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Νεολιθική Εποχή

• 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.

• Το όνομα λέγεται ότι πιθανώς προήλθε από την λέξη χειρογητιά
που υποδηλώνει άσκηση της χειρομαντείας. Κατά άλλη άποψη 
ίσως προήλθε από την πιθανή αρχική ονομασία Ιεροκοτίδα (Ιερός 
χώρος). Άλλοι υποστηρίζουν ότι η ονομασία προήλθε από τις λέξεις 
γύρος και οικία λόγω του ότι οι προϊστορικές καλύβες που 
ανακαλύφθηκαν εκεί ήσαν στρογγυλές. Ακόμη η παράδοση λεει
πως προήλθε από την φράση Χαίρε Κιτία που απηύθυνε η 
περιβόητη και μυστηριώδης βασίλισσα της Κύπρου σε κάποια φίλη 
της από το Κίτιον. Υποστηρίχθηκε επίσης ότι ίσως η ονομασία 
προήλθε από το φυτό ανόνη η χερομολία. Με την απλούστερη 
ονομασία χερομολία το φυτό απαντάτο καλλιεργούμενο στη Κύπρο, 
αυτή η εκδοχή όμως θεωρείται πολύ απίθανη.



Οικισμός Χοιροκοιτίας
• 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.

• 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. Στο μέσο της οικίας υπήρχε εστία για το 
μαγείρεμα, το φωτισμό και τη θέρμανση. Φαίνεται πως το 
εσωτερικό των οικιών κοσμείτο με τοιχογραφίες. Παρόλ’ αυτά 
η κακή κατάσταση των τοιχογραφιών δεν επιτρέπει στους 
μελετητές να συμπεράνουν αν τα διακοσμητικά σχέδια είναι 
γεωμετρικά ή εικονιστικά.



Κτίσιμο  σπιτιών- Επιλογή χώρου

• 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.

• 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. Στο μέσο της οικίας υπήρχε εστία για το μαγείρεμα, το 
φωτισμό και τη θέρμανση. Φαίνεται πως το εσωτερικό των οικιών 
κοσμείτο με τοιχογραφίες. Παρόλ’ αυτά η κακή κατάσταση των 
τοιχογραφιών δεν επιτρέπει στους μελετητές να συμπεράνουν αν 
τα διακοσμητικά σχέδια είναι γεωμετρικά ή εικονιστικά.



• Στους τάφους τοποθετούνταν κτερίσματα 
ανάλογα με το φύλο του νεκρού. Συχνά τους 
τάφους τόσο γυναικών όσο και ανδρών, 
συνόδευαν σπασμένα πέτρινα αγγεία. 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. Όπως 
συμπεραίνουμε από τους σκελετούς τάφων 
της Χοιροκοιτίας,οι κάτοικοι ήταν κοντοί 
(1,60μ. περίπου οι άντρες και 1,50μ. οι 
γυναίκες) και πέθαιναν σε ηλικία 25-40 
χρόνων.

Συνήθειες Ταφικές



ΕΙΚΟΝΕΣ



Ένας γειτονικός νεολιθικός οικισμός-
Καλαβασος- ΤΕΝΤΑ



ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ ΤΕΝΤΑ

• Ο αρχαιολογικός χώρος της Τέντας αποτελεί τo σημαντικότερo
εποικισμό της περιόδου αυτής, στην κοιλάδα. Τα αρχιτεκτονικά 
ερείπια, που ανεσκάφηκαν στο χώρο αυτό και περιγράφονται 
πιο κάτω, ανήκουν κυρίως, στην πιο πρόσφατη φάση της 
περιόδου, γενικά της ίδιας χρονικής περιόδου με την εποχή του 
εποικισμού της Χοιροκοιτίας. Εν όψει των προσδιορισμένων 
ηλικιών που αποκομίθηκαν από τη χρήση άνθρακα 14 στην 
ανασκαφή στη Τέντα, μερικές από τις οποίες ήταν απροσδόκητα 
πρώϊμες, και των στοιχείων για εφήμερη αρχιτεκτονική υπό τη 
μορφή λακκούβων από κολώνες στη δυτική πλευρά της κορυφής 
της περιοχής στην πιο πρόωρη τους φάση, είναι πιθανόν ότι η 
Τέντα καταλήφθηκε αρχικά, την ίδια χρονική περίοδο με την 
Πρόωρη Προκεραμεική Νεολιθική φάση τώρα στη Παρεκκλησιά-
Σκυλλουρόκαμπος (περίπου 7500-7000 Π.Χ.), αλλά αυτό μπορεί 
μόνο να επιβεβαιωθεί με περαιτέρω ανασκαφές επί τόπου και 
με επιπρόσθετη εργασία στον προσδιορισμό της ηλικίας τους με 
άνθρακα 14. 


