
ANDREAS DEMETRIOU PLATE I 

b. Ginani: surface sherds from north of Castle A, in the area enclosed by the rural road to the south and the 

stream to the north. 

a. Ginani: surface sherds from southwest of Castle A and circular threshing floor. 



PLATE I I ANDREAS DEMETRIOU 

a. The biggest sherd shown also on pl.2. It is estimated that the handmade uessel to which it belonged had a 

mouth diam of 26 cm. Breadth of upper side of lip is between 3,5 to 3,7 cm. Its overhanging part is 1,2 cm. 

b. Ginani: surface sherds collected next to the northern bank of the little stream in the middle part of central 

plateau. 



ANDREAS DEMETRIOU PLATE I I I 

a. The few surface sherds collected on the southeastern flank of Venista, which is about 40 m. northeast of a little 

bridge on the rural road running south-north. 

b. The two sherds collected from just inside 

the western gate of Castle A. The big one was 

lying on the foundation wall of a tiny room. 



Dr EFSTATHIOS RAPTOU PLATE IV 



Dr EUSTATHIOS RAPTOU PLATE V 



PLATE V I 
Dr EFSTATHIOS RAPTOU 



PLATE V I I Dr EUSTATHIOS RAPTOU 



ΠΙΝΑΚΑΣ V I I I ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΗΣ 

β. Η πίσω όψη της εικόνας. 

α. Η εικόνα όπως παραλήφθηκε στο εργαστήριο. 



ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I X 

α. Μορφοανατολική ανάλυση του ξύλου της εικόνας. 



ΠΙΝΑΚΑΣ Χ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΗΣ 

β. Στρωματογραφική ανάλυση της χρωματικής επιφάνειας της εικόνας. 

α. Επιλεκτική ανάλυση της επιζωγράφισης. 



ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ X I 

β. Δοκιμαστική αφαίρεση των διαφόρων 

επι ζωγραφίσεων 

α. Ρωγματώσεις στο θεμέλιο. 



ΠΙΝΑΚΑΣ X I I 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΗΣ 

δ. Η ολοκήρωση της εργασίας με την αποκάλυψη της 

βρεφοκρατούσας Θεοτόκου. 

γ. Σταδιακή αφαίρεση όλων των στρωμάτων 

πάνω από τη χρωματική επιφάνεια. 



WALTER FASNACHT PLATE X I I I 

b: The well preserved mechanism of an old water well near Agia Varvara. 

a: A preserved and protected water well at the entrance ofMathiatis Village. 



PLATE X I V WALTER FASNACHT 

b: One of the many still active diesel pumps for irrigation. Sia-Mathiatis area. 

a: A windmill used to pump water for agriculture just a few decades ago. Now it is out of order - but no less 

attractive for high school students. Sia-Mathiatis area. 



ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ X V 

α: Στο έδαφος διακρίνονται σαφώς τα ίχνη των τροχών του εκσκαφέα και ο σωρός των χωμάτων που 

απέθεσε. Στα χώματα μέσα υπήρχαν εκατοντάδες οστράκων και αρκετά διακρίνονται στην επιφάνεια 

του εδάφους που δημιούργησε η χούφτα του εκσκαφέα. 

β: Τα χώματα όπως τα απέθεσε ο εκσκαφέας δίπλα στο παρεκκλήσι πάνω από τον τάφο τον Απ. 

Βαρνάβα, στην ανατολική πλευρά του αρχαιολογικού χώρου. 



ΠΙΝΑΚΑΣ X V I ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

β: Κι άλλα όστρακα από τη βορεινή πλευρά. 

α: Όστρακα στα χώμ ατα που ανέσκαψε ο εκσκαφέας στη βόρει α πλευρά. 



ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ X V I I 

α: Πλήθος οστράκων δίπλα στους τάφους που εντοπίστηκαν. Καμία πρόνοια για 

τη στρωματογραφία του χώρου, όπως απαιτεί η αρχαιολογική επιστήμη. 

β: Ο... σεβασμός στους τάφους που ελάχιστες μέρες προηγουμένως ανασκάφηκαν. 



ΠΙΝΑΚΑΣ X V I I I ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

α: Η πρόσοψη τον ενός από τονς δνο 

τάφους της Αμαθονντας. Η είσοδος τον 

διακρίνεται πίσω από το σωρό τον 

χώματος. 

γ: Μέσα από το άνοιγμα που δημιούργησαν στον τάφο οι οικοδομικές εργασίες 

διακρίνεται μικρή σαρκοφάγος ή οστεοθήκη σε κομμάτια. 

β: Η πρόσοψη τον δεύτερον τάφον πριν 

αντός φνλακιστεί στα τσιμέντα. 



ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ X I X 

α: Το εξαφανισθέν ελεφαντοστέινο 

αγαλματίδιο του Θεού Μπες. Στο κάτω 

μέρος διακρίνεται Κυπρομινωική 

επιγραφή. Χρονολογείται γύρω στο 1200 

π.Χ. και προέρχεται από το Κίτιο. 

β: Η οπή στο κάτω μέρος της φωτογραφίας δείχνει τον κύριο 

οχετό των ομβρίων υδάτων που δημιούργησαν οι αρχαίοι 

μας πρόγονοι. Η ύπαρξη του είναι γνωστή και είναι απορίας 

άξιο το πώς κάποιος έσκαψε και εδώ για να στερεώσει στέ

γαστρο κοντά, στην έπαυλη με το ψηφιδωτό του Θρφέα. 



ΠΙΝΑΚΑΣ X X ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

α: Ίχνη πυρκαγιάς στο κατώτερο στρώμα. 

β: Τα ίχνη καύσης στο κάτω μέρος του λάκκου πρέπει να έχουν συνάφεια με αυτά του 

πιν. ΧΧα. Τέτοια ίχνη παρατηρήθηκαν και σε τρίτο γειτονικό λάκκο. 



ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ X X I 

β: Σωρός χωμάτων έξω από άλλο λάκκο με πλήθος οστράκων και τεμαχίων 

ζωγραφισμένων τοίχων. 

α: Σωρός χωμάτων έξω από λάκκο με πλήθος οστράκων που πετάχτηκαν χωρίς λόγο. 



ΠΙΝΑΚΑΣ X X I I ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

α: Στο σωρό τον χώματος διακρίνεται και εδώ πληθώρα τεμαχίων αγγείων αλλά και 

τεμάχια ζωγραφισμένων τοίχων. 

β: Αστράγαλος διάτρητος σε δύο σημεία, μάλλον για ανάρτηση 

στο λαιμό ή το χέρι από τον κάτοχο τον, ίσως κάποιο παιδί που 

ζούσε κατά την ελληνιστίκή ή ρωμαϊκή περίοδο στην Πάφο. 

Βρέθηκε στους σωρούς των χωμάτων έξω από λάκκο πον 

ανοίχτηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. 


