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Καλαβασός - Τέντα



•Ο νεολιθικός οικισμός της Τέντας βρίσκεται σε μια 
φυσικά οχυρωμένη θέση στα δυτικά της πεδιάδας 
του ποταμού Βασιλικού, 38 περίπου χιλιόμετρα 
νοτιοδυτικά της Λάρνακας και 45 χιλιόμετρα νότια 
της Λευκωσίας. Ο οικισμός αυτός αποτελεί, μαζί με τη 
Χοιροκοιτία, ένα παράδειγμα πρώιμης μόνιμης 
εγκατάστασης πληθυσμών στο νησί, κατά την 
ακεραμεική νεολιθική περίοδο (7000-5200 π.Χ.).



• Ο οικισμός ανακαλύφθηκε στα 1947 από τον Πορφύριο Δίκαιο, τότε Έφορο του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων. Από το 1976 τέθηκε σε εφαρμογή το Ερευνητικό 
Πρόγραμμα της Πεδιάδας του Βασιλικού από την Αμερικανική Αρχαιολογική 
Αποστολή του Πανεπιστημίου του Brandeis, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Ian
Todd, ο οποίος ανέσκαψε τον οικισμό της Τέντας.

• Ο οικισμός, που περιβάλλεται από τοίχο περίφραξης, αποτελείται από ένα 
σύνολο κτισμάτων με κύριο χαρακτηριστικό την κυκλική κάτοψη. Το πάνω μέρος 
των τοίχων ήταν κτισμένο από πηλό, άχυρο, πλίνθους και βότσαλα, ενώ το κάτω 
μέρος που είναι ορατό σήμερα, είναι λίθινο. Οι στέγες ήταν επίπεδες ως επί το 
πλείστον. Στο εσωτερικό των οικιών υπήρχαν εστίες και λιθόκτιστες εξέδρες. Οι 
νεκροί θάβονταν σε λάκκους που ανοίγονταν στο δάπεδό των οικιών ή στον 
ανοικτό χώρο μεταξύ τους.

• Οι εσωτερικοί τοίχοι των κατοικιών είναι επενδυμένοι με πηλό που φέρει κάποτε 
γραπτή διακόσμηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η εξαιρετικά σπάνια 
διακόσμηση ενός κτηρίου, όπου διακρίνονται δύο ανθρώπινες μορφές με 
υψωμένα χέρια.

• Οι διατροφικές ανάγκες των κατοίκων καλύπτονταν από την κτηνοτροφία, τη 
γεωργία, το κυνήγι και τη συλλογή άγριων καρπών. Τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούσαν ήταν φτιαγμένα από λίθο και οστά.



• Όπως και στη Χοιροκοιτία, οι κάτοικοι της Τέντας χρησιμοποιούσαν το 
διαβάση, μια σκληρή πέτρα, για την κατασκευή λίθινων αγγείων. Όσον 
αφορά τα κοσμήματα, χρησιμοποιούσαν τον πικρόλιθο, μια πρασινωπή 
μαλακή πέτρα που βρίσκεται σε αφθονία στην κοίτη του ποταμού 
Κούρη, στα δυτικά της Λεμεσού.

• Ο οικισμός της Τέντας εγκαταλείφθηκε ξαφνικά στα τέλη της 6ης 
χιλιετίας π.Χ., όπως και άλλοι οικισμοί της ίδιας περιόδου, χωρίς να 
έχουν ακόμη εξακριβωθεί τα αίτια αυτής της απότομης εγκατάλειψης.

• Την περίοδο 1994-1995 κατασκευάστηκε ένα πυραμιδωτό στέγαστρο 
πάνω από τον οικισμό για προστασία από τις καιρικές συνθήκες.



Αμαθουντας λεμσου



• Ο όρος «Αμαθούς» ανακατευθύνει εδώ. 

• Η Αμαθούντα ήταν αρχαία πόλη-κράτος στην Κύπρο. Βρίσκεται στη νότια Κύπρο, κοντά 
στη σημερινή Λεμεσό.

• Σύμφωνα με τη μυθολογία οικιστής της πόλης είναι ένας γιος του Ηρακλή, ο Άμαθος. Το 
όνομά της προέρχεται ή από αυτόν τον Άμαθο ή από τη νύμφη Αμαθούσα, μητέρα του 
βασιλιά της Πάφου Κινύρα[1]. Εδώ έφερε ο Θησέας την κόρη του Μίνωα, την Αριάδνη, 
όταν ξέφυγε από τον λαβύρινθο. Εκεί, αφού γέννησε το παιδί της πέθανε και 
τάφηκε[2][3].

• Οι αρχαιολογικές έρευνες έδειξαν ότι η περιοχή κατοικείται από τον 11ο αιώνα π.Χ.. 
Αρχικά ήταν μικρή πολίχνη χτισμένη σε οχυρό λόφο δίπλα στη θάλασσα, περίπου τον 8ο 
αιώνα π.Χ. κτίστηκε το λιμάνι, στα ελληνιστικά χρόνια το λιμάνι επεκτάθηκε και χτίστηκε 
δεύτερος εσωτερικός κλειστός λιμένας. Στην πόλη λατρευόταν η Αφροδίτη, της οποίας 
υπήρχε και ναός. Στη Γεωμετρική Περίοδο στην Αμαθούντα, όπως και σε όλες τις 
αρχαίες Κυπριακές πόλεις, εγκαταστάθηκαν Ετεοκρήτες αλλά και Μυκηναίοι άποικοι. 
Αυτό έχει εξακριβωθεί από αγγεία της περιόδου που έχουν βρεθεί σε νεκροταφεία της 
αρχαίας Αμαθούντας. Στην πόλη τάφηκε ο Ονήσιλος μετά τον θάνατό του.
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