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Ας θυμηθούμε για ποιους λόγους  
μετακινούνται οι άνθρωποι στην Παλαιολιθική εποχή; 

Αύριο θα πρέπει να 
φύγουμε από αυτό το 
μέρος για να βρούμε 

τροφή.  

Ναι δεν υπάρχουν 
άλλοι καρποί σε 

αυτή την περιοχή.  

Πρέπει να πάμε κάπου 
που θα 

προστατευόμαστε από 
το κρύο 

Ελπίζω να μην έρθουν πάλι 
κάποιοι να μας διώξουν όπως 

έγινε στο προηγούμενο μέρος που 
μέναμε.  



 
 

Λιγότερες μετακινήσεις σε σχέση με την 
παλαιολιθική εποχή… 
 
 

http://www.odyssey.com.cy/main/default.aspx?tabID=140&itemID=696&mid=785 

Κτίζουν οικίες…  

Νεολιθικός οικισμός Τσατάλ Χουγιούκ 
www.catalhoyuk.com 

    ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΟΥ 
 

Οι μικρές κοινωνικές ομάδες των Νεολιθικών Κυπρίων είχαν κτισμένους 

τους οικισμούς των σε φυσικά οχυρές θέσεις, όπως λ.χ. στις κορφές 

απότομων λόφων (Χοιροκοιτία), ή σε απότομες βραχώδεις ακτές (Απόστολος 

Ανδρέας - Κάστρος), ή ακόμη σε χώρους περιβαλλόμενους από θάλασσα 

(Πέτρα του Λιμνίτη). Τέτοιες θέσεις φαίνεται ότι πρόσφεραν επαρκή 

ασφάλεια και προστασία.  Αλλ’ έναντι ποίων κινδύνων; Προφανώς έναντι 

των μελών άλλων οικισμών αφού δεν υπήρχαν στο νησί άγρια θηρία που να 

θεωρούνται επίφοβα.  Αλλ’ ίσως υποστηριχθεί ότι και κάποιες παλαιές 

φυλετικές μνήμες ή ακόμη απλώς το ένστικτο, να έσπρωχνε κάποτε τους 

προϊστορικούς εκείνους ανθρώπους στην επιλογή των κατάλλήλων 

τοποθεσιών (κατάλλήλων και από την άποψη ασφάλειας) στις οποίες 

ιδρύονταν οικισμοί. Δεν αποκλείεται. 
 

Άντρου Παυλίδη, Ιστορία της νήσου Κύπρου 
  



 

Νεολιθικοί οικισμοί στην Κύπρο 

Πηγή: Τμήμα Αρχαιοτήτων 
(Κυπριακό Μουσείο) 

Αγία Νάπα - Νησιά Χοιροκοιτία 

Καλαβασός - Τέντα 

Ακρωτήρι-Ασπρόκρεμμος 

Παρεκκλησιά - Σσιλλουρόκαμπος 

Κισσόνεργα-Μυλούθκια 

Κρήτου-Μαρόττου 

Πέτρα του Λιμνήτη 

Ακάμας 



Χοιροκοιτία 
 Εικόνες από Τμήμα 

Αρχαιοτήτων 

Αναπαραστάσεις σπιτιών 

 

Νεολιθικοί οικισμοί στην Κύπρο 



Νεολιθικοί οικισμοί στην Κύπρο  
 

Καλαβασός 

Πηγή: www.cyprus.com 



Νεολιθική Χοιροκοιτία 
 Σήμερα 

http://www.web-all.info/building_xtisimo_toixon.htm 

τεχνίτες 



Οι στέγες των σπιτιών της 
νεολιθικής Χοιροκοιτίας 

Σχέδιο στέγης μιας κατοικίας 



Τα σπίτια της Χοιροκοιτίας 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/All/C6804ACDB63D2856C225719B0021D15A?OpenDocument 



Από πού γνωρίζουν οι επιστήμονες 
πως ήταν το εσωτερικό των σπιτιών 

της Χοιροκοιτίας;  

Διακρίνεται ο 
κυκλικός τοίχος, η 
εστία στο κέντρο, το 
κούφωμα, ο στύλος 
στήριξης που οδηγεί 
στο μεσοπάτωμα 
κλπ. 

Πηγή: Τμήμα Αρχαιοτήτων 



Το εσωτερικό μιας νεολιθικής 
οικίας στη Χοιροκοιτία… 

 
1. Πέτρινο θεμέλιο 
2. Κούφωμα 
3. Πέτρινος στύλος 
στήριξης 
4. Τοίχος από πλιθάρι 
5. Μικρό παράθυρο 
6. Στέγη 
7. Μεσοπάτωμα ή 
ημιώροφος 
8. Πόρτα 
9. Κατώφλι 
10. Εστία 



Νεολιθικοί Οικισμοί σε όλο 
τον κόσμο 

νησί Orkney, Σκωτία 
http://structuralarchaeology.blogspot.com/2008 



Νεολιθικοί Οικισμοί σε όλο τον κόσμο 

Από τη Wikipedia 

Stonehenge (Μεγάλη 
Βρετανία) 



Νεολιθικοί Οικισμοί στην κοντινή 
Συρία 

www.english.globalarabnetwork.com 



 

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 
 Οικισμοί σε όλο τον κόσμο  

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ οικιών 

Στην Ελβετία (σε λίμνη 
κοντά στην Ζυρίχη) 

www.swissinfo.ch 

http://www.thehistoryblog.com/archives/8064 

http://www.unspecial.org/UNS660/t61.html 



Νεολιθικοί Οικισμοί σε όλο τον κόσμο:  
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ οικιών βασισμένες στα 
ευρήματα αρχαιολόγων 

www.alfavita.gr/epistimonikaartra/ep24_9_9_1047 www.stay.com/seoul/museum 

Σεούλ: Νότιος Κορέα 
(οικισμός Amsa – dong) 



 

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 
 • Οικισμοί σε όλο τον κόσμο: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

οικιών βασισμένες στα ευρήματα αρχαιολόγων 

Μικρά Ασία: σημερινή περιοχή Catal Hüyük (6500 π.Χ.) 
Πηγή: www.catalhoyuk.com 

 



Νεολιθικοί Οικισμοί σε όλο τον κόσμο: 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ και 
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ οικιών βασισμένες στα 
ευρήματα αρχαιολόγων 

ΙΕΡΙΧΩ: Jordan River valley (8000 π.Χ.) 
Πηγή: en.wikipedia.org/wiki/Jericho 
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