
Προνεολικικι και Νεολικικι 
Κφπροσ 



Προνεολιθική Περίοδος ή Φάση Ακρωτηρίου: 11000/10000 – 8200 π.Χ. 
 
Νεολιθική Περίοδος: 8200 – 3900/ 3700 π.Χ. 
 
Ακεραμεικι Νεολικικι: 8200 – 5500 π.Χ. 
 
Πρωτοκεραμεικι Νεολικικι («lacuna» - χρονολογικό κενό): 5500 – 4600 π.Χ. 
  
Κεραμεικι Νεολικικι ι Πολιτιςμόσ τθσ Σωτιρασ: 4600 – 3900/ 3800 π.Χ. 





Πλειςτόκαινο  
α) Το βάκοσ του 
καλάςςιου πυκμζνα. 

 

β) Η διαςπορά των 
αποκζςεων ςτισ οποίεσ 
εντοπίςτθκαν 
απολικωμζνα οςτά. 
Ζδωςαν πολλά ςτοιχεία 
για τθν πανίδα του νθςιοφ 
αυτιν τθν περίοδο. 

α. 

β. 



Αποκζςεισ πανίδασ Πλειςτόκαινου.  



Τρζμικοσ 

Τοπογραφικόσ χάρτθσ τθσ 
περιοχισ νοτίωσ τθσ Αγίασ 
Άννασ. Παλαιολικικζσ και 
Νεολικικζσ αποκζςεισ. 



Προνεολικικζσ κζςεισ ςτθν περιοχι τθσ Κερφνειασ. 



Κερφνεια 

Απολεπίςματα λίκινων 
εργαλείων. Εμφανι ίχνθ 
κατεργαςίασ και 
μορφοποίθςθσ του λίκου. 



Παλαιολικικζσ αποκζςεισ ςτθν περιοχι τθσ Χρυςοχοφ (δυτικό άκρο νθςιοφ). 



Ακρωτιρι- Αετόκρεμνοσ 



Χάρτθσ Ακρωτθρίου (νοτιοανατολικά του νθςιοφ). 



Άποψθ του Ακρωτθρίου από τθν κορυφι ενόσ λόφου.  Στο ςθμείο που 
δείχνει το βζλοσ εντοπίςτθκε θ Θζςθ “Ε” με Προνεολικικζσ αποκζςεισ. 



Θζςθ “E” 
Ακρωτθρίου 

Φωτογραφία από τθν 
αναςκαφι που άρχιςε το 
1987. 



Θζςθ “E”. Φωτογραφίεσ από τθν αναςκαφι. 

Φωτογραφία από το τζλοσ τθσ 
αναςκαφικισ περιόδου του 1990. 



Θζςθ “E” Ακρωτθρίου. Φωτογραφία από τθν αναςκαφι. 



Θζςθ “E” Ακρωτθρίου. Εκτεκειμζνα κατάλοιπα οςτϊν. 



Θζςθ “E” Ακρωτθρίου. Στρωματογραφία. Διακρίνονται τζςςερα κφρια ςτρϊματα, αλλά 
μόνο δφο (2 και 4) ζφεραν ίχνθ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ.  



Θζςθ “E” Ακρωτθρίου. Συγκζντρωςθ οςτϊν. 



Στο εργαςτιριο τθσ Θζςθσ “E” του Ακρωτθρίου. Είναι εμφανισ θ μεγάλθ πυκνότθτα τθσ 
εφρεςθσ οςτϊν. Το 95% των οςτϊν, ανικει ςε 100 τουλάχιςτον πυγμαίουσ 

ιπποπόταμουσ. Το υπόλοιπο ςε 3 νάνουσ ελζφαντεσ.  



Η πανίδα ςτθν Ευρϊπθ και τθν Κφπρο. 

Μάλτα. Πανίδα Πλειςτόκαινου. 
Σφγκριςθ μοντζρνου ιπποπόταμου και 
πυγμαίου (Phanourios Minutus) που 

ζχει εξαφανιςτεί. 



α). Αναςφνκεςθ ςκελετοφ πυγμαίου ιπποπόταμου και β). κρανίο πυγμαίου 
ιπποπόταμου από τθν Θζςθ “E” ςτο Ακρωτιρι. 

α. 

β. 



Θζςθ “E”, 
Ακρωτιρι. 

Ο Dr. D. Reese κρατά τισ 
ςιαγόνεσ ενόσ πυγμαίου 
ελζφαντα (Elephas 
Cypriotes). 



Θζση “E”. Κατάλοιπα 
οςτϊν και απολεπίςματα 

λίκων. 

Θζση “E”. Τμιμα τθσ 
αναςκαφισ. 



Λίκινα απολεπίςματα 
(Thumbnails), 

τυπικά τθσ Θζςθσ “E”. 

Λίκινοι πελζκεισ. 



Κατά τομι ςχζδιο που 
απεικονίηει τισ ανεςκαμμζνεσ 

περιοχζσ του 1987. 

Κατά τομι ςχζδιο τθσ κφριασ 
ανεςκαμμζνθσ περιοχισ του 

1987. 



Διάγραμμα των αποτελεςμάτων τθσ ραδιοχρονολόγθςθσ με C14 ςε 
ςυςχετιςμό με τθν ςτρωματογραφία τθσ Θζςθσ “E”. 



Ακεραμεικι Νεολικικι 
 

8200-5500 π.Χ. 





Παρεκκλθςιά- Σκυλλουρόκαμποσ. 



Σκυλλουρόκαμποσ, Τομζασ 1.  

α. β. 





Σκυλλουρόκαμποσ πθγάδι 66. 

 



Σκυλλουρόκαμποσ πθγάδι 66, λίκινθ κεφαλι ανκρϊπου με ηωόμορφα 
χαρακτθριςτικά ι κεφαλι ανκρωπόμορφου ηϊου. 

 



Κυςςόνεργα-Μυλοφκκια  
(Βόρεια τθσ Πάφου ςτα ΝΔ του νθςιοφ) 



Κυςςόνεργα- Μυλοφκκια. Πθγάδια 116 και 133. Κχνθ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ κατά 
τθν φςτερθ 10θ και 9θ χιλιετία π.Χ.  



Κυςςόνεργα- Μυλοφκκια. 
Πθγάδια 116 και 133. 
Εντοπίςτθκαν ίχνθ από λίκινο 
πζλεκυ, λίκινο ςκεφοσ, διάφορα 
εργαλεία κροφςθσ, οψιανόσ, 
κόκκινθ ϊχρα και ανκρϊπινα 
οςτά.  



Φωτογραφίεσ από το πθγάδι 133 ςτθν κζςθ Κυςςόνεργα- Μυλοφκκια 



Χοιροκοιτία 



Χοιροκοιτία. Νεολικικόσ οικιςμόσ 



Χοιροκοιτία 
Η κοίτθ του ποταμοφ Μαρωνιοφ Αεροφωτογραφία των γαλλικϊν 

αναςκαφϊν ςτθν Χοιροκοιτία.  



Χοιροκοιτία 

Θόλοι IA, VII, VIII και ΙΙ. Άποψθ του νεολικικοφ 
οικιςμοφ 



Χοιροκοιτία. Οδοντωτό κτιριο. 



Χοιροκοιτία- Αναπαραςτάςεισ κόλων 



Προτάςεισ για τθν ςτζγαςθ των ςπιτιϊν τθσ Χοιροκοιτίασ. 

Η καταςκευι τθσ ςτζγθσ Θραφςμα ςτζγθσ 



Σχεδιαςτικι αναπαράςταςθ των οικιϊν τθσ 
Χοιροκοιτίασ 



Κλίμακα του τείχουσ. 



Μία από τισ διόδουσ ςτον οικιςμό και θ ςχεδιαςτικι τθσ 
αναπαράςταςθ. 

Η κλίμακα του 
τείχουσ. 



Οι εςτίεσ του οικιςμοφ 

Τφποι εςτιϊν Εςτία από το κτίςμα S. 125 



Άποψθ από το 
εςωτερικό οικίασ 

με  πεςςό. 

Άποψθ από το εςωτερικό οικίασ. Διακρίνεται       
θ εςτία. 

Άποψθ από το 
εςωτερικό οικίασ 

με πεςςοφσ. 

εςτία 



Χοιροκοιτία 

Παράκυρο από τθν ηϊνθ Δ, 
κτίςμα S. 125. 



Εγκατάςταςθ για το 
άλεςμα ςπόρων 

Εγκατάςταςθ για το άλεςμα 

Η λεκάνθ 364 



Οι ταφικζσ πρακτικζσ ςτθν Χοιροκοιτία 



Ταφι γυναίκασ 



Οι αντιλιψεισ περί κανάτου 

Νεολικικι ταφι ενόσ ενιλικου 
ατόμου, εντόσ κατοικθμζνθσ περιοχισ. 
Είναι τοποκετθμζνοσ ςε 
ςυνεςταλμζνθ ςτάςθ με τα γόνατα 
λυγιςμζνα ςτο φψοσ του ςτικουσ. Το 
ςϊμα ζχει τοποκετθκεί ς’ ζναν λάκκο 
ςχιματοσ ελλειπτικοφ 85x70 εκ. Μία 
βαριά μυλόπετρα είναι τοποκετθμζνθ 
πάνω ςτον νεκρό, με ςκοπό να τον 
εμποδίςει απ’ το να επιςτρζψει και να 
βλάψει τουσ ηϊντεσ. 



Στθν Χοιροκοιτία παρατθρείται ςυγκεκριμζνο 
τελετουργικό τυπικό που ακολουκείται ςτθν 

πλειοψθφία των ταφϊν. 



Ειδϊλια 

Λίκινα ειδϊλια 
 και πιλινο κεφάλι 

Κεφαλζσ ειδωλίων 



Ειδϊλιο Κεφαλι 

Λίκινο αγγείο 



Ανκρωπόμορφα ειδϊλια και ζνα φαλλόςχθμο 



Λίκινα ςκεφθ 



Κφρια υλικά καταςκευισ είναι ο ανδεςίτθσ, ο 
δολερίτθσ, ο διαβάςθσ και ο βαςάλτθσ. 

 
Απαντοφν ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ και πιο ςυχνό 
ςχιμα είναι το κφπελλο.  

 
Είναι είτε απζριττα χωρίσ διάκοςμο, είτε φζρουν 
εγχάρακτθ και ανάγλυφθ διακόςμθςθ. 



Εργαλεία 

Απολεπίςματα οψιανοφ 
 και πυριτόλικου 

Αιχμι δόρατοσ 

Λεπίδα 
 δρεπανιοφ 

Αιχμζσ και απολεπίςματα 



Εγχάρακτα βότςαλα 



Κοςμιματα 


