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Νεολιθική Εποχή

• Ως νεολιθική περίοδος ορίζεται εκείνη η περίοδος της ανθρώπινης 
πολιτισμικής ανάπτυξης που ακολουθεί την Παλαιολιθική και τη 
Μεσολιθική περίοδο και είναι τμήμα της Ολόκαινου Εποχής. Η Νεολιθική 
περίοδος ξεκίνησε περίπου το 10.000 π.Χ. στη Δ. Ασία και το 5.500 π.Χ. 
στην κεντρική Ευρώπη, ενώ οι πρωιμότεροι οικισμοί στην Ελλάδα 
χρονολογούνται λίγο πριν από το 6.500 π.Χ.

• Πρόκειται για μια περίοδο της ιστορίας κατά την οποία θεσμοθετείται σε 
μεγάλο εύρος η μόνιμη εγκατάσταση, η εξημέρωση των ζώων και των 
φυτών αλλά και η χρήση της κεραμικής μετά την Ακεραμική Νεολιθική. 
Κατά την περίοδο αυτή συνεχίζεται η χρήση των απολεπισμένων λίθινων 
εργαλείων, ενώ γενικεύεται η χρήση των τριπτών ή λειασμένων λίθινων 
εργαλείων, τα οποία εμφανίζονται κατά τη Μεσολιθική



Οικισμός Χοιροκοιτίας

• Η Χοιροκοιτία είναι ο καλύτερα διατηρημένος προϊστορικός οικισμός 
της Kύπρου, που χρονολογείται από την μεταγενέστερη φάση της 
ακεραμικής νεολιθικής περιόδου (γύρω στο 7000 π.X.). Το 1998 
κηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO.

• Κατάλοιπα απ΄ όλες τις φάσεις της Νεολιθικής Εποχής είναι εμφανή 
στον οικισμό και παρουσιάζουν μια εικόνα των συνθηκών διαβίωσης 
στην περιοχή κατά τους Προϊστορικούς Χρόνους, καθώς και για το 
πώς διαδόθηκε ο Νεολιθικός Πολιτισμός σ΄ όλη την περιοχή



Ταφικές Συνήθειες, Κτίσιμο σπιτιών, Επιλογή 
χώρου.
• Οι νεκροί ενταφιάζονταν σε λάκκους σκαμμένους στο εσωτερικό των 

κατοικιών. Ο λάκκος του νεκρού γέμιζε με χώμα και καλυπτόταν με 
επίστρωση πηλού, αποκαθιστώντας μ’ αυτόν τον τρόπο το δάπεδο 
της οικίας. Οι τάφοι ήταν ατομικοί και οι νεκροί ενταφιάζονταν με το 
σώμα πλαγιασμένο, συνήθως στη δεξιά πλευρά. Η στάση του 
σώματος είναι συνεσταλμένη και όπως παρατηρούν οι μελετητές ο 
βαθμός της συστολής εξαρτιόταν από την ηλικία του νεκρού.Άλλο 
ταφικό έθιμο ήταν η τοποθέτηση πέτρας, ακατέργαστης ή 
λαξευμένης, πάνω στο σώμα του νεκρού. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
πίστευαν πως εμπόδιζαν την επιστροφή του νεκρού στον κόσμο των 
ζωντανών



• Τα σπίτια της Νεολιθικής Χοιροκοιτίας ήταν απλά 
κατασκευασμένα. Στα θεμέλια και στα κατώτερα μέρη 
χρησιμοποιήθηκαν λιθάρια (πέτρες) του ποταμού, ενώ στα 
ανώτερα ελαφρότερα υλικά, όπως πηλός και πλιθάρια. Τα 
κατώφλια ήταν υπερυψωμένα, τα θυρώματα μικρά για 
προστασία από τις πλημμύρες, τα δάπεδα από πηλό και η 
στέγη θολωτή ή επίπεδη. Τη στέγη αποτελούσαν οριζόντια 
δοκάρια, πάνω στα οποία υπήρχαν καλάμια και κλαδιά, 
καλυμμένα με πηλό



• Ο οικισμός είναι κτισμένος στην απότομη πλαγιά ενός 
λόφου που βρίσκεται στη δυτική όχθη του ποταμού 
Μαρωνίου, σε απόσταση 6 χλμ. από τη θάλασσα. Αποτελεί 
ένα από τα εντυπωσιακότερα δείγματα πρώιμης μόνιμης 
εγκατάστασης πληθυσμών στο νησί. Στα δυτικά, όπου ο 
οικισμός δεν είναι φυσικά οχυρωμένος, ανεγέρθηκε ένας 
πλατύς τοίχος περίφραξης. Το κτίσιμό του προϋποθέτει 
συλλογική προσπάθεια, γεγονός που υπονοεί σύνθετη 
κοινωνική οργάνωση





Καλαβασός Τέντα 

• 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


