
Προϊςτορική Κυπριακή Ειδωλοπλαςτική    

 

 

 



 Δίδχλξ     Όμηοξπ       <<Σπεοτσρική ξπςαρία>>  

<<τάμςαρμα>>. 

 

 Ξ πξλιςιρμόπ κάθε  κξιμχμίαπ ρυεςίζεςαι με ςξ 

ρσμβξλικό ρύρςημα και ςημ ιδεξλξγία ςηπ. 

 

 α ρύμβξλα δεμ είμαι ασθαίοεςα. ξ πεοιβάλλξμ 

καθξοίζει ςημ ρημαρία ςξσπ. 

 

 Δεμ έυξσμ μία μόμξ ρημαρία. 

 



Λικοό μέγεθξπ (6-12 εκ.) 

 

 Βοίρκξμςαι ρσμήθχπ ρε ςάτξσπ. 

 

 Ρσυμά άγμχρςηπ ποξέλεσρηπ. 

 

 Δύρκξλη υοξμξλόγηρη. 

 

Ξ πηλόπ είμαι ςξ σλικό πξσ ποξςιμάςαι. 

 

 Υειοξπξίηςα. 

 

 Ρυεςίζξμςαι με θοηρκεσςικέπ αμςιλήφειπ. 

 

 

 

 

 



Μεξλιθική επξυή:           

<<κξλξβά/βιξλόρυημα/ταλλόρυημα>> 

 

 Υαλκξλιθική επξυή: Ρςασοόρυημα 

 

Οοώιμη/Λέρη επξυή Υαλκξύ: κσοίχπ Ραμιδόρυημα 

 

Ύρςεοη επξυή: κσοίχπ μξοτή «Αρςάοςηπ» 

 

 

 

 



 Καςοεσςικέπ μξοτέπ.  

Λεγάλη Ληςέοα Ηεά. 

Ηεά ςηπ γξμιμόςηςαπ. 

Τσλακςά. 

Απλά κςεοίρμαςα. 

 Σπξκαςάρςαςα αμθοώπχμ. 

Οαλλακίδα ή σπηοέςοια. 

Έκτοαρη ρενξσαλικόςηςαπ. 

Οαιυμίδια. 

 Ρημεία ςηπ Μεξλιθικήπ ποχςξγοατήπ 

(Υξσομξσζιάδηπ). 



 Ρυήμαςα:Βιξλόρυημα και Ταλλόρυημα. 

 

Αταιοεςικόπ ςοόπξπ απόδξρηπ. 

 

 Διακόρμηρη με εγυάοακςη και αμάγλστη 

ςευμική. 

 

 Ρςεαςξπσγία. 

 

 Δοσθοή επί αμξικςξύ(εσούγοαμμη) ρςα πήλιμα. 

 

 Σλικά: αμδερίςηπ,διαβάρηπ,πικοόλιθξπ,πηλόπ. 

 



 1ξπ πειοαμαςιρμόπ 

ρε πηλό. 

Λικοξρκξπικά 

ειδώλια από ξπςό  

πηλό 

 

 

 

 

                                              (Υξλέςοια-Όοςξπ)    

 

 

 

                                          (Υξλέςοια-Όοςξπ) 

 



1:ΑΤΑΘΠΔΘΙΖ ΑΡΖ-

ΥΩΠΘΡ ΚΔΟΞΛΔΠΔΘΔΡ: 

 ΚΔΟΞΛΔΠΔΘΔΡ ΛΔ 

ΔΓΙΞΟΔΡ,ΔΓΥΑΠΑΝΔΘΡ 

ΙΑΘ ΟΠΞΔΝΞΥΔΡ. 

 



2:ΟΠΞΡΟΑΗΔΘΑ ΑΟΞΔΞΡΖΡ  

ΔΙΤΠΑΡΖΡ ΙΑΘ 

ΚΔΟΞΛΔΠΔΘΔΡ 

ΟΠΞΡΩΟΞΣ ΙΑΘ 

ΙΔΤΑΚΖΡ. 

 

 

(XΞΘΠΞΙΞΘΘΑ) 



3:ΤΑΚΚΞΡΥΖΛΑ. 

    ΔΙΤΠΑΡΖ 

ΡΔΝΞΣΑΚΘΙΞΖΑΡ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΡΩΖΠΑ-ΑΠΙΞΚΘΔΡ) 



4:ΕΩΞΛΞΠΤΑ  

ΛΘΙΠΞΡ 

ΑΠΘΗΛΞΡ 

 

 

(ΥΞΘΠΞΙΞΘΘΑ) 



Ύρςεοη Μεξλίθική: 

Ρυημαςικά-Ταλλόρυημα 

κετάλια. 

 

 

Οοώιμη Xαλκξλιθική: 

Δπίμηκεπ,χξειδέπ ρώμα. 

Απξτύρειπ για υέοια. 

Διαυχοιρμόπ ςχμ άκοχμ. 

 

 

 

 

 

 

 

Λέρη Υαλκξλιθική: 

Ρςασοόρυημα, 

Γεχμεςοική ασρςηοόςηςα, 

ςα πόδια διαςηοξύμ ςημ 

κλίρη. 

 

 

 

 

 



 Σλικά:πικοόλιθξπ,ρςεαςίςηπ,αρβερςόλιθξπ,διαβάρ

ηπ και πηλόπ. 

 

Μαςξσοαλιρμόπ ρςξ αμθοώπιμξ ρώμα. 

 

 Xαοακςηοιρςικά ςξσ ποξρώπξσ έμςξμα δηλχμέμα 

αλλά πξλύ απλξπξιημέμα. 

 

 ευμική:Δοσθοή επί Αμξικςξύ (Κεπςόγοαμμη) ρςα 

πήλιμα 

 

Έθιμξ: πήλιμα ειδώλια ρε ςάτξσπ. 

 



A. Ιαθιρςόπ ςύπξπ. 

B. ύπξπ με ςα υέοια ρςξ ρςήθξπ. 

C. Ρςεαςξπσγικά. 

D. Ρςασοόρυημα. 

1. Ισθοέα πξικιλία. 

2. Ραλάμιξσ πξικιλία. 

3. Απόδξρη λεπςξμέοειεπ ποξρώπξσ. 

E. Οεοίαπςα. 

F. Διδώλια ζώχμ. 

 

 



• Ξ εκρπεομαςιρςήπ/ρκεπςόμεμξπ 

• Ίρχπ από Ρξσρκιξύ. 

• Υαλκξλιθική πεοίξδξπ. 

• Ξ <<Ρςξυαρςήπ>> 

• Κάοιρα. 

• Μεόςεοη Μεξλιθική. 



•Κξύβοξ. 

 

•Οοόρχπξ ςοιγχμικό και κετάλι ποξπ ςα 

πίρχ. 

 

•Απόδξρη αμαςξμικώμ υαοακςηοιρςικώμ. 



<<Ζ Ισοία ςηπ Κέμπαπ>> 

•Γσμαικείξ ρώμα με 

ταλλόρυημξ 

λαιμό/κετάλι. 

 

 

•Δομημεία:ρυεςίζεςαι με 

ςημ γξμιμόςηςα. 

 



 Λικοό μέγεθξπ(5-6εκ.) 

 

 Οικοόλιθξπ. 

 

 Ρυήμα ρςασοξύ. 

 

 Υέοια ςεμςχμέμα,πόδια λσγιρμέμα, κετάλι γεομέμξ πίρχ. 

 

 ξ τύλξ ταίμεςαι ρπάμια. 

 

 Αμάγλστη ςευμική. 

 

  Οεοίαπςα. 



•Υχοίπ λεπςξμέοειεπ(αμάγλστεπ 

ή εγυάοακςεπ). 

 

•Ωξειδέπ κετάλι. 

 

•Λακούπ λαιμόπ. 

 

•Διακοιςά άκοα. 

      

 

 

 

(Βαθσοκάκαπ) 



•Διπλέπ μξοτέπ. 

 

•α υέοια αμςικαθίρςαμςαι 

από άλλη μξοτή. 

 

Υέοια με ςξ ρυήμα ςηπ 

swastika 

 

Xαοακςηοιρςικά 

ποξρώπξσ απξδίδξμςαι 

αταιοεςικά με δικςσχςό 

μξςίβξ. 

 

Δομημεία:επιθσμία για 

δίδσμα ή ιεοόπ γάμξπ ; 

 

 



 

•Ρςασοόρυημξ από ςξμ 

Γιαλιά. συαίξ εύοημα. 

 

 

•Ρσγκεμςοώμει όλα ςα 

υαοακςηοιρςικά ςχμ 

ρςασοόρυημχμ. 

 

 



•Ρςασοόρυημα 

 

•Ξπή 

αμςικαθιρςά ςα 

υαοακςηοιρςικά ςξσ 

ποξρώπξσ. 



F.EΘΔΩΚΘΑ ΕΩΩΜ: 
•ξ Πσςό «ςξσ κεμςαύοξσ». 

 

•Από Ρξσρκιξύ. 

 



ΓΔΜΘΙΔΡ ΙΑΖΓΞΠΘΔΡ: 

A. Ραμιδόρυημα. 

1. Ιλαρικόπ ςύπξπ. 

2. Ιςέμια. 

3. Δικέταλα. 

4. Δύξ ή ςοειπ λαιμξί. 

5. Ιξσοξςοότξπ. 

B. Κίκμα. 

C. Εχόμξοτα Διδώλια. 

D. Οήλιμα ξμξιώμαςα. 

E. Αμθοχπόμξοτα αγγεία. 

F. Διδώλια ρσμδεδεμέμα με αγγεία. 



Αιτμίδια εμτάμιρη. 
 
Δεμ σπάουει ρύμδερη με ποoηγξύμεμα. 
 
2 ξοθξγώμιεπ πλάκεπ. 
 
Υειοξπξίηςα(18-26 εκ.). 
 
Οοόςσπξ ςα νύλιμα νόαμα (Ιξςριάςηπ). 
 
Αταιοεςικόπ υαοακςήοαπ διακόρμηρηπ. 
 
Δγυάοακςη διακόρμηρη και ρςιπ δύξ 
πλεσοέπ. 
 
Δεμ σπάουξσμ άκοα. 
 
Έμδσμα ρημαμςικόςεοξ από ςξ ρώμα. 
 
Δεμ μπξοξύμ μα ρςαθξύμ όοθια. 

 



Κύπρος 

Πρώιμη-Μέση Δποχή Χαλκού 

Κlicevac-Βαλκάμια 

1.600π.Χ 



2.ΥΔΜΘΑ: 
Οήλιμα κςέμια με ξπή για 

αμάοςηρη. 

 

Φηλόπ και λεπςόπ λαιμόπ. 

 

Ολαςύ και ςεςοάγχμξ ρώμα. 

 

Ξπή αμςικαθιρςά ςξ ποόρχπξ. 

 

 

Δομημεία:αμαπαοάρςαρη 

αμθοώπιμχμ μξοτώμ, 

εγκσμξμξύρα με 

τξύρςα,τσλακςά γέμμαπ,  

εκδξυέπ ςχμ ραμιδόρυημχμ ρε 

αμάοςηρη,απξμιμήρειπ 

ρκεσώμ,μξσρικό 

όογαμξ(ρείρςοξ),αμςίβαοξ ρςα 

πεοιδέοαια. 



3. ΔΘΙΔΤΑΚΑ: 
 Κάπηθξπ. 

 

 Δύξ λαιμξί και δύξ νευχοιρςά 

κετάλια. 

 

 Δοσθοξρςιλβχςά. 

 

 Νευχοιρςή απόδξρη ρςα  

υαοακςηοιρςικά ςξσ ποξρώπξσ. 

 

 Δγυάοακςξπ διάκξρμξπ όπχπ και  

ρςα μξμξκέταλα. 

 

 

 

Δομημεία:παοξσριάζει έμαμ άμςοα και 

μια γσμαίκα ρε ιεοό γάμξ. 

Δπιθσμία για απόκςηρη διδύμχμ. 





4. ΠΔΘΡ  ΚΑΘΛΞΣΡ. 
ξπική δημιξσογική ςάρη. 

 

Δομημεία: επιθσμία για 

απόκςηρη ςοιώμ παιδιώμ. 

 

 

 

 

 

 

 

     

   



5. ΙΞΣΠΞΠΞΤΞΡ:    

 
Ιλαρικόπ ςύπξπ ραμιδόρυημξσ με ςημ 

ποξρθήκη βοέτξσπ ρε λίκμξ. 

 

Υέοια αμάγλστα. 

 

Δγυάοακςη διακόρμηρη και ρςιπ δύξ 

πλεσοέπ. 

 

Ραμιδόρυημα είμαι γσμαικείεπ μξοτέπ. 

  

 Υαοακςηοιρςικά ςξσ βοέτξσπ ρσμξπςικά 

απξδξρμέμα και ςξ ρώμα ςσλιγμέμξ. 

 

 

Δομημεία:Ρσμβξλίζει 

μηςοόςηςα,γξμιμόςηςα,θοήμξ γξμέα πξσ 

κοαςά ςξ μεκοό παιδί ρε έμα είδξπ κηδείαπ 

(ςάτξσπ) ; 

 

     



Β.ΚΘΙΜΞ: 
Ρςσλιρςική πξικιλία. 

 

Δοσθοξρςιλβχςή κεοαμεική. 

 

 Δπίπεδξ και πιξ καλά 

επενεογαρμέμξ. 

 

ξ κετάλι διακοίμεςαι. 

 

Απξσρία πξδιώμ, επειδή είμαι 

καλσμμέμα (ταρκιχμέμα 

μχοά;). 

 

 

 

Δομημεία:Δμθάοοσμρη για 

μελλξμςική γέμμα, ρύμβξλξ 

γξμιμόςηςαπ, μεξγέμμηςη 

θεόςηςα. 

 



Ηοηρκεσςική ρημαρία. 

 

 Ρύμβξλα γξμιμόςηςαπ. 

 

Ηεά ςηπ γξμιμόςηςαπ. 

 

  Τσλακςά. 

 

 Ρύμβξλξ γάμξσ ή γσμαίκα ρε ηλικία γάμξσ. 

 

Όυι παιυμίδια (λεπςξμεοήπ ρυεδιαρμόπ). 



C. ΕΩΞΛΞΠΤΑ: 

Βοίρκξμςαι ρσμήθχπ ρε ςάτξσπ.  

Δεμ έυξσμ ρατή ποξέλεσρη. 

οιρδιάρςαςα με όγκξ και πλαρςικόςηςα. 

Διακόρμηρη  με εγυάοανη και ρςίγμχρη. 

Δοσθοξρςιλβχςά ή μελαμξρςιλβχςά. 

 

Δομημεία:παιυμίδια ; 

 

 



Ξ ςαύοξπ είμαι ξ πιξ δημξτιλήπ ςύπξπ. 
 
Δύμαμη και γξμιμόςηςα. 
 
ξ κέοαςξ ςξσ ζώξσ είμαι ρύμβξλξ πξσ απξμακούμει ςξ κακό μάςι ; 
  



D. ΟΖΚΘΜΑ ΞΛΞΘΩΛΑΑ: 

•Ρύμπλεγμα επςά αμθοώπχμ. 

 

•Αλέθξσμ ή πλέμξσμ. 





E.ΑΜΗΠΩΟΞΛΞΠΤΑ ΑΓΓΔΘΑ: 
Αμαπότεσκςα σπάουει η  

έμμξια ςηπ εγκσμξρύμηπ, 

λόγχ ρυήμαςξπ ςξσ αγγείξσ.. 

 

  



F. ΔΘΔΩΚΘΑ ΡΣΜΔΔΔΔΛΔΜΑ ΛΔ ΑΓΓΔΘΑ: 

 
Δύξ ποόυξι με ραμιδόρυημεπ μξοτέπ απέμαμςι 

από ςιπ λαβέπ. 

 

 

Δοσθοξρςιλβχςά. 

 



Ραμιδόρυημα ειδώλια πξσ 

ρςηοίζξμςαι ρε κξςσλίρκξσπ. 

 

Ζ λαβή μεςαμξοτώμεςαι ρε 

ραμιδόρυημξ. 



 Tέλξπ Οοώιμηπ –Aουέπ Λέρηπ Δπξυή Υαλκξύ(1.900-

1.800 π.Υ.). 

 

 Μεκοξςατεία. 

 

 Δεμ απξδίδξμςαι υαοακςηοιρςικά ποξρώπξσ ξύςε 

αμαςξμικά υαοακςηοιρςικά. 

 

 Σλικό: κιμχλία (είδξπ λίθξσ). 

 

 Δομημεία:αμςίληφη ςηπ γξμιμόςηςαπ,ςηπ αιώμιαπ τύρηπ 

ςχμ θεώμ, λίθιμεπ εκδξυέπ νύλιμχμ νξάμχμ, 

λαςοεσςικέπ εικόμεπ. 

 Κειςξσογία:ςατικά ρήμαςα, κςεοίρμαςα. 



oΟοξέουξμςαι από μεκοξςατείξ. 

 

oΦηλή ξοθξγώμια ραμιδόρυημη 

μξοτή. 

 

oΓχμιώδειπ ώμξι και μικοέπ 

απξτύρειπ για ςα υέοια, 

λσγιρμέμα ποξπ ςα κάςχ. 



oΔύξ ζεύγη ξπώμ ρςξ ύφξπ ςχμ 

ασςιώμ. 

 

oΣπξςσπώδειπ ποξενξυέπ για ςξσπ 

ώμξσπ. 



 Λεςαβαςική πεοίξδξπ. 

 

 Δνέλινη εμπξοίξσ με Ρσοξπαλαιρςιμιακή ακςή και Αιγαίξ. 

 

 Αλλαγή ςηπ ασρςηοήπ τόομαπ ςχμ ραμιδόρυημχμ. 

 

 Οεοιρρόςεοη τσριξκοαςία. 

 

 ξμίζξμςαι ξι αμαςξμικέπ λεπςξμέοειεπ ςξσ ρώμαςξπ αλλά και ςξσ  

ποξρώπξσ (πλαρςικά ή γοαπςά). 

 

  α πόδια ελεσθεοώμξμςαι, ςα υέοια ποξενέυξσμ από ςξ ρώμα, 

δηλώμεςαι ςξ τύλξ.  

 

 Ζ πλειξμόςηςα βοίρκεςαι ρε ςάτξσπ. 

 

 Κεσκή γοαπςή κεοαμεική. 

 



ΓΔΜΘΙΔΡ ΙΑΖΓΞΠΘΔΡ: 

A. Αμθοχπόμξοτα ειδώλια.  
1. Ιξσοξςοότξπ. 

B. Κίκμα. 

C. Αμθοχπόμξοτα αγγεία. 

D. Εχόμξοτα αγγεία. 

E. Ρύμθεςα πξλλαπλά αγγεία. 

F. Αγγεία με εικξμιρςικέπ παοαρςάρειπ. 



1:ΑΜΗΠΩΟΞΛΞΠΤΑ ΔΘΔΩΚΘΑ: 
 
 
Αμάγλστα απξδίδξμαι ςα υέοια, με 
εγυαοάνειπ για ςα δάυςσλα. 

 
 
Απόδξρη υαοακςηοιρςικώμ ςξσ 
ποξρώπξσ, διάςοηςα ασςιά. 

 
 
Αμάγλστξ ρςήθξπ. 

 
 
 



Έμςξμη απόδξρη ςχ αμαςξμικώμ 

υαοακςηοιρςικώμ. 

 

Διαυχοιρμόπ ςχμ πξδιώμ. 

 

Ρςέομξ αμάγλστξ. 

 

Λάλλξμ είμαι γεμειξτόοξπ  άμδοαπ ή 

μακοξποόρχπη γσμαίκα. 

 

 

Έμδεινη ςξσ μαμδύα πάμχ από ςξμ 

αοιρςεοό ώμξ. 



2.ύπξπ ςηπ Ιξσοξςοότξσ: 

 

 

ξ βοέτξπ είμαι ναπλχμέμξ 

ρςα γόμαςά ςηπ. 

 

ξ ποόρχπξ ςηπ μξοτήπ είμαι 

μασοιρμέμξ. 

 

Ζ ¨αφίδα¨ςξσ λίκμξσ λείπει. 

 

ξ ποόρχπξ ςξσ βοέτξσπ 

ταίμεςαι καθαοά. 

 

Ρςάρη ικερίαπ. 

 

Δομημεία:ρύμβξλξ 

γξμιμόςηςαπ, επιθσμίαπ 

απόκςηρηπ παιδιξύ, θοήμξπ για 

μεκοό παιδί. 

 



Άμδοαπ  Ιξσοξςοότξπ: 

 

 

oΛξμαδικό παοάδειγμα. 

 

oΛπξοεί μα είμαι και αγγείξ. 

 

oΔιάςοηςα ασςιά. 

 

 

 

oΔομημεία:καςαρκεσάθςηκε για μα 

βξηθήρει άμςοα πξσ έυει δσρκξλία μα 

κάμει παιδί ; 



3.ΚΘΙΜΞ: 

 
σπξλξγικά παοόμξια με ασςά 

ςηπ Δοσθοξρςιλβχςήπ ςευμικήπ. 

 

Κείπει η ¨αφίδα¨. 

 

ξ κετάλι και ξ λαιμόπ έυξσμ 

ρυεδιαρθεί νευχοιρςά από ςξ 

λίκμξ. 

 

 

Δομημεία:Λχοό=<<όοθιξπ 

ταλλόπ>> και όλξ ςξ 

αμςικείμεμξ=εοματοόδιςξ, 

ρύμβξλξ γξμιμόςηςαπ. 



4.ΑΜΗΠΩΟΞΛΞΠΤΑ ΑΓΓΔΘΑ: 

 

Κεσκή Γοαπςή  ποόυξσπ. 

 

Υαοακςηοιρςικά ςξσ ποξρώπξσ 

απξδίδξμςαι γοαπςά. 

 

Διάκξρμξπ με μελαμή και 

πξοτσοή βατή. 

 

 

 

Δομημεία:θοηρκεσςικό 

πεοιευόμεμξ.  



5.ΕΩΞΛΞΠΤΑ  ΑΓΓΔΘΑ: 

 

 

Κεσκή Γοαπςή κεοαμεική. 

 

Πσςό. 

 

Δομημεία:ςατικέπ 

ςελεςξσογίεπ. 



6.ΡΣΜΗΔΑ ΟΞΚΚΑΟΚΑ ΑΓΓΔΘΑ: 
 
Αμθοχπόμξοτξ ποξράοςημα αμάμερα ρςιπ δσξ ποόυξσπ. 
 
Κειςξσογικόπ υαοακςήοαπ. 
 
Κεσκή Γοαπςή κεοαμεική. 
 
Δομημεία:ςελεςξσογική υοήρη. 
 



7.ΑΓΓΔΘΑ ΛΔ ΔΘΙΞΜΘΡΘΙΔΡ ΟΑΠΑΡΑΡΔΘΡ: 

 Από ςξσπ Βξσμξύπ. 

 

Δσξ ποξςξμέπ αλόγχμ με ιππείπ. 

 

Πεαλιρςική απόδξρη. 



ΛΔΑΒΑΡΖ ΑΟΞ ΖΜ ΛΔΡΖ ΡΖΜ 

ΣΡΔΠΖ ΔΟΞΥΖ ΞΣ ΥΑΚΙΞΣ: 

 

 

α υαοακςηοιρςικά ςξσ ποξρώπξσ 

 

 

               Λέρη Δπξυή Υαλκξύ 

ξ ρώμα, ςα λσγιρμέμα υέοια και ξι 

λεπςέπ εγυαοάνειπ  

 

 

               Ύρςεοη Δπξυή Υαλκξύ 

 

Λαύοξ επίυοιρμα (Αλαμπήπ 

κεοαμεική). 



ΓΔΜΘΙΑ ΥΑΠΑΙΖΠΘΡΘΙΑ: 

 Ξικξμξμική αμάπςσνη, αύνηρη πληθσρμξύ        αυείεπ και 

εύκξλεπ μέθξδξι μαζικήπ παοαγχγήπ. 

 

 Διραγχγή μέχμ ποξςύπχμ από Αμαςξλή ςα ξπξία 

ςοξπξπξιξύμςαι. 

 

 Ρσμευίζεςαι η λαςοεία ςηπ ¨Ληςέοαπ Ηεάπ¨. 

 

 Δγκαςαλείπεςαι ξ ραμιδόρυημξπ ςύπξπ. 

 

 Τσριξκοαςική παοξσρίαρη ςχμ μξοτώμ. 

 

 ευμική ςηπ Δακςσλιόπξδηπ κεοαμεικήπ και ςηπ Ακόρμηςηπ 

κεοαμεικήπ. 

 

 

 



ΓΔΜΘΙΔΡ ΙΑΖΓΞΠΘΔΡ: 

A.Δακτυλιόποδη κεραμεική: 

1. Aμθοχπόμξοτα ειδώλια.                        

2. Ρσμπλέγμαςα αμθοώπχμ και ζώχμ 

3. Αμθοχπόμξοτα αγγεία. 

4. Εχόμξοτα αγγεία. 

 

Β.Ακόσμητη κεραμεική: 

1. Αμθοχπόμξοτα ειδώλια. 

2. Εχόμξοτα ειδώλια. 

3. Ρσμπλέγμαςα αμθοώπχμ και ζώχμ. 

4. Ιέμςασοξι. 

5. Λάρκεπ 

 

Γ.Μυκημαϊκά Διδώλια: 

Δ. Θεά με υψωμέμα χέρια. 

<<Bird>> face. 

<<Normal>> face.  



1.ΥΚΙ <<BIRD-FACE>> 
Ρσοιακό ποόςσπξ. 
 
Ηεά Αρςάοςη. 
 
Λξοτή ςεοαςώδηπ με πςημόμξοτξ 
ποόρχπξ. 
 
Mεςαβξλή ξοθξγώμιαπ τόομαπ ρε 
καμπύλη.  
 
Ρώμα=κξίλξ 
 
Βοίρκξμςαι ρε ςάτξσπ. 
 
 

 
Δομημεία:Yπξκαςάρςαςα 
αμθοώπχμ, ςα υέοια δηλώμξσμ 
πέμθιμη υειοξμξμία, ίρχπ μηςέοα 
θεά. Δίμαι κςεοίρμαςα, ποξρχπικά 
τσλακςά. 



a.ΙΞΣΠΞΠΞΤΞΡ: 

Ιαιμξςξμία Ισποίχμ η ποξρθήκη 

βοέτξσπ. 

 

Ξικειξπξίηρη ςξσ Ρσοιακξύ 

ποξςύπξσ. 

 

 



Κύπρος-Γυμαίκα με ταμπούρλο Ur-γυμαίκα με ταμπούρλο 



Κύπρος 

Ύστερη Δποχή Χακού 

Θεσσαλία 

6.000 π.Χ 



2.ΣΙΘΘ:ΜORMAL-FACE: 

Οιξ αμθοώπιμη- μαςξσοαλιρςική 

όφη. 

 

Ρσμμεςοικέπ αμαλξγίεπ. 

 

Λσκημαική ποξέλεσρη. 

 

οιγχμικό κετάλι,ασςιά πιέζξμςαι 

ποξπ ςα κάςχ κα δεμ έυξσμ ξπέπ. 

 

 

 

 

Δομημεία:Ίδια με ςα <<Bird-face>> 



a.ΙΑΗΘΡΖ ΙΞΣΠΞΠΞΤΞΡ: 

Mξμαδικό παοάδειγμα. 

 

Ταίμεςαι μόμξ ςξ κετάλι ςξσ. 

 

α πόδια αμςικαθιρςξύμ ςα 

¨πόδια¨ςξσ ρκαμπό. 

 



2.ΡΣΛΟΚΔΓΛΑΑ ΑΜΗΩΟΩΜ ΙΑΘ 

ΕΩΩΜ: 

 

Από ςξ Ιαζατάμι. 

 

Ρυεδόμ μεςχπική θέρη και ξι δύξ 

μξοτέπ 

  

 

Έμπμεσρη από ειραγόμεμα 

Λσκημαψκά άομαςα και ρσμπλέγμαςα 

με αμαβάςεπ ρε ςαύοξσπ. 

 

 

 

Δομημεία:O άμδοαπ ξδηγεί ςξμ 

ςαύοξ για θσρία, ρσμμεςέυει ρε 

ςασοξπαιδιά, αγοόςηπ πξσ ξδηγεί 

ςξμ ςαύοξ. 

 



3.ΑΜΗΠΩΟΞΛΞΠΤΑ ΑΓΓΔΘΑ: 

 

Λξιάζξσμ με ςα επξμξμαζόμεμα 

<<Μormal-Face>> ειδώλια, ίρχπ 

ποξέουξμςαι από ςξ ίδιξ 

εογαρςήοιξ. 

 

Ιξίλα με κσλιμδοικό ρώμα και 

επίπεδη βάρη. 

 

οξυήλαςα. 

 

Λικοή τιάλη ρςξ κετάλι πξσ 

λειςξσογεί χπ υείλξπ ςξσ αγγείξσ. 

 

Δομημεία:Υοήρη ρε ςελεςξσογίεπ 



4.ΕΩΞΛΞΠΤΑ ΔΘΔΩΚΘΑ: 

Δακςσλιόπξδη κεοαμεική ςευμική. 

 

Γοαπςή διακόρμηρη ρε όλξ ςξ ρώμα. 

 



1.Αμθχπόμξοτα ειδώλια: 

 

έλξπ Ύρςεοηπ επξυήπ 

Υαλκξύ. 

 

Ιξίλξ. 

 

Λαλλιά και υείλη βαμμέμα. 

 

Υέοια ρςξ ρςήθξπ. 

 

Από ςημ Έγκχμη. 



2.Εχόμξοτα αγγεία:  

 

Πσςό. 

 

Αιγαιακξύ ποξςύπξσ. 

 

Μαςξσοαλιρμόπ. 

 

Διακόρμηρη με μαύοξ ή ρκξύοξ 

καρςαμό. 

 

Δομημεία:γξμιμόςηςα, παιυμίδια, 

ρςξλιρμόπ ρπιςιξύ. 



3.Ρσμπλέγμαςα αμθοώπχμ και ζώχμ: 

 

Πσςό. 

 

Διακόρμηρη με γεχμεςοικά μξςίβα. 

 

 

 



4.ΙΔΜΑΣΠΞΡ: 

Οήλιμξ ςοξυήλαςξ δικέταλξ ςέοαπ 

 

Έγκχμη. 

 

Ξ ποχιμόςεοξπ  κέμςασοξπ ή ρτίγγα. 



5.Λάρκεπ: 

 

Λικοόπ αοιθμόπ. 

 

Οξικιλία μεγεθώμ. 

 

Ατιεοχμαςικόπ υαοακςήοαπ. 

 

Ισοίχπ από Έγκχμη και Ιίςιξ. 

 

 

Δομημεία:παοξσριάζξσμ θεξύπ, 

ήοχεπ, δαίμξμεπ ή και θμηςξύπ. 



Γ.MYKHNAIKA ΔΘΔΩΚΘΑ: 

ύπξπ  Φ. 

 

Διακόρμηρη με ρκξύοξ καρςαμό. 

 

Αμάγλστξ ρςήθξπ. 

 



Δ.Ηεά με ςα σφχμέμα υέοια: 

 

ύπξσ Φ. 

 

Οοξέουεςαι από ςημ Ιοήςη. 

 

Έγκχμη-Ιίςιξ. 

 

Οοχςό-Κεσκή γοαπςή 

κεοαμεική. 

 

 

Δομημεία:Υειοξμξμία: 

θοήμξπ,εσυαοιρςία,επίκληρη. 

 



Χάλκιμο γυμαικείο ειδώλιο. Πήλιμο γυμαικείο ειδώλιο. 



 

Ζ Ισποιακή Διδχλξπλαρςική υαοακςηοίζεςαι από: 

 

 Ρσμδσαρμό ποχςόςσπηπ καλλιςευμικήπ δημιξσογίαπ 

αλλά και επιοοξώμ από ςα μεγάλα κέμςοα ςηπ Αμαςξλικήπ Λερξγείξσ. 

 

 Διακοίμεςαι από ρσμέυεια αλλά και από καιμξςξμίεπ  

υχοίπ ποξηγξύμεμα εγυώοια ή νέμα παοάλληλα. 

 

 Ζ ύπαονη ςσυόμ νέμχμ ποξςύπχμ δεμ πεοιξοίζει ςημ καλλιςευμική 

δημιξσογία.  

 

 Ξ κξοξπλάρςηπ διαθέςει ταμςαρία, εσοημαςικόςηςα και άμερη ρςημ 

ατξμξίχρη ςχμ νέμχμ ποξςύπχμ. 


