
H Κυπρομινωική Γραφή 



Η Ανατολική Μεσόγειος κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία 



Οι κυριότερες θέσεις της Μεσογείου 
κατά την Εποχή του Χαλκού 



Αίτια γένεσης της γραφής στην 
Κύπρο 

Η ανάπτυξη των μεγάλων αστικών κέντρων. 
 

 Η εξέλιξη του εμπορίου και της βιομηχανίας χαλκού. 
 

 Η άνθιση της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής της Κύπρου που 
εγκαινιάζεται κατά την Υστεροκυπριακή Ι Περίοδο. 

 
 



Συλλαβάριο ΥΚΙ φάση 



Κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία κυριαρχούν δύο γραφές 
στην ανατολική Μεσόγειο 

Η σφηνοειδής 
Η γραμμική 

Η γραφή της Κύπρου αποτελεί αμάλγαμα και των 
δύο κατηγοριών, γεγονός που δυσχεραίνει την 
κατανόησή της. 



Η γλώσσα των επιγραφών της Ύστερης Χαλκοκρατίας είναι η 
λεγόμενη  

Ετεοκυπριακή.  

Πρόκειται για την γλώσσα που μιλούσαν οι κάτοικοι του νησιού πριν την 
έλευση των Αχαιών, με αποτέλεσμα να καθίσταται σχεδόν αδύνατη η 

αποκρυπτογράφησή της.  Βασικά αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν η 
προέλευση και το είδος της γλώσσας. 



Το πρωιμότερο παράδειγμα γραφής είναι μια αποσπασματική οπτή 
πινακίδα (υπ.αρ. 1885) από την Έγκωμη που χρονολογείται περί το 1500 π.Χ. 



Η ΚΜΙ 

1885 

Οι ομοιότητες της Πινακίδας 
1885 με την Γραμμική γραφή Α της 

μινωικής Κρήτης, οδήγησε τον 
Evans στο να την ονομάσει 

Κυπρομινωική. 
 

Αν και έχουν εκφραστεί 
διαφωνίες ο όρος αυτός 

επικράτησε για όλα τα συστήματα 
γραφής που χρησιμοποιήθηκαν 
μέχρι το τέλος της Εποχής του 

Χαλκού. 

 Αν και παρατηρούνται 
ομοιότητες, τα συστήματα αυτά 

διαφέρουν τόσο ως προς τη μορφή, 
όσο και ως προς την διάρκεια και τον 

γεωγραφικό χώρο χρήσης τους. 



Η Masson προτείνει την ύπαρξη τριών συστημάτων : 

ΚυπρομινωικήΙ (ΚΜΙ) 
 
14ος- 11ος αι. π.Χ. 
 

Αντιπροσωπεύει 
γλώσσα που την 

μιλούσε το σύνολο 
του πληθυσμού και  

αποτέλεσε τον 
πυρήνα  

του παφιακού 
συλλαβαρίου 

της 1ης χιλιετίας π.Χ.  

Κυπρομινωική ΙΙ (ΚΜΙΙ) 
 
Στηρίζεται στην ΚΜΙ, αλλά 

αντιπροσωπεύει άλλη 
γλώσσα. 

Τέλος 13ου-αρχές 12ου αι. 
π.Χ. 

Η χρήση της περιορίζεται 
στην Έγκωμη. 

Κυπρομινωική ΙΙΙ (ΚΜΙΙΙ) 
 

Βρέθηκε σε πινακίδες 
στην Ugarit 
στην οποία 

μεταφέρθηκε 
πιθανότατα από  

Κύπριους εμπόρους  
ή αποίκους. 

Επίσης έλκει την 
καταγωγή 

της από την ΚΜΙ. 



Η κατηγοριοποίηση της Masson 



Η εξέλιξη της Κυπρομινωικής γραφής 



Το κείμενο πήλινου σφραγιδοκυλίνδρου από  την Έγκωμη. Πρόκειται για το 
μοναδικό, συνεχές κείμενο ΚΜΙ γραφής και καταλαμβάνει 27 σειρές. 



Πινακίδες ΚΜΙΙ από την Έγκωμη 



Πινακίδες από την Έγκωμη 

Πινακίδα 2336 



Πινακίδα 2336  



Πινακίδα 2336- επικεφαλίδα 



Πινακίδα 20.21 



Πινακίδα 1193 



Πινακίδα 1687 



Άλλα αντικείμενα με εγχάρακτη κυπρομινωική γραφή από την 
Έγκωμη 

Πήλινο πλακίδιο με 
ΚΜ γραφή 

Χάλκινη βάση με ΚΜ 
γραφή 



Πήλινα σφαιρίδια με ΚΜ γραφή 



Ομοιώματα ταλάντων με ΚΜ γραφή. 



Πύλα-Βεργί. Σφραγιδοκύλινδρος με σημεία ΚΜ 
γραφής 



Νεκρόπολη Παλαιπάφου-Σκαλών. 
Κυπρογεωμετρική Ι Περίοδος.  

1050-950 π.Χ. 



Παλαίπαφος-Σκάλες 
Χάλκινοι οβελοί με εγχάρακτα σημεία γραφής 

Τάφος 49. 17 Τάφος 49.18 

Τάφος 49.16 



Οι επιγραφές των οβελών από τον Τάφο 49. 



Τα εγχάρακτα σημεία γραφής από τον οβελό Τ. 49.16. 
Μεταγράφονται ως 

 o-pe-le-ta-u και σημαίνουν το ανδρικό όνομα Οφέλτας. 



Χαλά Σουλτάν Τεκκέ 

Αγγείο με εγχάρακτο σημείο ΚΜ 
γραφής 

Επιγραφή σφηνοειδούς γραφής 
σε ασημένια φιάλη 



Πήλινα σφαιρίδια με εγχάρακτα σημεία ΚΜ γραφής από το Χαλά Σουλτάν Τεκκέ  



ΚΜΙΙΙ γραφή-Ugarit 

Πινακίδα 20.25 



Πινακίδα από Ugarit 



Πινακίδα 1901 

Πινακίδα 1902 



Πινακίδα 1706 



Ugarit- επιγραφή σε ασημένιο αγγείο 



Λαττάκεια. Σφραγιδοκύλινδρος με σημεία ΚΜΙΙΙ γραφής 



ΚΜ γραφή σε περιοχές εκτός Κύπρου 

Συρία. Σφραγιδοκύλινδρος από στεατίτη με σημεία ΚΜ γραφής 


