
Απόςτολοσ Ανδρζασ- Κάςτροσ 
(Επαρχία Αμμοχϊςτου- ανατολικό άκρο νθςιοφ ςτθ χερςόνθςο τθσ 

Καρπαςίασ) 





Άποψθ του οικιςμοφ από τα βόρεια 

Τοπογραφικό ςχζδιο του 
ανεςκαμμζνου οικιςμοφ 



  

Η αρχιτεκτονικι και  
θ τοιχοποιία του 

οικιςμοφ 



Ο οικιςμόσ χαρακτθρίηεται 
από τθν εκμετάλλευςθ τθσ 
κάλαςςασ. 

 
Ο πλθκυςμόσ ιταν 
ολιγάρικμοσ αν και ακμάηων. 

 
Χρονολογείται ςτθν 
Ακεραμικι Νεολικικι 
Περίοδο τθσ Κφπρου. 



Ταφικζσ πρακτικζσ 

Τα κτερίςματα των ταφϊν ιταν κυρίωσ καλάςςια όςτρεα. Ο 
Le Brun  τολμά τθν υπόκεςθ ότι ίςωσ προςφζρονταν ωσ τροφι 
ςτουσ νεκροφσ. 

 
Η Ταφι 540 παρουςιάηει πρωτότυπα ςτοιχεία με πιο 
χαρακτθριςτικό τθν τοποκζτθςι τθσ ζξω από κτιριο. 



Εργαλεία 



Λίκινα ςκεφθ 



Καλαβαςόσ-Τζντα 





Η αρχιτεκτονικι του οικιςμοφ 

Κάτοψθ 

Οπζσ παςςάλων που  
προθγοφνται 
χρονολογικά 
Του κτθρίου 36. 

Το τείχοσ  
του οικιςμοφ 



Όλα τα αρχιτεκτονιματα τοποκετοφνται ςτθν Ακεραμεικι Περίοδο. 
 
Οι οικίεσ είναι κυκλικζσ και υπάρχουν ίχνθ περιβόλου ςτθ νότια και ανατολικι πλευρά τθσ κζςθσ. 

 
Στθ νότια πλευρά υπιρχε επίςθσ μια βακειά τάφροσ. 

 
Ωσ προσ τον πλθκυςμιακό αρικμό, υπολογίηονται 60 άτομα εντόσ του αϋ περιβόλου και 120 άτομα όταν ο 
οικιςμόσ επεκτάκθκε πλιρωσ (Todd 1986 και 1987)  



Κάτοψθ οικιςμοφ 
Κάτοψθ ςυγκροτιματοσ 14 

Άποψθ ςυγκροτιματοσ 14 



Καταςκευζσ 14 και 17 

Καταςκευι 14 (επάνω). Καταςκευι 17  
(ερυκρό δάπεδο). 



Οι καταςκευζσ 14-17 και θ ςφνδεςι τουσ 
Μζςω κφρασ με τισ καταςκευζσ 15-16 

Η καταςκευι 35 



Οι καταςκευζσ 34 και 35 

34 

35 



Καταςκευζσ 11 και 42 

11 

42 



Η τοιχογραφία ςτθν καταςκευι 11 



Οι καταςκευζσ 17 και 36 ςε ςχζςθ με τθν καταςκευι 14 



Καταςκευι 42 



Ταφικά ζκιμα 

Η καταςκευι 9 μαηί με ταφζσ 



Σχεδιαςτικι αναπαράςταςθ οικιςμοφ 

Εκδοχζσ ςτζγαςθσ των οικιϊν 



Λικοτεχνία 



Οςτζινα εργαλεία 



Σωτιρα - Τεππζσ 

Πρωτοκεραμεικι Νεολικικι*μερικό χρονολογικό κενό+ (5500-4600 π.Χ.) 
Κεραμεικι Νεολικικι (4600- 3900/3800 π.Χ.) 



Σωτιρα 
Τοπογραφικό ςχζδιο ευρφτερθσ περιοχι, αεροφωτογραφία και κάτοψθ οικιςμοφ 



Τοπογραφικό ςχζδιο με τισ αναςκαμμζνεσ περιοχζσ και γενικό ςχζδιο 
κάτοψθσ 



Η Περιοχι ΙΙΙ με 
τουσ λίκινουσ 

τοίχουσ 

Ο αναλθμματικόσ τοίχοσ.   

Κεντρικό τμιμα τθσ Περιοχισ V από τα νότια 



Οικιςμόσ Σωτιρασ.  
Κάτοψθ τθσ ανεςκαμμζνθσ 

περιοχισ 

Οικία 8 



Κάτοψθ Οικίασ 5, δάπεδο ΙΙ 

Οικία 3, δάπεδο ΙΙΙ 

Οικίεσ  τθσ τελευταίασ φάςθσ τθσ 
ΝΛ Περιόδου. Τετράπλευρεσ με 

αποςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ 

Γενικι άποψθ  



Οικία 2, δάπεδο ΙΙ Οικία 39, είςοδοσ με το δάπεδο ΙV 

Οικία 1, δάπεδο ΙΙ 

Οικία 12, δάπεδο ΙΙ. 



Οικία 7, δάπεδο ΙΙ. Εςωτερικόσ τρόποσ οικοδόμθςθσ 
Οικία 38, εςτία ςτο δάπεδο IV. 

Τφποι οικιϊν 

Περιοχι V. Γενικό 
ςχζδιο αρχιτεκτονικϊν 

φάςεων 



Ταφικζσ πρακτικζσ 

Γενικό ςχζδιο ταφϊν 
 από τθν Περιοχι 1 

Οι ανεςκαμμζνοι τάφοι  
τθσ Περιοχισ 1 

Φωτογραφίεσ ταφϊν 



Κρανία και οδοντοςτοιχίεσ από τισ 
ταφζσ τθσ Σωτιρασ 



Κεραμεικι 



Κτενιςτι κεραμεικι Άωτθ πρόχουσ 

Ερυκρι επί ανοιχτοφ 

Ερυκρι ςτιλβωτι 



Ερυκρι επί 
ανοιχτοφ 

Κτενιςτι κεραμεικι 



Ειδϊλια 



Εργαλεία 
Εργαλεία, ειδϊλια και 

ςκεφθ 



Εργαλεία από τθν Οικία 7 



Απολεπίςματα 
και εργαλεία 
οψιανοφ και 
πυριτόλικου 

Λίκινα και 
οςτζινα 

εργαλεία και 
άλλα ςφνεργα 
κακθμερινισ 

χριςθσ 

Εργαλείο και θ κεράτινθ λαβι 
του in situ 



Άγιοσ Επίκτθτοσ - Βρυςί 



Άποψθ του οικιςμοφ 

Κάτοψθ του οικιςμοφ 



Ιςομετρικι αναπαράςταςθ τθσ Μζςθσ Φάςθσ κατοίκθςθσ 
του οικιςμοφ 



Τάφροι από τον Άγιο Επίκτθτο-Βρυςί 



Θρανίο και κάκιςμα ςτθν Οικία 1 

κάτοψθ 



Αναπαράςταςθ. Οικία 3, δάπεδο 4 

Κάτοψθ οικίασ με τθν υποδιλωςθ τθσ 
εςωτερικι διαρρφκμιςθσ 



Σχεδιαςτικι αναπαράςταςθ οικιϊν 

Άποψθ του κτθρίου 1 



Εικόνεσ από τθν Τυνθςία. 

Φαλλικό ομοίωμα 



Παραλίμνι- Νθςιά 

Παραλίμνθ 





Τείχοσ οικιςμοφ 

Ενδεικτικά ςχιματα τθσ κεραμικισ 
του οικιςμοφ 



Καντοφ-Κουφόβουνος: Κεντρικι και Βόρεια Περιοχι 







Σχεδιαςτικι αναπαράςταςθ κτιςμάτων ορκογϊνιασ κάτοψθσ 















Σχεδιαςτικι αναπαράςταςθ κτιςμάτων κυκλικισ κάτοψθσ 





Λειαςμζνα λίκινα εργαλεία (τριβείο και πελζκεισ) 



Λαξευμζνα λίκινα εργαλεία 



Κτενιςτι κεραμεικι 



Ερυκρι επί ανοικτοφ κεραμεικι 



Λίκινα ειδϊλια από Καντοφ 

Λίκινο φαλλικό ειδϊλιο 
από τθ Σωτιρα 



Πιλινο ποδαράκι και τμιματα από πόδια ειδωλίων 



Περίαπτα από πικρόλικο 


