυλινδρικό σχήμα και ήταν είτε εσοχές στο έδαφος είτε υπέργειες κατασκευές, κτισμένες από 

πέτρα και πηλό, με επενδυμένο πάντοτε το εσωτερικό τους με ένα παχύ στρώμα αργίλου. Τα 

τοιχώματα έφεραν κεραμικά ακροφύσια, σωλήνες δηλ. από πυρίμαχο υλικό, διαμέσου των 

οποίων γινόταν διοχέτευση αέρα για ανύψωση της θερμοκρασίας στους 1200-130(fC.

Στη συνέχεια το μέταλλο διαχωριζόταν από τη σκωρία (ή σκουριά), που αποτελούσε το 

προϊόν αντίδρασης των υπόλοιπων στοιχείων του μεταλλεύματος με τα συλλιπάσματα που 

τοποθετούνταν στην κάμινο και η οποία επέπλεε πάνω από το λιωμένο μέταλλο. Ακολούθως, 

ο χαλκός περνούσε από ένα επόμενο στάδιο - τον καθαρισμό - κατά τον οποίο το μέταλλο 

ετοποθετείτο σε ένα πυρίμαχο δοχείο και υγροποιείτο σε ανοικτή φωτιά (οξειδωτικές 

συνθήκες). Η μη εύκολη οξείδωση του χαλκού είχε ως αποτέλεσμα το διαχωρισμό του 

μετάλλου από τα υπόλοιπα στοιχεία, τα οποία επέπλεαν στην επιφάνεια και 

απομακρύνονταν.

Τα θειούχα μεταλλεύματα του χαλκού (όπως για παράδειγμα ο χαλκοπυρίτης), πριν από το 

στάδιο της τήξης και μετά τον εμπλουτισμό, έπρεπε να περάσουν από το στάδιο της φρύξης. 

Η φρύξη είναι μια χημική αντίδραση οξείδωσης κατά την οποία το θείο που περιέχεται στο 

μετάλλευμα αντικαθίσταται με οξυγόνο. Με αυτόν τον τρόπο το θειούχο μετάλλευμα 

μετατρεπόταν σε οξείδια του χαλκού και του σιδήρου. Η διαδικασία αυτή (της φρύξης) γινόταν 

σε καμίνους σχήματος Π, όπου σε ανοικτή φωτιά γινόταν η καύση του θειαφιού.

Η Κύπρος ήταν η πιο σημαντική ίσως πηγή χαλκού στην αρχαιότητα λόγω του ορυκτού της 

πλούτου, ο οποίος οφείλεται στην ιδιάζουσα γεωλογία της (βλ. Κεφάλαιο 1: 1.1.2.2). Τα 

κυριότερα ορυκτά που ήταν διαθέσιμα στο νησί ήταν ο χαλκοπυρίτης, ο κοβελλίτης και ο 

χαλκοσίνης, που αποτελούν θειούχα κοιτάσματα. Λόγω του πολύπλοκου τρόπου 

επεξεργασίας τους (σε σύγκριση με τα οξείδια και τις ανθρακικές ενώσεις του χαλκού) η 

εκμετάλλευση τους άρχισε με κάποια καθυστέρηση σε σύγκριση με τους γειτονικούς λαούς.

7.1.2. Μόλυβδος

Ο μόλυβδος δε βρίσκεται στη φύση ως αυτοφυές μέταλλο και έτσι η αρχαιότερη χρήση του 

καθορίζει και την εποχή ανακάλυψης της εξαγωγικής μεταλλουργίας. Ο μόλυβδος είναι ένα 

πολύ μαλακό μέταλλο, με πολύ μεγάλο ειδικό βάρος. Τα κυριότερα ορυκτά του μολύβδου 

είναι ο κερουσίτης - μία ανθρακική ένωση του μολύβδου και ο γαληνίτης - ένα θειούχο 

μετάλλευμα. Τα ορυκτά του μολύβδου είναι συνήθως πλούσια σε άργυρο, γι' αυτό και η 

εξαγωγή αργύρου συνδέεται με την παραγωγή μολύβδου.

Για την παραγωγή μολύβδου από τα ορυκτά του ακολουθούνταν τα ίδια στάδια με τα 

προαναφερόμενα για το χαλκό. Γινόταν δηλ. εμπλουτισμός (ακολουθούσε φρύξη στην 

περίπτωση θειούχων ενώσεων), τήξη του οξειδωμένου μεταλλεύματος σε κάμινο με 

κάρβουνο και με τη βοήθεια ακροφυσίων, και διαχωρισμός από τη σκουριά. Τέλος, ο 

μόλυβδος διαχωριζόταν από τον άργυρο με οξείδωση σε ανοικτή φωτιά με την παραγωγή
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λιθάργυρου, δηλ. λιωμένου οξειδίου του μολύβδου. Ο διαχωρισμός αυτός επιτυγχανόταν 

εύκολα λόγω της μη οξείδωσης του αργύρου.

7.2. Χρήση χαλκού και μολύβδου στην οικοδομική

7.2.1. Χαλκός - Μπρούντζος

Από τη Μέση εποχή του Χαλκού και κυρίως κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, ο μπρούντζος 

αποτελεί το κυριότερο υλικό που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για την κατασκευή εργαλείων 

(βλ. Κεφάλαιο 2: 2.4) καθώς και ποικίλων άλλων αντικειμένων. Στην αρχιτεκτονική της 

Προϊστορικής περιόδου, η χρήση του περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε κατασκευές που 

σχετίζονται με στροφείς θυρών και ίσως και παραθύρων. Τη χρήση αυτή υποδηλώνει η 

εύρεση στο Κίτιον, στο Μαρώνι και στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ τεμαχίων μπρούντζου σε 

κατώφλια, κοντά σε ανοίγματα θυρών.

Στο Κ\τ\ον-Καθαρή, στην ανατολική μνημειώδη είσοδο του τεμένους Β, μέσα στις δύο οπές 

των στροφέων του κατωφλιού από πελεκητή πέτρα, βρέθηκαν ίχνη από οξειδωμένο 

μπρούντζο (Karageorghis and Demas 1985, 58). Στο Μαρώνι ήρθε επίσης στο φως ένα 

μπρούντζινο τμήμα στροφέα σύμφωνα με προφορική μαρτυρία της J. Johnson (Hult 1978, 7 

υπ. 7). Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, κοντά στο κατώφλι της εισόδου (F1091) του δωματίου 1, 

παρατηρήθηκαν τεμάχια από μπρούντζο (Ν 1048),251 τα οποία πιθανόν να ανήκαν στην 

απόληξη στροφέα θύρας ή να αποτελούσαν επένδυση της οπής του υποδοχέα του στροφέα 

(Hult 1978, 4). Κάτω από το κατώφλι της ίδιας εισόδου ήρθε στο φως ένα ακόμα τεμάχιο από 

μπρούντζο (Ν1102) και σκωρία χαλκού, που ίσως συνδεόταν επίσης με τη θύρα (Hult 1978, 

28, 81). Τεμάχια από μπρούντζο βρέθηκαν και σε μία ένωση των πλακών του δωματίου 1 

(Ν1032: Hult στο Astrom eta l. 1977, 76). Στον ίδιο οικισμό βρέθηκαν επίσης και άλλα τεμάχια 

από μπρούντζο, των οποίων όμως η χρήση δεν ήταν σαφής (Oloffson στο Astrom et al. 
1977, 139, 143 εικ. 146-151).

7.2.2. Μόλυβδος

Χρήση μολύβδου παρατηρείται κυρίως στη μολυβδοχόηση ξύλινων συνδέσμων2 5 2  (γόμφων) 

καθώς και στη στεγανοποίηση αρμών σε χώρους με απαιτήσεις υδατοστεγάνωσης. Η 

προτίμηση της χρήσης του μολύβδου στηριζόταν στο χαμηλό σημείο τήξης του και στη μη 

οξείδωσή του.

Αναφορά για τη χρήση μολύβδου γίνεται στο Κπ\ον-Καθαρή και στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ. Στο 

Κίτιον, στην άνω επιφάνεια των ορθοστατών του ανατολικού τοίχου του ναού 1, μέσα σε μία

251 Βρέθηκαν συνολικά δεκατρία τεμάχια, τα οποία περιγράφονται στον κατάλογο ευρημάτων της 
ανασκαφής (Hult 1978, 6, 12 εικ. 22).

252 Στην Κύπρο η τεχνική κατασκευής συνδέσμων εξολοκλήρου από μέταλλο δεν παρατηρείται κατά την 
Ύστερη Χαλκοκρατία και εμφανίζεται αργότερα κατά τους κλασικούς και ρωμαϊκούς χρόνους.
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ορθογώνια οπή (τόρμος) βρέθηκε ένα τεμάχιο από μόλυβδο, το οποίο σε μία γωνία έφερε 

αποτύπωμα από ξύλο (Σχ. 355). Στις οπές αυτές (τόρμους) φαίνεται πως τοποθετούνταν 

ξύλινοι σύνδεσμοι (γόμφοι), οι οποίοι προορίζονταν να συνδέσουν τους ορθοστάτες της 

τοιχοποιίας με τον ξύλινο σκελετό της ανωδομής (βλ. επίσης Κεφάλαιο 6 : 6.3.2). Οι ξύλινοι 

σύνδεσμοι φαίνεται πως είχαν ακανόνιστη μορφή και μικρότερο μέγεθος από τις οπές και 

στερεώνονταν στη θέση τους με τη βοήθεια μολύβδου. Ο μόλυβδος διοχετευόταν στις οπές 

σε υγρή μορφή, γι' αυτό και το δείγμα που βρέθηκε είχε ακανόνιστο σχήμα (Callot στο 

Karageorghis and Demas 1985, 173' Hult 1983, 9,11).

Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, στην περιοχή 8 , στο δωμάτιο 1, το οποίο αναγνωρίστηκε ως 

λουτρό, βρέθηκε ένα τεμάχιο από μόλυβδο (δείγμα Ν1085) μέσα σε έναν αρμό μεταξύ δύο 

πλακών (2 και 3) επένδυσης του τοίχου και μίας οριζόντιας πλάκας του δαπέδου (C). Το 

τεμάχιο έχει επίπεδη την άνω επιφάνεια και ακανόνιστο το κάτω τμήμα, υποδηλώνοντας πως 

ο μόλυβδος χύθηκε σε υγρή μορφή μέσα στον αρμό. Η απόχυση αυτή του μολύβδου μέσα 

στους αρμούς των πλακών του δωματίου του λουτρού φαίνεται πως αποσκοπούσε στην 

στεγανοποίηση του χώρου (Astrom 1986, 1 1 ' Hult 1983, 9, 16' ό.π. 1978, 8 ).

7.3. Συμπεράσματα - Συγκριτική θεώρηση

Στην Κύπρο, παρόλο το μεγάλο πλούτο του νησιού σε μεταλλεύματα χαλκού, η παρουσία 

μπρούντζου στην οικοδομική κατά την Προϊστορική περίοδο είναι πολύ περιορισμένη. Για την 

παρασκευή του μπρούντζου απαραίτητη ήταν και η προσθήκη κασσίτερου που δεν ήταν 

διαθέσιμος στο νησί. Πιθανότερη πηγή προμήθειας του κασσίτερου για την Κύπρο θεωρείται 

το Αφγανιστάν. Κοιτάσματα μολύβδου δεν υφίστανται επίσης στο νησί, άρα το μέταλλο αυτό 

πρέπει να εισήχθη από γειτονικές περιοχές όπως το Λαύριον και η Ανατολία, όπου γινόταν 

εξόρυξη και επεξεργασία του μεταλλεύματος αυτού.

Χρήση μετάλλων στην κυπριακή αρχιτεκτονική εμφανίζεται μόνο κατά την Ύστερη 

Χαλκοκρατία. Τα μέταλλα δε φαίνεται να έπαιζαν σε καμιά περίπτωση πρωτεύοντα 

οικοδομικό ρόλο, αλλά δευτερεύοντα και βοηθητικό για σκοπούς στερέωσης και στήριξης 

(σύνδεσμοι), προστασίας άλλων υλικών από φθορά (υποδοχές στροφέων), στεγανοποίησης 

(αρμοί πλακών λουτρών) καθώς και για τη δημιουργία σκληρού υποστρώματος δαπέδων 

υπαίθριων χώρων και κυρίως δρόμων (βλ. Κεφάλαιο 4: 4.2.1.4.2), με την προσθήκη σε αυτό 

σκωρίας χαλκού.

Φαίνεται δηλ. πως υπήρχε σαφής γνώση των ιδιοτήτων και δυνατοτήτων των μετάλλων, τις 

οποίες εκμεταλλευόταν ο προϊστορικός άνθρωπος: όπως η αντοχή τους στην τριβή 

(επένδυση λίθινων υποδοχέων), η ιδιότητα τους να λιώνουν σε χαμηλές θερμοκρασίες και να 

στερεοποιούνται σε θερμοκρασία δωματίου (στερέωση ξύλινων συνδέσμων σε λίθινα μέλη), 

οι στεγανοποιητικές ιδιότητές τους για πλήρωση αρμών άλλων υλικών λόγω της εύκολης 

εισροής τους στα κενά - όταν βρίσκονται σε υγρή μορφή - και η δυνατότητα δημιουργίας 

σκληρών υποστρωμάτων δαπέδων.
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Η χρήση των μετάλλων κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία υποδηλώνει ένα υψηλό στάδιο 

γνώσης της πυροτεχνολογίας. Η σύνθετη διαδικασία εξαγωγής και κατεργασίας των 

μετάλλων φαίνεται πως οδήγησε στον περιορισμό της χρήσης τους σε σημαντικά δημόσια 

κτίρια (ναός 1 Κιτίου, λουτρό στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ). Τα μέταλλα δηλ. αποτελούσαν 

ανέκαθεν πολύτιμα υλικά που ήταν δύσκολο να αποκτηθούν, αλλά εύκολα μπορούσαν να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτή η δυνατότητα οδήγησε συχνά στο λιώσιμο των μετάλλων για 

επαναχρησιμοποίηση. Αυτός είναι ίσως και ένας από τους λόγους διάσωσης ελάχιστων μόνο 

τεμαχίων μετάλλων στα οικοδομήματα.

Περιορισμένη ήταν και η χρήση μετάλλων κατά την Προϊστορική περίοδο σε άλλους 

πολιτισμούς τόσο στο Αιγαίο όσο και στη Συροπαλαιστίνη. Χρήση μολύβδου για σκοπούς 

στεγανοποίησης παρατηρήθηκε στη μινωική Κρήτη σε μια στέρνα στο παλάτι της Κνωσού 

(Shaw 1973, παράρτημα Α), ως επίσης και αργότερα σε δεξαμενές του ελλαδικού χώρου 

(Ορλάνδος 1958, 28' Miiller-Wiener 1995, 63). Ύπαρξη συνδέσμων από μόλυβδο 

παρατηρήθηκε κατά τους προϊστορικούς χρόνους στην Ουγκαρίτ (Hult 1983, 30, 31), στην 

Αίγυπτο (ό.π., 1983, 36' Wright 1985, 378) κ.α. Συχνότερη ήταν όμως η στερέωση ξύλινων 

συνδέσμων με τη βοήθεια μολύβδου και αργότερα η μολυβδοχόηση σιδερένιων συνδέσμων 

και γόμφων για προστασία από την οξείδωση (Ορλάνδος 1958, 25-28, 178-202' Muller- 

Wiener 1995, 63).

Χρήση χαλκού και μπρούντζου για κατασκευή απολήξεων στροφέων θυρών καθώς και για 

επένδυση των υποδοχέων των στροφέων παρατηρείται στο χώρο του Αιγαίου στην Κρήτη 

(Μάλια, Φαιστός, Αγ. Τριάδα: Shaw 1973, παράρτημα Α, εικ. 51), στην ηπειρωτική Ελλάδα 

(Τίρυνθα, Μυκήνες, Πύλος, Γκλα: Shear 1968, 434' Hult 1978, 7 υπ. 7), καθώς επίσης στο 

χώρο της Συροπαλαιστίνης (Alalakh: Wright 1985, 379, Ουγκαρίτ: Callot 1983, 55' ό.π. 1994, 

117). Κατασκευή χάλκινων και μπρούντζινων στροφέων παρατηρείται και αργότερα στην 

ηπειρωτική Ελλάδα (Ορλάνδος 1958, 12 υπ. 1, 199 υπ. 5, 180). Σύνδεσμοι από χαλκό 

αναφέρεται πως βρέθηκαν στη φαραωνική Αίγυπτο (Wright 1985, 378' Hult 1983, 36) και στη 

μινωική Κρήτη (Μπούρας 1980, 8 6 ). Στο μυκηναϊκό χώρο γίνεται επίσης αναφορά σε ύπαρξη 

μπρούντζινων καρφιών στην είσοδο του τάφου του Ατρέα (Hult 1983, 50).

Περιορισμένη ήταν η χρήση των μετάλλων και αργότερα - σε άλλες περιόδους της 

αρχαιότητας - μέχρι και πρόσφατα στη λαϊκή αρχιτεκτονική του περασμένου αιώνα και 

περιορίζεται και πάλι στην κατασκευή κυρίως στροφέων θυρών, μεταλλικών καρφιών και 

γενικά σε μικρά βοηθητικά στοιχεία των οικοδομών (lonas 1988, 163-166, 168).Μα
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8. ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Χοονολονική δ/αδογή δουικών υλικών

Η χρήση των δομικών υλικών κατά την Προϊστορική περίοδο παρουσιάζει μια χρονολογική 

εξέλιξη. Το πρωιμότερο υλικό που φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε στην αρχιτεκτονική από 

τον προϊστορικό άνθρωπο ήταν το ξύλο (συχνά μαζί με πηλό), το οποίο, λόγω της ευτέλειάς 

του, σύντομα αντικαταστάθηκε από πιο συμπαγή και μόνιμα υλικά όπως η πέτρα και ο πηλός, 

σε μορφή συνήθως ωμόπλινθων. Τα υλικά αυτά μπορούσαν να ικανοποιήσουν καλύτερα τις 

ανάγκες μιας μόνιμης κατοίκησης.

Οι ωμόπλινθοι, που στις πρωιμότερες περιόδους είχαν ακανόνιστο σχήμα, εμπνευσμένο από 

τους αργούς λίθους, απέκτησαν στη συνέχεια κανονικό σχήμα, οδηγώντας ίσως με τη σειρά 

τους στην επινόηση της πελεκητής πέτρας. Τα επιχρίσματα πηλού αντικαταστάθηκαν 

σταδιακά από τα επιχρίσματα ασβέστη, τα οποία χρησιμοποιούνταν από τις πρωιμότερες 

περιόδους σε περιορισμένη όμως κλίμακα. Τέλος, κατά την τελευταία περίοδο της 

Προϊστορίας εμφανίστηκαν τα υδραυλικά κονιάματα, που προϋπέθεταν ένα υψηλότερο 

επίπεδο τεχνολογίας και αποτέλεσαν την πρώτη μορφή τσιμέντου.

Κυριότερα υλικά - Συνδυασυόζ και επιλεκτική ypiian τους

Κατά την Προϊστορική περίοδο γινόταν ευρεία χρήση της πέτρας και του πηλού (σε μορφή 

κυρίως ωμόπλινθων) καθώς και του ξύλου και του ασβέστη. Μερικά άλλα υλικά, όπως το 

μέταλλο, η γύψος και τα κεραμικά, είχαν ανέκαθεν περιορισμένη χρήση. Στις τοιχοποιίες 

παρατηρείται χρήση διαφόρων υλικών όπως αργών και πελεκητών λίθων, ωμόπλινθων, 

ξύλινων οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων, οστράκων κ.ά. Στην κατασκευή δαπέδων 

γινόταν επίσης χρήση ποικίλων υλικών. Έχουν εντοπιστεί δάπεδα από ωμόπλινθους, λίθινες 

πλάκες ακανόνιστου σχήματος ή πελεκητές, γυψομάρμαρα, επίχρισμα πηλού και ασβέστη και 

σε ελάχιστες περιπτώσεις δάπεδα από όστρακα και ξύλο. Η επιλογή χρήσης κάθε υλικού στα 

δάπεδα φαίνεται πως γινόταν με βάση τη λειτουργία κάθε χώρου.

Στις διάφορες κατασκευές γίνεται συνήθως συνδυασμός τριών βασικών υλικών: πέτρας στα 

θεμέλια και τη βάση των οικοδομημάτων, ωμόπλινθων στην ανωδομή και ξύλου στη στέγαση 

και συχνά στο σκελετό της ανωδομής σε μορφή ξύλινου πλαισίου. Το σύστημα δηλ. δόμησης, 

κυρίως κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, στηρίζεται στο συνδυασμό λίθων, ωμόπλινθων και 

ξύλων. Κατά την περίοδο αυτή το ξύλο φαίνεται να αποτελεί ίσως το κυριότερο φέρον 

στοιχείο· δέχεται ένα μεγάλο μέρος των φορτίων της ανωδομής και χρησιμοποιείται σε 

τοίχους, στέγες, υποστυλώματα και ανοίγματα. Η ευρεία του χρήση ίσως συνδέεται και με τη 

μακρόχρονη εμπειρία χρήσης του.

Στις διάφορες κατασκευές γινόταν κατά κανόνα χρήση και άλλων υλικών. Τα επιχρίσματα 

χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στη διαμόρφωση δαπέδων και οριζόντιων δωμάτων, ως επίσης 

και για κάλυψη των επιφανειών των λίθινων και πλίνθινων τοιχοποιιών. Συνδυασμός υλικών
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γινόταν και στις υπόλοιπες κατασκευές- στις κλίμακες ανόδου παρατηρείται συχνά χρήση 

πέτρας και ξύλου, και στα μεσοπατώματα χρήση ξύλου, φυτικών στοιχείων και πηλού.

Παρατηρείται γενικά μία επιλεκτική χρήση των καταλληλότερων υλικών σε κάθε περίπτωση, 

με επινόηση' ανάλογων τεχνικών, γεγονός που υποδηλώνει μια σαφή γνώση των 

δυνατοτήτων και ιδιοτήτων κάθε υλικού. Η ευπάθεια δηλ. του ξύλου και των ωμόπλινθων 

στην υγρασία οδήγησε στην επινόηση διαφόρων μεθόδων για την προστασία τους, όπως η 

αποφυγή τοποθέτησής τους κατευθείαν στο έδαφος, ο περιορισμός χρήσης τους σε 

εσωτερικά τμήματα των τοιχοποιιών κ.ά. Πάντοτε γινόταν επιλογή των καταλληλότερων 

πετρωμάτων για πελεκητή πέτρα, κατάλληλου αργιλικού χώματος για ωμόπλινθους και 

στεγανοποίηση δωμάτων, κατάλληλων ασβεστιτικών χωμάτων για παρασκευή ασβέστη 

καθώς και κατάλληλων ειδών ξύλου για την κατασκευή του ξύλινου σκελετού των στεγών και 

των ανοιγμάτων. Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία παρατηρείται επιλεκτική χρήση 

επιχρισμάτων γύψου για σύνδεση μερικών υλικών (ξύλου με λίθινη τοιχοποιία), υδραυλικών 

επιχρισμάτων σε χώρους με απαιτήσεις υδατοστεγάνωσης (λουτρά και κανάλια νερού), 

κατάλληλων μετάλλων (μολύβδου και μπρούντζου) σε περιπτώσεις σύνδεσης και στερέωσης 

(ξύλινων φύλλων σε τοιχοποιίες) κ.ά.

Χρήση οικονομικών και απλών τεγνικών και επικράτηση απλότητας στις κατασκευές, κυρίως 
κατά τις πρωιμότερες περιόδους

Στην προϊστορική αρχιτεκτονική γινόταν πάντοτε προσπάθεια ικανοποίησης των διαφόρων 

λειτουργικών αναγκών και επίλυσης των ποικίλων κατασκευαστικών προβλημάτων με τα 

οικονομικότερα υλικά και τις απλούστερες τεχνικές. Έτσι, παρατηρείται προτίμηση των 

ωμόπλινθων αντί των οπτόπλινθων, λόγω του ευκολότερου και οικονομικότερου τρόπου 

παρασκευής τους χωρίς τη χρήση καυσίμων, του ξύλου αντί των μετάλλων κ.ά.

Τις οικοδομικές μορφές τις χαρακτηρίζει απλότητα χωρίς διακοσμήσεις και χωρίς καμιά 

προσπάθεια επίτευξης ιδιαίτερου αισθητικού αποτελέσματος. Αυτή η απλότητα είναι 

περισσότερο έντονη τις πρωιμότερες περιόδους και ίσως οφείλεται στη μη ύπαρξη ιδιαίτερων 

κοινωνικών διαφοροποιήσεων. Η επικράτηση μονάδων παρόμοιου μεγέθους 

κατασκευασμένων με όμοια υλικά υποδηλώνει απλή κοινωνική δομή.

Απλότητα παρατηρείται και κατά το τέλος της Προϊστορικής περιόδου. Οι οικοδομικές μορφές 

εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από λιτότητα και λειτουργικότητα χωρίς διακοσμητικό 

στοιχεία, τοιχογραφίες, επενδύσεις με πολύτιμα μέταλλα και χωρίς τη χρήση εντυπωσιακών 

πετρωμάτων. Γενικά, τα δημόσια κτίρια της Ύστερης Χαλκοκρατίας δεν εμφανίζουν 

πολυτέλεια στην αρχιτεκτονική τους μορφή όπως τα παλάτια του μινωικού και του μυκηναϊκού 

πολιτισμού, λόγω πιθανόν μιας διαφορετικής παράδοσης. Η απουσία εντυπωσιακών 

πετρωμάτων στις οικοδομές σχετίζεται σίγουρα και με τον περιορισμένο πετρολογικό πλούτο 

του νησιού.

Υιοθέτηση νέων τεγνικών και μορφών - Κοινωνικές προεκτάσεις

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως κάθε νέα τεχνική, υλικό ή κατασκευαστική λύση που 

υιοθετείται στο νησί βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο εξέλιξης, χωρίς να παρατηρούνται
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πειραματισμοί. Το φαινόμενο αυτό οδηγεί στην πιθανή συσχέτιση των στοιχείων αυτών με την 

άφιξη νέων κατοίκων. Οι πρώτοι κάτοικοι που ήρθαν στο νησί γνώριζαν την τεχνολογία 

παρασκευής του ασβέστη και τον τρόπο κατασκευής των ωμόπλινθων. Ο νεολιθικός δηλ. 

πολιτισμός βρισκόταν σε ένα προηγμένο στάδιο κατά την πρωτοεμφάνιση του στο νησί.

Η παρουσία σε ορισμένους οικισμούς κτισμάτων που διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα σε 

μορφή, υλικά και θέση, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υποδηλώνει τη σπουδαιότητα και 

ιδιαιτερότητά τους. Η μετάβαση από την κυκλική στην ορθογώνια οικία και η εμφάνιση 

μονάδων διαφορετικών λειτουργιών, φαίνεται πως συνδέεται με την άφιξη νέων κατοίκων 

καθώς επίσης και με τη δημιουργία ενός πιο σύνθετου κοινωνικοοικονομικού συστήματος.

Η οικονομική και κοινωνική εξέλιξη, που έλαβε χώραν μετά την εκμετάλλευση του χαλκού 

κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία, αντανακλάται και στο δομημένο περιβάλλον με την 

αστικοποίηση, την ανάπτυξη νέων αρχιτεκτονικών μορφών και με τη χρήση νέων υλικών και 

τεχνικών. Η ανάγκη οκοδόμησης σημαντικών δημόσιων κτιρίων, αμυντικών τειχών, παλατιών 

και ιερών, οδήγησε στην αναζήτηση νέων υλικών και τεχνικών που είχαν καλύτερο στατικό 

και αισθητικό αποτέλεσμα και πρόβαλλαν τον πλούτο της άρχουσας τάξης. Η πελεκητή 

πέτρα, οι ωμόπλινθοι ορθογώνιου σχήματος και τα "κυκλώπεια" τείχη είναι μερικές 

οικοδομικές καινοτομίες της εποχής, που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο των 

εξελίξεων. Η επιλογή των υλικών κατά την περίοδο αυτή στηρίζεται και σε άλλους 

παράγοντες εκτός από τους κατασκευαστικούς.

Παρατηρείται γενικά επιλεκτική χρήση πελεκητής πέτρας στα δημόσια κτίρια, τα οποία 

συνυπάρχουν με τις απλές οικίες από αργολιθοδομή, που συνεχίζουν την προηγούμενη 

παράδοση. Η χρήση υλικών που δεν είναι τοπικά διαθέσιμα, αλλά μεταφέρονται από κάποια 

απόσταση, αντικατοπτρίζει την οικονομική ανάπτυξη και το υψηλό επίπεδο ζωής και 

συνδέεται ίσως με την εύρεση ευκολότερων τρόπων μεταφοράς ως επίσης και με την ύπαρξη 

διαθέσιμου εργατικού δυναμικού. Η χρήση της πελεκητής πέτρας κατά την Ύστερη 

Χαλκοκρατία συνδέεται οπωσδήποτε με τον πλούτο της περιόδου αυτής καθώς και με μία 

ισχυρή κοινωνική οργάνωση.

Την ίδια αυτή περίοδο η πυροτεχνολογία γνωρίζει άνθηση με την παρασκευή μεγαλύτερων 

ποσοτήτων ασβέστη, την παραγωγή υδραυλικών κονιαμάτων, και την εξόρυξη και 

κατεργασία μετάλλων τα οποία αρχίζουν να χρησιμοποιούνται και στην αρχιτεκτονική. Τα 

πολύ προσεγμένα ασβεστιτικό δάπεδα μεγάλου πάχους που παρατηρούνται στα δημόσια 

κτίρια της Ύστερης Χαλκοκρατίας εμφανίζονται σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης και 

πλούτου και η ευρεία χρήση τους συμπίπτει με την εμφάνιση της πελεκητής πέτρας στα 

αντίστοιχα κτίρια (Μάα-δάπεδο II, Κίτιον-δάπεδο III). Η Ύστερη Χαλκοκρατία χαρακτηρίζεται 

από υψηλό τεχνολογικό επίπεδο στην οικοδομική και γενικότερα από μία "αρχιτεκτονική 

ευημερία".

Ο ρόλος των περιβαλλοντικών και κλιυατολονικών συνθηκών

Καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή και χρήση των διαφόρων υλικών έπαιξαν οι 

περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες του νησιού. Η επιλογή πεδινών και συχνά
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παραθαλάσσιων περιοχών για δημουργία οικισμών είχε ως αποτέλεσμα την ύπαρξη γύρω 

από τους προϊστορικούς οικισμούς παρόμοιων διαθέσιμων πρώτων υλών για οικοδομική 

χρήση. Η ένταξη των οικισμών στο περιβάλλον ήταν φυσικό αποτέλεσμα μιας δόμησης που 

χρησιμοποιούσε τοπικά υλικά και που προσαρμοζόταν στα γεωφυσικά δεδομένα του άμεσου 

περιβάλλοντος.

Οι γεωφυσικοί πόροι του νησιού (ασβεστόλιθοι, ξύλο κ.ά.) διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία του δομημένου περιβάλλοντος. Η ύπαρξη ασβεστολιθικών πετρωμάτων και 

χωμάτων σε όλες τις πεδινές περιοχές του νησιού οδήγησε στην επικράτηση της χρήσης 

λίθων της σύστασης αυτής σε όλους τους οικισμούς και στη χρήση επιχρισμάτων 

ασβεστιτικής σύστασης. Η ύπαρξη ασβεστολιθικών πετρωμάτων, εύκολων στην κατεργασία, 

βοήθησε τη λατόμευση και λάξευση πελεκητής πέτρας και, κατά συνέπεια, συντέλεσε στην 

ευρεία της χρήση. Η μη ύπαρξη μαρμάρων στο νησί οδήγησε στη χρήση ασβεστόλιθου, 

ακόμη και στα μνημειώδη κτίρια. Η αφθονία αργιλικού χώματος στους χώρους γύρω από 

τους οικισμούς είχε ως αποτέλεσμα την ευρεία χρήση του υλικού αυτού τόσο στην κατασκευή 

ωμόπλινθων όσο και ως συνδετικού κονιάματος και ως επιχρίσματος κατά τις πρωιμότερες 

περιόδους. Παράλληλα, σε περιοχές όπου επικρατούν ασβεστούχα καθώς και γυψούχα 

χώματα παρατηρείται χρήση των αντίστοιχων χωμάτων στην παρασκευή τόσο ωμόπλινθων 

όσο και επιχρισμάτων.

Κάπως παράδοξη ήταν η περιορισμένη χρήση επιχρισμάτων γύψου και δαπέδων από 

γυψομάρμαρα παρά την αφθονία πετρωμάτων γύψου στο νησί. Πολύ περιορισμένη φαίνεται 

να ήταν και η χρήση μετάλλων στην αρχιτεκτονική παρά τον πλούτο του νησιού σε 

μεταλλεύματα κυρίως χαλκού.

Εκτός από το γεωλογικό περιβάλλον, καθοριστικός ήταν και ο ρόλος του ξηρού κλίματος του 

νησιού που επέτρεπε την ευρεία χρήση ωμόπλινθων (εύκολη ξήρανση και διατήρησή τους). 

Η χρήση αυτή των ωμόπλινθων καθώς και του ξύλινου ενισχυτικού σκελετού στην ανωδομή 

ίσως συνδέεται και με τις αντισεισμικές ιδιότητές τους, αφού η Κύπρος υφίστατο ανέκαθεν 

ισχυρές σεισμικές δονήσεις.

Ομοιομορφία υλικών και τεχνικών σε όλο το νησί

Στην κυπριακή αρχιτεκτονική της Προϊστορικής περιόδου εμφανίζεται μια γενική ομοιομορφία 

σε όλο το νησί τόσο ως προς τα υλικά, λόγω όμοιων περιβαλλοντικών συνθηκών, όσο και ως 

προς τις μορφές των κατασκευών. Στα πρωιμότερα χρόνια παρατηρείται η επικράτηση της 

κυκλικής μονάδας, με χρήση παρόμοιων δομικών υλικών (λίθων και ωμόπλινθων) σε όλους 

τους οικισμούς, ακόμη και σε αυτούς που βρίσκονταν σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. 

Παρατηρούνται μόνο μικρές διαφορές ως προς τη σύσταση των υλικών λόγω τοπικών 

γεωλογικών διαφοροποιήσεων.

Αργότερα, οι κυκλικές μονάδες αντικαθίστανται σε ευρεία κλίμακα από οικίες με γραμμικά 

στοιχεία και η αντικατάσταση είναι ενιαία σε όλο το νησί. Γενικά, κάθε καινοτομία που 

εμφανίζεται - όπως η πελεκητή πέτρα, τα βαθμιδωτά επίκρανα, τα "κυκλώπεια" τείχη, οι 

ωμόπλινθοι κανονικού σχήματος, τα δάπεδα ασβεστιτικής σύστασης και μεγάλου πάχους και
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τα υδραυλικά κονιάματα - δεν αποτελεί μεμονωμένο χαρακτηριστικά μιας θέσης αλλά 

εφαρμόζεται σχεδόν ταυτόχρονα σε μεγάλο αριθμό οικισμών. Αυτό δε σημαίνει πως κάθε 

οικισμός δεν εμφανίζει και κάποιες ιδιαιτερότητες σε μερικά επιμέρους χαρακτηριστικά και 

στον τρόπο χρήσης των υλικών. Σε λίγες περιπτώσεις παρατηρείται η μεμονωμένη χρήση 

ενός υλικού ή μιας τεχνικής σε ένα οικισμό, όπως, για παράδειγμα, η πρώιμη εμφάνιση της 

πελεκητής πέτρας στη Νιτοβίκλα, η χρήση ακατέργαστων λίθων που δεν ήταν τοπικά 

διαθέσιμοι και η εμφάνιση μερικών ιδιότυπων κατασκευών από βότσαλα στο Μαρή-Αλώνια.

Ρόλος της θέσης του νησιού

Η θέση της Κύπρου στο σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης έπαιξε ανέκαθεν 

καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση του πολιτισμού της. Σε μερικές περιόδους το νησί 

φαίνεται να διατηρεί παλαιές μορφές και να μην επηρεάζεται από τους γύρω λαούς, ενώ σε 

άλλες οι επιδράσεις από τους γείτονές του είναι πολύ έντονες. Παρατηρούνται διάφορα κοινά 

στοιχεία με άλλους πολιτισμούς, όπως με την Κρήτη και τη Συροπαλαιστίνη καθώς και με τον 

υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, την Ανατολία και ίσως την Αίγυπτο. Ομοιότητες με την Κρήτη και τη 

Συροπαλαιστίνη και ιδιαίτερα με την Ουγκαρίτ παρατηρούνται κυρίως κατά την τελευταία 

περίοδο της Προϊστορίας - χρήση και επί μέρους χαρακτηριστικά της πελεκητής πέτρας, 

κατασκευή της ανωδομής των οικοδομημάτων με τη βοήθεια ξύλινου σκελετού κ.ά.

Γενικά, τα στοιχεία που εισάγονται στο νησί αφομοιώνονται και προσαρμόζονται στον τοπικό 

πολιτισμό, χωρίς σε καμιά περίπτωση να παρατηρείται στείρα μίμηση. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ιδιότυπου και ιδιόμορφου πολιτισμού, με ομοιότητες και 

διαφορές με τους γειτονικούς λαούς. Η αρχιτεκτονική έκφραση του νησιού απέκτησε έτσι το 

δικό της ξεχωριστό και μοναδικό χαρακτήρα, μέσα από μια ποικιλία ξένων επιδράσεων.

Συντηρητισυό<: και παραλληλισμοί με τη λαϊκή αογιτεκτονική

Παρά τις ποικίλες επιδράσεις που δέχθηκε η Κύπρος από τους γύρω λαούς λόγω της 

νευραλγικής της θέσης, η αρχιτεκτονική του νησιού χαρακτηρίζεται από συντηρητισμό, 

εμμονή στην παράδοση και επιμονή στα ίδια υλικά και τεχνικές. Τη συντηρητική αυτή τάση 

αντανακλά η επιμονή στην κατασκευή κυκλικών οικιών για 5000 περίπου χρόνια παρά τη 

γρήγορη εγκατάλειψη των οικιών αυτών από τους γειτονικούς της λαούς. Η πέτρα, ο πηλός 

και το ξύλο αποτέλεσαν τα τρία βασικότερα υλικά δόμησης κατά τη διάρκεια πολλών 

χιλιετιών. Οι τρόποι δόμησης με χρήση αργολιθοδομής και αργότερα πελεκητής πέτρας στις 

τοιχοποιίες, με ανωδομή πάντοτε από ωμόπλινθους με τη χρήση ενισχυτικών ξύλινων 

στοιχείων και η κάλυψη των κτιρίων με οριζόντια δώματα με ξύλινο σκελετό, είναι μερικοί 

βασικοί τρόποι δόμησης που χρησιμοποιήθηκαν όχι μόνο σε όλη την Προϊστορική περίοδο 

αλλά και μέχρι πρόσφατα στη λαϊκή αρχιτεκτονική του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. 

Εντυπωσιακή είναι η ομοιότητα της κατασκευής των οριζόντιων δωμάτων, με τη χρήση 

διαδοχικών στρωμάτων φυτικών καταλοίπων και επιχρισμάτων των νεολιθικών κυκλικών 

οικιών, με τα οικοδομήματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής.

Τα προϊστορικά εργαλεία και οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν για τη λατόμευση και τη λάξευση 

της πέτρας καθώς και για την επεξεργασία του ξύλου, τα καλούπια που φαίνεται πως
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χρησιμοποιήθηκαν για την κοπή ωμόπλινθων, οι μέθοδοι καύσης ασβεστόλιθων και 

πετρωμάτων γύψου και η περαιτέρω προετοιμασία των επιχρισμάτων ασβέστη και γύψου 

συνέχισαν να εμφανίζονται μέχρι πρόσφατα στη λαϊκή αρχιτεκτονική. Ο προϊστορικός 

άνθρωπος έφτασε από πολύ νωρίς σε υψηλά επίπεδα γνώσης της οικοδομικής τεχνολογίας 

και ως εκ τούτου δεν παρατηρήθηκαν στη συνέχεια ιδιαίτερες τεχνολογικές καινοτομίες στην 

οικοδομική μέχρι πρόσφατα με την εμφάνιση του οπλισμένου σκυροδέματος.

Οι πολλές ομοιότητες των προϊστορικών δομικών υλικών και τεχνικών με εκείνα της λαϊκής 

αρχιτεκτονικής είναι σίγουρα αποτέλεσμα όχι μόνο της συντηρητικότητας των Κυπρίων και 

του σεβασμού της παράδοσης, αλλά και της εμπειρίας χρήσης τους και της εκμετάλλευσης 

των ίδιων διαθέσιμων υλικών. Η χρήση ανέκαθεν των τοπικών, πρωτογενών πόρων και η 

ανάγκη επίλυσης όμοιων κατασκευαστικών και λειτουργικών προβλημάτων οδήγησαν σε 

διαφορετικές περιόδους τον άνθρωπο στην εύρεση παρόμοιων απλών και οικονομικών 

λύσεων.

Επίλογος

Από τη μελέτη της αρχιτεκτονικής και ιδιαίτερα των υλικών και των τεχνικών δόμησης 

απορρέουν πληροφορίες για το επίπεδο της τεχνολογικής ανάπτυξης, τις μεθόδους 

εκμετάλλευσης των πρώτων υλών, την οικονομία και την οργάνωση της παραγωγής και της 

κοινωνίας, αφού η αρχιτεκτονική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τρόπο ζωής και τις 

καθημερινές ασχολίες των κατοίκων. Με τη μελέτη των υλικών - προέλευσή τους, 

προσδιορισμός του τρόπου επεξεργασίας των πρώτων υλών και της μεθόδου παρασκευής 

των τελικών προϊόντων - την οποία πραγματοποίησα με τη βοήθεια σύγχρονων μεθόδων 

ανάλυσης, επιχείρησα να δώσω απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα και να συνθέσω τις 

τεχνολογικές γνώσεις της Προϊστορικής περιόδου.
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ΚΥΡΙΟ ΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Αγ. Επίκτητος-Βρύση, Απ. Ανδρίας-Κάστρος, ΔάΚ\-Αγρίδι, 
Καλαβασός- Τέντα, Καλαβασός θέση Α, Καντού- 
Κουφόβουνος, ΠαραΚ\μν\-Νησιά, Παρεκκλησιά- 
Σκιλλουρόκαμπος, Πέτρα του Λιμνίτη, Τρουλλί, Σωτήρα- 
Τεππές, Φ\Κ\ά-Δράκος, Χοιροκοιτία

ΧΑΛΚΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ερήμη, Καλαβασός θέση Β, Καλαβασός-Αγιούς, Κισσόνεργα- 
Μοσφίλια, Κισσόνεργα-Μυλούδκια, Κυθρέα, Λάπηθος, 
Λέμπα-/Ιάκκους, Μάα-Παλαιόκαστρο, Σουσκιοΰ-Βαθύρκακας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Αμπελικού, Δένεια, Διόριος, Κυρά-Καμίνια, Πόλη-Κόκκινα, 
Φιλιά-Βασιλικό, Χρυσηλιού

ΠΡΩΙΜΗ ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑ Άλάμπρα-Ασπρογή, Αγ. Παρασκευή, Βασίλεια, Βουνούς, 
Επισκοπή-Φανερωμένη, Λάπηθος-Βρύση του Πάρπα, Μαρκί- 
Αλώνια, Σωτήρα-Καμινούδκια

ΜΕΣΗ ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Παρασκευή, Αλάμπρα-Μούττες, Αμπελ\κού-Αλέτρι, Αχερά, 
Αάλι-Καφκαλλιά, Επισκοπή- Φανερωμένη, Καλαβασός, 
Καλοψίδα, Κάρμ\-Παλιάλωνα, Μαρή-Αλώνια, Μηλιά, Πολιτικό, 
Φλαμούδι -Μελίσσια, Παλαιοσκούτελλα

ΥΣΤΕΡΗ ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Ειρήνη, Αγ. Ιάκωβος, Αγ. Σωζόμενος, Αγκαστίνα- νός 
Αθηένου-Παμπουλάρι, Ακάκ\-Χαλόπετρα, Αλασσα- 
Παλιοταβέρνα, Άλασσα-Πάνω Μαντηλάρης, Απλίκι- 
Καραμάλος, Άρπερα, Αχερά, Γζροσκήπον-Ασπρογή,
Γεροσκήπαυ-Πραζερή, ΔάΚ\-Αμπελερή, Επισκοπή- 
Φανερωμένη, Καλαβασός-/!)/. Δημήτριος, Έγκωμη, Κατύδατα, 
Κίτιον, Καόνλχα-Παλαίπαφος, Κούριον-Παμπούλα, Κρηνί, 
Λάρα, Μάα-Παλαιόκαστρο, Μαρών\-Βούρνες, Μαρώνι- 
Τσάρουκκας, Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου, Μύρτου- 
Πηγάδες, Μύρτου-Στεφάνια, Νικολήδες, Νιτοβίκλα, 
Παλαίπαφος-ΕΛ/σμί/Λ/α', Παλαίπαφος-Αα/ζ/ν/α, Παλαίπαφος- 
Τερατσούδκια, Πεντάγυια, Πΰλα-Κοκκινόκρεμμος, Σανίδα- 
Μούττη του Αγ. Σέρκου, Σίντα, Φλαμοΰδ\-Βουνάρι, Φλαμούδι- 
Μελίσσια, Χαλά Σουλτάν Τεκκέ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΗ 
ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ

Αρκετές μαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων σχετίζονται με τα δάση της Κύπρου. Ο Στράβων 

(14.6.5) γράφει χαρακτηριστικά: "Σύμφωνα με τον Ερατοσθένη, κατά τους παλαιότερους 

χρόνους, στις πεδιάδες οργίαζε η βλάστηση- τα πάντα ήταν σκεπασμένα από δάση και 

έμεναν ακαλλιέργητα. Για την αποψίλωση του εδάφους συντέλεσαν, ώς ένα μικρό βαθμό, τα 

μεταλλεία, καθώς έκοβαν τα δένδρα για την καμίνευση του χαλκού και του αργύρου. 

Προστέθηκε επίσης και η ναυπήγηση των στόλων, διότι οι άνθρωποι είχαν πια τη δύναμη να 

διασχίζουν τις θάλασσες χωρίς φόβο. Επειδή όμως ακόμη και έτσι η βλάστηση δεν μπορούσε 

να κατανικηθεί, επιτράπηκε σε όσους ήθελαν, και μπορούσαν, να κόβουν τα δένδρα και η 

εκχερσωμένη γη γινόταν δική τους και ήταν απαλλαγμένη από φόρο".

Ο Αμμιανός Μαρκελλίνος (14.8.14) μιλά για την αυτάρκεια της νήσου σε φυσικούς πόρους: τα 

πλοία κατασκευάζονταν εξολοκλήρου - από την καρίνα μέχρι τα πανιά - από εγχώριες ύλες 

και τονίζει περισσότερο την ύπαρξη πρώτων υλών (κατάλληλων δένδρων) για το σκοπό 

αυτό.

Ο Θεόφραστος στο έργο του Π ερί Φυτών Ιστορία (5.8 .1) γράφει πως στην Κύπρο οι βασιλείς 

δεν έκοβαν τα δένδρα των δασών, αφενός γιατί τα προστάτευαν και τα οικονομούσαν και 

αφετέρου γιατί ήταν δύσκολη η μεταφορά τους· το ύψος των δένδρων που κόπηκαν για την 

κατασκευή του πολεμικού πλοίου του Δημητρίου του Πολιορκητή ήταν δεκατρείς οργιές, και η 

ξυλεία τους ήταν εκπληκτική σε μήκος και ομαλή χωρίς ρόζους. Μια παρόμοια αναφορά κάνει 

και ο Πλίνιος στο έργο του Natura/is Historia (16.203), γράφοντας πως ο μεγαλύτερος κέδρος, 

σύμφωνα με την παράδοση, βρέθηκε στην Κύπρο και κόπηκε για το καράβι του Δημητρίου, 

την ενδεκήρη- το δένδρο ήταν 130 πόδια μήκος και είχε πάχος που χρειαζόταν τρεις 

ανθρώπους να το αγκαλιάσουν. Πιθανόν ο Πλίνιος επαναλαμβάνει ελαφρώς παραλλαγμένη 

την πληροφορία του Θεόφραστου.

Σύμφωνα με τον Θεόφραστο (ό.π., 5.7.1), στην Κύπρο τα πλοία κατακευάζονταν από το 

είδος πεύκης που ονομάζεται πίτυς (κοινώς "κουκουναριά"), γιατί αυτό το είδος ευδοκιμεί στο 

νησί και θεωρείται ότι είναι καλύτερο από την κοινή πεύκη. Ο Θεόφραστος (ό.π., 1.9.5) 

αναφέρεται επίσης σε ένα είδος πλατάνου το οποίο υπάρχει στο νησί και βγάζει φύλλα με την 

ανατολή των Ωρών.

Ο Κασσιανός Βάσος στο βιβλίο του Π ερί Γεωργίας (10.64.4) αναφέρει την καρυδιά και τον 

τρόπο μεταφύτευσής της. Όπως φαίνεται από το σύγγραμμα του Ησύχιου (βλ. λήμμα: 

βομβοία) στην Κύπρο υπήρχαν ελαιόδενδρα. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές (Αθήναιος 2.62e; 

Διοσκουρίδης 1.85), το κοινό καλάμι (δόναξ) ονομαζόταν κυπριακός κάλαμος.
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑ ΤΟΜΕ ΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟ Υ

Ο Α. Σακελλάριος (1890, 161) αναφέρει πως στα ανατολικά της Αφέντρικα (η οποία βρίσκεται 

μία ώρα ανατολικά της Καρπασίας) μεταξύ της ίδιας της πόλης και της ακρόπολης της 

Αρχαϊκής περιόδου υπήρχε ένα μεγάλο λατομείο από τις πέτρες του οποίου οικοδομήθηκε η 

πόλη. Στη θέση Καμινάρια (ή Κνιδία), κοντά στο τείχος της πόλης, βρίσκονται, κατά τον ίδιο 

{ό.π., 169), τα λατομεία της πόλης, όπου φαίνεται η θαυμάσια δεξιότητα των αρχαίων να 

κόβουν με πριόνια σκληρό πέτρωμα. Στο Τρίκωμο (μία ώρα νοτιοδυτικά των Καμαρών) 

βρίσκονται τα λατομεία των Σαλαμινίων (ό.π., 170). Κοντά στην Τριμιθούντα (μία ώρα βόρεια 

της Πύλας) υπήρχαν μερικά φυσικά σπήλαια και κοντά σε αυτά λατομευμένες πέτρες, όπου 

φαίνεται πως βρίσκονταν τα αρχαία λατομεία της πόλης {ό.π., 190). Ο λόφος όπου βρίσκεται 

η ακρόπολη της Ακανθούς είχε χρησιμοποιηθεί, κατά τον Σακελλάριο {ό.π., 152), ως λατομείο 

και προμήθευσε τους αναγκαίους λίθους για την οικοδόμηση της πόλης. Κοντά στην κορυφή 

του λόφου αυτού βρίσκεται μάλιστα συμφυής με το βράχο στύλος, ύψους 7,5 ποδών. Το 

τελευταίο αυτό λατομείο αναφέρει και ο D.G. Hogarth (1889, 96), ο οποίος το συγκρίνει με ένα 

λατομείο στην Αφέντρικα (ή Ουρανία), που ήταν κατά τη γνώμη του κάπως μεγαλύτερο {ό.π., 

85).

Οι Η.Α. Tubbs και J.A.R. Munro (1890, 84) αναφέρονται σε ένα λατομείο στην περιοχή του 

Λιμνίτη, στο οποίο βρέθηκαν τρία ημιτελή τεμάχια κιόνων, δύο από τα οποία έφεραν 

εγχάρακτα γράμματα (σε ένα μάλιστα σημείο διαβάζεται η λέξη "MAXIM(US)"). Η χρονολογία 

λατόμευσης των τεμαχίων αυτών παραμένει άγνωστη. Το ίδιο λατομείο αναφέρεται και από 

την A. Dworakowska (1975, 36-37), η οποία το εντάσσει στην κατηγορία των λατομείων που 

μπορούν να χρονολογηθούν με κάποια ακρίβεια εξαιτίας της εύρεσης σε αυτό ημιτελών 

αρχιτεκτονικών μελών.

Ο G. Jeffery (1915, 159-163) περιγράφει με αρκετή λεπτομέρεια τα λατομεία στην Αρχαία 

Κύπρο κατά την Ελληνορωμαϊκή περίοδο. Αρχικά, κάνει μία αναφορά στα ίχνη που αφήνουν 

τα εργαλεία των διαφόρων περιόδων πάνω στις επιφάνειες των πετρωμάτων. Στη συνέχεια,

αναφέρεται στα υπόγεια λατομεία που είναι προσπελάσιμα από μια σήραγγα ή ένα τόξο. Το 

άνω στρώμα της επιφάνειας του βράχου των λατομείων αυτών δεν ήταν κατάλληλο για 

οικοδομικούς σκοπούς, αφού ήταν σκληρότερο και λιγότερο συμπαγές από το υπόλοιπο. Στα 

βόρεια του νησιού, κοντά στην Κερύνεια, βρέθηκε ένα εντυπωσιακό υπόγειο λατομείο που 

ονομάζεται Χρυσοκάβα, και είχε πρόσβαση διαμέσου ενός υφιστάμενου λαξευτού τάφου, η 

είσοδος του οποίου διαπλατύνθηκε και ενισχύθηκε με δύο λίθινες παραστάδες για 

διευκόλυνση της διέλευσης στο λατομείο. Ο G. Jeffery αναφέρεται, τέλος, στην ύπαρξη 

μεγάλου αριθμού επιφανειακών λατομείων σε όλο το νησί.

Ο S.L. Myres (1940-45, 76) αναφέρεται σε ένα λατομείο στο βόρειο τμήμα της ακρόπολης της 

Λάμπουσας, το οποίο ήταν καλυμμένο με λατύπη. Εκεί βρέθηκε και σημαντική ποσότητα 

ελληνιστικής και ρωμαϊκής κεραμικής, αλλά χωρίς καθαρή στρωματογραφία. Το λατομείο
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χρονολογείται, κατά τον S.L. Myres, στο τέλος της Κλασικής περιόδου. Το ίδιο αυτό λατομείο 

αναφέρεται και από την A. Dworakowska (1975, 26), η οποία το εντάσσει στην κατηγορία των 

λατομείων που μπορούν να χρονολογηθούν εξαιτίας της κάλυψής του με μπάζα και σωρό 

από λατύπη και την αποκάλυψή του κατά τη διάρκεια ανασκαφής.

Ο R. Bullard (Soren 1987, 54-60) περιγράφει το λατομείο που βρίσκεται στη βόρεια και 

ανατολική πλευρά του λόφου της αρχαίας πόλης του Κουρίου. Το λατομείο αυτό προμήθευε 

σύμφωνα με τον ίδιο κατάλληλη οικοδομική πέτρα του σχηματισμού Πάχνας για την ανέγερση 

των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων της πόλης του Κουρίου κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο.

Ο Τ. Kozelj (1988, 5-7) σε ένα άρθρο του για τα λατομεία της Κλασικής, Ρωμαϊκής και 

Βυζαντινής περιόδου απαριθμεί και αρκετά λατομεία της Κύπρου. Δύο από τα λατομεία του 

νησιού (ένα της Πάφου και ένα της Αμαθούντας) τα τοποθετεί στην Ελληνιστική περίοδο και 

τα εντάσσει στην κατηγορία των λατομείων με πρόσκαιρη χρήση για εξυπηρέτηση ενός 

συγκεκριμένου έργου. Στην Πάφο το λατομείο δημιουργήθηκε κατά τον ίδιο για την κατασκευή 

του θεάτρου. Στην Αμαθούντα πολλές ζώνες λατόμευσης είναι ορατές γύρω από το λιμάνι, 

από όπου εξορύχτηκε πέτρωμα για την κατασκευή της προκυμαίας (ό.π., 5, πιν. 24: εικ. 17). 

Στην ίδια περιοχή, ίχνη επίσης αρχαίων λατομείων ασβεστόλιθου εμφανίζονται στο λόφο του 

Ιερόκαμπου, ανατολικά της ακρόπολης (Kozelj 1988, 5). Μερικά άλλα λατομεία εξόρυξης 

πέτρας, τα οποία βρίσκονται πιο δυτικά, έχουν καταστραφεί εν μέρει από τις μεταγενέστερες 

καμίνους ασβέστη και το μόνο που παραμένει είναι η λατύπη της εξαγωγής του πετρώματος. 

Μερικά επίσης ίχνη εξόρυξης πέτρας είναι ορατά κάτω από τις πρώτες στρώσεις του 

ελληνιστικού προμαχώνα (ό.π., 5 υπ.9). Τέλος, ο ίδιος αναφέρεται στα λατομεία στον Άγ. 

Γεώργιο και στη Φοντάνα Αμορόζα στο Ακρωτήρι του Ακάμα, τα οποία βρίσκονται σε 

παραθαλάσσιες θέσεις για διευκόλυνση της μεταφοράς των λίθων (ό. π., 6 ). Στα λατομεία της 

περιοχής του Ακάμα και συγκεκριμένα στην περιοχή κοντά στον οικισμό του Αγ. Κόνωνα 

αναφέρεται και ο J. Fejfer (1995, 79). Το λατομείο που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του 

οικισμού έχει έκταση 35X40 μ. και άρχισε να χρησιμοποιείται από την Ελληνιστική περίοδο. Ο 

ίδιος αναφέρεται επίσης και στο παραθαλάσσιο και εν μέρει καλυμμένο από τη θάλασσα 

λατομείο του Αγ. Νικολάου, και πάλι στην περιοχή του Ακάμα (ό.π., 134, 148-149).

Τα λατομεία της περιοχής της Αγλαντζιάς περιγράφονται με λεπτομέρεια από τον Α. 

Παναγιώτου (1990, 30-31), ο οποίος τα χωρίζει σε δύο κατηγορίες, στα επιφανειακά και τα 

υπόγεια. Η έντονη λατομευτική δραστηριότητα στην περιοχή φαίνεται από το μεγάλο αριθμό 

των τεχνητών επιφανειακών κοιλοτήτων και σπηλαίων.Μα
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ

Αρκετές αναφορές αρχαίων συγγραφέων σχετίζονται με τις μεθόδοους παρασκευής 

επιχρισμάτων ασβέστη και γύψου καθώς και με τις ιδιότητες τους (υδραυλικότητα κ.ά). Ο 

Θεόφραστος στο " Π ερί Λίθων" σύγγραμμά του (173.26) αναφέρει πως στην Κύπρο υπάρχει 

άφθονη γύψος που είναι εμφανέστατη γιατί βρίσκεται στην επιφάνεια σχεδόν του εδάφους. 

Στη συνέχεια περιγράφει τις διάφορες ιδιότητες της γύψου, όπου φαίνεται πως ο φιλόσοφος 

συγχύζει τη γύψο με τον ασβέστη: "Η φυσική υπόσταση της γύψου είναι ιδιάζουσα γιατί κλίνει 

περισσότερο προς την πέτρα παρά προς το χώμα. Η πέτρα ομοιάζει με αλαβαστρίτη και δεν 

κόβεται σε μεγάλα κομμάτια παρά σε χαλίκια. Η κολλητική της δύναμη και η θερμότητά της 

όταν διαβραχεί είναι καταπληκτική. 1 Γι' αυτό χρησιμοποιείται στις οικοδομές ως συνδετικό 

υλικό για την πέτρα ή άλλο υλικό. Αφού τεμαχιστεί, προστίθεται νερό και το μείγμα 

ανακατεύεται με τη βοήθεια ξύλων και όχι με το χέρι, εξαιτίας της μεγάλης θερμότητας που 

παράγεται. 2 Όταν διαβραχεί, πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως, γιατί πήζει γρήγορα. Η 

δύναμη του επιχρίσματος είναι καταπληκτική, γιατί όταν σπάνε ή χωρίζονται οι πέτρες (της 

οικοδομής), η γύψος διατηρείται, και πολλές φορές, ενώ μερικά μέρη της οικοδομής πέφτουν 

ή χαλαρώνουν, τα ανώτερα τμήματα παραμένουν αναρτημένα, συγκροτούμενα από το 

συνδετικό αυτό υλικό. Η γύψος μπορεί να αφαιρεθεί από τις οικοδομές και αφού ψηθεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί. Στην Κύπρο και τη Φοινίκη η γύψος χρησιμοποιείται κυρίως γι' αυτούς 

τους σκοπούς."

Ο Πλίνιος (ΝΗ, 36.182-183) αναφέρει πως υπάρχει συγγένεια μεταξύ γύψου και ασβέστη. 

Στην Κύπρο η γύψος σκάβεται από τη γη. Η καλύτερη ποιότητα επιχρίσματος παράγεται από 

καύση γυψομάρμαρων ή κρυσταλλικών πετρωμάτων. Ο ίδιος αναφέρεται στη χρήση 

περιττωμάτων αγελάδας για επιτάχυνση της καύσης. Μετά την προσθήκη νερού, η γύψος 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως γιατί σκληραίνει πολύ γρήγορα. Το τελικό προϊόν μπορεί 

όμως να κονιορτοποιηθεί και να γίνει ξανά σκόνη. Ο Πλίνιος αντλεί πολλές πληροφορίες από 

τον ©εόφραστο.

Σύμφωνα με τον Πλίνιο (ΝΗ, 36.174), ο ασβέστης που προέρχεται από σκληρή πέτρα είναι 

πιο κατάλληλος ως συνδετικό της τοιχοποιίας, ενώ αυτός που παρασκευάζεται από πορώδη 

ασβεστόλιθο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως ως επίχρισμα. 3 Το προϊόν που παράγεται 

από ένα είδος σκληρού ασβεστολιθικού πετρώματος (το οποίο ονομάζει σίλεξ) είναι 

κατάλληλο και για τις δύο χρήσεις. Ο ασβέστης παράγεται κυρίως από πέτρες λατομείων

'Η ιδιότητα αυτή αφορά τον ασβέστη.

2Αναφορά και πάλι σε ιδιότητες του ασβέστη.

3Την ίδια πληροφορία αναφέρει και ο Βιτρούβιος στο βιβλίο του De Architecture (2.5.1).
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παρά από πέτρες ποταμών. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην παραγωγή θερμότητας με 

την προσθήκη νερού κατά τη σβέση του ασβέστη.

Ο ίδιος περιγράφει επίσης (ΝΗ, 36.175) τις αναλογίες ανάμειξης ασβέστη με διάφορα είδη 

άμμου. Αν η άμμος προέρχεται από λατομείο, τότε προστίθεται ποσότητα ίση με το 1/4 του 

βάρους του ασβέστη. Αν η άμμος προέρχεται από ποταμό ή θάλασσα, τότε η απαιτούμενη 

ποσότητα είναι ίση με το 1/3 του ασβέστη . Ο Βιτρούβιος (2.5.1) δίδει διαφορετικές αναλογίες 

ανάμειξης του ασβέστη με την άμμο για παρασκευή επιχρισμάτων και κονιαμάτων, ανάλογα 

και πάλι με το είδος της άμμου. Για κάθε μέρος ασβέστη προστίθενται τρία μέρη άμμου από 

λατομείο ή δύο μέρη άμμου από ποταμό ή από τη θάλασσα.

Και οι δύο συγγραφείς (Πλίνιος: ΝΗ, 36.175-176 και Βιτρούβιος: 2.5.7, 7.4.1) αναφέρουν την 

προσθήκη κεραμικού στα επιχρίσματα για βελτίωση των ιδιοτήτων τους, όταν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν σε υγρούς χώρους. Ο Πλίνιος αναφέρει την προσθήκη σκόνης κεραμικού 

ίσης με το 1/3 του βάρους του ασβέστη, ενώ ο Βιτρούβιος (5.12.2, υπ.2) αναφέρεται στην 

ανάμειξη ενός μέρους ασβέστη με δύο μέρη ποζουλάνης. Παρασκευάζονται έτσι υδραυλικά 

κονιάματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από το νερό.

Ο Πλίνιος (ΝΗ, 36.181) αναφέρει την παρασκευή υδραυλικών επιχρισμάτων για τοίχους 

λουτρών, με χρήση ασβέστη που μόλις έχει παραχθεί και προσθήκη σε αυτόν κρασιού 

ανάμεικτου με λίπος χοίρου και σύκα. Αυτό έχει κατά τον ίδιο ως αποτέλεσμα την παραγωγή 

ενός πολύ σκληρού τελικού προϊόντος. Αναφέρεται επίσης (ΝΗ, 35.166-167) στη χρήση 

ηφαιστειακής λάβας, 4  που καλείται πουζολάνα, για παρασκευή υδραυλικών κονιαμάτων για 

λιμενικά έργα. Στη συνέχεια περιγράφει (ΝΗ, 36.173) την παρασκευή επιχρισμάτων στερνών 

με ανάμειξη πέντε μερών καθαρής χοντρόκοκκης άμμου με δύο μέρη δραστικής ασβέστου και 

με τεμάχια σίλεξ.

Ο ίδιος (ΝΗ, 36.176-177) αναφέρει πως το μείγμα ασβέστη, άμμου και νερού βελτιώνεται με 

το χρόνο. Υποστηρίζει μάλιστα πως ο ασβέστης του οποίου η σβέση δε διαρκεί τουλάχιστον 

τρία χρόνια, δεν είναι κατάλληλος για οικοδομική χρήση. Κατά τον Πλίνιο, ένα επίχρισμα για 

να έχει κατάλληλη εμφάνιση πρέπει να τοποθετηθεί σε πέντε στρώματα. Τα δύο εξωτερικά 

πρέπει να αποτελούνται από ανάμειξη ασβέστη, νερού και σκόνης μαρμάρου. Ο Βιτρούβιος 

(7.3.6) περιγράφει επίσης τα διαδοχικά στρώματα ενός επιχρίσματος που προοριζόταν 

κυρίως για τοιχογραφίες. Πρώτα τοποθετούνται τρία στρώματα από ανάμειξη ασβέστη, νερού 

και άμμου, ακολουθεί ένα παχύ στρώμα από ανάμειξη ασβέστη, νερού και σκόνης μαρμάρου 

και ένα λεπτό στρώμα από το ίδιο υλικό. Μετά τη λείανση του τελευταίου στρώματος 

τοποθετείται ένα ακόμη πιο λεπτό στρώμα. Κάθε στρώμα τοποθετείται μετά την ξήρανση του 

προηγούμενου. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι ρωγμές.

Ως έλεγχος της ποιότητας ενός επιχρίσματος που παρασκευάζεται με προσθήκη σκόνης από 

μάρμαρο, αναφέρεται από τον Πλίνιο (ΝΗ, 36.177) η μη προσκόλληση του μείγματος στο

40  Βιτρούβιος (2.6.1) αναφέρει επίσης την παρασκευή υδραυλικών κονιαμάτων με προσθήκη 
ηφαιστειακής λάβας στον ασβέστη για κατασκευές κάτω από το νερό.
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ξύλο ανάδευσης. 6 Αντίθετα, όταν το επίχρισμα προορίζεται για ασπρόγιασμα, ο σβησμένος 

ασβέστης πρέπει να κολλά στο ξύλο σαν γόμα. Κατά τη σβέση ο ασβέστης πρέπει να 

βρίσκεται σε τεμάχια. Στο σημείο αυτό αναφέρεται και η χρήση γάλατος και κρόκου αυγού στο 

μείγμα.

Ο Βιτρούβιος (2.5.1-3) περιγράφει τη διαδικασία καύσης ασβεστόλιθων για παρασκευή 

ασβέστη κάνοντας μάλιστα μια προσπάθεια να εξηγήσει τις χημικές αντιδράσεις που 

επιτελούνται κατά την καύση και τη σβέση. Αναφέρει την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών 

κατά τη σβέση καθώς και την απώλεια βάρους κατά την καύση. Τονίζει (7.2.1-2) τη 

σημαντικότητα της πλήρους καύσης των ασβεστόλιθων για την παρασκευή καλής ποιότητας 

επιχρισμάτων ασβέστη. Ο ασβεστόλιθος καίεται συχνά σε κοιλότητες στο έδαφος. Η ύπαρξη 

τεμαχίων ασβεστόλιθου μετά την αποπεράτωση της καύσης υποδηλώνει πως η καύση δεν 

ήταν τέλεια. Μετά την καύση ο ασβέστης αναμειγνύεται με νερό. Στη συνέχεια αναφέρεται 

(7.3.3) στην ακαταλληλότητα χρήσης της γύψου σε μερικές περιπτώσεις λόγω της γρήγορης 

σκλήρυνσής της.

Ο ίδιος (2.4.1-3) περιγράφει επίσης τη διαδικασία προετοιμασίας της άμμου πριν την ανάμειξή 

της με τον ασβέστη. Όταν η άμμος προέρχεται από ποταμό ή θάλασσα, τότε είναι απαραίτητο 

το πλύσιμο για αφαίρεση των πιθανών ακαθαρσιών. Αντίθετα, όταν αυτή προέρχεται από 

λατομείο, δεν είναι απαραίτητη η διαδικασία αυτή. Η άμμος πρέπει να είναι καθαρή, 

απαλλαγμένη από χώματα και όχι πολύ λεπτόκοκκη. Σε μερικές περιπτώσεις είναι 

απαραίτητη η χρήση κόσκινων για παραγωγή της κατάλληλης άμμου. Αναφέρει επίσης τα 

μειονεκτήματα χρήσης άμμου από τη θάλασσα λόγω της υγροσκοπικότητας του άλατος. Η 

παρουσία του άλατος έχει ως αποτέλεσμα την παραμονή υγρασίας στο κονίαμα και ως εκ 

τούτου την επιβράδυνση της πήξης του ασβέστη. Η άμμος που προέρχεται από λατομείο 

πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως γιατί αντίθετα, όταν μένει εκτεθειμένη στις καιρικές 

συνθήκες, αποσυντίθεται και κονιορτοποιείται.

Ο Κάτων (44. 38) περιγράφει την κατασκευή μιας καμίνου ασβέστη, με μέγεθος 10 πόδια και 

ύψος 20 πόδια, η οποία φέρει ένα ή δύο ανοίγματα (Σχ. 286). Στην περίπτωση που η κάμινος 

έχει ένα μόνο άνοιγμα, ήταν απαραίτητη η ύπαρξη ενός κενού στο εσωτερικό, αρκετού για να 

περιέχει την καύσιμη ύλη, έτσι ώστε η φωτιά να καλύπτει όλο το χώρο. Το άνω μέρος της 

καμίνου κατασκευάζεται από οπτόπλινθους και αργούς λίθους. Η καύση συμπληρώνεται όταν 

ψήνονται και οι πέτρες στα ανώτατα στρώματα.

50  Βιτρούβιος (7.2.1-2) υποστηρίζει πως όταν το ξύλινο ραβδί ανάδευσης παραμένει στεγνό και 
καθαρό, τότε ο ασβέστης είναι υποδεέστερης ποιότητας. Αντίθετα, όταν ο ασβέστης προσκολλάται στο
ξύλο σαν γόμα, τότε ο ασβέστης είναι καλής ποιότητας και η καύση ήταν τέλεια. Φαίνεται πως ο 
Βιτρούβιος αναφέρεται στον ασβέστη που προορίζεται για ασπρόγιασμα.
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ΚΑΜΙΝΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ

Πειραματική κατασκευή καμίνων ασβέστη στη Λέυπα-Λάκκους

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής του G. Thomas (1995, 88-93), στη Λέμπα-/!άκκους 

κατασκευάστηκαν κυκλικές και μακρόστενες κοιλότητες στο έδαφος, μικρού και μεγάλου 

μεγέθους, με οριζόντια βάση και με έναν ή δύο αγωγούς αερισμού. Οι κυκλικές κοιλότητες 

είχαν διάμετρο 1,15 μ. και βάθος 0,40 μ., ενώ οι ορθογώνιες είχαν μήκος 3,20 μ., πλάτος

1,5 μ. και βάθος 0,50 μ. Κατά μήκος της βάσης των κοιλωμάτων κατασκευάστηκε ένας 

δακτύλιος από πέτρες και καύσιμη ύλη για να επιτρέπεται έτσι η κίνηση του αέρα. Πάνω από 

το δακτύλιο αυτόν, τοποθετήθηκαν εναλασσόμενες στρώσεις καφκάλλας και κάρβουνων 

σχηματίζοντας μια θολωτή κατασκευή που καλύφτηκε με άργιλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

χρησιμοποιήθηκε αντί κάρβουνο η ισοδύναμη ποσότητα σε ξύλο.

Στη συνέχεια, άναψαν τις καμίνους και μετά από έξι περίπου ώρες οι θολωτές κατασκευές 

κατέρρευσαν (Φωτ. 229-230). Τις μικρές καμίνους τις άνοιξαν σε 12 ώρες, ενώ η προσέγγιση 

των μεγάλων καμίνων ήταν αδύνατη πριν την πάροδο 48 τουλάχιστον ωρών. Ακολούθως, μια 

ποσότητα ασβεστολιθικού υλιικού μετατράπηκε σε σκόνη και αναμείχτηκε με νερό 

παράγοντας υδροξείδιο του ασβεστίου. Η αντίδραση ολοκληρώθηκε σε 20-30 λεπτά, αλλά το 

υδροξείδιο του ασβεστίου διατηρήθηκε στο υγρό αυτό περιβάλλον για δύο μέχρι δέκα μέρες 

για εξασφάλιση πλήρους ενυδάτωσης. Η κυρίως καύση φαίνεται πως διάρκεσε τρεις ώρες και 

η θερμοκρασία ήταν μικρότερη από 900°C, θερμοκρασία που θεωρείται απαραίτητη για τη 

διαδικασία καύσης. Μετρήθηκαν οι θερμοκρασίες σε μια κάμινο κατά τη διάρκεια της καύσης 

και διαπιστώθηκε πως στο κέντρο του η θερμοκρασία έφτασε τους 880°C για λίγο χρόνο, ενώ 

περιμετρικά η μέγιστη θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 680°C. Μετά την πάροδο 24 ωρών η 

θερμοκρασία στον πυρήνα ήταν ακόμη 450°C.

Οι υπολογισμοί της αναλογίας ασβεστόλιθων και καύσιμης ύλης έδειξαν πως απαιτείτο 

μικρότερη ποσότητα κατ' όγκο καυσίμου παρά ασβεστόλιθου. 6 Η εξέταση των παραγόμενων 

προϊόντων έδειξε πως η καύση του ασβέστη δεν ήταν τέλεια για όλα τα τεμάχια των 

ασβεστόλιθων. Τα τεμάχια που βρίσκονταν τοποθετημένα στο μέσο της καμίνου είχαν 

υποστεί πλήρη καύση, ενώ αυτά που βρίσκονταν περιμετρικά ατελή καύση.

6Κατά την αρχαιότητα φαίνεται πιθανότερη η χρήση ξύλων και όχι κάρβουνων ως καύσιμης ύλης. Για 
την παρασκευή ενός τόνου ασβέστη υπολογίστηκε πως απαιτείται διπλάσια περίπου ποσότητα 
ασβεστόλιθου (1,8 τόνοι) και ανάλογη ποσότητα ξύλων (2 τόνοι) (Kingery et a i 1988, 221). Αν η καύση 
γίνει με τη βοήθεια κάρβουνου, η απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου είναι πολύ μικρότερη (Davey 1961, 
101).
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Ενκαταστάσεκ καμίνων που βρέθηκαν στη Συροπαλαιστίνη και το Αιγαίο

Στο χώρο της Συροπαλαιστίνης, οι αρχαιότερες κάμινοι που βρέθηκαν χρονολογούνται στη 

Νεολιθική περίοδο (Garfinkel 1987, 71; Rollefson 1984, 6 ). Μια κατασκευή της Μέσης 

Χαλκοκρατίας, που ήρθε στο φως στο Lachish στη Συροπαλαιστίνη, αναγνωρίστηκε ως 

κάμινος ασβέστη. Αποτελείτο από ωμόπλινθους, κυκλικά τοποθετημένους. Μέσα στην 

κατασκευή αυτή βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ασβέστη (Clamer and Kromholz 1982, 259). Στο 

Chafadje της Μεσοποταμίας βρέθηκε επίσης μια κάμινος ασβέστη, που χρονολογείται στο 

2500 π.Χ. (Forbes 1993, 243; Davey 1961, 120).

Μεγάλος αριθμός καμίνων ασβέστη, οι οποίες δεν έχουν χρονολογηθεί, ήρθαν στο φως στα 

βορειοανατολικά της Ιερουσαλήμ (Gibson 1984, 94). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η 

κάμινος περιλάμβανε μια κυκλική περιοχή διαμέτρου 3,5-5 μ., οριζόμενη από πέτρινους 

τοίχους, που αποτελούσε το θάλαμο καύσης του πετρώματος. Η λίθινη κατασκευή της 

καμίνου καλυπτόταν από χώμα, ανάμεικτο με πέτρες, για επίτευξη ενός ερμητικά κλειστού 

χώρου. Η κατασκευή έφερε δύο οπές, μια στα δυτικά για αερισμό και μια στα ανατολικά για 

διοχέτευση του καυσίμου. Το άνω μέρος της κατασκευής ήταν θολωτό και κτισμένο κατά το 

εκφορικό σύστημα. Το θάλαμο το γέμιζαν με ασβεστολιθικές πέτρες, οι οποίες τοποθετούνταν 

μαζί με το καύσιμο με τέτοιο τρόπο ώστε η φωτιά να διοχετεύεται σε όλη την κάμινο. Μετά την 

αποπεράτωση της καύσης, τα τεμάχια του ασβεστόλιθου εξάγονταν από το θάλαμο και 

μεταφέρονταν σε άλλη θέση, κοντά στην κάμινο για σβέση (ό.π., 94-102).

Στον ίδιο χώρο βρέθηκε και μια διαφορετική κατασκευή καμίνου ασβέστη, της εποχής του 

Σιδήρου (7ος-6ος αι. π.Χ.) αποτελούμενη από ένα μακρόστενο δωμάτιο, με βαθμίδες ανόδου 

στο νότιο μέρος και πιθανόν και στο βόρειο. Το δωμάτιο αυτό επικοινωνούσε στα ανατολικά 

με ένα δεύτερο κυκλικό δωμάτιο, διαμέτρου 2 ,5-2 , 8  μ., το οποίο ήταν ο θάλαμος καύσης των 

ασβεστόλιθων. Δια μέσου του ορθογώνιου δωματίου φαίνεται πως γινόταν η εξαγωγή του 

ασβέστη, μετά την καύση του στο κυκλικό δωμάτιο, για αποφυγή της αφαίρεσης της θολωτής 

οροφής, όπως συνέβαινε στις απλές θολωτές καμίνους. Κατά τη διάρκεια της καύσης, η 

είσοδος επικοινωνίας από το ορθογώνιο δωμάτιο στον κυκλικό θάλαμο έκλεινε (ό.π., 98 

εικ. 4).
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛ ΥΣΕΩΝ 7 ΠΕΤΡΩΜΑ ΤΩΝ, 
ΩΜΟΠΛΙΝΘΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΩΝ

1. Χημικές αναλύσεις

1.1 Βασικές μέθοδοι χημικής ανάλ υσης

Με τις διάφορες μεθόδους χημικής ανάλυσης μπορούν να προσδιοριστούν τα στοιχεία που 

περιέχονται σε ένα δείγμα επιχρίσματος, συνδετικού κονιάματος, ωμόπλινθου ή πετρώματος. 

Συνήθως, τα στοιχεία προσδιορίζονται υπό μορφή οξειδίων. Καμιά μέθοδος χημικής 

ανάλυσης δεν μπορεί από μόνη της να προσδιορίσει με ακρίβεια όλα τα στοιχεία του 

περιοδικού πίνακα. Κάθε αναλυτική μέθοδος περιορίζεται σε ένα φάσμα στοιχείων και είναι 

λιγότερο κατάλληλη και ακριβής ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθόλου για τα υπόλοιπα 

στοιχεία.

Η εκπομπή και η απορρόφηση στοιχείων σε φλόγα είναι δύο βασικές τεχνικές χημικής 

ανάλυσης. Οι δύο αυτές τεχνικές αλληλοσυμπληρώνονται έτσι ώστε μερικά από τα στοιχεία 

που βρίσκονται σε χαμηλές συγκεντρώσεις να ανιχνεύονται με μετρήσεις εκπομπής και 

μερικά με μετρήσεις απορρόφησης. Στη φασματοσκοπία εκπομπής η ακτινοβολία εκπέμπεται 

από άτομα που βρίσκονται σε διεγερμένες ενεργειακές καταστάσεις, ενώ στη φασματοσκοπία 

απορρόφησης τα άτομα βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση. Και στις δύο τεχνικές τα μόρια 

του δείγματος χωρίζουν στα άτομά τους και ως εκ τούτου παρατηρούνται μόνο ατομικά 

φάσματα. Στη φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης οι χρησιμοποιούμενες πηγές 

ακτινοβολίας είναι διαφορετικές για κάθε στοιχείο που μετριέται. ΓΓ αυτό δεν υπάρχει 

πρόβλημα επικάλυψης των φασματικών ζωνών, πράγμα που συμβαίνει συχνά στη 

φασματοσκοπία εκπομπής. Στις μετρήσεις απορρόφησης οι παρεμβολές από άλλα 

περιεχόμενα στοιχεία είναι μικρότερες. Η προετοιμασία των δειγμάτων εξαρτάται από το 

στοιχείο που προσδιορίζεται, το υλικό στο οποίο βρίσκεται και τη μέθοδο ατομοποίησης.

1.1.1 Φλογοφωτομετρία (Flame photom etry)

Το διάλυμα του εξεταζόμενου δείγματος ψεκάζεται σε φλόγα προπανίου ή ακυτελενίου, η 

οποία διεγείρει τα χημικά στοιχεία του διαλύματος. Στη συνέχεια παράγεται φάσμα 

ακτινοβολίας, χαρακτηριστικής των χημικών στοιχείων του υλικού που περιέχονται στο 

δείγμα. Τα στοιχεία προσδιορίζονται ποιοτικά και ποσοτικά από το μήκος κύματος και την

7Για μεθόδους χημικής ανάλυσης βλ. Hudges et at. (1976, 19-37), Pecsok et at. (1980, 274-300) και 
Λαμπροπούλου (1993, 19-20), για θερμικές αναλύσεις βλ. Fifield and Kealey (1990, 441-445), για 
ορυκτολογικές αναλύσεις περίθλασης ακτίνων X και πετρογραφικές αναλύσεις με τη βοήθεια πολωτικού 
μικροσκοπίου βλ. Pecsok et at. (1980, 302-314) και Λαμπροπούλου (1993, 19-20) και για αναλύσεις με 
τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου βλ. Pecsok et at. (1980, 314-315) και Λαμπροπούλου (1993, 
19-20).
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ένταση της ακτινοβολίας που παράγεται. Η φλογοφωτομετρία χρησιμοποιείται κυρίως για τη 

μέτρηση του καλίου και του νατρίου επειδή τα στοιχεία αυτά έχουν απλά φάσματα εκπομπής.

1.1.2 Ατομική απορρόφηση (Atom ic absorption spectrom etry)

Ατομική απορρόφηση είναι μία από τις βασικότερες και ευρέως διαδομένες μεθόδους χημικής 

ανάλυσης. Στηρίζεται στα φαινόμενα που παρατηρούνται όταν τα ηλεκτρόνια μιας 

θεμελιώδους κατάστασης απορροφήσουν ενέργεια σε μορφή φωτός ενός συγκεκριμένου 

μήκους κύματος και διεγερθούν χωρίς όμως ιονισμό. Η ατομική απορρόφηση ακολουθεί το 

νόμο του Beer, σύμφωνα με τον οποίο η απορρόφηση είναι ανάλογη με τη σύσταση του 

δείγματος. Η ποσότητα δηλ. της φωτεινής ενέργειας που απορροφάται από ένα συγκεκριμένο 

μήκος κύματος μεγαλώνει καθώς ο αριθμός των ατόμων που επιλεγμένου στοιχείου 

αυξάνεται.

Στην ατομική απορρόφηση το δείγμα διαλύεται σε ένα οξύ και το διάλυμα εισάγεται ως 

αεροζόλ σε μια φλόγα (προπανίου ή ακετυλενίου) υψηλής θερμοκρασίας, η οποία μετατρέπει 

τα διάφορα στοιχεία σε άτομα (δηλ. το δείγμα ατομοποιείται) . 8 Στη συνέχεια, μια δέσμη φωτός 

προκαθορισμένου μήκους κύματος9 διαπερνά το αεροζόλ και μετριέται το ποσό του φωτός 

που απορροφάται από το δείγμα.

Για να αναλύσουμε έναν αριθμό δειγμάτων, η απλούστερη διαδικασία είναι η προετοιμασία 

μιας σειράς από πρότυπα που καλύπτουν την περιοχή που μας ενδιάφερει, ώστε να ληφθεί 

μια "καμπύλη εργασίας". Η καμπύλη δεν είναι γραμμική, αλλά η καμπυλότητα αντισταθμίζεται 

με τη βοήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων και έτσι είναι δυνατή η απευθείας γραμμική 

ανάγνωση της συγκέντρωσης των υπό εξέταση δειγμάτων.

Για ανάλυση με τη μέθοδο αυτή απαιτούνται 2-10 μικρογραμμάρια δείγματος και μπορούν να 

υπολογιστούν 65 περίπου στοιχεία του περιοδικού πίνακα (όπως Al, Ca, Fe, Mg, Mn, Sr, Ti). 

Η τεχνική αυτή είναι κατάλληλη για μετρήσεις πολύ χαμηλών ως επίσης και υψηλών 

συγκεντρώσεων διαφόρων στοιχείων. Η ακρίβειά της σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις την 

καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμη στον καθορισμό ιχνοστοιχείων.

1.1.3 Χρωματομετρική μέθοδος

Στηρίζεται στην ιδιότητα ορισμένων στοιχείων (όπως για παράδειγμα του σιδήρου) να δίδουν 

έντονους χρωματισμούς, όταν αντιδρούν με το κατάλληλο αντιδραστήριο. Ο προσδιορισμός 

των στοιχείων στα έγχρωμα αυτά διαλύματα γίνεται με βάση το ποσοστό απορρόφησης του 

φωτός το οποίο διέρχεται από το διάλυμα, και με τη βοήθεια ειδικών προτύπων καμπύλών.

8Η διεργασία αυτή οφείλεται στην απευθείας επίδραση της θερμότητας (που παράγεται από τη φλόγα) 
και στη χημική αναγωγή των χημικών ουσιών που υπάρχουν στη φλόγα.

9Από το είδος του υπό προσδιορισμό χημικού στοιχείου εξαρτάται και η επιλογή του κατάλληλου 
μήκους κύματος.

Μα
ρία

 Φ
ιλο
κύ
πρ
ου



Παράρτημα 6 329

1.1.4 Μ έθοδοι χημικώ ν αναλύσεων στηριζόμενες στο American N ational Standard 

Institute

1.1.4.1 Προσδιορισμός του ανθρακικού ασβεστίου και του μαγνησίου με την ογκομετρική 

μέθοδο

Ο προσδιορισμός του αβεστίου και του μαγνησίου γίνεται μετά από τη διάλυση του δείγματος 

σε υδροχλωρικό οξύ (HCI) . 1 0 Για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας του δείγματος σε 

ασβέστιο γίνεται χρήση υδροξειδίου του νατρίου και δείκτη, και για τον προσδιορισμό του 

μαγνησίου χρήση αμμωνίας και δείκτη. 11

1.1.4.2 Προσδιορισμός της απώλειας βάρους κατά την θέρμανη (Loss on Ignition)

Ο προσδιορισμός της απώλειας βάρους κατά τη θέρμανση γίνεται με την τοποθέτηση του 

δείγματος σε φούρνο και με την ανύψωση της θερμοκρασίας στους 1000°C για 15 λεπτά. 

Υπολογίζεται έτσι η διαφορά βάρους του δείγματος πριν και μετά τη θέρμανση. Αυτή η 

απώλεια βάρους αποτελεί το άθροισμα του διοξειδίου του άνθρακα (C 0 2), του νερού 

κρυστάλλωσης που ίσως περιέχεται σε μερικές χημικές ενώσεις του δείγματος και της 

υγρασίας (αν υπάρχει).

1.1.4.3 Προσδιορισμός του τριοξειδίου του θείου (S 03)  με τη βαρομετρική μέθοδο

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην αντίδραση του δείγματος με το υδροχλωρικό οξύ (HCI) και 

στη συνέχεια με το χλωριούχο βάριο (BaCI2) και στον προσδιορισμό του ιζήματος του θειικού 

βαρίου (BaS04).

1.1.4.4 Προσδιορισμός του κρυσταλλικού νερού της γύψου (combined water)

Ο προσδιορισμός του κρυσταλλικού νερού γίνεται με τη θέρμανση του δείγματος στους 220°C 

για μία ώρα. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τη διαφορά βάρους του δείγματος μετά τη 

θέρμανση.

1.1.4.5 Προσδιορισμός οξειδίων του πυριτίου (S i02,), του αλουμίνου (ΑΙ20 3), του σιδήρου 
(Fe20 3), του μαγγανίου (MnO), του στροντίου (SrO), του νατρίου (Na20 ) και του 

καλίου (Κ20 )

Για τον προσδιορισμό των παραπάνω οξειδίων είναι απαραίτητη η τοποθέτηση κάθε 

δείγματος σε ένα δειγματοφορέα από γραφίτη, η προσθήκη ενός διαλύτη (/7ax) 

αποτελούμενου από ένα μέρος lithium mataborate και δύο μέρη lithium tetraborate και η 

τοποθέτησή τους στο φούρνο στους 1000°C για μία ώρα. Έτσι επιτυγχάνεται η εύκολη 

διάλυσή τους σε υδροχλωρικό οξύ (HCI). Ο προσδιορισμός των οξειδίων μπορεί να γίνει μετά 

από προσθήκη κατάλληλων αντιδραστηρίων για αποφυγή παρεμβάσεων από άλλα στοιχεία

10Το υδροχλωρικό οξύ διαλύει το ασβέστιο και το μαγνήσιο τόσο σε μορφή οξειδίων όσο και σε μορφή 
ανθρακικών ενώσεων.

11 Για τον υπολογισμό του μαγνησίου πρέπει να αφαιρεθεί η προηγούμενη τιμή μέτρησης της 
περιεκτικότητας σε ασβέστιο, αφού με την αμμωνία αντιδρούν τόσο το ασβέστιο όσο και το μαγνήσιο.
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με διάφορες μεθόδους όπως την ατομική απορρόφηση, τη φλογοφωτομετρία και τη 

χρωματογραφική μέθοδο.

1.2 Δ ιαδικασία χημικώ ν αναλύσεων

Οι χημικές αναλύσεις έγιναν στο Εργαστήριο Χημείας του Τμήματος Γεωλογικών Ερευνών της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό την επίβλεψη και καθοδόγηση του χημικού Δρα Αντώνη 

Χαραλαμπίδη και με τη βοήθεια του τεχνικού κ. Ε. Μακρίδη. Πριν τη διεξαγωγή οποιοσδήποτε 

ανάλυσης ήταν απαραίτητη η τοποθέτηση των δειγμάτων σε φούρνο για ξήρανση (αποβολή 

υγρασίας). Στα δείγματα με ασβεστιτκή σύσταση η θερμοκρασία υψώθηκε στους 105-110°C. 

Οταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 100°C, όλη η υγρασία εξατμίζεται σε 2 ώρες. Στα 

δείγματα που περιέχουν γύψο η θερμοκρασία ξήρανσης δεν πρέπει να ξεπερνά τους 45°C, 

γιατί διαφορετικά προκαλείται αποβολή του κρυσταλλικού νερού που περιέχεται στο χημικό 

τύπο της γύψου. Μετά την ξήρανση τα δείγματα μετατράπηκαν σε σκόνη με τη βοήθεια 

ηλεκτρικού μύλου.

Οι χημικές μέθοδοι ανάλυσης που ακολουθήθηκαν στηρίζονται στις τυπικές μεθόδους 

ανάλυσης του American National Standard institute και ήταν οι εξής: η ογκομετρική μέθοδος 

προσδιορισμού του ανθρακικού ασβεστίου και του μαγνησίου, η βαρομετρική μέθοδος 

προσδιορισμού του τριοξειδίου του θείου, ο προσδιορισμός της απώλειας βάρους και του 

κρυσταλλικού νερού με θέρμανση, ο προσδιορισμός των οξειδίων του πυριτίου, του 

αλουμινίου και του σιδήρου με τη χρωματομετρική μέθοδο, των οξειδίων του μαγγανίου και 

του στροντίου με την ατομική απορρόφηση και των οξειδίων του νατρίου και του καλίου με τη 

φλογοφωτομετρία.

2. Ορυκτολογικές αναλύσεις

Με τις ορυκτολογικές αναλύσεις προσδιορίζεται η ορυκτολογική σύσταση (κρυσταλλική δομή) 

των δειγμάτων. Γίνεται δηλ. προσδιορισμός των χημικών ενώσεων (ορυκτά) που περιέχονται 

στα δείγματα και όχι των στοιχείων όπως στην περίπτωση των χημικών αναλύσεων.

2.1 Περιθλασιμετρία ακτίνω ν X  (X-Ray D iffraction)

2.1.1 Αρχές μεθόδου

Οι ακτίνες X είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα, με τη βοήθεια των οποίων γίνεται ο 

προσδιορισμός της κρυσταλλικής δομής ενός δείγματος και η ταύτιση των ορυκτών του 

(χημικές ενώσεις). Η λειτουργία της μεθόδου αυτής στηρίζεται στην παρακάτω αρχή: Τα μήκη 

κύματος των ακτίνων X είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με τις αποστάσεις των ατόμων στα 

κρυσταλλικά επίπεδα των στερεών. Έτσι, οι κρύσταλλοι δρουν σαν φράγματα περίθλασης για 

τις ακτίνες X. Οι ακτίνες X που προσπίπτουν πάνω σε ένα κρυσταλλικό στερεό περιθλώνται 

στα διάφορα κρυσταλλικά τους επίπεδα και οι περιθλώμενες ακτίνες οδηγούνται σε συμβολές. 

Η ένταση της περιθλώμενης ακτινοβολίας είναι χαρακτηριστική της δομής της υπό μελέτη 

ουσίας. Τα διαγράμματα περίθλασης που δίδει μια κρυσταλλική ουσία είναι ίσως ο πιο θετικός 

τρόπος ταύτισής της.
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Κάθε επιφάνεια ενός κρυστάλλου μπορεί να θεωρηθεί ως καθρέφτης και ολόκληρος ο 

κρύσταλλος ως μια σειρά τέτοιων καθρεφτών που χωρίζονται μεταξύ τους με απόσταση d. Η 

μονοχρωματική δέσμη των ακτίνων X που παράγεται από μια λυχνία ανακλάται από κάθε 

κρυσταλλική επιφάνεια. Σύμφωνα με το νόμο του Bragg ισχύει η εξής εξίσωση στην οποία και 

στηρίζεται η ταυτοποίηση των κρυσταλλικών δομών:

η λ = 2  d ημθ 

όπου η: σταθερά

λ: μήκος κύματος της δέσμης των ακτίνων 

d: απόσταση των κρυσταλλικών επιφανειών

θ: γωνία μεταξύ των προσπιπτουσών ακτίνων και της κρυσταλλικής επιφάνειας

Για τις μετρήσεις είναι προτιμότερο το δείγμα να μετατρέπεται με τριβή σε λεπτή σκόνη (2 0 0 - 

300 mesh), γιατί τότε οι κρύσταλλοι είναι τυχαία προσανατολισμένοι και ικανοποιούν έτσι το 

νόμο του Bragg.

Με τη χρήση μιας δέσμης γνωστού μήκους κύματος και με την αλλαγή της γωνίας μπορεί να 

προσδιοριστεί η απόσταση d. Από το διάγραμμα περίθλασης που παράγεται μπορεί να 

μετρηθεί η τιμή της γωνίας στην οποία έγινε η περίθλαση και από εκεί να προσδιοριστεί η 

απόσταση d. Με τη χρήση κατάλληλων πινάκων αναφοράς μπορεί να γίνει η αναγνώριση των 

ορυκτών.

Τα αποτελέσματα καταγράφονται συνήθως με μια κάμερα σκόνης Debye-Scherrer σε 

ακτινογραφικά films ή σε περιθλασίμετρα που παρουσιάζουν την ένταση της ακτινοβολίας 

υπό μορφή κορυφών. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα κρυσταλλογραφικά 

δεδομένα αναφοράς και επιτυγχάνεται έτσι η ταύτιση του υπό ανάλυση υλικού. Τα 

φασματόμετρα των ακτίνων X είναι συχνά αυτοματοποιημένα και συνδεδεμένα με 

ηλεκτρονικούς ανιχνευτές σάρωσης. Ένας υπολογιστής μπορεί να ελέγχει όλη τη λειτουργία 

και να συγκρίνει τα αποτελέσματα με τα δεδομένα γνωστών ενώσεων που είναι 

καταχωρισμένα στη μνήμη του.

2.1.2  Δ ιαδικασία αναλύσεων περιθλασιμετρίας ακτίνω ν X

Οι ορυκτολογικές αναλύσεις με περίθλαση ακτίνων X έγιναν στο εργαστήριο ακτίνων X του 

Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" στην Αθήνα υπό την επίβλεψη 

του Διευθυντή του εργαστηρίου Δρα Σ. Φιλιππάκη και με τη βοήθεια και καθοδήγηση της 

μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ε. Φιλιππάκη και του επιστημονικού συνεργάτη κ. Βασίλη 

Ψυχάρη.

Χρησιμοποιήθηκε αυτοματοποιημένο περιθλασίμετρο Siemens D500, εφοδιασμένο με λυχνία 

χαλκού. Η κονιορτοποίηση των δειγμάτων έγινε μηχανικά με συσκευή M ill ή με γουδί από 

αχάτη και τα δείγματα υπό μορφή σκόνης τοποθετήθηκαν σε επίπεδους δειγματοφορείς. Οι 

μετρήσεις έγιναν κάτω από τις εξής συνθήκες:
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• Μέτρηση με βήμα 0,03° ανά δευτερόλεπτο

• Συνεχής περιστροφή δείγματος κατά τη διάρκεια της μέτρησης

• Σάρωση περιοχής 2-70° =2Θ.

Οι αναλύσεις που έγιναν με περίθλαση ακτίνων X ήταν κυρίως ποιοτικές και δεν έδωσαν τα 

ακριβή ποσοστά περιεκτικότητας των διαφόρων ορυκτών. Από τα διαγράμματα όμως μπορεί 

να διαφανεί ποιο από τα ορυκτά βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία. Η ευαισθησία του 

οργάνου που χρησιμοποιήθηκε επέτρεψε τον προσδιορισμό μόνο των ορυκτών που 

βρίσκονταν σε αναλογία τουλάχιστον γύρω στο 3-5%. Αντίθετα, τα ορυκτά που εμφανίζονταν 

σε πολύ μικρές ποσότητες δεν μπόρεσαν να ανιχνευθούν με τη μέθοδο αυτή.

2 .2  Πετρογραφικό μικροσκόπιο

Η οπτική εξέταση των επιχρισμάτων, των ωμόπλινθων και των πετρωμάτων σε μορφή 

λεπτών τομών, με τη βοήθεια του πετρογραφικού μικροσκοπίου, είναι η πιο γρήγορη και 

οικονομική μέθοδος ορυκτολογικής ανάλυσης.

2.2.1 Περιγραφή του πετρογραφικού μικροσκοπίου

Το πετρογραφικό μικροσκόπιο αποτελείται από δύο φακούς, μια πηγή φωτός και δύο 

πολωτές (πολωτικά φύλλα). Ο κάθε πολωτής αναγκάζει το φυσικό φως να πάλλεται προς μια 

μόνο κατεύθυνση. Η μικροσκοπική παρατήρηση γίνεται με τη διέλευση του φωτός διαμέσου 

της μάζας του δείγματος.

Η λειτουργία του μικροσκοπίου στηρίζεται σε δύο φύλλα πολωτικού υλικού. Το ένα φύλλο 

σταθεροποιείται σε μια θέση (π.χ. ανατολή-δύση), ενώ το άλλο κινείται. Οταν τα δύο φύλλα 

βρίσκονται σε διασταυρωμένη θέση (crossed position), τότε οι επιτρεπόμενες κατευθύνσεις 

διέλευσης του φωτός βρίσκονται κάθετα η μια στην άλλη. Το δείγμα εξετάζεται πρώτα με τη 

βοήθεια ενός πολωτικού φύλλου (ή δύο φύλλων σε παράλληλη διάταξη) και στη συνέχεια με 

τα δύο φύλλα σε κάθετη διάταξη.

Για την παρατήρηση δειγμάτων στο πετρογραφικό μικροσκόπιο είναι απαραίτητη η 

παρασκευή λεπτών τομών, πάχους 20-30 μικρών, και η προσκόλλησή τους σε γυαλί. Αν το 

υπό εξέταση υλικό είναι πολύ πορώδες και σαθρό, τότε πριν την παρασκευή της λεπτής 

τομής είναι απαραίτητος ο εμποτισμός του δείγματος σε ένα συνδετικό υλικό όπως η εποξική 

ρητίνη. Ο εμποπσμός γίνεται με τη βοήθεια ενός οργάνου αποτελούμενου από ένα θάλαμο 

κενού (vacuum impregnation).

Με την παρατήρηση των λεπτών τομών σε διερχόμενο φως, τα διάφορα ορυκτά εμφανίζονται 

διαφανή (πραγματικές εικόνες των ορυκτών). Οταν οι δύο πολωτές βρίσκονται σε κάθετη 

μεταξύ τους διάταξη, τα διάφορα ορυκτά εμφανίζουν διαφορετικές από τις πραγματικές τους 

εικόνες, με συγκεκριμένα χρώματα και χαρακτηριστικά, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να 

γίνει η αναγνώρισή τους. Μερικά ορυκτά εμφανίζονται ανισοτροπικά με έντονους 

χρωματισμούς, ενώ άλλα ισοτροπικά.
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2.2 .2  Δ ιαδικασία πετρογραφικής ανάλυσης

Η παρασκευή των λεπτών τομών των δειγμάτων που προορίζονταν για πετρογραφική 

ανάλυση έγινε στο Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Ινστιτούτου Γεωλογικών 

και Μεταλλευτικών Ερευνών στην Αθήνα υπό την επίβλεψη του Διευθυντή του Εργαστηρίου 

Δρα Β. Περδικάτση και με τη βοήθεια της υπεύθυνης του Εργαστηρίου Λεπτών Τομών Δρος 

Μ. Ματταράγκα. Μικρός αριθμός δειγμάτων είχε αρχικά παρασκευαστεί στο Τμήμα 

Γεωλογικής Επισκόπησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον τεχνικό κ. Θάσο Παναγιώτου 

υπό την καθοδήγηση του Ανώτερου Γεωλογικού Λειτουργού Δρα Κ. Ξενοφώντος. Η εξέταση 

όλων των λεπτών τομών των δειγμάτων έγινε σε πετρογραφικό μικροσκόπιο με τη βοήθεια 

του Δρα Κ. Ξενοφώντος. Η εξέταση μερικών δειγμάτων υδραυλικών επιχρισμάτων έγινε από 

τον ερευνητή Δρα Μ. Macchiarola του εργαστηρίου C.N.R.- IRTEC της Ραβέννας.

3. Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (Scanning Electron Miccope)

3.1 Λειτουργία οργάνου

Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης αποτελείται από μια πηγή ηλεκτρονίων, από μια 

διάταξη υψηλής τάσης, ικανή να προσδίδει μεγάλη επιτάχυνση στα ηλεκτρόνια που 

εκπέμπονται από την παραπάνω πηγή, και ένα σύστημα καταγραφής των ηλεκτρονίων που 

ανακλώνται από την επιφάνεια του υπό εξέταση δείγματος. Η εξέταση δηλ. του δείγματος δε 

γίνεται με χρήση δέσμης φωτός αλλά με χρήση δέσμης ηλεκτρονίων, τα οποία εστιάζονται 

στο αντικείμενο με τη βοήθεια σειράς μαγνητικών φακών. Το πολύ μικρό μήκος κύματος (λ) 

της ηλεκτρονικής δέσμης επιτρέπει τη μελέτη αντικειμένων κάτω από πολύ μεγάλες 

μεγεθύνσεις. Με το όργανο αυτό επιτυγχάνονται μεγεθύνσεις μέχρι 200 000 φορές, ενώ με το 

οπτικό μικροσκόπιο πολύ μικρότερες ( 2  0 0 0  φορές).

Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης η δέσμη σαρώνει το δείγμα σε παράλληλες γραμμές. 

Αρχικά, ανακλώνται τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας, τα λεγάμενα backscatter. Η αναλογία 

των backscatter εξαρτάται από τον ατομικό αριθμό του δείγματος. Υψηλός ατομικός αριθμός 

προκαλεί ανάκλαση σε μεγάλο αριθμό τέτοιων ηλεκτρονίων. Η δέσμη μπορεί να διεγείρει και 

άλλα ηλεκτρόνια προκαλώντας δευτερεύουσα ηλεκτρονική εκπομπή.

Η οπτική εικόνα παράγεται από τη μεταβολή στην ένταση του δημιουργούμενου σήματος. Το 

σήμα του backscatter χρησιμοποιείται για την παραγωγή μιας εικόνας, η οποία εξαρτάται από 

τη σύσταση του δείγματος και βασίζεται στην αντίθεση της έντασης ενός ορυκτού από τα 

γύρω ορυκτά διαφορετικών ατομικών αριθμών. Δευτερεύοντα ηλεκτρόνια χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή μιας εικόνας μεγαλύτερης ευκρίνειας.

Αν το σύστημα εφοδιαστεί με καταγραφέα ακτίνων X, τότε μπορεί να γίνει ποιοτικός και 

ποσοτικός προσδιορισμός της χημικής σύστασης σε διάφορα σημεία του δείγματος. Ο 

προσδιορισμός αυτός στηρίζεται στη μέτρηση της έντασης της ενέργειας των ακτίνων X που 

προέρχονται από το βομβαρδισμό του δείγματος με ηλεκτρόνια. Ο συνδυασμός αυτός του 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου με τον καταγραφέα ακτίνων X αποτελεί το γνωστό σύστημα 

SEM-EDXA (Scanning Electron Microscope - Energy Dispersive X  Ray Analysis).
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3.2 Δ ιαδικασία μελέτης μ ε το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

Η εξέταση των δειγμάτων με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο έγινε στο Εργαστήριο 

Αρχαιομετρίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" στην Αθήνα 

υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας Δρα Γ. Μανιάτη και με 

τη βοήθεια των μεταπτυχιακών ερευνητών κ. Κ. Σουβατζή και κας Κ. Πολυκρέτη. Τα υπό 

εξέταση δείγματα πριν την τοποθέτησή τους στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο τοποθετήθηκαν σε 

κατάλληλους μεταλλικούς δειγματοφορείς (stubs) και έγινε κάλυψή τους με άνθρακα για 

επίτευξη αγωγιμότητας.

4. Θερμικές αναλύσεις

4.1 Βασικές μέθοδοι θερμικής ανάλυσης

Με τις θερμικές μεθόδους ανάλυσης γίνεται μελέτη των αποτελεσμάτων της θέρμανσης ενός 

υλικού και δίδονται ποσοτικά και ποιοτικά αναλυτικές πληροφορίες. Η μελέτη των θερμικών 

φαινομένων γίνεται συχνά με την καταγραφή της αλλαγής στις θερμικές ιδιότητες δειγμάτων 

με την αλλαγή της θερμοκρασίας. Με τον τρόπο αυτόν παράγονται καμπύλες θερμικής 

ανάλυσης (θερμοδιαγράμματα). Αυτές οι καμπύλες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις 

εμφανίζονται πολύπλοκες, είναι χαρακτηριστικές για κάθε δείγμα και έχουν τόσο ποιοτική όσο 

και ποσοτική μετρητική αξία. Καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση 

συνδυασμού θερμικών τεχνικών. Στην έρευνα των υλικών χρησιμοποιήθηκαν δύο από τις 

τεχνικές αυτές: Η Διαφορική Θερμική Ανάλυση - Differential Thermal Analysis (DTA) και η 

Thermogravimetry (Τ G)

4.1.1 Διαφορική Θερμική Ανάλυση - D ifferentia l Thermal Analysis (DTA)

Για τη θερμική αυτή ανάλυση χρησιμοποιείται ένας ηλεκτρονικός φούρνος στον οποίο 

τοποθετείται το δείγμα, ένα πρότυπο και κατάλληλος μετρητής. Με βάση τα 

θερμοδιαγράμματα διαφοράς θερμότητας και θερμότητας (ΔΤ/Τ) γίνεται αναγνώριση των 

συστατικών του δείγματος.

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην αρχή ελέγχου της διαφοράς θερμοκρασίας (ΔΤ) μεταξύ του 

υπό εξέταση δείγματος και ενός σταθερού δείγματος αναφοράς - προτύπου (όπως για 

παράδειγμα γυαλί ή ΑΙ2 0 3) κατά την ομοιόμορφη θέρμανσή τους. Η θερμοκρασία του 

προτύπου ανεβαίνει με σταθερό ρυθμό με βάση το ρυθμό θέρμανσης. Παρόμοια φαινόμενα 

συντελούνται και στο υπό εξέταση δείγμα εκτός από τα σημεία όπου παρατηρείται μία 

εξώθερμη ή μία ενδόθερμη αντίδραση (κορυφή ή κοίλωμα στο διάγραμμα). Τα εξωθερμικά 

φαινόμενα απεικονίζονται ως θετικά και τα ενδοθερμικά ως αρνητικά. Ο συνδυασμός των 

εξωθερμικών και ενδοθερμικών φαινομένων είναι μοναδικός για κάθε δείγμα. Έτσι, το σχήμα 

ενός θερμοδιαγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταυτότητα για ποιοτική ανάλυση, ενώ 

οι περιοχές κάτω από την καμπύλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποσοτική ανάλυση.

4.1.2 Thermogravimetry (TG)

Η μέθοδος στηρίζεται στη μελέτη της μεταβολής του βάρους ενός δείγματος όταν 

μεταβάλλεται η θερμοκρασία. Καθώς το δείγμα θερμαίνεται πάνω από τους 1000°C, πολλά
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από τα συστατικά του υφίστανται μεταβολές βάρους δίδοντας χαρακτηριστικές καμπύλες. Στα 

σημεία στα οποία οι αλλαγές που παρατηρούνται μπορούν να συνδεθούν με ένα ειδικό 

θερμικό περιστατικό όπως οξείδωση ή απώλεια νερού κρυστάλλωσης, το μέγεθος του 

άλματος στην καμπύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποσοτική ανάλυση. Τα 

θερμοδιαγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για ανάλυση όσο και για σύγκριση 

δειγμάτων. Με τη βοήθεια της μεθόδου αυτής μπορεί να προσδιοριστεί η υδραυλικότητα ενός 

δείγματος (βλ. επίσης Σχ. 328).

4.2  Δ ιαδικασία θερμικώ ν αναλύσεων

Οι θερμικές αναλύσεις έγιναν στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών στην 

Αθήνα υπό την καθοδήγηση της κας Ε. Παπαζέτη. Μερικές επιπλέον αναλύσεις υδραυλικών 

επιχρισμάτων έγιναν στο εργαστήριο C.N.R. - IRTEC στη Ραβέννα από τον ερευνητή Δρα Μ. 

Macchiarola υπό την καθοδήγηση του καθηγητή C. Fiori.
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5. Μέθοδος υπολογισμού της περιεκτικότητας σε γύψο και ανθρακικό ασβέστιο
με βάση τις χημικές αναλύσεις

Ο υπολογισμός της περιεκτικότητας ενός δείγματος σε γύψο μπορεί να γίνει με βάση το νερό 

κρυστάλλωσης που προσδιορίζεται από τη χημική ανάλυση και με τη βοήθεια του συντελεστή 

4,778, ο οποίος προκύπτει αναλογικά από την περιεκτικότητα του χημικού τύπου της γύψου 

σε νερό.

Νερό κρυστάλλωσης (Η2 0 )  X 4,778 = περιεκτικότητα γύψου (CaS0 4 2H 2 0 )

Με βάση το χημικό τύπο της γύψου υπολογίζεται και ο συντελεστής 2,222, ο οποίος όταν 

πολλαπλασιαστεί με το νερό κρυστάλλωσης δίδει το περιεχόμενο τριοξείδιο του θείου (S 0 3) 

της γύψου.

Νερό κρυστάλλωσης (Η2 0 ) X 2,222 = περιεκτικότητα σε τριοξείδιο του θείου (S 0 3)

Αν από το υπολογιζόμενο από τη χημική ανάλυση ποσοστό του τριοξειδίου του θείου 

αφαιρέσουμε το ποσοστό που υπολογίστηκε πιο πάνω, τότε προσδιορίζεται το ποσοστό 

τριοξειδίου του θείου το οποίο δεν περιέχεται στη γύψο. Το ποσοστό αυτό προέρχεται 

πιθανόν από την ύπαρξη ανυδριτών γύψου στο δείγμα. Το ποσοστό ανυδρίτη υπολογίζεται 

με τη βοήθεια του συντελεστή 1,700, ο οποίος προκύπτει από το χημικό τύπο του ανυδρίτη.

Ποσοστό τριοξειδίου του θείου (S 0 3) που δεν περιέχεται στη γύψο X 1,700 = ποσοστό 

ανυδρίτη γύψου (CaS04)

Με βάση την περιεκτικότητα σε γύψο και ανυδρίτη γύψου υπολογίζεται το ποσοστό οξειδίου 

του ασβεστίου (CaO), με τη βοήθεια των συντελεστών 0,3257 και 0,4119 αντίστοιχα, οι οποίοι 

προκύπτουν από τους χημικούς τύπους της γύψου και του ανυδρίτη.

Περιεκτικότητα γύψου (CaS0 4 2H 2 0 ) X 0,3257 = ποσοστό οξειδίου του ασβεστίου (CaO)

Περιεκτικότητα ανυδρίτη (CaS04) X 0,4119 = ποσοστό οξειδίου του ασβεστίου (CaO)

Αν τα δύο αυτά ποσοστά οξειδίου του ασβεστίου αθροιστούν και αφαιρεθούν από το 

υπολογισθέν ποσοστό οξειδίου του ασβεστίου που έδωσε η χημική ανάλυση, 

ποροσδιορίζεται το ποσοστό του οξειδίου που δεν περιέχεται στη γύψο και τον ανυδρίτη αλλά 

προέρχεται πολύ πιθανόν από τη ύπαρξη ανθρακικού ασβεστίου (C aC03).

Ο υπολογισμός του ανθρακικού ασβεστίου γίνεται με βάση το συντελεστή 1,7847 που 

προσδιορίζεται από το χημικό τύπο του ανθρακικού ασβεστίου.

Οξείδιο του ασβεστίου (CaO) X 1,7847 = ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου (CaC03)
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5.1 Παράδειγμα υπολογισμού της περιεκτικότητας σε γύψο και ανθρακικό ασβέστιο του 

δείγματος AD. 3

Η χημική ανάλυση του δείγματος AD.3 έδωσε τα εξής ποσοστά:

Νερό κρυστάλλωσης: Η2 0: 18,80%

Τριοξείδιο του θείου: S 0 3 : 44,92%

Οξείδιο του ασβεστίου: CaO: 33,58%

18,80X 4,778 = 89.82% CaSO^hbO  

18 ,80X 2 ,222  = 41,77% SO 3

44,92 - 41,77 = 3,1464 SO3 που δεν περιέχεται στη γύψο

3,1464 X 1,700 = 5.34 % CaSOa

89,82 X 0,3257 = 29,25% CaO από τη γύψο

5,34 X 0,4119 = 2,199% CaO από ανυδρίτη

29,25 + 2,199 = 31,44 %CaO ολικό CaO από γύψο και ανυδρίτη

33 ,58 -31 ,44  =2,13

2 ,13X  1,7847 = 3.8% CaCO.

Άρα, η περιεκτικότητα του δείγματος είναι η εξής: Γύψος (CaS0 4 2H2 0 ) = 89,82%

Ανυδρίτης γύψου (CaS04) = 5,34 %

Ανθρακικό ασβέστιο (C aC 03) = 3,8%

Σημείωση: Ο υπολογισμός αυτός στηρίζεται σε μερικές παραδοχές όπως τη μη ύπαρξη 

άλλων θειούχων ενώσεων (εκτός από τη γύψο και τον ανυδρίτη) καθώς και άλλων ενώσεων 

του ασβεστίου (εκτός από το ανθρακικό ασβέστιο).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

ΠΙΝΑΚΕΣΑΝΑΛ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝΧΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΩΜΟΠΛΙΝΘΩΝ, 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΩΝ

Α  ΧΡΩΜΑ ΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Η αντικειμενική χρωματική ταξινόμηση των ωμόπλινθων, των επιχρισμάτων και των 

συνδετικών κονιαμάτων επιτεύχθηκε με τη βοήθεια των χρωματικών χαρτών Munsell (Munsell 

so il colour charts). To σύστημα αυτό χρωματικού προσδιορισμού στηρίζεται σε τρεις 

παραμέτρους: την απόχρωση (hue-H), την τιμή (value- V) και το χρώμα (chroma-C), 

συμβολίζεται δε ως Η MIC. Η απόχρωση (hue) αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο μήκος κύματος 

του φωτός και δείχνει τη σχέση του ζητούμενου χρώματος με το κόκκινο, το κίτρινο, το 

πράσινο, το μπλε και το λιλά. Η τιμή (value) αναφέρεται στη σχετική φωτεινότητα ή ένταση 

της τελικής ποσότητας του φωτός, και το χρώμα (chroma) υποδηλώνει τη δύναμη του 

χρώματος ή τη σχετική καθαρότητα κορεσμού του. Ο χρωματικός χαρακτηρισμός σύμφωνα 

με τους χάρτες Munsell γίνεται με τον προναφερόμενο συμβολικό τρόπο και με ένα όνομα. 

Στους παρακάτω πίνακες χρησιμοποιήθηκαν τα σύμβολα και τα ονόματα (στα αγγλικά) όπως 

αυτά αναγράφονται στους χάρτες Munsell.

Πίνακας Π.1. Χρωματικός χαρακτηρισμός δειγμάτων12 ωμόπλινθων.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΧΡΩΜΑ

ΚΤ.26 10YR 6/2 light brownish grey
ΚΤ.27 2.5Υ 7/2 light grey
ΚΤ.28 10YR 7/1.5 (εσωτερικό) 

10YR/8/2 (εξωτερικό)
light grey 
very pale brown

ΚΤ.29 2.5Υ 7/2 light grey
ΚΤ.30 10YR 7/1 light grey
ΚΤ.31 10YR6/2 light brownish grey
ΚΤ.32 10YR 7/2 light grey
ΚΤ.33 10YR 6/3 pale brown
ΚΗ.2 10YR 8/3 very pale brown
ΚΗ.3 10YR 8/2 (εσωτερικό) 

2.5Υ 7/3 (εξωτερικό)
very pale brown 
pale yellow

ΚΗ.5 2.5Υ 8/3 (εσωτερικό) 
2.5Υ 7/2 (εξωτερικό)

pale yellow 
light grey

ΚΗ.6 10YR 7/2 light grey
ΚΗ.9 2.5Υ 7/2 (εσωτερικό) 

2.5Υ 8/2 (εξωτερικό)
light grey 
pale yellow

ΚΗ.14 2.5Υ 6/3 light yellowish brown
ΚΗ.16 2.5Υ 8/2 pale yellow

12 Οι κωδικοί των δειγμάτων επεξηγούνται στο Παράρτημα 7.
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΣΗΣ ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΑ. 1 10YR 6/4 (εσωτερικό) 

2.5Y 8/2 (εξωτερικό)
light yellowish brown 
pale yellow

ΜΑ. 3 2.5Y 6/3 light yellowish brown

ΜΑ. 9 2.5Y 8/2 pale yellow

AM.3 10YR 7/3 very pale brown
AM.4 10YR8/3 very pale brown
AM.5 2.5Y 7/2 light grey
AM.6 10YR 7.5/2 light grey
AM.7 2.5Y 7/2 light grey
AM.8 10YR 7/4 very pale brown
AM.9 7.5YR 5/4 (εσωτερικό) 

10YR8/2 (εξωτερικό)
brown
very pale brown

A M .10 10YR7/2 light grey
AM. 11 10YR8/3 very pale brown
AM .12 2.5Υ 7/2 light grey
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΣΤΕΡΗΣ  
ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
HST.1 2.5Υ 6/3 light yellowish brown

MP.4 10YR 7/3 very pale brown
MP.9 10YR7/3 very pale brown
MP.10 10YR6/4 light yellowish brown
MP.11 7.5YR 7/4 pink
ΜΡ.12 10YR 7.5/3 very pale brown
ΜΡ.13 7.5YR 7/4 pink
ΜΡ.14 10YR 8/2.5 very pale brown
ΜΡ.15 10YR 6/4 light yellowish brown
MV.6 10YR 8/3.5 very pale brown
MV.7 10YR 6.5/4 light yellowish brown
MV.13 110YR 8/2.5 very pale brown
MV.15 7.5YR 7/4 pink
MV.16 7.5YR 7/4 pink
AD.2 7.5YR 7/4 pink
AD.9 10YR 8/1.5 white
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Πίνακας Π.2. Χρωματικός χαρακτηρισμός επιχρισμάτων και συνδετικών κονιαμάτων. 13

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΧΡΩΜΑ

ΚΤ.1 2.5Υ 8/1 white
ΚΤ.2 10YR8/3 very pale brown
ΚΤ.4 10YR 8/2 very pale brown
ΚΤ.5 2.5Υ 8/2 pale yellow
ΚΤ.6 2.5Υ 7/2 light grey
ΚΤ.7 2.5Υ 8/1.75 pale yellow
ΚΤ.8 2.5Υ 8/1.5 pale yellow
ΚΤ.9 2.5Υ 8/2 pale yellow
ΚΤ.10 2.5Υ 8/1.5 pale yellow
ΚΤ.11 2.5Υ 8/1.5 pale yellow
ΚΤ. 12 2.5Υ 8/2 pale yellow
ΚΤ.13 2.5Υ 7/2 light grey
ΚΤ. 14 ΚΤ.14Α: 2.5Υ 8/2 

ΚΤ.14Β: 2.5Υ 7/1
pale yellow 
light grey

ΚΤ.15 ΚΤ.15Α: 2.5Υ 8/2 
ΚΤ.15Β: 2.5Υ 7/1

pale yellow 
light grey

ΚΤ.16 ΚΤ.16Α: 2.5Υ 8/2 
ΚΤ.16Β: 2.5Υ 7/1

pale yellow 
light grey

ΚΤ.17 2.5Υ 8/1.5 pale yellow
ΚΤ.18 ΚΤ.18Α: 2.5Υ 8/2 

ΚΤ.18Β: 2.5Υ7/1
pale yellow 
light grey

ΚΤ.19 2.5Υ 8/2
με τεμάχια: 10YR 8/2

pale yellow 
white

ΚΤ.20 ΚΤ.20Α: 2.5Υ 8/1.5 
ΚΤ.20Β: 2.5Υ 7/1

pale yellow 
light grey

ΚΤ.21 2.5Υ 8/2 pale yellow
ΚΤ.22 ΚΤ.22Α: 2.5Υ 8/2 

ΚΤ.22Β: 2.5Υ 7/1
pale yellow 
light grey

ΚΤ.23 2.5Υ 8/2 pale yellow
ΚΤ.24 2.5Υ 8/2 pale yellow
ΚΤ.25 ΚΤ.25Α: 2.5Υ 8/2 

ΚΤ.25Β: 2.5Υ 7/1
pale yellow 
light grey

ΚΤ.47(Ι) 2.5Υ 8/1 white
ΚΤ.47(ΙΙ) ΚΤ.47(Ι)Α: 10YR7/3 

ΚΤ.47(Ι)Β: 10YR8/2 
με περιοχές: 5YR 4/6

yellowish red 
very pale brown 
very pale brown

ΚΤ.47(ΙΙΙ) 2.5Υ 8/1 white

13Ένας μικρός αριθμός επιχρισμάτων με καθαρή σύσταση γύψου που βρέθηκαν στο Μαρών\-Βούρνες 
(δείγματα MV.5, MV.12 και MV.17) και στην Καλαβασό-'/ty. Δημήτριος (δείγματα AD.3 και AD.19) 
έχουν καθαρό άσπρο χρώμα. Το χρώμα αυτό δεν μπορεί να ταυτιστεί με κανένα χρώμα του καταλόγου 
Munsell, γι' αυτό και τα δείγματα αυτά δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΧΡΩΜΑ

ΚΗ.1 10YR7/1 light grey
ΚΗ.4 2.5YR 8/2 pale yellow

ΚΗ.7 2.5Υ 8/1.5 pale yellow

ΚΗ.8 ΚΗ.8Α: 2.5Υ 8/1.5 
ΚΗ.8Β: 2.5Υ 7/1

pale yellow 
light grey

ΚΗ.9 ΚΗ.9Α: 2.5Υ 8/2 
ΚΗ.9Β: 2.5Υ 7/1

pale yellow 
light grey

ΚΗ.10 2.5Υ 8/2 pale yellow
ΚΗ.11 ΚΗ.11Α: 5Υ7/1 

ΚΗ.11Β: 2.5Υ 8/2
light grey 
pale yellow

ΚΗ.12 ΚΗ.12Α: 5Υ 7/1 
ΚΗ.12Β: 2.5Υ 8/1.5

light grey 
pale yellow

ΚΗ.13 ΚΗ.13Α: 2.5Υ 8/4 
ΚΗ.13Β: 2.5Υ 7/1 
ΚΗ.13Β: 2.5Υ 8/2

pale yellow 
light grey 
pale yellow

ΚΗ.15 2.5Υ 7/2 light grey
ΚΗ.17 2.5Υ 7/1 light grey
ΚΗ.18-19 10YR 8/1 white
ΚΗ.21 ΚΗ.21Α: 2.5Υ 8/1.5 

ΚΗ.21 Β: 2.5Υ 7/1
pale yellow 
light grey

ΚΗ.22 2.5Υ 8/2 pale yellow
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΛΙΘΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΚΜ.1 2.5Υ 8/2

με τεμάχια: 7.5YR 7/4
pale yellow 
pink

ΚΜ.2 2.5Υ 8/2
με τεμάχια: 7.5YR 7/4

pale yellow 
pink

ΚΜ.3 2.5Υ 8/2
με τεμάχια: 7.5YR 7/4

pale yellow 
pink

ΚΜ.4 ΚΜ.4Α: 10YR7/3 
ΚΜ.4Β: 10YR8/3

very pale brown 
very pale brown

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΣΗΣ ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΑ.4 2.5Υ 8/21 pale yellow
ΜΑ. 5 2.5Υ 8/2 pale yellow
ΜΑ. 6 2.5Υ 8/2 pale yellow
ΜΑ.7 2.5Υ 8/1 white
ΜΑ. 8 2.5Υ 8/2 pale yellow
ΜΑ. 10 2.5Υ 8/1.5 white-pale yellow
ΜΑ. 11 2.5Υ 8/2 pale yellow
ΑΜ.1 10YR 8/1.5 white-very pale brown
AM.2 10YR8/1 white
AM .14 10YR8/2 very pale brown
AM .15 10YR8/2 very pale brown
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΧΡΩΜΑ
ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
AD.1 10YR8/2 very pale brown

AD.4 10YR 8/2 very pale brown

AD.5 AD.5A: 10YR7/4 very pale brown
AD.5B: 10YR 8/2.5 brownish yellow
με σημεία: 10YR6/6 very pale brown

AD.6 10YR 8/2 very pale brown
AD.7 10YR 8/1.5 very pale brown
AD.8 10YR 7/3 very pale brown
AD.11 10YR8/2 very pale brown
AD. 12(1) AD.12(I)A: 2.5Υ 8/2 pale yellow

AD. 12(Ι)Β: 2.5Υ 7/4 pale brown
AD.12(11) 10YR8/3 very pale brown
AD.13 10YR8/3 very pale brown
AD.14 10YR 8/3 very pale brown
AD. 15(1) 10YR 8/2 very pale brown
AD. 15(ΙΙ) 10YR8/3 very pale brown
AD.16 10YR8/2 very pale brown
AD.17 10YR 8/2 very pale brown
AD.18 10YR8/2 very pale brown
AD.20 10YR8/2 very pale brown
AD.21 10YR 8/2 very pale brown
AD.22 AD.22A: 10YR8/2 very pale brown

AD.22B: 10YR 8/3 very pale brown
AD.23 10YR8/2 very pale brown
AD.27 AD.27A: 10YR7/3 very pale brown

AD.27B: 10YR8/2 very pale brown
με περιοχές: 10YR7/4 very pale brown

10YR7/6 yellow
AD.28 10YR8/2 very pale brown
AD.29 AD.29A: 10YR7/3 very pale brown

AD.29B: 10YR8/2 very pale brown
με περιοχές: 10YR 7/4 very pale brown

10YR7/6 yellow
AD.30 10YR 8/2 very pale brown
AD.31 10YR8/2 very pale brown
AD.32 10YR8/2 very pale brown
AD.33 10YR8/2 very pale brown
AD.34 10YR8/2 pale yellowΜα
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΧΡΩΜΑ
ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
HST.2 2.5Υ 8/2 pale yellow
Η ST. 3 10YR 6/5 light yellowish brown
HST.4 10YR 7.5/3 very pale brown

με κόκκους κεραμικού: 
10YR6/6 brownish yellow

HST.5 10YR 6.5/4 light yellowish brown
HST.6 10YR 6/5 brownish yellow

ΚΚ.1 10YR8/4 very pale brown

ΑΡ.2 2.5Υ 8/1 white

ΜΡ.1 10YR7/2 very pale brown
ΜΡ.2 10YR 8/3 very pale brown
ΜΡ.3 10YR 8/3 very pale brown
ΜΡ.4 επίχρισμα ωμόπλινθου:

10YR 8/3 very pale brown
ΜΡ.6 10YR7/2 very pale brown
ΜΡ.7 ΜΡ.7Α: 10YR 8/3 very pale brown

ΜΡ.7Β: 10YR7/3 very pale brown
ΜΡ.8 ΜΡ.8Α: 10YR8/3 very pale brown

ΜΡ.8Β: 10YR7/3 very pale brown
ΜΡ.8Γ: 10YR6/2 light brownish grey

MV.1 2.5Υ 8/2 pale yellow
MV.2 7.5YR 5/5 (strong) brown
MV.3 10YR 8/3 very pale brown
MV.4 MV.4A: 10YR 8/2 very pale brown

MV.4B: 10YR7/3 very pale brown
MV.8 10YR8/3 very pale brown
MV.9 10YR8/3 very pale brown
MV.10 10YR8/2 very pale brown
MV.11 10YR8/2 very pale brown
MV.14 7.5YR 5/4 brown
MV.22 10YR 7/4 very pale brown
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Πίνακας Π.3. Χρωματικός χαρακτηρισμός του υποστρώματος των 
χρωστικών της Καλαβασού- Τέντα.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΛΑΒΑΣΟ- ΤΕΝΤΑ

ΧΡΩΜΑ

ΚΤ.3 10YR 8/2 very pale brown
ΚΤ.36 2.5Υ 8/2 pale yellow
ΚΤ.38 2.5Υ 7/1.5 light grey
ΚΤ.39 2.5Υ 7/2 light grey
ΚΤ.40 2.5Υ 8/2.5 pale yellow
ΚΤ.41 2.5Υ 8/2 pale yellow
ΚΤ.42 2.5Υ 7.5/2 light grey
ΚΤ.43 2.5Υ 7.5/2 light grey
ΚΤ.44 2.5Υ 7/3 pale yellow
ΚΤ.45 2.5Υ 7/1.5 light grey
ΚΤ.46 2.5Υ 7.5/2 light grey

Πίνακας Π.4. Χρωματικός προσδιορισμός γεωλογικών δειγμάτων.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑ
Q.KL.1 2.5Y 8/1 white
Q.KL.2 2.5Y 8/1 white
Q.KT.2 2.5Y 8/2 pale yellow
Q.KT.3 2.5Y 8/2 pale yellow
Q.KT.4 2.5Y 8/1 white
Q.KT.5 2.5Y 8/1 white
Q.AD.1 10YR 8/2 very pale brown
Q.AD.2 2.5Y 8/1.5 white
Q.KH.1 2.5Y 7/2 light grey
Q.KH.2 2.5Y 8/2 light grey
Q.KM.1 10YR 8/2 very pale brown
Q.KM.2 10YR 8/2 very pale brown
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Πίνακας Π.8. Προσδιορισμός πάχους (σε μέτρα) επιχρισμάτων.14

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΑΧΟΣ

ΚΤ.7 0,01 μ.
ΚΤ.11 0,007-0,01 μ.
ΚΤ.12 0,003-0,006 μ.
ΚΤ.13 0,002-0,005 μ. 

μερικά τεμάχια: 0,012 μ.
ΚΤ. 14 0,002-0,006 μ.
ΚΤ.15 0,002-0,005 μ.
ΚΤ.16 0,002-0,006 μ.
ΚΤ.21 0,002-0,005 μ..
ΚΤ.23 0,002-0,003 μ.
ΚΤ.25 0,003-0,004 μ..
ΚΤ.47(Ι) 0,021 μ.
ΚΗ.1 0,006-0,009 μ..
ΚΗ.8 ΚΗ.8Α: 0,002-0,006 μ. 

ΚΗ.8Β: 0,02 μ..
ΚΗ.11 ΚΗ.11Α: 0,002 μ.. 

ΚΗ.11Β: 0,006 μ.
ΚΗ.12 ΚΗ.12Α: 0,002 μ. 

ΚΗ.12Β: 0,017 μ.
ΚΗ.13 ΚΗ.13Α: 0,002 μ. 

ΚΗ.13Β: 0,025 μ. 
ΚΗ.13Γ: 0,001 μ.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΛΙΘΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΚΜ.1 ΚΜ.1Α: 0,009-0,013 μ. 

ΚΜ.1Β: 0,10-0,15 μ.
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ  
ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΜ.1 ΑΜ.1Α: 0,0055 μ. 

ΑΜ.1Β: 0,0025 μ. 
μερικά τεμάχια: 0,005 μ.

AM .15 0,003 μ.

14Στους καταλόγους περιλαμβάνονται μόνο τα δείγματα στα οποία ήταν δυνατός ο προσδιορισμός του 
πάχους με σχετική ακρίβεια. Ήταν δηλ. σαφώς ορισμένες και συχνά επίπεδες οι δύο επιφάνειες του 
δείγματος (πάνω και κάτω).
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΠΑΧΟΣ
ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΡ.7 ΜΡ.7Α: 0,003 μ.
MV.2 0,002 μ.
MV.3 0,018 μ.
MV.8 0,026/0 ,01 /0 ,015 μ.
MV.9 0,022 μ.
MV.10 0,017 μ.
MV.11 0,016 μ.
MV.22 0,045 μ.
AD.5 0 ,014 /0 ,016 /0 ,021  μ.
AD.11 AD.11A: 0,005-0,012 μ. 

AD.11B: 0,002-0,01 μ.
AD. 12(ΙΙ) 0,012 μ.
AD.13 0,012 μ.
AD.14 0,01-0,015 μ.
AD.15(11) 0,022-0,025 μ.
AD.17 0,015-0,03 μ.
AD.18 0,015 μ.
AD.21 0,035 μ
AD.22 0,004 μ.
AD.27 0,012/0,018/ 0,02/0,024 μ. 

με μερικά τεμάχια: 0,10 μ.
AD.33 0,045 μ.
AD.34 0,018 μ.

Πίνακας Π.9. Προσδιορισμός πάχους επιχρισμάτων με χρωστικές.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ  
ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

ΠΑΧΟΣ

ΚΤ.38 0,003 μ.
ΚΤ.39 0,003 μ.
ΚΤ.40 0,006 μ.
ΚΤ.41 0,005-0,006 μ.
ΚΤ.42 0,004 μ.
ΚΤ.43 0,005 μ.
ΚΤ.44 0,004 μ.
ΚΤ.45 0,0015/0,0035/ 0,006 μ.
ΚΤ.46 0,003 μ.Μα
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Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Πίνακας Π. 10. Πρόσθετα επιχρισμάτων.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Χαλίκια / 
βότσαλα

Κάρβουνο/ 
στάκτη

Άχυρο Καλάμια

ΚΤ.1 V V

ΚΤ.2 V V

ΚΤ.5 >7

ΚΤ.6
ΚΤ.8 >7

ΚΤ.9 V

ΚΤ.10 V

ΚΤ.11 V

ΚΤ.12 ν

ΚΤ.13 ✓

ΚΤ.14
ΚΤ.15 ✓

ΚΤ.16 ✓

ΚΤ.17
ΚΤ.18 ✓

ΚΤ.20 ✓

ΚΤ.21 >7

ΚΤ.22 V

ΚΤ.23 V

ΚΤ.25 V

ΚΗ.1 ✓ >7

ΚΗ.4 >7 >7

ΚΗ.7 >7

ΚΗ.8Α ν'
ΚΗ.8Β ✓ V

ΚΗ.9 ✓

ΚΗ.10 V

ΚΗ.11 >7

ΚΗ.12 V
ΚΗ.13Α ✓ ✓
ΚΗ.13Β V
ΚΗ.13Γ V

ΚΗ.18-19 V ✓ ✓

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΛΙΘΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΚΜ.1 V V

ΚΜ.2 V V7

ΚΜ.3 V V
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΣΗΣ ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Χαλίκια / 
βότσαλα

Κάρβουνο / 
στάκτη

Άχυρο Καλάμια

ΜΑ.4 V ✓

ΜΑ. 5 V ✓

ΜΑ. 6 V

ΜΑ. 8 V ν’

ΑΜ.1 S ✓

AM.2 V V

AM. 14 V

A M .15 V

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΣΤΕΡΗΣ  
ΧΑΛΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
HST.2 ✓

Η ST. 3 V V ν'

HST.4 V

ΜΡ.1 ν’

ΜΡ.6 V

ΜΡ.7 V

ΜΡ.8 ν'

MV.1
MV.3 V

MV.8 ν’ V

MV.9 ν' V

MV.14 V

MV.22 V

AD.1 ν’ V

AD.4 V V

AD.5 S

AD.6 V V

AD.7 V

AD.8 V

AD.11 ν’

AD. 12(1) V

AD.12(11) ν' V

AD.13 V

AD.14 ν'

AD.15(I)
A D .15(11) V ν'

AD.16 ν’

A D.17 V

AD.18 V

AD.27 V V

AD.31 V

AD. 34 V
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

ΚΑ ΤΑΛΟ ΓΟ ! Δ Ε ΙΓΜ Α ΤΩΝ ΠΕΤΡΩ Μ Α ΤΩΝ, Ω Μ Ο ΠΛΙΝΘ Ω Ν, 
Ε Π ΙΧ Ρ ΙΣΜ Α  ΤΩΝ Κ Α Ι ΣΥ Ν Δ Ε ΤΙΚ Ω Ν  ΚΟ Ν ΙΑΜ Α ΤΩΝ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ

Οι κωδικοί των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούνται από δύο βασικά τμήματα. Το 

πρώτο τμήμα τους αντιστοιχεί στο όνομα του οικισμού από όπου πάρθηκε το δείγμα. Πιο 

κάτω φαίνονται οι αντιστοιχίες των κωδικών με τους οικισμούς.

ΚΤ Καλαβασός- Τέντα
ΚΗ Χοιροκοιτία
ΚΜ Κισσόνερ γα- Μοσφίλια
ΜΑ Μαρκί-/4Λώι//σ
AM Αλάμπρα-Μούττες
Η ST Χαλά Σουλτάν Τεκκέ
ΚΚ Κίτιον
ΜΡ Μάα-Παλαιόκαστρο
ΑΡ Άλασσα-Παλιοταβέρ να
MV \λαρΰΜ\-Βούρνες
AD Καλαβασός-VI^. Δημήτριος

Οι αριθμοί που ακολουθούν το πρώτο τμήμα του κωδικού αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό 

των δειγμάτων όπως αυτά πάρθηκαν από τις ανασκαφές.

Σε μερικά δείγματα χρησιμοποιήθηκε μετά τον αριθμό αυτόν ένας επιπλέον λατινικός αριθμός 

(I, II, III). Αυτό έγινε όταν από το ίδιο σημείο ενός χώρου (συνήθως κοιλότητα εδάφους) 

πάρθηκαν περισσότερα από ένα δείγματα. Ο χώρος προέλευσής τους είναι ακριβώς ο ίδιος 

γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος κωδικός αριθμός, αλλά τα δείγματα εμφανίζουν 

διαφορετικές φυσικές και χημικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, τα δείγματα ΚΤ.47(Ι) και 

ΚΤ.47(ΙΙ) προέρχονται από την ίδια κοιλότητα του εδάφους, αλλά εμφανίζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά.

Σε μερικές περιπτώσεις τα δείγματα εμφανίζουν ένα, δύο ή περισσότερα διαδοχικά 

στρώματα, διαφορετικής συνήθως σύστασης. Στις περιπτώσεις αυτές μετά από τον αριθμό 

παρεμβάλλεται ένα γράμμα Α, Β, ή Γ ανάλογα με το στρώμα, αρχίζοντας από το ανώτερο 

(εξωτερικό). Για παράδειγμα, το ΚΤ.8Α αντιστοιχεί στο ανώτερο στρώμα, το ΚΤ.8Β στο 

δεύτερο κτλ.
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Κατάλογος 1. Δείγματα πελεκητών λίθων.

Κ\Ί\ΟΝ-ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΚΚ.2 Άσπρος ασβεστιτικός ψαμμίτης, μέτριας 

κοκκομετρίας, του σχηματισμού Κορωνιάς από 
τοιχοποιία του ναού 1

ΚΚ.3 Άσπρος λεπτόκοκκος ασβεστιτικός ψαμμίτης του 
σχηματισμού Κορωνιάς από τοιχοποιία 
του ναού 1

ΚΚ.5 Κιτρινωπός ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού 
Λευκωσίας-Αθαλάσσας από το βωμό του τεμένους Α

ΧΑΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝ ΤΕΚΚΕ
HST.8 Ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Λευκωσίας- 

Αθαλάσσας από την τοιχοποιία των οικοδομημάτων
HST.9 Άσπρη κρητίδα του σχηματισμού Λευκάρων από την 

επένδυση της τοιχοποιίας του λουτρού 1
ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ-/4Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
AD.10 Ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Πάχνας από 

το κτίριο X
ΜΑΡΩΝΙ-ΒΟΥΡΝΕΣ
MV.20 Λεπτόκοκκος ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού 

Πάχνας από το Ashlar Building
MV.21 Ασβεστιτικός ψαμμίτης, μέτριας κοκκομετρίας, του 

σχηματισμού Πάχνας από το Ashlar Building
MV.23 Λεπτόκοκκος ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού 

Πάχνας από το Ashlar Building
ΑΛΑΣΣΑ- ΠΑΛΙΟ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΑΡ.1 Ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Πάχνας από 

το κτίριο II
ΚΟΥΚΛΙΑ-/7>4Λ4//Ζ4ΦΟΖ
ΚΡ.1 Ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Πάχνας από 

τους ορθοστάτες του ιερού τεμένους
ΚΡ.2 Ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Πάχνας από 

το νότιο τοίχο του ναού
ΜΑΑ- ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΜΡ.16 Άσπρη κρητίδα του σχηματισμού Λευκάρων
ΜΡ.17 Κιτρινωπός ασβεστιτικός ψαμμίτης από την τοιχοποιία 

του κτιρίου I
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Κατάλογος 2. Δείγματα ωμόπλινθων.15

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ-ΤΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟ TO ΟΠΟΙΟ ΛΗΦΘΗΚΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΚΤ.26 Νοτιοδυτικό τμήμα της κυκλικής μονάδας S.35
ΚΤ.27 Νότιο τμήμα της κυκλικής μονάδας S.22
ΚΤ.28 Δυτικό τμήμα της κυκλικής μονάδας S.62
ΚΤ.29 Δυτικό τμήμα της κυκλικής μονάδας S.28
ΚΤ.30 Κυκλική μονάδα S.36
ΚΤ.31 Άνω τμήμα της κυκλικής μονάδας S.17
ΚΤ.32 Πεσσός S.7
ΚΤ.33 Κυκλική μονάδα S.27
ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ
ΚΗ.2 Σκάμμα 451 / ανασκαφικό τετράγωνο 33/24 / στρώμα lc
ΚΗ.3 Περιοχή 722 / ανασκαφικό τετράγωνο 34/23 / στρώμα II
ΚΗ.5 Κυκλική μονάδα S.108 / ανασκαφικό τετράγωνο 34 / 24- 

25 / στρώμα Ilia
ΚΗ.6 Κυκλική μονάδα S.108 / ανασκαφικό τετράγωνο 34-35 / 

24 / στρώμα Ilia
ΚΗ.9 Pise με επίχρισμα και χρωστική από την κυκλική μονάδα 

S.124 / ανασκαφικό τετράγωνο 36/28-29 / στρώμα Β
ΚΗ.14 Άγνωστη προέλευση
ΚΗ.16 Άγνωστη προέλευση
Μ A Ρ ΚI -ΑΛΩΝΙΑ
ΜΑ. 3 Τοίχος 653 / δωμάτιο LI
ΜΑ. 9 Κοιλότητα στο έδαφος / ανασκαφικό τετράγωνο Ε24 / 

Ε25 / LXXIII
ΑΛΑΜ Π ΡΑ -Μ Ο ΥΤΤΕΣ
AM.3 Δωμάτιο 2 / κτίριο I
AM.4 Δωμάτιο 3 / κτίριο I
AM.5 Δωμάτιο 7 / κτίριο I
AM.6 Δωμάτιο 2' / κτίριο I
AM.7 Τοίχος ΑΚ / κτίριο IV
AM.8 Δωμάτιο 2' / κτίριο I
AM.9 Δωμάτιο 2 / κτίριο I
AM .10 Δωμάτιο 26 / κτίριο VII
AM .11 Δωμάτιο 25 / κτίριο VII
AM .12 Τοίχος ΑΚ / κτίριο I
ΧΑΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝ TEKKE
HST.1 Δυτικός τοίχος του δωματίου 33
ΜΑΡΩΝ\-ΒΟΥΡΝΕΣ
MV.6 Ανασκαφικό τετράγωνο Η18
MV.7 Ανασκαφικό τετράγωνο J20
MV.13 Ανασκαφικό τετράγωνο Κ22
MV.15 Ανασκαφικό τετράγωνο J21-22
MV.16 Ανασκαφικό τετράγωνο Η 19-20

15Τα δείγματα ΚΗ.9 και HST.1 αποτελούν τμήματα από τοιχοποιίες με πηλό σε διαδοχικές στρώσεις.
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ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ-ΛΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
AD.2 Δωμάτιο Α. 161 (βόρεια αποθηκευτική αίθουσα) / Κτίριο X
AD.9 Τοίχος βόρεια της κυρίως αποθηκευτικής αίθουσας / 

Κτίριο X
ΜΑΑ- ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΜΡ.4 Ανατολικός τοίχος του δωματίου 61
ΜΡ.9 Ανασκαφικό τετράγωνο Θ1
ΜΡ.10 Ανασκαφικό τετράγωνο Α
ΜΡ.11 Άγνωστη προέλευση
ΜΡ.12 Διαχωριστικός τοίχος των δωματίων 79B/79C
ΜΡ.13 Διαχωριστικός τοίχος των δωματίων 78 και 79
ΜΡ.14 Βόρειος τοίχος του δωματίου 75
ΜΡ.15 Βόρειος τοίχος του δωματίου 74

Κατάλογος 3. Δείγματα επιχρισμάτων.

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ- ΤΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
ΚΤ.1 Κοίλωμα εδάφους / F 10 North Baulk, 7.2
ΚΤ.2 Κοίλωμα εδάφους / F 10 North Baulk, 7.2
ΚΤ.3 βλ. κατάλογο χρωστικών
ΚΤ.4 Δάπεδο της κυκλικής μονάδας S.35
ΚΤ.5 Δέπεδο της κυκλικής μονάδας S.55
ΚΤ.6 Υπερυψωμένη εξέδρα μεταξύ των πεσσών S.54 και S.61 μέσα 

στην κυκλική μονάδα S.42
ΚΤ.7 Δάπεδο της κυκλικής μονάδας S.42 / ανώτερο στρώμα
ΚΤ.8. Δάπεδο της κυκλικής μονάδας S.42 / κατώτερο στρώμα
ΚΤ.9 Δάπεδο της κυκλικής μονάδας S.58
ΚΤ.10 Δάπεδο της κυκλικής μονάδας S.10 / F 11 C, 4.19
ΚΤ.11 Τοιχοποιία της κυκλικής μονάδας S.75
ΚΤ.12 Τοιχοποιία της κυκλικής μονάδας S. 11
ΚΤ.13 Τοιχοποιία της κυκλικής μονάδας S.66
ΚΤ.14 Τοιχοποιία της κυκλικής μονάδας S.22
ΚΤ.15 Τοιχοποιία της κυκλικής μονάδας S.35
ΚΤ.16 Τοιχοποιία της κυκλικής μονάδας S.35
ΚΤ.17 Τοιχοποιία της κυκλικής μονάδας S.4
ΚΤ.18 Τοιχοποιία της κυκλικής μονάδας S.58
ΚΤ.19 Εξωτερική όψη τοιχοποιίας της κυκλικής μονάδας S. 58
ΚΤ.20 Τοιχοποιία της κυκλικής μονάδας S.34
ΚΤ.21 Τοιχοποιία της κυκλικής μονάδας S.55
ΚΤ.22 Εξωτερική όψη τοιχοποιίας της κυκλικής μονάδας S.66
ΚΤ.23 Τοιχοποιία της κατασκευής S.32
ΚΤ.24 Πεσσός S.61
ΚΤ. 25 Πεσσός S.56
ΚΤ.47(Ι) Κοίλωμα εδάφους / F 10Β West Baulk, 7.2
ΚΤ.47(ΙΙ) Κοίλωμα εδάφους / F 10Β West Baulk, 7.2
ΚΤ.47 (111) Κοίλωμα εδάφους / F 10Β West Baulk, 7.2
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ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ ΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ

ΚΗ.1 Δάπεδο της κυκλικής μονάδας S.85
ΚΗ.4 Δάπεδο / τετράγωνο 34/23 / χώρος 727 / 

επίπεδο III
ΚΗ.7 Κυκλική μονάδα S.116 / τετράγωνο 35/26 / 

επίπεδο Ε3
ΚΗ. 8 Κυκλική μονάδα S.122 / τετράγωνο 33-34/27 / 

επίπεδο Β
ΚΗ.9 βλ. κατάλογο ωμόπλινθων
ΚΗ.10 Τοιχοποιία κυκλικής μονάδας S.96 / τετράγωνο 

33-34/23 / επίπεδο lc
ΚΗ.11 Κυκλική μονάδα S.122 / τετράγωνο 34/27 / 

επίπεδο C
ΚΗ.12 Δάπεδο της κυκλικής μονάδας S.122 / 

τετράγωνο 34/27 / επίπεδο Ε2
ΚΗ.13 Υπόστρωμα δαπέδου της κυκλικής μονάδας 

S.141 / τετράγωνο 32/28 / επίπεδο D
ΚΗ.15 Συνδετικό κονίαμα μεταξύ ωμόπλινθων 

ανοικτού κιτρινο-καφέ χρώματος
ΚΗ.17 Συνδετικό κονίαμα μεταξύ ωμόπλινθων 

ανοικτού κίτρινου χρώματος
ΚΗ.18 Οριζόντιο δώμα κυκλικής μονάδας S.85
ΚΗ.21 βλ. κατάλογο χρωστικών
ΚΗ.22 Τοιχοποιία της κυκλικής μονάδας S.122
ΚΙ ΣΣΟ Ν ΕΡ VfK-ΜΟΣΦΙΛΙΑ
ΚΜ.1 Δάπεδο της κυκλικής μονάδας Β1
ΚΜ.2 Δάπεδο της κυκλικής μονάδας Β206
ΚΜ.3 Δάπεδο της κυκλικής μονάδας Β2
ΚΙ ΣΣΟ ΝΈΡΥΔ-ΜΥΛΟΥΘΚΙΑ
ΚΜ. 4 Τοίχωμα πηγαδιού
ΜΑΡΚ\-ΑΛΩΝ!Α
ΜΑ.4 Θρανίο S.742 εφαπτομενικά με το βόρειο τοίχο 

του δωματίου LI
ΜΑ. 5 Εστία του δωματίου L
ΜΑ. 6 Υπερύψωση του εδάφους S.846 η οποία 

βρίσκεται εφαπτομενικά με το νότιο τοίχο του 
δωματίου LI

ΜΑ.7 Χώρος τοποθέτησης οικιακού εξοπλισμού 957 
στο δωμάτιο LI / πρώιμο επίπεδο οικισμού

ΜΑ. 8 Κατασκευή S. 1118 εφαπτομενικά με το δυτικό 
τοίχο του δωματίου LXII

ΜΑ. 10 Τοιχοποιία 626 του δωματίου LXVII
ΜΑ. 11 Εστία 1196 του δωματίου LXVIIΜα
ρία
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ΑΛΑΜ Π ΡΑ -Μ ΟΥΤΤΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ ΤΟ  
ΔΕΙΓΜΑ

ΑΜ.1 Δωμάτιο 13 / κτίριο IV
AM.2 Κοίλωμα εδάφους / δωμάτιο 15 / κτίριο V
AM .14 Τοιχοποιία δωματίου 13 / κτίριο IV
AM .15 Τοιχοποιία δωματίου 7 / κτίριο I

ΚΙΤΙΟΝ
ΚΚ.1 Δάπεδο δωματίου 30 D / περιοχή I
ΧΑΛΑ-ΣΟΥΛΤΑΝ-ΤΕΚΚΕ
HST.2 Δυτικός τοίχος του δωματίου 33
Η ST. 3 Κοίλωμα εδάφους / (F1597)
HST.4 Κοίλωμα εδάφους / (F1599)
Η ST. 5 Επίχρισμα, περιοχή 8, δυτικά / (F 1587)
Η ST. 6 Κοίλωμα εδάφους / (F 1552)
ΑΛΑΤΙΑ-ΠΑΛΙΟΤΑΒΕΡΝΑ
ΑΡ.2 Δάπεδο του αποθηκευτικού δωματίου / κτίριο 

II
UAA-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΜΡ.1 Δάπεδο του δωματίου 84/3
ΜΡ.2 Ανατολικός τοίχος του δωματίου 61
ΜΡ.3 Δωμάτιο 63Α/2
ΜΡ.4 Ανατολικός τοίχος του δωματίου 61 

(επίχρισμα ωμόπλινθου)
ΜΡ.6 Δωμάτιο 79Ε/7

(άργιλος με αποτύπωμα από καλάμια)
ΜΡ.7 Ανατολικός τοίχος του δωματίου 61/7
ΜΡ.8 Δάπεδο του δωματίου 53/1

ΜΑΡΩΝΙ-ΒΟΥΡΝΕΣ
MV.1 Δυτικός τοίχος / ανασκαφικό τετράγωνο J20
MV.2 Τετράγωνο Μ19
MV.3 Τετράγωνο Η21
MV.4 Τετράγωνο J16
MV.5 Εργαστήριο / ανασκαφικό τετράγωνο Ν11
MV.8 Τετράγωνο G.21
MV.9 Τετράγωνο Η21
MV.10 Δάπεδο / ανασκαφικό τετράγωνο Κ16
MV.11 Δάπεδο / ανασκαφικό τετράγωνο J16
MV.12 Κοιλότητα 66 / ανασκαφικό τετράγωνο J21/22
MV.14 Ανασκαφικό τετράγωνο Κ22 

(συνδετικό κονίαμα μεταξύ ωμόπλινθων 
ασπρώδους χρώματος)

MV.17 Κοίλωμα στο έδαφος στο δωμάτιο 18
MV.22 Δάπεδο του δωματίου 18
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ΚΑΛΑΒΑΣΟ Σ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΛΗΦΗΚΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

AD.1. Δάπεδο του δωματίου Α.163 /  κτίριο X
AD.3 Κατώφλι, βόρεια της κύριας αποθηκευτικής 

αίθουσας / κτίριο X
AD.4 Δάπεδο της κύριας αποθηκευτικής αίθουσας / 

κτίριο X
AD.5 Κανάλι νερού νότια της κύριας αποθηκευτικής 

αίθουσας / κτίριο X
AD.6 Επίστρωση δρόμου δυτικά του κτιρίου X
AD.7 Δάπεδο ελαιοπιεστηρίου (Α.185) / κτίριο X
AD.8 Τοιχοποιία κτιρίου XI στα δυτικά του κτιρίου X 

(κονιάμα)
AD.11 Τοιχοποιία από κύρια αποθηκευτική αίθουσα / 

(Ν 51 C /4 .2 )
AD.12(I) Πηγάδι / δωμάτιο Α.173 / 3.6
AD.12(11) Πηγάδι / δωμάτιο Α.173 / 3.6
AD.13 Πηγάδι / δωμάτιο Α.173 / 3.7
AD.14 Πηγάδι /  δωμάτιο Α .173/3.7
AD. 15(1) Πηγάδι / δωμάτιο Α .173/3 .10
AD.15(11) Πηγάδι / δωμάτιο Α .173/3 .10
AD. 16 Δάπεδο οικιστικής μονάδας Α.44/3.5
AD.17 Κανάλι νερού (;) /  Q51C/10.1
AD.18 ΟΙΑ /3 .2
AD.19 Α.217 / 6.1 / κτίριο III
AD.20 Κοίλωμα / Α.51 / 4.2 / κτίριο IX
AD.21 Δάπεδο / Α.44 / 3.5 / κτίριο IX
AD.22 Τοιχοποιία(;) / 050Α /10.2 /  κτίριο X
AD.23 Τοιχοποιία (;) / Α.195 / 3.1 / κτίριο X
AD.26 Δάπεδο / Α. 195 / 3.1 (W) / κτίριο X
AD.27 Δάπεδο / Α. 195 / 3.1 / κτίριο X
AD.28 Δάπεδο/Α.195 / 3.2 / κτίριο X
AD.29 Δάπεδο / Α. 195 / 3.1 / κτίριο X
AD.30 Δάπεδο / Α. 157 /21.2  / κτίριο X
AD.31 Δάπεδο / Α. 165 / 20.1 / κτίριο X
AD.32 Δάπεδο / Α.165 / 20.2 / κτίριο X
AD.33 Δάπεδο / Α.177 /10.3 / κτίριο X
AD. 34 Κανάλι νερού βόρεια του κτιρίου X
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Κατάλογος 4. Δείγματα επιχρισμάτων με χρωστικές

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ- ΤΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΗΘΦΗΚΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
ΚΤ.3 Επίχρισμα πατώματος της κυκλικής μονάδας S. 17 

που φέρει διαδοχικά στρώματα χρωστικής / (F 10 Α, 
3.4)

ΚΤ.34 Χρωστική του επιχρίσματος του πατώματος της 
κυκλικής μονάδας S.17 / νότιο τμήμα

ΚΤ.35 Χρωστική του επιχρίσματος της κυκλικής μονάδας 
S.17 / ανατολικό τμήμα

ΚΤ.36 Υπόστρωμα της χρωστικής του πεσσού S.82 
(κωδικός μουσείου ΚΤ.776)

ΚΤ.37 Χρωστική στο επίχρισμα του πεσσού S.82 / (κωδικός 
μουσείου ΚΤ.776)

ΚΤ.38 Επίχρισμα με χρωστική / (F11C, 2.2)
ΚΤ.39 Επίχρισμα με χρωστική / (G11C, 5.9)
ΚΤ.40 Επίχρισμα με χρωστική / (S.28, 55.1)
ΚΤ.41 Επίχρισμα με χρωστική / (G11C, 4.2)
ΚΤ.42 Επίχρισμα με χρωστική / (G11C, 5.9)
ΚΤ.43 Επίχρισμα με χρωστική / (F11B, Ν.Baulk, 5.5)
ΚΤ.44 Επίχρισμα με χρωστική / (G11C, 13.2)
ΚΤ.45 Επίχρισμα με χρωστική / (F11C, 1.1)
ΚΤ.46 Επίχρισμα με χρωστική / (F11B, W. Baulk, 83)
ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ

ΚΗ.9 βλ. κατάλογο ωμόπλινθων
ΚΗ.20 Χρωστική στο επίχρισμα του πεσσού της κυκλικής 

μονάδας S.122
ΚΗ.21 Υπόστρωμα της χρωστικής του πεσσού της κυκλικής 

μονάδας S.122

Μα
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Κατάλογος 5. Δείγματα πετρωμάτων από λατομεία.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Q.PL Άσπρος ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Κορωνιάς από λατομείο 

κοντά στον Ποταμό του Λιοπετρίου
Q.XY Άσπρος ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Κορωνιάς από λατομείο 

κοντά στην Ξυλοφάγου
Q.VR.1A Κίτρινος ασβεστιτικός ψαμμίτης (μέτριας κοκκομετρίας) του σχηματισμού 

Αθαλάσσας-Λευκωσίας από λατομείο της Ορόκλινης
Q.VR.1B Κίτρινος, λεπτόκοκκος ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Αθαλάσσας- 

Λευκωσίας από λατομείο της Ορόκλινης
Q.DH Κίτρινος ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Αθαλάσσας-Λευκωσίας 

από λατομείο της Δεκέλειας
Q.TC.1 Ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Πάχνας από λατομείο κοντά στην 

Τόχνη
Q.TC.2 Ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Πάχνας από μέτωπα κοντά στον 

αυτοκινητόδρομο κοντά στον οικισμό της Καλαβασού-/!γ. Δημήτριος
Q.MV.1 Ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Πάχνας από μέτωπα πετρώματος - 

2 χμ. από τον οικισμό Μαρώνι-Βούρνες
Q.MV.3 Ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Πάχνας από μέτωπα πετρώματος - 

1,5 χμ. από τον οικισμό Μαρώνι-Βούρνες
Q.KP.1 Ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Πάχνας από λατομείο -1 ,5  

χιλιόμετρο από το Ιερό της Αφροδίτης
Q.KP.5 Ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Πάχνας από μέτωπα ποταμού 

Φάταλα
Q.AP.1 Ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Πάχνας από λατομείο κοντά στο 

χωριό Καντού
Q.AP.2 Ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Πάχνας από μέτωπα πετρώματος 

κοντά στα Πολεμίδια
Q.AP.3 Ασβεστιτικός ψαμμίτης του σχηματισμού Πάχνας από λατομεία των Κιβίδων

Κατάλογος 6. Γεωλογικά δείγματα (από γύψο, χαβάρα; κρητίδα και χώμα).

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Q.KL.1 Πέτρωμα γύψου / Περιοχή πλησίον του αρχαίου λατομείου γύψου κοντά 

στην Καλαβασό (γυψομάρμαρο)
Q.KL.2 Πέτρωμα γύψου / Αρχαίο λατομείο γύψου της Καλαβασού
Q.KT.2 Χαβάρα 1 Περιοχή 100 μ. βορειοανατολικά του οικισμού
Q.KT.3 Χαβάρα 1 Περιοχή βορειοανατολικά του οικισμού ακριβώς έξω από τον 

αρχαιολογικό χώρο
Q.KT.4 Πέτρωμα γύψου /1  χμ. βορειοανατολικά του οικισμού της Καλαβασού- Τέντα
Q.KT.5 Πέτρωμα γύψου /1  χμ. βορειοανατολικά του οικισμού της Καλαβασού- Τέντα
Q.AD.1 Χαβάρα 1 Περιοχή πλησίον του οικισμού της Καλαβασού-'/1κ. Δημήτριος
Q.AD.2 Κρητίδα / Νεότερο λατομείο κοντά στον οικισμό της Καλαβασού-'/Ι)/ 

Δημήτριος
Q.KH.1 Χώμα /  Λόφος του οικισμού της Χοιροκοιτίας / ανώτερο στρώμα
Q.KH.2 Χώμα / Λόφος του οικισμού της Χοιροκοιτίας / κατώτερο στρώμα
Q.KM.1 Χαβάρα 1 Περιοχή εισόδου του αρχαιολογικού χώρου της Κισσόνεργας- 

Μοσφίλια
Q.KM.2 Χαβάρα 1 Περιοχή ακριβώς έξω από το χώρο του οικισμού της 

Κισσόνεργας-Λ^σσ^//Ι/σ
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ΤΑ ΚΥΡ ΙΟ ΤΕ ΡΑ  Ε ΙΔ Η  Δ Ε Ν Δ Ρ Ω Ν  Π Ο Υ  Ε Ν ΤΟ Π ΙΣΤΗ Κ Α Ν  ΣΤΟ  Ν Η Σ Ι 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ Π Ρ Ο ΪΣΤΟ Ρ ΙΚ Η  Π ΕΡ ΙΟ Δ Ο

ΕΙΔΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΑ

Άμπελος ΔάΚ\-Αγρίδι, Άγ. Επίκτητος-Βρύση, Αίμπα-Λάκκους, Μαρή-Αλώνια, 
Απλίκι-Καραμάλος, Καλοψίδα, Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, Μάα-Παλαιόκαστρο, 
Καλαβασός-Ά γ. Δημήτριος

Αμυγδαλιά Χοιροκοιτία, Δάλι-Αγρίδι, Άγ. Επίκτητος-5ρ<Λ7/7, Κισσόνεργα-Μοσφίλια, 
Μαρκ\-Αλώνια, Απλίκι-Καραμάλος, Χαλά Σουλτάν Τεκκέ

Ελιά Χοιροκοιτία, Απ. Ανδρίας-Κάστρος, Δάλι-Αγρίδι, Άγ. Επ\κπ\\ος-Βρύση, 
Κισσάνεργα-Λ^οσ^/ζί/ο; Κισσόνεργα-Μυλούδκια, Λέμπα-/Ιάκκους Μαρκί- 
Αλώνια, ίκπΚ\κ\-Καραμάλος, Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, Μάα-Παλαιόκαστρο, 
ΚαΚαβασός-Άγ.Δημήτριος*

Εσπερειδοειδή Χαλά Σουλτάν Τεκκέ

Δρυς Χοιροκοιτία, Αέμπα-Λάκκους Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, Μάα-Παλαιόκαστρο, 
Βουνούς

Ζιζιφιά Χαλά Σουλτάν Τεκκέ

Κυπαρίσσι-

Αόρατος

Χοιροκοιτία, Μαρκ\-Αλώνια, Καλοψίδα, Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, Μάα- 
Παλαιόκαστρο, Έγκωμη

Λεύκη Χαλά Σουλτάν Τεκκέ

Μηλιά Άγ. Επίκτητος-£?ρίΛ777

Μυρτιά Κισσόνεργα-Μ?σ^//ί/σ*

Πεύκη Χοιροκοιτία, Άγ.Επίκτητος-Βρύση*, Κισσόνεργα-Μοσφίλια*, Μαρκί- 
Αλώνια, fKuKm-Καραμάλος*, Μάα-Παλαιόκαστρο, Καλαβασός-'/1)/. 
Δημήτριος*

Σκλήδρος Χοιροκοιτία

Συκιά Χοιροκοιτία, Απ. Ανδρέας-Κάστρος, ΔάΚ\-Αγρίδι, Άγ. Επίκτητος-£ρί/σ/7, 
Κισσόνεργα-Μοσφίλια, Κισσόνεργα-Μυλούδκια, Λέμπα-/Ιάκκους, Μαρκί- 
Αλώνια, Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, Μάα-Παλαιόκαστρο, Καλαβασός-Άγ. 
Δημήτριος

Τριμιθιά Απ. Ανδρίας-Κάστρος {,), Μαρκ\-Αλώνια

Φοίνικας Χαλά Σουλτάν Τεκκέ

Φουντουκιά Χοιροκοιτία

Φτελιά Χοιροκοιτία

Φτερικιά Λέμπα-Λάκκους

Φιστικιά Χοιροκοιτία, Καλαβασός- Τέντα, Απ. Ανδρίας-Κάστρος(;), ΔάΚ\-Αγρίδι, 
Άγ. Επίκτητος-φί/σ//, Κισσόνεργα-Μκ70ν/ί/α; Κισσόνεργα-Μυλούδκια, 
Λέμπα-/!άκκους, Μαρή-Αλώνια, Καλοψίδα, Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, Μάα- 
Παλαιόκαστρο, Καλαβασός-'/Ι)/. Δημήτριος

Χαρουπιά Χοιροκοιτία, Μάα-Παλαιόκαστρο

* Αναγνωρίστηκε πιθανή οικοδομική χρήση ξύλου
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ΓΕ Ω Λ Ο ΓΙΚ Ο Ι Κ Α Ι ΤΕΧΝ ΙΚΟ Ι Ο Ρ Ο Ι

Αγκώνας: Μικρή προεξοχή πέτρας (βλ. Κεφάλαιο 2: 2.2.3.2).

Αιματίτης: (Fe20 3) Οξείδιο του σιδήρου που έχει έντονο κόκκινο χρώμα και χρησιμοποιήθηκε 
κατά την αρχαιότητα ως χρωστική ουσία. Βρίσκεται είτε στη φύση ως ένα από τα συνήθη 
ορυκτά του σιδήρου, είτε σχηματίζεται κατά το ψήσιμο σιδηρούχων βαφών, κυρίως 
ώχρας κίτρινου χρώματος (λεμονίτης) σε οξειδωτικές συνθήκες (βλ. επίσης Κεφάλαιο 5: 
5.1).

Άλγες ή Φύκη: Υδρόβιοι φυτικοί οργανισμοί με ασβεστιτικό ή πυριτικό συνήθως κέλυφος.

Απεργόν ή πρόσεργον: Το ημιτελές ή ακατέργαστο τμήμα λίθου (βλ. Κεφάλαιο 2: 2.2.3.1 
υπ. 89).

Αλλόχθονα πετρώματα: Είναι τα πετρώματα που δε δημιουργήθηκαν στη θέση στην οποία 
βρίσκονται σήμερα, αλλά έχουν μεταφερθεί εκεί από άλλη θέση (συνήθως από μεγάλη 
απόσταση, μια γειτονική ήπειρο).

Άμμος: Είναι φυσικό ίζημα το οποίο αποτελείται από κόκκους που οι διαστάσεις τους 
κυμαίνονται μεταξύ 20 μικρά και 2 χλσ. (βλ. επίσης Κεφάλαιο 3: 3.1 υπ. 168).

Αναθύρωση: Διαμόρφωση της επιφάνειας λίθου με περιμετρικές ταινίες (βλ. Κεφάλαιο 2:
2.2.3.1 υπ. 88).

Άργιλος: Είναι φυσικό, γαιώδες, λεπτόκοκκο κλαστικό ίζημα το οποίο αποτελείται από 
κόκκους, μικρότερους από 2 μικρά (βλ. Κεφάλαιο 3: 3.1).

Ασβεστόλιθος: Πέτρωμα το οποίο περιέχει πάνω από 90% ανθρακικό ασβέστιο. Ο 
ασβεστόλιθος μπορεί να περιέχει και άλλα συστατικά, κυρίως αργιλικά, σιδηρούχα και 
μαγνησιούχα.

Ασβεστοαρενίτης: Κλαστικός ασβεστόλιθος, ο οποίος συνίσταται κατ'αναλογία μεγαλύτερη 
του 50% από μηχανικώς αποτεθέντες κόκκους, μεγέθους 0,06-2 χλσ.

Ασβεστίτης: Ορυκτό που αποτελεί το κύριο συστατικό των ασβεστόλιθων και των δολομιτών.

Άστριοι: Ομάδα πυριτικών ορυκτών. Στην ομάδα αυτή ανήκουν το ορθόκλαστο, το 
πλαγιόκλαστο κ.ά.

Αυτόχθονα πετρώματα: Είναι τα πετρώματα που σχηματίστηκαν κατευθείαν στην περιοχή 
όπου βρίσκονται σήμερα. Συχνά σχηματίζονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας 
και στη συνέχεια ανυψώνονται.

Βασάλτης: Ηφαιστειακό πέτρωμα.

Βιογενές υλικό: Υλικό που παράγεται από τη δράση ζώντων οργανισμών.

Βολίτζια: Δοκάρια στέγασης (γαλ. volige).

Γάββρος: Βασικό, πλουτώνειο πέτρωμα.

Γόμφος: Ξύλινος ή μεταλλικός σύνδεσμος για κάθετη σύνδεση δύο τεμαχίων ξύλου ή λίθων.

Δάπεδο: Η ανώτατη στρώση (επικάλυψη της άνω επιφάνειας) του πατώματος που 
προσφέρει μια τελειωμένη βατή επιφάνεια.

Διαβάσης: Βασικό, ηφαιστειογενές πέτρωμα.

Διάτονος ή μπατικός λίθος: Λίθος που διέρχεται από τη μια πλευρά του τοίχου στην άλλη 
καταλαμβάνοντας συνήθως όλο το πάχος του (βλ. Κεφάλαιο 2: 2.1.3.1).

Δίθυρα: Οργανισμοί με όστρακα αποτελούμενα από 2 θυρίδες ενωμένες με κλείθρο.

Δώμα: Η επίπεδη στέγη, η ταράτσα. Συνήθως ονομάζεται το ανώτερο τμήμα της στέγης.
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Εκφορικό σύστημα: Ονομάζεται το σύστημα γεφύρωσης ενός ανοίγματος ή η στέγαση ενός 
χώρου με τη βοήθεια σειράς αλληλοεπικαλυπτομένων και ελαφρώς προεξεχόντων 
οριζόντιων στρώσεων χωρίς τη βοήθεια των αρχών του τόξου.

Ίασπις: Ποικιλία κερατόλιθου με υψηλή περιεκτικότητα σιδήρου και σιδηρούχων οξειδίων.

Ιζηματογενή πετρώματα: Σχηματίζονται από τα προϊόντα αποσάθρωσης άλλων
πετρωμάτων. Συνήθως σχηματίζονται από την καθίζηση αποσαθρωμένων προϊόντων 
σαν χημικά και μηχανικά ιζήματα μέσα στο νερό. Γι' αυτό και ονομάζονται ιζηματογενή. 
Τα κλασπκά ή μηχανικά ιζηματογενή πετρώματα προέρχονται από τη διαγένεση 
ιζημάτων, τα οποία είναι προϊόντα φυσικής αποσάρθρωσης άλλων πετρωμάτων χωρίς 
τη μεσολάβηση χημικής μεταβολής.

Ιλύς: Είναι φυσικό ίζημα το οποίο αποτελείται από κόκκους με διαστάσεις μικρότερες από 
αυτές της άμμου (2-20 μικρά) (βλ. επίσης Κεφάλαιο 3: 3.1).

Καφκάλλα: Είναι μια λεπτή, σκληρή ασβεστολιθική κρούστα η οποία είτε επικαλύπτει τους 
ασβεστιτικούς ψαμμίτες, είτε βρίσκεται πάνω από τη χαβάρα (βλ. επίσης Κεφάλαιο 1: 
1.1.2.3).

Κερατόλιθος ή πυριτόλιθος (chert): Ιζηματογενές πέτρωμα οργανικής ή ανόργανης 
προέλευσης που περιέχει πυρίτιο. Μερικές φορές αποτελεί πρωτογενή και άλλοτε 
δευτερογενή απόθεση πυριτικού υλικού. Ποικιλία κερατόλιθου αποτελεί ο πυριτιόλιθος 
(flint), ο οποίος παρουσιάζει κογχοειδή δομή και δε σχηματίζει πετρώματα μεγάλου 
πάχους.

Κλασπκό πέτρωμα: Πέτρωμα ιζηματογενές το οποίο αποτελείται από κλάστες οι οποίοι 
δημιουργήθηκαν από αποσάθρωση και διάβρωση προϋπαρχόντων πετρωμάτων και 
είναι συγκολλημένοι με κάποιο συνδετικό υλικό.

Κόντυλα: Τεμάχια κονδύλων των σιτηρών που χρησιμοποιούνται συνήθως μέσα στις 
ωμόπλινθους.

Κρητίδα (ή κιμωλία, chalk) Πρόκειται για μορφή λεπτόκοκκου μαλακού ασβεστόλιθου που 
δημιουργείται από κελύφη μικροοργανισμών κυρίως τρηματοφόρων.

Κροκάλες ή βότσαλα (pebble): Τεμάχια πετρωμάτων που το μέγεθος τους κυμαίνεται από 4- 
64 χλσ. (όπως και οι λατύπες). Έχουν στρογγυλεμένα άκρα από την τριβή και τη 
σμίλευση λόγω της μεταφοράς τους συνήθως από ρυάκια και ποταμούς σε αρκετή 
απόσταση από το σημείο αποκοπής τους από το μητρικό πέτρωμα.

Κροκαλοπαγές πέτρωμα: Κλαστικό ιζηματογενές πέτρωμα αποτελούμενο από κροκάλες 
συνδεδεμένες μεταξύ τους με κάποιο συνδετικό υλικό.

Κώννος: Αργιλώδες χώμα.

Λατύπες (breccia): Τεμάχια πετρωμάτων με γωνιώδη άκρα και μέγεθος παρόμοιο με αυτό 
των κροκαλών.

Λατυττοτταγές πέτρωμα: Κλαστικό ιζηματογενές πέτρωμα που δημιουργείται από διαγένεση 
λατυπών.

Λιθοξοϊκά εργαλεία: Εργαλεία κατεργασίας της πέτρας μετά τη λατόμευση.

Μάργες (marls)'. Ιζηματογενή πετρώματα τα οποία έχουν σύσταση ασβεστιτική κατά 35-65% 
και αργιλική κατά 65-35%. Βρίσκονται δηλ. μεταξύ ασβεστόλιθου και αργίλου.

Μαρμαρυγίας (m ica): Ομάδα φυλλοπυριτικών ορυκτών που περιέχουν και αργίλιο (όπως ο 
βιοτίτης και ο μοσχοβίτης).

Μεταμορφωσιγενή πετρώματα: Προέρχονται από μεταμόρφωση ορισμένων ορυκτολογικών 
συστατικών των ιζηματογενών και πυριγενών πετρωμάτων κάτω από την επίδραση 
κυρίως υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων.

Μικρίτης: Μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης με μέγεθος κόκκων μικρότερου των 10 μικρών.

Μοχλοβόθριο: Αβαθής οπή στο άνω μέρος λίθου για στερέωση μοχλού.

Όλμος: Άκρο στροφέα θυρώματος.
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Ολιβίνης: Συστατικό βασικών εκρηξιγενών πετρωμάτων.

Παιπάλη (cobble): Είναι μεγαλύτερη της κροκάλης με διάμετρο μεταξύ 64-256 χλσ. Λόγω 
μεταφοράς ή διάβρωσης έχει συνήθως αποστρογγυλεμένη μορφή.

Περιδοτίτης: Πυριγενές πλουτώνειο πέτρωμα.

Πηλός: Πλαστικό υλικό το οποίο προέρχεται από ανάμειξη αργιλικών κυρίως χωμάτων με 
νερό.

Pise: Μέθοδος κατασκευής τοίχων με διαδοχικές στρώσεις πηλού με τη βοήθεια ξύλινου 
σκελετού - πλαισίου (βλ. Κεφάλαιο 3: 3.2.2.1).

Πρωτόζωα: Υδρόβιοι μονοκύτταροι οργανισμοί συνήθως μικροσκοπικών διαστάσεων με 
ασβεστολιθικό ή πυριτικό κέλυφος.

Πυριγενή πετρώματα (ή εκρηξιγενή): Είναι πετρώματα που σχηματίστηκαν από τη 
στερεοποίηση ρευστής και διάπυρης μάζας, η οποία μεταφέρθηκε από το εσωτερικό της 
γης και στερεοποιήθηκε στους επιφανειακούς σχηματισμούς του στερεού φλοιού της. 
Τα πετρώματα αυτά χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: τα πλουτώνεια - τα οποία 
δημιουργούνται με ψύξη και στερεοποίηση μέσα στο στερεό φλοιό και τα ηφαιστειογενή - 
τα οποία στερεοποιούνται πάνω στην επιφάνεια της γης. Τέλος, τα πυριγενή πετρώματα 
που σχηματίζονται σε ενδιάμεσες συνθήκες και στερεοποιούνται σε μορφή φλεβών σε 
ρήγματα και κενά μικρών διαστάσεων διαφόρων γεωλογικών σχηματισμών ονομάζονται 
φλεβίτες.

Σενάζ (chainage): Οριζόντιο γραμμικό περιμετρικό στοιχείο ενός κτιρίου για σύνδεση 
γειτνιαζόντων τοίχων και δέσιμο της κατασκευής.

Σερπεντινίτης: Υπερβασικό πέτρωμα που προκύπτει δευτερογενώς από σερπεντινίωση 
άλλων πετρωμάτων, κυρίως υπερβασικών πυριγενών, τα οποία εμπεριέχουν ολιβίνη ή 
πυρόξενους.

Σερπεντινίωση: Είναι η διαδικασία αντικατάστασης ορυκτών και πετρωμάτων με
σερπεντινίτη.

Σπαρίτης: Χοντρόκοκκος ασβεστίτης με μέγεθος κόκκων μεγαλύτερου των 10 μικρών.

Σχηματισμοί πετρωμάτων: Ονομάζονται οι σειρές πετρωμάτων με την ίδια περίπου ηλικία. 
Οι διάφοροι σχηματισμοί εμφανίζονται συχνά σε στρώσεις τοποθετημένες η μια πάνω 
στην άλλη. Τα ονόματά τους συνήθως προέρχονται από τις τοποθεσίες στις οποίες 
αρχικά παρατηρήθηκαν.

Terra-rosa: Εδάφη με έντονο ερυθρωπό χρώμα που συνήθως υπερκάθονται
ασβεστολιθικών πετρωμάτων ή καφκάλλας. Εμφανίζουν κοκκώδη δομή και 
αργιλοπηλώδη υφή. Η terra-rosa σχηματίζεται από τη διάβρωση πετρωμάτων, λόγω της 
κατακόρυφης κίνησης του νερού κοντά στην επιφάνειά τους, που έχει ως αποτέλεσμα τη 
διάλυση του ανθρακικού ασβεστίου και τη διατήρηση αδιάλυτων ορυκτών όπως αργίλων 
και χαλαζία, τα οποία με την οξείδωσή τους δημιουργούν το κόκκινο χρώμα (βλ. επίσης 
Κεφάλαιο 1: 1.1.2.3 και Κεφάλαιο 3: 3.2.3.3).

Τόρμος: Οπή ή εγκοπή σε επιφάνεια πετρώματος για τοποθέτηση συνδέσμου ή σφήνας.

Τρηματοφόρα: Υδρόβιοι οργανισμοί μικροσκοπικού μεγέθους με κέλυφος συνήθως 
ασβεστολιθικό.

Υφαλογενής (ή υφαλώδης) ασβεστόλιθος: Ασβεστόλιθος ο οποίος αποτελείται από 
υπολείμματα οργανισμών που δημιουργούν αποικίες σε ρηχά νερά. Οι ασβεστόλιθοι 
αυτοί είναι συμπαγείς, μεγάλης περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο και συχνά 
μεγάλου πάχους.

Φλυκταινώδης δομή: Δομή που απαντάται σε πετρώματα τα οποία αποψύχθηκαν στην 
επιφάνεια της γης ή κοντά σ'αυτή.

Φλύσχης: Είναι κλαστικό μη ενιαίο ιζηματογενές πέτρωμα που αποτελείται κυρίως από 
αργιλικούς σχιστολιθικούς ψαμμίτες, κροκαλοπαγή πετρώματα και μαργαϊκούς 
ασβεστόλιθους. Απαντάται σε στρώσεις το πάχος των οποίων κυμαίνεται από λίγα 
εκατοστά μέχρι 10 μ.
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Φωλιά: Οπή σε πέτρωμα λατομείου που υποδηλώνει τη θέση τοποθέτησης σφηνών.

Ψαμμίτης: Κλαστικό ιζηματογενές πέτρωμα που δημιουργείται από διαγένεση της άμμου. Οι 
ψαμμίτες, ανάλογα με τη σύσταση του συνδετικού υλικού των κόκκων τους, διακρίνονται 
σε κατηγορίες: στους ασβεστιτικούς ψαμμίτες - με συνδετικό ασβεστιτικής σύστασης, 
στους αργιλικούς με συνδετικό αργιλικής σύστασης κ.ά.

Χαβάρα: Είναι ένα μαλακό, εύθραστο και πορώδες ιζηματογενές πέτρωμα. Αποτελείται 
κυρίως από ασβεστιτικό υλικό με μερικά αργιλικά και πυριτικά συστατικά (βλ. επίσης 
Κεφάλαιο 1: 1.1.2.3).

Χαρτζβουργίτης: Πέτρωμα αποτελούμενο από ολιβίνη και πυρόξενο.

Χαλίκι (gravel): Κόκκος ιζηματογενούς πετρώματος με μέγεθος 2-4 χλσ.

Φαιόχωμα: ( terra umbra): Ίζημα πλούσιο σε σιδηρούχες και μαγνησιούχες ενώσεις που 
εμφανίζει διάφορες αποχρώσεις (βλ. επίσης Κεφάλαιο 1: 1.1.2.3 υπ. 7).

Ώχρα: Εύθραυστη άργιλος πλούσια σε σιδηρούχες ενώσεις, η οποία παρουσιάζει διάφορους 
τόνους χρωμάτων (βλ. επίσης Κεφάλαιο 1: 1.1.2.2 υπ. 6).
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