
Ύστερη Χαλκοκρατία ή Υστεροκυπριακή περίοδος: 1650/1600 – 1100/1050 
π.Χ. 
 
Υστεροκυπριακή Ι: 1650/1600-1450 π.Χ. 
(ΥΚ ΙΑ:1650/1600-1500 π.Χ. και ΥΚΙΒ: 1500-1450 π.Χ.) 
 
Υστεροκυπριακή ΙΙ: 1450 -1200 π.Χ. 
(ΥΚΙΙΑ: 1450-1350 π.Χ., ΥΚΙΙΒ: 1350-1300 π.Χ. και ΥΚΙΙΓ: 1300-1225/1200 π.Χ.) 
 
Υστεροκυπριακή ΙΙΙ: 1200 -1100/1050 π.Χ. 
(ΥΚΙΙΙΑ: 1225/1200 – 1125/1100 π.Χ. και ΥΚΙΙΙΒ: 1125/1100 – 1050 π.Χ.) 



Οικιστική και ταφική αρχιτεκτονική 







Μόρφου- Τούμπα του Σκούρου. Κάτοψη θέσης. 



•Σημαντική θέση της ΒΔ Κύπρου. 
 
 
•Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα περιλαμβάνουν : έναν τεχνητό γήλοφο χτισμένο με 
ωμοπλίνθους, του οποίου ο χαρακτήρας είναι βιοτεχνικός, τέσσερις παρακείμενες οικίες  
και έξι θαλαμοειδείς τάφους με δώδεκα θαλάμους. 
 
 
•Η ανασκαφική έρευνα έλαβε χώρα σε πέντε τομείς: στο γήλοφο, στο Κτήριο της 
Δεξαμενής και στις οικίες. 
 
 
• Το Κτήριο της Δεξαμενής εσωτερικά έφερε κοιλότητες, λεκάνες, ποσότητες πηλού και 
πίθους. Πιθανότατα επρόκειτο για χώρο στον οποίο καθαριζόταν ο πηλός για να 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή αγγείων, πλίνθων κ.ά.  
 





Επισκοπή- Φανερωμένη 



Αεροφωτογραφία 
και άποψη της 
ανεσκαμμένης 

θέσης 



Κάτοψη της Περιοχής Α 

 Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της 
Περιοχής Α είναι τα σημαντικότερα του 
ΥΚΙΑ οικισμού. 

 
Εντοπίστηκαν δύο αρχιτεκτονικά 
συμπλέγματα που χωρίζονται μεταξύ τους 
με δρόμο. 

 
Το κάθε σύμπλεγμα αποτελείται από 
ακανόνιστης κάτοψης δωμάτια και αυλές. 

 
Το είδος της αρχιτεκτονικής διάρθρωσης 
του οικισμού ανήκει στον «Προσθετικό 
Τύπο».  

 



Λίθινα παιχνίδια τύπου Senet και Mehen 



Κούριο-Παμπούλα (ή Επισκοπή- Παμπούλα). ΥΚΙΑ- ΥΚΙΙΙΒ 



Κάτοψη τμήματος του οικισμού και κατόψεις Οικιών 
1, A.V. από την Περιοχή Α και το οχυρωματικό τείχος.  



Οικίες από την Επισκοπή-Παμπούλα. Ο κυρίαρχος τύπος οικίας είναι η ορθογώνια με 
τριμερή διαίρεση.  



The “Window Krater” 



Μαρώνι- Βούρνες (YKI- YKII) 



Το Πελεκητό ή Ξεστό Κτήριο (Ashlar Building) 

 Έχει τριμερή διάταξη και διαστάσεις 
30,5x 20 μ.  

 
Είναι κτισμένο εν μέρει με 
πελεκητούς λίθους στην κεντρική του 
πτέρυγα και εν μέρει με ωμοπλίνθους 
καλυμμένες με λασποκονίαμα.   

 
Το πάχος των τοίχων φτάνει τα 2μ. 
ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει κι 
άλλο όροφο. 

 
Τα δωμάτια διακρίνονται για το 
μικρό μέγεθός τους και την συμμετρία 
τους.  

 
Περιλαμβάνονται αποθηκευτικοί 
χώροι, δύο δωμάτια με λίθινους 
αγωγούς, χώρους επεξεργασίας 
σιτηρών και κατεργασίας χαλκού.   



Κάτοψη του Πελεκητού Κτηρίου και άποψη του ελαιοτριβείου 



Το ελαιοτριβείο 



Το Κτήριο της Δεξαμενής (Basin Building) 

Αποτελείται από έναν τετράπλευρο χώρο  
που φέρει άγνωστης χρήσης τετράγωνη 

λίθινη κατασκευή προσεκτικά 
πλακοστρωμένη με κοιλότητα στο κέντρο. 

Είναι μοναδικό στην αρχιτεκτονική της 
Ανατολικής Μεσογείου και σαφώς ήταν 

σημαντικό κτήριο. 



Το Δυτικό Κτήριο (West 
Building) 

Είναι ορθογώνιας κάτοψης 
και πιθανότατα 

λειτουργούσε ως 
αποθηκευτικός χώρος. 



Μεσαιωνικός Μύλος που βρέθηκε στο επιφανειακό στρώμα 
του Δυτικού Κτηρίου 



Καλαβασός- Άγιος Δημήτριος. ΥΚΙΙΑ-ΥΚΙΙΓ 



Τοπογραφικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής της Καλαβασού-Αγίου Δημητρίου 



Άποψη του οικισμού και κατόψεις οικιών 



Κάτοψη ΒΑ Περιοχής 

Πρόκειται για τον διοικητικό τομέα του οικισμού, που αποτελείται από διάφορα κτήρια, οι ειδικές λειτουργίες, οι 
διαστάσεις και η τοιχοδομία των οποίων  τα διαφοροποιούν από τα καθαρώς οικιστικά.  



Κτήριο «Χ». Οικοδομείται για πρώτη φορά την ΥΚΙΙΒ, καταστρέφεται και 
ανοικοδομείται με λαξευτή τοιχοδομία κατά την ΥΚΙΙΓ. 



Πλακόστρωτη αυλή με πηγάδι στο Κτήριο Χ 



Αποθηκευτικοί χώροι βορείως του Κτηρίου Χ 











Χάλκινα και λίθινα σταθμία (μέτρα βάρους) 



Εισηγμένος ηθμός από την Ugarit 



Πυξίδα με επένδυση από φύλλα χρυσού, αργύρου και γυαλί. 



Αθηαίνου. ΥΚΙ-ΙΙΙ. 





Υπολείμματα χαλκού από την Αθηαίνου 



Αεροφωτογραφία της θέσης Πύλα- Κοκκινόκρεμος. ΥΚΙΙΓ-ΥΚΙΙΙΑ 







Κάτοψη Περιοχής ΙΙ 



Θησαυρός χάλκινων αντικειμένων 



Άλασσα-Πάνω Μαντηλάρης  



Αεροφωτογραφία του οικισμού και των τάφων 
από την Άλασσα- Πάνω Μαντηλάρης 



[The Sherd Floor]. Δάπεδο στρωμένο με όστρακα αγγείων 



Άλασσα-Παλιοταβέρνα. Δημόσιο Κτήριο (;) 



Αξονομετρικό σχέδιο του Δημόσιου Κτηρίου στην Άλασσα-Παλιοταβέρνα 



Κούκλια-Παλαίπαφος 





Χαλά Σουλτάν Τεκκέ 



Αεροφωτογραφία του Χαλά Σουλτάν Τεκκέ  



Λεπτομέρεια της πόλης του Χαλά ΣουλτάνΤεκκέ 



Άποψη της κεντρικής οδικής αρτηρίας 
 της πόλης 



Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, Κτήριο Α, Δωμάτιο 1. Το λουτρό. 



Χαλά Σουλτάν-Τεκκέ. Ο Θησαυρός των 
χρυσών κοσμημάτων 



Σφραγιστικό δαχτυλίδι από το Χαλά 
Σουλτάν Τεκκέ. 



Εισηγμένο Φαραωνικό 
σκήπτρο; 



Μάα-Παλαιόκαστρο. ΥΚΙΙΓ-ΥΚΙΙΙΑ 



Αεροφωτογραφίες 



Αεροφωτογραφία 





Μουσείο Μάας-Παλαιοκάστρου 







Έγκωμη 



Αεροφωτογραφία 





Άποψη της πόλης 



Άποψη της πόλης συμπεριλαμβανομένου του Ιερού του 
Κερασφόρου Θεού. 



Κατόψεις ανασκαφών  Έγκωμης 



Κατόψεις με την υποδήλωση χώρων Κάτοψη στρώματος ΙΑ 



Στρώμα ΙΙΒ- Περιοχή Ι 



Άποψη του τείχους και της πόλης 



Βόρειο τμήμα του τείχους 



Απόψεις της πόλης, των δημόσιων κτηρίων της και κάτοψη αυτών 





Στρώμα ΙΙΙΒ-Νότιο τμήμα Μεγάρου-Δωμάτια 9 και 10 



Το Μέγαρο μετά από ανακατασκευές 



Το Δωμάτιο 18 του Μεγάρου 



Η Δημόσια Πλατεία της Έγκωμης 



Απόψεις δημόσιας πλατείας 



Τάφοι από την Έγκωμη 



Στρώμα ΙΙΙΒ, Δωμάτιο 8, ανθρώπινος 
σκελετός 

Στρώμα ΙΙΙ. Τομέας Β, Δωμάτιο 23, 
σκελετός αλόγου in situ 



Στρώμα ΙΙΙC, Δωμάτιο 13, Δάπεδο 1, Βουκράνια in situ 



Κεραμεική και ειδώλια από την  Έγκωμη 



Κατόψεις τάφων από διαφορετικές 
 περιοχές της Κύπρου κατά την ΥΚΙΑ 



Τάφοι της ΥΚΙΑ 
Τάφοι της 
ΥΚΙΒ-ΙΙΑ 

Τάφοι της 
ΥΚΙΙ-ΙΙΙ 



Τάφοι του Κιτίου 



Θαλαμοειδείς τάφοι 



Τάφοι 4 και 5 



Θαλαμοειδείς τάφοι 4 και 5 



Χαλά Σουλτάν Τεκκέ 

Τάφος 23 



Τάφος 23. 
Λίθινη 

στήλη/σήμα 



Κούριο-Παμπούλα 

Ταφή 



Οι Θολωτοί τάφοι της  Έγκωμης 



Το εσωτερικό του κτιστού 
τάφου 1322. 

Οι κτιστοί τάφοι  
της  Έγκωμης 



Το εσωτερικό του κτιστού 
τάφου 1394 και η είσοδος 
του επίσης κτιστού τάφου 

1322.  





Κτιστοί τάφοι από την Ουγκαρίτ (ως συγκριτικό υλικό) 



Ο λακκοειδής Τάφος 4 από την Έγκωμη 



Εγχυτρισμός από την Έγκωμη 


