
Μετάβαςη από Χαλκολιθική ςε Εποχή του Χαλκοφ ή Πολιτιςμόσ τησ 
Φιλιάσ: 2400 – 2350/2300 π.Χ. 
 
Πρώιμη Χαλκοκρατία ή Πρωτοκυπριακή Περίοδοσ: 2300 – 1900 π.Χ. 
 
Πρωτοκυπριακι Ι: 2300 – 2100 π.Χ. 
 
Πρωτοκυπριακι ΙΙ: 2100 – 2000 π.Χ. 
 
Πρωτοκυπριακι ΙΙΙ: 2000 – 1900 π.Χ. 



Ο Πολιτιςμόσ τθσ Φιλιάσ 



Πρόκειται για ζνα πολιτιςμικό μόρφωμα που αναγνωρίςτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν κζςθ 
Φιλιά-Βαςιλικό ςτθν ΒΔ Κφπρο. Καλφπτει περίπου 100 χρόνια (από το 2400 ζωσ το 2300 π.Χ.) 
και δεν υπάρχει απόλυτθ ςυμφωνία αν πρόκειται για μεταβατικι φάςθ ι τμήμα τησ Πρώιμησ 
Χαλκοκρατίασ. Πρζπει να τονιςτεί, πάντωσ, ότι θ εμφάνιςθ και διάρκειά τθσ διαφζρει 
ανάλογα με τθν περιοχι του νθςιοφ. Το «πακζτο» νεωτεριςμϊν που τθν χαρακτθρίηουν 
περιλαμβάνει τθν εκ νζου ειςαγωγι των βοοειδϊν κακϊσ και τθν εμφάνιςθ του αρότρου, 
διαφόρουσ νζουσ αρχιτεκτονικοφσ τφπουσ τάφων και ταφικϊν ςυνθκειϊν, νζο κεραμεικό 
ρυκμό κ.ά. Οι κεωρίεσ των μελετθτϊν για τθν εξιγθςθ του φαινομζνου αν και ποικίλουν, 
μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςε δφο ευρφτερεσ κατθγορίεσ: 
 
1. αυτϊν που υποςτθρίηουν τθ δθμιουργία του νζου μορφϊματοσ ςτο νθςί μζςω τθσ ειςροισ 
μικρϊν ι και μεγάλων πλθκυςμιακϊν ομάδων από τθν Ανατολία. Κφριοι εκφραςτζσ αυτισ τθσ 
άποψθσ ιταν ο Δίκαιοσ και ο Catling και τα τελευταία χρόνια είναι οι J. Webb και D. Frankel. 
2. αυτϊν που υποςτθρίηουν μία ενδονθςιωτικι, κατά βάςθ, μετεξζλιξθ από τον προθγοφμενο 
Χαλκολικικό πολιτιςμό με πολλά αφομοιωμζνα υλικά ςτοιχεία από τθ γειτονικι Ανατολία. 
Κφριοι εκφραςτζσ με οριςμζνεσ αποκλίςεισ μεταξφ τουσ είναι ο Ε.Peltenburg και ο B. Knapp. 
 
Όποια άποψθ κι αν υιοκετιςει κανείσ, είναι γεγονόσ ότι ο «Πολιτιςμόσ τθσ Φιλιάσ» αποτελεί 
μία πρϊιμθ ζκφανςθ τθσ Πρϊιμθσ Χαλκοκρατίασ και προαναγγζλει τισ εξελίξεισ που κα 
οδθγιςουν ςε βακιζσ κοινωνικζσ τομζσ και ςτθ ςταδιακι πολιτιςμικι ομογενοποίθςθ των 
κοινοτιτων τθσ Κφπρου. 



Τάφοι από τθν Φιλιά-
Βαςιλικό 

Κεραμεικι από Φιλιά-Βαςιλικό και Μόρφου 
Χρυςθλιοφ 



Φιλιά-Βαςιλικό. Ερυκροςτιλβωτι κεραμεικι 



Κεραμεικι και άλλα ευριματα Ερυκροςτιλβωτι κεραμεικι 

Φιλιά-Βαςιλικό 



Ερυκροςτιλβωτι, οπιςκότμθτθ πρόχουσ 

Μελανοςτιλβωτό ςφονδφλι 

Φιλιά - Βαςιλικό 



Χάλκινο εγχειρίδιο από τουσ Βουνοφσ ΠΚΙΙΙ 



Κάτοψθ. Σωτιρα-Καμινοφδια 

Άποψθ τθσ κζςθσ. Σωτιρα-Καμινοφδια 



Σωτιρα-Καμινοφδια. Αρχιτεκτονικι 



Μαρκί-Αλϊνια 

Κάτοψθ Απόψεισ ανεςκαμμζνων κτθρίων 



Απόψεισ από τθν αναςκαφι ςτθ κζςθ Μαρκί-Αλϊνια 



Στακερζσ καταςκευζσ ςτο εςωτερικό 
δωματίου από το Μαρκί- Αλϊνια. 



Ημικυκλικι εςτία 

Κατάλοιπα πιλινου φοφρνου 



Στακερι πιλινθ εςχάρα 

Κινθτζσ πιλινεσ εςχάρεσ (πλιρεισ και 
τμιματα αυτϊν). 



Tαφικζσ Πρακτικζσ 
Θαλαμοειδισ τάφοσ από τθν κζςθ 

Βουνοί 

Τάφοσ με δρόμο λαξευτό και 
ςφραγιςμζνο ςτόμιο ειςόδου 
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Κεραμεικι 
Α. Ερυκροςτιλβωτι 

 Τφποι ερυκροςτιλβωτισ: 

Απζριττθ και εγχάρακτθ ερυκροςτιλβωτι 



Ανάγλυφθ 



Κθλιδωτι 



Ερυκρι και μελανι ςτιλβωτι 



Ερυκροςτιλβωτι με βάςθ μελανι 



Μελανοςτεφισ 



Συνδυαςτικοί τφποι ερυκροςτιλβωτισ κεραμεικισ 
(με ανάγλυφεσ ι ολόγλυφεσ μορφζσ) 



Πυξίδεσ 



Μελανοςτιλβωτι κεραμεικι 

αρφταινα 



Μελανοςτιλβωτι κεραμεικι από τθν Εγγφσ Ανατολι 



Λευκι ςτιλβωτι κεραμεικι 



Σανιδόςχθμα ανκρωπόμορφα  ειδϊλια  





Σανιδόςχθμο ειδϊλιο που φζρει λίκνο 
(κουροτρόφοσ) και μεμονωμζνο λίκνο  



Ζωόμορφα ειδϊλια 



Συνολικόσ πίνακασ Πρωτοκυπριακισ κεραμεικισ και 
ειδωλίων 



Ομοιϊματα αντικειμζνων 
Ομοιϊματα εγχειριδίων και κθκαριϊν Ομοίωμα κεράτου 

Επιςτόμιο Ομοίωμα 
κεράτων 



Ομοιϊματα από τουσ Βουνοφσ Εγχειρίδιο και κικθ 

Σκευομορφικό κεραμεικό αντικείμενο 

Ομοίωμα τράπεηασ προςφορϊν από τουσ 
Βουνοφσ 



Ομοίωμα  Αϋ ιεροφ από τον Κοτςιάτθ 



Ομοίωμα  Βϋ ιεροφ από τον Κοτςιάτθ 



Το ομοίωμα ιεροφ από τουσ Βουνοφσ 













Ομοίωμα άροςθσ από τουσ Βουνοφσ 





Ομοίωμα άροςθσ ςε πρόχου 



Η κατθγορία αγγείων από το Μαρκί;  
“The Marqi bowl” Μουςείο Λευκωςίασ 



Τμιμα φιάλθσ από το Μαρκί; 



Τμιμα φιάλθσ από το Μαρκί; 



Η Φιάλθ τθσ Συλλογισ Χατηθπροδρόμου 



Η Φιάλθ τθσ Συλλογισ  Χατηθπροδρόμου 
(λεπτομζρεια) 



Η Φιάλθ από το Μουςείο τθσ  Συλλογισ  Πιερίδθ 



Η Φιάλη από το Μουςείο τησ  Συλλογήσ  Πιερίδη (λεπτομζρεια του ολόγλυφου 
και ανάγλυφου διάκοςμου) 



Η Φιάλθ τθσ Οξφόρδθσ 

Λεπτομζρειεσ ανάγλυφου διάκοςμου 



Η Φιάλθ των Σεβρϊν 



Ο Αμφορζασ των Σεβρϊν 



Λοιπά αγγεία με ανάγλυφεσ και ολόγλυφεσ 
παραςτάςεισ 





Η πρόχουσ από τον Πφργο με ςκθνι λθνοφ 



Ομοίωμα λθνοφ 



Ομοίωμα λθνοφ 



Σκθνζσ πλφςθσ/ι ηυμϊματοσ ψωμιοφ  



Σκθνι παραγωγισ κεραμεικισ; 


