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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Θέκα ηεο παξνύζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη ε εμέηαζε ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ηεο 

αξραίαο Κύπξνπ, από ηελ έλαξμε ηεο Ύζηεξεο Κππξηαθήο Υαιθνθξαηίαο (1700 π.Υ.) κέρξη ην 

ηέινο ηεο Κππξνθιαζηθήο πεξηόδνπ (310 π.Υ.). Σα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, νη επηγξαθέο θαη ηα 

θηινινγηθά θείκελα, απνηεινύλ ηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο. ηόρνο είλαη αθελόο λα δηαθαλνύλ ηα 

μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ηνπ λεζηνύ θαη αθεηέξνπ λα εμεηαζηεί αλ 

ηα πνιηηεηαθά ραξαθηεξηζηηθά παξακέλνπλ αλαιινίσηα ζε απηή ηε καθξά πεξίνδν, αλ 

αλαηξέπνληαη ή αλ ππόθεηληαη ζε κεηαζρεκαηηζκνύο.  

 

Μέζα από ηε ζύλζεζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, δηαθάλεθε ν εληαίνο ραξαθηήξαο απηήο ηεο 

καθξάο πεξηόδνπ ζε ό,ηη αθνξά ζηελ πνιηηεηαθή νξγάλσζε ηνπ λεζηνύ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

απηνλνκία. Γεύηεξν δηαρξνληθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο θππξηαθήο πνιηηεηαθήο δηακόξθσζεο είλαη 

ην γεγνλόο όηη ππήξμε ην απνηέιεζκα ηνπ εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ ηνπ ραιθνύ, ην νπνίν απνηέιεζε 

ηε ξαρνθνθαιηά ηεο νηθνλνκίαο ησλ θππξηαθώλ πνιηηεηώλ ζε νιόθιεξε ηελ ππό εμέηαζε πεξίνδν. 

 

Χζηόζν, ε πεξίνδνο απηή δελ ήηαλ ζηαηηθή. Δπνκέλσο, γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο εμέιημεο 

ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ηεο Κύπξνπ, απνθαζίζηεθε ε δηαίξεζε ηνπ ρξόλνπ ζε ηξεηο 

ππνπεξηόδνπο. Ζ πξώηε πεξηιακβάλεη ηελ Ύζηεξε Κππξηαθή Υαιθνθξαηία Η-ΗΗΗΑ (1700-1125 

π.Υ.) θαη απνηειεί ηνλ νξίδνληα ηεο πνιηηεηαθήο δηακόξθσζεο θαη ηεο εκθάληζεο γηα πξώηε θνξά 

ζην λεζί αζηηθώλ δνκώλ. Καη’απηήλ ηελ πξώηε θάζε πνιηηεηαθήο δηακόξθσζεο εκθαλίδεηαη ν 

πξώηνο επώλπκνο εγέηεο ηεο Αιαζίαο (ην όλνκα ηεο Κύπξνπ ή κηαο θππξηαθήο πνιηηείαο ζηελ 

Ύζηεξε Υαιθνθξαηία), ν Kušmešuša, πνπ είλαη ίζσο ειιεληθό κπθελατθό όλνκα: *Kosmassos. Ζ 

δεύηεξε πεξηιακβάλεη ηελ Ύζηεξε Κππξηαθή Υαιθνθξαηία ΗΗΗΒ θαη ηελ Κππξνγεσκεηξηθή 

πεξίνδν (1125-750 π.Υ.) θαη είλαη ην απνηέιεζκα κηαο αλαδηακόξθσζεο ηνπ θππξηαθνύ ηνπίνπ 

κεηά ηε κεζνγεηαθή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θξίζε ηνπ ηέινπο ηεο δεύηεξεο ρηιηεηίαο π.Υ. H 

ηξίηε ππνπεξίνδνο πεξηιακβάλεη ηελ Κππξναξρατθή θαη ηελ Κππξνθιαζηθή πεξίνδν (750-310 

π.Υ.), νπόηε κε βάζε ηηο επηγξαθέο ησλ εγεηώλ είλαη δπλαηό λα νλνκάζνπκε ηηο θππξηαθέο 

πνιηηείεο πόιεης-βαζίιεηα. Σν ηέινο ηεο ππό εμέηαζε πεξηόδνπ νξίδεηαη από ην ζάλαην ηνπ 

ηειεπηαίνπ Κύπξηνπ βαζηιηά, ηνπ Νηθνθξένληα ηεο αιακίλαο, ην 310 π.Υ. 

 

Ζ εξγαζία θαηέγξαςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηώλ απηώλ ππνπεξηόδσλ, ηα νπνία θαζνξίδνπλ 

ηελ πνιηηεηαθή θπζηνγλσκία ηνπ λεζηνύ ζε θάζε κηα από απηέο. ηόρνο ήηαλ αθελόο λα 

αλαγλσξηζηνύλ νη ζέζεηο πνπ απνηέιεζαλ ηα αζηηθά θαη δηνηθεηηθά θέληξα ζηελ θάζε ππνπεξίνδν 
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θαη αθεηέξνπ λα αλαζπζηαζνύλ, θαηά ην δπλαηό, ηα δίθηπα ησλ ζέζεσλ δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο, 

νη νπνίεο άξζξσλαλ ηηο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ησλ αζηηθώλ θέληξσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό, έγηλε 

δπλαηό λα αλαβηώζνπλ νη αξραίεο θππξηαθέο πνιηηείεο ζαλ πιήξεηο νληόηεηεο θαη όρη κόλν κέζα 

από ηηο πξσηνγελνύο ζεκαζίαο αζηηθέο ζέζεηο, νη νπνίεο απνηεινύλ, ζπλήζσο, ην αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο.  

 

Δηδηθόηεξα ζε ό,ηη αθνξά ζηελ ηξίηε ππνπεξίνδν, έγηλε πξνζπάζεηα λα πξνζεγγηζηνύλ 

δηεμνδηθόηεξα νη πόιεηο-βαζίιεηα, αμηνπνηώληαο ην εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ηεθκήξην ησλ 

βαζηιηθώλ επηγξαθώλ θαη ησλ λνκηζκάησλ. Γηα πξώηε θνξά νη βαζηιηθέο επηγξαθέο ηεο 

Κππξναξρατθήο θαη ηεο Κππξνθιαζηθήο πεξηόδνπ ζπγθεληξώζεθαλ θαη παξαηίζεληαη ζην 

Παξάξηεκα ζην Β΄ ηόκν. Δπηπιένλ, αμηνπνηώληαο ηε καξηπξία ηεο βαζηιηθήο γιππηηθήο, ησλ 

βαζηιηθώλ ηάθσλ θαη ησλ βαζηιηθώλ αλαζεκάησλ ζηα ηεξά, έγηλε πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπκε 

ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη Κύπξηνη βαζηιείο δήισλαλ ηελ ηζρύ ηνπο, ηόζν εληόο ησλ 

δηνηθεηηθώλ ηνπο θέληξσλ όζν θαη εθηόο απηώλ, ζηα ηεξά ηεο τώρας πνπ αλήθε ζηελ πεξηθέξεηά 

ηνπο. Μέζα από απηή ηελ πξνζπάζεηα, δηαγξάθεθαλ νη ηδενινγηθέο πεξηθέξεηεο ησλ βαζηιείσλ. 

πλδπάδνληαο ην ζηνηρείν απηό κε άιια θξηηήξηα, πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ θαη ηε δηάδνζε ησλ ηδησκάησλ ηεο ζπιιαβηθήο γξαθήο, ησλ 

ηερλνηξνπηώλ ηεο θνξνπιαζηηθήο θαη ησλ λνκηζκαηηθώλ θνπώλ, δηακνξθώζεθε κηα πεξηεθηηθή 

πξόηαζε ζρεηηθά κε ηηο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ησλ πόιεσλ βαζηιείσλ ηεο Κππξναξρατθήο θαη 

ηεο Κππξνθιαζηθήο πεξηόδνπ.   

 

ABSTRACT 

 

The aim of the present doctoral thesis is to examine the political organization of ancient Cyprus, 

from the beginning of the Late Cypriote (1700 BC) to the end of the Cypro-Classical period (310 

BC). The archaeological data, inscriptions and literary sources are investigated in order to 

approach this subject. 

 

Despite the fact that this thesis covers a considerably substantial time-span of the history of 

ancient Cyprus, the period under consideration is characterized by two major, long-term traits that 

are common throughout the ca. 1400 years of study. Firstly, during the period under consideration, 

the Cypriot political organization is characterized by autonomy. No external power before 

Ptolemy Aʹ ever imposed a catalytic authority on the island, one that would completely transform 

its political configuration. Furthermore, export trade of copper has been the prime mover to 
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Cyprus’ state formation. The trade of copper comprised the backbone of the economy of the 

island’s polities from the Late Bronze Age to the end of the era of the kingdoms.  

 

However, this period was certainly not a static one. Therefore, in order to fully appreciate the 

dynamic character of this era, time was divided in three phases. The first includes Late Cypriot I-

IIIA and constitutes the island’s state formation horizon with the subsequent emergence of 

urbanism. During this phase the first eponymous leader of Alasia (the name of Cyprus or a Cypriot 

polity in the Late Bronze Age), Kušmešuša (perhaps Mycenaean Greek *Kosmassos) becomes 

known. The second includes Late Cypriot IIIB and the Cypro-Geometric period and it is the result 

of the restructuring of the Cypriote landscape, following a Mediterranean-wide economic and 

political crisis at the end of the second millennium BC. The third phase includes the Cypro-

Archaic and Cypro-Classical periods, when, following the terminology used by the royal 

inscriptions, we are allowed to describe the Cypriot polities as city-kingdoms, πόιεης-βαζίιεηα. 

The end of the era is marked by the death of the last Cypriot king, Nikokreon of Salamis, in 310 

BC.  

 

The main objective of this work is to identify the urban and administrative centres of each phase. 

Secondly, the thesis aims to reconstruct the site networks that comprised the administrative 

regions of each centre. By this means, the ancient Cypriot polities emerge as full entities and they 

are not deprived of their constituent factor, their regions, that are frequently neglected by research. 

 

Special focus is given to the third phase, namely the Cypro-Archaic and Cypro-Classical period. 

Royal inscriptions and coinage were proved to be of singular importance in our effort to approach 

the Cypriot polities of the Cyproarchaic and Cyproclassical periods. In the present research, the 

royal inscriptions are collected for the first time and they are included in the Appendix of volume 

B΄. Moreover, the thesis studies the means through which the Cypriot basileis manifested their 

power within their administrative centres as well as in the sanctuaries of their region. This, I 

believe, can be approached through the study of royal sculpture, royal tombs and royal offerings at 

the sanctuaries. The re-examination of these classes of material has led to the outlining of the 

regions where the Cypriot basileis exercised ideological influence. Furthermore, by examining 

other factors such as the physical landscape and the distribution of idiosyncrasies in local scripts, 

terracotta styles and coinage, an encompassing plan of the administrative regions of the city-

kingdoms of the CA and CC period is established. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Σα ηειεπηαία επηά ρξόληα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ ζην 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη ζην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, είρα ηε ζπλερή θαζνδήγεζε θαη 

ππνζηήξημε ηεο θαζεγήηξηαο θαη επόπηξηάο κνπ Μαξίαο Ηαθώβνπ. Μνπ παξείρε 

αθεηδώιεπηα ρξόλν θαη δηαξθή έκπλεπζε. Σελ επραξηζηώ από θαξδηάο. 

 

Ζ δξ Δπαγγειηλή Μάξθνπ θαη ν δξ Πάλνο Υξηζηνδνύινπ δηάβαζαλ θεθάιαηα ηεο 

δηαηξηβήο ζε ηειηθό ζηάδην θαη πξνζέθεξαλ ρξήζηκα ζρόιηα ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

εηδηθόηεηάο ηνπο. Όπνηα ιάζε ή παξαιείςεηο ζηα ζέκαηα απηά νθείινληαη ζε κέλα. Ο δξ 

Γηώξγνο Παπαλησλίνπ (Trinity College Dublin) θαη ε Μαξία Γηθσκίηνπ (University 

College London) έζεζαλ ζηε δηάζεζή κνπ ηελ αδεκνζίεπηε θαη ππό πξνεηνηκαζία 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπο αληίζηνηρα. Οη ζπδεηήζεηο καδί ηνπο κε βνήζεζαλ λα αγγίμσ 

κηα πην καθξνζθνπηθή νπηηθή ζηε καθξά δηάξθεηα ηεο θππξηαθήο ηζηνξίαο. Ο Άζσο 

Αγαπίνπ κε δηαθώηηζε ζε ζέκαηα ηνπνγξαθίαο ηεο Παιαηπάθνπ ηεο Ύζηεξεο 

Υαιθνθξαηίαο, πνπ ππήξμε ην ζέκα ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπ δηαηξηβήο θαη κε εθνδίαζε κε 

ράξηεο όισλ ησλ εηδώλ. Οη ράξηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηε δηαηξηβή έγηλαλ από 

ην ραξηνγξάθν Βαζίιε Σξίγθα. Ζ δξ Philippa Steele (Cambridge University) κε βνήζεζε 

ζε ζέκαηα ηνπ θππξηαθνύ ζπιιαβαξίνπ θαη ηεο αξθαδνθππξηαθήο δηαιέθηνπ. Ζ Άξηεκηο 

Γεσξγίνπ (Oxford University) έθαλε ρξήζηκε θξηηηθή ζην θεθάιαην ηεο Ύζηεξεο 

Κππξηαθήο Υαιθνθξαηίαο. 

 

Ζ ππνηξνθία ηεο Γαιιηθήο ρνιήο Αζελώλ, πνπ κνπ παξαρσξήζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 

2006 θαη ε ππνηξνθία ηνπ Ηδξύκαηνο Λεβέληε, πνπ κνπ παξαρσξήζεθε ην έηνο 2008/2009 

επέηξεςαλ ηε δηακνλή κνπ ζηελ Αζήλα, όπνπ επσθειήζεθε ζεκαληηθά ε έξεπλα θαη ε 

ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δηαηξηβήο νινθιεξώζεθε ζην θηιόμελν 

ρώξν ηεο Δξεπλεηηθήο Μνλάδαο Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, κε ηελ 

πνιύηηκε βνήζεηα ηεο ππεύζπλεο ηεο βηβιηνζήθεο, Αιεμίαο Λνπθά. 
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Ζ έξεπλα ζην πεδίν, όπνπ επέζηξεθα θάζε άλνημε, ιεηηνύξγεζε σο αληίβαξν ζηε ζηεγλή 

αθαδεκατθή πξνζέγγηζε, ζηελ νπνία νδεγεί ε ρεηκεξηλή έξεπλα ζηηο βηβιηνζήθεο. 

Δπραξηζηώ ηνπο δηεπζπληέο ησλ αλαζθαθώλ ηεο Παιαηπάθνπ, ηνπ Ηδαιίνπ θαη ηνπ 

αλαθηόξνπ ηεο Ακαζνύληαο, πνπ κε ζπκπεξηέιαβαλ ζηελ νκάδα ηνπο. ηα ζαιαζζηλά 

ηνπία ηεο Παιαηπάθνπ, ζηε γήηλε εξεκία ηνπ αλαθηόξνπ ηνπ Ηδαιίνπ θαη ζηελ αθξόπνιε 

ηεο Ακαζνύληαο βεβαηώζεθα όηη ζπληεξείηαη ε κλήκε ησλ Κππξίσλ βαζηιέσλ. Διπίδσ όηη 

ε δηαηξηβή κνπ ζα βνεζήζεη λα παξακείλεη δσληαλή απηή ε κλήκε, πνπ είλαη ε κλήκε ηνπ 

ηόπνπ κνπ όηαλ ήηαλ ειεύζεξνο. 

 

Σα πην ζεξκά κνπ επραξηζηώ αλήθνπλ ζηνπο γνλείο κνπ. Με ππνζηήξημαλ κε θάζε ηξόπν 

ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ. Απηό ην ειάρηζην ηνπο ην ρξσζηώ θαη ηνπο ην 

αθηεξώλσ. 
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ΔΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Ἡ πολιηική ηῆρ νήζος καηάζηαζιρ ἀπό ηῶν ἀπσαίων σπόνων μέσπι νῦν δύναηαι νά 

διαιπεθῇ εἰρ δύο πεπιόδοςρ, ἤηοι εἰρ ηούρ σπόνοςρ καθ’ οὓρ ὁ λαόρ ηῆρ νήζος 

ἐκςβεπνάηο ὑπό ἰδίων ἡγεμόνων, καί εἰρ ἐκείνοςρ καθ’ οὓρ ἀπό ηῶν Πηολεμαίων καί 

μεηά ηοῦηα ἡ νήζορ ἤ ὑπέκειηο ὡρ ἐπαπσία εἰρ ἄλλο κπάηορ, ἤ ἀπεηέλει ἴδιον κπάηορ 

ὑπό Ἕλληνα ἤ ξένοςρ ἡγεμόναρ (αθειιάξηνο 1890, 609-10). 

 

ηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη κε βαζηθό εξγαιείν ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, 

ηελ εμέιημε ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ζηελ Κύπξν από ηελ εκθάληζε ζύλζεησλ δνκώλ 

πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ζηηο αξρέο ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο (πεξίπνπ 1700 π.Υ.) κέρξη ηελ 

θαηάιπζε ησλ απηόλνκσλ πνιηηεηώλ ηνπ λεζηνύ ην 310 π.Υ. από ηνλ Πηνιεκαίν Αʹ. Γηα ην ζθνπό 

απηό ζα ζπγθεληξσζνύλ θαη ζα κειεηεζνύλ όια ηα δηαζέζηκα αξραηνινγηθά δεδνκέλα θαη νη 

γξαπηέο πεγέο ηεο καθξάο απηήο πεξηόδνπ, πνπ κπνξνύλ λα θσηίζνπλ ηελ πνιηηεηαθή νξγάλσζε 

ηεο αξραίαο Κύπξνπ. 

 

1. Ο ΥΡΟΝΟ 

 

Σν 1890, ζε κηα από ηηο πξώηεο απόπεηξεο θαηαγξαθήο ηεο θππξηαθήο ηζηνξίαο από Έιιελα 

ηζηνξηθό ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ν Αζαλάζηνο αθειιάξηνο παξαηήξεζε όηη κέζα από κηα 

καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ηζηνξηθνύ ρξόλνπ («ἀπό ηῶν ἀπσαίων σπόνων μέσπι νῦν») ε πνιηηηθή 

ηζηνξία ηνπ λεζηνύ κπνξνύζε λα δηαηξεζεί ζε δύν κείδνλεο θάζεηο. Η έλαξμε ηεο πηνιεκατθήο 

πεξηόδνπ («ἀπό ηῶν Πηολεμαίων καί μεηά ηοῦηα») όξηδε ην ηέινο ηεο πξώηεο κεγάιεο θάζεο, πνπ 

ραξαθηεξηδόηαλ από απηνλνκία («ἐκςβεπνάηο ὑπό ἰδίων ἡγεμόνων»). Η θαηαιπηηθή επέκβαζε ηνπ 

Πηνιεκαίνπ Αʹ ζηα θππξηαθά πξάγκαηα αλαγλσξηδόηαλ ζην έξγν ηνπ ηζηνξηθνύ σο ηνκή 

πξνεμάξρνπζαο ζεκαζίαο ζηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ηνπ λεζηνύ, 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ επνρή ηνπ («μέσπι νῦν»), ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηώλα. 

 

Η θάζε ηεο απηνλνκίαο απνηειεί ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Η αξρή ηεο ππό 

εμέηαζε πεξηόδνπ ηίζεηαη ζηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ (πεξίπνπ 1700 π.Υ.) θαη νξίδεηαη σο 

ην απνηέιεζκα θπζηθώλ θαη καθξαίσλσλ δηεξγαζηώλ ζε νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν, πνπ 

αληρλεύνληαη ζηελ Πξώηκε θαη Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ. Σν αξραηνινγηθό πιηθό παξνπζηάδεη 
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θαζνξηζηηθέο αιιαγέο θαηά ηε κεηάβαζε από ηε Μέζε ζηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ, δειαδή 

θαηαγξάθνληαη γηα πξώηε θνξά ελδείμεηο ύπαξμεο πην ζύλζεησλ πνιηηεηαθώλ δνκώλ, ζε ζύγθξηζε 

κε ηελ πξνεγεζείζα Πξώηκε θαη Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ. 

 

Αληίζεηα κε ό,ηη ραξαθηεξίδεη ηελ αξρή, ην θαηώηαην ρξνλνινγηθό όξην ηεο πεξηόδνπ πνπ 

εξεπλάηαη ζε απηή ηελ εξγαζία, ε θαηάιπζε ησλ θππξηαθώλ πνιηηεηώλ ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηώλα 

π.Υ., ζπκβαίλεη αηθλίδηα θαη βίαηα. Σν απνηέιεζκα απηνύ ηνπ σο θαίλεηαη βξαρπρξόληνπ 

επεηζνδίνπ, πνπ νινθιεξώζεθε κέζα ζε κηα εηθνζαεηία (315-294 π.Υ.), ήηαλ ε ππαγσγή ηνπ 

λεζηνύ γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ ζε εληαία όκσο κε γεγελή θεληξηθή δηνίθεζε, ε νπνία 

ήηαλ άκεζα εμαξηώκελε από ην θξάηνο ηεο πηνιεκατθήο Αηγύπηνπ. 

 

2. Η ΜΑΚΡΑ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

 

If we are really to understand ‘social evolution’ in the Greek case, both 

‘prehistorians’ and scholars of the Early Iron Age have to appreciate that they both 

share a responsibility to explain the two very different outcomes of the paths to 

complexity in the Bronze and Iron Ages (Whitley 2004, 200). 

 

Cypriot archaeology is a field of research in which prehistorians and Bronze Age 

archaeologists group themselves together on one side, leaving Iron Age scholars on 

the other. On rare occasions the two academic parties make an effort to 

communicate with each other, but as a rule they hardly ever sound as if they can, or 

wish, to speak the same language (Iacovou 2005α, 125). 

 

Η παξαδνζηαθή πεξηνδνιόγεζε ηεο αξραίαο ηζηνξίαο ηνπ αλζξώπνπ, πνπ δηαηξεί ζπκβαηηθά ην 

ρξόλν ζε Δπνρή ηνπ Λίζνπ, Δπνρή ηνπ Υαιθνύ θαη Δπνρή ηνπ ηδήξνπ (Thomsen 1836, βι. 

Renfrew θαη Bahn 2001, 25-7), νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία «ζηεγαλώλ» εξεπλεηηθώλ πεδίσλ ζηηο 

ειιεληθέο θαη θππξηαθέο αξραηνγλσζηηθέο ζπνπδέο, κε άθακπηα όξηα, ηδηαίηεξα όζν αθνξά ζηε 

κεηάβαζε από ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ.  

 

Πξόζθαηα, ηόζν ν James Whitley (2004) όζν θαη ε Μαξία Ιαθώβνπ (2005α) ηόληζαλ ηελ αλάγθε 

λα αξζνύλ ηα ηερλεηά όξηα ηεο κεηάβαζεο από ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ, 

πνπ έρνπλ εκπεδσζεί ζην αθαδεκατθό/εξεπλεηηθό πεξηβάιινλ. Δίλαη άθξσο ελδηαθέξνλ λα 

παξαηεξήζεη θαλείο όηη ν κελ πξώηνο ζέιεζε θαη’απηόλ ηνλ ηξόπν λα δείμεη ηηο ζεκειηώδεηο 
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δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμύ ηνπ πνιηηεηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ θαη 

ηνπ πνιηηεηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ ζηνλ ειιεληθό ρώξν, ε δε δεύηεξε γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ από θαηξνύ εθθξαζκέλε άπνςή ηεο όηη, νπζηώδεηο ζπλέρεηεο ζπλδένπλ ην 

πνιηηεηαθό ζύζηεκα ηεο θππξηαθήο Υαιθνθξαηίαο κε απηό ηεο θππξηαθήο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ. 

 

Με εμαίξεζε ειιεληθά ηζηνξηνγξαθηθά έξγα ηνπ 18
νπ

 θαη ηνπ 19
νπ

 αηώλα (βι. π.ρ. αθειιάξηνο 

1890 θ.ά.), εμ όζσλ γλσξίδσ θακηά ζύγρξνλε κνλνγξαθία δελ έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο ηελ 

πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Κύπξνπ από ηε ζηηγκή ηεο εκθάληζεο ζύλζεησλ πνιηηεηαθώλ δνκώλ κέρξη 

ηελ θαηάξγεζε ησλ γεγελώλ θέληξσλ εμνπζίαο θαη ηελ ππαγσγή ηνπ λεζηνύ ζε απνηθηνθξαηηθή 

δηνίθεζε (βι. όκσο αξζξνγξαθία Iacovou, πην πξόζθαηα Iacovou 2007α). Από ηε κηα πιεπξά ηεο 

«δηαρσξηζηηθήο γξακκήο» αλάκεζα ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ θαη ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ 

ζπγθεληξώλνληαη κνλνγξαθίεο θαη άξζξα πνπ πξνζπαζνύλ λα εξκελεύζνπλ ηελ πνιηηεηαθή 

νξγάλσζε ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ κε ζρεδόλ απνθιεηζηηθά αξραηνινγηθά ηεθκήξηα (Knapp 1997· 

Steel 2004) θαη από ηελ άιιε έξγα πνπ εμεηάδνπλ ηηο γξαπηέο πεγέο από ην ηέινο ηνπ 8
νπ

 αηώλα 

ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ησλ βαζηιείσλ ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ (π.ρ. Stylianou 1989 αιιά θαη 

Reyes 1994 γηα ζπλεμέηαζε θαη αξραηνινγηθνύ πιηθνύ). Ωο απνηέιεζκα, δεκηνπξγείηαη ζηελ 

έξεπλα έλα θελό πνιιώλ αηώλσλ. Δμαηξέζεηο ζηνλ θαλόλα κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ειάρηζηεο 

απόπεηξεο, πνπ έρνπλ σο αθεηεξία ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ θαη εμεηάδνπλ κεξηθώο κόλν 

ηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ (Karageorghis 2002α· Knapp 2008). 

 

Όπσο ηόζν μεθάζαξα παξαηήξεζε ν αθειιάξηνο ήδε από ην 19
ν
 αηώλα, ε ηνκή δελ κπνξεί λα 

ηίζεηαη ζε κηα επίπιαζηε κεηάβαζε από ηελ «Δπνρή ηνπ Υαιθνύ» ζηελ «Δπνρή ηνπ ηδήξνπ» 

αιιά ζηε κεηάβαζε από ηην πολιηική ανεξαπηηζία ζηην αποικιοκπαηική διοίκηζη. Καηά ην 

πέξαζκα από ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο 

αιιαγέο, πνπ αθνξνύλ πξσηίζησο όιν ην Μεζνγεηαθό πεξίγπξν αιιά δελ ζπκπίπηνπλ κε κηα 

πνιηηεηαθή ηνκή ζηελ πεξίπησζε ηεο Κύπξνπ, δειαδή δελ ράλεηαη ε απηνδηνίθεζε ηνπ λεζηνύ. 

Αληίζεηα, ηα γεγνλόηα ηνπ ηέινπο ηνπ 4
νπ

 αηώλα π.Υ., επέθεξαλ δξακαηηθέο εμσγελείο αιιαγέο 

πνπ ζήκαλαλ πξαγκαηηθά ην ηέινο κηαο επνρήο γηα ην λεζί (Iacovou 2007α, 465). Η παξνύζα 

εξγαζία ζέηεη ηα ρξνλνινγηθά όξηα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ εμεηάδεη αλάκεζα ζηελ έλαξμε ηεο 

Ύζηεξεο Κππξηαθήο Υαιθνθξαηίαο θαη ζην ηέινο ηεο Κππξνθιαζηθήο πεξηόδνπ, επηιέγνληαο λα 

κειεηήζεη ηα θαηλόκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γέλεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πνξεία ησλ 

απηόλνκσλ θαη γεγελώλ θέληξσλ εμνπζίαο ζην λεζί κέζα ζηε καθξά ηνπο δηάξθεηα. 
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3. Ο ΥΩΡΟ 

 

Από ηε ζηηγκή πνπ θαηαγξάθεηαη ε πξώηε αλζξώπηλε παξνπζία ζηελ Κύπξν (βι. Swiny 2001) 

κέρξη θαη ηε Μέζε Κππξηαθή Υαιθνθξαηία (Γεσξγίνπ 2006), ε θνηλσλία ηνπ λεζηνύ δείρλεη έλαλ 

θόζκν εζσζηξεθή θαη απηάξθε κέζα ζηε λεζησηηθή ηνπ ηαπηόηεηα. Οη «πξντζηνξηθέο 

θνηλόηεηεο» δνπλ ρσξίο ηελ ύπαξμε θεληξηθήο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο. Οη ζρέζεηο πνπ 

αλαπηύζζνληαη ζε ηνπηθό επίπεδν κεηαμύ γεηηνληθώλ νηθηζκώλ απνηεινύλ κηα πξώηε ραιαξή 

νξγάλσζε ζε πεξηθέξεηεο ρσξίο, σζηόζν, απηό λα νδεγεί ζηελ αλάδεημε ηζρπξώλ θέληξσλ πνπ λα 

ζπγθεληξώλνπλ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δύλακε. Οη επαθέο κε ππεξπόληηεο πεξηνρέο δείρλνπλ 

απμεηηθή ηάζε θαζώο νινθιεξώλεηαη ε Μέζε Κππξηαθή Υαιθνθξαηία ΙΙΙ, αιιά ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ θαίλεηαη λα εμειίζζνληαη ζε ζπζηεκαηηθέο εκπνξηθέο αληαιιαγέο. 

 

Η εζσζηξέθεηα θαίλεηαη λα ππεξηζρύεη κέρξη ην ηέινο ηεο Μέζεο Κππξηαθήο Υαιθνθξαηίαο. ην 

ηέινο ηεο θάζεο απηήο θαηαγξάθεηαη ζηνλ πιηθό πνιηηηζκό ην ηεθκήξην ηεο έλαξμεο ζπρλώλ 

εκπνξηθώλ επαθώλ κε ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην. Σν «ζπάζηκν» ηεο λεζησηηθήο απνκόλσζεο 

νδεγεί ζηνλ πξώην νξίδνληα πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ζηελ Κύπξν. 

 

Οη εξεπλεηέο νκνθσλνύλ ζην όηη ε δεκηνπξγία ηεο πξώηεο ζύλζεηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ζηελ 

Κύπξν είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αζθπθηηθήο πίεζεο πνπ άζθεζε ν κεζνγεηαθόο πεξίγπξνο γηα 

εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εμαγσγήο ηνπ ραιθνύ, ηνπ πνιπηηκόηεξνπ πξντόληνο ηεο 

θππξηαθήο γεο. Σν απνηέιεζκα ησλ πηέζεσλ απηώλ ζα είλαη ε ζπγθξόηεζε ηεο πξώηεο ή ησλ 

πξώησλ πνιηηεηώλ ζην λεζί θαη ε ελζσκάησζε ηεο Κύπξνπ (από ηα κέζα ηεο δεύηεξεο ρηιηεηίαο 

π.Υ.), ζηε δηεζλή νηθνλνκία ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Η αιιειεπίδξαζε κε ην κεζνγεηαθό 

πεξίγπξν θαη νη δηεζλείο πνιηηηθό-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζα θαζνξίζνπλ ηελ εμέιημε ηεο 

πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ηεο αξραίαο Κύπξνπ, έσο ην ηέινο ηεο «αλεμαξηεζίαο» (πεξίπνπ 1700-

300 π.Υ.). 

 

4. ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΔ ΜΔΛΔΣΗ 

 

Σν θαηλόκελν ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο (state formation) θαη ην θαηλόκελν ηεο αζηηθνπνίεζεο 

(urbanization) απνηεινύλ δύν δηαθξηηέο δηαδηθαζίεο ζηελ θνηλσληθν-πνιηηηθή εμέιημε (Stoddart 

1999, 909· Osborne 2005). Η πνιηηεηαθή νξγάλσζε απνηειεί κηα ζύλζεηε δηαδηθαζία ζε ό,ηη 

αθνξά ηόζν ζην ζρεκαηηζκό όζν θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ πνιύπινθσλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ 
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δνκώλ (Tainter 1999, 991). Η αζηηθνπνίεζε αθνινπζεί θαη σο επί ην πιείζηνλ εμαξηάηαη από ηελ 

ύπαξμε πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο (Stoddart 1999, 909).  

 

Κύξην δεηνύκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα νξηζηνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδηαίηεξεο 

πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ηεο Κύπξνπ κέζα ζε κηα καθξνθιίκαθα πνπ μεπεξλά ηε ρηιηεηία. Βαζηθό 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ζηελ Κύπξν ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε θαίλεηαη λα 

είλαη ε ηάζε γηα πνιηηεηαθή θαηάηκεζε (segmentation), θαηλόκελν πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ηηο ξίδεο 

ηνπ ζηελ θαηά πεξηθέξεηεο αλάπηπμε (regionalism) ηεο Πξώηκεο-Μέζεο Κππξηαθήο 

Υαιθνθξαηίαο. Μέζα ζηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ πνπ νξίζακε πην πάλσ, ζα 

εμεηαζηεί θαηά πόζν ε πνιηηεηαθή νξγάλσζε, πνπ εγθαηληάδεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο Ύζηεξεο 

Υαιθνθξαηίαο, ηζρύεη δηαρξνληθά, κέρξη δειαδή ην ηέινο ηεο ππό κειέηε πεξηόδνπ, αλ 

αλαηξέπεηαη πιήξσο κεηά ηε κεηάβαζε ζηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ ή αλ ππόθεηηαη ζε 

αιινηώζεηο/κεηαζρεκαηηζκό. 

 

5. ΓΟΜΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Σην Πξώην Μέξνο (Ιζηνξία ηεο Έξεπλαο) παξνπζηάδεηαη ε πξνεγεζείζα αξραηνινγηθή θαη 

ηζηνξηθή έξεπλα γηα ηελ πνιηηεηαθή νξγάλωζε ηεο αξραίαο Κύπξνπ. ην Κεθάιαην 1 

παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο ζεσξεηηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηεηαθή νξγάλσζε θαη ηελ 

αζηηθνπνίεζε, θαζώο θαη νη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ παξνύζα εξγαζία. ηα θεθάιαηα 

πνπ αθνινπζνύλ (2-4) παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πεδίνπ πνπ έιαβαλ 

ρώξα ζηα αζηηθά/δηνηθεηηθά θέληξα ηεο δεύηεξεο θαη ηεο πξώηεο ρηιηεηίαο π.Υ., θαζώο θαη ηα 

ζεκαληηθόηεξα ηζηνξηθά θαη θηινινγηθά έξγα πνπ αθνξνύλ ηελ πεξίνδν πνπ καο απαζρνιεί. 

 

Σην Γεύηεξν Μέξνο (Τα Δξγαιεία ηεο Έξεπλαο) παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία πνπ ε εξγαζία 

ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε εμέιημε ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλωζεο ηεο αξραίαο 

Κύπξνπ. Δίλαη πξσηίζησο ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, ηα νπνία κπνξνύλ λα δώζνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ πνιηηεηαθή νξγάλσζε ηνπ λεζηνύ ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε (Κεθάιαην 1). ηα 

αξραηνινγηθά δεδνκέλα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηγξαθέο από ηελ Κύπξν, πνπ κπνξνύλ λα 

δηαθσηίζνπλ ην ζέκα απηό. Ο θαηάινγνο ησλ θππξηαθώλ επηγξαθώλ, πνπ εθδόζεθαλ από 

βαζηιείο, άλαθηεο θαη άιια κέιε ησλ βαζηιηθώλ νηθνγελεηώλ ησλ πνιηηεηώλ, θαζώο θαη νη 

επηγξαθέο πνπ εθδόζεθαλ από απινύο αλζξώπνπο αιιά θάλνπλ αλαθνξέο ζηνπο βαζηιείο ηεο 

Κππξναξρατθήο θαη ηεο Κππξνθιαζηθήο πεξηόδνπ, έρνπλ ελζσκαησζεί σο παξάξηεκα ζην Β΄ 

ηόκν. εκαληηθό ζέκα, πνπ πξνζεγγίδεηαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηε ζπλέρεηα, είλαη θαη ν ηξόπνο κε 
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ηνλ νπνίν νξγαλώλνληαλ γύξσ από ηνπο θεληξηθνύο νηθηζκνύο νη δηνηθεηηθέο ηνπο πεξηθέξεηεο 

(Κεθάιαην 2). Παξάιιεια, ζπλεμεηάδνληαη νη δεπηεξνγελείο πεγέο, δειαδή ηα θείκελα ησλ 

αξραίσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ. Σνλίδνληαη, σζηόζν, νη αδπλακίεο απηώλ ησλ πεγώλ, πνπ 

ζπλήζσο απέρνπλ πνιύ ρξνλνινγηθά από ηελ ππό εμέηαζε πεξίνδν ηεο θππξηαθήο ηζηνξίαο 

(Κεθάιαην 3). Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ηζηνξηθήο ζεκαζίαο νξόζεκα πνπ ε εξγαζία επηιέγεη γηα 

λα νξίζεη ηηο ρξνλνινγηθέο ηεο ζπληεηαγκέλεο, ηόζν ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο ππό εμέηαζεο 

πεξηόδνπ, όζν θαη ηνπο επί κέξνπο ρξνλνινγηθνύο νξίδνληεο ζηνπο νπνίνπο ε πεξίνδνο απηή 

δηαηξείηαη (Κεθάιαην 4).    

 

Σην Τξίην Μέξνο (Ο Μεζνγεηαθόο πεξίγπξνο) εμεηάδνληαη νη νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ζηελ πεξίνδν 

1700-300 π.Φ. Απηό είλαη απαξαίηεην ώζηε λα πξνζεγγηζηνύλ ηα θαηλόκελα πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ θαη πνπ θαζόξηζαλ ηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνύ (Κεθάιαην 1). Από ηελ έλαξμε 

ηεο δεύηεξεο ρηιηεηίαο π.Υ. αλαπηύζζεηαη έλα ζύλζεην δίθηπν εκπνξηθώλ επαθώλ κεηαμύ ησλ 

θξαηώλ ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Από ηε κεηα-Ακάξλα επνρή (14
νο

-13
νο

 αηώλαο) νη επαθέο 

απηέο ραξαθηεξίδνληαη από ηελ έξεπλα σο ην «δηεζλέο» νηθνλνκηθό ζύζηεκα ηεο Ύζηεξεο 

Υαιθνθξαηίαο (Κεθάιαην 2). Η θξίζε πνπ ζα επεξεάζεη ην ζύζηεκα απηό ζην ηέινο ηεο Ύζηεξεο 

Υαιθνθξαηίαο (13
νο

-12
νο

 αηώλαο) (Κεθάιαην 3), ζα νδεγήζεη ζηνλ νηθνλνκηθό θαη πνιηηηθό 

κεηαζρεκαηηζκό ηνπ θόζκνπ ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ζηελ πξώηε ρηιηεηία π.Υ. (Κεθάιαην 4 

θαη 5). 

 

ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνύλ (Μέξνο Τέηαξην έσο Έβδνκν), ν ρξόλνο ππνδηαηξέζεθε ζε 

ηέζζεξεηο νξίδνληεο, κε απώηεξν ζθνπό λα θσηηζηεί ε εμέιημε ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ζηα 

δεδνκέλα ρξνληθά πιαίζηα. 

 

Σην Τέηαξην Μέξνο εμεηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ έιαβαλ ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Πξώηκεο θαη Μέζεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ θαη πνπ νδήγεζαλ ζηε γέλεζε ηεο πνιηηεηαθήο 

νξγάλωζεο ζηελ Κύπξν ζηνλ νξίδνληα ηεο κεηάβαζεο από ηε Μέζε ζηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ 

Φαιθνύ. Καηά ηελ εληαία πνιηηηζκηθά Πξώηκε θαη Μέζε Κππξηαθή Υαιθνθξαηία (Κεθάιαην 1) 

παξαηεξνύληαη ελδνγελείο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαηαιπηηθή παξέκβαζε 

εμσγελώλ παξαγόλησλ όπσο ην ζαιάζζην εκπόξην, νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ζύλζεηεο θνηλσλίαο 

(Κεθάιαην 3). ρεηηθό κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ πξώηνπ νξίδνληα πνιηηεηαθήο 

νξγάλσζεο ζην λεζί θαηά ηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία είλαη ην ζέκα ηεο Αιαζίαο, ηεο πνιηηείαο 
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πνπ αλαθέξεηαη ζε αλαηνιηθέο πεγέο ηεο πεξηόδνπ, όλνκα πνπ θαηά πάζα πηζαλόηεηα 

πξνζδηνξίδεη ηελ Κύπξν ή κηα πνιηηεία ηεο Κύπξνπ (Κεθάιαην 2). 

 

Σην Πέκπην Μέξνο εμεηάδεηαη ε πξώηε θάζε πνιηηεηαθήο νξγάλωζεο ζηελ Κύπξν θαηά ηελ 

Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Φαιθνύ (ΥΚΦΙ-ΥΚΦΙΙΙΑ). ην Κεθάιαην 1 παξνπζηάδνληαη ηα 

αξραηνινγηθά δεδνκέλα ηεο κεηαβαηηθήο ΜΚΥΙΙΙ-ΤΚΥΙ, πνπ δείρλνπλ ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο 

πνπ πθίζηαηαη ην νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό ζύζηεκα κε ην νπνίν ιεηηνπξγνύλ νη θππξηαθέο 

θνηλόηεηεο, θαζώο θαη ε ηνπνγξαθία ηνπ λεζηνύ. ην Κεθάιαην 2 εμεηάδνληαη νη εξκελείεο πνπ 

πξνηείλνληαη από ηνπο εξεπλεηέο ζρεηηθά κε ηε κνξθή ηεο πξώηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο πνπ 

γελληέηαη ζην λεζί. Δλ ζπληνκία, παξνπζηάδνληαη νη αξραηνινγηθέο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ακθηιεγόκελε εκθάληζε ηνπ πξώηνπ «αξρατθνύ» θξάηνπο κε έδξα ηελ Έγθσκε, θαζώο θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάπηπμε ελόο αξηζκνύ απηόλνκσλ αζηηθώλ/δηνηθεηηθώλ θέληξσλ ην 

αξγόηεξν από ην ηέινο ηνπ 14
νπ

 αηώλα. ην Κεθάιαην 3 εμεηάδνληαη ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα 

πνπ αθνξνύλ ζηηο δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο ζέζεηο ζην θππξηαθό ηνπίν ηεο Ύζηεξεο 

Υαιθνθξαηίαο. ηόρνο είλαη λα αληρλεπζνύλ δίθηπα νηθηζκώλ πνπ ζπλδένληαλ κε ηηο θεληξηθέο 

ζέζεηο θαη ζπλεπώο λα πξνζδηνξηζηνύλ θαηά ην δπλαηό νηθνλνκηθέο θαη πνιηηεηαθέο πεξηθέξεηεο. 

ην Κεθάιαην 4 εμεηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ζηελ πνιηηεηαθή νξγάλσζε θαηά ηελ 

ΤΚΥΙΙΙΑ. Η κεζνγεηαθή θξίζε πνπ έρεη κεζνιαβήζεη (ηέινο 13
νπ

 αηώλα) έρεη ζπλέπεηεο θαη ζην 

λεζί, κε πην ζεκαληηθή ηελ εγθαηάιεηςε πνιιώλ ζέζεσλ πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο 

ζεκαζίαο. Φαίλεηαη, όκσο, όηη νξηζκέλεο ζέζεηο ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνύλ σο δηνηθεηηθά θέληξα 

θαηά ηελ ΤΚΥΙΙΙΑ.   

 

Σην Έθην Μέξνο εμεηάδεηαη ε ύζηαηε θάζε ηεο Κππξηαθήο Φαιθνθξαηίαο (Ύζηεξε 

Κππξηαθή Φαιθνθξαηία ΙΙΙΒ) θαη ν Κππξνγεωκεηξηθόο νξίδνληαο (1050-750 π.Φ.), πεξίνδνο 

πνπ νξίδεηαη ωο Πξώηκε Δπνρή ηνπ Σηδήξνπ. Η Ύζηεξε Κππξηαθή Υαιθνθξαηία ΙΙΙΒ απνηειεί 

ην πξννίκην ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, ηόζν από άπνςε πνιηηηζκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (Κεθάιαην 

1) όζν θαη από άπνςε ηνπνγξαθίαο (Κεθάιαην 2). ε ό,ηη αθνξά ζηνλ Κππξνγεσκεηξηθό 

νξίδνληα, ην πεξηνξηζκέλν αξραηνινγηθό ηεθκήξην απνηειεί ην κνλαδηθό εξγαιείν ηεο έξεπλαο. 

Καηά ηε θάζε απηή απνθξπζηαιιώλεηαη ν λένο θόζκνο ηνπ λεζηνύ ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, από 

άπνςε ηνπνγξαθίαο, δεκνγξαθίαο, γιώζζαο θαη πνιηηηζκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Η εμέηαζε ησλ 

δηαζέζηκσλ αξραηνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαλεξώλεη όηη είλαη δύζθνιν λα ζπλαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηε κνξθή ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο θαη’απηή ηε θάζε, ηδηαίηεξα ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

επόκελε θάζε, ηελ επνρή ησλ θππξηαθώλ βαζηιείσλ, είλαη, σζηόζν, νξαηέο δπλακηθέο πνπ 
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νδεγνύλ ζην ηέινο ηνπ νξίδνληα απηνύ ζηελ εκθάληζε (αξραηνινγηθά θαη επηγξαθηθά) ησλ 

θππξηαθώλ βαζηιείσλ (Κεθάιαην 3).  

 

Σην Έβδνκν Μέξνο εμεηάδεηαη ε επνρή ηωλ βαζηιείωλ, πνπ έρεη δηάξθεηα από ην ηέινο ηνπ 

8
νπ

 κέρξη ην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηώλα π.Φ.. Γηα πξώηε θνξά, πξνζηίζεηαη ζην δηαζέζηκν αξραηνινγηθό 

πιηθό ε καξηπξία επηγξαθώλ από ην ίδην ην λεζί, νη νπνίεο κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ. Δπηπιένλ, 

θείκελα πνπ εθδίδνληαη από ηελ πξώηε απηνθξαηνξία ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, ηε Νεναζζπξηαθή 

(Κεθάιαην 1), δίλνπλ ζεκαληηθέο (θαη ηηο αξραηόηεξεο) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνιηηεηαθό 

ζύζηεκα πνπ αλαπηύζζεηαη ζηελ Κππξναξρατθή θαη Κππξνθιαζηθή πεξίνδν θαη ην νπνίν γηα 

πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνύ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε κηα ιέμε: βαζηιεία. Η επνρή 

ησλ βαζηιείσλ απνηειεί ηελ ύζηαηε θάζε απηόλνκεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ λεζηνύ πξηλ ηελ 

ππαγσγή ηνπ ζηελ απνηθηνθξαηηθή δηνίθεζε ησλ Πηνιεκαίσλ. Η εμέηαζε ησλ πξσηνγελώλ 

γξαπηώλ πεγώλ, δειαδή ησλ επηγξαθώλ πνπ εθδίδνληαη από ηε δηνηθνύζα αξρή θάζε πνιηηείαο-

βαζηιείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηγξαθώλ ζηα λνκίζκαηα) ζα βνεζήζεη ζηελ αλαγλώξηζε 

ησλ ζέζεσλ πνπ απνηέιεζαλ ηα δηνηθεηηθά θέληξα ησλ πνιηηεηώλ ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ θαη 

ζα θαηαδείμεη πνηεο από απηέο ηηο ζέζεηο δηαηήξεζαλ ην ξόιν ηνπο σο πξσηεύνπζεο πνιηηεηώλ 

κέρξη ην ηέινο ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ (Κεθάιαην 2). Γίλεηαη, επίζεο, πξνζπάζεηα λα 

αμηνπνηεζνύλ όια ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλαγλώξηζε ησλ 

πεξηθεξεηώλ πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζε θάζε αζηηθό θέληξν (Κεθάιαην 3). 

 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα Σπκπεξάζκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ζε ό,ηη αθνξά ζηελ πνιηηεηαθή 

νξγάλσζε ηνπ λεζηνύ ζηελ πεξίνδν ηεο απηνλνκίαο.  
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΟΛΙΣΔΙΑΚΗ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΚΑΙ ΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗ: ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ 

ΟΡΙΜΟΙ 

 

Η πνιηηεηαθή δηακόξθσζε (state formation) θαη ε αζηηθνπνίεζε (urbanization) απνηεινύλ δύν 

δπλακηθά θαηλόκελα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή νξγάλσζε ησλ θνηλνηήησλ ηνπ αξραίνπ 

θόζκνπ θαη πνπ εμεηάδνληαη ηόζν από ηελ αξραηνινγηθή όζν θαη από ηελ αλζξσπνινγηθή 

επηζηήκε. ε ζεσξεηηθό επίπεδν, ην απνηέιεζκα ηεο πνιηηεηαθήο δηακόξθσζεο θαη ηεο 

αζηηθνπνίεζεο, είλαη αληίζηνηρα ην θξάηνο θαη ην άζηπ (πόιε). Καη νη δύν επηζηεκνληθνί θιάδνη, 

δειαδή ε αξραηνινγία θαη ε αλζξσπνινγία, ηνλίδνπλ όηη είλαη απαξαίηεην λα γίλεη θαηαλνεηό όηη 

ε πνιηηεηαθή δηακόξθσζε/ηα θξάηε θαη ε αζηηθνπνίεζε/ηα άζηεα ηνπ πξν-βηνκεραληθνύ (pre-

industrial) θόζκνπ δελ κπνξνύλ λα ζπγθξίλνληαη κε ζεκεξηλά δεδνκέλα, θαζώο βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο (Stoddart 1999, 909). 

 

Οη κειέηεο ηνπ Gordon Childe ηε δεθαεηία ηνπ 1950 γηα ηελ αζηηθή νξγάλσζε άζθεζαλ κεγάιε 

επηξξνή ζηνπο θαηνπηλνύο εξεπλεηέο. Ο Childe, βαζηδόκελνο ζε παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο 

πόιεηο-θξάηε ηεο Μεζνπνηακίαο, απνκόλσζε ηα εμήο δέθα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άζηεσο: 

ζπγθέληξσζε κεγάινπ πιεζπζκνύ ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε, εμεηδίθεπζε ζηηο ηέρλεο, 

νηθεηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ πιενλάζκαηνο από κέξνπο ηεο πνιηηείαο, κλεκεηαθή δεκόζηα 

αξρηηεθηνληθή, ζύλζεηε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, γξαθή, αλεπηπγκέλεο επηζηήκεο, 

θπζηνθξαηηθέο ηέρλεο (naturalistic art), εκπόξην κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη δεκηνπξγία νκάδσλ 

πνπ δελ ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά κε δεζκνύο ζπγγέλεηαο (Childe 1950).  

 

Ο νξηζκόο ηνπ Childe δέρηεθε θξηηηθή, δηόηη δηεθάλε όηη ήηαλ πνιύ άθακπηνο θαη δελ απέδηδε ηελ 

πνιππινθόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. ήκεξα ε έξεπλα δίλεη κεγαιύηεξε έκθαζε ζην ζέκα ησλ 

ιεηηνπξγηώλ παξά ζην ζέκα ησλ εμσηεξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κηαο ζέζεο, ώζηε λα αλαγλσξηζηεί 

αζηηθό θαζεζηώο. Απηέο νη ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνπλ ηε δηαθύιαμε θαη δηαρείξηζε ησλ πόξσλ 

κηαο πεξηνρήο (ηξνθή, πξώηεο ύιεο, αλζξσπνδύλακε), ηε δηνίθεζε, ηελ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ 

βηνηερληθώλ πξντόλησλ, ηε ζξεζθεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ εκπνξίνπ (Stoddart 1999, 911). πρλά 
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επηζεκαίλεηαη όηη, ελώ απηά απνηεινύλ ζπλήζσο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζε αζηηθά θέληξα, είλαη 

αδύλαην λα ππάξμεη έλαο νξηζκόο πνπ λα αθνξά όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ, νη νπνίεο δηήιζαλ 

κέζα από δηαδηθαζίεο πνπ νδήγεζαλ ζε αζηηθή νξγάλσζε (εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

Μεζνγείνπ βι. Damgaard Andersen et al. 1997). 

 

Σν ίδην, όζνλ αθνξά ζηελ αδπλακία εμεύξεζεο ελόο θνηλνύ νξηζκνύ, ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ θξάηνπο. Ωο ραξαθηεξηζηηθά θξάηνπο πξνηάζζνληαη ε εδαθηθή νξγάλσζε (territorial 

organization), ε δηαθνξνπνίεζε ιόγσ ηάμεο ή επαγγέικαηνο θαη όρη ιόγσ θαηαγσγήο ή 

ζπγγέλεηαο (kinship), ην κνλνπώιην ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο, ε δηαρείξηζε ησλ πόξσλ θαη ηνπ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ από ηελ πνιηηεηαθή εμνπζία θαη ε λνκηθή δηθαηνδνζία (legal jurisdiction). 

Πάλησο, νη νξηζκνί πνπ δίλνληαη γηα ηηο έλλνηεο ηνπ άζηεσο θαη ηνπ θξάηνπο, αθνξνύλ 

πεξηζζόηεξν ζηαηηθέο θαη ηδεαηέο έλλνηεο παξά ηζηνξηθέο πξαγκαηηθόηεηεο (Stoddart 1999, 913). 

 

ε ό,ηη αθνξά ζηηο δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ηεο πνιηηεηαθήο δηακόξθσζεο (state formation), γίλεηαη 

αθόκα πην αηζζεηή ε αλάγθε γηα κειέηε ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ, πνπ νδήγεζαλ ζε θάζε 

πεξίπησζε ζηελ εκθάληζε πην ζύλζεησλ κνξθώλ πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο, ζηελ θνξπθή ηεο 

νπνίαο βξίζθεηαη ην θξάηνο. Η πνιηηεηαθή ηζηνξία ηεο αξραίαο Κύπξνπ θαζνξίζηεθε ζην 

παξειζόλ από νξηζκνύο θαη έλλνηεο πνπ πξνέξρνληαλ από ηε κειέηε γεηηνληθώλ κεζνγεηαθώλ 

πνιηηηζκώλ ηεο δεύηεξεο θαη ηεο πξώηεο ρηιηεηίαο π.Υ., όπσο είλαη νη κπθελατθέο αλαθηνξηθέο 

πνιηηείεο ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο θαη νη θνηληθηθέο πόιεηο-θξάηε ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ. 

Μόλν ηα ηειεπηαία ρξόληα κέζα από ηελ ελδειερή θαη εκβξηζή κειέηε ηνπ θππξηαθνύ πιηθνύ 

πνιηηηζκνύ, έρεη αξρίζεη λα εδξαηώλεηαη ζηελ έξεπλα ε αληίιεςε όηη πξέπεη λα αλαδεηεζεί ην 

γεγελέο κνληέιν νξγάλσζεο ησλ θνηλνηήησλ ηνπ λεζηνύ δηαρξνληθά, από ηελ πξώηε εγθαηάζηαζε 

κόληκσλ πιεζπζκώλ ζηε Νενιηζηθή πεξίνδν κέρξη ηελ θαηάιπζε ησλ αλεμάξηεησλ θππξηαθώλ 

πνιηηεηώλ θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπ λεζηνύ ζην πηνιεκατθό θξάηνο, ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηώλα π.Υ. 

(Peltenburg 1996· Webb θαη Frankel 1999· Iacovou 2007α). 

 

Γηα ηηο δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ηεο θππξηαθήο πνιηηεηαθήο δηακόξθσζεο ζην ηέινο ηεο Μέζεο 

Κππξηαθήο Υαιθνθξαηίαο είλαη θνηλή αληίιεςε κεηαμύ ησλ εξεπλεηώλ όηη απνηεινύλ απόηνθν 

(έζησ θαη κε θαζπζηέξεζε) ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ησλ πνιηηηζκώλ ηεο αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. Δπνκέλσο, πξόθεηηαη γηα δεσηερογενή πολιηειακή διαμόρθωζη (secondary state 

formation), ε νπνία είρε σο βαζηθό θίλεηξν (prime mover) ηελ εκπνξία ηνπ ραιθνύ θαη βαζίζηεθε 

ζηε ζηαδηαθή κεηακόξθσζε ηεο πξντζηνξηθήο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ζε νηθνλνκία ηεο 

βηνκεραλίαο ηνπ ραιθνύ θαη ηνπ εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ. 
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Γηα ηε κνξθή πνπ πήξε ε θππξηαθή πνιηηεηαθή νξγάλσζε ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν ν όξνο αξρεγηθέο θνηλσλίεο (chiefdoms) όζν θαη ν όξνο θξάηε (states), πνπ 

ζύκθσλα κε ηελ ηαμηλόκεζε πνπ πξόηεηλε ν Elman Service (1971), βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο 

ζύλζεηεο νξγάλσζεο ησλ αξραίσλ θνηλσληώλ. ηελ παξνύζα εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπζηεκαηηθά ν όξνο πολιηείες γηα ηελ πεξηγξαθή εθείλσλ ησλ πνιηηεηαθώλ ζρεκάησλ πνπ 

δηαπηζηώλεηαη όηη ιεηηνπξγνύλ θαηά ηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία ή/θαη θαηά ηελ Κππξνγεσκεηξηθή 

πεξίνδν. ύκθσλα κε ηνπο Colin Renfrew θαη Paul Bahn (2001, 178), ν όξνο απηόο «δελ ππνλνεί 

θάπνηα ηδηαίηεξε ηεξάξρεζε ή ζύλζεζε ηεο νξγάλσζεο… Μηα πνιηηεία είλαη κηα πνιηηηθά 

αλεμάξηεηε ή απηόλνκε θνηλσληθή κνλάδα, ε νπνία, ζηελ πεξίπησζε κηαο ζύλζεηεο θνηλσλίαο, 

όπσο ε θνηλσλία-θξάηνο, κπνξεί λα απνηειείηαη από πνιιά κηθξόηεξα ζπζηαηηθά». Γηα ηελ 

Κππξναξρατθή θαη ηελ Κππξνθιαζηθή πεξίνδν, νη γξαπηέο πεγέο από ην ίδην ην λεζί καξηπξνύλ 

όηη ηνπιάρηζηνλ από ηνλ 7
ν
 αηώλα νη πνιηηείεο ηνπ λεζηνύ θπβεξλνύληαλ από βαζιλείρ, επνκέλσο 

γηα απηή ηελ πεξίνδν ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο βαζίλεια. 

 

Θέζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη όηη νη αλεμάξηεηεο θππξηαθέο πνιηηείεο ηόζν ηεο δεύηεξεο όζν 

θαη ηεο πξώηεο ρηιηεηίαο π.Υ., ζρεκαηίδνληαλ από ηεξαξρεκέλα δίθηπα νηθηζκώλ. Ωο πρωηεύονηα 

διοικηηικά κένηρα νξίδνληαη νη θεληξηθέο ζέζεηο (central places, βι. Renfrew θαη Bahn 2001, 

184, 216-17), πνπ βξίζθνληαλ ζην άλσ κέξνο κηαο ηεξαξρίαο νηθηζκώλ. Γηα ηηο πξσηεύνπζεο 

ζέζεηο ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο πόλη-βαζίλειο. Δθεί όπνπ ε 

αξραηνινγηθή έξεπλα έρεη πξνζεγγίζεη ην νηθηζηηθό πεξηβάιινλ θαη ηελ ηνπνγξαθία ησλ 

θεληξηθώλ ζέζεσλ, είλαη δπλαηό λα αλαγλσξίζνπκε αζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δπνκέλσο, νη ζέζεηο 

απηέο κπνξνύλ - κέζα ζηελ θιίκαθα ηεο αξραίαο θππξηαθήο ηζηνξίαο - λα νλνκαζηνύλ θαη άζηεα 

ή αζηικά κένηρα. ύκθσλα κε πξνγελέζηεξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (Keswani 1993· Knapp 

1997), ππήξραλ επίζεο ζέζεηο δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο κέζα ζηα ηεξαξρεκέλα δίθηπα ησλ 

νηθηζκώλ. Σα αξραηνινγηθά δεδνκέλα ππνδεηθλύνπλ όηη νξηζκέλεο από απηέο ηηο ζέζεηο είραλ 

θνκβηθέο ιεηηνπξγίεο - ζε ζρέζε κε ηε δηνίθεζε, ηελ νηθνλνκία θαη ηε ιαηξεία - κέζα ζηα δίθηπα 

ησλ νηθηζκώλ, επνκέλσο απνηεινύζαλ δεσηερογενή κένηρα. 

 

ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνύλ (Κεθάιαηα 2-4) παξαηίζεηαη ε ηζηνξία ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ 

πνιηηεηαθή δηακόξθσζε ηεο αξραίαο Κύπξνπ από ηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία κέρξη ηελ θαηάιπζε 

ησλ βαζηιείσλ. Η εμέηαζε μεθηλά κε ηνλ νξίδνληα ησλ βαζηιείσλ (Κππξναξρατθή θαη 

Κππξνθιαζηθή πεξίνδνο), θαζώο ήηαλ ν πξώηνο νξίδνληαο πνπ απαζρόιεζε ηελ έξεπλα, 

δεθαεηίεο πξηλ από ηελ αλαζθαθή θαη κειέηε ησλ πνιηηεηαθώλ θέληξσλ ηεο Ύζηεξεο 

Υαιθνθξαηίαο. Αθνινπζεί ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία, ε νπνία πξνσζήζεθε 
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ζεκαληηθά από αλαζθαθηθά πξνγξάκκαηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ ηνπ 20
νπ

 αηώλα. ην ηέινο 

ηίζεηαη ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ πνιηηεηαθή νξγάλσζε ηνπ λεζηνύ θαηά ηνλ Κππξνγεσκεηξηθό 

νξίδνληα, πνπ απνηειεί ηνλ νξίδνληα κε ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα από άπνςε αξραηνινγηθήο 

νξαηόηεηαο θαη εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο. 

 

 

ΚΔΑΛΑΙΟ 2. Η ΓΙΑΡΚΗ ΜΝΗΜΗ ΣΧΝ ΑΡΥΑΙΧΝ ΒΑΙΛΔΙΧΝ 

 

1. Οι πόλεις μεηά ηα βαζίλεια 

 

Μεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ βαζηιείσλ, ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηώλα π.Υ., ε Κύπξνο εηζήιζε ζε κηα 

καθξά πεξίνδν πνιηηηθήο εμάξηεζεο από πνιηηεηαθά θέληξα εθηόο ηνπ λεζηνύ· ην λεζί θαηέζηε - 

γηα ηνπο αηώλεο πνπ ζα αθνινπζνύζαλ - απνηθία μέλσλ πνιηηηθώλ δπλάκεσλ. ηελ Διιεληζηηθή 

πεξίνδν, νη θππξηαθέο πόιεηο, ππόινγεο πιένλ ζηνλ ειιεληθήο θαηαγσγήο ηξαηεγό, ηνλ 

εθπξόζσπν ηεο πηνιεκατθήο Αιεμάλδξεηαο, νξγαλώλνληαη ζηα πξόηππα ησλ ειιεληζηηθώλ 

πόιεσλ ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ. Μηα δηγισζζηθή επηγξαθή (ειιεληθή αιθαβεηηθή θαη 

εηενθππξηαθή ζπιιαβηθή), πνπ βξέζεθε ζηελ αθξόπνιε ηεο Ακαζνύληαο θαη πνπ ρξνλνινγείηαη 

ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηώλα π.Υ., αλαθέξεη γηα πξώηε θνξά ηελ πόλη ηων Αμαθοςζίων (Masson 1983, 

αξ. 196). Σν πξόζσπν πνπ ηηκάηαη θέξεη ηνλ ηίηιν εςπαηπίδηρ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ ηίηιν άναξ 

πνπ έθεξαλ ηα κέιε ησλ βαζηιηθώλ νηθνγελεηώλ. ε άιιεο επηγξαθέο θππξηαθώλ πόιεσλ ηεο 

Διιεληζηηθήο πεξηόδνπ, ζπλαληώληαη νη ζεζκνί ηνπ δήμος θαη ηεο βοςλήρ (Mehl 2000, 705- 6). 

 

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα αθνινπζήζνπκε ηελ ηζηνξία ησλ αζηηθώλ νηθηζκώλ ηνπ λεζηνύ αθόηνπ απηά 

έραζαλ ην ραξαθηήξα ησλ βαζηιηθώλ θέληξσλ. Γύν απνζπαζκαηηθέο επηγξαθέο από ηνλ ειιεληθό 

ρώξν, πνπ ρξνλνινγνύληαη ζην πξώην κηζό ηνπ 2
νπ

 αηώλα π.Υ., όηαλ αιιεινζπκπιεξσζνύλ, 

πηζηεύεηαη όηη θαηαγξάθνπλ ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ θππξηαθώλ άζηεσλ ησλ ειιεληζηηθώλ 

ρξόλσλ (Watkin 1988, 193). ηελ πξώηε, έλα θαηάινγν θεωποδόκων από ηνπο Γειθνύο, 

δηαζώδνληαη ηα νλόκαηα ελλέα πόιεσλ ηεο Κύπξνπ (Plassart 1921, 41). Πξόθεηηαη γηα ηε 

αιακίλα, ηελ Καξπαζία, ηνπο Υύηξνπο, ηελ Κεξύλεηα, ηε Λάπεζν, ηνπο όινπο, ηελ Σακαζζό, 

ηε Λήδξα θαη ηελ Αξζηλόε. ηε δεύηεξε επηγξαθή, πνπ αλαθαιύθζεθε ζην Άξγνο, αλαθέξεηαη 

κηα δσξεά από ηνλ Πηνιεκαίν Σ΄, ηνλ Πηνιεκαίν Η΄ θαη ηελ Κιενπάηξα Β΄ θαη από δέθα 

θππξηαθέο πόιεηο, πξνο ηελ πόιε ηνπ Άξγνπο (Aupert 1982). Μπνξνύκε λα δηαβάζνπκε ηα 

νλόκαηα νθηώ εμ απηώλ: ηεο Καξπαζίαο, ηεο αιακίλαο, ηνπ Κνπξίνπ, ηεο Ακαζνύληαο, ηεο 

Σακαζζνύ, ησλ Γόιγσλ, ηνπ Κηηίνπ θαη ηεο Πάθνπ. 
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Με βάζε ηηο βαζηιηθέο αζζπξηαθέο επηγξαθέο ηνπ 7
νπ

 αηώλα π.Υ. θαη ην ζύλνιν ησλ θππξηαθώλ 

επηγξαθώλ θαη ησλ λνκηζκάησλ ηεο Κππξναξρατθήο θαη ηεο Κππξνθιαζηθήο πεξηόδνπ, 

γλσξίδνπκε όηη, εμ απηώλ πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ε αιακίλα, νη Υύηξνη, ε Λάπεζνο, νη 

όινη, ε Σακαζζόο, ε Λήδξα, ην Μάξην (ειιεληζηηθή Αξζηλόε), ην Κνύξην, ε Ακαζνύληα, ην 

Κίηην θαη ε Πάθνο ππήξμαλ βαζηιηθά θέληξα. Έζησ θη αλ νξηζκέλα από ηα βαζηιηθά θέληξα 

ππνβαζκίζηεθαλ (ίζσο ζηελ θαηεγνξία ησλ δεπηεξνγελώλ θέληξσλ) πξηλ από ηελ θαηάιπζε ησλ 

βαζηιείσλ ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηώλα, δηαπηζηώλνπκε όηη θαη απηά απνιακβάλνπλ αζηηθό θαζεζηώο 

ζηελ Διιεληζηηθή πεξίνδν. Από ηνπο δύν θαηαιόγνπο κε ηηο αλαθνξέο ζηηο θππξηαθέο πόιεηο ησλ 

ειιεληζηηθώλ ρξόλσλ, ην κνλαδηθό βαζηιηθό θέληξν πνπ απνπζηάδεη είλαη ην Ιδάιην. Από ηελ 

άιιε, καδί κε ηηο πξώελ βαζηιηθέο πξσηεύνπζεο, ζε πόιεηο ησλ ειιεληζηηθώλ ρξόλσλ έρνπλ 

αλαδεηρζεί ε Κεξύλεηα, ε Καξπαζία θαη νη Γόιγνη, ζέζεηο πνπ ζα είραλ ζεκαζία (αλ θαη 

δεπηεξεύνπζα) θαη ζηελ ηνπνγξαθία ησλ θππξηαθώλ βαζηιείσλ.  

 

Με δπζθνιία κπνξεί λα θαηαξηηζηεί ν θαηάινγνο ησλ θππξηαθώλ πόιεσλ ζηε Ρσκατθή πεξίνδν. 

Ο ηξάβσλ (14.6.1-6) θαη ν Πηνιεκαίνο (5.14.1-7) παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

γεσγξαθία ηεο Κύπξνπ, δελ ηνπο ελδηαθέξεη, όκσο, ε πνιηηηθή ηνπνγξαθία. Οη θαηάινγνί ηνπο 

δελ θάλνπλ δηάθξηζε κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ πνπ είραλ ην θαζεζηώο ηεο πόιεο θαη ησλ άιισλ 

νηθηζκώλ. Ο Πιίληνο ν Πξεζβύηεξνο (5.130) αλαθέξεη ηηο 15 πόιεηο (oppida) ηεο Κύπξνπ 

(Υαηδεησάλλνπ 1980α, 344, αξ. 292). Δίλαη ε Νέα Πάθνο, ε Παιαίπαθνο, ε Κνπξηάο, ην Κίηηνλ, 

ην Κνξίλαηνλ, ε αιακίλα, ε Ακαζνύληα, ε Λάπεζνο, νη όινη, ε Σακαζζόο, ην Δπίδαπξνλ, νη 

Υύηξνη, ε Αξζηλόε, ην Καξπάζηνλ θαη νη Γόιγνη. Αλαθέξεη επίζεο όηη ππήξμαλ (fuere) θαη ε 

Κηλπξεία, ην Μάξεηνλ θαη ην Ιδάιηνλ. Ο θαηάινγνο πεξηέρεη ιαλζαζκέλεο αλαθνξέο, αθνύ 

θαηαγξάθεη μερσξηζηά ηελ Παιαηά από ηε Νέα Πάθν θαη αλαθέξεη κηα θαηά ηα άιια άγλσζηε 

πόιε Δπίδαπξνλ. Πάλησο, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο επηγξαθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε, κπνξεί 

θαλείο λα ππνζηεξίμεη όηη θαη ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε Κύπξνο ππαγόηαλ ζηε Ρσκατθή 

απηνθξαηνξία (58 π.Υ.-330 κ.Υ.), είλαη νη ίδηεο ζέζεηο πνπ ιεηηνύξγεζαλ σο ηα αζηηθά θέληξα ηνπ 

λεζηνύ (Mitford 1980, 1308-1331). 

 

ηνπο ζεηζκνύο ηνπ 4
νπ

 αηώλα κ.Υ. ε αιακίλα επιήγε ζνβαξά. Ο απηνθξάηνξαο Κσλζηάληηνο 

βνήζεζε ζην μαλαθηίζηκν ηεο πόιεο θαη πξνο ηηκήλ ηνπ κεηνλνκάζηεθε ζε Κσλζηαληία 

(Papageorghiou 1993, 30). Η Κσλζηαληία (σο κεηξόπνιηο), ε Σακαζόο, ε Κίηεο, ε Ακαζνύο, ην 

Κόξηλ, ε Πάθνο, ε Αξζηλόε, νη όινη, ε Λάπεζνο, ε Κηξβνία, νη Κύζξνη, ην Καξπάζηλ, ε 

Σξηκηζνύο θαη ε Λεπθνπζία, απνηέιεζαλ, ζύκθσλα κε έλα δηνηθεηηθό εγρεηξίδην ηνπ 6
νπ

 αηώλα, 

πνπ είλαη γλσζηό σο Σςνέκδημορ ηος Ιεποκλέοςρ, ηηο πόιεηο ηεο Κύπξνπ γύξσ από ηηο νπνίεο 
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αξζξώζεθε ην ζύζηεκα δηνίθεζεο ηνπ λεζηνύ ζηελ Πξσηνβπδαληηλή πεξίνδν (Νεξάληδε-

Βαξκάδε 2006, 269).  

 

Βιέπνπκε, ινηπόλ, όηη παξά ηελ θαηάξγεζε ησλ κνλαξρηθώλ βαζηιηθώλ νίθσλ, ηελ ελνπνίεζε ηνπ 

λεζηνύ θαη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε εληαία απνηθηνθξαηηθή δηνίθεζε, ε αζηηθή ηνπνγξαθία ηνπ λεζηνύ 

κέρξη ην ηέινο ηεο αξραηόηεηαο νθείιεηαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ δξνκνινγήζεθαλ θαη εδξαηώζεθαλ 

όρη ζηελ Διιεληζηηθή πεξίνδν αιιά πνιύ πξηλ από ηελ θαηάιπζε ησλ θππξηαθώλ βαζηιείσλ (βι. 

θαη Iacovou 1994, 150· 2004). Μόλν κε ην ηέινο ηεο αξραίαο ηζηνξίαο ηεο Μεζνγείνπ, πνπ 

ηνπνζεηείηαη ζηνλ 7
ν
 αηώλα κ.Υ. ζεκαληηθέο αιιαγέο κεηακνξθώλνπλ δξαζηηθά ηελ αζηηθή 

ηνπνγξαθία ηνπ λεζηνύ (Papageorghiou 1993).  

 

Οη πόιεηο επηβίσζαλ ζαλ αζηηθά θέληξα κεγάιεο αξραηόηεηαο πνιύ κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ 

βαζηιείσλ. Έηζη δελ μεράζηεθαλ θαη γη’απηό δελ ρξεηάζηεθε λα αλαθαιπθζνύλ. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο βαζηέο επηρώζεηο είραλ όλησο εμαθαλίζεη κεγάιν κέξνο ησλ ζέζεσλ. Αιιά ε γλώζε 

ηεο ύπαξμήο ηνπο είρε θαηαγξαθεί ζηε κλήκε ηνπ ηνπίνπ: ε κλήκε ησλ νλνκάησλ παξέκεηλε ε πην 

δσληαλή θαη άκεζε καξηπξία κηαο ηζηνξηθήο αιήζεηαο. Μέρξη ζήκεξα, ζην ζεκεξηλό ρσξηό Γάιη - 

ε άιινηε πόιε-βαζίιεην Ιδάιην - κηα πεξηνρή έρεη ην ηνπσλύκην Βαζιλικά θαη ζύκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε ήηαλ θηήκα ηνπ βαζηιηά ηνπ Ιδαιίνπ (Goodwin 1985, 1636). Αθόκα θη αλ ηα 

ηνπσλύκηα ζηα Κνύθιηα - ηελ Παιαηά Πάθν - θαίλεηαη λα κελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηελ επνρή 

ηνπ βαζηιείνπ, ην γεηηνληθό ρσξηό Νηθόθιεηα επηκέλεη λα θέξεη ην όλνκα ηνπ ηειεπηαίνπ βαζηιηά, 

ηνπ Νηθνθιή. Σν ζεκεξηλό αζηηθό θέληξν ηεο δπηηθήο Κύπξνπ, ε ζεκεξηλή πόιε ηεο Πάθνπ, 

θέξεη ην ίδην όλνκα πνπ έθεξε θαη ε πόιε-βαζίιεην θαη ίζσο είλαη ην ίδην όλνκα πνπ έθεξε θαη ε 

πόιε ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ. ηα κεζαησληθά θαη ζηα λεόηεξα ρξόληα, ην όλνκα ησλ όισλ 

πεξηνξίζηεθε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο αξραίαο αθξόπνιεο, όκσο ε θεληξηθή βόξεηα πιαγηά 

ηνπ Σξνόδνπο νλνκάδεηαη κέρξη ζήκεξα νιέα, αλάκλεζε ηεο πεξηθέξεηαο ηεο αξραίαο πόιεο.  

 

2. Οι αναζκαθές: από ηο κσνήγι θηζασρών ζηα διεπιζηημονικά προγράμμαηα 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ην θππξηαθό ηνπίν ιεειαηήζεθε ζπζηεκαηηθά από 

ζεζαπξνζήξεο όπσο νη αδεξθνί Luigi θαη Alessandro Palma di Cesnola. Δηδηθά ε δξάζε ηνπ 

πξώηνπ, πνπ είρε δήζεη γηα δέθα ρξόληα ζην λεζί σο πξόμελνο (1865-1876), ηξαπκάηηζε 

αλεπαλόξζσηα ηελ έξεπλα, αλαζθάπηνληαο ρσξίο κέζνδν θαη ρσξίο ηεθκεξίσζε (Marangou 

2000). Γελ ππάξρεη αθξηβήο γλώζε γηα ηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ ζηηο νπνίεο ν Luigi Palma di 

Cesnola έθαλε αλαζθαθέο. ύκθσλα, όκσο, κε ηνλ ίδην (Cesnola 1877) δηεξεύλεζε πνιιέο ζέζεηο 
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πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξίνδν ησλ θππξηαθώλ βαζηιείσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κεγάιν κέξνο 

ηεο ηεξάζηηαο ζπιινγήο ηνπ κε αξραηόηεηεο από ην λεζί, δεκηνπξγήζεθε από αλαζθαθέο ζηελ 

Αζεαίλνπ-Άγιορ Φώηιορ, ζε έλα από ηα πην πινύζηα ζε γιππηηθά αλαζήκαηα ηεξό ηεο Μεζανξίαο. 

Όηαλ ε ζπιινγή ηνπ Cesnola κεηαθέξζεθε ζηε Νέα Τόξθε, απνηέιεζε ην ιόγν ίδξπζεο ηνπ 

Μεηξνπνιηηηθνύ Μνπζείνπ ηεο πόιεο.  

 

Σν 1862-63 ν Melchior de Vogüé καδί κε ηνλ επηγξαθνιόγν William Waddington θαη ηνλ 

αξρηηέθηνλα Edmond Duthoit κεηέθεξαλ θππξηαθά αληηθείκελα θαη ειιεληθέο, θππξηαθέο θαη 

θνηληθηθέο επηγξαθέο ζην Λνύβξν, πνπ πξνήιζαλ από αλαζθαθέο ζε δηάθνξνπο ρώξνπο ηεξώλ, 

πνπ δελ δεκνζίεπζαλ πνηέ (Ulbrich 2001, 94). O Duthoit επέζηξεςε κόλνο ηνπ ζην λεζί ην 1865 

θαη εκπινύηηζε ηε ζπιινγή ηνπ Λνύβξνπ κε πεξηζζόηεξα από ρίιηα αληηθείκελα, γιππηά, 

επηγξαθέο θαη πήιηλα εηδώιηα. Σν πην κλεκεηαθό απόθηεκα ηνπ Λνύβξνπ ππήξμε έλα θνινζζηαίν 

ιίζηλν αγγείν πνπ κεηαθέξζεθε από ηελ αθξόπνιε ηεο Ακαζνύληαο (Hermary 1989α, 19· Caubet 

2001, 144).  

 

Μηα ζεκαληηθή ζπιινγή θππξηαθώλ αξραηνηήησλ ζηεγάδεηαη ζην Βξεηαληθό Μνπζείν θαη 

πεξηιακβάλεη επξήκαηα από ηηο αλαζθαθέο ηνπ εξαζηηέρλε αξραηνιόγνπ Robert H. Lang (1868-

69) θπξίσο ζην ηεξό ηνπ Απόιισλα ζην Ιδάιην, όπνπ πξώηα νη βαζηιείο ηνπ Ιδαιίνπ θαη αξγόηεξα 

νη βαζηιείο ηνπ Κηηίνπ αθηέξσλαλ ιίζηλα θαη ράιθηλα αλαζήκαηα (Senff 1993). 

 

Σν 1874 ηέζεθε ζε ηζρύ από ηελ Οζσκαληθή δηνίθεζε αξραηνινγηθόο λόκνο (ίζρπζε κέρξη ην 

1905), πνπ πξνέβιεπε ηελ παξακνλή ζηελ Κύπξν ηνπ ελόο ηξίηνπ ησλ επξεκάησλ πνπ 

πξνέθππηαλ από αλαζθαθέο (Karageorghis 1985, 1). Σν 1883, πιένλ επί Βξεηαληθήο 

απνηθηνθξαηηθήο δηνίθεζεο, ηδξύζεθε ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν γηα λα ζηεγάζεη ηηο θππξηαθέο 

αξραηόηεηεο πνπ έκελαλ ζην λεζί. Η ζέζπηζε αξραηνινγηθνύ λόκνπ θαη ε ίδξπζε ηνπ κνπζείνπ 

ζπληέιεζαλ ώζηε ε αξραηνινγηθή έξεπλα ζην λεζί λα εμειηρζεί από ζεζαπξνζεξία ζε 

επηζηεκνληθή έξεπλα. Σα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ παξνπζίαζε ζε κνξθή θαηαιόγνπ ν John Myres 

ην 1899, καδί κε ην ρξνληθό ησλ αλαζθαθώλ πνπ δηεμήρζεζαλ από βξεηαληθέο απνζηνιέο από ην 

1878 (Myres 1899). Ο θαηάινγνο ηνπ Myres απνηέιεζε ην πξώην βήκα γηα ηελ επηζηεκνληθή 

κειέηε ησλ επξεκάησλ θαη ηε ρξνλνινγηθή θαη ηππνινγηθή ηνπο θαηάηαμε. Παξάιιεια, ηηο 

πξώηεο επίζεκα εθ κέξνπο ηνπ Μνπζείνπ έξεπλεο δηεμήγαγε έλαο Γεξκαλόο εξαζηηέρλεο 

αξραηνιόγνο, ν Μax Ohnefalsch-Richter (Stanley-Price 2001, 269). Από ην 1879 κέρξη ην 1894 

αλέζθαςε ζε πνιιέο ζέζεηο, όπσο ζην Πνιηηηθό (αξραία Σακαζζόο), ζηελ Κπζξαία (αξραίνη 

Υύηξνη) θαη ζηελ Πόιε Υξπζνρνύο (αξραίν Μάξην). Μάιηζηα, ν Ohnefalsch-Richter δεκνζίεπζε 
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έλαλ θαηάινγν 72 ηεξώλ πνπ αλέζθαςε ν ίδηνο ή άιινη πξηλ από απηόλ, εγθαηληάδνληαο ηελ 

έξεπλα ηεο αξραίαο ζξεζθείαο ηεο Κύπξνπ (Ulbrich 2001, 98).  

 

Σελ ίδηα πεξίνδν εξγάζηεθαλ ζην λεζί δηάθνξεο βξεηαληθέο απνζηνιέο. Σν 1888 Βξεηαλνί 

αξραηνιόγνη εθ κέξνπο ηνπ Cyprus Exploration Fund δηελήξγεζαλ ηηο πξώηεο αλαζθαθέο ζηα 

Κνύθιηα, ηελ πεξηνρή ηεο Παιαηάο Πάθνπ (Gardner et al. 1888). Μηα δεύηεξε βξεηαληθή 

απνζηνιή εθ κέξνπο ηνπ Βξεηαληθνύ Μνπζείνπ δηεμήγαγε έξεπλεο από ην 1890 κέρξη ην 1896 

ζηελ Έγθσκε, ηε αιακίλα, ην Κνύξην θαη ηελ Ακαζνύληα (Murray, Smith θαη Walters 1900).  

 

Σν 1927 μεθίλεζε λα εξγάδεηαη ζην λεζί κηα ζνπεδηθή απνζηνιή (Swedish Cyprus Expedition) κε 

επηθεθαιήο ηνλ Einar Gjerstad. Απηό απνηέιεζε ην πην ζεκαληηθό νξόζεκν ζηελ ηζηνξία ηεο 

θππξηαθήο αξραηνινγίαο. Οη νπεδνί αξραηνιόγνη αλέζθαςαλ κε επηζηεκνληθή κέζνδν ζέζεηο ζε 

νιόθιεξν ην λεζί κέρξη ην 1931. Η δεκνζίεπζε ησλ αλαζθαθώλ εκθαλίζηεθε ζύληνκα κε ηε 

κνξθή κηαο κλεκεηαθήο - όρη κόλν ζε κέγεζνο αιιά θαη ζε επηζηεκνληθή αμία - ζεηξάο, πνπ έζεζε 

ηηο βάζεηο ηεο ηππνινγηθήο θαη ρξνλνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πιηθνύ πνιηηηζκνύ ηεο Κύπξνπ από 

ηελ πξντζηνξία κέρξη ηελ ύζηεξε αξραηόηεηα. Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Gjerstad ζρεηηθά κε ηελ 

πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηνπ λεζηνύ ζηελ Κππξνγεσκεηξηθή, Κππξναξρατθή θαη 

Κππξνθιαζηθή πεξίνδν (Gjerstad 1948) παξακέλνπλ κέρξη ζήκεξα ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε 

κειέηε ηεο θππξηαθήο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ. 

 

Σν 1935 δεκηνπξγήζεθε ην Σκήκα Αξραηνηήησλ θαη εθεμήο ηνλ θύξην ιόγν ζηελ αξραηνινγηθή 

έξεπλα ζα είραλ νη αξραηνιόγνη ηνπ επίζεκνπ θνξέα ηνπ λεζηνύ. Σν 1957 ν Πνξθύξηνο Γίθαηνο 

αλέζθαςε ηνλ πξώην θηηζηό ηάθν ηεο βαζηιηθήο λεθξόπνιεο ηεο αιακίλαο (Dikaios 1963α). 

Μεξηθά ρξόληα αξγόηεξα, ν Βάζνο Καξαγηώξγεο αλέιαβε ηελ αλαζθαθή θαη ησλ δέθα θηηζηώλ 

ηάθσλ πνπ είραλ εληνπηζηεί (Karageorghis 1967α· 1970· 1973α· 1978α). Η βαζηιηθή λεθξόπνιε 

ηεο αιακίλαο απνηειεί ηνλ πην εθηεηακέλν αξραηνινγηθό ρώξν από ηελ πόιε ηεο επνρήο ηνπ 

βαζηιείνπ. ηα αλαηνιηθά ηεο πεδηάδαο ηεο βαζηιηθήο λεθξόπνιεο, πάλσ ζηελ αθηή, μεθίλεζε ην 

1964 αλαζθαθέο κηα γαιιηθή απνζηνιή από ην Ιλζηηηνύην Courby ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Lyon, 

κε επηθεθαιήο αξρηθά ην Jean Pouilloux θαη από ην 1972 ηε Marguerite Yon. Μέρξη ην 1974 ε 

γαιιηθή απνζηνιή είρε θέξεη ζην θσο πνιύ ζεκαληηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο απαξρέο ηεο πόιεο, 

πνπ ηε ζπλέδεαλ ρξνλνινγηθά κε ηελ πξνθάηνρό ηεο, ηελ Έγθσκε ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο 

(Yon 1985· 1993).  
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Η γαιιηθή απνζηνιή ηεο αιακίλαο ήηαλ ε πξώηε από κηα ζεηξά μέλσλ αξραηνινγηθώλ 

απνζηνιώλ πνπ αλέιαβαλ κεηά ηελ Αλεμαξηεζία (1960), ηελ εθαξκνγή καθξνπξόζεζκσλ θαη 

δηεπηζηεκνληθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ εμεξεύλεζε ησλ ζέζεσλ πνπ απνηέιεζαλ ηα θέληξα ησλ 

αξραίσλ θππξηαθώλ βαζηιείσλ. Όκσο, ην 1974 νη αλαζθαθέο ζηε αιακίλα δηαθόπεθαλ. Οη 

έξεπλεο ζηακάηεζαλ θαη ζηνπο όινπο, εθεί όπνπ δηεμήγε αλαζθαθέο από ην 1965 ε 

αξραηνινγηθή απνζηνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Laval ηνπ Καλαδά, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Jean Des 

Gagniers (Des Gagniers 1985). Ήδε ην 1928 ε νπεδηθή απνζηνιή είρε αλαζθάςεη πιήξσο, ζηα 

δπηηθά ηεο αθξόπνιεο ησλ όισλ, ζην ιόθν Βνπλί, έλα κλεκεηαθό αλάθηνξν πνπ ρξνλνινγήζεθε 

ζηνλ 5
ν
 αηώλα π.Υ. (Gjerstad 1937, 70-290). Η γεηηλίαζε ηνπ αλαθηόξνπ ζην Βνπλί κε ην 

δηνηθεηηθό θέληξν ελόο βαζηιείνπ εξκελεύζεθε από ην Gjerstad σο πξνζπάζεηα άζθεζεο ειέγρνπ 

από κέξνπο ηνπ Μαξίνπ ζην βαζίιεην ησλ όισλ, όκσο, όπσο θαηέδεημε ν Maier (1985), ε 

εξκελεία απηή είλαη απζαίξεηε. Η νξγαληθή ζεκαζία ηνπ αλαθηόξνπ ζην Βνπλί ζηελ ηνπνγξαθία 

ηεο πεξηθέξεηαο ησλ όισλ κάο δηαθεύγεη θαη ζα ζπλερίζεη λα παξακέλεη έλα εξσηεκαηηθό όζν 

δελ κπνξνύλ λα αλαιεθζνύλ λέα θαη ζύγρξνλα πξνγξάκκαηα δηεξεύλεζεο ηνπ ρώξνπ ζε 

καθξνθιίκαθα. Δληειώο αλεμεξεύλεηε παξέκεηλε ε πεξηνρή ηεο Λαπήζνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξίνδν ηνπ βαζηιείνπ θαη ηεο Κπζξαίαο, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνπο αξραίνπο Υύηξνπο. 

 

Μεηά ηελ εηζβνιή θαη εμαηηίαο ηεο ζπλερηδόκελεο θαηνρήο ηνπ βόξεηνπ ηκήκαηνο ηεο Κύπξνπ, ε 

γαιιηθή απνζηνιή ηεο αιακίλαο επαλαδξαζηεξηνπνηήζεθε ζην Κίηην. Με επηθεθαιήο θαη πάιη 

ηελ Yon μεθίλεζε ην 1976 ε αλαζθαθή ζηε ζέζε Παμπούλα όπνπ απνθαιύθζεθε ην πνιεκηθό 

ιηκάλη ησλ βαζηιέσλ ηνπ Κηηίνπ. Βνξεηόηεξα, ζηε ζέζε Καθαπή, δηεμήρζεζαλ αλαζθαθέο από ην 

Σκήκα Αξραηνηήησλ ζηηο δεθαεηίεο 1970-1980 ππό ηνλ Καξαγηώξγε. Δθεί απνθαιύθζεθε κηα 

ζεκαληηθή ζέζε ηεξνύ ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ (Karageorghis 2003α· 2005), πνπ όπσο 

απνδείρηεθε είρε ηδξπζεί ήδε ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ (Karageorghis θαη Demas 1985). Οη 

γαιιηθέο θαη νη θππξηαθέο αλαζθαθέο απέδεημαλ όηη ε πόιε ηεο επνρήο ηνπ βαζηιείνπ ήηαλ ε 

ζπλέρεηα ηνπ αζηηθνύ θέληξνπ ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο (Yon θαη Caubet 1985). Πξόζθαηα ηε 

δηεύζπλζε ηνπ γαιιηθνύ πξνγξάκκαηνο αλέιαβε ε Sabine Fourrier θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή έλα 

λέν πξόγξακκα ραξηνγξάθεζεο ησλ αξραηνινγηθώλ ζέζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξλαθαο κε 

πζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ. 

 

ην Ιδάιην ζπλερίδεηαη από ην 1991 κέρξη ζήκεξα ε ζπζηεκαηηθή απνθάιπςε ηνπ κλεκεηαθνύ 

θηηξίνπ ζηελ αθξόπνιε, πνπ απνηέιεζε από ηελ Κππξνθιαζηθή πεξίνδν δηνηθεηηθό θέληξν ηνπ 

βαζηιείνπ ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Ιδαιίνπ (Hadjicosti 1997). Μέζα ζην θηίξην απηό βξέζεθε ην 

κνλαδηθό αξρείν θνηληθηθώλ επηγξαθώλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
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ειαηνηξηβείνπ (Sznycer 2004). ηελ πεξηνρή ζηα βόξεηα ηεο αθξόπνιεο (Lower City) δηελεξγεί 

αλαζθαθέο κηα ακεξηθαληθή απνζηνιή ππό ηελ Pamela Gaber (1995). 

 

ηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνύ Πνιηηηθό, ηε ζέζε ηεο αξραίαο Σακαζζνύ, ζηνπο βόξεηνπο πξόπνδεο ηνπ 

Σξνόδνπο, δηεμήγαγε αλαζθαθέο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 ν Hans-Günter Buchholz 

εθ κέξνπο ηνπ Γεξκαληθνύ Αξραηνινγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ (Buccholz θαη Untiedt 1996). Η 

δεκνζίεπζε ησλ αλαζθαθώλ απηώλ, όπσο θαη ησλ αλαζθαθώλ ηνπ Ohnefalsch-Richter, 

αλακέλεηαη όηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύληνκα ππό ηελ επνπηεία ηνπ Hartmut Matthäus (Matthäus 

2007, 211).  

 

Η Ακαζνύληα από ην 1975 δηεξεπλάηαη από δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο ηεο Γαιιηθήο ρνιήο 

Αζελώλ. Αλαζθαθέο δηεμήρζεζαλ ζηελ αθξόπνιε, όπνπ απνθαιύθζεθε ην ηεξό ζηελ θνξπθή 

(Fourrier θαη Hermary 2006) θαη ην βαζηιηθό δηνηθεηηθό θέληξν ζην θεληξηθό πιάησκα ηνπ ιόθνπ 

ηεο αθξόπνιεο (Petit 1991α). Σα λεθξνηαθεία ζηα βόξεηα, ζηα δπηηθά θαη ζηα αλαηνιηθά ηεο 

αθξόπνιεο δηεξεπλήζεθαλ από ηε ζνπεδηθή απνζηνιή (Gjerstad et al. 1935, 1- 141), ην Σκήκα 

Αξραηνηήησλ (Tytgat 1989) θαη ηε γαιιηθή απνζηνιή (Aupert θαη Tytgat 1984). Δληνπίζηεθαλ 

πεξηζζόηεξνη από 700 ηάθνη. 

 

Σελ πεξηνρή ησλ Κνπθιηώλ-Παιαηπάθνπ δηεξεύλεζαλ νη Terence Mitford θαη John Iliffe ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950 (Mitford θαη Iliffe 1951) θαη κηα ειβεηνγεξκαληθή απνζηνιή, κε επηθεθαιήο 

ηνλ Franz Georg Maier, από ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 κέρξη ζήκεξα (Maier θαη Wartburg 

1985α). Η έξεπλα ηεο πόιεο πνπ απνηέιεζε ην αζηηθό θαη δηνηθεηηθό θέληξν ηεο πεξηνρήο από ηελ 

Ύζηεξε Υαιθνθξαηία κέρξη ην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηώλα π.Υ. ππνθέξεη, όπσο θαη νη πιείζηεο ζέζεηο 

πνπ απνηέιεζαλ βαζηιηθά θέληξα, από έιιεηςε αξραηνινγηθήο νξαηόηεηαο. Από ην 2006 ην 

Παλεπηζηήκην Κύπξνπ έρεη μεθηλήζεη έλα πξόγξακκα κε ζηόρν ηε ραξηνγξάθεζε ησλ ζέζεσλ κε 

αξραηνινγηθή ζεκαζία ζηελ πεξηνρή ησλ Κνπθιηώλ θαη ηελ αλαζθαθή επηιεγκέλσλ ζέζεσλ γηα 

ηελ θαηαλόεζε ηεο αζηηθήο ηνπνγξαθίαο ηεο ζέζεο ζηνπο νξίδνληεο ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο 

θαη ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ (Iacovou 2008α). 

 

Ο ιόθνο όπνπ αλαπηύρζεθε ε πόιε ηνπ Κνπξίνπ ζηα ειιεληζηηθά θαη ζηα ξσκατθά ρξόληα θαη 

ζηνλ νπνίν εύινγα πηζηεύεηαη όηη βξίζθεηαη ην δηνηθεηηθό θέληξν ηνπ βαζηιείνπ, δηεξεπλήζεθε 

από ην Σκήκα Αξραηνηήησλ κε επηθεθαιήο ην Γήκν Υξήζηνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαζθαθώλ 

δελ έρνπλ αθόκα δεκνζηεπζεί, όκσο ζε πξνθαηαξθηηθέο αλαθνξέο ηνπ αλαζθαθέα αλαθέξεηαη ν 

εληνπηζκόο πειεθεηήο ηνηρνδνκίαο ησλ πξν-ειιεληζηηθώλ ρξόλσλ θάησ από κλεκεηαθά θηίξηα ηεο 
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Διιεληζηηθήο θαη ηεο Ρσκατθήο πεξηόδνπ. Από ηελ άιιε, νη αλαζθαθέο ζην ηεξό ηνπ Απόιισλα 

Τιάηε, πνπ μεθίλεζαλ ην 1935 από ηνλ George McFadden θαη ζπλερίζηεθαλ ηελ πεξίνδν 1978-

1982 από Ακεξηθαλνύο αξραηνιόγνπο κε επηθεθαιήο ηνλ David Soren θαη ηελ Diana Buitron, 

έθεξαλ ζην θσο ζεκαληηθό κέξνο ηνπ ηεξνύ ηεο Κππξναξρατθήο θαη ηεο Κππξνθιαζηθήο 

πεξηόδνπ (Buitron-Oliver 1996). Από ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ε έξεπλα πεδίνπ ζην Κνύξην 

παξακέλεη ζηαηηθή. 

 

Η ηαύηηζε ηεο ζέζεο ηνπ Μαξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο Πόιεσο Υξπζνρνύο ζεσξείηαη 

πιένλ αζθαιήο. Η πεξηνρή δηεξεπλήζεθε πεξηζηαζηαθά από ηε ζνπεδηθή απνζηνιή (Gjerstad et 

al. 1935, 181- 459) θαη από ην Σκήκα Αξραηνηήησλ (Νηθνιάνπ 1964). Από ην 1983 μεθίλεζαλ 

έξεπλεο από ηελ αξραηνινγηθή απνζηνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Princeton, κε επηθεθαιήο ην 

William Childs (Childs 1997). Σα ηειεπηαία ρξόληα άξρηζε λα πξνζεγγίδεηαη ε αζηηθή ηνπνγξαθία 

ηεο αξραίαο πόιεο, κε ηελ αλαθάιπςε ελόο ηεξνύ θαη ελόο κλεκεηαθνύ νηθνδνκήκαηνο ζε έλα 

πιάησκα ζηα αλαηνιηθά ηεο Πόιεσο Υξπζνρνύο (Childs 2003). 

 

Σέινο, ζσζηηθέο αλαζθαθέο πνπ δηεμάγεη ην Σκήκα Αξραηνηήησλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηε 

Λεπθσζία, ζην ιόθν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ (πεξηνρή ΠΑΤΓΤ) πηζηεύεηαη όηη απνθαιύπηνπλ 

κέξνο ηνπ νηθηζκνύ ηεο αξραίαο Λήδξαο (Pilides 2004, 156-8). Οη αλαζθαθέο ζηελ πεξηνρή απηή 

έθεξαλ πξόζθαηα ζην θσο ζεκαληηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πεξίνδν ησλ βαζηιείσλ, όπσο ηνλ 

αξραηόηεξν ζεζαπξό λνκηζκάησλ πνπ βξέζεθε ζην λεζί (Pilides θαη Destrooper-Georgiades 

2008).  

 

3. Η μελέηη ηων πηγών και ηων κειμένων 

 

To 1852 ν δνύθαο Αlbert de Luynes δεκνζίεπζε ην πξώην επηζηεκνληθό έξγν πνπ εμέηαδε ηηο 

θππξηαθέο επηγξαθέο θαη ηα λνκίζκαηα πνπ ήηαλ γλσζηά ηελ πεξίνδν εθείλε. Έθεξε ηνλ ηίηιν 

Numismatique et Inscriptions Cypriotes. O Γάιινο επγελήο είρε κόιηο ηόηε αγνξάζεη έλα ηπραίν 

εύξεκα από ην Ιδάιην, ηελ πεξίθεκε ράιθηλε πηλαθίδα κε ην καθξνζθειέζηεξν ζπιιαβηθό 

ειιεληθό θείκελν πνπ έρεη βξεζεί σο ζήκεξα (Masson 1983, αξ. 217). Σν θππξηαθό ζπιιαβάξην 

κέρξη ηόηε δελ είρε απνθξππηνγξαθεζεί θαη νη απόπεηξεο ηνπ de Luynes λα δηαβάζεη νξηζκέλεο 

ιέμεηο δελ νδήγεζαλ ζε θαλέλα νπζηαζηηθό απνηέιεζκα (Masson 1983, 48). 

 

Η απνθξππηνγξάθεζε ηεο θππξνζπιιαβηθήο γξαθήο, ηνπ εξγαιείνπ κε ην νπνίν θαηαγξαθόηαλ ε 

ειιεληθή, ε βαζηθή γιώζζα πνπ κηινύζαλ νη άλζξσπνη ηνπ λεζηνύ ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ, 
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επηηεύρζεθε ην 1871 (βι. ζηε ζπλέρεηα Μέξνο Γεύηεξν-Κεθάιαην 1.7). Η αλάγλσζε ησλ 

ειιεληθώλ ζπιιαβηθώλ θεηκέλσλ, πνπ απνηεινύλ ην κεγαιύηεξν ζύλνιν επηγξαθώλ πνπ απέδσζε 

ην λεζί ζηελ επνρή ησλ βαζηιείσλ, απνηέιεζε ην θαζνξηζηηθό βήκα γηα ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο 

ζπγγξαθήο ηεο αξραίαο θππξηαθήο ηζηνξίαο. To πξώην νινθιεξσκέλν έξγν πνπ έδσζε γηα πξώηε 

θνξά ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ ήηαλ ην A History of Cyprus ηνπ George 

Hill (1940). Ο Hill βαζίζηεθε ηόζν ζηηο ηζηνξηνγξαθηθέο πεγέο όζν θαη ζηηο θππξηαθέο επηγξαθέο 

γηα λα θαηαγξάςεη ηελ ηζηνξία ησλ θππξηαθώλ βαζηιείσλ.  

 

Σν επόκελν κεγάιν βήκα έγηλε από ηνλ Gjerstad, πνπ αλέιαβε ηε ζύληαμε ηνπ ζπλζεηηθνύ ηόκνπ 

ηεο ζνπεδηθήο απνζηνιήο γηα ηελ Κππξνγεσκεηξηθή, Κππξναξρατθή θαη Κππξνθιαζηθή πεξίνδν 

(Gjerstad 1948). Ο Gjerstad είρε πιένλ ζηε δηάζεζή ηνπ εθηόο από ηηο ηζηνξηνγξαθηθέο πεγέο θαη 

ηηο επηγξαθέο θαη ηα πιηθά ηεθκήξηα πνπ είραλ θέξεη ζην θσο νη αλαζθαθέο ηεο ζνπεδηθήο 

απνζηνιήο. 

 

Σν 1961 ν Olivier Masson εμέδσζε ην κλεκεηαθό έξγν ηνπ Les Inscriptions Chypriotes 

Syllabiques, Recueil Critique et Commenté (δεύηεξε έθδνζε: Masson 1983). Απηόο παξακέλεη ν 

εθηελέζηεξνο θαηάινγνο θππξνζπιιαβηθώλ επηγξαθώλ από όιε ηελ Κύπξν. Πεξηιακβάλεη, εθηόο 

από ηελ πνιύηηκε θηινινγηθή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ, ε νπνία έγηλε από ην κεγαιύηεξν 

επηγξαθνιόγν ηεο θππξηαθήο γξαθήο ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ρώξν θαη 

ηηο ζπλζήθεο εύξεζεο ησλ ελεπίγξαθσλ αληηθεηκέλσλ. Σν 1971, ν άιινο κεγάινο επηγξαθνιόγνο 

ησλ αιθαβεηηθώλ θεηκέλσλ ηνπ λεζηνύ, ν Terence Mitford εμέδσζε ηνλ θαηάινγν ησλ επηγξαθώλ 

ηνπ Κνπξίνπ. Ο θαηάινγνο ησλ επηγξαθώλ πνπ πξνήιζαλ από ηηο αλαζθαθέο ζην Ραληίδη 

(Mitford θαη Masson 1983) θνληά ζηα Κνύθιηα θαη ζηε ζέζε Κνύθιηα-Μαπηζέλλο (Masson θαη 

Mitford 1986) εηνηκάζηεθαλ από ην Mitford θαη ζπκπιεξώζεθαλ κεηά ην ζάλαηό ηνπ από ην 

Masson. Σα πην πάλσ θαιύπηνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ θππξνζπιιαβηθώλ επηγξαθώλ πνπ 

βξέζεθαλ ζην λεζί. ηα νξόζεκα ηεο κειέηεο ηεο θππξηαθήο γξαθήο θαη δηαιέθηνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε έθδνζε ηνπ ιεμηθνύ ησλ θππξνζπιιαβηθώλ επηγξαθώλ από ηνλ Markus 

Egetmeyer (1992).  

 

Μεηά ην Hill, ν πξώηνο πνπ αλαλέσζε ηελ θππξηαθή ηζηνξηνγξαθία δίλνληαο λέα πλνή ζηελ 

έξεπλα ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ, ήηαλ ν Πέηξνο ηπιηαλνύ. ην έξγν ηνπ “The Age of the 

Kingdoms” (1989) ρξεζηκνπνίεζε σο εξγαιεία ηόζν ηηο ηζηνξηνγξαθηθέο πεγέο όζν θαη ηηο 

θππξηαθέο επηγξαθέο θαη λνκίζκαηα γηα λα πξνζεγγίζεη ηελ Κππξναξρατθή θαη ηελ 
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Κππξνθιαζηθή πεξίνδν. Απνηειεί κέρξη ζήκεξα ην αμεπέξαζην εγρεηξίδην πνιηηηθήο ηζηνξίαο ηεο 

επνρήο ησλ βαζηιείσλ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΑΝΑΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ/ΠΟΛΙΣΔΙΑΚΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΣΗ 

ΔΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ 

 

Σηο πόιεηο ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, ζε αληίζεζε κε ηηο αξραίεο πόιεηο-βαζίιεηα ηηο νπνίεο 

γλσξίδνπκε κε ην όλνκά ηνπο, ηηο νλνκάδνπκε ζε ζρέζε κε γεηηνληθά ρσξηά θαη ηνπσλύκηα. Γελ 

απνθιείεηαη όκσο, θάπνηεο από απηέο λα είραλ ην ίδην όλνκα κε ηηο δηαδόρνπο ηνπο ηεο Δπνρήο 

ηνπ ηδήξνπ. Απηό κάιηζηα πξνθύπηεη άκεζα αλ απνδερηνύκε ηελ αλάγλσζε ησλ νλνκάησλ πνπ 

πξόηεηλαλ νξηζκέλνη αηγππηηνιόγνη ζηηο επηγξαθέο ηνπ Ρακζή Γ΄, ηνπ πξώηκνπ 12
νπ

 αηώλα, ζην 

αηγππηηαθό ηεξό ζην Medinet Habu, ηα νπνία ζπκίδνπλ νλόκαηα θππξηαθώλ ζέζεσλ ηεο Δπνρήο 

ηνπ ηδήξνπ (Snodgrass 1994, 169. Βι. θαη ζηε ζπλέρεηα Μέξνο Πέκπην-Κεθάιαην 4.3). 

 

Πξηλ από ηελ αλαθάιπςε ηεο Έγθσκεο, ν πνιηηηζκόο ηεο θππξηαθήο Υαιθνθξαηίαο ήηαλ γλσζηόο 

από αλαζθαθέο ηάθσλ. Η ίδηα ε Έγθσκε ήηαλ γλσζηή σο ζέζε ελόο εθηεηακέλνπ θαη πινύζηνπ 

λεθξνηαθείνπ ήδε από ηηο αλαζθαθέο ηεο απνζηνιήο ηνπ Βξεηαληθνύ Μνπζείνπ (Murray et al. 

1900). Η ζνπεδηθή απνζηνιή πξνζέζεζε αθόκε 20 ηάθνπο ζην αλεζθακκέλν πιηθό. Μόλν όηαλ 

αλέιαβε ηελ έξεπλα ζηελ πεξηνρή ν Claude Schaeffer, αλαζθαθέαο ηεο Οπγθαξίη (Ras Shamra), 

ηνπ ζεκαληηθνύ αζηηθνύ θέληξνπ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ ζηε βόξεηα αθηή ηεο πξίαο, δηαθάλεθε 

όηη ηα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα πνπ αλαθαιύπηνληαλ ζηελ ίδηα πεξηνρή κε ηνπο ηάθνπο δελ 

αλήθαλ ζηελ ύζηεξε αξραηόηεηα αιιά ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ. Η γαιιηθή απνζηνιή ζπλέρηζε 

ηελ έξεπλα ζηελ Έγθσκε κέρξη ην 1972 (βι. Courtois, Lagarce θαη Lagarce 1986). Μηα δεύηεξε, 

θππξηαθή απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ, κε επηθεθαιήο ην Γίθαην, εξγάζηεθε ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο γηα κηα δεθαεηία, από ην 1948 κέρξη ην 1958 (Dikaios 1969-71). Οη 

ζπληνληζκέλεο έξεπλεο ησλ δύν απνζηνιώλ απνθάιπςαλ κεγάιν κέξνο ηνπ νηθηζκνύ, εληόο ηνπ 

νπνίνπ βξίζθνληαλ θηίξηα κε πειεθεηή ηνηρνδνκία θαζώο θαη πινύζηεο ηαθέο κε πιήζνο 

εηζεγκέλσλ αληηθεηκέλσλ, πνπ πεξηβαιιόηαλ από έλα «θπθιώπεην» ηείρνο· ε έξεπλα γηα πξώηε 

θνξά απνθηνύζε ηελ εηθόλα ελόο θππξηαθνύ αζηηθνύ θέληξνπ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ. 

 

Πινύζηα άζηεα ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο ήξζαλ ζην θσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο σο 

απνηέιεζκα νξγαλσκέλσλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ από θππξηαθέο θαη μέλεο απνζηνιέο. ην 

Κίηην ε αλαζθαθή ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ ππό ηνλ Καξαγηώξγε, από ηε δεθαεηία ηνπ 1960 
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κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980, απνθάιπςε ηκήκα ηεο βόξεηαο ζπλνηθίαο ηεο πόιεο, πνπ θαίλεηαη όηη 

πεξηθιεηόηαλ κε θπθιώπεην ηείρνο. ηελ ίδηα πεξηνρή αλαζθάθεθαλ νη κλεκεηαθνί λανί ηνπ 

Κηηίνπ θαη κεξηθέο πινύζηεο ηαθέο (Karageorghis θαη Demas 1985). Πνιύ θνληά ζην Κίηην, ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ηεκέλνπο Υαιά νπιηάλ ζηελ Αιπθή ηεο Λάξλαθαο, αλαζθάθεθε κεηαμύ 1971-1983 

έλα δεύηεξν αζηηθό θέληξν ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, από κηα ζνπεδηθή απνζηνιή, κε 

επηθεθαιήο ηνλ Paul Åström (Åström 1996).  

 

ηε λόηηα αθηή ηξεηο ζέζεηο ζηηο θνηιάδεο ησλ πνηακώλ ηνπ Μαξσληνύ, ηνπ Βαζηιηθνύ θαη ηνπ 

Κνύξξε αλαζθάθεθαλ θαηά ηηο δεθαεηίεο 1980-1990. Πξόθεηηαη αληίζηνηρα γηα ηηο ζέζεηο 

Μαξώλη-Βούπνερ (Cadogan 1996), Καιαβαζόο-Άγιορ Γημήηπιορ (South 1996) θαη Άιαζζα-

Παλιοηαβέπνα (Hadjisavvas 2000). Οη αλαζθαθέο έδεημαλ όηη θαη ζηηο ηξεηο ζέζεηο εκθαλίζηεθαλ 

θαηά ηελ πξνρσξεκέλε Ύζηεξε Υαιθνθξαηία κλεκεηαθά νηθνδνκήκαηα, ηα νπνία καο επηηξέπνπλ 

λα εξκελεύζνπκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο σο πεξηθεξεηαθά δηνηθεηηθά θέληξα. Γηα ηελ 

Καιαβαζό θαη γηα ηελ Άιαζζα, γλσξίδνπκε όηη ηα θηίξηα ήηαλ ελζσκαησκέλα ή θνληά ζε 

νηθηζκνύο κε αζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ δελ πεξηβάιινληαλ όκσο από ηείρε. 

 

ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1930 θαη 1940 ν Ακεξηθαλόο αξραηνιόγνο John Daniel αλέζθαςε έλα νηθηζκό 

ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο ζηελ Δπηζθνπή-Παμπούλα, κηα ζέζε ζηε λόηηα αθηή. Η αλαζθαθή 

ηεο Παμπούλαρ δεκνζηεύηεθε κεηά ην ζάλαην ηνπ Daniel από ηνπο Jack Benson (1972) θαη Saul 

Weinberg (1983). Οξηζκέλεο ζρεηηθά πινύζηεο ηαθέο θαη ε ζέζε ηνπ νηθηζκνύ θνληά ζηε 

ζάιαζζα, νδήγεζαλ ζηελ ππόζεζε όηη ίζσο λα απνηεινύζε έλα από ηα δηνηθεηηθά θέληξα ηεο 

Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο (Knapp 1997, 56). Έλα λέν πξόγξακκα αλαζθαθήο ζηε ζέζε Δπηζθνπή-

Παμπούλα μεθίλεζε ην 2001 από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Cincinatti ππό ηε δηεύζπλζε ηεο Gisela 

Walberg (βι. ARDAC 2001 θαη εμήο). Δπίζεο, από ην 2007, κηα ηηαιηθή αξραηνινγηθή απνζηνιή 

μεθίλεζε επηθαλεηαθέο δηαζθνπήζεηο ζηελ θνηιάδα ηνπ Κνύξξε κε ζηόρν ηε ζθηαγξάθεζε ηεο 

δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο θαηνίθεζεο ζηελ πεξηνρή απηή (Jasink et al. 2008).  

 

ηα Κνύθιηα, ζηε ζέζε όπνπ βξηζθόηαλ ην αζηηθό θέληξν ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ε πξσηεύνπζα ηνπ βαζηιείνπ ηεο Πάθνπ, δύν απνζηνιέο (κηα βξεηαληθή, 1950-55 

θαη κηα ειβεηνγεξκαληθή, 1966-ζήκεξα) εξεύλεζαλ αξηζκό ζέζεσλ. Ωο πξνο ηελ Ύζηεξε 

Υαιθνθξαηία, ε ζεκαληηθόηεξε ζέζε είλαη ην ηεξό, πνπ δηαηεξήζεθε σο ζεκαληηθό θέληξν 

ιαηξείαο κέρξη ην ηέινο ηεο αξραηόηεηαο (Mitford θαη Iliffe 1951· Maier 1975). 
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ηελ Τούμπα ηος Σκούπος, ζηε δπηηθή αθηή θνληά ζηε Μόξθνπ, εληνπίζηεθε θαη αλαζθάθεθε 

κηα εμεηδηθεπκέλε ζέζε παξαγσγήο πιίλζσλ, πίζσλ θαη ιεπηόηερλεο θεξακεηθήο. Σα πνιύηηκα 

αληηθείκελα θαη νη εηζαγσγέο από ην Αηγαίν πνπ βξέζεθαλ ζηνπο ηάθνπο, νδήγεζαλ ζηε 

δεκηνπξγία ηεο πξόηαζεο όηη επξόθεηην γηα ηελ Έγθσκε ηεο δύζεο (Vermeule 1974). Οη 

αλαζθαθέο δηαθόπεθαλ ην 1974. ηε βόξεηα αθηή, ηα πξνγξάκκαηα αλαζθαθήο θαη έξεπλαο πνπ 

είραλ αξρίζεη λα αλαπηύζζνληαη δηαθόπεθαλ ην 1974 θαη ε πεξηνρή παξακέλεη αλεμεξεύλεηε ζε 

ό,ηη αθνξά ζηνλ νξίδνληα ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο. 

 

Όπσο επεζήκαλε ε Ιαθώβνπ, ην γεγνλόο όηη ηα αζηηθά θέληξα ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, κε 

εμαίξεζε ην Κίηην θαη ηελ Παιαίπαθν, εγθαηαιείθζεθαλ ζην ηέινο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ θαη 

επηρώζεθαλ θάησ από ζσξνύο άκκνπ θαη ρώκαηνο, εμεγεί ην πώο απηά δηαζώζεθαλ από 

κεηαγελέζηεξεο επεκβάζεηο θαη επηηξέπεη ηελ αξραηνινγηθή δηεξεύλεζή ηνπο (Iacovou 2002α, 73). 

Παξάιιεια κε ηελ αλαζθαθή, ζε πνιιέο από απηέο ηηο ζέζεηο, δηεμήρζεζαλ έξεπλεο πεδίνπ, κε 

ζηόρν λα δηαθσηηζηεί ε ηνπνγξαθία ηεο επξύηεξήο ηνπο πεξηθέξεηαο θαη λα απαληεζνύλ 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα δίθηπα νηθηζκώλ πνπ εμππεξεηνύζαλ ηελ αζηηθή θαη πεξηθεξεηαθή 

νξγάλσζε ησλ πνιηηεηώλ ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ.  

 

Πξσηνπόξνο ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηελ έξεπλα ππήξμε ν Hector Catling, πνπ δηεμήγαγε 

επηθαλεηαθέο έξεπλεο ζε νιόθιεξν ην λεζί θαη θαηέγξαςε ηηο κέρξη ηόηε γλσζηέο ζέζεηο ηεο 

Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ ηνπ Κιάδνπ Δπηζθνπήζεσλ ηνπ 

Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ (1955-59), πνπ ν ίδηνο ν Catling ίδξπζε, πξώηνο πξόηεηλε ηελ ύπαξμε 

ηξηώλ θαηεγνξηώλ νηθηζκώλ, κε βάζε ηε ζέζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο (Catling 1962). Απηέο νη 

ηδέεο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ εξκελεία ηεο κνξθήο πνπ πήξε ε πξώηε πνιηηεηαθή νξγάλσζε 

ηνπ λεζηνύ ζηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία (βι. Μέξνο Πέκπην). Πξνγξάκκαηα επηθαλεηαθήο 

επηζθόπεζεο κε δηαθνξεηηθνύο ζηόρνπο θαη δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο δηελεξγήζεθαλ από δηάθνξεο 

νκάδεο, εηδηθόηεξα κεηά ην 1974 θαη επνκέλσο αύμεζαλ ζεκαληηθά ηηο γλώζεηο καο γηα ηελ 

ηνπνγξαθία ησλ λόηησλ πεξηνρώλ ηνπ λεζηνύ (βι. άξζξα ζε Iacovou επηκ. 2004). 

 

Δλ θαηαθιείδη, ε έξεπλα κέρξη ζήκεξα αλαγλσξίδεη σο αζηηθά θαη δηνηθεηηθά θέληξα ηεο δεύηεξεο 

ρηιηεηίαο π.Υ. ηελ Έγθσκε, ην Κίηην, ην Υαιά νπιηάλ Σεθθέ, ην Μαξώλη-Βούπνερ, ηελ 

Καιαβαζό-Άγιορ Γημήηπιορ, ηελ Άιαζζα, ηα Κνύθιηα-Παιαίπαθνο θαη ηε Μόξθνπ-Τούμπα ηος 

Σκούπος. Γηα ηελ πξώηε ρηιηεηία π.Υ. σο θεληξηθέο ζέζεηο αλαγλσξίδνληαη ε αιακίλα, ην Κίηην, 

ε Ακαζνύληα, ην Κνύξην, ε Πάθνο, ην Μάξην, νη όινη, ε Λάπεζνο, ην Ιδάιην, νη Υύηξνη, ε 

Λήδξα θαη ε Σακαζζόο. Η παξνύζα εξγαζία πξνηίζεηαη λα εμεηάζεη ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο 
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θαζεκηάο από απηέο ηηο ζέζεηο, κε ζηόρν λα παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ηεο αζηηθήο θαη 

πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο ηνπ λεζηνύ ζε κηα καθξά δηάξθεηα 1400 ρξόλσλ.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΑΡΗ ΣΧΝ «ΚΟΣΔΙΝΧΝ ΑΙΧΝΧΝ»: ΤΝΔΥΔΙΑ, ΑΤΝΔΥΔΙΑ Η 

ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ; 

 

Ο όξνο «θνηεηλνί Αηώλεο» δεκηνπξγήζεθε θαη θαζηεξώζεθε ζηε βηβιηνγξαθία ηεο αηγαηαθήο 

αξραηνινγίαο γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο πξώηνπο αηώλεο ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ. εκαληηθά έξγα 

πνπ εμεηάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν εκθαλίζηεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 (Snodgrass 1971· 

Desborough 1972· Coldstream 1977). Απηό πνπ νδήγεζε ζηνπο «θνηεηλνύο Αηώλεο» ήηαλ ε 

πιήξεο θαηάξξεπζε ηνπ κπθελατθνύ θόζκνπ ζην ηέινο ηνπ 12
νπ 

αηώλα. Υαξαθηεξηζηηθό ηεο 

πεξηόδνπ ησλ «θνηεηλώλ Αηώλσλ» - γηα ηελ νπνία ην αξραηνινγηθό πιηθό ήηαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 

1970 εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν - είλαη νη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ, ε απνπζία ζύλζεησλ 

θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ δνκώλ, ε εμαθάληζε ηεο γξαθήο θαη ε δηαθνπή ησλ ζρέζεσλ κε 

πεξηνρέο εθηόο ηνπ Αηγαίνπ (Βι. Dickinson 2006, Introduction γηα ζύλζεζε απόςεσλ). Η έμνδνο 

από ηνπο «θνηεηλνύο Αηώλεο» είλαη πην δύζθνιν λα νξηζηεί, δηόηη νη πξνηεηλόκελεο ρξνλνινγίεο 

θηλνύληαη από ην ηέινο ηνπ 10
νπ

 κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 8
νπ

 αηώλα (Dickinson 2006, 5). Νεόηεξα 

ζηνηρεία πνπ ήξζαλ ζην θσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, γεκίδνπλ ηνλ αξραηνινγηθό ράξηε ηνπ 

ειιεληθνύ ρώξνπ κε πεξηζζόηεξα δεδνκέλα (Muhly 2003). Ωζηόζν, παξακέλεη ε εληύπσζε όηη ζε 

ζύγθξηζε κε ό,ηη πξνεγήζεθε (ν κπθελατθόο πνιηηηζκόο) θαη ό,ηη αθνινύζεζε (πόιεηο-θξάηε) ε 

πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη από απνπζία ζύλζεηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη 

ζηαζεξώλ πνιηηεηαθώλ δνκώλ (Κνύξνπ 2004). 

 

Όκσο νη «θνηεηλνί Αηώλεο» είλαη έλα θαηλόκελν πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ην Αηγαίν. ηελ 

Αλαηνιή θαλέλαο πνιηηηζκόο δελ βίσζε κηα κεγάιε πεξίνδν ρσξίο αζηηθέο θαη πνιηηεηαθέο δνκέο 

(βι. Μέξνο Σξίην-Κεθάιαην 4). Η θππξνινγηθή έξεπλα απαιιάρηεθε από όξνπο όπσο «θνηεηλνί 

Αηώλεο» ζρεηηθά λσξίο (Karageorghis 1983, 374). Η αλαθάιπςε πινύζησλ ηάθσλ ηεο 

Κππξνγεσκεηξηθήο Ι πεξηόδνπ έδεημαλ, ζύκθσλα κε ηνλ James Muhly (2003, 31) όηη δελ είκαζηε 

ελώπηνλ «θνηεηλώλ Αηώλσλ», αιιά κηαο αιιαγήο ζηελ ηνπνγξαθία θαη ζηνλ ηξόπν δσήο. 

Κππξηαθά ιηκάληα θαίλεηαη όηη είραλ ην ξόιν ηνπ δηακεηαθνκηζηή ζην εκπόξην πνπ ζπλέδεε ην 

Αηγαίν κε ηελ Αλαηνιή θαη Κύπξηνη ηερλίηεο κεηέδηδαλ ηερλνγλσζία (θπξίσο ζηελ επεμεξγαζία 

ησλ κεηάιισλ) ζην Αηγαίν (Coldstream 1998).  
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Έλα από ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ έξεπλα ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ 

ζηελ Κύπξν, είλαη ε κνξθή θαη ν βαζκόο πνιηηηθήο νξγάλσζεο ησλ θνηλνηήησλ ηνπ λεζηνύ. Η 

Κππξνγεσκεηξηθή πεξίνδνο, πνπ αθνινπζεί ηελ Ύζηεξε Κππξηαθή Υαιθνθξαηία - ε νπνία, όπσο 

είδακε πην πάλσ, απνηειεί ηνλ νξίδνληα γέλεζεο ελόο αξηζκνύ πνιηηεηώλ ζην λεζί - θαη 

πξνεγείηαη ηεο Κππξναξρατθήο πεξηόδνπ - θαηά ηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη πόιεηο-βαζίιεηα -, δελ 

πξνζθέξεη μεθάζαξεο θαη απνθαζηζηηθέο ελδείμεηο, όπσο γξαπηά θείκελα ή άιινπ είδνπο 

αξραηνινγηθά ηεθκήξηα, πνπ λα θαηαδεηθλύνπλ όηη θαη ζε απηή ηε θάζε ιεηηνπξγνύζαλ ζύλζεηνη 

πνιηηεηαθνί ζεζκνί. 

 

ηελ ηζηνξηθή ζύλζεζε ηνπ Gjerstad, ην ζέκα ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ηνπ λεζηνύ ζηελ 

Κππξνγεσκεηξηθή πεξίνδν ήηαλ δεπηεξεύνλ θαη έκθαζε δόζεθε ζηε δηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ κε 

ηνλ νπνίν εκθαλίζηεθαλ θαη εθθξάζηεθαλ ζην αξραηνινγηθό πιηθό νη δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο 

(εζληθέο) νκάδεο ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, ε ειιεληθή, ε θνηληθηθή θαη ε εηενθππξηαθή (Gjerstad 

1948, 428-48). ην ηέινο, κόλν, ηεο εμέηαζεο ηεο Κππξνγεσκεηξηθήο πεξηόδνπ ν Gjerstad 

παξνπζίαζε σο δεδνκέλν όηη απηή ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγνύζαλ ζην λεζί νη ίδηεο πνιηηείεο-

βαζίιεηα πνπ ππήξραλ θαη θαηά ηελ Κππξναξρατθή θαη Κππξνθιαζηθή πεξίνδν, κε εμαίξεζε ην 

Κίηην, πνπ εζεσξείην απνηθία ηεο Σύξνπ. Υξεζηκνπνηώληαο ηνπο ηδξπηηθνύο κύζνπο ησλ πόιεσλ 

ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, ππνζηήξημε όηη νη αξηζηνθξαηηθέο/βαζηιηθέο νηθνγέλεηεο απηώλ ησλ 

πνιηηεηώλ ήηαλ απόγνλνη ησλ «Μπθελαίσλ θαηαθηεηώλ» (Mycenaean-Greek conquerers), πνπ 

έθηαζαλ ζην λεζί ζην ηέινο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ θαη νη πεξηθέξεηεο πνπ ηνπο αλήθαλ, ήηαλ ην 

απνηέιεζκα δηακνηξαζκνύ ηνπ λεζηνύ ηελ επνρή ηεο άθημεο ησλ Μπθελαίσλ απνίθσλ ζην λεζί 

(Gjerstad 1948, 445). 

 

Η πξνζέγγηζε απηή δηαηεξήζεθε ζηε βηβιηνγξαθία ηεο Κππξνγεσκεηξηθήο πεξηόδνπ (βι. 

Coldstream 1983, Snodgrass 1988 θαη πην πξόζθαηα Karageorghis 2002α, 115-6). Νεόηεξα 

αξραηνινγηθά δεδνκέλα, όπσο ε αλαθάιπςε νηθηζηηθώλ ζηξσκάησλ ηεο Κππξνγεσκεηξηθήο Ι ζηε 

αιακίλα (Yon 1999α, 17), ην Κίηην (Yon 1999α, 20), ην Ιδάιην (Hadjicosti 1999, 38) θαη ην 

Μάξην (Childs 1997, 39) θαη ηάθσλ ηεο Κππξνγεσκεηξηθήο Ι πεξηόδνπ ζηε αιακίλα, ηα 

Κνύθιηα, ηε Λάπεζν, ην Κνύξην, ηελ Ακαζνύληα, ην Μάξην θαη αιινύ, επηβεβαίσζαλ όηη νη 

πξσηεύνπζεο ησλ θππξηαθώλ βαζηιείσλ είηε είραλ ηδξπζεί ζηελ έλαξμε ηεο Κππξνγεσκεηξηθήο 

πεξηόδνπ (11
νο

-10
νο

 αηώλαο) είηε απνηεινύζαλ ζπλέρεηα (κε κηθξή ή θαζόινπ κεηαθίλεζε) ζέζεσλ 

ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο (Iacovou 1994). Ο Anthony Snodgrass ζύγθξηλε κάιηζηα ηε κηθξή 

δηάξθεηα δσήο ησλ ειιεληθώλ ζέζεσλ ησλ «θνηεηλώλ Αηώλσλ» (1987, 172) κε ηε κεγάιε 

δηάξθεηα ησλ πόιεσλ ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ ζηελ Κύπξν θαη παξαηήξεζε όηη, ν πνιηηηθόο 
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ράξηεο ηεο Διιάδαο ζηελ πεξίνδν ησλ πόιεσλ-θξαηώλ είλαη πνιύ δηαθνξεηηθόο ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξίνδν ησλ κπθελατθώλ αλαθηνξηθώλ πνιηηεηώλ. Αληίζεηα ζηελ Κύπξν, πνιιά από ηα κεγάια 

θέληξα ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο παπέμειναν κεγάια θέληξα θαη ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ θαη 

εθεί όπνπ ππήξμαλ κεηαθηλήζεηο, απηέο ήηαλ κηθξήο θιίκαθαο (Snodgrass 1988, 110). 

 

Παξά ηηο δηαπηζηώζεηο απηέο, ν David Rupp, επηθεθαιήο ηεο νκάδαο ηνπ Canadian Palaepaphos 

Project, πνπ δηελήξγεζε επηθαλεηαθέο έξεπλεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Κνπθιηώλ, ππνζηήξημε 

όηη ε εκθάληζε ησλ θππξηαθώλ βαζηιείσλ είλαη θαηλόκελν πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηνλ 8
ν
 αηώλα 

π.Υ. (Rupp 1987· 1989). ύκθσλα κε ηνλ Rupp, ε νξγάλσζε ησλ θνηλνηήησλ ηνπ λεζηνύ ζηελ 

Κππξνγεσκεηξηθή πεξίνδν δελ μεπέξαζε ην επίπεδν ηεο αξρεγηθήο θνηλσλίαο (Rupp 1998, 215). 

Απηόο ν ηύπνο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο, πνπ έρεη ιηγόηεξν ζύλζεηε κνξθή από ηνλ ηύπν ηνπ 

πξώηκνπ θξάηνπο (βι. Renfrew θαη Bahn 1991, 181), θαηά ηνλ ίδην, πεξηγξάθεη θαιύηεξα ην είδνο 

πνιηηηθήο νξγάλσζεο ηνπ λεζηνύ πξηλ από ηελ Κππξναξρατθή πεξίνδν. ηνλ νξηζκό πνπ πηνζεηεί 

ν Rupp ζρεηηθά κε ηελ αξρεγηθή θνηλσλία, ηνλίδνληαη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ζπγθεληξσηηθή 

ιεηηνπξγία ζε θνηλσληθό θαη πνιηηηθό επίπεδν· θνηλόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ζρέζεηο νηθνλνκηθήο 

εμάξηεζεο· μεθάζαξεο θνηλσληθέο ηεξαξρίεο κε εκθαλείο δηαθνξέο νηθνλνκηθνύ θαη θνηλσληθνύ 

θαζεζηώηνο κεηαμύ ησλ αλώηεξσλ θαη θαηώηεξσλ ηάμεσλ, πνπ εθδειώλνληαη θαη δηαηεξνύληαη 

κέζα από ηελ επηδεηθηηθή θαηαλάισζε πνιπηειώλ αγαζώλ από ηνπο αξρεγνύο θαη ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο· αλάπηπμε κηαο γξαθεηνθξαηηθήο δηνίθεζεο πνπ πεξηβάιιεη ηνλ αξρεγό· θαη ζε γεληθέο 

γξακκέο νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε βάζε κηαο νινθιεξσκέλεο ηεξαξρίαο (Rupp 1998, 215 

θαη ζεκ. 91). 

 

Όπσο είδακε ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, νη έλλνηεο ηεο αξρεγηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ πξώηκνπ 

θξάηνπο δηακνξθώζεθαλ από αλζξσπνιόγνπο-αξραηνιόγνπο γηα λα πεξηγξάςνπλ θνηλσλίεο κε 

ζύλζεηε νξγάλσζε (βι. ζύλνςε ζε Renfrew θαη Bahn 2001, 180-2). Οη κεηαμύ ηνπο δηαθνξέο 

είλαη πεξηζζόηεξν ζέκα εξκελείαο θαη νπηηθήο. Η πξνζπάζεηα λα νξηζηεί αλ ε πνιηηεηαθή 

νξγάλσζε ηεο Κππξνγεσκεηξηθήο πεξηόδνπ - κηαο πεξηόδνπ κε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε 

αξραηνινγηθή νξαηόηεηα - ηαηξηάδεη θαιύηεξα ζηνλ νξηζκό ηεο αξρεγηθήο θνηλσλίαο ή ηνπ 

πξώηκνπ θξάηνπο είλαη κηα πξνζπάζεηα πνπ δελ νδεγεί πνπζελά. Από ηελ άιιε, ην πην ζεκαληηθό 

ζηνηρείν από ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Rupp, πνπ έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο ζηε δηακόξθσζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο γύξσ από ηα θππξηαθά βαζίιεηα, είλαη όηη απηά είραλ σο πξόηππν ην πνιηηεηαθό 

ζύζηεκα ησλ πόιεσλ-θξαηώλ ηεο θνηληθηθήο αθηήο θαη όηη δηακνξθώζεθαλ κέζα από δηαδηθαζίεο 

πνπ ππξνδνηήζεθαλ εμαηηίαο ηεο ελζσκάησζεο ηεο Κύπξνπ ζηελ αζζπξηαθή νηθνλνκηθή ζθαίξα. 

Σν πξόηππν, ζύκθσλα κε ην Rupp, κεηαθέξζεθε ζην λεζί κέζσ απνίθσλ πνπ θαηνίθεζαλ ην 
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Κίηην θαη δεκηνύξγεζαλ κηα λέα θνηληθηθή πόιε ζηα θαηάινηπα ηνπ άζηεσο ηεο Ύζηεξεο 

Υαιθνθξαηίαο. 

 

Γύν ζπλέδξηα πνπ έγηλαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 έθεξαλ γηα πξώηε θνξά καδί ηνπο αλαζθαθείο 

ησλ πξσηνγελώλ ζέζεσλ ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ. Σν πξώην έγηλε ην 1995 ζην San Diego ζηελ 

Ακεξηθή (Buitron-Oliver θαη Herscher επηκ. 1997) θαη ην δεύηεξν ηξία ρξόληα κεηά, ζηε 

Λεπθσζία (Iacovou θαη Michaelides επηκ. 1999). ηηο αλαθνηλώζεηο δηαθάλεθε όηη ε επηκνλή 

ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ηδξπηηθνύ νξίδνληα ησλ ζέζεσλ απηώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζηξώκαηα ηεο 

πξώηκεο Κππξνγεσκεηξηθήο πεξηόδνπ ή αθόκα θαη ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο. Οξηζκέλνη 

εξεπλεηέο παξνπζίαζαλ ζηνηρεία πνπ νη ίδηνη ζεσξνύλ σο πιηθά θαηάινηπα αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ 

ζηνλ νξίδνληα ηεο Κππξνγεσκεηξηθήο πεξηόδνπ, όπσο ε ύπαξμε ηείρνπο θαη θνηλνηηθώλ ηεξώλ θαη 

ν δηαρσξηζκόο ησλ ρώξσλ ηνπ νηθηζκνύ από ην ρώξν ηνπ λεθξνηαθείνπ (Yon 1999, 18). 

Αμηνινγώληαο ηα δύν απηά ζπλέδξηα, κπνξνύκε λα πνύκε όηη γηα λα πξνζεγγηζηεί κε αθξίβεηα ν 

Κππξνγεσκεηξηθόο νξίδνληαο είλαη ζεκαληηθό λα απνθεύγνληαη γεληθεύζεηο θαη επηβάιιεηαη λα 

εμεηαζηνύλ νη μερσξηζηέο ηζηνξίεο ησλ αζηηθώλ ζέζεσλ ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ θαη θπξίσο ε 

ζρέζε ηνπο κε ηηο πξνεγνύκελεο αζηηθέο ζέζεηο ηεο Ύζηεξεο Κππξηαθήο Υαιθνθξαηίαο αλά 

πεξηθέξεηα. 

 

Η Ιαθώβνπ ηνλίδεη ζπζηεκαηηθά ζε ζεηξά άξζξσλ ηεο ηα ηειεπηαία ρξόληα (βι. βηβιηνγξαθία, πην 

πξόζθαηα Iacovou 2008β), ηελ αλάγθε γηα δηαρξνληθή εμέηαζε ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ηεο 

Κύπξνπ από ηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία κέρξη ηελ θαηάιπζε ησλ βαζηιείσλ, ππνζηεξίδνληαο όηη ε 

εμέηαζε ηνπ αξραηνινγηθνύ πιηθνύ θαη ηνπ ηεθκεξίνπ ησλ γισζζώλ θαη ησλ γξαθώλ ηνπ λεζηνύ 

καξηπξά όηη ελδνγελείο εμειίμεηο θαζόξηζαλ ηε κνξθή πνπ πήξε ε πνιηηεηαθή νξγάλσζε ηεο 

Κύπξνπ ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ. ύκθσλα κε ηελ Ιαθώβνπ, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θιεξνδνηήζεθαλ από ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ, κε πξνεμάξρνπζα ηελ 

ηάζε γηα θαηάηκεζε ζε έλα αξηζκό πνιηηεηώλ θαη ηελ απόξξηςε ηεο ελνπνίεζεο θαη ηεο ππαγσγήο 

ζε έλα πξσηνγελέο θέληξν. 

 

Η παξνύζα εξγαζία επηρεηξεί γηα πξώηε θνξά ηε ζπλνιηθή αξραηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ δύν 

νξηδόλησλ θαηά ηνπο νπνίνπο θαηαγξάθνληαη ηεθκήξηα ύπαξμεο ζύλζεησλ πνιηηεηαθώλ δνκώλ 

(ηεο Ύζηεξεο Κππξηαθήο Υαιθνθξαηίαο θαη ηεο Κππξναξρατθήο-Κππξνθιαζηθήο πεξηόδνπ) αιιά 

θαη ηνπ ελδηάκεζνπ νξίδνληα, ηεο Κππξνγεσκεηξηθήο πεξηόδνπ. Η θαηά πεξηθέξεηεο εμέηαζε ηνπ 

αξραηνινγηθνύ πιηθνύ απνηειεί ην βαζηθό άμνλα πξνζέγγηζεο, κε ζηόρν λα δηαγλσζηνύλ δίθηπα 

ηεξαξρεκέλσλ νηθηζκώλ θαη ζπλεπώο πνιηηεηαθώλ δνκώλ.  
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

ΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΑ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Only archaeology has the ability to examine the full chronological development of 

cities and states… The formation of cities and states is embedded in long political 

and economic sequences where textual data provide clarification of only discrete, 

limited zones in time and space (Stoddart 1999, 908-9). 

 

Η πξνζέγγηζε απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη πξσηίζησο αξραηνινγηθή. ηφρνο είλαη ε ζπλνιηθή 

εμέηαζε ηνπ αξραηνινγηθνχ πιηθνχ πνπ κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηε κνξθή πνπ πήξε ε 

πνιηηεηαθή νξγάλσζε ηνπ λεζηνχ απφ ηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία κέρξη ην ηέινο ησλ θππξηαθψλ 

βαζηιείσλ. Δηδηθφηεξα δίλεηαη έκθαζε ζηελ εμέηαζε εθείλσλ ησλ θαηεγνξηψλ αξραηνινγηθνχ 

πιηθνχ, πνπ απνηεινχλ ηεθκήξηα θαη κέζα έθθξαζεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ηζρχνο. Οη 

θαηεγνξίεο απηέο είλαη: 

 

1. Μνημειακή αρτιηεκηονική  

 

Η χπαξμε νηθνδνκηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλέγεξζε κλεκεηαθψλ θηηξίσλ πξνυπνζέηεη ηε 

δπλαηφηεηα νξγάλσζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη επέλδπζεο ρξφλνπ θαη πινχηνπ (Pollock 1999, 

175). Σφζν ζηνλ νξίδνληα ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο φζν θαη ζηνλ νξίδνληα ηεο Δπνρήο ηνπ 

ηδήξνπ, ε εθηελήο ρξήζε πειεθεηψλ ιίζσλ ζε έλα νηθνδφκεκα ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ηεθκήξην 

γηα ηελ ηαχηηζή ηνπ κε δεκφζην δηνηθεηηθφ θηίξην, επνκέλσο απνηειεί έλδεημε γηα ηελ χπαξμε 

ζχλζεησλ θνηλσληθψλ δνκψλ (Knapp 1997, 57· Petit 2001). Η ρξήζε πειεθεηψλ ιίζσλ κε 

αλαζχξσζε ζηηο θππξηαθέο πφιεηο ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο νδήγεζε ηνλ Boardman ζηελ 

ππφζεζε φηη εδψ μεθίλεζε απηή ε ηερληθή πνπ πηνζέηεζαλ αξγφηεξα νη ειιεληθέο πφιεηο ηεο 

Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ (Boardman 2000, 26, παξαπνκπή απφ Petit 2004, 180). Σν βέβαην είλαη φηη ε 

παξάδνζε απηή ζα θιεξνδνηεζεί ζηηο θππξηαθέο πφιεηο-βαζίιεηα. 
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ηε βηβιηνγξαθία ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, ηα θηίξηα πνπ μερσξίδνπλ απφ ηηο απιέο νηθίεο 

ιφγσ κεγέζνπο θαη ιφγσ εθηεηακέλεο ρξήζεο ηζνδνκηθήο ηνηρνπνηίαο νλνκάδνληαη δηνηθεηηθά 

θέληξα (βι. άξζξα ζην Åström θαη Herscher επηκ. 1996). ηε βηβιηνγξαθία ηεο Δπνρήο ηνπ 

ηδήξνπ νλνκάδνληαη αλάθηνξα (palaces, palais, βι. Maier 1989β) αλ θαη θακηά θνξά ζπλαληάηαη 

θαη πάιη ν φξνο δηνηθεηηθφ θέληξν (π.ρ. Hadjicosti 1997). Όπσο έδεημαλ κειέηεο ζρεηηθά κε ηα 

αλάθηνξα ζηνλ αξραίν θφζκν, δελ κπνξεί λα ππάξμεη έλαο θνηλφο νξηζκφο ζρεηηθά κε ηε κνξθή 

θαη θπξίσο ην ξφιν ηνπο ζηηο αξραίεο θνηλσλίεο. Δθηφο απφ έδξεο εγεκφλσλ/αξρεγψλ 

ιεηηνπξγνχζαλ θαη σο πνιηηεηαθά θαη νηθνλνκηθά θέληξα θαη ζηήξηδαλ ηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηεηαθή δνκή κηαο πνιηηείαο (βι. Smith 2009, 5). Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηελ παξνχζα εξγαζία 

είλαη λα εληνπηζηνχλ ηα δηνηθεηηθά θηίξηα ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο θαη ηεο Δπνρήο ηνπ 

ηδήξνπ πξσηίζησο σο ηεθκήξηα πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο θαη δεπηεξεπφλησο σο ρψξνη θαηνηθίαο 

ησλ εθάζηνηε θαη θαηά ηφπνπο εγεκνληθψλ νηθνγελεηψλ.  

 

2. Λαηρεσηική αρτιηεκηονική  

 

Γηαρξνληθά ζηελ αξραία θππξηαθή ηζηνξία ε ηνπνγξαθία ησλ ηεξψλ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ην 

εθάζηνηε νηθνλνκηθφ θαη πνιηηεηαθφ κνληέιν θαη λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ αζηηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ ππνδνκψλ (Webb 1999, 294). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ηα κλεκεηαθά ηεξά 

απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα, πνπ ζέιεη ηφζν ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ φζν θαη ζηελ 

Δπνρή ηνπ ηδήξνπ αλνηρηά ηεκέλε κε πεξίβνινπο θαη κηθξνχο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο. 

Μλεκεηαθά, σζηφζν, κπνξεί λα είλαη νξηζκέλα θηηζηά ζηνηρεία, φπσο βσκνί, θηνλφθξαλα, εμέδξεο 

θ.ά. (Webb 1999). Οη πνιχ πεξηνξηζκέλεο (ιηγφηεξεο απφ 40) ζέζεηο ηεξψλ ηεο Ύζηεξεο 

Κππξηαθήο Υαιθνθξαηίαο, πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ηφζν ζηα αζηηθά θέληξα φζν θαη ζε 

εμσαζηηθέο πεξηνρέο, θαίλεηαη φηη ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ππφ δηακφξθσζε πνιηηεηψλ 

γηα νηθνλνκηθή θαη πνιηηεηαθή εδξαίσζε (Webb 1999 ζπνξαδηθά). Tα κνλαδηθά κλεκεηαθά 

ηεκέλε ησλ Κνπθιηψλ θαη ηνπ Κηηίνπ, πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο Κξίζεο (12
νο

 αηψλαο 

π.Υ.), δειψλνπλ αλάδεημε ηζρπξήο θεληξηθήο εμνπζίαο ζε κηα επνρή πνπ ηα πνιηηεηαθά 

θαζεζηψηα ησλ θξαηψλ ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαηαξξένπλ (Iacovou 2008β, 637).  

 

ηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ, εμαηηίαο ηεο κλεκεηαθφηεηάο ηνπο θαη ηεο ζπλέρεηαο ζηελ αζηηθή δνκή 

ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, ηα δχν απηά ηεκέλε, ησλ Κνπθιηψλ θαη ηνπ Κηηίνπ, δηαηεξνχληαη. Οχηε, 

φκσο, ζηελ πξψηε ρηιηεηία, ε κλεκεηαθή ιαηξεπηηθή αξρηηεθηνληθή δελ γίλεηαη θαλφλαο. Αληίζεηα 

βιέπνπκε λα ηζρχεη ε παξάδνζε ησλ αλνηρηψλ, κηθξψλ, κε κλεκεηαθψλ ηεκελψλ (βι. π.ρ. Fourrier 

θαη Hermary 2006 γηα ηεξφ ζηελ αθξφπνιε ηεο Ακαζνχληαο). Απφ ην ηέινο ηεο 
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Κππξνγεσκεηξηθήο θαη θαηά ηελ Κππξναξρατθή πεξίνδν, ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ηεξψλ ζε 

ζέζεηο εθηφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ δεκηνπξγεί έλα «γεκάην» ηεξφ ηνπίν (“full sacred landscape”, 

βι. Papantoniou 2008, 111), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εδαθηθή εδξαίσζε ησλ πφιεσλ-βαζηιείσλ 

(Fourrier 2002).  

 

3. Σαθική αρτιηεκηονική και ηαθικά ζύνολα  

 

Σα ηαθηθά ζχλνια είλαη ηεξάζηηαο ζεκαζίαο, θαζψο θαλέλα άιιν απφ ηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο 

δελ παξνπζηάδεη ηέηνηα αδηάιεηπηε ζπλέρεηα ζην αξραηνινγηθφ πιηθφ ηεο πεξηφδνπ πνπ 

εμεηάδνπκε: είλαη ην πην ζπρλφ αξραηνινγηθφ εχξεκα θαη κε αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα απφ φιν ην 

λεζί. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ φηη ν ιαμεπηφο ζαιακνεηδήο ηάθνο απνηειεί ηνλ πην ζπλεζηζκέλν 

ηχπν ηάθνπ ζε νιφθιεξε ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, δειαδή απφ ηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία κέρξη 

ην ηέινο ηεο Κππξνθιαζηθήο πεξηφδνπ. 

 

Ο ιαμεπηφο ζαιακνεηδήο ηάθνο ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε νιφθιεξν ην λεζί θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο (Keswani 2004 ζπνξαδηθά). Η εηθφλα απηή ηζρχεη θαη 

ζηελ Έγθσκε, φπνπ φκσο, εθηφο απφ ηνπο 180 αλεζθακκέλνπο ζαιακνεηδείο ηάθνπο εκθαλίδνληαη 

δέθα θηηζηνί ηάθνη, ηέζζεξεηο (ή πέληε) εθ ησλ νπνίσλ είλαη ζνισηνί (Keswani 2004, 114-15). Οη 

θηηζηνί ηάθνη θαίλεηαη φηη ζα αλήθαλ ζε εμαηξεηηθά πινχζηεο νηθνγέλεηεο ηεο πφιεο (Keswani 

2004, 115). Όκσο, εμίζνπ πινχζηεο ηαθέο παξαηεξνχληαη ζε ιαμεπηνχο ζαιακνεηδείο ηάθνπο ηεο 

πφιεο. πλεπψο, φπσο παξαηήξεζε ε Keswani (2004, 118), ν πινχηνο θαη ε θνηλσληθή ηάμε δελ 

θαζνξίδνληαη κφλν απφ ηε κνξθή ηνπ ηάθνπ αιιά (θαη θπξίσο) απφ ηα θηεξίζκαηα. 

 

ηελ Κππξνγεσκεηξηθή πεξίνδν, θαη πάιη ηα θηεξίζκαηα θαη φρη ε αξρηηεθηνληθή κνξθή ηνπ 

ηάθνπ, απνηεινχλ έλδεημε πινχηνπ ή θηψρηαο ζε έλα ηαθηθφ ζχλνιν. Ωζηφζν, φπσο παξαηήξεζε 

ν Coldstream, ζε κεξηθέο ηαθέο ε απφζεζε πινχζησλ θηεξηζκάησλ ζηνπο ηάθνπο ηεο Πάθνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε κεγάισλ ζαιάκσλ κε καθξείο δξφκνπο ζηνπο ηάθνπο απηνχο 

(Coldstream 1989, 328).  

 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο ηάθνπο ηεο Κππξνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ ζηελ Ακαζνχληα θαίλεηαη φηη ήηαλ 

θηηζηνί· εηδηθά γηα ηνλ ηάθν 21 (πνπ αλαζθάθεθε κεξηθψο) ν Gjerstad πξφηεηλε φηη πηζαλφηαηα 

απνηεινχζε βαζηιηθή ηαθή (Gjerstad et al. 1935, 114-9, 140). ηελ Κππξναξρατθή θπξίσο θαη, ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ, ζηελ Κππξνθιαζηθή πεξίνδν νη θηηζηνί ηάθνη απνηεινχλ αδηακθηζβήηεηα 

ηδηνθηεζία ησλ βαζηιηθψλ νηθνγελεηψλ (Matthäus 2007, 216). Σα επξήκαηα δίλνπλ επαξθή 
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ηεθκεξίσζε ζηε ππφζεζε φηη φ,ηη μεπεξλά ζε κέγεζνο θαη πνηφηεηα ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο 

απνηειεί έξγν κε ζηφρν ηελ επίδεημε ηζρχνο (Trigger 1990). Η επαλεμέηαζε ησλ επξεκάησλ ηνπ 

θηηζηνχ ηάθνπ 12 ηεο Σακαζζνχ απφ ηνλ Matthäus έδεημε φηη παξάγνληεο γηα ηελ απφδνζε απηψλ 

ησλ κλεκείσλ ζε βαζηιηθά πξφζσπα ή νηθνγέλεηεο είλαη: ε χπαξμε κηαο ηαθήο αληί πνιιψλ, ε 

ηαθή ζε ζαξθνθάγν, ν κεγάινο αξηζκφο φπισλ, ε χπαξμε ζθήπηξσλ (mace heads) θαη ηα ζχλεξγα 

πινχζησλ ζπκπνζίσλ φπσο νβεινί θαη θξαηεπηέο, ράιθηλνη ιέβεηεο γηα ηελ αλάκημε θξαζηνχ θαη 

ράιθηλα αγγεία (Matthäus 2007, 216). Αξγπξά θχπειια κε εηθνληζηηθέο παξαζηάζεηο, πνπ θέξνπλ 

βαζηιηθέο επηγξαθέο, είλαη πηζαλφ λα πξνέξρνληαη απφ ηνλ θηηζηφ ηάθν ηνπ Κνπξίνπ (Υξήζηνπ 

1996, 167). ε έλαλ απφ ηνπο θηηζηνχο ηάθνπο ηεο Ακαζνχληαο βξέζεθε ε πεξίθεκε 

«ζαξθνθάγνο ηεο Ακαζνχληαο» κε ηηο εηθνληζηηθέο παξαζηάζεηο θαη πηζαλφηαηα ηε κνξθή ηνπ 

ίδηνπ ηνπ βαζηιηά (Hermary 1981, 74). Δίλαη, επίζεο, πνιχ ζεκαληηθφ φηη νη κνλαδηθέο βαζηιηθέο 

επηγξαθέο πνπ βξέζεθαλ ζε αζθαιέο ηαθηθφ πεξηβάιινλ (Masson 1983, αξ. 16 θαη 17) 

πξνέξρνληαη απφ ην κλεκεηαθφ ηάθν ηεο Πάθνπ κε ην καθξχ θηηζηφ δξφκν (πεξηνρή Κνχθιηα-

Αξθάινπ) (Maier 1992). 

 

4. Ανηικείμενα κύροσς  

 

Η αλάπηπμε ησλ ηερλψλ θαη ε παξαγσγή αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη πςειφ επίπεδν 

εμεηδίθεπζεο θαη θαηάξηηζεο, απνηειεί δείθηε εκθάληζεο ζχλζεησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

δνκψλ (Peregrine 1991). Παξάιιεια, θαη ε εηζαγσγή εμσηηθψλ θαη πνιπηειψλ αληηθεηκέλσλ 

ρσξίο εκθαλή πξαθηηθή αμία απνηειεί έλδεημε χπαξμεο ζε κηα θνηλσλία κηαο αλψηεξεο ηάμεο πνπ 

επηζπκεί λα επηδεηθλχεη ηνλ πινχην θαη ηελ ηζρχ ηεο. Σα αληηθείκελα απηά θαηαθξαηνχληαη απφ 

ηελ άξρνπζα ηάμε κε απνηέιεζκα λα έρνπλ, ζπλήζσο, πεξηνξηζκέλε δηαθίλεζε (Keswani 1993). 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ έξεπλα ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο ε άξρνπζα ηάμε θαζηεξψζεθε 

λα νλνκάδεηαη ειίη (elite) θαη ζηελ έξεπλα ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, απφ ηνλ 8
ν
 αηψλα θαη κεηά 

νλνκάδεηαη κε ηνπο δφθηκνπο αξραίνπο φξνπο βαζηιείο θαη άλαθηεο. 

 

Δίλαη δηαθνξεηηθέο νη θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ θχξνπο πνπ ζε θάζε πνιηηηζκηθή θάζε εθθξάδνπλ 

ηελ ηδενινγία ηεο εθάζηνηε άξρνπζαο ηάμεο. ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, αλαπηχρζεθε ε 

ηέρλε ηεο επεμεξγαζίαο πνιπηειψλ πιψλ, πνπ ηηο πιείζηεο θνξέο ήηαλ εηζεγκέλα, γηα ηελ 

θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ φπσο είλαη ηα κεηαιιηθά ζθεχε, ηα ρξπζά θνζκήκαηα, ηα αληηθείκελα 

απφ ειεθαληφδνλην, ηα ηξηπνδηθά ζηεξίγκαηα θαη νη ράιθηλνη ππνζηάηεο (Steel 2004, 165). 

Φνξείο ηεο ηδενινγίαο ηεο άξρνπζαο ηάμεο ήηαλ επίζεο εηζεγκέλα θαη εμσηηθά αληηθείκελα απφ 
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ηελ Αλαηνιή θαη ε κπθελατθή θεξακεηθή (Van Wijngaarden 2002, 191) θαη εηδηθφηεξα νη 

εηθνληζηηθνί θξαηήξεο (Steel 1998). 

 

ηελ Κππξνγεσκεηξηθή πεξίνδν ε ζπγθέληξσζε ράιθηλσλ αγγείσλ θαη ζηδεξέλησλ αληηθεηκέλσλ, 

ηα θνζκήκαηα απφ πνιχηηκεο πξψηεο χιεο θαη ε εηζεγκέλε θεξακεηθή ζε ηάθνπο απνηεινχλ 

έλδεημε φηη απηνί αλήθνπλ ζε αλζξψπνπο ηεο άξρνπζαο ηάμεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ (Yon 1971· 

Coldstream 1989). Πξέπεη λα ζεκεησζεί, πάλησο, φηη θαηά ηελ Κππξνγεσκεηξηθή πεξίνδν είλαη 

κηθξφηεξνο ν βαζκφο εμεηδίθεπζεο θαη κηθξφηεξν ην εχξνο ησλ αληηθεηκέλσλ πνιπηειείαο πνπ 

αλεπξίζθνληαη. 

 

ηελ Κππξναξρατθή θαη Κππξνθιαζηθή πεξίνδν αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθθξαζε ηεο 

βαζηιηθήο ηδενινγίαο είλαη ηα ράιθηλα θαη αξγπξά (θαη ζπαληφηεξα ρξπζά) θχπειια κε 

εηθνληζηηθέο παξαζηάζεηο θαη ελίνηε κε βαζηιηθέο επηγξαθέο (Gjerstad 1946α· Markoe 1985). Απφ 

ηα 22 γλσζηά θχπειια πνπ βξέζεθαλ ζηελ Κχπξν, κφλν πέληε έρνπλ επηβεβαησκέλε θαη αζθαιή 

πξνέιεπζε: απφ απηά, ηα ηέζζεξα βξέζεθαλ κέζα ζε θηηζηνχο ηάθνπο ηεο αιακίλαο, ηεο 

Ακαζνχληαο θαη ηεο Σακαζζνχ. Οθηψ θχπειια αλήθνπλ ζην «ζεζαπξφ ηνπ Κνπξίνπ» ηνπ 

Cesnola (βι. Masson 1984α θαη 1984β). Οξηζκέλα απφ ηα αληηθείκελα πνπ αλήθνπλ ζην 

αλνκνηνγελέο απηφ ζχλνιν, θαίλεηαη φηη πξνέξρνληαη απφ θηηζηφ ηάθν ζην Κνχξην (Υξήζηνπ 

1996, 167). Σέινο, δχν αξγπξά θχπειια βξέζεθαλ ην 19
ν
 αηψλα ζην ιφθν Ακπειιεξή, ηελ 

αθξφπνιε ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Ιδαιίνπ. Δίλαη εκθαλέο ινηπφλ, φηη ηα θχπειια απηά ζρεηίδνληαη 

ζηελά κε ηε βαζηιηθή ηδενινγία (Markoe 1985, 75).  

 

5. θραγίδες και ζθραγίζμαηα  

 

Οη ζθξαγίδεο θαη ηα ζθξαγίζκαηα απνηεινχλ κηα θαηεγνξία αξραηνινγηθνχ πιηθνχ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο θαη κε ηε δηνίθεζε (Webb 1992). Δηζεγκέλεο ζθξαγίδεο 

εκθαλίδνληαη ζπνξαδηθά ζην ηέινο ηεο Μέζεο Κππξηαθήο Υαιθνθξαηίαο αιιά ε θαηαζθεπή ηνπο 

ζηελ Κχπξν δελ αξρίδεη πξηλ απφ ηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία, θπξίσο κε ηε κνξθή 

ζθξαγηδνθπιίλδξσλ (Webb 2002, 114). θξαγίδεο βξέζεθαλ ζε ιαηξεπηηθφ θαη ηαθηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ζε νηθηζκνχο. Απνηεινχζαλ αλαζήκαηα, πξνζσπηθά αληηθείκελα θαη εξγαιεία ηεο 

δηνίθεζεο (Smith 2002, 10).  

 

Πξφβιεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία ηα ζθξαγίζκαηα ζρεδφλ 

απνπζηάδνπλ (Smith 2002, 10). Παξφια ηαχηα, νξηζκέλεο ζθξαγίδεο είραλ φλησο ζθξαγηζηηθή 
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ρξήζε θαη απηφ καξηπξείηαη απφ ην γεγνλφο φηη θέξνπλ ζχκβνια ηεο Κππξνκηλσηθήο γξαθήο πνπ 

δηαβάδνληαη κφλν φηαλ απνηππσζνχλ (Smith 1994· 2002, 10). Σα κεκνλσκέλα ζθξαγίζκαηα πνπ 

ζψδνληαη, βξίζθνληαη ζε αγγεία. Πξφθεηηαη γηα απνηππψζεηο θπιηλδξηθψλ ζθξαγίδσλ, πνπ 

βξίζθνληαη θπξίσο ζηνλ ψκν, ζην ρείινο ή ζηε ιαβή κεγάισλ απνζεθεπηηθψλ αγγείσλ ηνπ 13
νπ

 

αηψλα (Webb 1992, 114-15). Απηά πηζηεχεηαη φηη ζρεηίδνληαλ κε ηελ απνζήθεπζε 

πιενλαζκαηηθψλ πξντφλησλ γηα ηηο αλάγθεο κηαο πεξηθέξεηαο (Webb 2002, 131). χκθσλα κε ηε 

Webb, πνπ κειέηεζε δηεμνδηθά ηηο ζθξαγίδεο ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, απηέο παξάγνληαλ ζε 

εξγαζηήξηα πνπ ειέγρνληαλ απφ ηελ άξρνπζα ηάμε. Δίραλ πεξηνξηζκέλε δηαθίλεζε θαη 

εμππεξεηνχζαλ ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε δηνίθεζε. Ήηαλ επίζεο θνξείο κηαο 

εηθνλνγξαθίαο, πνπ απνζθνπνχζε ζηε λνκηκνπνίεζε θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, 

κε άιια ιφγηα ζηελ εδξαίσζε ηεο κνξθήο πνπ είρε ιάβεη ε πνιηηεηαθή νξγάλσζε θάζε 

πεξηθέξεηαο (Webb 2002, 112).  

 

Οη ιηγνζηέο ζθξαγίδεο πνπ ζψδνληαη απφ ηελ Κππξνγεσκεηξηθή πεξίνδν, βξέζεθαλ ζε ηάθνπο 

θαη είλαη πηζαλφ λα απνηεινχλ θεηκήιηα απφ ηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία (Reyes 2002, 218). 

Απνηεινχζαλ κάιινλ πξνζσπηθά αληηθείκελα θαη δελ θαίλεηαη λα είραλ ζθξαγηζηηθή ή 

αλαζεκαηηθή ζεκαζία. Ωζηφζν, κηα θαηεγνξία ζθξαγίδσλ κε θσληθφ ζρήκα θαίλεηαη φηη 

παξαγφηαλ ζηελ Ακαζνχληα, ζηελ Πάθν θαη ζηε Λάπεζν απφ ηελ Κππξνγεσκεηξηθή Ι θαη εμήο. 

θξαγίδεο ζε κεγάινπο αξηζκνχο θαηαζθεπάδνληαη εθ λένπ ζηελ Κχπξν θαηά ηελ Κππξναξρατθή 

θαη Κππξνθιαζηθή πεξίνδν. Αλήθνπλ ζε πνιπάξηζκεο θαηεγνξίεο ζε φ,ηη αθνξά ζην ζρήκα ηνπο, 

ζην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ ηερλνηξνπία κε ηελ νπνία απνδίδνληαη νη παξαζηάζεηο 

(Reyes 2002, 219). Δίλαη, φκσο, δχζθνιν λα εμεγήζνπκε ηε ρξήζε ηνπο (Smith 2002, 10). 

Φαίλεηαη, πάλησο, φηη ρξεζίκεπαλ θαη ζαλ αλαζήκαηα θαη ζαλ πξνζσπηθά αληηθείκελα. Οξηζκέλα 

γιππηά ηεο Κππξναξρατθήο θαη ηεο Κππξνθιαζηθήο πεξηφδνπ παξηζηάλνπλ κνξθέο πνπ θέξνπλ 

ζθξαγίδεο ζε πεξηδέξαηα, κάιινλ σο θπιαθηά (Reyes 2002, 222). Οξηζκέλεο θέξνπλ ζχληνκεο 

επηγξαθέο ζην θππξηαθφ ζπιιαβάξην κε ην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ζηε γεληθή, γξακκέλν 

αληίζηξνθα, έηζη ψζηε λα δηαβάδεηαη ε απνηχπσζή ηνπ. Απηή ε θαηεγνξία ζθξαγίδσλ ηεο Δπνρήο 

ηνπ ηδήξνπ είλαη πηζαλφ λα ζρεηίδεηαη κε δηνίθεζε θαη εκπφξην (Reyes 2002, 221-2). Σν 

κνλαδηθφ ζχλνιν ζθξαγηζκάησλ πνπ είλαη γλσζηφ κέρξη ζήκεξα θαη αλήθεη ζηελ επνρή ησλ 

βαζηιείσλ, πξνέξρεηαη απφ ην αλάθηνξν ηεο Ακαζνχληαο. Απηφ καξηπξεί ηελ χπαξμε ελφο 

αξρείνπ ζην δηνηθεηηθφ θηίξην ηεο πφιεο (Petit 1991β, 485· Reyes 2002, 223). 
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6. Μεγάλη γλσπηική και κοροπλαζηική  

 

Η παξνχζα εξγαζία ζεσξεί φηη ε κεγάιε γιππηηθή ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδενινγία ησλ βαζηιηθψλ 

δπλαζηεηψλ ηεο Κππξναξρατθήο θαη ηεο Κππξνθιαζηθήο πεξηφδνπ (Satraki 2008). Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ ζηεξίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε φηη ηα πξψηα κλεκεηαθά αγάικαηα ζε πειφ θαη 

ιίζν εκθαλίδνληαη ηνλ 7
ν
 αηψλα π.Υ., δειαδή ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία 

εκθαλίδνληαη νη αξραηφηεξεο βαζηιηθέο επηγξαθέο ηεο Πάθνπ θαη ηνπ Κνπξίνπ θαη νη κλεκεηαθνί 

θηηζηνί βαζηιηθνί ηάθνη ηεο αιακίλαο. ηελ Κππξναξρατθή πεξίνδν πνιιά κλεκεηαθά αγάικαηα 

θέξνπλ ζχκβνια βαζηιηθήο εμνπζίαο, εκπλεπζκέλα απφ ηε βαζηιηθή εηθνλνγξαθία ηεο Αηγχπηνπ 

(Maier 1989α). Η παξνπζία ή απνπζία ησλ «βαζηιηθψλ» αγαικάησλ ζηα ηεξά ηεο Κππξναξρατθήο 

θαη ηεο Κππξνθιαζηθήο πεξηφδνπ, κπνξεί λα απνηειέζεη εξγαιείν πξνζέγγηζεο ηεο πνιηηεηαθήο 

ηζηνξίαο ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ.  

 

Αληίζηνηρα, ε εξγαζία ηεο Fourrier ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξία ησλ έξγσλ θνξνπιαζηηθήο ηεο 

Κππξναξρατθήο πεξηφδνπ, έρεη δείμεη φηη ε δηάδνζε ησλ δηαθφξσλ ηνπηθψλ ηερλνηξνπηψλ κπνξεί 

λα βνεζήζεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηθεξεηψλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε θάζε 

βαζηιηθφ θέληξν (Fourrier 2000· 2004· 2007). 

 

7. Επιγραθές 

 

Οη επηγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνιηηεηαθή νξγάλσζε ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ εμεηάδνληαη 

πξσηίζησο απφ αξραηνινγηθή ζθνπηά. Η κεηάθξαζε ή κεηαγξαθή θαη ε θηινινγηθή αλάιπζε γηα 

θάζε επηγξαθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, νθείιεηαη ζηνπο κεγάινπο 

επηγξαθνιφγνπο ηεο θππξηαθήο, ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ζεκηηηθήο γιψζζαο. ηελ παξνχζα 

εξγαζία, ηα γξαπηά θείκελα ησλ επηγξαθψλ απνηεινχλ ηεθκήξηα άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηα 

ζπλεπξήκαηά ηνπο θαη ην αξραηνινγηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, δειαδή απηφ πνπ ζηελ νξνινγία ηεο 

αξραηνινγίαο νλνκάδεηαη context (αξραηνινγηθή ζπλάθεηα).  

 

1. Γιώζζεο θαη γξαθέο ζηελ ΥΚΦ 

 

ηελ Κχπξν ην 16
ν
 αηψλα εκθαλίδεηαη έλα γεγελέο ζχζηεκα γξαθήο. Απφ ηνλ Evans πξνηάζεθε 

φηη ε θππξηαθή γξαθή ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ γελλήζεθε κέζα απφ ηε γλσξηκία ησλ Κππξίσλ κε 

ηε Γξακκηθή Α΄ ηεο Κξήηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ηελ νλφκαζε Κππξνκηλσηθή (ΚΜ). Οη 

εξεπλεηέο κέρξη ζήκεξα ζπκθσλνχλ φηη απνηειεί παξαθιάδη ησλ γξακκηθψλ γξαθψλ ηνπ Αηγαίνπ 
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ηεο Υαιθνθξαηίαο (E. Masson 2001, 185· Palaima 1989, 137-40). Όκσο, φπσο ππνζηήξημε ε 

Smith (2003, 177), ε κνξθή ηεο ΚΜ γξαθήο, απνηειεί ζηελ νπζία ζπγρψλεπζε ησλ ζθελνεηδψλ 

γξαθψλ ηεο Αλαηνιήο θαη ησλ γξακκηθψλ γξαθψλ ηνπ Αηγαίνπ. Η ΚΜ γξαθή δελ 

απνθξππηνγξαθήζεθε αθνχ θαηαγξάθεη κηα γιψζζα πνπ δελ είλαη ηλδνεπξσπατθή νχηε ζεκηηηθή 

θαη πνπ ράζεθε κέζα ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ λεζηνχ (Palaima 1989, 122). Με άιια ιφγηα 

δελ γλσξίδνπκε ηε γιψζζα ή ηηο γιψζζεο ησλ αλζξψπσλ ηνπ λεζηνχ θαηά ηελ Ύζηεξε 

Υαιθνθξαηία. 

 

ην δεκνζηεπκέλν πιηθφ ζπκπεξηιακβάλνληαη επηγξαθέο ηεο ΚΜ ζε ελλέα πήιηλεο πηλαθίδεο, 83 

πήιηλεο ζθαίξεο θαη έμη πήιηλνπο θπιίλδξνπο (Palaima 1989, 123· Bell 2006, 17). Δθηφο απφ ηα 

πην πάλσ, άιια 220 πεξίπνπ αληηθείκελα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζθξαγίδεο, δαρηπιίδηα θαη πήιηλα 

αγγεία, θέξνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκεία ηεο ΚΜ (Hirschfeld 1996). Η πξφζθαηε ηαχηηζε 

ράιθηλσλ γξαθίδσλ, πνπ πξννξίδνληαλ γηα γξαθή ζε θεξσκέλεο μχιηλεο πηλαθίδεο, νη νπνίεο 

θζείξνληαη θαη δελ δηαηεξνχληαη, θαηέδεημε φηη ε ρξήζε ηεο γξαθήο ζηελ Κχπξν ζα ήηαλ πνιχ πην 

δηαδεδνκέλε απ’φ,ηη ηα ζσδφκελα ελεπίγξαθα αληηθείκελα αθήλνπλ λα ελλνεζεί (Papasavvas 

2003).  

 

Σα θείκελα ηεο ΚΜ γξαθήο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξεηο νκάδεο-παξαιιαγέο ηνπ ηδίνπ ζπζηήκαηνο: 

ΚΜ0, ΚΜ1, ΚΜ2 θαη ΚΜ3 (Olivier 2007). ηελ ΚΜ0 αλήθεη ην αξραηφηεξν θείκελν, κηα 

πηλαθίδα πνπ βξέζεθε ζηελ Έγθσκε, καδί κε δχν αθφκε ελεπίγξαθα αληηθείκελα απφ ηελ ίδηα 

ζέζε θαη κηα ιαβή απφ ηα Καηχδαηα, ζηελ θεληξηθή βφξεηα πιεπξά ηνπ Σξνφδνπο. ηελ ΚΜ1 

αλήθεη ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ θεηκέλσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ νιφθιεξν ην λεζί (Δηθ. 1). Οη 

επηγξαθέο απηέο ρξνλνινγνχληαη απφ ην 14
ν
 αηψλα κέρξη ην ηέινο ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο. 

χκθσλα κε ηνλ Olivier, απηφ πνπ κέρξη πξφζθαηα ραξαθηεξηδφηαλ σο ε πξσηκφηεξε επηγξαθή 

ζην θππξηαθφ ζπιιαβάξην ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, ε επηγξαθή ηνπ Οθέιηε θαη πνπ 

ρξνλνινγείηαη ζηελ Κππξνγεσκεηξηθή Ι πεξίνδν, αλήθεη αθφκε ζηελ ΚΜ1, παξά ην γεγνλφο φηη 

δηαβάδεηαη ειιεληθά. ηελ ΚΜ2 αλήθνπλ ηέζζεξεηο πηλαθίδεο απφ ηελ Έγθσκε, πνπ πξέπεη λα 

ρξνλνινγνχληαη πξηλ απφ ην 12
ν
 αηψλα. Σέινο, ζηελ ΚΜ3 αλήθνπλ ηέζζεξεηο πηλαθίδεο πνπ 

βξέζεθαλ ζηελ Οπγθαξίη θαη πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1325 κέρξη ην 1190 π.Υ. (Olivier 2007, 

38). 

 

Πξψηε ε Emilia Masson πξφηεηλε φηη απηέο νη νκάδεο αληηζηνηρνχλ ζε δχν γιψζζεο. ήκεξα νη 

εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη πξφθεηηαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα γιψζζεο αλ θαη ε κε 

απνθξππηνγξάθεζε ησλ θεηκέλσλ αθήλεη πεξηζψξηα γηα βάζηκεο ακθηβνιίεο (Panayotou-

Άν
να

 Σα
τρ
άκ
η



2. Μεζνδνινγία 

 

 
36 

Triantaphyllopoulou 2006, 66). O Snodgrass (1994, 172) ππνγξάκκηζε φηη, παξά ην γεγνλφο φηη 

απηά ηα θείκελα δελ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη δελ απνηεινχλ 

θαηαιφγνπο πξντφλησλ θαη αμησκαηνχρσλ, φπσο νη πηλαθίδεο Γξακκηθήο Β΄, πνπ βξέζεθαλ ζηα 

αλαθηνξηθά θέληξα ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ. Δίλαη βέβαην φηη ε ρξήζε ηεο ΚΜ γξαθήο δελ ήηαλ 

απνθιεηζηηθφ πξνλφκην αλαθηνξηθψλ ππαιιήισλ, φπσο ζπλέβαηλε κε ηηο Γξακκηθέο γξαθέο ησλ 

Μηλσηθψλ θαη ησλ Μπθελατθψλ αλαθηνξηθψλ πνιηηεηψλ, αθνχ έλα πιήζνο απφ αληηθείκελα 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο θέξνπλ επηγξαθέο ή ζχκβνια ηεο ΚΜ (Masson 2001, 187). Παξφι’απηά, ε 

Smith (2002β, xi-xii) ππνζηήξημε φηη νη επηγξαθέο ηεο ΚΜ πνπ βξέζεθαλ ζην Κηίξην Υ, πνπ είρε 

δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα, ζηε ζέζε Καιαβαζφο-Άγηνο Γεκήηξηνο, είλαη πηζαλφ λα απνηεινχζαλ 

κέξνο ελφο αξρείνπ, κε θαηαιφγνπο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.  

 

πλεπψο, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε ΚΜ γξαθή δελ απνηεινχζε απνθιεηζηηθφ πξνλφκην 

ηεο άξρνπζαο ηάμεο αιιά απφ ηελ άιιε ζα κπνξνχζε λα απνηειεί εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο ησλ 

θππξηαθψλ πνιηηεηψλ ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ε εκθάληζε ηεο γξαθήο 

ζηνλ νξίδνληα ηεο Ύζηεξεο Κππξηαθήο Υαιθνθξαηίαο απνηειεί κηα αθφκα έλδεημε ηεο πνξείαο 

ηνπ λεζηνχ πξνο ηελ πνιηηεηαθή νξγάλσζε θαη ηελ αζηηθνπνίεζε. 

 

2. Δπηγξαθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηνίθεζε ζηελ Ύζηεξε Κππξηαθή Φαιθνθξαηία 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, ζηελ έξεπλα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ πνιηηεηαθήο δηακφξθσζεο, ζπλεμεηάδνπκε ην 

γεγνλφο φηη έλα απφ ηα πιηθά ηεθκήξηα είλαη ε γξαθή. Η πξνζέγγηζή ηνπ, φκσο, είλαη θαη’νπζία 

κφλν αξραηνινγηθή. Ωζηφζν, απηνχ ηνπ είδνπο ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα ζηελ παξνχζα εξγαζία. Σν γεγνλφο φηη εθηελή θείκελα βξέζεθαλ κφλν ζηελ 

Έγθσκε θαη ζηελ Καιαβαζφ-Άγηνο Γεκήηξηνο, δειαδή ζε δχν κεγάια αζηηθά θέληξα ηνπ λεζηνχ 

αιιά θαη ζε αξρεία ηεο Οπγθαξίη, ππνδειψλεη φηη ηα θείκελα απηά ζα ζρεηίδνληαη κε ηηο αζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζέζεσλ απηψλ. Απφ ηελ άιιε, κεκνλσκέλα ζχκβνια ζε πεξίπνπ 200 αγγεία, 

πνπ έρνπλ αλεπξεζεί ζε ζέζεηο ζε νιφθιεξε ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην (Hirschfeld 1992· 2002), αλ 

θαη δελ ζπκπίπηνπλ πάληνηε κε γλσζηά ζχκβνια ησλ ΚΜ γξαθψλ, απνηεινχλ ζχκβνια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Κχπξηνη αγγεηνπιάζηεο θαη έκπνξνη. Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ην εχξνο 

ησλ εκπνξηθψλ δηθηχσλ πνπ ζπλέδεαλ ηηο θππξηαθέο πνιηηείεο κε ηα ζχγρξνλά ηνπο θξάηε ζηε 

Μεζφγεην. 

 

Ο Palaima (2005, 34) ηνλίδεη σο παξάδνμε επηινγή ηεο Κχπξνπ ηε δεκηνπξγία ελφο γεγελνχο 

ζπζηήκαηνο γξαθήο αληί ηεο αληηγξαθήο θαη πηνζέηεζεο ελφο απφ ηα ζπζηήκαηα πνπ 
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θπθινθνξνχζαλ ήδε ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, κε κεγαιχηεξν θχξνο, κεγαιχηεξε θπθινθνξία 

θαη απιφηεηα. Δπηπιένλ, ην γεγελέο ζχζηεκα δελ εγθαηαιείπεηαη θαηά ηε κεηάβαζε ζηελ Δπνρή 

ηνπ ηδήξνπ, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία εμαθαλίδνληαη νη γξακκηθέο γξαθέο ηνπ Αηγαίνπ γηα πάληα. 

Αληίζεηα, ε ΚΜ γξαθή κεηεμειίζζεηαη ζηαδηαθά ζηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ ζην θιαζηθφ 

ζπιιαβάξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Κππξναξρατθή κέρξη ηελ πξνρσξεκέλε Διιεληζηηθή 

πεξίνδν. Σν γεγελέο απηφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξψηε ρηιηεηία γηα κηα θαηαλνεηή 

γιψζζα, ηελ ειιεληθή.  

 

3. Γιώζζεο θαη γξαθέο ζηελ Δπνρή ηνπ Σηδήξνπ 

 

Α) Σν θππξηαθφ ζπιιαβάξην θαη ε ειιεληθή γιψζζα 

 

Σν πξψην ηεθκήξην ηεο ρξήζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην λεζί, ήδε ζηελ έλαξμε ηεο 

Κππξνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ, πξνέξρεηαη απφ έλαλ ηάθν ηεο λεθξφπνιεο ζηηο Σθάιεο ζηα 

Κνχθιηα (Παιαίπαθνο). ε έλα απφ ηνπο ηξεηο ράιθηλνπο νβεινχο πνπ βξέζεθαλ ζηνλ Σάθν 49 

είλαη ραξαγκέλα πέληε ζπιιαβηθά ζεκεία (Karageorghis 1983, 411-15). Η απνθξππηνγξάθεζε 

ηνπ θππξηαθνχ ζπιιαβαξίνπ, πνπ είρε γίλεη απφ ηνλ επηγξαθνιφγν George Smith ην 1871, κε ηε 

βνήζεηα κηαο δηγξαθηθήο θαη δηγισζζηθήο επηγξαθήο (ειιεληθή ζπιιαβηθή θαη θνηληθηθή 

αιθαβεηηθή) πνπ βξέζεθε ζην Ιδάιην (ΚΙ6
1
), θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη θαηαγξάθεηαη έλα 

ειιεληθφ φλνκα, επέηξεςε λα δηαβαζηεί ην φλνκα Οθέιηαο ζηε γεληθή: Οθειηαπ. Σα 

γισζζνινγηθά ζηνηρεία ηεο επηγξαθήο δείρλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα δηάιεθην ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, ηελ αξθαδνθππξηαθή. Ολνκάζηεθε έηζη γηαηί έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηελ ειιεληθή 

δηάιεθην πνπ κηινχζαλ ζηελ Αξθαδία ηελ πξψηε ρηιηεηία π.Υ. (Παλαγηψηνπ 2001). Έηζη, κε ηελ 

έλαξμε ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, γηα πξψηε θνξά ζηελ θππξηαθή ηζηνξία αλαγλσξίδνπκε κηα απφ 

ηηο γιψζζεο πνπ κηινχζαλ ζην λεζί. 

 

Με εμαίξεζε νξηζκέλεο θππξνζπιιαβηθέο επηγξαθέο πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θαη πνπ 

ππνζέηνπκε φηη θαηαγξάθνπλ κηα πξντζηνξηθή γεγελή γιψζζα, φιεο νη ειιεληθέο ζπιιαβηθέο 

επηγξαθέο ηνπ λεζηνχ θαηαγξάθνπλ ηελ Αξθαδνθππξηαθή δηάιεθην. χκθσλα κε ηνπο Mitford 

θαη Masson, ε δηάιεθηνο θαη ην ζπιιαβάξην, δελ ππάξρνπλ ην έλα ρσξίο ην άιιν (Mitford θαη 

Masson 1982, 71). Μφλν κε ηελ εκθάληζε ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ ζην λεζί, θαηά ηελ 

                                                 
1
 Οη ζπληνκνγξαθίεο κε θεθαιαία θαη έληνλα γξάκκαηα θαη αξηζκνχο παξαπέκπνπλ ζην Παξάξηεκα, ζην Β΄ ηφκν, 

φπνπ βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο νη βαζηιηθέο επηγξαθέο ηεο Κππξναξρατθήο θαη ηεο Κππξνθιαζηθήο πεξηφδνπ.  
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Κππξναξρατθή πεξίνδν, αξρίδεη λα θαηαγξάθεηαη ε θνηλή ειιεληθή, πνπ βαζίδεηαη ζηελ αηηηθή 

δηάιεθην. 

 

Όπσο ππνζηήξημε πξφζθαηα ν Olivier, νη ζπιιαβέο ζηνλ νβειφ αλήθνπλ αθφκα ζην ζχζηεκα ηεο 

ΚΜ γξαθήο θαη φρη ζην θιαζηθφ θππξηαθφ ζπιιαβάξην (Olivier 2007, αξ. 170). Γχν αθφκα 

νβεινί απφ ηνλ ίδην ηάθν (Olivier 2007, αξ. 171 θαη 172) θαζψο θαη κηα ράιθηλε θηάιε, 

επηθαλεηαθφ εχξεκα απφ ηελ ίδηα λεθξφπνιε (Olivier 2007, αξ. 186), θέξνπλ ζεκεία ηεο ΚΜ 

γξαθήο. Ο νβειφο θέξεη ηε κνλαδηθή ειιεληθή επηγξαθή ζηνλ νξίδνληα ηεο Γεσκεηξηθήο 

πεξηφδνπ, απφ νιφθιεξν ηνλ ειιελφθσλν θφζκν. 

 

Αλ απνδερζνχκε ηελ άπνςε ηνπ Olivier φηη ν νβειφο ηνπ Οθέιηε θαηαγξάθεη ηελ ΚΜ γξαθή 

(φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο άιινπο δχν ελεπίγξαθνπο νβεινχο απφ ηνλ ίδην ηάθν), ηφηε 

ε κεηάβαζε απφ ηελ ΚΜ ζην θππξηαθφ ζπιιαβάξην ηεο πξψηεο ρηιηεηίαο κεηαηίζεηαη ζηνλ 

Κππξνγεσκεηξηθφ νξίδνληα. Απφ ην 10
ν
 κέρξη ηνλ 8

ν
 αηψλα π.Υ. δελ έρνπλ βξεζεί επηγξαθέο, 

φκσο, ην αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ην θιαζηθφ ζπιιαβάξην είλαη ζπλέρεηα ηεο ΚΜ γξαθήο, 

απνηειεί έλδεημε φηη ζα ππήξραλ επηγξαθέο (ίζσο ζε πιηθφ πνπ θαηαζηξέθεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ) ζηηο νπνίεο ζα δηαθαηλφηαλ ε κεηάβαζε απφ ην έλα ζχζηεκα γξαθήο ζην άιιν. Έλα 

ζχληνκν θείκελν ζε κηα νηλνρφε ηνπ Λεπθνχ Γξαπηνχ ΙΙΙ ξπζκνχ, πηζαλφλ απφ ηελ Πάθν, 

ρξνλνινγείηαη ζηνλ 8
ν
 αηψλα θαη απνηειεί πιένλ ην αξραηφηεξν θείκελν ζην θππξηαθφ 

ζπιιαβάξην (Masson 1983, αξ. 174· Bazemore 2002, 159).  

 

Δίλαη εληππσζηαθφ φηη κε ην πέξαζκα ζηνλ 7
ν
 αηψλα, ελψ ηα γξαπηά ηεθκήξηα πνπ ζψδνληαη είλαη 

ζπάληα (Bazemore 1992, 71), εκθαλίδνληαη νη αξραηφηεξεο βαζηιηθέο επηγξαθέο θαη κάιηζηα ζε 

άθζαξηα αληηθείκελα πνιπηειείαο. Πξφθεηηαη γηα δχν επηγξαθέο απφ ην βαζίιεην ηεο Πάθνπ 

(Mitford 1971, αξ. 217· Mitford 1971, αξ. 1) θαη κηα απφ ην βαζίιεην ηνπ Κνπξίνπ (Mitford 1971, 

αξ. 16). Γχν άιιεο βξίζθνληαη ζε αληηθείκελα πνπ αλήθνπλ ζε έλα ζχλνιν πνπ δεκηνχξγεζε ν 

Cesnola (ν «ζεζαπξφο ηνπ Κνπξίνπ») θαη γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ αζθαιείο πιεξνθνξίεο 

πξνέιεπζεο (V. Karageorghis et al.1999· Mitford 1971, αξ. 3). Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ην 

ζσδφκελν πφδη απφ ράιθηλν ηξίπνδα ηνπ 7
νπ

 αηψλα πνπ βξέζεθε ζηνπο Γειθνχο (Δηθ. 3) θέξεη 

θππξνζπιιαβηθή επηγξαθή, πνπ δηαβάδεηαη Ἐξκαί[ω] (Rolley θαη Masson 1971). Σν γεγνλφο φηη 

κηα ηφζν πξψηκε επηγξαθή ραξάρζεθε ζε έλα αληηθείκελν πνπ αλαηέζεθε ζηνπο Γειθνχο ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα έλα βαζηιηθφ αλάζεκα (Collombier 

2003, 141).  
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Απφ ηνλ 7
ν
 θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 4

νπ
 αηψλα π.Υ., ην θππξηαθφ ζπιιαβάξην ρξεζηκνπνηείηαη σο ην 

βαζηθφ εξγαιείν γξαθήο ζηα πεξηζζφηεξα θππξηαθά βαζίιεηα (βι. Πίλαθα 2). ε φιε απηή ηελ 

πεξίνδν φια ηα ειιεληθά ζπιιαβηθά θείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο εγέηεο ησλ θππξηαθψλ 

πνιηηεηψλ, ηνπο θαηνλνκάδνπλ κε ηνλ φξν βαζηιεχο (Iacovou 2006α). Πξφθεηηαη γηα φξν πνπ 

ζπλαληάηαη ζηηο πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Β΄ (qa-si-re-u) γηα λα δειψζεη ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο 

ηεο επαξρηαθήο δηνίθεζεο ησλ κπθελατθψλ πνιηηεηψλ, πνπ ζρεηίδνληαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε 

ηελ παξαιαβή ραιθνχ θαη ηελ θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ (Palaima 1995, 124). 

 

Οη δεκνζηεπκέλεο ζπιιαβηθέο επηγξαθέο έρνπλ ππνινγηζηεί απφ ηελ Bazemore (2002, 156) ζε 

1378, εθ ησλ νπνίσλ πεξηζζφηεξεο απφ 1200 πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ Κχπξν. Βξέζεθαλ ζε 

νιφθιεξν ην λεζί, εηθφλα πνπ ζπκίδεη ηε δηάδνζε ηεο ΚΜ1 (Δηθ. 1 θαη Δηθ. 2). Δίλαη ζεκαληηθφ 

φηη πάλσ απφ ην 60% πξνέξρνληαη απφ ηε δπηηθή Κχπξν (Bazemore 1992, 67). Μέζα ζε απηφ ην 

ζψκα ζπκπεξηιακβάλνληαη 25 βαζηιηθέο επηγξαθέο
2
. 

 

Τπάξρνπλ ηνπηθέο παξαιιαγέο ηνπ θππξηαθνχ ζπιιαβαξίνπ, κε πην ραξαθηεξηζηηθή θαη 

απνθιίλνπζα πεξίπησζε ην ζπιιαβάξην ηεο δπηηθήο Κχπξνπ, γλσζηφ σο παθηαθφ. Σν παθηαθφ 

ζπιιαβάξην ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πάθνπ θαη ηνπ Κνπξίνπ. Γηαθξίλεηαη ζε δχν 

βαζηθέο παξαιιαγέο:  

α) παθηαθφ αξρατθφ: ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ 7
ν
 θαη ζηνλ 6

ν
 αηψλα π.Υ. Πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 20 

δηθά ηνπ ζεκεία, πνπ δελ ζπλαληψληαη ζην ιεγφκελν θνηλφ ζπιιαβάξην. Σν 70% ησλ θεηκέλσλ 

είλαη γξακκέλα απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, ζε αληίζεζε κε ηα θείκελα ζην θνηλφ ζπιιαβάξην 

πνπ είλαη γξακκέλα απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά. 

β) παθηαθφ λεφηεξν: ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ 4
ν
 αηψλα. Όιεο νη επηγξαθέο έρνπλ θαηεχζπλζε απφ ηα 

αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη ην ζρήκα ησλ ζπιιαβψλ είλαη θαζαξά παθηαθφ. 

 

O Mitford (1961α, 32) δηέθξηλε κηα ηξίηε ελδηάκεζε θαηεγνξία, ην παθηαθφ κέζν, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ 5
ν
 θαη ζηνλ 4

ν
 αηψλα. Ωζηφζν, είλαη πνιχ κηθξφο ν αξηζκφο ησλ επηγξαθψλ 

ηνπ 5
νπ

 αηψλα σο εθ ηνχηνπ, ζχκθσλα κε ην Masson, δελ κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηε κνξθή 

ηνπ (Masson 1980α, 77). 

 

                                                 
2
 πκπεξηιακβάλνληαη θαη δχν έσο ηξία θείκελα πνπ παξνπζηάδνληαη κε επηθπιάμεηο σο βαζηιηθέο επηγξαθέο (π.ρ. 

ΙΔ2). 
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Απφ ηα κέζα ηνπ 4
νπ

 αηψλα π.Υ. ε θνηλή ειιεληθή αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζε νιφθιεξν ηνλ ειιελφθσλν θφζκν (Παλαγηψηνπ 2001, 312). Ήδε απφ ηνλ 6
ν
 

αηψλα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζην αξραηνινγηθφ πιηθφ ηεο Κχπξνπ νη πξψηεο ζχληνκεο 

επηγξαθέο ζην ειιεληθφ αιθάβεην. Απηέο θαίλεηαη φηη αλήθαλ ζε αλζξψπνπο κε θαηαγσγή εθηφο 

Κχπξνπ (Bazemore 2002, 156). Σν πξψην κεγάιν (αλ θαη πνιχ απνζπαζκαηηθφ) αιθαβεηηθφ 

θείκελν βξέζεθε ζηε αιακίλα (Α1) θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα εθδφζεθε απφ ην βαζηιηά ηεο 

Δπαγφξα Α΄ (415-374 π.Υ.) (Roesch 1973). Δίλαη ν ίδηνο βαζηιηάο πνπ πξψηνο εηζήγαγε ηε ρξήζε 

γξακκάησλ ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ ζηα λνκίζκαηά ηνπ. Μάιηζηα ζηελ ίδηα επηγξαθή ζψδνληαη 

θαη ζπιιαβηθνί ραξαθηήξεο, πξφθεηηαη, δειαδή, γηα έλα απφ ηα πξσηκφηεξα γλσζηά δηγξαθηθά 

θείκελα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 4
νπ

 αηψλα θαη άιινη Κχπξηνη βαζηιείο ζα εθδψζνπλ δηγξαθηθέο 

ειιεληθέο επηγξαθέο (ΠΑ16, βι. Mitford 1960, 200-201 θαη Ο2, βι. Masson 1983, αξ. 212). 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε εηζαγσγή θαη ε εθηελήο ρξήζε ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ θαη ηεο θνηλήο 

ειιεληθήο ζην λεζί, ζπλδένληαη κε ηελ έθθξαζε ηεο βαζηιηθήο ηζρχνο (Collombier 1991α, 439). 

 

Η ρξήζε ηνπ ζπιιαβαξίνπ θαη ηεο δηαιέθηνπ αηνλνχλ κεηά ηελ θαηάιπζε ησλ βαζηιείσλ. Καζψο 

παχνπλ λα απνηεινχλ επίζεκα εξγαιεία ηνπ θξάηνπο (θαζεζηψο πνπ δηαηεξνχζαλ ζηηο πιείζηεο 

ησλ θππξηαθψλ πνιηηεηψλ) ζηελ Διιεληζηηθή πεξίνδν θηάλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπνξαδηθά 

απφ ηερλίηεο (Mitford 1989). Η ηειεπηαία ρξήζε ηνπ ζπιιαβαξίνπ πνπ επηβεβαηψλεηαη 

αξραηνινγηθά είλαη ζε έλα ξσκατθφ αξρείν 11.000 ζθξαγηζκάησλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ Οηθία ηνπ 

Γηνλχζνπ, ζηε Νέα Πάθν (Michaelidou-Nicolaou 1993). Παξά ηελ εμαθάληζε ηνπ θππξηαθνχ 

ζπιιαβαξίνπ, ε ειιεληθή γιψζζα θαη ην μερσξηζηφ θππξηαθφ ηδίσκα ζπλέρηζε λα απνηειεί κέρξη 

ζήκεξα ηε βαζηθή γιψζζα ηνπ λεζηνχ. 

 

Β) Η θνηληθηθή γιψζζα θαη ην θνηληθηθφ αιθάβεην 

 

Η δεχηεξε γιψζζα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ κεηά ηελ ειιεληθή (απφ ην 10
ν
 

αηψλα θαη εμήο) είλαη ε θνηληθηθή, γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ην ζεκηηηθφ αιθάβεην. Πεξίπνπ 

250 θνηληθηθέο επηγξαθέο
3
 (Panayotou-Triantaphyllopoulou 2006, 74) είλαη γλσζηέο απφ ην λεζί, 

νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο βξέζεθαλ ζην Κίηην θαη ζηελ άκεζε πεξηθέξεηά ηνπ (Yon 2004). 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ίδηα πεξηνρή γηλφηαλ θαη ρξήζε ηνπ θππξηαθνχ ζπιιαβαξίνπ θαη 

                                                 
3
 Ο αξηζκφο ησλ θνηληθηθψλ επηγξαθψλ ηεο Κχπξνπ απμήζεθε ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ 

θνηληθηθνχ αξρείνπ ζην δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ Ιδαιίνπ (βι. Μέξνο Έβδνκν, Κεθάιαην 2.5). 
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καδί θαη ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (Bazemore 2002, 156). Έλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο θνηληθηθψλ 

επηγξαθψλ βξέζεθαλ ζε νιφθιεξν ην λεζί (Masson θαη Sznycer 1972· Lipinski 2004).  

 

ηηο θνηληθηθέο επηγξαθέο ην αληίζηνηρν ηνπ ειιεληθνχ βαζηιεύο είλαη ε ζεκηηηθή ιέμε mlk 

(Iacovou 2006α). Η δηγξαθηθή θαη δηγισζζηθή επηγξαθή (θνηληθηθή ζε αιθάβεην θαη ειιεληθή ζε 

ζπιιαβάξην) απφ ην ηεξφ ηνπ Απφιισλα ζην Ιδάιην (ΚΙ6) δείρλεη μεθάζαξα ηελ αληηζηνηρία ησλ 

φξσλ mlk θαη βαζηιεύο αιιά θαη ησλ φξσλ adn θαη άλαμ (Yon 2004, αξ. 69). εκαληηθφ ζχλνιν 

εθηφο Κηηίνπ απνηεινχλ νη θνηληθηθέο επηγξαθέο ησλ βαζηιέσλ ηνπ «Κηηίνπ θαη ηνπ Ιδαιίνπ» πνπ 

βξέζεθαλ ζην ηεξφ ηνπ Απφιισλα ζην Ιδάιην (4
νο

 αηψλαο π.Υ.) θαη νη θνηληθηθέο επηγξαθέο ζηα 

λνκίζκαηα ησλ βαζηιέσλ ηεο Λαπήζνπ (απφ ην ηέινο ηνπ 6
νπ

 κέρξη ην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα π.Υ.) 

(βι. Κεθάιαην 7). 

 

Οη ηειεπηαίεο γλσζηέο θνηληθηθέο επηγξαθέο ρξνλνινγνχληαη ζηα κέζα ηνπ 3
νπ

 αηψλα π.Υ. 

(Panayotou-Triantaphyllopoulou 2006, 74). Φαίλεηαη φηη ε θαηάξγεζε ηεο πνιηηεηαθήο αξρήο πνπ 

είρε αλαδείμεη ηε γιψζζα απηή ζε επίζεκν φξγαλν ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ηνπ Κηηίνπ θαη ηεο 

Λαπήζνπ, απνδπλάκσζε ηε γιψζζα θαη νδήγεζε ζηελ εμαθάληζή ηεο (Iacovou 2006β, 57). 

 

Γ) Κππξηαθφ ζπιιαβάξην θαη νη άγλσζηεο γιψζζεο ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ 

 

Έλαο κηθξφο αξηζκφο ζπιιαβηθψλ επηγξαθψλ ηεο Κππξναξρατθήο θαη ηεο Κππξνθιαζηθήο 

πεξηφδνπ θαηαγξάθνπλ κηα γιψζζα πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα 

δηαβαζηνχλ. Γηα απηή ηε γιψζζα πξνηάζεθε ην 1932 απφ ην Johannes Friedrich ν φξνο 

εηενθππξηαθή, θαη’αλαινγία κε ηελ εηενθξεηηθή, ηε γιψζζα πνπ κηινχζαλ νη Δηενθξήηεο, νη 

«γλήζηνη» (εηεόο = πξαγκαηηθφο), ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο πεγέο (Όκεξνο, Οδύζζεηα, 19.176), 

θάηνηθνη ηεο Κξήηεο (Gjerstad 1948, 429-431· Masson 1983, 85-87· Petit 1997/8). Σα ηειεπηαία 

ρξφληα νη επηζηήκνλεο ηείλνπλ λα πηζηέςνπλ φηη πξφθεηηαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα γιψζζεο 

(Bazemore 2002, 156· Egetmeyer ππφ δεκνζίεπζε). Οη γιψζζεο απηέο πηζηεχεηαη φηη ζπλδένληαη 

κε ηηο πξνειιεληθέο γιψζζεο πνπ κηιηνχληαλ θαη γξάθνληαλ ζην λεζί θαηά ηελ Ύζηεξε Κππξηαθή 

Υαιθνθξαηία.  

 

Γχν βάζεηο αλαζεκάησλ ηνπ ηειεπηαίνπ βαζηιηά ηεο Ακαζνχληαο, Αλδξνθιή, θέξνπλ δίγισζζα 

θαη δηγξαθηθά θείκελα, είλαη δειαδή γξακκέλα ζηελ εηενθππξηαθή γιψζζα ζε ζπιιαβάξην θαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζε αιθάβεην (ΑΜ3, βι. Hellmann θαη Hermary 1980, αξ. 63 θαη ΑΜ4, 

βι. Masson θαη Hermary 1982, αξ.66). Γχν αθφκα επηγξαθέο, πνπ κάιινλ πξνέξρνληαη απφ 
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δεπηεξνγελή ρξήζε ζε ηάθν ζηελ Ακαζνχληα θαη ζηηο νπνίεο αλαγλσξίδεηαη ε ιέμε πνπ ζα 

αληηζηνηρνχζε ζηνλ φξν βαζηιεύο (Petit 1997/8, 247, 265), είλαη γξακκέλεο εμνινθιήξνπ ζηελ 

εηενθππξηαθή γιψζζα (ΑΜ1 θαη ΑΜ2, βι. Masson 1983, αξ. 194 θαη 195). 

 

Η ηζηνξηθή δηάζηαζε ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ γισζζψλ θαη γξαθψλ ζηνλ νξίδνληα ηεο Δπνρήο ηνπ 

ηδήξνπ, εμεηάδεηαη ζην Έθην Μέξνο. 

 

4. Δπηγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζε Κύπξηνπο βαζηιείο θαη άλαθηεο 

 

Οη πξσηκφηεξεο θππξηαθέο επηγξαθέο πνπ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θαη λα δψζνπλ ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ πνιηηεηαθή νξγάλσζε ηνπ λεζηνχ ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 7
ν
 αηψλα π.Υ. Οη 

επηγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Κχπξηνπο βαζηιείο απνηεινχλ ην θχξην εξγαιείν ηεο έξεπλαο 

γηα ηηο θππξηαθέο πνιηηείεο ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ. Δίλαη θαη’αξράο ζεκαληηθφ φηη επηηξέπνπλ 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηχπνπ ηνπ πνιηηεχκαηνο ησλ θππξηαθψλ πνιηηεηψλ ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ σο 

«βαζηιεία». Καηαηάζζνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: Α) επηγξαθέο απφ ηελ Κχπξν θαη Β) 

επηγξαθέο κε πξνέιεπζε εθηφο Κχπξνπ. 

 

Α) Οη επηγξαθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κχπξν δηαθξίλνληαη ζε i) απηέο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

βαζηιείο θαη κέιε ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, ii) απηέο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ιατθνχο αιιά 

αλαθέξνληαη ζε βαζηιείο. 

 

i) Οη επηγξαθέο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ βαζηιείο θαη κέιε ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζεκαηηθά σο εμήο: 

 

 Οη επηγξαθέο πνπ εθδφζεθαλ απφ βαζηιείο, άλαθηεο ή κέιε ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, 

είλαη, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, αναθημαηικές. Οη ειιεληθέο (ζπιιαβηθέο ή/θαη αιθαβεηηθέο) 

αλαζεκαηηθέο επηγξαθέο (ΠΑ3, ΠΑ10, ΠΑ11, ΠΑ14, ΠΑ15, ΠΑ16, ΚΟΤ1, ΑΜ3, ΑΜ4, ΙΔ2, 

Ο2) αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζηε δνηηθή ζηε ζεά (πάληα ζε ζειπθή ζεφηεηα) ζηελ νπνία γίλεηαη ε 

αλάζεζε, είηε νλνκαζηηθά (π.ρ. ηᾶη ζεῶη ηᾷ Ἥξαη, Ἀξηεκηδη Ἀγξνηέξαη, Κππξίαη Ἀθξνδίηε, ηᾶ 

Ἀζάλα) είηε απιά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηᾶη ζεῶη. Υξεζηκνπνηνχληαη ηα ξήκαηα θαηέζηαζε 

(θαζήζζαηπ) θαη ἀλέζεθε, θαη αθνινπζεί ην αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο. Απηφ κπνξεί λα είλαη είηε 

αληηθείκελα (ζεζαπξόλ, εἰθόλα) ή εμαξηήκαηα ηεο ιαηξείαο ζην ηεξφ είηε δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ηεξνχ (θίνλαο) είηε αθφκα νιφθιεξνο λαφο (λαόλ θάο ηά ἐπίλαεα). Οη δχν πιήξεηο επηγξαθέο απφ 

ηελ Πάθν ΠΑ4 θαη ΠΑ5 ζεσξήζεθαλ απφ ηνλ Masson αλαζεκαηηθέο, παξά ην γεγνλφο φηη δελ 
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αλαθέξεηαη νχηε ξήκα νχηε αληηθείκελν αλάζεζεο (βι. ζρνιηαζκφ Μέξνο Έβδνκν, Κεθάιαην 

2.1). ηελ παξνχζα εξγαζία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο αλαζεκαηηθέο επηγξαθέο κε επηθπιάμεηο.  

 

Οη θνηληθηθέο αλαζεκαηηθέο επηγξαθέο (ΚΙ1, ΚΙ4, ΚΙ5, ΚΙ6, ΚΙ11) είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο 

επηγξαθέο ζε βάζεηο αληηθεηκέλσλ, πνπ αλέζεζαλ νη βαζηιείο «ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Ιδαιίνπ» ζην 

ηεξφ ηνπ Απφιισλα ζην Ιδάιην. Αληηθείκελα ηεο αλάζεζεο είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, 

ζχκθσλα κε ην ίδην ην θείκελν ησλ επηγξαθψλ, αγαικάηηα. Αθφκα θαη φηαλ δελ ζψδεηαη ε 

πιεξνθνξία απηή ζην θείκελν ηεο επηγξαθήο, ηα ίρλε ζηηο βάζεηο καξηπξνχλ φηη ζα ζηήξηδαλ 

κηθξνχ κεγέζνπο αγαικάηηα. ε θακηά πεξίπησζε δελ έρνπλ ζσζεί ηα αγαικάηηα απηά κε ηηο 

βάζεηο. Όκσο, ράιθηλα αγαικάηηα ηεο Κππξνθιαζηθήο πεξηφδνπ πνπ βξέζεθαλ ζην ηεξφ ηνπ 

Απφιισλα ζην Ιδάιην (Reyes 1992, 243, ζεκ. 4), είλαη πηζαλφλ λα απνηεινχλ ηα αλαζήκαηα ησλ 

βαζηιέσλ «ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Ιδαιίνπ». 

 

 Αξθεηέο βαζηιηθέο επηγξαθέο δειψλνπλ ιδιοκηηζία. Σν φλνκα θαη ν ηίηινο αλαγξάθνληαη 

ζηε γεληθή ελψ ην αληηθείκελν δελ αλαθέξεηαη πνηέ. ε απηή ηελ θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη 

νη αξραηφηεξεο βαζηιηθέο επηγξαθέο ηνπ 7
νπ

 αηψλα, ΠΑ1, ΠΑ2 θαη ΑΓΝ2, ζε αληηθείκελα 

πνιπηειείαο. Η θνηληθηθή επηγξαθή ζε πίζν πνπ βξέζεθε ζε ηάθν ζην Βνπλί (ΑΓΝ4) πξνζδηνξίδεη 

βαζηιηθή ηδηνθηεζία γηα ηνλ πίζν θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Ο πίζνο απηφο είλαη πηζαλφ λα αλήθε ζε 

έλα απνζεθεπηηθφ ζχλνιν, ίζσο ζην αλάθηνξν ζην Βνπλί. ηε ζπιιαβηθή επηγξαθή ζην θχπειιν 

απφ ηε Λήδξα (ΛΗ1) ην φλνκα ηνπ άλαθηα Σηκά θαηαγξάθεηαη ζηελ νλνκαζηηθή θαη αθνινπζεί 

ην ξήκα εἰκί. χκθσλα κε ηνλ Olivier, πηζαλφλ λα πξφθεηηαη γηα ιάζνο ζηε ζχληαμε θαη αληί 

νλνκαζηηθήο ζα έπξεπε λα είρε ρξεζηκνπνηεζεί γεληθή, ψζηε ε επηγξαθή λα έρεη λφεκα σο 

θαηαγξαθή ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θππέιινπ (Pilides θαη Olivier 2008, 341). 

 

 Σαθικές επηγξαθέο ζεσξνχληαη κε βεβαηφηεηα νη επηγξαθέο ησλ βαζηιέσλ ηεο Πάθνπ 

Σηκνράξε (ΠΑ7) θαη Δρέηηκνπ (ΠΑ8), πνπ βξέζεθαλ ζην κλεκεηαθφ ηάθν ζηα Κνχθιηα-Αξθάινπ 

γλσζηφ σο πήιαην ηεο Ρήγαηλαο. Η θάζε επηγξαθή θέξεη ην φλνκα θαη ηνλ ηίηιν ηνπ πξνζψπνπ 

ζην νπνίν αλαθέξεηαη, ζηε γεληθή. Η επηγξαθή πνπ βξέζεθε ζε ζχγρξνλε νηθία ζηελ πεξηνρή 

Λίκλε, ζηα αλαηνιηθά ηεο Πφιεσο Υξπζνρνχο θαη πνπ αλαθέξεη ην φλνκα ηνπ βαζηιηά Σηκνράξε 

(ΜΑ1), ζεσξήζεθε ηαθηθή, πξψηνλ γηαηί θαηαγξάθεη ην φλνκα ζηε γεληθή θαη δεχηεξν γηαηί είρε 

αλαθεξζεί φηη βξέζεθε καδί κε ιίζηλα αγάικαηα ιεφλησλ. Η επηγξαθή ζηελ ΑΓΝ3 είλαη ε 

κνλαδηθή πεξίπησζε ζηελ νπνία βξίζθνπκε αλαθνξά ζε γπλαίθα κέινο ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο 
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θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε κεηέξα ελφο βαζηιηά. Δπεηδή ην ζξαχζκα θαίλεηαη λα αλήθεη ζε 

ζαξθνθάγν, ηφηε ε επηγξαθή απηή πξέπεη λα ζεσξεζεί ηαθηθή. 

 

 Σν εθηελέζηεξν κέρξη ζήκεξα ειιεληθφ ζπιιαβηθφ θείκελν ζηελ πεξίθεκε πηλαθίδα ηνπ 

Ιδαιίνπ (ΙΔ1), καδί κε κηα αθφκα επηγξαθή απφ ηελ αθξφπνιε ηνπ Κνπξίνπ (ΚΟΤ2) 

θαηαγξάθνπλ βαζιλικές αποθάζεις. Πξφθεηηαη γηα δχν ζεκαληηθφηαηα θείκελα, θαζψο 

δηαζψδνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο, πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

πνιηηεηαθψλ ζεζκψλ ζηελ επνρή ησλ βαζηιείσλ. 

 

 Γχν επηγξαθέο απφ ηελ Πάθν θαηαγξάθνπλ όρκοσς-ζσμθωνίες κεηαμχ βαζηιηά θαη 

άιισλ πνιηηψλ (ΠΑ12, ΠΑ13). ηε κηα απφ απηέο δηαβάδεηαη ην φλνκα ηνπ βαζηιηά Νηθνθιή. Ο 

Masson ππνζέηεη φηη θαη ε δεχηεξε αθνξά ζηνλ ίδην βαζηιηά.  

 

 ε έλα αξγπξφ θχπειιν ηνπ 7
νπ

 αηψλα κε εηθνληζηηθέο παξαζηάζεηο ζε δψλεο γχξσ απφ ην 

θέληξν, πάλσ απφ κηα αλαθεθιηκέλε αλδξηθή κνξθή δηαβάδεηαη ε ζπιιαβηθή επηγξαθή βαζηιεήο 

(ΑΓΝ1). Η ιέμε απηή ραξάρζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλδξηθήο απηήο κνξθήο, πνπ 

βξίζθεηαη απέλαληη απφ κηα γπλαηθεία αλαθεθιηκέλε κνξθή, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επηγξαθή 

Κππξνκέδνπζα. 

 

 Μηα επηγξαθή ηνπ Μειηθηάζνλα, βαζηιηά Κηηίνπ θαη Ιδαιίνπ ζπλνδεχεη ην ηξφπαην πνπ 

έζηεζε ν βαζηιηάο ζην ιηκάλη ηνπ Κηηίνπ θαη κλεκνλεχεη ηε λίθε ηνπ ελαληίνλ ησλ ερζξψλ ηνπ 

(ΚΙ3).  

 

 ε έλα βαξίδη απφ κφιπβδν αλαθέξεηαη βα( ) Νη( ) ΙΙΙΙ ζί(γινη) (ΑΓΝ6). ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ην (ζπληνκνγξαθεκέλν) φλνκα ηνπ βαζηιηά θαηαγξάθεηαη ψζηε λα δειψλεηαη ε αξρή 

πνπ επηθχξσζε ην βάξνο ηνπ ζηαζκνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ην βαξίδη δπγίδεη 44,20 γξακκάξηα. 

Ιζνδπλακεί κε 4 ζίγινπο ησλ 11,05 γξακκαξίσλ, πνπ είλαη πνιχ θνληά ζην ζεσξεηηθφ βάξνο ηνπ 

βαξχηεξνπ αξγπξνχ λνκίζκαηνο ζην ηνπηθφ λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα (11,20 γξ.). Με αλάινγν ηξφπν 

ιεηηνπξγνχλ νη επηγξαθέο ζηα λνκίζκαηα, φπνπ ε παξνπζία ηνπ νλφκαηνο ηνπ βαζηιηά ηνλίδεη ην 

λφκηκν ησλ λνκηζκάησλ. 

 

 Οη εηενθππξηαθέο επηγξαθέο ΑΜ1 θαη ΑΜ2, πνπ ζπλαπνηεινχζαλ αλψθιη ζε κλεκεηαθφ 

ηάθν πνπ αλαζθάθεθε ην 1862 απφ ηελ απνζηνιή ηνπ de Vogüé, δελ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ. 
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ηε κηα απφ απηέο (ΑΜ2), αλαγλσξίδνληαη νη ιέμεηο erokoro θαη kerakaretuloti. Η πξψηε απφ ηηο 

δχν εηενθππξηαθέο ιέμεηο θαίλεηαη φηη ηζνδπλακεί κε ηελ ειιεληθή ιέμε βαζηιεύο (βι. δηγξαθηθή 

επηγξαθή ΑΜ4, βι. Masson θαη Hermary 1982, αξ.66) θαη ε δεχηεξε κε ηε ιέμε εππαηξίδεο (βι. 

δηγξαθηθή επηγξαθή απφ ηελ Ακαζνχληα ζην Masson 1983, αξ. 196). χκθσλα κε ηνλ Petit, 

απνηεινχλ ηηκεηηθέο επηγξαθέο (Petit 1997/1998, 261). 

 

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νξηζκέλεο επηγξαθέο είλαη πνιχ απνζπαζκαηηθέο, ζπλεπψο είλαη 

δχζθνιν λα θαηαλνήζνπκε (αθφκα θαη αλ γλσξίδνπκε ην ρψξν εχξεζήο ηνπο) ην ζθνπφ γηα ηνλ 

νπνίν ζπληάρζεθαλ (Α1, ΠΑ6, ΠΑ9, ΚΙ2, Ο1). 

 

 Δπηγξαθέο πνπ 

εθδόζεθαλ από 

πξόζωπα ηεο 

βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο 

Δπηγξαθέο πνπ 

εθδόζεθαλ από 

ιαϊθνύο (*) 

Σύλνιν 

Πάθνο 16 2 18 

Σαιακίλα 1  1 

Κνύξην 2  2 

Ακαζνύληα 4  4 

Ιδάιην 2  2 

Κίηην 7 8 15 

Λάπεζνο   1 1 

Σόινη 2 1 3 

Μάξην 1  1 

Τακαζζόο    

Λήδξα 1  1 

Φύηξνη    

Άγλωζηε πξνέιεπζε  5 1 6 

 

 

 

 ii) ηελ θαηεγνξία ησλ επηγξαθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε βαζηιείο αιιά δελ εθδφζεθαλ απφ 

κέιε ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο αλήθνπλ 13 επηγξαθέο. ηνπο ράξηεο, ζηνπο πίλαθεο θαη ζην 

Παξάξηεκα νη επηγξαθέο απηέο ζπλνδεχνληαη απφ αζηεξίζθν (*). Γέθα απφ απηέο ηηο επηγξαθέο 

Πίλαθαο 1: Δπηγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζε βαζηιείο θαη άλαθηεο  
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είλαη θνηληθηθέο θαη αλαθέξνληαη ζε βαζηιείο σο ρξνλνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο (ΚΙ7*, ΚΙ8*, 

ΚΙ9*, ΚΙ10*, ΚΙ12*, ΚΙ13*, ΚΙ14*, ΚΙ15*, ΛΑ1*, ΑΓΝ5*). Οη άιιεο ηξεηο είλαη αιθαβεηηθέο 

ειιεληθέο. Μηα επηγξαθή ηηκά ην βαζηιηά Νηθνθιή ηεο Πάθνπ, ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε έλα 

κεγάιν νηθνδνκηθφ έξγν, ηελ αλέγεξζε πχξγσλ (ίζσο ηείρνπο) γχξσ απφ ηελ πφιε (ΠΑ17*). Καη 

ε δεχηεξε ζρεηίδεηαη κε ην Νηθνθιή, θαζψο θαηαγξάθεη ηελ αλάζεζε ελφο αγάικαηνο ηνπ βαζηιηά 

ηεο Πάθνπ απφ θάπνηνλ νλφκαηη Αξραίν (ΠΑ18*). Η ηξίηε, πνπ είλαη έκκεηξε, αλαθέξεηαη ζηε 

«γε ηνπ βαζηιηά ησλ φισλ» (Ο3*). 

 

Β) Οη επηγξαθέο κε αλαθνξέο ζε Κχπξηνπο βαζηιείο θαη πξνέιεπζε εθηφο Κχπξνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν. ε απηέο γίλνληαη, θπξίσο, αλαθνξέο ζε αλαζήκαηα Κππξίσλ βαζηιέσλ 

ηνπ 4
νπ

 αηψλα ζε κεγάια ηεξά ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, φπσο ζηε Γήιν (Chavane θαη Yon 1978, 294-

6, 310, 311, 312) θαη ζηνπο Γειθνχο (Chavane θαη Yon 1978, 313). πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο 

κηα επηγξαθή πνπ θαηαγξάθεη ζεσξνδφθνπο γηα ηνπο αγψλεο ηεο Νεκέαο (Miller 1988), αιιά θαη 

ηηκεηηθέο επηγξαθέο απφ πφιεηο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, φπσο ε Αζήλα θαη ην Άξγνο πξνο βαζηιείο 

ηεο αιακίλαο (Chavane θαη Yon 1978 αξ. 247, 250 θαη 309) θαη ε άκνο πξνο ηηκήλ ελφο 

βαζηιηά ηεο Πάθνπ (Hallof 2007). 
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Ελληνικές 

 

 

Φοινικικές 

 

Διγλωζ- 

ζικές: 

Φ/Α και 

Ε/ 

 

Εηεοκσ-

πριακές 

 

Διγλωζ- 

ζικές:  

ΕΣ/ 

και Ε/Α  

σλλαβικές Αλθαβη-

ηικές 

Διγρα-

θικές 

Πάθος ΠΑ1, ΠΑ2, 

ΠΑ3, ΠΑ4, 

ΠΑ5, ΠΑ6, 

ΠΑ7, ΠΑ8, 

ΠΑ9, ΠΑ10, 

ΠΑ11, 

ΠΑ12, 

ΠΑ13, 

ΠΑ14, 

ΠΑ15 

ΠΑ17*, 

ΠΑ18* 

ΠΑ16     

αλαμίνα   Α1     

Κούριο ΚΟΤ1, 

ΚΟΤ2 

      

Αμαθούνηα      ΑΜ1, 

ΑΜ2 

ΑΜ3, 

ΑΜ4 

Ιδάλιο ΙΓ1, ΙΓ2       

Κίηιο    ΚΙ1, ΚΙ2, ΚΙ3, 

ΚΙ4, ΚΙ5, 

ΚΙ7*, ΚΙ10*, 

ΚΙ11, ΚΙ12*, 

ΚΙ13*, ΚΙ14*, 

ΚΙ15* 

ΚΙ6, ΚΙ8*, 

ΚΙ9* 

  

Λάπηθος    ΛΑ1*    

όλοι Ο1 Ο3* Ο2     

Μάριο ΜΑ1       

Σαμαζζός        

Λήδρα ΛΗ1       

Υύηροι        

Άγνωζηο 

βαζίλειο 

ΑΓΝ1, 

ΑΓΝ2, 

ΑΓΝ3, 

ΑΓΝ6 

  ΑΓΝ4, 

ΑΓΝ5* 

   

 
Πίλαθαο 2: Γιώζζεο θαη γξαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο επηγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζε βαζηιείο 

θαη άλαθηεο 
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2.8 Σα νομίζμαηα 

 

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο είλαη, επίζεο, ε καξηπξία ησλ λνκηζκάησλ, ησλ νπνίσλ νη θαλφλεο, ηα 

ζχκβνια θαη νη επηγξαθέο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ εθάζηνηε βαζηιηθή αξρή πνπ ηα εθδίδεη. ηελ 

Κχπξν νη πξψηεο θνπέο λνκηζκάησλ ρξνλνινγνχληαη ζην ηέινο ηνπ 6
νπ

 αηψλα π.Υ. Η 

ρξνλνιφγεζε απηψλ ησλ πξψησλ θνπψλ είλαη επηβεβαησκέλε, θαζψο βξέζεθαλ ζε θαιά 

ρξνλνινγεκέλνπο ζεζαπξνχο ζηελ Αλαηνιή, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην παιάηη ηνπ Γαξείνπ ζηελ 

Πεξζέπνιε (IGCH 1789). 

 

Σν κέηαιιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα πξψηα λνκίζκαηα ηεο Κχπξνπ ήηαλ ν άξγπξνο. Ο 

θαλφλαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηέο ηηο θνπέο είλαη θππξηαθφο (Destrooper-Georgiades 2007α, 

11). Σα κεγαιχηεξα λνκίζκαηα δπγίδνπλ πεξίπνπ 11 γξακκάξηα. Απηά νλνκάδνληαλ ζίγινη ζηελ 

αξραηφηεηα, φπσο θαη ηα βάξε ζηα νπνία αλαγξάθεηαη ην ζπιιαβφγξακκα ζη- (Destrooper-

Georgiades 2001, 173). Όπσο είδακε πην πάλσ, ζε έλα βάξνο ππάξρεη ζπληνκνγξαθεκέλε ε ιέμε 

ζί(γινη) καδί κε ηνλ ηίηιν θαη ην φλνκα ελφο βαζηιηά, επίζεο ζε ζπληνκνγξαθία (ΑΓΝ6, Masson 

1983, αξ. 368).  

 

Απφ ηνλ 4
ν
 αηψλα ρξεζηκνπνηείηαη ν ξνδηαθφο θαλφλαο γηα ηα αξγπξά λνκίζκαηα, ελψ θφβνληαη 

γηα πξψηε θνξά ρξπζά (βι. γεληθά Markou 2005) θαη ραιθά. Γηα ηα ρξπζά ρξεζηκνπνηείηαη ν 

πεξζηθφο θαλφλαο (Destrooper-Georgiades 2007α, 11). 

 

Πνιχ ζπρλά ηα λνκίζκαηα θέξνπλ επηγξαθέο. Κπξίσο πξφθεηηαη γηα ζπληνκνγξαθεκέλεο 

επηγξαθέο ζην θππξηαθφ ζπιιαβάξην, ελψ νξηζκέλα θέξνπλ θνηληθηθέο αιθαβεηηθέο επηγξαθέο, 

θπξίσο ηα λνκίζκαηα ηνπ Κηηίνπ θαη ηεο Λαπήζνπ. Ο βαζηιηάο Δπαγφξαο Α΄ ηεο αιακίλαο (415-

374 π.Υ.) εηζάγεη ηε ρξήζε ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ ζηηο θνπέο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 4
νπ

 

αηψλα π.Υ., φιν θαη πεξηζζφηεξνη βαζηιείο ρξεζηκνπνηνχλ ην ειιεληθφ αιθάβεην ζηα λνκίζκαηά 

ηνπο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο καδί κε ζπιιαβηθέο επηγξαθέο.  

 

Γελ γλσξίδνπκε ηηο θνπέο φισλ ησλ βαζηιείσλ. Δηδηθά φζν αθνξά ζην βαζίιεην ηνπ Κνπξίνπ θαη 

ζην βαζίιεην ησλ φισλ, ηνπο απνδίδνληαη νξηζκέλεο ζεηξέο κε ακθηβνιίεο. Έλα είλαη μεθάζαξν: 

φηη νη θνπέο είλαη δπλαηφηεηα θαη δηθαίσκα βαζηιηθφ. Μφλν έλα θξάηνο κε νηθνλνκηθνχο πφξνπο 

ζα κπνξνχζε λα εηζάγεη ηελ πξψηε χιε, δειαδή ηνλ άξγπξν θαη λα θφβεη λνκίζκαηα κεγάισλ 

ππνδηαηξέζεσλ. Μάιηζηα ηα πξψηα θππξηαθά λνκίζκαηα, δειαδή ηνπ ηέινπο ηνπ 6
νπ

 αηψλα θαη 

ησλ αξρψλ ηνπ 5
νπ

 αηψλα, ήηαλ φια αξγπξνί ζίγινη. Τπνινγίδεηαη φηη έλαο αξγπξφο θππξηαθφο 
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ζίγινο ζα ηζνδπλακνχζε ην 400 π.Υ. κε ηξεηο κέξεο εξγαζία ελφο κηζζνθφξνπ ζηνλ πεξζηθφ 

ζηξαηφ (Destrooper-Georgiades 2000γ, 703). Δχινγα κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη θάζε 

θππξηαθή πνιηηεία ζα επηδίσθε ηελ θπθινθνξία λνκηζκάησλ κε ζχκβνια θαη επηγξαθέο πνπ 

εθθξάδνπλ θαη επηθπξψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηεο απηνηέιεηα.  

 

Η άπνςε απηή απνηειεί βαζηθή αξρή ζηελ εμέηαζε ησλ λνκηζκάησλ ηεο Κππξναξρατθήο θαη ηεο 

Κππξνθιαζηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία. Με άιια ιφγηα, εμεηάδνληαο ηηο 

λνκηζκαηηθέο θνπέο ησλ πφιεσλ-βαζηιείσλ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμαγάγνπκε ζπκπεξάζκαηα ζε 

ζρέζε κε ηε δηάξθεηα δσήο κηαο αλεμάξηεηεο πνιηηείαο. Ωο πξνο απηφ, απνδεηθλχεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη νη θνπέο ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ παξνπζηάδνπλ πιήξε απηνλνκία σο πξνο ηελ 

αραηκεληδηθή απηνθξαηνξία. Ήδε ν Hill (1939, 89) είρε παξαηεξήζεη φηη φηαλ ηνλ 6
ν
 αηψλα νη 

Κχπξηνη βαζηιείο μεθηλνχλ λα εθδίδνπλ λνκίζκαηα, ζε απηά πνηέ δελ εκθαλίδεηαη ε κνξθή ηνπ 

Πέξζε βαζηιηά, φπσο ζπκβαίλεη ζηε Φνηλίθε, ζηελ Κηιηθία θαη ζηελ Καξία θαη ηίπνηε ζηνπο 

ηχπνπο θαη ζηα ζχκβνια δελ δείρλεη πνιηηηθή εμάξηεζε απφ ηελ απηνθξαηνξία. Καηέιεμε έηζη 

ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα κηα εληειψο απηφλνκε λνκηζκαηνθνπία θαη ν ζεζκφο απηφο 

είλαη έλα απφ ηα πξνλφκηα ηεο αλεμάξηεηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. 

 

Η Destrooper-Georgiades (2004α) επίζεο θαηέιεμε ζην πνιχ βαζηθφ ζπκπέξαζκα φηη ηα βάξε, νη 

επηγξαθέο θαη νη ηχπνη δείρλνπλ μεθάζαξα φηη ηα λνκίζκαηα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πνιηηηθή 

εμνπζία θάζε βαζηιείνπ. Οη βαζηιείο ησλ θππξηαθψλ πνιηηεηψλ είλαη ε επηθξαηνχζα δχλακε πίζσ 

απφ απηέο ηηο θνπέο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ αληηθαηνπηξίδνληαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο. Απηφ πνπ 

εληειψο απνπζηάδεη είλαη ε αραηκεληδηθή εμνπζία. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΕΝΣΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ: Η ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΑΣΙΚΩΝ 

ΟΙΚΙΜΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΠΙΟΤ 

 

Γηα πξψηε θνξά ζηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε ζπλεμέηαζε ησλ ηξηψλ νξηδφλησλ πνπ 

απνηεινχλ ηελ πεξίνδν ηεο αλεμάξηεηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ηνπ λεζηνχ. Δπηπιένλ, γηα 

πξψηε θνξά επηρεηξείηαη λα πξνζεγγηζηεί απηή ε πεξίνδνο ηφζν κέζα απφ ηελ ηζηνξία ησλ 

αζηηθψλ νηθηζκψλ φζν θαη κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ εμσαζηηθνχ ηνπίνπ, δειαδή ησλ 

πεξηθεξεηψλ. 
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Απφ ηε κηα, νη αζηηθνί νηθηζκνί είλαη πην εχθνιν λα εληνπηζηνχλ αξραηνινγηθά, θαζψο ζε απηέο 

ηηο ζέζεηο ηα πιηθά θαηάινηπα είλαη - ζπγθξηηηθά κε ηηο κε αζηηθέο ζέζεηο - πην κλεκεηαθά. 

Δπηπιένλ, έρνπλ παξακείλεη ζηελ ηζηνξηθή κλήκε σο νη ζπκβνιηθνί θνξείο ηεο αξραίαο ηζηνξίαο 

ηνπ λεζηνχ. Μέζα ζηε καθξά πεξίνδν πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα, είλαη ηα θππξηαθά άζηεα 

πνπ, κέζα απφ ηελ αξραηνινγηθή ηνπο νξαηφηεηα, θαλεξψλνπλ έλα ζεζαπξφ πιεξνθνξηψλ, πνπ 

ρξεζηκεχνπλ γηα λα αλαζπζηήζνπκε ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο πνιηηεηαθήο ηζηνξίαο ηνπ λεζηνχ. 

  

Σν νηθνλνκηθφ κνληέιν ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε πνιηηεηαθή νξγάλσζε ηεο Κχπξνπ ζηελ Ύζηεξε 

Υαιθνθξαηία θαη ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ, αθνξνχζε ην εμαγσγηθφ εκπφξην ηνπ ραιθνχ. Σν 

εκπφξην ηνπ ραιθνχ απαηηνχζε ηελ εμεηδίθεπζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ νηθηζκψλ θαη ηελ νξγάλσζή 

ηνπο ζε δίθηπα, ηα νπνία ζα ζπλέδεαλ κεηαμχ ηνπο ηηο ραιθνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο κε ηηο 

αγξνηηθέο ζέζεηο θαη κε ηελ αθηή. Μέζα, ινηπφλ, απφ ηελ νξγάλσζε ηεο ρώξαο θαη ηελ ηεξάξρεζε 

ησλ εμεηδηθεπκέλσλ νηθηζκψλ, αξζξψζεθαλ νη θππξηαθέο πνιηηείεο ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο 

θαη ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ. Δπνκέλσο, ην εμσαζηηθφ ηνπίν απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ηνπ λεζηνχ ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε. 

 

Η εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχζαλ νη πεξηθεξεηαθέο ζέζεηο ζηηο θππξηαθέο 

πνιηηείεο είλαη έλα ζέκα ην νπνίν απαζρφιεζε ηελ παιαηφηεξε έξεπλα. Γηα ηελ έξεπλα ηεο 

Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο θαζνξηζηηθή ππήξμε ε ζπκβνιή ηνπ Peltenburg ζην λα εθηηκήζνπκε ηε 

ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζέζεσλ ηεο θεληξηθήο Κχπξνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

αξραηφηεξνπ πνιηηεηαθνχ κνξθψκαηνο ζην λεζί, ηεο πνιηηείαο ηεο Έγθσκεο (Peltenburg 1996). 

ε άξζξν ηνπο νη Keswani θαη Knapp (2003) έδεημαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ηα αξραηνινγηθά θαηάινηπα απφ έλα αξηζκφ ζέζεσλ, ψζηε λα αλαγλσξηζηεί ν ξφινο 

ηνπο εληφο ελφο νξγαλσκέλνπ πνιηηεηαθνχ ζρήκαηνο θαη, ηειηθά, λα ζθηαγξαθεζνχλ ηα δίθηπα 

πνπ ζπλέζεηαλ ηελ πνιηηεία απηή· ελ πξνθεηκέλσ, ηελ πνιηηεία ηεο δπηηθήο αθηήο ζηελ Ύζηεξε 

Υαιθνθξαηία, πνπ ζα είρε σο θέληξν κάιινλ ηνλ νηθηζκφ ζηνλ νπνίν αλήθε ε Τνύκπα ηνπ 

Σθνύξνπ.  

 

ε φ,ηη αθνξά ζηελ έξεπλα ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψζεθαλ ιηγφηεξν 

ζηε ζθηαγξάθεζε ησλ δηθηύωλ πνπ ζρεκάηηδαλ νη νηθηζκνί θαη πεξηζζφηεξν ζηελ αλαδήηεζε ησλ 

ζπλόξωλ, πνπ ππνζέηνπκε φηη ζα ζεκαηνδνηνχζαλ ηα φξηα ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ. Όπσο ζα 

δνχκε ζην ζρεηηθφ θεθάιαην, είλαη απαξαίηεην λα πξνεγεζεί ε αλαγλψξηζε ησλ θπζηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη ηδενινγηθψλ πεξηθεξεηψλ πξηλ επηρεηξήζνπκε λα «ραξάμνπκε» ζε 

ράξηεο ηα ζχλνξα ησλ βαζηιείσλ ηεο Κππξναξρατθήο θαη ηεο Κππξνθιαζηθήο πεξηφδνπ.  
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Πξφβιεκα ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε αξραηνινγηθή έξεπλα εθηφο ησλ 

αζηηθψλ θέληξσλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη νη επηθαλεηαθέο επηζθνπήζεηο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα δψζνπλ πιήξε εηθφλα ηεο ρξνλνινγηθήο δηάξθεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο ζέζεο. Δπνκέλσο, 

πέξα απφ ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα, απηφ πνπ ιεηηνπξγεί σο αλαγλσξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε κηαο ζέζεο εληφο ελφο δηθηχνπ γχξσ απφ έλα θέληξν, είλαη ε δπλακηθή ηεο κε βάζε 

ηελ ηνπνγξαθία ηεο. Έρνληαο θηάζεη ζήκεξα ζην ζεκείν λα αλαγλσξίδνπκε κε ζρεηηθή αζθάιεηα 

ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο ησλ απηφλνκσλ θππξηαθψλ πνιηηεηψλ ηεο πεξηφδνπ απφ ην 1700 κέρξη ην 

300 π.Υ., είλαη, πηζηεχσ, αξθεηά αζθαιέο λα ηνπνζεηνχκε κηα ζέζε ζε έλα δίθηπν. Απηή ε 

κέζνδνο έρεη πξνβιήκαηα, αιιά ζίγνπξα είλαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απφ ηελ εηθφλα 

πνπ παξνπζηάδεη ε κνλαδηθή άιιε πεξηεθηηθή πξνζπάζεηα λα ραξαρζνχλ ηα ζχλνξα ησλ 

θππξηαθψλ πνιηηεηψλ ηεο Κππξναξρατθήο πεξηφδνπ κε βάζε κηα εληειψο ζεσξεηηθή θαηαζθεπή, 

ηα ηεηξάγσλα Thiessen (Rupp 1987). 

 

ηα θεθάιαηα φπνπ εμεηάδνληαη νη ηξεηο ρξνλνινγηθνί νξίδνληεο ηεο θππξηαθήο πνιηηεηαθήο 

δηακφξθσζεο ζηελ πεξίνδν 1700-300 π.Υ. (Μέξνο Πέκπην-Μέξνο Έβδνκν) ηίζεληαη ππφ 

ζπδήηεζε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεσινγία, ηελ νηθνλνκηθή 

εμεηδίθεπζε, ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη ην ηεξφ ηνπίν, νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηαθσηίζνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αξζξψζεθαλ νη θππξηαθέο πνιηηείεο ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο θαη ηεο 

Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΟΙ ΠΗΓΕ ΣΗ ΑΡΥΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ηα ηζηνξηθά θαη θηινινγηθά θείκελα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ 

ζπλεμεηάδνληαη καδί κε ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ 

απηέο ηηο πεγέο δελ είλαη ζχγρξνλεο ησλ γεγνλφησλ θαη κάιινλ απέρνπλ πνιχ ρξνλνινγηθά απφ 

ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε. Σα απνζπάζκαηα απφ ηηο ειιεληθέο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη «ζηελ 

ηζηνξία θαη ζηελ εζλνινγία ηνπ λεζηνχ απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα κέρξη ην 395 κ.Υ.» 

ζπγθέληξσζε ν Κπξηάθνο Υαηδεησάλλνπ ζηνλ πξψην ηφκν ηεο πνιχηηκεο ζεηξάο ηνπ Η αξραία 

Κύπξνο εηο ηαο ειιεληθάο πεγάο (ΑΚΔΠ). 

 

Σα πεξηζζφηεξα θείκελα γξάθηεθαλ κεηά ηελ θαηάιπζε ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ. εκαληηθέο 

ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 4
νπ

 αηψλα π.Υ., πξνζθέξεη ε Ιζηνξηθή Βηβιηνζήθε 

ηνπ Γηφδσξνπ ηνπ ηθεινχ, πνπ έδεζε ηνλ 1
ν
 αηψλα π.Υ. Μαδί κε ηηο ζχληνκεο αλαθνξέο πνπ 
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ζπλαληψληαη ζε έξγα ηνπ Πινχηαξρνπ (1-2
νο

 αηψλαο κ.Υ.) θαη ηνπ Αξξηαλνχ (2
νο

 αηψλαο κ.Υ.) 

θαηαθέξλνπκε λα αλαζπζηήζνπκε ελ κέξεη ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο πεξηφδνπ πνπ νδήγεζε ζηελ 

θαηάιπζε ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ. Δίλαη, φκσο, ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζεη θαλείο φηη νη πεγέο 

απηέο αλαθέξνληαη ζηελ Κχπξν ελ νλφκαηη ηεο ηζηνξίαο ηνπ Αιέμαλδξνπ θαη ησλ δηαδφρσλ ηνπ. 

ε θακηά πεξίπησζε δελ ππάξρεη ε πξφζεζε λα θαηαγξαθεί ε ζχγρξνλή ηνπο θππξηαθή ηζηνξία. 

Δπηπιένλ, νη ζπγγξαθείο απηνί απέρνπλ ζεκαληηθά απφ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθνπλ 

θαη, αθφκα θαη αλ νη πεγέο ηνπο γηα ηελ ειιεληθή ηζηνξία είλαη ζρεηηθά αμηφπηζηεο, νη πεγέο ηνπο 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ θππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη ακθηβφινπ αμηνπηζηίαο.  

 

Διάρηζηα ηζηνξηθά έξγα είλαη ζχγρξνλα κε ηελ επνρή ησλ βαζηιείσλ, φπσο νη Ιζηνξίεο ηνπ 

Ηξφδνηνπ (5
νο

 αηψλαο π.Υ.), ε Ξπγγξαθή ηνπ Θνπθπδίδε (5
νο 

αηψλαο π.Υ.), ηα Διιεληθά θαη ε 

Κύξνπ Παηδεία ηνπ Ξελνθψληα (4
νο 

αηψλαο π.Υ.). Δίλαη, φκσο, εκθαλέο φηη ηα έξγα απηά δελ 

έρνπλ απφ πξψην ρέξη ελεκέξσζε γηα ηελ θππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

κεηαθέξνπλ είλαη ζπγθερπκέλεο θαη ειιηπείο. Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ, θαζψο ζα ήηαλ παξάδνμν 

γηα ηνπο Έιιελεο ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ησλ Κππξίσλ, ε βαζηιεία θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ην 

πεξίεξγν θαη αθαηάιεπην ζπιιαβηθφ ζχζηεκα γξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ (Karageorghis 2004, 

1). 

 

Σα αθηεξσκέλα εμνινθιήξνπ ζηελ Κχπξν αιιά ρακέλα ζήκεξα έξγα ηνπ Αξηζηνηέιε Κππξίωλ 

Πνιηηεία θαη ε Κππξίωλ Βαζηιεία ηνπ καζεηή ηνπ Θεφθξαζηνπ είλαη ηα κφλα πνπ ίζσο ζα 

κπνξνχζαλ λα δηαιεπθάλνπλ ζε θάπνην βαζκφ ην πεξίεξγν πνιηηεηαθφ θαζεζηψο ηεο Κχπξνπ. 

Απφ ην θείκελν ηνπ Αξηζηνηέιε, πνπ ήηαλ ζχγρξνλνο κε ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο επνρήο ησλ 

βαζηιείσλ, ζψδεηαη ε απνζπαζκαηηθή πιεξνθνξία φηη ζηελ Κχπξν ν εγέηεο θαιείηαη βαζηιεύο 

θαη νη ζπγγελείο ηνπ άλαθηεο θαη άλαζζαη. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ Ιζνθξάηε, ν νπνίνο 

ζπλέγξαςε ηνλ 4
ν
 αηψλα π.Υ. ηξεηο παξαηλεηηθνχο ιφγνπο ζην βαζηιηά ηεο αιακίλαο Νηθνθιή, 

γην θαη δηάδνρν ηνπ Δπαγφξα Α΄ (Δπαγόξαο, Νηθνθιήο θαη Πξνο Νηθνθιέα). Καηά ηα άιια, νη 

θππξηαθνί ιφγνη ηνπ Ιζνθξάηε απνηεινχλ ξεηνξηθά θείκελα πνπ δελ πξνζθέξνπλ ζαθείο 

ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΗ 

 

Σν ζχζηεκα ζρεηηθήο θαη απφιπηεο ρξνλνιφγεζεο πνπ αθνινπζείηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηε 

βηβιηνγξαθία ηεο θππξηαθήο αξραηνινγίαο ζήκεξα, είλαη απηφ πνπ εηζήρζε απφ ηε ζνπεδηθή 
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απνζηνιή θαη παγηψζεθε (κε κηθξέο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο) ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. ηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη θαη νη ζπληνκνγξαθίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα επφκελα 

θεθάιαηα. 

 

ΥΔΣΙΚΗ ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΗ 

Φάζη ηης Φιλιάς
4
 2500-2350 

Πρώιμη Κσπριακή Υαλκοκραηία (ΠΚΥ)
5
 2400-2000 

Μέζη Κσπριακή Υαλκοκραηία (ΜΚΥ)
6
 2000-1700 

Ύζηερη Κσπριακή Υαλκοκραηία (ΤΚΥ)
7
 

ΤΚΥΙ  

ΤΚΥΙΙΑ-ΙΙΒ 

ΤΚΥΙΙΓ 

ΤΚΥΙΙΙΑ 

ΤΚΥΙΙΙΒ 

1700-1050 

1700-1400 

1400-1300 

1300-1200 

1200-1125 

1125-1050 

Κσπρογεωμεηρική (ΚΓ)
8
 

ΚΓΙ 

ΚΓΙΙ 

ΚΓΙΙΙ 

1050-750 

1050-950 

 950-850 

850-750 

Κσπροαρταϊκή (ΚΑ) 

ΚΑΙ 

ΚΑΙΙ 

750-475 

750-600 

600-475 

Κσπροκλαζική (ΚΚ)  475-310 

 

 

                                                 
4
 Γεσξγίνπ 2004· Steel 2004, 13. Βι. επίζεο απνηειέζκαηα ξαδηνρξνλνιφγεζεο απφ ηε κνλαδηθή ζέζε νηθηζκνχ κε 

ζηξσκαηνγξαθεκέλε Φάζε Φηιηάο ζην Μαξθί-Αιψληα, Frankel θαη Webb 2006, 35.  

5
 Dikaios θαη Stewart 1962. Γηα απφιπηεο ρξνλνινγήζεηο ζηελ θππξηαθή Υαιθνθξαηία βι. Steel 2004, 13. 

6
 Åström 1972α.  

7
 Åström 1972β. Γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ ΤΚΥΙΙΙΑ ζηελ ΤΚΥΙΙΙβ βι. Iacovou 1988, 2. 

8
 Γηα ηελ ΚΓ, ηελ ΚΑ θαη ηελ ΚΚ πεξίνδν βι. Gjerstad 1948· βειηηψζεηο ζηελ απφιπηε ρξνλνιφγεζε ηεο ΚΓ απφ 

Coldstream 1985.  

Πίλαθαο 3: Σρεηηθή θαη απόιπηε ρξνλνιόγεζε ηωλ πεξηόδωλ πνπ εμεηάδνληαη ζηελ 

παξνύζα εξγαζία 
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Η ζρεηηθή ρξνλνιφγεζε πνπ θαζηεξψζεθε απφ ηε ζνπεδηθή απνζηνιή ζηεξίρζεθε πξσηίζησο 

ζηελ ηππνινγία ηεο θεξακεηθήο. Γηα ηελ πεξηνδνιφγεζε ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, νη αιιαγέο ζηελ 

θεξακεηθή είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηε κεηάβαζε απφ ηε κηα ππνπεξίνδν ζηελ άιιε. Αθφκα 

θαη γηα ηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ, γηα ηελ νπνία είλαη γλσζηά νξφζεκα κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

ηζηνξία ηνπ λεζηνχ, ιακβάλνληαη ππφςε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα ηππνινγηθά γλσξίζκαηα 

θαηεγνξηψλ ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ, φπσο θαη πάιη ε θεξακεηθή θαη ε θνξνπιαζηηθή. 

 

Η παξνχζα εξγαζία επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνκέο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο σο νξφζεκα γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξνλνινγηθψλ ηεο ζπληεηαγκέλσλ. Έηζη, σο αληηθείκελν εμέηαζεο ησλ 

θεθαιαίσλ ηνπ Έθηνπ Μέξνπο, πνπ αθνινπζεί ηα θεθάιαηα ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο (Μέξνο 

Πέκπην) νξίδεηαη ε Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ. Ο φξνο Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ δελ ππάξρεη 

ζην ρξνλνινγηθφ πιαίζην ηεο ζνπεδηθήο απνζηνιήο, επνκέλσο δελ έρεη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα 

φξηα (Iacovou 1999, 143-44). ηελ θππξηαθή αξραηνινγία ρξεζηκνπνηείηαη, ζπλήζσο, γηα λα 

δειψζεη ηελ ΚΓ πεξίνδν. Ωζηφζν, ε παξνχζα εξγαζία ζπκπεξηιακβάλεη σο ελαξθηήξηα θάζε ηεο 

Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ ηελ ΤΚΥΙΙΙΒ. Η ΤΚΥΙΙΙΒ δηαθνξνπνηείηαη έληνλα, ηφζν απφ 

άπνςε πνιηηηζκνχ φζν θαη απφ άπνςε ηνπνγξαθίαο απφ ηελ πξνεγεζείζα ΤΚΥ, επνκέλσο ζσζηά 

ζεσξείηαη πιένλ απφ ηελ έξεπλα φηη νπζηαζηηθά αλήθεη ζηελ θππξηαθή Δπνρή ηνπ ηδήξνπ 

(Iacovou 1988, 84· Sherratt 2000, 82. Βι. επίζεο Μέξνο Έθην, Κεθάιαην 1). 

 

Με ηζηνξηθά θξηηήξηα, σο ηέινο ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη ην 

έηνο 750 π.Υ., πνπ ηίζεηαη παξαδνζηαθά σο ην νξφζεκν γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ ΚΓ ζηελ ΚΑ 

πεξίνδν. Άπνςε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη ν νξίδνληαο ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ 

ηειεηψλεη κε ηελ πξψηε εκθάληζε γξαπηώλ ηεθκεξίωλ, πνπ καξηπξνχλ ηελ εκθάληζε ησλ 

θππξηαθψλ πφιεσλ-βαζηιείσλ. Μέρξη ζήκεξα, ε αξραηφηεξε καξηπξία είλαη ε επηγξαθή ζηε 

ηήιε ηνπ βαζηιηά αξγψλα Β΄. Η ζηήιε ζηήζεθε ζην Κίηην ην έηνο 707 π.Υ. γηα λα κλεκνλεχεη 

ηελ εζεινχζηα ππνηαγή επηά Κππξίσλ εγεηψλ ζηνλ Αζζχξην κνλάξρε. Με βάζε ηα πθηζηάκελα 

ζηνηρεία, ε εκθάληζε ησλ πξψησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ ζην ίδην ην λεζί, ησλ ειιεληθψλ 

ζπιιαβηθψλ επηγξαθψλ, πνπ θάλνπλ ιφγν γηα Κχπξηνπο βαζηιείο θαη πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ 

ίδηα ελ γέλεη πεξίνδν (ηέιε 8
νπ

-αξρέο 7
νπ

 αηψλα), ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο επνρήο ησλ 

βαζηιείσλ (Μέξνο Έβδνκν). 

 

Ωο ηέινο ηεο ΚΚ πεξηφδνπ νξίδεηαη ν ρξφλνο θαηάιπζεο ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ε έλαξμε ηεο Διιεληζηηθήο πεξηφδνπ αξρίδεη κε ηε δηνηθεηηθή ελνπνίεζε ηνπ λεζηνχ θαη 

ηελ ελζσκάησζή ηνπ σο απνηθία ζηελ πηνιεκατθή Αίγππην. Η εξγαζία ιακβάλεη σο θαηαιεθηηθή 

Άν
να

 Σα
τρ
άκ
η



2. Μεζνδνινγία 

 

 
55 

ρξνλνινγία ηεο ΚΚ πεξηφδνπ ην έηνο 310 π.Υ., έηνο θαηά ην νπνίν, ζχκθσλα κε ην Πάξην 

Μάξκαξν (ΑΚΔΠ αξ. 80.3), πεζαίλεη ν βαζηιηάο ηεο αιακίλαο Νηθνθξέσλ θαη ν Πηνιεκαίνο 

θπξηεύεη ηεο λήζνπ. Ο Νηθνθξέσλ θέξεηαη λα είλαη ν ηειεπηαίνο ελ δσή Κχπξηνο βαζηιηάο
9
 θαη ν 

ζάλαηφο ηνπ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο κηαο νιφθιεξεο επνρήο. 

                                                 
9
 Όζνλ αθνξά ζηελ αηληγκαηηθή κνξθή ηνπ Δχλνζηνπ ησλ φισλ, βι. Μέξνο Έβδνκν, Κεθάιαην 2.8. 
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ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ 

Ο ΜΔΟΓΔΗΑΚΟ ΠΔΡΗΓΤΡΟ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. “Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΠΔΡΗΓΤΡΟΤ”
1
 

 

Πάνηωρ ζηοςρ ππώηοςρ καιπούρ, για ένα απέπανηο σπονικό διάζηημα, η θάλαζζα δεν 

γνώπιζε ηην κςπιαπσία ηων ανθπώπων. Σιγά ζιγά ηα μικπά ηοςρ πλεούμενα επεξέηειναν 

ηιρ διαδπομέρ ηοςρ και ηην καηέκηηζαν, οικοδομώνηαρ ζηαδιακά ηον ζςνεκηικό κόζμο 

ηηρ Μεζογείος ηων ανθπώπων και ηηρ ιζηοπίαρ (Braudel 1993, 339). 

 

Γηαρξνληθά ν θφζκνο ηεο Μεζνγείνπ αξζξψλεηαη απφ δηαθνξεηηθφηεηεο. Απηφ ην αλαγλψξηζε ν 

Fernand Braudel αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα εθείλνη νη εξεπλεηέο πνπ πξνζπάζεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ 

ηελ «εζσηεξηθή ζάιαζζα» ζαλ κηα ελφηεηα (Horden θαη Purcell 2000). ε θάπνηεο πεξηφδνπο 

ππεξηζρχεη ε ηάζε γηα ελφηεηα θαη νκνηνκνξθία θαη ζε άιιεο ππεξηζρχεη ε ηάζε γηα απφθιηζε θαη 

πνιιαπιφηεηα (Mathers θαη Stoddart 1994, 16). Γηαρξνληθά ε Κχπξνο ζπκκεηέρεη θαη ζηελ 

ελφηεηα θαη ζηελ πνιιαπιφηεηα ηεο Μεζνγείνπ.  

 

Απηή ε εξγαζία αθνξά ζηελ απσαία Κχπξν θαη κάιηζηα ζε κηα πεξίνδν (1700-300 π.Υ.) θαηά ηελ 

νπνία ην λεζί ελζσκαηψλεηαη ζηα δίθηπα νηθνλνκηθψλ επαθψλ, πνπ ελψλνπλ κε ζχλζεηνπο θαη 

ζηελνχο δεζκνχο ην κεζνγεηαθφ θφζκν. Αλζξψπηλε παξνπζία θαηαγξάθεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ 

Κχπξν γχξσ ζην 10,000 π.Υ. θαη φκσο, γηα πεξηζζφηεξν απφ νρηψ ρηιηεηίεο κέρξη ην ηέινο ηεο 

MKX, ε θνηλσλία ηνπ λεζηνχ δείρλεη έλαλ θφζκν εζσζηξεθή θαη απηάξθε κέζα ζηε λεζησηηθή 

ηνπ ηαπηφηεηα (Coleman 1996· Peltenburg 1996). Οη πξντζηνξηθέο θνηλφηεηεο ηνπ λεζηνχ δελ 

είλαη αθφκα ζχλζεηεο θνηλσλίεο. Δμαηηίαο ηνπ φηη δελ ππάξρεη εμεηδίθεπζε εξγαζίαο δελ είλαη 

πεξίεξγν φηη νη επαθέο κε ππεξπφληηεο πεξηνρέο είλαη πεξηζηαζηαθέο θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ 

θαίλεηαη λα εμειίζζνληαη ζε ζπζηεκαηηθέο εκπνξηθέο αληαιιαγέο. 

 

Η απνπζία ζχλζεηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαίλεηαη λα δηαξθεί κέρξη ην ηέινο ηεο ΜKX. ην 

ηέινο ηεο θάζεο απηήο, εκθαλίδνληαη ζηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ ελδείμεηο έλαξμεο εκπνξηθψλ επαθψλ 

κε ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην. Σν ζπάζηκν ηεο λεζησηηθήο απνκφλσζεο νδεγεί ζηνλ πξψην 

                                                 
1
 Braudel 1993. 
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νξίδνληα πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ζηελ Κχπξν. Οη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη ε δεκηνπξγία ηεο 

πξψηεο ζχλζεηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ζηελ Κχπξν είλαη δεπηεξνγελήο, είλαη δειαδή ην 

απνηέιεζκα ηεο αζθπθηηθήο πίεζεο πνπ άζθεζε ν κεζνγεηαθφο πεξίγπξνο γηα εληαηηθνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο εμαγσγήο ηνπ ραιθνχ, ηνπ πνιπηηκφηεξνπ πξντφληνο ηεο θππξηαθήο γεο. Σν 

απνηέιεζκα ησλ πηέζεσλ απηψλ ζα είλαη ε ζπγθξφηεζε ηεο πξψηεο ή ησλ πξψησλ πνιηηεηψλ ζην 

λεζί θαη ε ελζσκάησζε ηεο Κχπξνπ, ζηα κέζα ηεο δεχηεξεο ρηιηεηίαο π.Υ., ζηε δηεζλή νηθνλνκία 

ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Η αιιειεπίδξαζε κε ην κεζνγεηαθφ πεξίγπξν θαη νη δηεζλείο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζα επεξεάδνπλ δηαρξνληθά ηελ εμέιημε ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ζην 

λεζί. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΤΣΖΜΑ ΣΖ ΤΣΔΡΖ ΥΑΛΚΟΚΡΑΣΗΑ 

 

Η Αίγππηνο ηνπ Νένπ Βαζηιείνπ, ην θξάηνο ησλ Υεηηαίσλ ζηελ Αλαηνιία, καδί κε ηηο πφιεηο-

θξάηε ηεο ζπξνπαιαηζηηληαθήο αθηήο, ηηο αλαθηνξηθέο πνιηηείεο ηνπ Μπθελατθνχ θφζκνπ ζην 

Αηγαίν θαη ηηο θππξηαθέο πνιηηείεο ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζα δηαδξακαηίζνπλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην ζρεκαηηζκφ ελφο ζχλζεηνπ δηθηχνπ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, κε δηάξθεηα 

απφ ην 15
ν
 κέρξη ην ηέινο ηνπ 13

νπ
 αηψλα (Εικ. 4). Η έληαζε ησλ κεηαμχ ηνπο νηθνλνκηθψλ θαη 

δηπισκαηηθψλ επαθψλ θαη ν βαζκφο ηεο αιιειεμάξηεζήο ηνπο νδεγνχλ ζπρλά ζην ραξαθηεξηζκφ 

απηήο ηεο πεξηφδνπ σο «επνρήο δηεζληζκνχ» (Knapp 1988α, 135· Liverani 1990, 14) ή σο 

«πξψηεο παγθνζκηνπνίεζεο» (Sherratt 2003). 

 

1. Ζ Αίγσπηος ηοσ Νέοσ Βαζιλείοσ 

 

Με ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν ην Νείιν θαη κε θπζηθά ζχλνξα ηελ έξεκν ζηα δπηηθά, ηελ Δξπζξά 

ζάιαζζα θαη ηελ έξεκν ηνπ ηλά ζηα αλαηνιηθά θαη ηε Μεζφγεην ζηα βφξεηα, ε Αίγππηνο 

απνηέιεζε ην πξψην θαη καθξνβηφηεξν εζληθφ θξάηνο ζηνλ αξραίν θφζκν. 

 

Με ηελ απψζεζε ησλ Τμψο (ιανχ πηζαλφλ ζπξνπαιαηζηηληαθήο θαηαγσγήο, πνπ είραλ θαηαθέξεη 

λα ζέζνπλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ηελ Κάησ Αίγππην, κε έδξα ηελ Άβαξε, Tell-ed-Daba, ζην Γέιηα 

ηνπ Νείινπ) θαη ηελ επαλέλσζε ηεο Αηγχπηνπ, ηδξχεηαη ην Νέν Βαζίιεην (1550-1069 π.Υ.) 

(Knapp 1988α, 170-1· Redford 1992, 125-9). Οη Φαξαψ ηνπ Νένπ Βαζηιείνπ αλαπηχζζνπλ γηα 

πξψηε θνξά επεθηαηηθή πνιηηηθή εθηφο Αθξηθήο, πξνο ηηο πφιεηο-θξάηε ηεο ζπξνπαιαηζηηληαθήο 

αθηήο. Οη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη απηφ έγηλε αξρηθά γηα λα απνηξέςνπλ ηνλ θίλδπλν λένπ 
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επεηζνδίνπ παξείζθξεζεο μέλσλ πιεζπζκψλ, πνπ απεηινχζαλ ηελ ελφηεηα ηεο ρψξαο. ηε 

ζπλέρεηα, φκσο, θαίλεηαη φηη αληηιήθζεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ρεξζαίσλ θαη 

ζαιάζζησλ εκπνξηθψλ δξφκσλ, πνπ δηαηξέρνπλ θάζεηα θαη νξηδφληηα ηε πξνπαιαηζηίλε, ην 

θνκβηθφ ζεκείν ζηελ επηθνηλσλία ηεο Αηγχπηνπ κε ηελ Αλαηνιία θαη ηε Μεζνπνηακία (Redford 

1992, 193).  

 

Η αηγππηηαθή παξνπζία ζηε πξνπαιαηζηίλε δελ ήηαλ νχηε κφληκε νχηε θαηαιπηηθή. Πεξηνδηθέο 

εθζηξαηείεο απφ δηάθνξνπο Φαξαψ είραλ πξφζθαηξα απνηειέζκαηα. Η αηγππηηαθή παξνπζία αλά 

πεξηφδνπο ππνρσξνχζε ή εληεηλφηαλ. Πάλησο, νη εξεπλεηέο επηβεβαηψλνπλ φηη δελ δηαηαξάρζεθε 

ε πνιηηεηαθή νξγάλσζε ζηηο πεξηνρέο ηεο Παιαηζηίλεο, πνπ βξίζθνληαλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο, 

παξά ην γεγνλφο φηη έγηλαλ πνιιέο εθζηξαηείεο, ε πην επηηπρεκέλε απφ ηηο νπνίεο ήηαλ απηή πνπ 

νξγάλσζε ν Σνχζκσζεο Γ΄ θαη πνπ έθηαζε βφξεηα κέρξη ηνλ Δπθξάηε (Redford 1992, 154). 

 

2. Σο κράηος ηων Υεηηαίων 

 

χκθσλα κε ηηο γξαπηέο πεγέο, νκάδεο Ιλδνεπξσπαίσλ θαηνηθνχζαλ ζηελ Αλαηνιία ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηα κέζα ηεο δεχηεξεο ρηιηεηίαο π.Υ. Η θπιεηηθή νκάδα ησλ Υεηηαίσλ, κέζα ζην 14
ν
 αηψλα ζα 

ζπλελψζεη νιφθιεξε ζρεδφλ ηελ Αλαηνιία κέρξη ηνλ Δπθξάηε ζε κηα κεγάιε απηνθξαηνξία κε 

πξσηεχνπζα ηε Υαηηνχζα (ζεκεξηλφ Boğazköy) (Macqueen 1986, 26, 45). 

 

Οη Υεηηαίνη ζα επηδείμνπλ επεθηαηηθή πνιηηηθή πξνο ηηο πφιεηο ηεο Βφξεηαο πξίαο. ηηο αξρέο 

ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνρήο δηεθδηθνχζαλ ην βαζίιεην ησλ Μηηάλλη θαη 

ε Αίγππηνο. Γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ε Αίγππηνο θαηάθεξε λα έρεη ηνλ έιεγρν ηεο 

αθηήο ηεο βφξεηαο πξίαο (Akkermans θαη Schwartz 2003, 329). Απφ ηα κέζα ηνπ 14
νπ

 αηψλα νη 

Υεηηαίνη ζέηνπλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ηηο αθηέο ηεο βφξεηαο πξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Οπγθαξίη (Bell 2006, 4) θαη σο απνηέιεζκα ζα ζπγθξνπζηνχλ κε ηελ Αίγππην. Απνθνξχθσκα 

ησλ ζπγθξνχζεσλ ππήξμε ε κάρε ηνπ Καληέο, ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ Οξφληε, ην 1286 π.Υ. 

(Macqueen 1986, 46-8). Ο πνηακφο νξίζηεθε, ζην ηέινο κηαο ακθίξξνπεο κάρεο, σο ην ζχλνξν 

κεηαμχ ησλ δχν απηνθξαηνξηψλ, πνπ ζα ζπλππάξμνπλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα, 

απνδερφκελεο ηηο ζθαίξεο επηξξνήο, φπσο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηε κάρε ηνπ Καληέο (Bell 2006, 

4). Έηζη, απφ ηα κέζα ηνπ 14
νπ

 αηψλα κέρξη πεξίπνπ ην 1200, ε αθηή θαη ε ελδνρψξα ηεο πξίαο 

ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο απηνθξαηνξίαο ησλ Υεηηαίσλ. 
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3. Ο ενδιάμεζος τώρος: σρία-Παλαιζηίνη (Εικ. 5) 

 

Η πξία θαη ε Παιαηζηίλε απνηεινχλ ηνλ ελδηάκεζν ρψξν, πνπ ζπλδέεη ηελ Αίγππην θαη ηελ 

Αλαηνιία κε ηε Μεζνπνηακία (Ben-Tor 1992α, 2-3). Η ζπξνπαιαηζηηληαθή αθηή ηεο Μεζνγείνπ 

αξζξψλεηαη απφ πνιιέο κηθξφηεξεο πεξηνρέο (micro-regions) (Akkermans θαη Schwartz 2003, 2), 

πνπ είραλ δηαθνξεηηθφ ξφιν κέζα ζηα νηθνλνκηθν-πνιηηηθά ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ 

Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. Πνηθηιία θαη πνιππινθφηεηα ραξαθηεξίδεη ηηο κεηαμχ ηνπο επαθέο 

αιιά θαη ηηο επαθέο κε πεξηνρέο ζηα αλαηνιηθά θαη ζηα δπηηθά.  

 

Μεγάιεο πφιεηο-θξάηε (city-states), κε αλάθηνξα θαη αξρεία, εκθαλίδνληαη ζηε βφξεηα πξία ήδε 

απφ ηα κέζα ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο π.Υ. (Akkermans θαη Schwartz 2003, 233). εκαληηθφηεξεο απφ 

απηέο είλαη ην Μάξη, πνπ ηδξχεηαη ζηε δπηηθή φρζε ηνπ Δπθξάηε, γηα λα εθκεηαιιεπηεί ηνπο 

εκπνξηθνχο δξφκνπο ηνπ πνηακνχ θαη ε Έκπια, πνπ ζπλαγσλίδνληαη γηα ηηο ζθαίξεο επηξξνήο 

ηνπο θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Δπθξάηε (Akkermans θαη Schwartz 2003, 239). Οη δχν πφιεηο 

θαηαζηξάθεθαλ πνιχ ζχληνκα, κεξηθνχο αηψλεο κεηά ηελ εκθάληζε ησλ αζηηθψλ ηνπο δνκψλ, ην 

2300 απφ ην αξγψλα Α΄, ζηελ επέθηαζε ηεο πξψηεο απηνθξαηνξίαο κε έδξα ηελ Αθθάδ 

(Akkermans θαη Schwartz 2003, 244, 267). Νέα θάζε αζηηθνπνίεζεο μεθηλά ζηελ αξρή ηεο 

δεχηεξεο ρηιηεηίαο π.Υ., κε ηε δεκηνπξγία εδαθηθψλ θξαηψλ (territorial states), κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

μαλά ην Μάξη θαη ε Έκπια, κε αλάθηνξα θαη αξρεία (Akkermans θαη Schwartz 2003, 297-8). 

Σειηθά, ην Μάξη θαηαζηξέθεηαη ην 1761 απφ ην Υακνπξακπί ηεο Βαβπιψλαο (Akkermans θαη 

Schwartz 2003, 314-5), ελψ ε Έκπια ην 1600 απφ ηνπο Υεηηαίνπο (Akkermans θαη Schwartz 

2003, 326). 

 

ην βνξεηφηεξν άθξν, νη αθηέο ηεο πξίαο, ζπλδένληαη κε ηε Μεζνπνηακία, κέζσ ηνπ Δπθξάηε, 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε πεξηνρή ηεο ζπξνπαιαηζηηληαθήο αθηήο. Πεξάζκαηα κέζα απφ ηνπο 

νξεηλνχο φγθνπο επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ζηελ ελδνρψξα. Η Οπγθαξίη (ζεκεξηλή Ras Shamra), ε 

κεηξφπνιε ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, νθείιεη ηελ ίδξπζε θαη ηνλ πινχην ηεο ζηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλδέεη εκπνξηθά ηελ Μεζφγεην κε ηελ Αλαηνιή, δηεμάγνληαο ην 

δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην ησλ κεηάιισλ. Η αζθάιεηα πνπ παξείρε ζηνπο ρεξζαίνπο εκπνξηθνχο 

δξφκνπο ε ζπκπεξίιεςε ζηε ρεηηατθή απηνθξαηνξία φιεο ηεο πεξηνρήο κέρξη ηνλ Δπθξάηε ζηα 

αλαηνιηθά, θαηέζηεζε ηελ Οπγθαξίη ην ζεκαληηθφηεξν αζηηθφ νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο πξίαο, ζην 

ζηαπξνδξφκη ησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ δξφκσλ πνπ ζπλδένπλ ην Αηγαίν κε ηελ Δγγχο 

Αλαηνιή θαη ηελ Αίγππην κε ηελ Αλαηνιία (Knapp 1988α, 188). Δίλαη ε θαιχηεξα γλσζηή πφιε 

ηεο πεξηνρήο θαη ηα αξρεία πνπ έθεξαλ ζην θσο νη γαιιηθέο αλαζθαθέο, κε επηγξαθέο ζε κηα 
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πιεζψξα γισζζψλ θαη ζπζηεκάησλ γξαθήο, καξηπξνχλ ηε ζεκαζία ηεο ζέζεο σο δηεζλνχο 

ιηκέλα κέζα ζην ζχζηεκα ησλ κεζνγεηαθψλ εκπνξηθψλ επαθψλ (Yon 1997). 

 

Η Οπγθαξίη ήηαλ βαζηθφο εηζαγσγέαο ραιθνχ θαη θαζζίηεξνπ. Απφ ηα ιηκάληα ηεο πφιεο, ν 

θαζζίηεξνο απφ ηελ Αλαηνιή δηνρεηεπφηαλ ζηα εκπνξηθά δίθηπα ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ν 

ραιθφο ηεο Κχπξνπ ηαμίδεπε ζηελ ελδνρψξα ηεο πξίαο θαη ζηελ θνηιάδα ηνπ Δπθξάηε (Bell 

2006, 109). Η πιεζψξα ησλ αξρείσλ, πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζην αλάθηνξν (βι. Yon 1997 

ζπνξαδηθά), κε πεξηερφκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δείρλεη φηη θαη ηδηψηεο 

εκπιέθνληαλ ζην εκπφξην ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Οη ηέζζεξεηο πηλαθίδεο ηεο ΚΜ 

γξαθήο, πνπ αλαθαιχθζεθαλ ζε αξρεία ηεο Οπγθαξίη (κεγάινο αξηζκφο δεδνκέλνπ φηη κφλν πέληε 

βξέζεθαλ ζηελ Κχπξν), καξηπξνχλ ηηο ζηελέο ζρέζεηο ησλ αξρψλ θαη ησλ ηδησηψλ εκπφξσλ ηεο 

πφιεο κε ηελ Έγθσκε, ηε κνλαδηθή θππξηαθή ζέζε φπνπ βξέζεθαλ πηλαθίδεο ηεο ΚΜ γξαθήο 

(Yon 1999, 117). 

 

Ννηηφηεξα, ε γε ηεο Παιαηζηίλεο είλαη κηα ζηελή ισξίδα γεο, πνπ πεξηνξίδεηαη ζηα δπηηθά απφ ηε 

Μεζφγεην θαη ζηα αλαηνιηθά απφ ηα βνπλά ηνπ Ληβάλνπ. χλζεηεο θνηλσλίεο, κε πξνεγκέλε 

ηερλνινγία θαη εμεηδίθεπζε ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο, εκθαλίδνληαη ήδε απφ ηε Υαιθνιηζηθή 

πεξίνδν (πεξίπνπ 4500 – 3500 π.Υ.) (Levy 2003). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ, αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή βάζε (πην γεξέο βάζεηο ζε γεσξγία θαη θηελνηξνθία, 

εθκεηάιιεπζε κεγαιχηεξσλ εθηάζεσλ γεο) νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ αζηηθψλ 

πνιηηεηψλ ζε νιφθιεξε ηελ αθηή ηεο Παιαηζηίλεο θαη ηνπ Ληβάλνπ φπσο θαη ηεο πξίαο (Mazar 

1990, 140· Ben-Tor 1992β). Η πξσην-αζηηθή απηή νξγάλσζε δελ ζα έρεη δηάξθεηα, θαζψο ζην 

ηέινο ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, νη αζηηθέο δνκέο θαηαξξένπλ θαη θαηαγξάθεηαη κηα 

έληνλε ηάζε γηα απνθέληξσζε (Richard 2003).  

 

Απφ ηελ αξρή ηεο Μέζεο Υαιθνθξαηίαο (ηέινο 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ.), εκθαλίδνληαη πξαγκαηηθά 

αζηηθά θέληξα θαη ε ηεξαξρία ησλ νηθηζκψλ δείρλεη ηελ νξγάλσζε ζε πνιηηείεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην δηεζλέο εκπφξην. Απηή ηελ πεξίνδν δηακνξθψλεηαη ν πιηθφο πνιηηηζκφο ηεο Υαλαάλ, πνπ ζα 

έρεη ζπλέρεηα ζηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία (Ilan 2003). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ (Νέν Βαζίιεην) νη πφιεηο ηεο Παιαηζηίλεο ζα βξεζνχλ ζηελ αηγππηηαθή ζθαίξα επηξξνήο. 

Οη Αηγχπηηνη δελ επεκβαίλνπλ θαηαιπηηθά ζηελ πνιηηηθή νξγάλσζε ηεο πεξηνρήο (Bell 2006, 19). 
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4. Σο Αιγαίο 

 

Μέζα ζηελ ηξίηε ρηιηεηία π.Υ. (Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ) παξαηεξείηαη κηα πξψηε κνξθή 

αζηηθήο νξγάλσζεο ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη ζηε ηεξεά Διιάδα. Οη πξνζπάζεηεο 

γηα δεκηνπξγία πην ζχλζεησλ κνξθψλ θνηλσληθήο νξγάλσζεο ζηηο πεξηνρέο απηέο δελ ζα έρνπλ 

ζπλέρεηα ζηε δεχηεξε ρηιηεηία (Rutter 1993). 

 

Ο πξψηνο κεγάινο αζηηθφο πνιηηηζκφο ηνπ Αηγαίνπ γελληέηαη ζηελ Κξήηε, ζηηο αξρέο ηεο 

δεχηεξεο ρηιηεηίαο π.Υ. Ο Μηλσηθφο αλαθηνξηθφο πνιηηηζκφο άλζεζε ζην πξψην κηζφ ηεο 

δεχηεξεο ρηιηεηίαο π.Υ., φηαλ κεγάια αλαθηνξηθά ζπκπιέγκαηα θηίδνληαη ζην λεζί (Vance 

Watrous 2001). Με ηελ άλνδν κηαο άιιεο δπλακηθήο πνιηηηθήο νκάδαο, ησλ Μπθελαίσλ 

(Shelmerdine 1997), ν Μηλσηθφο πνιηηηζκφο ππνθχπηεη. Σν αλάθηνξν ηεο Κλσζζνχ (θαη πηζαλφλ 

θαη έλα αλάθηνξν ζηα Υαληά) ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί σο θέληξν δηνίθεζεο, αθνινπζψληαο φκσο 

πιένλ πξφηππα κπθελατθά, φπσο ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαθάιπςε ελφο κεγάινπ αξρείνπ 

πηλαθίδσλ Γξακκηθήο Β΄ (Driessen θαη Farnoux 1997· Rehak θαη Younger 2001). 

 

Με εμαίξεζε ηελ Κλσζζφ, ηα κεγαιχηεξα θέληξα ηνπ κπθελατθνχ πνιηηηζκνχ βξίζθνληαη ζηελ 

Πεινπφλλεζν θαη ηελ θεληξηθή ηεξεά, φπνπ θαηά ηελ Τζηεξνειιαδηθή (ΤΔ) πεξίνδν 

αλαπηχρζεθαλ αλαθηνξηθέο πνιηηείεο, νη κπθελατθέο πφιεηο-θξάηε. Σα δηνηθεηηθά θέληξα ήηαλ 

κλεκεηαθά αλαθηνξηθά ζπκπιέγκαηα, πνπ θηίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΤΔΙΙΙΒ (ζπρλά ζε 

νρπξσκέλεο αθξνπφιεηο) θαη ζηα νπνία γηλφηαλ ζπγθέληξσζε θαη δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ ηεο πεξηνρήο. Σα αλάθηνξα ιεηηνπξγνχζαλ σο θέληξα αλαδηαλνκήο βαζηθψλ πξντφλησλ 

θαη σο δηαρεηξηζηέο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ.  

 

Έλα ζπιιαβηθφ ζχζηεκα γξαθήο, ε Γξακκηθή Β΄, ήηαλ φξγαλν ηεο γξαθεηνθξαηηθήο δηνίθεζεο. 

Αξρεία κε πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Β΄ αλαθαιχθζεθαλ ζηα αλάθηνξα ηεο Πχινπ θαη ηεο 

Κλσζζνχ, ελψ κηθξφηεξνο αξηζκφο πηλαθίδσλ ζψζεθαλ ζηε Θήβα, ζηηο Μπθήλεο θαη ζηελ 

Σίξπλζα. Η απνθξππηνγξάθεζε ηεο Γξακκηθήο Β΄, ζηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, θαηέδεημε 

φηη ε γιψζζα πνπ θαηέγξαθε ήηαλ κηα αξρατθή κνξθή ηεο ειιεληθήο. Σα θείκελα απνγξάθνπλ 

θαηαιφγνπο πξντφλησλ, εμεηδηθεπκέλεο θαηεγνξίεο ηερληηψλ θαη εξγαηψλ (Chadwick 1999· 

Dickinson 2006, 24-41) θαη ην ζεκαληηθφηεξν, θαηαγξάθνπλ ηελ πνιηηεηαθή ππξακίδα ησλ 

κπθελατθψλ θξαηψλ (Shelmerdine 1997, 566). 
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5. Ζ εποτή ηοσ διεθνιζμού 

 

ην αξρείν ηεο Ακάξλα (αξραία Αθεηαηέλ), δειαδή ηεο πξσηεχνπζαο πνπ έθηηζε ν αηξεηηθφο 

Φαξαψ Αθελαηψλ, βξέζεθαλ 382 ελεπίγξαθεο πήιηλεο πηλαθίδεο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηελ 

αιιεινγξαθία κεηαμχ ηνπ Αηγχπηηνπ Φαξαψ θαη μέλσλ εγεκφλσλ ηεο επνρήο (Shaw 2000, 325· 

Moran 1992). Απηά ηα θείκελα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Αθθαδηθή γιψζζα, ηελ θνηλή δηπισκαηηθή 

γιψζζα ηεο επνρήο. Η Ακάξλα απνηέιεζε πξσηεχνπζα ηνπ βαζηιείνπ γηα πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 

30 ρξφλσλ ζηα κέζα ηνπ 14
νπ

 αηψλα θαη γηα ην ιφγν απηφ απνηειεί ζεκαληηθή ηνκή 

ρξνλνιφγεζεο. Η πεξίνδνο ηεο Ακάξλα αληηπξνζσπεχεη ηελ θνξχθσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη γη’απηφ ην ιφγν είλαη γλσζηή σο ε «επνρή ηνπ δηεζληζκνχ». 

 

Μηθξφηεξα αξρεία κε δηπισκαηηθή αιιεινγξαθία κεηαμχ ησλ εγεηψλ βξέζεθαλ ζηε Υαηηνχζα, 

ηελ Αζζπξία, ηε Βαβπισλία θαη ηελ Οπγθαξίη. Απφ ηε κειέηε ησλ θεηκέλσλ απηψλ πξνθχπηεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ «δηεζλνχο» νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Ύζηεξεο 

Υαιθνθξαηίαο είλαη φηη νη αληαιιαγέο πξντφλησλ γίλνληαη κε ηε κνξθή απνζηνιήο δψξσλ κεηαμχ 

ησλ εγεκφλσλ (Liverani 1987, 67). Όηη απηά δελ είλαη απιψο δψξα αιιά ε νπζία ηνπ κεραληζκνχ 

ηνπ εκπνξίνπ ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη φιεο νη αληαιιαγέο είλαη 

επαθξηβψο ππνινγηζκέλεο (Sherratt 2000, 83). χκθσλα κε ηε Sherratt, ηα βαζηθφηεξα πξντφληα 

πνπ απαζρνινχλ ηελ αιιεινγξαθία ησλ κεγάισλ βαζηιέσλ είλαη ηα κέηαιια: ν ρξπζφο, ν 

άξγπξνο, ν ραιθφο θαη ν θαζζίηεξνο. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε δηαθίλεζε ησλ κεηάιισλ δηεμάγεηαη 

απνθιεηζηηθά κέζα απφ έλαλ απζηεξφ θεληξηθφ έιεγρν θαη έρεη ην ραξαθηήξα κνλνπσιίνπ, πνπ 

αζθείηαη απφ ηα θξάηε (Liverani 1987, 69· Sherratt 2000, 83). Χο απνηέιεζκα, ην ζχζηεκα ηεο 

κνλνπσιηαθήο παξαγσγήο θαη ηνπ εληαηηθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ απηψλ ήηαλ άξξεθηα 

δεκέλν κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ ραξαθηήξηδε θάζε πεξηνρή: νη νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ ηεο 

Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο ειέγρνληαη απζηεξά απφ ηα ζπγθεληξσηηθά θαζεζηψηα θαη απφ ηελ 

άξρνπζα ηάμε (Liverani 1987, 69· Sherratt θαη Sherratt 1991, 376). 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. Ο ΠΔΡΗΓΤΡΟ ΑΛΛΑΕΔΗ: ΣΑ «ΥΡΟΝΗΑ ΣΖ ΚΡΗΖ» 

 

Μηα ζεηξά απφ επεηζφδηα θαηαζηξνθήο θαη εγθαηάιεηςεο παξαηεξνχληαη ζε πνιιέο ζέζεηο ζηελ 

αλαηνιηθή Μεζφγεην, κε δηάξθεηα απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 13
νπ

 κέρξη ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηνπ 12
νπ

 αηψλα π.Υ. Καηαζηξνθέο θαηαγξάθνληαη ζηηο Μπθελατθέο αλαθηνξηθέο 

πνιηηείεο, ζηε Υαηηνχζα θαη ζε πφιεηο ηεο αθηήο ηεο πξνπαιαηζηίλεο. εκαληηθέο ζέζεηο φπσο ε 
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Υαηηνχζα θαη ε Οπγθαξίη, εγθαηαιείπνληαη πιήξσο, ακέζσο κεηά ηηο θαηαζηξνθέο. Σα επεηζφδηα 

απηά απνηεινχλ ηα νξαηά ζπκπηψκαηα κηαο βαζηάο θξίζεο πνπ θαίλεηαη λα μεθηλά ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηηο αξρέο ηνπ 13
νπ

 αηψλα. Σειηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο γεληθεπκέλεο αζηάζεηαο ζα είλαη, 

κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 12
νπ

 αηψλα, ε πιήξεο θαηάξξεπζε ηνπ θφζκνπ ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο. 

 

ην παξειζφλ, νη εξκελείεο ηεο θξίζεο πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηε δηαηχπσζε γεληθεπκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ λα αθνξνχλ ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην ζην ζχλνιφ ηεο. Χζηφζν, ε 

παξαηήξεζε φηη ηα θαηλφκελα απηά θαίλεηαη φηη είραλ δηαθνξεηηθή δηάξθεηα θαη θνξχθσζε ζε 

θάζε πεξηνρή, εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη, δηαθνξεηηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο νδήγεζαλ ζηελ ηνπηθή 

θαηάξξεπζε. Οη ζπλζήθεο απηέο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθφ-

πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξηνρήο (Liverani 1987, 69).  

 

1. Σα ηοπικά θαινόμενα 

 

χκθσλα κε ηελ άπνςε πνπ δηακνξθψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, νη θαηαζηξνθηθέο 

ελέξγεηεο ησλ ιεγφκελσλ «Λαψλ ηεο Θάιαζζαο», πξνθάιεζαλ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θφζκνπ ηεο 

Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο. Όκσο, φπσο δείρλεη ε πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ, ε εληχπσζε 

φηη έλα ζχλνιν αλζξψπσλ δηαθφξσλ θπιεηηθψλ νκάδσλ, νη ιεγφκελνη «Λανί ηεο Θάιαζζαο», 

επηηίζνληαλ ζηηο πινχζηεο πφιεηο ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, πξηλ εηηεζνχλ ζην δέιηα ηνπ 

Νείινπ απφ ην Ρακζή Γ΄, απνηειεί εθεχξεζε ησλ Αηγππηίσλ (Sandars 1985, 9).  

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αηγππηηαθέο επηγξαθέο αλαθέξνληαη ζε επηζέζεηο Ληβχσλ θαη άιισλ ιαψλ 

ελαληίνλ ηεο Αηγχπηνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ησλ Φαξαψ Μεξλεπηά (1224-1214) θαη 

Ρακζή Γ´ (1182-1151). Οξηζκέλνη απφ απηνχο ηνπο ιανχο ζπλαληψληαη θαη ζε επηγξαθέο απφ 

άιιεο πεξηνρέο, φπσο ηελ Οπγθαξίη θαη ηε Υαηηνχζα, ζπρλά σο κηζζνθφξνη ή σο πεηξαηέο. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ζπιινγηθή νλνκαζία «Λανί ηεο Θάιαζζαο» απαληά απνθιεηζηηθά ζε 

επηγξαθέο απφ ηελ Αίγππην. Δίλαη πηζαλφλ φηη νη αλαθνξέο ζηα ίδηα ηα θείκελα, ζε λίθεο ηνπο επί 

άιισλ ιαψλ, φπσο νη Υεηηαίνη, είλαη κάιινλ ππεξβνιή, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπρλά ζε 

αηγππηηαθά θείκελα γηα λα ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο λίθεο ησλ Αηγππηίσλ (Nibbi 1972). Δίλαη, 

ηειηθά, πηζαλφλ φηη νη ιεγφκελνη «Λανί ηεο Θάιαζζαο» απνηεινχλ ηνπο παξαδνζηαθνχο ερζξνχο 

ησλ Αηγππηίσλ, ηνπο ιανχο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Παιαηζηίλεο, βφξεηα θαη 

αλαηνιηθά ηνπ Γέιηα (Nibbi 1972, 63). 
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Φαίλεηαη, πάλησο, φηη ε Αίγππηνο ζηαδηαθά ππνρσξεί απφ ηελ Παιαηζηίλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

12
νπ

 αηψλα. Η 20
ε
 Γπλαζηεία πνπ ζα θπβεξλήζεη ηε ρψξα κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 11

νπ
 αηψλα απνηειεί 

ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο αηγππηηαθήο ηζηνξίαο πνπ είλαη γλσζηή σο ην Νέν Βαζίιεην (Van Dijk 

2000, 304-9). Η Σξίηε ελδηάκεζε πεξίνδνο (1069-664 π.Υ.) πνπ αθνινπζεί, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηνλ πνιηηηθφ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο ρψξαο (Σaylor 2000). 

 

ην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα παξαηεξείηαη έλα θχκα θαηαζηξνθψλ ζε πφιεηο ηεο Παιαηζηίλεο. Οη 

πφιεηο απηέο δελ εγθαηαιείπνληαη. Αληηζέησο μαλαθηίδνληαη θαη ε δσή ζηηο ζέζεηο απηέο, ζην 

πξψην κηζφ ηνπ 12
νπ

 αηψλα (πνπ ζηελ νξνινγία ηεο αξραηνινγίαο ηεο πξνπαιαηζηίλεο θαη ηνπ 

Ιζξαήι ζεσξείηαη σο ε πξψηε θάζε ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ), καξηπξεί ηε ζπλέρεηα ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηεο Υαλαάλ ηεο Υαιθνθξαηίαο ζηε λέα επνρή (Mazar 1990, 296-8· Younker 2003, 

370). Χζηφζν, ζηηο αξρέο ηνπ 12
νπ

 αηψλα, ε Οπγθαξίη ζηε βφξεηα ζπξηαθή αθηή θαηαζηξέθεηαη 

βίαηα θαη ηειηθά εγθαηαιείπεηαη (Yon 1992), καδί κε άιιεο πφιεηο ηεο ζπξηαθήο ελδνρψξαο, φπσο 

ε Δκάξ θαη ε Αιαιάθ. Η εμαθάληζε απηψλ ησλ ζεκαληηθψλ θέληξσλ ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ 

εκπνξίνπ ησλ πξντφλησλ πνπ δηαθηλνχληαη ζηα δίθηπα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (φπσο ηνπ 

θππξηαθνχ ραιθνχ), ζα απνηειέζεη ζνβαξφ παξάγνληα αζηάζεηαο ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο 

Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο (Bell 2006, 87). 

 

ηηο αξρέο ηνπ 12
νπ

 αηψλα θαηαζηξέθεηαη θαη ε Υαηηνχζα, ε πξσηεχνπζα ηνπ θξάηνπο ησλ 

Υεηηαίσλ, ζεκαηνδνηψληαο ηε δηάιπζε ηεο απηνθξαηνξίαο ησλ Υεηηαίσλ (Bryce 1998, 378). Η 

πιήξεο εμαθάληζε απηνχ ηνπ κεγάινπ θέληξνπ δχλακεο ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, απνδίδεηαη 

ζπλήζσο ζε έλα ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ, πνπ νδήγεζαλ ζε αδπλακία αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. 

Οη παξάγνληεο απηνί είλαη νη κεηαθηλήζεηο νκάδσλ ιαψλ, ε πίεζε απφ ηελ Αζζπξία ηνπ Μέζνπ 

Βαζηιείνπ, ελδνδπλαζηηθνί πφιεκνη, απνζηαζίεο απφ εμαξηψκελεο πεξηνρέο θαη θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο (Macqueen 1986, 50-51· Bryce 1998, 377-9· Singer 2000). 

 

Γπηηθφηεξα ζην Αηγαίν, έλα γεληθφηεξν θιίκα αλεζπρίαο θαη αζηάζεηαο δηαθαίλεηαη κέζα ζην 13
ν
 

αηψλα. Δλδείμεηο απνηεινχλ ε κείσζε ησλ πνζνηήησλ κπθελατθήο θεξακεηθήο πνπ δηαθηλνχληαη 

ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα (Van Wijngaarden 2002, 261-262), ε 

εγθαηάιεηςε ηνπ ιηκαληνχ ζηνλ Κνκκφ (Dickinson 2006, 42), ε θαηαζθεπή (ή επέθηαζε) 

νρπξσκαηηθψλ έξγσλ ζε πνιιέο ζέζεηο ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 13
νπ

 αηψλα, φπσο θαη ε 

θαηαζθεπή ππφγεησλ έξγσλ γηα πξφζβαζε ζε πεγέο λεξνχ (Iakovidis 1983, 5-6), θαη νη αλαθνξέο 

ζε ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, θσπειάηεο θαη θξνπξνχο ησλ αθηψλ ζηηο πηλαθίδεο ηεο Πχινπ 

(Shelmerdine 1999). 
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Καηαζηξνθέο ζε ζέζεηο φπσο νη Μπθήλεο (French 2002, 135), ε Πχινο, ε Σίξπλζα, ν Γιαο θαη ην 

Γηκήλη (Adrimi-Sismani 2006) μεθηλνχλ θαη θιηκαθψλνληαη ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 13
νπ

 

αηψλα. Οη θαηαζηξνθέο απηέο απνδφζεθαλ θαηά θαηξνχο ζε κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ, πνπ 

δνχζαλ ζηηο παξπθέο ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ, ζε πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο θαη ζε νηθνλνκηθνχο 

θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο, πνπ νθείινληαη ζηνλ ππεξζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ κπθελατθνχ 

αλαθηνξηθνχ ζπζηήκαηνο (Dickinson 2006, 43-57). 

 

χκθσλα κε ην Rutter, ζε θάζε πεξίπησζε, φπνηεο θη αλ ήηαλ νη αηηίεο ησλ θαηαζηξνθψλ, ην 

ζεκαληηθφ είλαη φηη νη θάηνηθνη ησλ παιαηψλ κπθελατθψλ θέληξσλ, ηεο Πχινπ, ησλ Μπθελψλ, 

ηεο Σίξπλζαο, ηεο Θήβαο δελ μαλαθηίδνπλ ηα πξνζθάησο θαηεζηξακκέλα αλάθηνξα (Rutter 1992, 

61). Χο απνηέιεζκα, κέρξη ηελ αξρή ηνπ 12
νπ

 αηψλα, ε θαηάξξεπζε ηνπ κπθελατθνχ αλαθηνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο είλαη θαζνιηθή. Έηζη ν 12
νο

 αηψλαο (ΤΔΙΙΙΓ) νλνκάδεηαη κεηαλαθηνξηθφο: πνπζελά 

δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ην αλαθηνξηθφ ζχζηεκα, πνπ ράλεηαη γηα πάληα, καδί κε ηνπο 

ζνισηνχο ηάθνπο θαη ηε Γξακκηθή Β΄, ηε γξαθή πνπ εμππεξεηνχζε ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ησλ 

κπθελατθψλ πεξηθεξεηαθψλ θξαηψλ (Vanschoonwinkel 1991). Μαδί ράλεηαη ε ππνδνκή γηα ηελ 

απαζρφιεζε θαη θαη’επέθηαζε ηελ επηβίσζε ησλ ηάμεσλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εξγαηψλ, ηδηαίηεξα 

εθείλσλ πνπ θαηεξγάδνληαλ ηηο εηζαγκέλεο πνιχηηκεο πξψηεο χιεο, φπσο ην ειεθαληφδνλην θαη ην 

lapis lazuli. 

 

2. Οι ερμηνείες ηης κρίζης 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθνπνιηηηθνί παξάγνληεο αλαδεηνχληαη σο νη 

πξαγκαηηθέο αηηίεο ηεο θξίζεο, πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηα γεληθά φζν θαη ζηα θαηά ηφπνπο 

θαηλφκελα. χκθσλα κε ηε Sherratt, ε θχζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εκπνξίνπ ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, 

πνπ βαζηδφηαλ ζηα κνλνπψιηα ησλ κεγάισλ θξαηψλ, επλφεζε ηελ εκθάληζε θαη ηειηθά ηελ 

επηθξάηεζε παξάπιεπξσλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο απνξξχζκηζαλ ην ζχζηεκα θαη πξνθάιεζαλ 

γεληθεπκέλε ηαξαρή. Η δηάλνημε δξφκσλ γηα φιν θαη πην καθξηλέο απνζηάζεηο ζην ζαιάζζην 

εκπφξην (κέρξη ηε ηθειία θαη ηε αξδελία), ε θππξηαθή εκπνξηθή παξνπζία ζε ειιεληθέο αθηέο 

(λαπάγην ησλ Τξίσλ), ε δηαθίλεζε πξντφλησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο (θεξακεηθή) θαη ε αλαθάιπςε 

ηνπ ζηδήξνπ, πνπ ζηαδηαθά αληηθαηέζηεζε ην ραιθφ, απνηέιεζαλ, ζχκθσλα πάληα κε ηε Sherratt, 

βαζηθνχο απνζηαζεξνπνηεηηθνχο παξάγνληεο, πνπ δηαηάξαμαλ ηηο παξαδνζηαθέο ζρέζεηο θαη ηα 

θαζηεξσκέλα θαη απζηεξά δνκεκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο πξντφλησλ (Sherratt 

θαη Sherratt 1998, 339-40· Sherratt 1998· 1999). Οη λέεο απηέο ζπλζήθεο, πνπ άξρηζαλ λα 

εδξαηψλνληαη πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, απείιεζαλ ηα 
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πεξηνξηζκέλα δίθηπα αληαιιαγψλ πνπ είραλ παγησζεί ζηελ επνρή ηνπ δηεζληζκνχ θαη άξρηζαλ ηε 

ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ κε κεγάιε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αμία, πνπ 

δηαθηλνχληαλ ππφ ηνλ απζηεξφ έιεγρν ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ (Sherratt 1999, 195-6).  

 

Η Sherratt ππνζηεξίδεη επίζεο φηη νη πεξηγξαθέο ζηα θείκελα γηα ηνπο «Λανχο ηεο Θάιαζζαο» 

απνηεινχλ κηα ζηπιηδαξηζκέλε εηθφλα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηήο ηεο λέαο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ηάμεο αλζξψπσλ, κε έδξα θέληξα ζηελ Κχπξν θαη ηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηεο 

Μεζνγείνπ, πνπ είρε πάξεη ζηα ρέξηα ηεο ηνλ έιεγρν ηνπ εκπνξίνπ, πξνθαιψληαο βαζηά θξίζε ζηηο 

κεγάιεο αλαθηνξηθέο δπλάκεηο (Sherratt 1998). 

 

Σν γεγνλφο φηη ηα θξάηε ηεο αλαηνιηθή Μεζνγείνπ ππήξραλ ζε ζηελή ζρέζε ην έλα κε ην άιιν 

ζηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία, ν ππεξβνιηθφο βαζκφο ζπγθεληξσηηζκνχ εληφο ησλ θξαηψλ απηψλ 

θαη ην γεγνλφο φηη νη κεηαμχ ηνπο επαθέο ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ηνπο πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δνκψλ νδήγεζαλ ζε έλα αζξνηζηηθφ απνηέιεζκα 

(Bell 2006, 12). Η θαηάξξεπζε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ησλ πνιηηηθψλ θέληξσλ ηεο Ύζηεξεο 

Υαιθνθξαηίαο, καδί κε ηελ εμαθάληζε νιφθιεξσλ ηάμεσλ εγεκφλσλ, γξαθέσλ θαη άιισλ 

αλαθηνξηθψλ ιεηηνπξγψλ, ζηα ρέξηα ησλ νπνίσλ βξηζθφηαλ ν έιεγρνο ηνπ εκπνξίνπ κεγάισλ 

απνζηάζεσλ, πξνθάιεζε ηελ θαηάξξεπζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δηεζλψλ επαθψλ θαη 

ηειηθά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θφζκνπ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. Ζ ΔΞΟΓΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ 

 

1. Μεηά ηην κρίζη: ο 12
ος

 αιώνας 

 

Η Αίγππηνο ζηαδηαθά κέζα ζην 12
ν
 αηψλα ππνρσξεί απφ ηελ Παιαηζηίλε. Πξηλ απφ ηα κέζα ηνπ 

11
νπ

 αηψλα μεθηλά ζηελ αηγππηηαθή ηζηνξία ε Σξίηε Δλδηάκεζε πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία ην 

θξάηνο ζα θαηαθεξκαηηζηεί πνιηηηθά θαη ζα αλαδεηρζνχλ ηνπηθά θέληξα εμνπζίαο (Taylor 2000). 

Η ηειεπηαία επαλέλσζε ππφ γεγελή εγεκνληθή δχλακε ζα επηηεπρζεί ζηα κέζα ηνπ 7
νπ

 αηψλα, απφ 

ηνλ Φακκήηηρν Α´. Η ατηηθή δπλαζηεία, πνπ ηδξχεη ν Φακκήηηρνο, ζα δηαξθέζεη κφιηο 140 

ρξφληα, θαζψο ζην ηέινο ηνπ 6
νπ

 αηψλα μεθηλά ε πεξίνδνο ηεο πνιηηηθήο εμάξηεζεο απφ ηελ 

Πεξζηθή απηνθξαηνξία (Redford 1992, 432-3· Lloyd 2000). 
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Απφ ην 1100 κέρξη ην 900 πεξίπνπ π.Υ., κηα ζεηξά απφ κηθξά βαζίιεηα αλαδχνληαη ζην θελφ πνπ 

αθήλεη ε θαηάξξεπζε ηνπ θξάηνπο ησλ Υεηηαίσλ ζηε λφηηα Αλαηνιία, ζηε βφξεηα θαη θεληξηθή 

πξία θαη ζηελ Άλσ Μεζνπνηακία. Σα αξακατθά θαη λέν-ρεηηηηηθά βαζίιεηα ηεο πξψηκεο Δπνρήο 

ηνπ ηδήξνπ (π.ρ. Καξθεκίο) εκθαλίδνληαη σο δηεθδηθεηέο ηεο ζπλέρεηαο ηνπ θξάηνπο ησλ 

Υεηηαίσλ θαη καδί ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ειέγρνπ ζηνπο ρεξζαίνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο θαη 

ζηηο δηαβάζεηο ησλ πνηακψλ πνπ ζπλδένπλ ηελ Αλαηνιία κε ηε Μεζνπνηακία (Macqueen 1986, 

155· Akkermans θαη Schwartz 2003, 366). 

 

Σα κεγάια ζπγθεληξσηηθά θξάηε δελ είλαη πιένλ νη δηαρεηξηζηέο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

Μεζνγείνπ. Χζηφζν, ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο φηη δίθηπα αληαιιαγψλ ζπλερίδνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην 12
νπ

 αηψλα. Σα δίθηπα απηά θαίλεηαη φηη ζπλδένπλ θαη πάιη ηηο αλαηνιηθέο 

αθηέο ηεο Μεζνγείνπ (πξνπαιαηζηίλε) κε ηελ Κχπξν θαη ην Αηγαίν, ελψ πεξηιακβάλνπλ πιένλ 

ζηαζεξά θαη ηε δπηηθή Μεζφγεην. 

 

Η πην αηζηφδνμε άπνςε γηα ην ηη αθνινπζεί άκεζα ηηο θαηαζηξνθέο ηνπ 13
νπ

 αηψλα, είλαη απηή 

πνπ εθθξάδεηαη απφ ην Muhly. Ο Muhly βιέπεη ην 12
ν
 αηψλα σο ηελ επνρή ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

εκπφξσλ πνπ εμεξεπλνχλ λέεο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο, λέεο αγνξέο θαη λέεο πεγέο πξψησλ πιψλ 

(Muhly 1992, 19). Πξαγκαηηθά, ραξαθηεξηζηηθφ ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηά 

ηελ θαηάξξεπζε ησλ απηνθξαηνξηψλ ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, είλαη φηη νη νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θπξίσο νη εκπνξηθέο αληαιιαγέο είλαη ιηγφηεξν θεληξηθά ειεγρφκελεο 

(Sherratt θαη Sherratt 1993, 361). Σα αλάθηνξα δελ είλαη πιένλ νη πξσηαγσληζηέο ζην εκπφξην 

ησλ καθξηλψλ απνζηάζεσλ, ην νπνίν βξίζθεηαη θπξίσο ζηα ρέξηα ηδησηψλ (Liverani 1987, 72). 

Απηφ, βέβαηα, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ γξαπηψλ πεγψλ, πνπ αλαθαιχπηνληαη 

άθζνλεο ζηα αλαθηνξηθά αξρεία ηεο Υαιθνθξαηίαο, θαη νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ κε πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα (Sherratt θαη Sherratt 1993, 361). Δίλαη, σζηφζν, 

επηβεβαησκέλν φηη νη λένη εκπνξηθνί δξφκνη ζπλδένπλ πιένλ ηαθηηθά ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην κε 

ηε δπηηθή κεζνγεηαθή Δπξψπε θαη κε ηελ Αλαηνιή κέρξη ηελ Αξαβία (Sherratt θαη Sherratt 1993, 

363). Μεγάιν επίηεπγκα ηεο λέαο επνρήο είλαη θαη ε απφθηεζε ηεο ηερλνγλσζίαο γηα αηζάισζε 

ηνπ ζηδήξνπ, πνπ αληηθαζηζηά ζηαδηαθά ην ραιθφ γηα αληηθείκελα ρξεζηηθήο αμίαο. Σα πξψηα 

βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε γίλνληαη ην 12ν αηψλα ζηελ Κχπξν (Knapp 1988α, 219).  
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2. Ζ Υαναάν ζηην Δποτή ηοσ ιδήροσ (Εικ. 6) 

 

ηε βφξεηα ζπξηαθή αθηή, θάπνηεο ζέζεηο μαλαθαηνηθνχληαη κεηά ηηο θαηαζηξνθέο, φκσο δελ 

εκθαλίδνληαη μαλά ζηελ πεξηνρή απηή κεγάια αζηηθά θέληξα, φπσο ε Οπγθαξίη (Caubet 1992, 

128). Αληίζεηα, ζηελ παιαηζηηληαθή αθηή, ζηε Υαλαάλ, ζπλερίδεηαη ε δσή ζηηο πφιεηο, φπνπ θαηά 

ηα θαηλφκελα δελ θαηαγξάθεθαλ θαηαζηξνθέο (Bell 2006, 12). Σν φλνκα κε ην νπνίν είλαη 

γλσζηφο ν ζεκηηηθφο ιαφο πνπ θαηνηθνχζε απηή ηελ πεξηνρή ζηελ επνρή ηνπ ηδήξνπ, Φνίληθεο, 

είλαη ειιεληθήο πξνέιεπζεο θαη εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ θαη ηνπ 

Ηζίνδνπ. Όκσο ν φξνο Φνίληθεο δελ εκθαλίζηεθε πνηέ ζηε γιψζζα ηνπ ιανχ απηνχ νχηε θαη ζε 

άιιε αλαηνιηθή γιψζζα (Aubet 1987, 5). Γλσξίδνπκε φηη νη θάηνηθνη ηεο Υαλαάλ, 

απηνραξαθηεξίδεηαη δηαρξνληθά σο Cana’ani, δειαδή Υαλααλίηεο (Aubet 1987, 8).  

 

Όπσο ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, έηζη θαη ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ, ε πεξηνρή δελ ππήξμε 

ελνπνηεκέλε πνιηηηθά, σζηφζν θαη ζήκεξα ε βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν Φνίληθεο γηα ην 

ζπιινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχζαλ ζηηο πφιεηο ηεο Σχξνπ, ηεο ηδψλαο, 

ηεο Βχβινπ, ηεο Βεξπηνχ θαη ηεο Arwad (Knapp 1988α, 243-5). 

 

Μηα νκάδα απφ ηνπο «Λανχο ηεο Θάιαζζαο» πνπ απνθαινχληαη Peleset, ηαπηίδνληαη απφ ηε 

ζχγρξνλε έξεπλα κε ηνπο Φηιηζηαίνπο ηεο Βίβινπ, πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηε λφηηα Υαλαάλ. 

Αξραηνινγηθά, ε εγθαηάζηαζε ησλ Peleset-Φηιηζηαίσλ ζηελ Παιαηζηίλε, ηεθκεξηψλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηνπο αξραηνιφγνπο πνπ αλέζθαςαλ ζέζεηο ζηελ πεξηνρή, απφ κηα ζεηξά δξακαηηθψλ 

αιιαγψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ ηεο λφηηαο Υαλαάλ ζην 12
ν
 αηψλα (Iron I). 

Θέζεηο νη νπνίεο πξνυπήξραλ ζηελ πεξηνρή, απνθηνχλ μαθληθά ραξαθηήξα κεγάισλ αζηηθψλ 

θέληξσλ, κε εληππσζηαθά νρπξσκαηηθά έξγα θαη πνιενδνκία, θαη κε έληνλα ζηνηρεία ζηνλ πιηθφ 

πνιηηηζκφ (θεξακεηθή, αξρηηεθηνληθή), πνπ πηζηεχεηαη φηη είραλ σο πξνέιεπζε ην Αηγαίν (Dothan 

1992 θαη πην πξφζθαηα Dothan 2000). Οη πφιεηο ησλ Φηιηζηαίσλ (ε Φηιηζηατθή Πεληάπνιε) ζα 

ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο κεγάια αζηηθά θέληξα ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ. Όκσο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχληαη αηγαηαθά ζα ακβιπλζνχλ, θαζψο ζα αλακηγλχνληαη κε ζηνηρεία 

ηνπ ραλααληθνχ πνιηηηζκνχ. 

 

3. Σο Αιγαίο μεηά ηην κρίζη 

 

ην κεηαλαθηνξηθφ Αηγαίν ηνπ 12
νπ

 αηψλα θαηαγξάθνληαη πξνζπάζεηεο αλαζπγθξφηεζεο (Rutter 

1992˙ Dickinson 2006, 60 κε βηβιηνγξαθία), κε επίθεληξν ζέζεηο φπσο ε Σίξπλζα (Maran 2006), 
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ην Λεπθαληί ζηελ Δχβνηα (Lemos 2006) θαη ε Πεξαηή ζηελ Αηηηθή (Ιαθσβίδεο 1969). Φαίλεηαη 

φηη νη ζέζεηο απηέο δηαηεξνχλ εκπνξηθέο επαθέο κε ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, φκσο ζε άιιε 

θιίκαθα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν (ηνλ αλαθηνξηθφ 13
ν
 αηψλα), φηαλ δηαρεηξηζηέο 

εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ ήηαλ ηα αλάθηνξα. Χζηφζν, ηα θαηλφκελα ηνπ 12
νπ

 αηψλα (θπξίσο 

δεχηεξν κηζφ, ΤΔΙΙΙΓ: κέζε), δελ ζα έρνπλ δηάξθεηα. Πξηλ ην ηέινο ηεο ΤΔΙΙΙΓ απμάλνληαη νη 

ελδείμεηο γηα ππνρψξεζε ησλ αζηηθψλ δνκψλ θαη ηεο ζχλζεηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηε κεηαλαθηνξηθή πεξίνδν. Η θαηάζηαζε πνπ αθνινπζεί, πεξηγξάθεηαη ζπλήζσο 

ζηε βηβιηνγξαθία σο «θνηεηλνί Αηψλεο». χκθσλα κε ηνλ Dickinson (2006, 238) απηή ηελ 

πεξίνδν, κε εμαίξεζε ην Λεπθαληί, δελ εκθαλίδνληαη δείγκαηα επέλδπζεο εμαηξεηηθήο 

πξνζπάζεηαο θαη πφξσλ ζε νηηδήπνηε, είηε ζε κλεκεηαθά θηίξηα είηε ζε ηάθνπο είηε ζε 

θνηλνηηθνχο ρψξνπο ιαηξείαο είηε ζε έξγα ηέρλεο». 

 

Οη ιεγφκελνη «θνηεηλνί Αηψλεο» ζην Αηγαίν (βι. θαη Μέξνο Πξψην, Κεθάιαην 4) 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ απνηπρία εδξαίσζεο ζηαζεξψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δνκψλ (Osborne 1996, 41). ην ηέινο ηνπ 9
νπ

 αηψλα εκθαλίδνληαη ηα πξψηα δείγκαηα πνιηηηθήο 

θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο ησλ θνηλνηήησλ ηεο ηεξεάο· ε επηθνηλσλία κεηαμχ πεξηνρψλ ηεο 

ρψξαο αιιά θαη νη επαθέο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ κε ηελ Αλαηνιή απμάλνληαη (Osborne 1996, 51· 

Dickinson 2006, 254). Με αθεηεξία, ινηπφλ, ηνλ 9
ν
 αηψλα, επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα πην 

ζχλζεηε θνηλσληθή νξγάλσζε, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ απνθξπζηάιισζε ηεο ειιεληθήο πφιεο-

θξάηνπο (βι. άξζξα ζε Osborne θαη Cunliffe επηκ. 2005 θαη Hansen 2000). 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΟΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΔ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟΤ 

 

Μεηά ηελ παλ-κεζνγεηαθή θξίζε ηνπ ηέινπο ηεο Υαιθνθξαηίαο, ε απνπζία κεγάισλ δπλάκεσλ 

επηηξέπεη ηελ εκθάληζε ζζελαξψλ πνιηηηθψλ νληνηήησλ, πνπ παίξλνπλ ηε κνξθή εκπνξηθψλ 

θξαηψλ (Iacovou 2007α, 465). Χζηφζν, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ, 

πξαγκαηηθέο απηνθξαηνξίεο, κε αλεμάληιεηεο επεθηαηηθέο δηαζέζεηο, πνπ ζα ζπλελψζνπλ κεγάιεο 

πεξηνρέο ηνπ κεζνγεηαθνχ θφζκνπ, ζα εκθαληζηνχλ ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ (Liverani 1990, 14). 

Η αξρή ζα γίλεη κε ηελ Αζζπξία, πνπ κε αθεηεξία θέληξα εμνπζίαο ζηνλ Δπθξάηε, ζα θηάζεη 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 9
νπ

 αηψλα ζηηο ζπξηαθέο αθηέο ηεο Μεζνγείνπ. Οιφθιεξε ε αλαηνιηθή αθηή ζα 

ελζσκαησζεί ζηε Νεναζζπξηαθή απηνθξαηνξία κέζα ζηνλ 8
ν
 αηψλα (Akkermans θαη Schwartz 

2003, 378-9) (Εικ. 7). ρεδφλ ρσξίο δηαθνπή, νη πεξηνρέο απηέο ζα βξίζθνληαη κέρξη ηηο ληθεθφξεο 

εθζηξαηείεο ηνπ Αιέμαλδξνπ ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ κέζα ζε πνιπεζληθνχο απηνθξαηνξηθνχο 
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νξγαληζκνχο ηεο Αλαηνιήο, πνπ ζα επεθηείλνληαη γηα λα πεξηιάβνπλ ηε βφξεηα αθξηθαληθή αθηή, 

ηελ Αλαηνιία θαη ηειηθά θαη ην Αηγαίν (Εικ. 8).  
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ΜΕΡΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

Η ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ 

_______________________________________________________________________________ 

  

 

ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνύλ (Μέξνο Σέηαξην έσο Μέξνο Έβδνκν) εμεηάδεηαη ε εμέιημε ηεο 

πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ηεο Κύπξνπ ζηα δεδνκέλα ρξνληθά πιαίζηα. Γηα λα γίλεη απηό δπλαηό, ν 

ρξόλνο ππνδηαηξέζεθε ζε ηέζζεξεηο νξίδνληεο. Πξόθεηηαη γηα ηέζζεξεηο κείδνλεο ηζηνξηθέο θάζεηο, 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ απηόλνκε πνιηηεηαθή εμέιημε ηεο Κύπξνπ κέρξη ηελ ώξα πνπ δελ ζα 

κπνξεί λα θάλεη απηόλνκεο επηινγέο. Σξεηο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν πνπ κειεηνύκε, ελώ 

ελζσκαηώλεηαη σο έλαο πξώηνο ρξνλνινγηθόο νξίδνληαο ε πξντζηνξία, από ηα κέζα ηεο 3
εο

 

ρηιηεηίαο κέρξη πεξίπνπ ηα κέζα ηεο 2
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. (2400-1700 π.Υ.) Καηά ηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο δπλακηθήο θάζεο εηζάγεηαη θαη εκπεδώλεηαη ην νηθνλνκηθό ζύζηεκα πνπ ζα απνηειέζεη ηε 

βάζε γηα ηελ εκθάληζε ζύλζεηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ζηελ Κύπξν ζηα κέζα ηεο δεύηεξεο 

ρηιηεηίαο π.Υ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΥΑΛΚΟΚΡΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ 

ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΑΗ 

 

Η ΠΚΥ θαη ε ΜΚΥ απνηεινύλ κηα εληαία πνιηηηζκηθή θάζε ηεο θππξηαθήο πξντζηνξίαο. Η 

ελόηεηά ηνπο ζε πνιηηηζκηθό, θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν έρεη νδεγήζεη ζηελ πξόηαζε γηα 

θαζηέξσζε ηνπ θνηλνύ όξνπ «Πξντζηνξηθή Υαιθνθξαηία» - ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ όξν 

«Πξσηντζηνξηθή Υαιθνθξαηία» γηα ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ (Frankel 1988· Knapp 

1990α· Steel 2004· Γεσξγίνπ 2006, 68-70). Οη όξνη απηνί δελ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηελ 

παξαδνζηαθή νξνινγία, σζηόζν είλαη πην ζπλεπείο πξνο ην αξραηνινγηθό πιηθό, πνπ δείρλεη όηη ε 

Κππξηαθή Υαιθνθξαηία ζπλίζηαηαη από ηελ - νκαιή θαη ζπλερή - δηαδνρή δύν θαη όρη ηξηώλ 

αξραηνινγηθώλ νξηδόλησλ. Σα θαηλόκελα πνπ παξαηεξνύληαη ζηνπο επηά αηώλεο πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηελ ΠΚΥ θαη ΜΚΥ, πξνεηνηκάδνπλ αξγά θαη ζηαζεξά γηα ηε κεηεμέιημε ηεο 

θππξηαθήο θνηλσλίαο ζε ζύλζεηε θνηλσλία, δηαδηθαζία πνπ ζα νινθιεξσζεί κε ηε κεηάβαζε ζηελ 

ΤΚΥ. Όκσο, πξηλ από ηελ παξνπζίαζε απηώλ ησλ θαηλνκέλσλ, είλαη απαξαίηεην λα 

ζπλεμεηάζνπκε ην ζέκα ηεο εκθάληζεο ηνπ νλόκαηνο Αιαζία ζηηο πεγέο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΟΙ ΓΡΑΠΣΕ ΠΗΓΕ: Η ΑΛΑΙΑ 

 

Δθαηό πεξίπνπ δεκνζηεπκέλα θείκελα από θξαηηθέο νληόηεηεο ζηελ Αλαηνιία (Υεηηαίνη), ηε 

Βόξεην πξία, ηε Μεζνπνηακία θαη ηελ Αίγππην αλαθέξνληαη ζε κηα πνιηηεία ηεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνύ, ηελ Αιαζία (Knapp 1996). Η βαζηθή πιεξνθνξία πνπ πξνθύπηεη από ηε κειέηε ησλ 

θεηκέλσλ απηώλ είλαη όηη ε Αιαζία δηαζέηεη ζεκαληηθέο πεγέο ραιθνύ θαη όηη κεγάιεο πνζόηεηεο 

ηνπ κεηάιινπ αληαιιάζζνληαη κε ηα θξάηε απηά από ηηο αξρέο ηεο 2
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. 

 

Σα πξσηκόηεξα θείκελα, ρξνλνινγνύληαη ζην 18
ν
 θαη 17

ν
 αηώλα π.Υ. θαη πξνέξρνληαη από ην 

Μάξη, ηε Βαβπιώλα θαη ηελ Αιαιάθ (Knapp 1996, 17-20). Πξόθεηηαη γηα απιέο αλαθνξέο ζε 

ραιθό (ζπλήζσο «ραιθόο» αιιά θαη «νξείραιθνο») θαη ζε αλζξώπνπο από ηελ Αιαζία. Αλαθνξέο 

ζε θείκελα από ηε Υαηηνύζα ρξνλνινγνύληαη από ηνλ ύζηεξν 15
ν 

έσο ηηο αξρέο ηνπ 12
νπ

 αηώλα 

(Knapp 1996, 31-5) θαη από αξρεία ηεο Οπγθαξίη, από ηνλ 14
ν
 κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 12

νπ
 αηώλα 

(Knapp 1996, 26-8, 36-40· Malbran-Labat 1999). ε ηεξνγιπθηθά θείκελα από ηελ Αίγππην, πνπ 

ρξνλνινγνύληαη από ηα κέζα ηνπ 15
νπ

 αηώλα κέρξη ηελ πηνιεκατθή πεξίνδν, δύν όξνη, asija (Isy) 

θαη alasa (Irs) ηζνδπλακνύλ θαηά πάζα πηζαλόηεηα κε ηελ Αιαζία ησλ επηγξαθώλ από ηελ 

Αλαηνιή (Knapp 1996, 42-50· Kitchen 2009). Οη δύν όξνη θαίλεηαη όηη είλαη ηαπηόζεκνη (Grimal 

2009, 10). ην αξρείν ηεο Ακάξλα ζπκπεξηιακβάλνληαη θείκελα ζηελ αθθαδηθή γιώζζα, πνπ 

απνηεινύλ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ βαζηιηά ηεο Αιαζίαο κε ηνλ Αηγύπηην Φαξαώ ην 14
ν
 αηώλα 

(Knapp 1996, 21-5).  

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ζπλνιηθά ηα θείκελα απηά γηα ηελ Αιαζία κπνξνύλ λα 

ζπκππθλσζνύλ σο εμήο: πξόθεηηαη γηα κηα πνιηηεία κε δπλαηόηεηεο παξαγσγήο θαη εμαγσγήο 

ζεκαληηθώλ πνζνηήησλ ραιθνύ ήδε από ηηο αξρέο ηνπ 18
νπ 

αηώλα, πνπ ελζσκαηώλεηαη πιήξσο 

ζηα εκπνξηθά δίθηπα ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ηνπ Σνύζκσζε 

Γ´ (κέζα 15
νπ

 αηώλα) θαη πνπ αλαδεηθλύεηαη ζε ζεκαληηθή πνιηηηθή δύλακε ην 14
ν
 αηώλα, ηελ 

πεξίνδν ηεο Ακάξλαο. Παξνπζηάδεη ζύλζεηεο πνιηηεηαθέο δνκέο από ην 15
ν
 αηώλα, θαζώο ζηα 

θείκελα γίλεηαη πιένλ ζαθήο αλαθνξά ζε αμησκαηνύρνπο ηεο Αιαζίαο (βι. θείκελα ζε Knapp 

1996, 42). Από ην 14
ν
 αηώλα, ν βαζηιηάο ηεο θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ηεξαξρηθή βαζκίδα 

ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο κε ηνπο βαζηιείο ησλ άιισλ κεγάισλ θξαηώλ ηεο επνρήο 

(Υεηηαίσλ, Αηγύπηνπ θιπ). Η κνλαδηθή αλαθνξά ζε επώλπκν βαζηιηά ηεο Αιαζίαο, ηνλ 

Kušmešuša, βξίζθεηαη ζηα ηειεπηαία επξήκαηα ηνπ 1994 από ηελ Οπγθαξίη (Yon 1999, 118). 
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Ακέζσο κεηά ηελ αλαθάιπςε ησλ θεηκέλσλ ζηελ Ακάξλα ην 1895 ν Γεξκαλόο θηιόινγνο W. M. 

Müller δηαηύπσζε ηελ πξόηαζε όηη ε Αιαζία ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ Κύπξν (γηα ηηο 

πξώηεο απόπεηξεο ηαύηηζεο βι. Muhly 1972· Knapp 1985α). Παξά ηηο επηθπιάμεηο ηνπ Catling 

(1975, 204-5) θαη ηε ζθνδξή πνιεκηθή ηνπ Merrillees (Merrillees 1972· Knapp 1996 γηα 

παξαπνκπέο), νη πεξηζζόηεξνη εξεπλεηέο ζήκεξα απνδέρνληαη ηελ ηαύηηζε ηεο Αιαζίαο κε κηα 

πνιηηεία κε έδξα ηελ Κύπξν, ζπλήζσο ηελ Έγθσκε, αλεμάξηεηα από ηελ εκβέιεηα πνπ είρε ζε 

νιόθιεξν ην λεζί. 

 

Η Κύπξνο ήηαλ αδηακθηζβήηεηα από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο πξνκεζεπηέο ραιθνύ ζηηο πνιηηείεο 

ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαηά ηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία (Stech 1982, 111· Liverani 1987, 68· 

Bell 2006, 75). Κνηηάζκαηα ραιθνύ είλαη επηβεβαησκέλν όηη ππάξρνπλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο 

αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, σζηόζν δελ γλσξίδνπκε θαηά πόζν ηα εθκεηαιιεύηεθαλ εθείλε ηελ 

πεξίνδν (Knapp 1996, 8-9). Δίλαη επίζεο πνιύ ζεκαληηθό όηη ζηα αηγππηηαθά θείκελα, νη 

πεξηγξαθέο ζρεηηθά κε ηελ alasa (Irs) δείρλνπλ όηη επξόθεηην γηα έλα λεζί, ην νπνίν είρε βνπλά. 

Απηό ην ζηνηρείν, ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη θαζνξηζηηθό παξάγνληα ηειεζίδηθεο ηαύηηζεο κε 

ηελ Κύπξν, αλ όκσο πξώηα απνδερηνύκε όηη ε alasa (Irs) ησλ αηγππηηαθώλ ηεξνγιπθηθώλ 

θεηκέλσλ είλαη ε Αιαζία ησλ άιισλ αλαηνιηθώλ πεγώλ (Grimal 2009, 10). 

 

Ο δεύηεξνο όξνο πνπ ζπλαληάηαη ζηηο αηγππηηαθά ηεξνγιπθηθά θείκελα θαη πνπ πηζαλό λα 

ηζνδπλακεί κε ηελ Αιαζία ησλ αλαηνιηθώλ θεηκέλσλ, asija, απαληά ζε δηγισζζηθά θείκελα ηεο 

πηνιεκατθήο θαη ηεο Ρσκατθήο πεξηόδνπ ζηελ Αίγππην. ην ειιεληθό θείκελν ν όξνο απνδίδεηαη 

πάληα σο Κσπροσ (Knapp 1996, 46). Η έλδεημε απηή δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επαξθώο από ηνπο 

εξεπλεηέο σο ηεθκήξην ζπζρέηηζεο ηεο Αιαζίαο κε ηελ Κύπξν. ύκθσλα κε ηνλ Kitchen, είηε νη 

γξαθείο ηεο ύζηεξεο αξραηόηεηαο εξκήλεπζαλ ζσζηά ηα θείκελα ηεο δεύηεξεο ρηιηεηίαο είηε είλαη 

ιαλζαζκέλνη, όπσο ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο πεξηπηώζεηο πεξηνρώλ πνπ δελ αλαγλσξίδνπλ νξζά 

(Kitchen 2009, 6). 

 

Όζνη απνξξίπηνπλ ηελ άπνςε όηη κε ην όλνκα Αιαζία ήηαλ γλσζηή ε Κύπξνο ζηελ Δπνρή ηνπ 

Υαιθνύ (κε θπξηόηεξν εθπξόζσπν ηνλ Merrillees) πξνβάιινπλ σο βαζηθά αληεπηρεηξήκαηα ην 

γεγνλόο όηη ην αξραηνινγηθό πιηθό ηεο ίδηαο ηεο Κύπξνπ δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ πεγώλ ραιθνύ ηνπ λεζηνύ ζε ηόζν εθηεηακέλε θιίκαθα από ηε Μέζε 

Υαιθνθξαηία, όπσο επηβάιιεη ν ζπζρεηηζκόο κε ηηο πξώηκεο πεγέο· όηη ζηα πξντόληα πξνο 

εμαγσγή, πνπ αλαθέξνληαη ζηα θείκελα ηεο Αιαζίαο, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη αληηθείκελα πνπ 

δελ παξήγε πνηέ ε Κύπξνο, όπσο ην ειεθαληόδνλην· όηη, ηέινο, θαλέλα θείκελν απηνύ ηνπ είδνπο 
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δελ βξέζεθε πνηέ ζηελ Κύπξν (Knapp 1996, 3-11). Σα θείκελα ηεο ΚΜ γξαθήο, πνπ βξέζεθαλ 

ζην ίδην ην λεζί, δελ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ, είλαη, πάλησο, εμαηξεηηθά ακθίβνιν αλ ζα 

κπνξνύζαλ λα δώζνπλ απηνύ ηνπ είδνπο ηηο πιεξνθνξίεο. 

 

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εθαξκνγήο πεηξνγξαθηθώλ θαη ρεκηθώλ 

κεζόδσλ αλάιπζεο ζε πηλαθίδεο ηεο Αιαζίαο από ηελ Ακάξλα θαη ηελ Οπγθαξίη. Οη έξεπλεο 

απηέο έδεημαλ σο ρώξν πξνέιεπζεο ηνπ πεινύ, πνπ απνηέιεζε ηελ πξώηε ύιε γηα ηελ θαηαζθεπή 

ησλ πηλαθίδσλ, πεξηνρέο ζηνπο πξόπνδεο ηνπ Σξνόδνπο (Goren et al. 2003). Μάιηζηα, 

ππνζηεξίδεηαη από ηελ ίδηα έξεπλα όηη νη γξαθείο ζα ζπλέιεγαλ ηελ πξώηε ύιε από άκεζα 

γεηηνληθέο ηνπο πεξηνρέο θαη όηη ζπλεπώο ππνςήθηα θέληξα από ην νπνίν πξνέξρνληαη είλαη ε 

Καιαβαζόο-Άγιος Δημήτριος θαη ε Άιαζζα-Παλιοταβέρνα/Πάνω Μαντηλάρης. 

 

Από ηε δεθαεηία ηνπ 1990 (π.ρ. Knapp 1993, 336) ην δήηεκα παξνπζηάδεηαη σο νξηζηηθά ιπκέλν, 

κε απνηέιεζκα πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη από ηα θείκελα λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο έρνπζεο 

ηζρύ θαηεπζείαλ ζηελ Κύπξν. Ωζηόζν, όπσο έρεη επηζεκαλζεί ζπρλά ηα ηειεπηαία ρξόληα, ππάξρεη 

ζνβαξή αληίθαζε κεηαμύ αξραηνινγηθώλ δεδνκέλσλ θαη επηγξαθηθώλ πεγώλ γηα ηελ Αιαζία. Σν 

πξόβιεκα ζπλίζηαηαη ζην γεγνλόο όηη, ελώ από ηε κηα νη εξεπλεηέο ζπγθιίλνπλ όιν θαη 

πεξηζζόηεξν ζηελ άπνςε όηη ε Αιαζία είλαη κηα πεξηνρή ζηελ Κύπξν, από ηελ άιιε, ηα 

αξραηνινγηθά δεδνκέλα εηδηθά από ην 14
ν
, 13

ν
 θαη 12

ν
 αηώλα απνθιείνπλ ην ελδερόκελν ύπαξμεο 

ελόο ζπγθεληξσηηθνύ θξάηνπο ζην λεζί (South 2002, 68). Όπσο ππνζηήξημε πξόζθαηα ν 

Peltenburg, νη πιεξνθνξίεο από ηα γξαπηά θείκελα θαη από ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα ζα 

κπνξνύζαλ λα ζπγθιίλνπλ αλ ζηακαηήζνπκε λα πξνβάιινπκε ζηα γξαπηά θείκελα παγησκέλεο 

ζεσξεηηθέο αληηιήςεηο, πνπ βαζίδνληαη ζε ζεκεξηλέο έλλνηεο πεξί θξάηνπο θαη ζπγθεληξσηηζκνύ 

(Peltenburg forthcoming. Βι. επίζεο Μέξνο Πέκπην-Κεθάιαην 2.3). 

 

Οη ηειεπηαίεο αλαθνξέο ζηελ Αιαζία ζπλαληώληαη ζε έλα αηγππηηαθό ηεξαηηθό θείκελν ηνπ 11
νπ 

αηώλα, δειαδή ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε Αίγππηνο εηζήιζε ζηελ Σξίηε Δλδηάκεζε πεξίνδν. 

Πξόθεηηαη γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Wenamun, ελόο Αηγύπηηνπ αμησκαηνύρνπ, πνπ θηάλνληαο ζηε 

Βύβιν, ην πιήξσκα ηνπ θαξαβηνύ ηνπ ηνλ εγθαηαιείπεη θαη ν ίδηνο ζπλαληά ηελ ερζξόηεηα ηνπ 

ηνπηθνύ πιεζπζκνύ θαη ησλ αξρόλησλ. Σειηθά θαηαθέξλεη λα ζπλερίζεη ην ηαμίδη ηνπ, ζπλαληά 

όκσο ζηε ζάιαζζα έλα κηθξό ζηόιν από Tjeker, κηα από ηηο θπιέο ησλ «Λαώλ ηεο Θάιαζζαο». 

Γηα λα ηνπο απνθύγεη θαηαθεύγεη ζηελ Αιαζία. Δθεί ζπλαληά ηε βαζίιηζζα ηεο Αιαζίαο, ηε 

Hatbi. Σν θείκελν κεηά από απηό ην ζεκείν έρεη ραζεί (Goedicke 1975· Egberts 2001).  
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Σν γεγνλόο όηη ε Αιαζία δελ αλαθέξεηαη πνηέ μαλά, ζύκθσλα κε ηνλ Grimal, δελ νθείιεηαη ζην 

όηη ε Κύπξνο εμαθαλίδεηαη από ην πξνζθήλην ηεο Μεζνγείνπ, αιιά επεηδή ε ίδηα ε Αίγππηνο 

παύεη λα είλαη κεγάιε δύλακε ζηελ πξώηε ρηιηεηία π.Υ. (Grimal 2009, 10). Σν ίδην κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί θαη γηα ηελ άιιε απηνθξαηνξία πνπ ζηακαηά λα αλαθέξεηαη ζηελ Αιαζία ζην ηέινο 

ηεο δεύηεξεο ρηιηεηίαο π.Υ., δειαδή ην θξάηνο ησλ Υεηηαίσλ πνπ εμαθαλίδεηαη αιιά θαη γηα ηελ 

Οπγθαξίη, πνπ θαηαζηξέθεηαη θαη εγθαηαιείπεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο κεζνγεηαθήο θξίζεο. Από ηελ 

πιεπξά ηεο Κύπξνπ, ην λεζί βγαίλεη κέζα από ηελ θξίζε ρσξίο λα έρεη ράζεη ηηο αζηηθέο θαη 

πνιηηεηαθέο θαηαθηήζεηο ηεο ΤΚΥ, αιιά κε βαζηέο θαη θαζνξηζηηθέο αιιαγέο ζηνλ πιηθό 

πνιηηηζκό θαη ζηε γισζζηθή ηνπ ηαπηόηεηα. Η αιιαγή ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε Αλαηνιή 

βιέπεη ηελ Κύπξν ζηελ πξώηε ρηιηεηία π.Υ. δηαθαίλεηαη θαζαξά από ην γεγνλόο όηη αιιάδεη ην 

όλνκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ γηα λα δειώζεη ην λεζί ε πξώηε απηνθξαηνξία ηεο Δπνρήο ηνπ 

ηδήξνπ, ε Νεναζζπξηαθή. Σν όλνκα απηό είλαη Iadnana (Iacovou 2001· ππό δεκνζίεπζε (α)). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΑ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Σα πξώηα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ζύλζεηε πνιηηεηαθή δνκή ζηελ Κύπξν εκθαλίδνληαη ζην ηέινο 

ηεο Μέζεο θαη ζηελ αξρή ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ. πληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ 

ηάζεσλ πξνο ηε δεκηνπξγία ησλ πξώησλ ζύλζεησλ δνκώλ απνηειεί ε ίδξπζε ηεο Έγθσκεο. Οη 

δηαδηθαζίεο, όκσο, πνπ παξαηεξνύληαη απηή ηελ πεξίνδν ζην λεζί δελ είλαη παξά έλα ζηάδην 

ξηδηθήο κεηεμέιημεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θαη θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο πνπ εηζάγεηαη ζηελ 

Κύπξν από ηελ αξρή ηεο Υαιθνθξαηίαο. 

 

3.1 Οι χπονολογικοί οπίζονηερ 

 

Η δηαηξηβή ηνπ Γηώξγνπ Γεσξγίνπ (2006) γηα ηελ ηνπνγξαθία ηεο ΠΚΥ θαη ΜΚΥ θαηέδεημε όηη ε 

καθξά απηή πεξίνδνο (πεξίπνπ 2400-1700 π.Υ.) κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηέζζεξεηο ρξνλνινγηθνύο 

νξίδνληεο. Πξόθεηηαη γηα α) ηε Φάζε ηεο Φηιηάο, β) ηελ ΠΚΥΙ θαη ΙΙ, γ) ηελ ΠΚΥΙΙΙ κέρξη θαη ηε 

ΜΚΥΙΙ θαη δ) ηε ΜΚΥΙΙΙ κέρξη θαη ηελ ΤΚΥΙΑ. Η θαηαγξαθή ησλ κεηαβνιώλ ζηελ ηνπνγξαθία 

θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ ρξνλνινγηθώλ νξηδόλησλ ζθηαγξαθεί ηε κεηάβαζε πξνο ηελ 

αζηηθνπνίεζε θαη ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ πνιηηεηώλ ζην λεζί. 

 

Η αξρή ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ ζηελ Κύπξν ζεκαδεύεηαη από ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηώλ 

θαζώο θαη ελόο νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ πιηθνύ πνιηηηζκνύ, πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα νκνηνγελή 
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αξραηνινγηθή νληόηεηα, ηε Φάζε ηεο Φηιηάο (Frankel θαη Webb 1998, 2· Webb θαη Frankel 1999· 

Γεσξγίνπ 2004). ηνπο λεσηεξηζκνύο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε εηζαγσγή δώσλ: ηνπ βνδηνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην άξνηξν θαη ηνπ γατδνπξηνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο κεηαθνξέο. Σν 

θαηλόκελν απηό ζα ζπληειέζεη ζην κεηαζρεκαηηζκό ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο 

ησλ πξντζηνξηθώλ θνηλνηήησλ ηνπ λεζηνύ. Γηα έλα δηάζηεκα θνηλόηεηεο πνπ δνπλ κε ην 

νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό ζύζηεκα ηεο Υαιθνιηζηθήο πεξηόδνπ ζα ζπλππάξμνπλ κε θνηλόηεηεο 

πνπ δνπλ κε ην λέν ηξόπν παξαγσγήο. 

 

Η γλώζε ηεο κεηαιινπξγίαο εκθαλίδεηαη μαθληθά ζηελ Κύπξν ζηα κέζα ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο π.Υ., 

θαη θαίλεηαη λα απνηειεί κηα από ηηο επαλαζηαηηθέο θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγνληαη ζην λεζί ζηε 

Φάζε ηεο Φηιηάο. Αλαιύζεηο έρνπλ δείμεη όηη θππξηαθόο ραιθόο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ ήδε από ηε θάζε απηή (Webb et al. 2006). ύκθσλα κε ηνπο 

αλαζθαθείο ηεο ζέζεο Μαξθί-Αλώνια, ηεο κνλαδηθήο αλεζθακκέλεο ζέζεο κε ζπλερή 

ζηξσκαηνγξαθία από ηε Φάζε ηεο Φηιηάο κέρξη ηε ΜΚΥΙΙ, είλαη πηζαλόλ όηη ε δηαθίλεζε ηνπ 

ραιθνύ ζηε Φάζε ηεο Φηιηάο γηλόηαλ ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή, ζε ζρήκα πειέθεσο. Μάιηζηα, κηα 

ιίζηλε κήηξα γηα ρύηεπζε ράιθηλνπ πειέθεσο αλαθαιύθζεθε ην 2000 ζην Μαξθί, ζε ζηξώκα ηεο 

Φάζεο ηεο Φηιηάο (Frankel θαη Webb 2006, 216).  

 

Φαίλεηαη όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξσηνθπθιαδηθήο ΙΙ πεξηόδνπ (2700-2300 π.Υ.) αλαπηύρζεθε 

έλα δίθηπν επαθώλ πνπ έλσλε ην Αηγαίν κε ηηο δπηηθέο θαη λόηηεο αθηέο ηεο Αλαηνιίαο (Γεσξγίνπ 

2006, 459· Webb et al. 2006). 17 ράιθηλα αληηθείκελα πνπ πξνέξρνληαη από ην βόξεην θαη 

θεληξηθό ηκήκα ηεο Κύπξνπ, θαηαζθεπαζκέλα από ραιθό ησλ Κπθιάδσλ θαη θαζζίηεξν ηεο 

Αλαηνιίαο, δείρλνπλ όηη ην δίθηπν πεξηιάκβαλε θαη ηελ Κύπξν. Φαίλεηαη, όκσο, όηη ε δηαθίλεζε 

ησλ κεηάιισλ ζε απηή ηελ εθηεηακέλε πεξηνρή δελ είρε ζπλέρεηα κεηά ηε Φάζε ηεο Φηιηάο (Webb 

et al. 2006, 282). 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ΠΚΥΙ-ΙΙ, ην λέν νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό ζύζηεκα, σο έλαο εληαίνο 

αξραηνινγηθόο νξίδνληαο, επεθηείλεηαη ζε νιόθιεξν ην λεζί. Οη λέεο ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ 

πιένλ ηελ εγθαηάζηαζε ζηηο κεγάιεο πεδηάδεο ηνπ λεζηνύ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε εθηεηακέλσλ 

εδαθώλ, πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή παξέκελαλ αλαμηνπνίεηα (Γεσξγίνπ 2006, 491). Οη εμειίμεηο 

ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή νξγάλσζε δηαθαίλνληαη θαη ζηηο αιιαγέο ζηα ηαθηθά έζηκα ηεο 

ΠΚΥ, κε ζπλέρεηεο ζηε ΜΚΥ. εκαληηθή θαηλνηνκία απνηειεί ε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

ζαιακνεηδνύο ηάθνπ (πνπ είρε εκθαληζηεί ήδε ζην ηέινο ηεο Υαιθνιηζηθήο πεξηόδνπ) γηα 

πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο ηαθέο, θαζώο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ηάθσλ ζε λεθξνηαθεία πνπ 
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βξίζθνληαη εθηόο ηνπ νηθηζκνύ. ύκθσλα κε ηελ Keswani, νη εμειίμεηο απηέο θαλεξώλνπλ ηε 

κεγαιύηεξε εμάξηεζε ησλ αλζξώπσλ από ηε γε θαη ηε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα ηεο 

θαηνρήο ηεο θαζώο θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ ύπαξμε δεζκώλ κε ηνπο πξνγόλνπο, γηα λα 

δηαζθαιηζηνύλ ηα δηθαηώκαηα ζηε γε (Keswani 2005, 348). 

 

Καηά ηελ ΠΚΥΙΙΙ-ΜΚΥΙΙ ην ζύζηεκα εκπεδώλεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη θαη σο απνηέιεζκα, ν 

αξηζκόο ησλ θαηνηθεκέλσλ ζέζεσλ απμάλεηαη δξακαηηθά (Γεσξγίνπ 2006, 457). ηε θάζε απηή 

ζεκεηώλεηαη κεγάιε αύμεζε ησλ ζέζεσλ ζηηο ραιθνθόξεο πεξηνρέο ηνπ Σξνόδνπο αιιά θαη ζηηο 

παξάθηηεο πεξηνρέο (Γεσξγίνπ 2006, 463). εκαληηθόο αξηζκόο παξάθηησλ ζέζεσλ ζηε 

βνξεηνδπηηθή αθηή ηεο Κύπξνπ (από ηε Βαζίιεηα θαη ηε Λάπεζν κέρξη ηελ Κεξύλεηα) απνηεινύλ 

ζύκθσλα κε ην Γεσξγίνπ ηζρπξέο ελδείμεηο όηη ζε απηήλ ηελ πεξίνδν (όπσο θαη ζηε Φάζε ηεο 

Φηιηάο) ππάξρνπλ ιηκάληα ζε ιεηηνπξγία. Φαίλεηαη, κάιηζηα, όηη ζε απηή ηελ πεξίνδν 

εγθαηληάδνληαη λέεο ππεξπόληηεο επαθέο κε ην Αηγαίν θαη ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην (Γεσξγίνπ 

2006, 463-4).  

 

Πξνο ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ, απμάλνληαη νη ελδείμεηο γηα ηαθηηθέο επαθέο κε ηελ αλαηνιηθή 

Μεζόγεην. Κππξηαθή θεξακεηθή ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ βξέζεθε ζε ζρεηηθά κεγάιεο 

πνζόηεηεο ζηελ Tell-el-Daba (Αίγππηνο), ζηελ Οπγθαξίη θαη ζηελ Άθθν θαη ζε κηθξόηεξεο 

πνζόηεηεο ζε άιιεο ζέζεηο ηεο ζπξνπαιαηζηηληαθήο αθηήο, ηεο Αηγύπηνπ θαη ζηελ Αλαηνιία θαη 

ζηελ Κξήηε (Maguire 1995, 54-5). Γελ είλαη, επνκέλσο, ηπραίν όηη ε κειέηε ηεο θππξηαθήο 

θεξακεηθήο ηεο ΠΚΥΙΙΙ-ΜΚΥΙΙ δείρλεη ηελ ηάζε γηα ηππνπνίεζε θαη εμεηδίθεπζε ζηελ παξαγσγή 

νξηζκέλσλ θαηεγνξηώλ (Dikomitou θαη Martinόn-Torres ππό έθδνζε).  

 

Δίλαη πηζαλόλ όηη καδί κε ηελ θεξακεηθή δηαθηλνύληαλ θαη πνζόηεηεο θππξηαθνύ ραιθνύ. 

ύκθσλα κε ηελ Καζζηαλίδνπ, ην ίδην ην αξραηνινγηθό πιηθό ηεο Κύπξνπ δείρλεη όηη νη βάζεηο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ραιθνύ βξίζθνληαη ζηε Μέζε Υαιθνθξαηία (Kassianidou 

2008). Οη πξώηεο ελδείμεηο γηα εξγαζίεο εμόξπμεο κεηαιιεύκαηνο πξνέξρνληαη από ην ρσξηό 

Ακπειηθνύ, ζηηο βνξεηνδπηηθέο πιαγηέο ηνπ Σξνόδνπο. Πξόθεηηαη γηα ιίζηλα εξγαιεία θαη 

θεξακεηθή ηεο ΜΚΥΙ από πεγάδηα θαζώο θαη εξγαιεία, κηα κήηξα θαη έλα ρσλεπηήξη από ηνλ 

νηθηζκό πνπ αλαζθάθεθε ζηε ζέζε Αλέτρι. Δλδείμεηο γηα θαηεξγαζία ραιθνύ γηα εζσηεξηθή 

θαηαλάισζε εληνπίδνληαη θαη ζε νηθηζκνύο ηεο πεξηόδνπ, όπσο ζηελ Αιάκπξα-Μούττες 

(Coleman 1996, 330) ζηελ Καινςίδα θαη ζηνλ Πύξγν-Μασροράτη.  
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Σν γεγνλόο όηη ε παξαγσγή ραιθνύ γηλόηαλ ζε θιίκαθα πνπ λα επηηξέπεη ηελ εμαγσγή έζησ 

κηθξώλ πνζνηήησλ κεηάιινπ πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο YKX καξηπξείηαη από ηελ αλίρλεπζε ηνπ 

απνηππώκαηνο ηνπ θππξηαθνύ ραιθνύ ζε αληηθείκελα από ηα Μάιηα ηεο Κξήηεο (Poursat θαη 

Loubet 2005). Από ηε ΜΚΥ μεθηλά ε αλάκεημε ηνπ ραιθνύ κε θαζζίηεξν, ν νπνίνο πξέπεη λα 

εηζαρζεί ζην λεζί (Webb et al. 2006, 274), γηα λα επηηεπρζεί ην δπλαηό θξάκα ηνπ νξείραιθνπ.  

 

Ο ηειεπηαίνο νξίδνληαο πνπ δηαξθεί πεξίπνπ δύν αηώλεο (ΜΚΥΙΙΙ-ΤΚΥΙ), απνηειεί πεξίνδν 

νπζηαζηηθώλ αιιαγώλ ζην ζύζηεκα, πνπ ηεθκεξηώλνληαη από ηηο κεηαβνιέο ζηελ ηνπνγξαθία 

(Γεσξγίνπ 2006, 457). ύκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Γεσξγίνπ, ζηε θάζε απηή παξαηεξείηαη 

κείσζε ζηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ ζε νιόθιεξε ηελ Κύπξν, κε εμαίξεζε ηελ Καξπαζία 

(Πεξηθέξεηα 3 ζύκθσλα κε ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ζηελ εξγαζία ηνπ Γεσξγίνπ), ηε 

Μεζανξία (Πεξηθέξεηα 4) θαη ηηο πεξηνρέο γύξσ από ηε Μόξθνπ (Πεξηθέξεηα 6) θαη ηελ Πάθν 

(Πεξηθέξεηα 10) (Γεσξγίνπ 2006, 465). Όπσο παξαηήξεζε ν Γεσξγίνπ, ζηηο Πεξηθέξεηεο 4, 6 θαη 

10 αλαπηύζζνληαη ζηε ζπλέρεηα νηθηζκνί κε ιηκάληα πνπ ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ ΤΚΥ ζε δίθηπα 

ππεξπόληησλ αληαιιαγώλ (Γεσξγίνπ 2006, 465). Πξόθεηηαη αληίζηνηρα γηα ηελ Έγθσκε, ηελ 

Τούμπα τοσ Σκούροσ θαη ηελ Παιαίπαθν. 

 

Παξά ηηο κεηαβνιέο ζηελ ηνπνγξαθία ηνπ λεζηνύ, όπσο επηζεκαίλεη ν Γεσξγίνπ, «θαηά ηε 

ΜΚΥΙΙΙ-ΤΚΥΙΑ ζε θαζεκηά από ηηο έληεθα Πεξηθέξεηεο ππάξρεη έλαο ζρεηηθά ζεκαληηθόο 

αξηζκόο ζέζεσλ πνπ παξακέλνπλ ζε ρξήζε από ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν. Απηό ζεκαίλεη πσο 

θαηά ηελ πεξίνδν απηή δελ ζεκεηώλεηαη αλαηξνπή ηνπ πξνεγνύκελνπ ζπζηήκαηνο, αιιά κηα 

δηαδηθαζία αλαζρεκαηηζκνύ θαη κεηακόξθσζεο» (Γεσξγίνπ 2006, 467). 

 

3.2 Ενδείξειρ για ζύνθεηη κοινωνική οπγάνωζη 

 

Ο Peltenburg ππνζηήξημε όηη κηα αλώηεξε ηάμε εκθαλίζηεθε ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή 

ηεο ΠΚΥ θαη ΜΚΥ, πνπ επηδείθλπε ηε ζέζε ηεο κέζσ ηεο θαηνρήο όπισλ (Peltenburg 1994). 

ύκθσλα κε ηνλ Knapp, νκάδεο ειίη είραλ επηθξαηήζεη ζηηο βνξεηνδπηηθέο αθηέο ηνπ λεζηνύ, ζηηο 

αξρέο ηεο ΜΚΥ (Knapp 1990β, 161). Η Keswani, πνπ κειέηεζε ηα ηαθηθά έζηκα ηεο πεξηόδνπ, 

δηαθσλεί κε απηή ηελ άπνςε. Τπνζηεξίδεη όηη ζεκαληηθέο δηαθνξέο θνηλσληθήο ηάμεο θαη 

πινύηνπ είραλ αξρίζεη λα εκθαλίδνληαη από ηελ αξρή ηεο ΠΚΥ, ηόζν εληόο όζν θαη κεηαμύ ησλ 

νηθηζκώλ, όκσο, θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο ΠΚΥ θαη ηεο ΜΚΥ δελ θαίλεηαη λα είραλ παγησζεί 

θνηλσληθέο ηεξαξρίεο (Keswani 2005, 382). Κάηη ηέηνην είλαη έθδειν κόλν κε ηελ είζνδν ζηελ 

Ύζηεξε Υαιθνθξαηία. 
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Η ηεξάξρεζε ησλ νηθηζκώλ γύξσ από έλα θέληξν απνηειεί επίζεο θαηλόκελν ηεο Ύζηεξεο 

Υαιθνθξαηίαο. Κξίλνληαο από ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζήκεξα ζηε δηάζεζή καο, θαίλεηαη όηη 

θακηά από ηηο ζέζεηο ηεο ΠΚΥ θαη ηεο ΜΚΥ δελ αλαδείρηεθε ζε πξαγκαηηθό δηνηθεηηθό θέληξν 

κηαο πεξηνρή (Coleman 1996, 344· Frankel θαη Webb 1998, 4). Όιεο νη ελδείμεηο γηα ύπαξμε 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ηεξαξρίαο - όπσο γηα παξάδεηγκα κεγάια κλεκεηαθά θηίξηα δεκόζηνπ 

ραξαθηήξα - απνπζηάδνπλ από ην αξραηνινγηθό πιηθό ηεο Πξώηκεο θαη Μέζεο Υαιθνθξαηίαο. 

Ωζηόζν, ην αξραηνινγηθό πιηθό επηηξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε πεξηθεξεηαθά θέληξα πνπ 

μερσξίδνπλ από απινύο νηθηζκνύο-ρσξηά (Frankel θαη Webb 2006, 317). H κειέηε ηεο 

θεξακεηθήο θαη ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ νηθηζκώλ δείρλεη όηη ππήξραλ ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ζηνλ 

πιηθό πνιηηηζκό (πεξηζζόηεξν δηαθξηηέο ζηελ θεξακεηθή) θαη δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο αλάπηπμεο 

ζε θάζε πεξηθέξεηα (regionalism), θαηλόκελα πνπ δείρλνπλ ηελ ύπαξμε κηαο ραιαξήο 

πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο. 

 

Οη θαηλνηνκίεο πνπ εηζήρζεζαλ ζην λεζί ζηα κέζα ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο π.Υ., πνπ ζεκαηνδνηνύλ 

ηελ έλαξμε ηεο Φάζεο ηεο Φηιηάο, νδήγεζαλ ζην κεηαζρεκαηηζκό ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο ησλ θνηλνηήησλ ηνπ λεζηνύ θαη έζεζαλ ζε θίλεζε δπλακηθέο δηεξγαζίεο, 

νδεγώληαο ζε κηα ζηαζεξή αλάπηπμε. Η ζπγθέληξσζε ζεκαληηθνύ αξηζκνύ ζέζεσλ ζε 

ραιθνθόξεο πεξηνρέο δείρλεη όηη θάπνηνη νηθηζκνί ηείλνπλ πξνο εμεηδίθεπζε (Γεσξγίνπ 2006, 

495). Η εμεηδίθεπζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ νηθηζκώλ είλαη θαλεξή θαη από ηελ αύμεζε ησλ ζέζεσλ 

ζε παξάθηηεο πεξηνρέο (Γεσξγίνπ 2006, 463). Οη ζέζεηο απηέο έρνπλ πιένλ μεθάζαξν 

πξνζαλαηνιηζκό πξνο ηε ζάιαζζα. Αθόκα θη αλ ε ελαζρόιεζε κε ηε ζάιαζζα δελ απνηειεί 

απνθιεηζηηθό ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο θαη επηβίσζεο θαηά ηελ Πξώηκε θαη Μέζε Κππξηαθή 

Υαιθνθξαηία, εγθαηληάδεη πάλησο ηε ζηελή ζρέζε κε λέεο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ ζα θνξπθσζνύλ 

θαηά ηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία κε ην ζαιάζζην εκπόξην καθξηλώλ απνζηάζεσλ. 

 

Οη ελδείμεηο γηα εκπνξηθέο επαθέο κε ππεξπόληηεο πεξηνρέο εληείλνληαη θαη ζπζηεκαηνπνηνύληαη 

πξνο ην ηέινο ηεο ΜΚΥ. Ο ξόινο ηνπ εκπνξίνπ σο παξάγνληα πνπ νδεγεί ζηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκηώλ - κεηαμύ απηώλ θαη ε πνιηηεηαθή νξγάλσζε - ππνζηεξίρζεθε από ηνλ Renfrew ζηε 

κειέηε ηνπ γηα ηελ αλάδπζε ηνπ πνιηηηζκνύ ζην Αηγαίν (Renfrew 2006, 440). ύκθσλα κε 

άιινπο εξεπλεηέο, ην εκπόξην επελεξγεί θαηαιπηηθά ζηε κεηακόξθσζε κηαο θνηλσλίαο πνπ 

βξίζθεηαη ήδε ζην ζηάδην ηεο εμέιημεο πξνο πην ζύλζεηεο κνξθέο νξγάλσζεο (Stoddart 1999, 

917). 
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Δίλαη εκθαλέο όηη θαηά ηε καθξά πεξίνδν ηεο πξντζηνξίαο ηίζεληαη ζε θίλεζε νη δηεξγαζίεο πνπ 

ζα νδεγήζνπλ ζηελ πνιηηεηαθή νξγάλσζε. ηελ ακέζσο επόκελε θάζε, ηόζν ε βηνκεραλία ηεο 

εμόξπμεο ηνπ ραιθνύ όζν θαη ε εμαγσγή ηνπ κέζσ ηνπ ππεξπόληηνπ εκπνξίνπ, δηεμάγνληαη ζε 

θιίκαθα πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιύ ηηο θαηαθηήζεηο ηεο πξντζηνξίαο. Παξάιιεια, θαη ε αγξνηηθή 

παξαγσγή εληείλεηαη θαη απμάλεηαη γηα λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ησλ ηάμεσλ πνπ εηδηθεύνληαη ζε 

άιινπο ηνκείο. Μέζα ζε απηό ην νηθνλνκηθό πιαίζην αξρίδεη λα μεθαζαξίδεη ε ηεξαξρία ησλ 

νηθηζκώλ παξάιιεια κε ηελ εμεηδίθεπζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, κέζα ζηα πνιηηεηαθά ζρήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνύληαη: θπζηνινγηθά, ε δεκηνπξγία ησλ πξώησλ πνιηηεηαθώλ δνκώλ ζηελ Κύπξν 

απνηειεί θαηλόκελν αιιειέλδεην κε ηε κεηεμέιημε ηεο νηθνλνκίαο, πνπ γίλεηαη πιένλ εμαγσγηθή. 
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ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ 

Ο ΠΡΩΣΟ ΟΡΗΕΟΝΣΑ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (ΤΚΥΗ-ΤΚΥΗΗΗΑ) 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα εμεηαζηεί ν πξψηνο νξίδνληαο θαηά ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη θαη 

εδξαηψλνληαη πνιηηεηαθέο δνκέο ζηελ Κχπξν, δειαδή ε ΤΚΥΗ-ΤΚΥΗΗΗΑ. Καηά ηελ ΤΚΥΗ 

ελδείμεηο γηα χπαξμε ζχλζεηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο πξνέξρνληαη κφλν απφ ηελ 

Έγθσκε, απηφ, σζηφζν, είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε κεησκέλε νξαηφηεηα ησλ αξραηνινγηθψλ 

ζηξσκάησλ ηεο ΤΚΥΗ ζηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο ηνπ λεζηνχ. Καηά ηελ ΤΚΥΗΗ (θαη θπξίσο 

θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΓ) αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ην αξραηνινγηθφ πιηθφ έλαο αξηζκφο αζηηθψλ 

νηθηζκψλ, πνπ θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγνχζαλ σο θεληξηθέο ζέζεηο κέζα ζηηο επξχηεξεο πεξηθέξεηέο 

ηνπο. ηε κεηάβαζε πξνο ηελ ΤΚΥΗΗΗ (πνπ ζπκπίπηεη κε ηα ρξφληα ηεο κεζνγεηαθήο θξίζεο) 

πνιινί απφ ηνπο νηθηζκνχο (ηφζν πξσηνγελνχο φζν θαη δεπηεξνγελνχο ζεκαζίαο) 

εγθαηαιείπνληαη, κε απνηέιεζκα θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΗΑ λα είλαη εκθαλψο κεησκέλνο ν αξηζκφο ησλ 

θππξηαθψλ πνιηηεηψλ. Απηέο, φκσο, νη θππξηαθέο πνιηηείεο πνπ μεπεξλνχλ επηηπρψο ηελ θξίζε 

ζπγθεληξψλνπλ ζην 12
ν
 αηψλα κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δχλακε. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. Ζ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΖ ΜΚΥΗΗΗ-ΤΚΥΗ 

 

1. Ο μεηαζτημαηιζμός ηης κσπριακής κοινωνίας 

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην εμεηάζηεθαλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

νξγάλσζε ησλ θνηλνηήησλ ηεο Πξψηκεο θαη Μέζεο Υαιθνθξαηίαο. πσο θάλεθε, πξνο ην ηέινο 

ηεο ΜΚΥ ηίζεληαη ζε θίλεζε δπλακηθέο δηεξγαζίεο, πνπ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ΤΚΥ, ηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ νξίδνληα πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ζην λεζί. Οη 

αιιαγέο πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ είζνδν ηεο Κχπξνπ ζε κηα λέα πνιηηηζκηθή θάζε, απηή ηεο ΤΚΥ, 

κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ σο εμήο: 

 

- Κππξηαθά πξντφληα εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά ζε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζηε πξία, ζηελ 

Παιαηζηίλε, ζηελ Αίγππην θαη ζην Αηγαίν. Αληίζηξνθα, εμσηηθά αληηθείκελα θαη αληηθείκελα 
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πνιπηειείαο απφ ηηο πεξηνρέο απηέο θηάλνπλ ζηελ Κχπξν, θαηαδεηθλχνληαο ηελ απμαλφκελε 

ζπκκεηνρή ηεο Κχπξνπ ζηα εκπνξηθά δίθηπα ηεο Μεζνγείνπ.  

 

- Καηά ηελ ΤΚΥΗ, ε εηζεγκέλε θεξακεηθή, ηα εμσηηθά αληηθείκελα θαη ηα αληηθείκελα 

πνιπηειείαο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηάθνπο. Γίλνληαη, έηζη, νξαηέο δηαθνξέο ζηνλ πινχην πνπ 

ζπζζσξεχεηαη ζε νξηζκέλεο ηαθέο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο θησρφηεξεο (Keswani 1989· 2004). Ζ 

δεκηνπξγία αληζνηήησλ ζηελ θαηνρή πινχηνπ, καξηπξά νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηεξάξρεζε θαη 

δείρλεη ηε δεκηνπξγία κηαο άξρνπζαο ηάμεο, πνπ ηίζεηαη επηθεθαιήο ζηελ πνξεία γηα 

αζηηθνπνίεζε θαη πνιηηεηαθή νξγάλσζε. 

 

- Γξακαηηθέο αιιαγέο ζηελ ηνπνγξαθία έρνπλ σο αθεηεξία ηε ΜΚΥΗΗΗ (Γεσξγίνπ 2006, 465). 

Νένη νηθηζκνί ηδξχνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ αθηή. Απηέο νη ζέζεηο ζα απνηειέζνπλ απφ ηε κηα 

ηηο πχιεο εηζφδνπ πξντφλησλ ηνπ ππεξπφληηνπ εκπνξίνπ θαη απφ ηελ άιιε ηηο πχιεο εμφδνπ ηνπ 

ραιθνχ (gateway communities). Γηα πξψηε θνξά, επίζεο, παξνπζηάδνληαη ελδείμεηο ζρεηηθά κε 

ηελ εμεηδίθεπζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ νηθηζκψλ. Μέρξη ηελ ΤΚΥΗΗΓ, φια ηα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη 

δεκηνπξγνχληαη ηεξαξρεκέλα ζπζηήκαηα νηθηζκψλ, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο αλαδεηθλχνληαη ζε 

θεληξηθέο ζέζεηο. 

 

- Απφ ηελ αξρή ηεο ΤΚΥ ε κεηαιινπξγία αλαπηχζζεηαη αικαησδψο, επηηξέπνληαο πιένλ ηελ 

εμαγσγή πνιχ κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ κεηάιινπ απφ ηηο ραιθνθφξεο δψλεο ηνπ Σξνφδνπο. 

Παξάιιεια, θαίλεηαη φηη ζηαζεξνπνηείηαη ε επηθνηλσλία κε ηηο πεγέο ηνπ θαζζίηεξνπ, ηεο 

απαξαίηεηεο χιεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θξάκαηνο ηνπ νξείραιθνπ (Kassianidou 2003, 111). 

 

- Δκθαλίδνληαη ηα πξψηα δείγκαηα γξαθήο ζηελ ΚΜ γξαθή. Ζ αξραηφηεξε πηλαθίδα ΚΜ γξαθήο 

αλεπξέζεθε ζηε λέα ζέζε ζηελ αλαηνιηθή αθηή, ηελ Έγθσκε (Dikaios 1963β). Παξάιιεια, ηα 

ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηππνπνηνχληαη θαη εκθαλίδνληαη ηα πξψηα ηάιαληα ραιθνχ, θάηη πνπ δείρλεη 

χπαξμε θεληξηθνχ ειέγρνπ, πνπ νξγαλψλεη ηελ νηθνλνκηθή παξαγσγή θαη ην εκπφξην (Knapp 

1986· Muhly, Maddin θαη Wheeler 1980· Stech 1982). 

 

2. Αλλαγές ζηην ηοπογραθία ηων οικιζμών 

 

Μηα ζεηξά δξακαηηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ αιιαγψλ ζηελ ηνπνγξαθία ησλ νηθηζκψλ ηνπ λεζηνχ 

απνηειεί ηελ πξψηε θαη πην δπλαηή αξραηνινγηθή καξηπξία ηεο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ πνπ 

γελληέηαη ζην λεζί. Ζ κειέηε ηνπ Γεσξγίνπ (2006) πξνζέγγηζε κε κεγάιε αθξίβεηα ηηο αιιαγέο 
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ζηελ ηνπνγξαθία ηνπ λεζηνχ. Ζ δηαρξνληθή θαηαλνκή ζέζεσλ ζην θππξηαθφ ηνπίν κε βάζε 

γεσινγηθά θξηηήξηα θαη άιιεο κεηαβιεηέο (ηελ εγγχηεηα ζηηο ραιθνθφξεο πεξηνρέο θαη ηηο αθηέο 

θαη ην πςφκεηξν) βνήζεζε λα θαηαγξαθνχλ ζε κεηξήζηκα κεγέζε ηα θαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πνξεία ηνπ λεζηνχ πξνο ηελ πξψηε πνιηηεηαθή νξγάλσζε θαη ηελ αζηηθνπνίεζε. 

 

Ο Γεσξγίνπ δηαίξεζε ην ηνπίν ηεο Κχπξνπ ζε δψδεθα πεξηθέξεηεο κε γεσινγηθά θξηηήξηα 

(Γεσξγίνπ 2006, 47-55). Σελ Πεξηθέξεηα 1 απνηειεί ε βφξεηα αθηή, ηελ Πεξηθέξεηα 2 ε λφηηα 

πιεπξά ηνπ Πεληαδαρηχινπ, ηελ Πεξηθέξεηα 3 ε ρεξζφλεζνο ηεο Καξπαζίαο, ηελ Πεξηθέξεηα 4 ε 

Μεζανξία (ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο θεληξηθήο πεδηάδαο), ηελ Πεξηθέξεηα 5 ην θέληξν ηνπ λεζηνχ, 

ηελ Πεξηθέξεηα 6 ην βνξεηνδπηηθφ ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο (πεδηάδα ηεο Μφξθνπ θαη βφξεην 

Σξφνδνο), ηελ Πεξηθέξεηα 7 ε λνηηναλαηνιηθή πεδηάδα (πεδηάδα Λάξλαθαο), ηελ Πεξηθέξεηα 8 ε 

λφηηα αθηή (λφηηεο ππψξεηεο Σξνφδνπο θαη Γάζνο Λεκεζνχ), ηελ Πεξηθέξεηα 9 ην λνηηνδπηηθφ 

ηκήκα ηνπ λεζηνχ (λφηην ηκήκα Σξνφδνπο θαη πεδηάδα Λεκεζνχ δπηηθά ηεο Ακαζνχληαο), ηελ 

Πεξηθέξεηα 10 ην λφηην ηκήκα ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Μακσλίσλ (καδί κε ηελ πεδηάδα Πάθνπ), 

ηελ Πεξηθέξεηα 11 ην βφξεην ηκήκα ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Μακσλίσλ (ιεθάλε απνξξνήο 

πνηακνχ Υξπζνρνχο θαη Αθάκαο) θαη ηελ Πεξηθέξεηα 12 ην ζχκπιεγκα ησλ θιεβηθψλ θαη 

πινπηψλησλ πεηξσκάησλ ηεο νξνζεηξάο ηνπ Σξνφδνπο (Φάρηες 1).  

 

 

Φάρηες 1: Οη γεφγραθηθές περηθέρεηες ηοσ λεζηού ζύκθφλα κε ηο Γεφργίοσ (2006). 
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χκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ Γεσξγίνπ (2006, 423), θαηά ηελ ΠΚΥΗΗΗ - ΜΚΥΗΗ ν αξηζκφο ησλ 

ζέζεσλ απμάλεηαη δξακαηηθά ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο. Ζ ηάζε απηή αλαηξέπεηαη θαηά ηε 

ΜΚΥΗΗΗ-ΤΚΥΗΑ, θαζψο ζε θάπνηεο πεξηθέξεηεο ζεκεηψλεηαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ, ζε 

κεξηθέο κάιηζηα δξακαηηθή. Αχμεζε ζέζεσλ ζεκεηψλεηαη ζηηο πεξηθέξεηεο 3 (Καξπαζία), 4 

(Μεζανξία), 6 (πεδηάδα Μφξθνπ) θαη 10 (πεδηάδα Πάθνπ), φρη φκσο αξθεηή ψζηε λα αλαζηξέςεη 

ηε ζπλνιηθή κείσζε ησλ ζέζεσλ ζε παγθχπξηα θιίκαθα (Γεσξγίνπ 2006, 425).  

 

πσο εχζηνρα παξαηήξεζε ν Γεσξγίνπ, ζε θαζεκηά απφ ηηο Πεξηθέξεηεο 4 (Μεζανξία), 6 

(πεξηθέξεηα Μφξθνπ) θαη 10 (Πεξηθέξεηα Πάθνπ) θαηά ηελ ΤΚΥ αλαπηχρζεθε έλα ζεκαληηθφ 

αζηηθφ θέληξν. Ζ Πεξηθέξεηα 4 είλαη ε πεξηθέξεηα ηεο Έγθσκεο, ε Πεξηθέξεηα 6 είλαη ε 

πεξηθέξεηα ηεο Μφξθνπ-Τούκπα ηοσ Σθούροσ θαη ε Πεξηθέξεηα 10 είλαη ε πεξηθέξεηα ηεο 

Παιαηπάθνπ. Σα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπ Γεσξγίνπ γηα ηηο αιιαγέο ζηελ 

ηνπνγξαθία ηνπ λεζηνχ θαηά ηε ΜΚΥΗΗΗ-ΤΚΥΗ αλά πεξηθέξεηα, καξηπξνχλ ηελ εκθάληζε ελφο 

λένπ κνληέινπ νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο νξγάλσζεο ζην λεζί. Κεληξηθφ ξφιν ζην λέν νξίδνληα 

ζα δηαδξακαηίζνπλ νη λεντδξπζείζεο ζέζεηο ζηελ αθηή, πνπ απφ πχιεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο 

πξντφλησλ ζα αλαδεηρζνχλ, ην αξγφηεξν κέρξη ην 13
ν
 αηψλα (ΤΚΥΗΗΓ), ζηα πνιηηεηαθά θέληξα 

ηνπ λεζηνχ.  

 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ζηελ ηνπνγξαθία ησλ ζέζεσλ ηεο ΜΚΥΗΗΗ-ΤΚΥΗ είλαη ηα 

«Φξνχξηα» (Forts). Πξφθεηηαη γηα 22 νρπξά θηίξηα, πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε ρεξζφλεζν ηεο 

Καξπαζίαο, ζηηο λφηηεο πιαγηέο ηνπ Πεληαδαρηχινπ θαη ζηελ θεληξηθή πεδηάδα, βνξεηναλαηνιηθά 

ηεο νξνζεηξάο ηνπ Σξνφδνπο (Φάρηες 2). Σα θηίξηα απηά εγθαηαιείθζεθαλ ή απνδφζεθαλ ζε 

δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο ρξήζεηο κεηά ηελ ΤΚΥΗ. Ζ ηνπνζέηεζε απηψλ ησλ νρπξψλ θηηξίσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ δείρλεη φηη δελ πξννξίδνληαλ γηα ηελ απψζεζε ερζξψλ απφ ην εμσηεξηθφ, 

φπσο είρε πξνηαζεί παιαηφηεξα (βι. π.ρ. Sjöqvist 1940, 199). χκθσλα κε ηηο λεφηεξεο εξκελείεο, 

αληηθαηνπηξίδνπλ εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζπάζεηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

θέληξσλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε κηα πεξίνδν εληάζεσλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ 

(Γεσξγίνπ 2006, 475 κε παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Ο ΠΡΩΣΟ ΟΡΗΕΟΝΣΑ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ: 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΟΝΣΔΛΑ 

 

… In the LC period, the economic basis of Cypriot society which had hitherto 

remained one of simple agriculture appears to change with the development of more 

extensive external contacts, overseas trade and the local production of copper. Not 

until this period are ideas of site hierarchy at all credible (Stanley-Price 1979, 80). 

 

Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νηθηζκψλ, πνπ παξαηεξήζεθε ζηε κεηαβαηηθή ΜΚΥΗΗΗ-ΤΚΥΗ, 

αλαηξέπεηαη ζηε ζπλέρεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ΤΚΥΗ θαη ΗΗ ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ζην λεζί 

απμάλεηαη ζεκαληηθά. Ο Catling (1962) θαηέγξαςε 243 ζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξνλνινγεζνχλ 

ζηελ ΤΚΥ. ε απηέο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ κε βάζε λεφηεξα δεδνκέλα άιιεο 65-70 ζέζεηο 

(Knapp 1997, 46-47). 

 

Πξψηνο ν Catling (1962) πξφηεηλε φηη νη νηθηζκνί ηεο ΤΚΥ θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ην ξφιν ηνπο ζηελ νηθνλνκία. χκθσλα κε ην ζρήκα ηνπ Catling, ζε κηα θαηεγνξία 

αλήθνπλ ζέζεηο ηεο ελδνρψξαο κε βαζηθή ελαζρφιεζε ηε γεσξγία. ε κηα δεχηεξε θαηεγνξία 

αλήθνπλ ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα ραιθνθφξα ζηξψκαηα ηνπ Σξνφδνπο θαη πνπ 

πηζαλφηαηα εκπιέθνληαη ζηα πξψηα ζηάδηα εμαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ ραιθνχ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ελαζρφιεζε κε ηε γεσξγία. Σελ ηξίηε θαηεγνξία απαξηίδνπλ νη πινχζηεο παξάθηηεο ζέζεηο, 

πνπ εκπιέθνληαη ζην εμαγσγηθφ εκπφξην (Catling 1962, 144-5). 

Φάρηες 2: Τα θρούρηα ηες ΜΚΦΙΙΙ-ΥΚΦΙ. 
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Ζ πξφηαζε ηνπ Catling ζπλερίδεη ζηηο βαζηθέο ηεο αξρέο λα ηζρχεη κέρξη ζήκεξα ζηε 

βηβιηνγξαθία. Δίλαη, φκσο, εκθαλέο φηη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νηθηζκψλ πνπ πξνηείλεη ν Catling 

ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ ηοπογραθία θαη ιηγφηεξν ζηε ιεηηοσργία ησλ ζέζεσλ. Δπηπιένλ, 

αλαθαιχςεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, έδεημαλ φηη ηα πξάγκαηα είλαη πην 

ζχλζεηα: γηα παξάδεηγκα ν εληνπηζκφο ησλ ζέζεσλ ζηελ Καιαβαζφ-Άγηο Γεκήηρηο θαη ζηελ 

Άιαζζα, καξηπξά φηη ζεκαληηθά θέληξα κε αζηηθά ραξαθηεξηζηηθά αλαπηχρζεθαλ θαη ζε ζρεηηθή 

απφζηαζε απφ ηελ αθηή. Αθφκε, ε αλάπηπμε ηεο ζεσξεηηθήο ζθέςεο ζηελ αξραηνινγία νδήγεζε 

ζηε δηαηχπσζε πην εθιεπηπζκέλσλ θαη πην θαιά πξνζαξκνζκέλσλ ζηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα 

ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ, ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο ηνπ λεζηνχ θαηά ηελ 

ΤΚΥ. εκαληηθή ζπκβνιή ζηελ εξκελεία ηεο ζχλζεηεο θνηλσλίαο ηεο ΤΚΥ απνηέιεζαλ ηηο δχν 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη εξγαζίεο ησλ Arthur Bernard Knapp θαη Priscilla Keswani. 

 

Πξνζαξκφδνληαο ην ζρήκα ηνπ Catling ζηα λεφηεξα δεδνκέλα, ε Keswani (1993) δηέθξηλε ηηο 

ζέζεηο ηεο ΤΚΥ ζε (α) αζηηθά θέληξα (urban centers), (β) θέληξα ηεο ελδνρψξαο θαη ηεξά, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ θαη σο θφκβνη ηνπ εζσηεξηθνχ «δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ» (inland, sanctuary 

centers), (γ) γεσξγηθνχο νηθηζκνχο (agricultural villages) θαη (δ) κεηαιιεπηηθέο ζέζεηο (mining 

sites). Πεξαηηέξσ ν Knapp (1997, 56) πξφηεηλε αθελφο ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηα δεπηεξνγελή 

θέληξα ηεο ελδνρψξαο θαη ζηα ηεξά θαη αθεηέξνπ ηελ ελζσκάησζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

παξαγσγηθψλ θέληξσλ, γεσξγηθψλ θαη κεηαιιεπηηθψλ, ζε κηα θαηεγνξία. 

 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Knapp, βαζηθή παξάκεηξν γηα ηελ αλαγλψξηζε ελφο αζηηθνχ 

θέληξνπ απνηειεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηοσργεί κηα ζέζε, δειαδή ε δπλαηφηεηα λα 

ζπγθεληξψλεη έλα ζρεηηθά κεγάιν πιεζπζκφ θαη ε χπαξμε εληφο απηήο εμεηδηθεπκέλσλ 

ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε παξαγσγή, ε δηνίθεζε, νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ε άκπλα. Οη ιεηηνπξγίεο 

απηέο αθνξνχλ κηα επξχηεξε πεξηθέξεηα, εληφο ηεο νπνίαο ην αζηηθφ θέληξν απνηειεί ηελ θχξηα 

δχλακε (Knapp 1997, 56).  

 

Έγηλαλ επίζεο πξνζπάζεηεο λα θσδηθνπνηεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο 

ΤΚΥ. πλήζσο, σο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε ελφο αζηηθνχ θέληξνπ νξίδνληαη ην 

κεγάιν κέγεζνο (ζχκθσλα κε ηνλ Knapp 1997, θαη 2008, 138 πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 12 

εθηάξηα), ε ζέζε ζηελ αθηή (ή ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ αθηή), ε εκθάληζε εηζεγκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ ζε κεγάινπο αξηζκνχο, ε εθηεηακέλε ρξήζε ηζνδνκηθήο ηνηρνδνκίαο ζε θηίξηα πνπ 

ζεσξνχληαη δεκφζηα/δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα, ε ρξήζε ηεο ΚΜ γξαθήο θαη ε χπαξμε ζθξαγίδσλ. 

Πηζηεχεηαη, επίζεο, φηη ηα θέληξα απηά έθαλαλ ρξήζε ελφο θνηλνχ θψδηθα ζπκβφισλ εμνπζίαο, 
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πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηε ζχλδεζε ηεο κεηαιινπξγίαο κε ηε ζξεζθεία (Knapp 1988β). 

Άιια ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγάισλ πνζνηήησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, ε θαηεξγαζία ραιθνχ θαη ε παξαγσγή ειαηνιάδνπ, θαζψο θαη ε χπαξμε πίζσλ κε 

ζθξαγίζκαηα, ζπλαληψληαη ηφζν ζε πξσηνγελείο ζέζεηο φζν θαη ζε ζέζεηο δεπηεξεχνπζαο 

ζεκαζίαο. 

 

ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, δηάθνξνη θαηάινγνη θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο ζέζεηο ηεο ΤΚΥ κε 

βάζε απηά ηα ζεσξεηηθά ζρήκαηα. Ζ Ora Negbi ζε άξζξν ηεο ηνπ 1986, πνπ δηαπξαγκαηεπφηαλ 

ηελ θππξηαθή αζηηθνπνίεζε ηεο ΤΚΥ, πξφηεηλε σο αζηηθά θέληξα ηνπ 13
νπ

 αηψλα ηηο ζέζεηο: 

Έγθσκε, Υαιά νπιηάλ Σεθθέ, Καιαβαζφο-Άγηος Γεκήηρηος, Κίηην, Κνχθιηα, Κνχξην-Πακπούια, 

Μαξψλη, Μχξηνπ-Πεγάδες, Τούκπα ηοσ Σθούροσ θαη ίληα (Negbi 1986, 99). Γχν δεθαεηίεο 

αξγφηεξα, αλαζεψξεζε ηνλ θαηάινγν απηφ, πξνζζέηνληαο ηελ Άιαζζα (πνπ κφιηο είρε αξρίζεη λα 

εξεπλάηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980) θαη αθαηξψληαο ηε Μχξηνπ-Πεγάδες θαη ηε ίληα (Negbi 2005, 4). 

 

Ο Knapp (1997, 56) ππνζηήξημε φηη ήδε απφ ηε ΜΚΥΗΗΗ-ΤΚΥΗ ππήξραλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο 

«αζηηθέο» πνιηηείεο, ε Έγθσκε, ε Τούκπα ηοσ Σθούροσ, ην Υαιά νπιηάλ Σεθέ θαη ην Κνχξην-

Πακπούια. ε έλαλ παξφκνην θαηάινγν ζηελ πην πξφζθαηε κνλνγξαθία ηνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

ζηηο ζεκαληηθέο λέεο ζέζεηο ηεο ΤΚΥΗ (prominent new settlements) θαη ηα Κνχθιηα (Knapp 2008, 

136). χκθσλα πάληα κε ηνλ Knapp, κέρξη ηελ ΤΚΥΗΗ ζε αζηηθά θέληξα έρνπλ αλαδεηρζεί ην 

Κίηην, ηα Κνχθιηα, ην Μαξψλη-Βούρλες/Τζάροσθθας, ην Υαιά νπιηάλ Σεθέ-Βπδαθηά, ε 

Έγθσκε-Άγηος Ιάθφβος, ε Μφξθνπ-Τούκπα ηοσ Σθούροσ, ε Άιαζζα-Πάλφ Μαληειάρες/ 

Παιηοηαβέρλα, ε Καιαβαζφο-Άγηος Γεκήηρηος θαη ην Κνχξην-Πακπούια (Knapp 1997). 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία δελ ελδηαθέξεηαη λα θαηαγξάςεη ηνπο αζηηθνχο νηθηζκνχο ηεο ΤΚΥ. Μηα 

ηέηνηα πξνζπάζεηα ζα ήηαλ εληειψο άζηνρε θαζψο, φπσο ηφληζε ε Ηαθψβνπ ηα αζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δελ απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν, πνπ ζπλαληάηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, ζε 

φιεο ηηο θάζεηο ηεο ηζηνξίαο ηνπο (Iacovou 2007β, 13). Έηζη, δελ κπνξεί λα ππάξμεη έλα 

ζεσξεηηθφ πξφηππν αζηηθνχ νηθηζκνχ ηεο ΤΚΥ, κε ην νπνίν ζα ζπγθξίλνληαη νη νηθηζκνί ηνπ 

λεζηνχ κε ζηφρν λα αλαγλσξηζηνχλ ηα άζηεα ηεο ΤΚΥ. Δπηπιένλ, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα 

πξνζεγγηζηεί ε ηνπνγξαθία ησλ νηθηζκψλ απηψλ, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ έρνπλ 

εμεξεπλεζεί επαξθψο ηα αξραηνινγηθά ηνπο ζηξψκαηα, είηε θάζεηα είηε νξηδφληηα. Μνλαδηθή 

εμαίξεζε απνηειεί ε Έγθσκε, απφ ηελ νπνία γλσξίδνπκε φιεο ηηο θάζεηο απφ ηελ ίδξπζή ηεο 

κέρξη ηελ εγθαηάιεηςή ηεο (θάζεηε ζηξσκαηνγξαθία) θαη θάζε θάζε έρεη εξεπλεζεί ζε ζρεηηθή 

έθηαζε (νξηδφληηα ζηξσκαηνγξαθία) θαη δελ έρεη απιά εληνπηζηεί ζε δνθηκαζηηθέο ηνκέο. 
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ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαγλσξίζεη ηα δηνηθεηηθά θέληξα γχξσ απφ ηα νπνία 

αξζξψζεθαλ νη πνιηηεηαθέο πεξηθέξεηεο ηεο ΤΚΥ. Με βάζε ηελ παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία, σο 

ππνςήθηα πνιηηεηαθά θέληξα εμεηάδνληαη νη ζέζεηο: Έγθσκε-Άγηος Ιάθφβος (ζην εμήο Έγθσκε), 

Κίηην, Υαιά νπιηάλ Σεθθέ, Μαξψλη-Βούρλες, Καιαβαζφο-Άγηος Γεκήηρηος, Άιαζζα-

Παιηοηαβέρλα θαη Πάλφ Μαληειάρες, Δπηζθνπή-Πακπούια, Κνχθιηα-Παιαίπαθνο θαη Μφξθνπ-

Τούκπα ηοσ Σθούροσ (ζην εμήο Τούκπα ηοσ Σθούροσ) (Φάρηες 3). πσο ζα δηαθαλεί ζηε ζπλέρεηα, 

γηα θάπνηεο απφ απηέο ηηο ζέζεηο, φπσο ε Έγθσκε θαη ε Καιαβαζφο-Άγηος Γεκήηρηος, ην 

αξραηνινγηθφ ηεθκήξην είλαη δπλαηφ θαη δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί φηη φλησο είραλ κπεη ζε κηα 

δπλακηθή ηξνρηά πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο, πνπ θνξπθψλεηαη ζηελ ΤΚΥΗΗΓ. Γηα άιιεο, φπσο ε 

Δπηζθνπή-Πακπούια θαη ε Τούκπα ηοσ Σθούροσ, ην ηεθκήξην είλαη εμαηξεηηθά πεληρξφ. Γηα λα 

πξνζεγγηζηεί ε πνιηηεηαθή νξγάλσζε ηεο ΤΚΥ είλαη απαξαίηεην, επίζεο, λα εμεηαζηνχλ θαη νη 

δεπηεξνγελείο ζέζεηο, ψζηε λα δηαθαλνχλ ηα δίθηπα νηθηζκψλ πνπ νξγαλψζεθαλ γχξσ απφ ηα 

θέληξα. Σν ζέκα απηφ ζα εμεηαζηεί ζην επφκελν θεθάιαην (Κεθάιαην 3). 

 

 

 

 

 

Φάρηες 3: Τα αζηηθά δηοηθεηηθά θέληρα ηες ΥΚΦ. 
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1. Σο «αρταϊκό κράηος» 

 

Δλψ νη εξεπλεηέο (ζρεδφλ νκφθσλα) απνδέρνληαη φηη ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 13
νπ

 

αηψλα (ΤΚΥΗΗΓ) ην λεζί είρε θαηαηκεζεί ζε έλα (άγλσζην) αξηζκφ απηφλνκσλ πνιηηεηψλ, δελ 

ππάξρεη νκνθσλία ζρεηηθά κε ην πνηα κνξθή είρε απηή ε πξψηε πνιηηεηαθή νξγάλσζε ζηηο αξρέο 

ηεο πεξηφδνπ, δειαδή θαηά ηελ ΤΚΥΗ θαη ΗΗΑ. Σν πξφβιεκα νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην 

γεγνλφο φηη, φπσο είδακε πην πάλσ, ε ΤΚΥΗ θαη ε ΤΚΥΗΗΑ-Β είλαη νη ιηγφηεξν θαιά 

ηεθκεξησκέλεο αξραηνινγηθά θάζεηο ηεο ΤΚΥ ζε φ,ηη αθνξά ζηνπο νηθηζκνχο. Δμαίξεζε απνηειεί 

ε Έγθσκε, θαζψο πνιπεηείο αλαζθαθέο απνθάιπςαλ εθηεηακέλα ζηξψκαηα ηεο ζέζεο απφ ηελ 

πξψηε θάζε ηεο, ζηελ ΤΚΥΗΑ. 

 

Παξά ην ζνβαξφ απηφ πξφβιεκα, πνιινί εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη θαηά ηελ ΤΚΥΗ θαη ΤΚΥΗΗΑ ε 

Έγθσκε απνηέιεζε ην αξραηφηεξν πνιηηεηαθφ θέληξν, ην «αξρατθφ θξάηνο», κε δπλαηφηεηα 

άζθεζεο ειέγρνπ ζε νιφθιεξν ή κεγάιν κέξνο ηνπ λεζηνχ (Muhly 1972· Knapp 1986-2008· 

Peltenburg 1996· Webb 1999). Ζ άπνςε απηή ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηηο γξαπηέο 

πεγέο, πνπ θάλνπλ ιφγν γηα κηα πνιηηεία θαη έλα βαζηιηά ηεο Αιαζίαο (βι. Μέξνο Σέηαξην-

Κεθάιαην 2). πλαληά, φκσο, ηηο ελζηάζεηο άιισλ εξεπλεηψλ, πνπ απνξξίπηνπλ ηελ 

πξσηνθαζεδξία ηεο Έγθσκεο, επεηδή δηαβιέπνπλ ήδε απφ απηή ηελ πεξίνδν ηελ αλάδεημε ελφο 

κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ θεληξηθψλ ζέζεσλ (Stech 1982, 103· Merrillees 1992· Keswani 1996· 

Crewe 2004). 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη απφςεηο ησλ βαζηθψλ ππνζηεξηθηψλ ηεο ππφζεζεο πεξί «αξρατθνχ 

θξάηνπο», θαζψο θαη ηα επηρεηξήκαηα φζσλ απνξξίπηνπλ απηή ηελ εξκελεία ησλ αξραηνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ. ην πιαίζην απηφ, δίλεηαη θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ αξραηνινγηθψλ ζηξσκάησλ 

ηεο Έγθσκεο απφ ηελ ίδξπζή ηεο ζηε ΜΚΥΗΗΗ-ΤΚΥΗ κέρξη ηελ ΤΚΥΗΗΓ. Αθνινχζσο εμεηάδνληαη 

ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάδεημε ελφο αξηζκνχ θεληξηθψλ ζέζεσλ, 

κέρξη ηελ ΤΚΗΗΓ (13
νο

 αηψλαο), πνπ απνηειεί ηελ θνξχθσζε ηεο αζηηθνπνίεζεο ζην λεζί (Negbi 

1986). Σέινο, ζπδεηείηαη ην πξφβιεκα αζπκθσλίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε απφ ηε κηα 

ησλ γξαπηψλ πεγψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Αιαζία θαη απφ ηελ άιιε ησλ αξραηνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ ηεο ΤΚΥΗΗΓ. 
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Έγθφκε: ηα αρταηοιογηθά δεδοκέλα 

 

Ο νηθηζκφο ηεο ΤΚΥ βξίζθεηαη ζε έλα ρακειφ χςσκα (ζέζε Άγηος Ιάθφβος) ζην αλαηνιηθφ πέξαο 

ηεο πεδηάδαο ηεο Μεζανξίαο, ζηα αλαηνιηθά ηνπ ζεκεξηλνχ ρσξηνχ Έγθσκε. Βξίζθεηαη ζηε 

βφξεηα φρζε ηνπ πνηακνχ Πεδηαίνπ, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ αθηή, ζηνλ θφιπν ηεο 

Ακκνρψζηνπ. 

 

Οη πξψηεο αλαζθαθέο ζην ρψξν ην 19
ν
 αηψλα, είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ εληνπηζκφ πνιιψλ ηάθσλ 

(Munro θαη Tubbs, 1891, 59). Σν 1896, κηα απνζηνιή εθ κέξνπο ηνπ Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ 

αλέζθαςε πεξίπνπ 100 ηάθνπο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ θαη έθεξε ζηελ επηθάλεηα αξρηηεθηνληθά 

θαηάινηπα πνπ ρξνλνινγήζεθαλ ζηε Βπδαληηλή πεξίνδν (Murray et al. 1900). Ο πινχηνο ησλ 

επξεκάησλ απφ ηηο βξεηαληθέο έξεπλεο, νδήγεζαλ ζε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο αλαζθαθέο απφ ην 

Σκήκα Αξραηνηήησλ ην 1913 (Μελέιανο Μαξθίδεο θαη John Myres) θαη ην 1927 απφ ηνλ Robert 

Gunnis, πνπ δελ δεκνζηεχηεθαλ πνηέ. Φαίλεηαη φηη νη αλαζθαθέο απηέο δελ θαηάθεξαλ λα 

εληνπίζνπλ άιινπο ηάθνπο (Crewe 2007, 70). 

 

Σν 1930 γηα δχν κήλεο ε ζνπεδηθή απνζηνιή έθαλε δνθηκαζηηθέο ηνκέο ζην ρψξν, εληνπίδνληαο 

κεξηθνχο αθφκα ηάθνπο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ (Gjerstad et al. 1934, 467-575). πσο 

παξαδέρηεθε πνιιά ρξφληα αξγφηεξα ν Gjerstad, νη νπεδνί αξραηνιφγνη δνχιεπαλ ζην ρψξν κε 

ηελ πεπνίζεζε φηη αλέζθαπηαλ κηα λεθξφπνιε ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Καζψο νη ηάθνη 

ζηελ Κχπξν, ηφζν ηεο Πξψηκεο θαη Μέζεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ φζν θαη ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, 

βξίζθνληαλ ζπγθεληξσκέλνη ζε λεθξνηαθεία εθηφο ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ, ηα αξρηηεθηνληθά 

θαηάινηπα θαη ηα πεγάδηα πνπ εληνπίδνληαλ ζηελ Έγθσκε, ζεσξνχληαλ ακέζσο πνιχ 

κεηαγελέζηεξα ησλ ηάθσλ. Υξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ ηέζζεξα ρξφληα αθφκε γηα λα αλαγλσξηζηεί 

ην γεγνλφο φηη αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα θαη ηάθνη αλήθαλ ζηελ ίδηα θάζε, ζηνλ νηθηζκφ ηεο 

Έγθσκεο ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ (Gjerstad 1980, 70). 

 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ νηθηζκνχ έγηλε απφ ην Schaeffer, επηθεθαιήο ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο πνπ 

αλέζθαπηε ηφηε ηελ Οπγθαξίη. Ζ πείξα απφ ηελ αλαζθαθή ηεο πφιεο ζηε ζπξηαθή αθηή βνήζεζε 

ην Schaeffer λα αληηιεθζεί φηη ν νηθηζκφο είλαη ζχγρξνλνο κε ηνπο ηάθνπο. Οη έξεπλεο ηεο 

γαιιηθήο απνζηνιήο ζηελ Έγθσκε μεθίλεζαλ ην 1934 θαη ζπλερίζηεθαλ κε κεγάια δηαζηήκαηα 

κέρξη ην 1973, κε δηεπζπληή ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα ηνλ Olivier Pelon. Ζ γαιιηθή απνζηνιή 

αλέζθαςε θηίξηα ζε δηάθνξα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, ηάθνπο θαη ηκήκαηα ηνπ ηείρνπο θαη ησλ 

ππιψλ (Δηθ. 9). Σα απνηειέζκαηα δεκνζηεχζεθαλ ζε ηφκνπο πνπ θέξνπλ ηνλ ηίηιν Enkomi-Alasia 
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ή Alasia, αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηελ ηαχηηζε ηεο πφιεο κε ηελ Αιαζία ησλ αλαηνιηθψλ πεγψλ 

(γεληθά γηα ηηο γαιιηθέο αλαζθαθέο βι. Courtois, Lagarce θαη Lagarce 1986). 

 

Παξάιιεια κε ηηο γαιιηθέο αλαζθαθέο, ηε δεθαεηία 1948-1958 ην Σκήκα Αξραηνηήησλ Κχπξνπ, 

κε επηθεθαιήο ην Γίθαην, αλέζθαςε δχν πεξηνρέο ηεο πφιεο: ηελ Πεξηνρή Η (Quartier 4W κε βάζε 

ην ζχζηεκα αξίζκεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζε ζρέζε κε ηελ θεληξηθή νδηθή αξηεξία 

Βνξξά-Νφηνπ) ζην θέληξν ηεο πφιεο, θαη ηελ Πεξηνρή ΗΗΗ (Quartier 1W), ζην βφξεην άθξν ηεο 

πφιεο (δίπια ζην βφξεην ζθέινο ηνπ ηείρνπο ηεο ΤΚΥΗΗΓ-ΗΗΗΑ). Ζ Πεξηνρή ΗΗ ήηαλ κηα απιή ηνκή 

αλαηνιηθά ηεο Πεξηνρήο Η (Dikaios 1969-71) (Δηθ. 10). Σν γεγνλφο φηη νη ρψξνη ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχζε λα δηεξεπλήζεη ε θππξηαθή απνζηνιή ήηαλ πεξηνξηζκέλνη, επέηξεςε ηελ αλαζθαθή 

κέρξη ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα (κέρξη ην θπζηθφ βξάρν) θαη ηελ απνθάιπςε θαη ζηηο δχν απηέο 

πεξηνρέο πιήξνπο ζηξσκαηνγξαθίαο, απφ ηελ ίδξπζε ηεο ζέζεο κέρξη ηελ εγθαηάιεηςή ηεο ζην 

ηέινο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ.  

 

ηε δεκνζίεπζε ν Γίθαηνο ρξεζηκνπνίεζε θνηλή αξίζκεζε γηα ηελ αιιεινπρία ησλ επηπέδσλ 

ρξήζεο ησλ δχν ρψξσλ, θάηη πνπ θαζηζηά πην εχθνιε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπλέρεηαο ζηε δσή 

ηεο πφιεο απφ ηελ ίδξπζε κέρξη ηελ εγθαηάιεηςή ηεο (βι. φκσο θξηηηθή Crewe 2007, 86). Οη 

δεκνζηεχζεηο ηνπ Γίθαηνπ ζε ηφκνπο κε ηνλ ηίηιν Enkomi (Dikaios 1969-1971) απνηεινχλ έλα 

ππνδεηγκαηηθφ έξγν ηεθκεξίσζεο αλαζθαθήο θαη θαηαγξάθνπλ κε ζαθήλεηα θαη θαζαξφηεηα ηελ 

νξηδφληηα θαη θάζεηε ζηξσκαηνγξαθία ησλ αλεζθακκέλσλ πεξηνρψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη κέζα 

απφ ην έξγν ηνπ Γίθαηνπ, κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη θαλείο ηελ αδηάιεηπηε ζπλέρεηα ζηε δσή ηεο 

πφιεο πνπ θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ ΤΚΥ θαζψο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ην ραιθφ, κνλαδηθή ζε 

δηάξθεηα ζε ζχγθξηζε κε φιεο ηηο άιιεο ζέζεηο ηεο Όζηεξεο Υαιθνθξαηίαο (Courtois 1982, 155). 

 

Η ίδρσζε ηες Έγθφκες 

 

Πξηλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο Έγθσκεο ζην ηέινο ηεο ΜΚΥ, δελ θαίλεηαη φηη ππήξρε νπνηνζδήπνηε 

νηθηζκφο ζηελ αθηή ηεο Ακκνρψζηνπ (Γεσξγίνπ 2006, εηθ.11.18-11.22). Απφ ηνπο νηθηζκνχο ηεο 

Μεζανξίαο ζηε ΜΚΥ, ε Καινςίδα παξνπζηάδεηαη σο κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο θαη δπλακηθέο 

ζέζεηο (Φάρηες 4). Ζ πξσηκφηεξε θππξηαθή θεξακεηθή πνπ βξέζεθε ζε ζρεηηθά κεγάιεο 

πνζφηεηεο εθηφο Κχπξνπ, πξνήιζε απφ ηελ Tell-el-Daba ζηελ Αίγππην, ηελ Οπγθαξίη, ηελ Άθθν 

θαη ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο απφ άιιεο ζέζεηο ηεο ζπξνπαιαηζηηληαθήο αθηήο, ηεο Αηγχπηνπ, ηεο 

Αλαηνιίαο θαη ηεο Κξήηεο (Maguire 1995, 54-5). Ζ θεξακεηθή απηή, πνπ αλήθεη ζηελ χζηαηε 

ΜΚΥ θαίλεηαη φηη πξνήιζε απφ ηελ Καινςίδα (Åström 1966, 139). Καζψο ε Καινςίδα 
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βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ ηελ αθηή, είλαη εκθαλέο φηη γηα λα είλαη ζε ζέζε λα εμάγεη ηα 

πξντφληα ηεο εθηφο λεζηνχ, ήηαλ απαξαίηεηε ε ίδξπζε ελφο ιηκαληνχ. Γηα ηελ εμππεξέηεζε απηνχ 

ηνπ ζθνπνχ θαίλεηαη φηη ηδξχζεθε ε Έγθσκε (Crewe 2007, 152). Παξά ην γεγνλφο φηη ν νηθηζκφο 

ηεο Έγθσκεο δελ βξίζθεηαη πάλσ ζηελ αθηνγξακκή αιιά ζε κηθξή απφζηαζε, επηθνηλσλνχζε κε 

ηε ζάιαζζα κέζσ ησλ πισηψλ εθβνιψλ ηνπ Πεδηαίνπ (Lagarce 1993, 91).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ίδξπζε ηεο Έγθσκεο θαηά ηε ΜΚΥΗΗΗ ηεθκεξηψλεηαη απφ θεξακεηθή πνπ αλεπξέζεθε ζηηο 

αλαζθαθέο ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο ζην θέληξν ηεο πφιεο (Courtois, Lagarce θαη Lagarce 1986, 

26, 51) θαη ζηηο δχν πεξηνρέο πνπ αλέζθαςε ν Γίθαηνο (Dikaios 1969-71, 15-16, 153), θαζψο θαη 

απφ ηαθέο (Schaeffer 1952, 203-5). Σα ζηξψκαηα θαηαζηξνθήο πνπ αλαθαιχθζεθαλ ζηελ 

Καινςίδα, δείρλνπλ φηη ε κεηαθίλεζε απφ ην θέληξν ηεο Μεζανξίαο πξνο ην θέληξν ηεο αθηήο, 

ηελ Έγθσκε, ζπλνδεχηεθε απφ αλαηαξαρέο (Åström 1966, 140· Crewe 2007, 50). 

 

ηελ Πεξηνρή ΗΗΗ εληνπίζηεθαλ ηα αξραηφηεξα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα, έλαο ηνίρνο 

ζεκειησκέλνο ζην θπζηθφ βξάρν, πνπ ζχκθσλα κε ην Γίθαην πξέπεη λα αλήθε ζε έλα θηίξην ηεο 

ΜΚΥΗΗΗ (Dikaios 1969-71, 15-16). ε απηή ηε θάζε, πνπ ηειεηψλεη κε θαηαζηξνθή, βξέζεθαλ 

ελδείμεηο ζε κνξθή θπζεηήξσλ (tuyères) γηα επεμεξγαζία ηνπ ραιθνχ, θαζψο θαη εηζεγκέλα 

αγγεία απφ ηε ζπξνπαιαηζηηληαθή αθηή (Dikaios 1969-71, 499-500). 

 

Φάρηες 4:Καιουίδα θαη Έγθφκε 
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χληνκα κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θηηξίνπ ηεο ΜΚΥΗΗΗ ζηελ Πεξηνρή ΗΗΗ, θηίδεηαη ην θηίξην πνπ 

είλαη γλσζηφ σο Φξνχξην ηεο ΤΚΥΗ (Fortress). Πξφθεηηαη γηα έλα κεγάιν (45 x 13.30κ.) 

αλεμάξηεην θηίζκα, κε ηζρπξνχο ηνίρνπο θαη πεξηζζφηεξνπο απφ έλα νξφθνπο, κε δχν πηέξπγεο 

εθαηέξσζελ θεληξηθήο απιήο, ζηηο νπνίεο βξέζεθαλ θαηάινηπα θαηεξγαζίαο ηνπ ραιθνχ (Dikaios 

1969-71, 16-21). Μηα ελδηάκεζε θαηαζηξνθή νξίδεη δχν θάζεηο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ (Levels ΗΑ 

θαη ΗΒ) (Dikaios 1969-71, 20). ηε δεχηεξε θάζε, ηα αξραηνινγηθά θαηάινηπα δείρλνπλ φηη ε 

παξαγσγή ραιθνχ εληαηηθνπνηήζεθε (Dikaios 1969-71, 21-30· Muhly 1989, 299-300). Δίλαη κέζα 

ζε απηφ ην θηίξην, ζε δάπεδν ηεο δεχηεξεο θάζεο, πνπ βξέζεθε ε αξραηφηεξε πηλαθίδα ηεο ΚΜ 

γξαθήο θαη ε νπνία κε βάζε ηε ζηξσκαηνγξαθία ηνπ Γίθαηνπ ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ζην 1500 

π.Υ. πλεπξήκαηα καξηπξνχλ φηη ζηνλ ίδην ρψξν γηλφηαλ επεμεξγαζία ραιθνχ (Dikaios 1963β, 

47). Έλα άιιν δσκάηην ηνπ θηηξίνπ θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγνχζε σο ηεξφ (Dikaios 1969-71, 502. Βι. 

φκσο Webb 1999, 141). Καηάινηπα δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

ραιθνχ ήδε απφ ηελ ΤΚΥΗΑ βξέζεθαλ θαη ζην ηεηξάγσλν 5Δ (Courtois 1982, 161).  

 

ηελ Πεξηνρή Η αλαθαιχθζεθε έλα θηίξην κε δχν πηέξπγεο, πνπ ελψλνληαη κε κηα απιή. Ζ 

θεξακεηθή απφ ηα δχν θηίξηα θαη απφ ηνπο ηάθνπο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γίθαηνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ζε ζρεηηθά κεγάινπο αξηζκνχο εηζεγκέλα αγγεία απφ ηε πξνπαιαηζηίλε θαη ηα 

πξψηα δείγκαηα θεξακεηθήο απφ ην Αηγαίν (Dikaios 1969-71, 153-161, 503). πσο παξαηήξεζε ε 

Keswani, ήδε απφ ηελ ΜΚΥΗΗΗ-ΤΚΥΗ, νη ηαθέο ηεο Έγθσκεο δείρλνπλ μεθάζαξα ηελ ηάζε γηα 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ηάθσλ, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πνζφηεηα θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ 

εηζεγκέλσλ θαη πνιπηειψλ αληηθεηκέλσλ, ηεθκήξην κηαο ηεξαξρεκέλεο θνηλσλίαο (Keswani 2004, 

125). 

 

Καη ζηηο δχν πεξηνρέο ηνπ Γίθαηνπ, ε ΤΚΥΗ (Πεξίνδνο Η) θιείλεη κε ζνβαξέο θαηαζηξνθέο ζηα 

θηίξηα (Dikaios 1969-71, 31-34). Σν Φξνχξην δελ μαλαθηίδεηαη θαη έλα λέν θηίξην κε δηαθνξεηηθή 

θάηνςε παίξλεη ηε ζέζε ηνπ θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΑ θαη Β (Level IIA) (Dikaios 1969-71, 34). Πνιινί 

απφ ηνπο ηάθνπο ηεο ΤΚΥΗ ζηακαηνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ην ηέινο ηεο θάζεο απηήο 

(Dikaios 1969-71, 506). 

 

Η ΥΚΦΙΙ 

 

ηηο πεξηνρέο πνπ αλέζθαςε ν Γίθαηνο, δχν νηθνδνκηθέο θάζεηο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ ΤΚΥΗΗ. 

Ζ πξψηε, πνπ νξίζηεθε σο Level IIA, ρξνλνινγήζεθε ζηελ ΤΚΥΗΗΑ θαη ΗΗΒ θαη ε δεχηεξε, πνπ 

νξίζηεθε σο Level IIB, ρξνλνινγήζεθε ζηελ ΤΚΥΗΗΓ. 
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Με ηελ έλαξμε ηεο ΤΚΥΗΗΑ ζηελ Πεξηνρή ΗΗΗ, πάλσ απφ ην Φξνχξην θηίδεηαη έλα λέν, ηξηκεξέο 

νηθνδφκεκα, κέξνο ηνπ νπνίνπ θαη πάιη, αλ θαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα ζηεγάδεη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ ραιθνχ (Dikaios 1969-71, 44). Σν λέν θηίξην, φκσο, δελ 

έρεη ην ραξαθηήξα ηνπ θξνπξίνπ θαη κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε νηθία (Dikaios 1969-71, 34-66, 508). 

ηελ Πεξηνρή Η θηίδεηαη έλα δηαθνξεηηθφ θηίξην ζηα βφξεηα εθείλνπ ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο. 

Καζψο βξίζθεηαη ζηα δπηηθά φξηα ηνπ ηνκέα ηνπ Γίθαηνπ, κφλν ε αλαηνιηθή ηνπ πηέξπγα 

απνθαιχθζεθε (Dikaios 1969-71, 161-3). 

 

Απφ ηηο αλαζθαθέο ηνπ Schaeffer πξνέξρεηαη ην αξραηφηεξν ζηξσκαηνγξαθεκέλν ζξαχζκα 

ηαιάληνπ ραιθνχ, πνπ θαίλεηαη φηη αλήθεη ζηελ ΤΚΥΗΗ, πηζαλφλ ζηνλ 14
ν
 αηψλα (Courtois, 

Lagarce θαη Lagarce 1986, 66). 

 

Νένη ηάθνη αλνίγνληαη ζηηο δχν πεξηνρέο ηνπ Γίθαηνπ, αλ θαη θάπνηνη ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο 

ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Κεξακεηθή θαη αληηθείκελα πνιπηειείαο, εηζεγκέλα απφ ηε 

πξνπαιαηζηίλε θαη απφ ην Αηγαίν απμάλνληαη ζεκαληηθά (Dikaios 1969-71, 508), θάηη πνπ 

καξηπξνχλ θαη νη ηαθέο πνπ εξεπλήζεθαλ απφ ηε γαιιηθή απνζηνιή (Schaeffer 1952, 111-156). Ζ 

Keswani επηζεκαίλεη φηη θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΑ-Β εληείλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπγθέληξσζε 

πινχηνπ ζηηο ηαθέο, ελψ ηα βαξίδηα, πνπ αλεπξίζθνληαη πιένλ ζπρλφηεξα, δείρλνπλ φηη ηα 

ζχκβνια ηνπ εκπνξίνπ ηνπ ραιθνχ απνηεινχζαλ ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηελ πξνβνιή ησλ 

αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ (Keswani 2004, 125-6). 

 

Μηα λέα νηθνδνκηθή θάζε θαηαγξάθεηαη θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΓ (Level IIB) ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γίθαηνπ 

(Dikaios 1969-71, 509). ηελ Πεξηνρή ΗΗΗ θηίδεηαη έλα λέν κεγάιν θηίξην απνηεινχκελν απφ 

πηέξπγεο. χκθσλα κε ην Γίθαην, ε θεληξηθή πηέξπγα - ζηελ νπνία αλαγλψξηζε δχν ηξηκεξείο 

ρψξνπο ζηε κνξθή ηνπ αηγαηαθνχ κεγάξνπ - είρε επίζεκν ραξαθηήξα θαη ζρεηηδφηαλ κε ηελ 

άζθεζε ειέγρνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαλ ζηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο. Ζ αλαηνιηθή 

πηέξπγα θαίλεηαη φηη ρξεζίκεπε σο ρψξνο θαηνηθίαο, ελψ ε δπηηθή απνηεινχζε έλα κεγάιν 

ζχκπιεγκα απφ εξγαζηήξηα επεμεξγαζίαο ραιθνχ. ηα βνξεηνδπηηθά ηνπ θηηξίνπ, έλαο κεγάινο 

ζσξφο ζθσξίαο καξηπξνχζε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην ραιθφ δηεμάγνληαλ ζε κεγάιε 

θιίκαθα (Dikaios 1969-71, 46-66). Σν εληππσζηαθφ κέγεζνο ηνπ θηηξίνπ, ε νξγάλσζε ζε ηνκείο 

αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηα επξήκαηα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη κπθελατθά 

αγγεία, καξηπξνχλ ζχκθσλα κε ην Γίθαην, φηη απνηεινχζε ηελ νηθία ελφο «ηζρπξνχ θαηνίθνπ ή 

αξρεγνχ, πνπ θαηείρε έλα ζεκαληηθφ εξγαζηήξην πνπ παξήγε ραιθφ, ζε θιίκαθα πνπ είρε 

μεπεξάζεη θάζε πξνεγνχκελν» (Dikaios 1969-71, 511). 
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ηελ Πεξηνρή Η νηθνδνκείηαη έλα λέν θηίξην, πνπ θαηαιακβάλεη ην ρψξν πάλσ απφ ηα θηίξηα ηεο 

ΤΚΥΗ θαη ηεο ΤΚΥΗΗΑ-Β (Dikaios 1969-71, 163-9). Σφζν απφ ηνπο ηάθνπο φζν θαη απφ ηα θηίξηα 

πξνέξρεηαη έλαο εληππσζηαθφο αξηζκφο εηζεγκέλσλ ή/ θαη πνιπηειψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο ρξπζά 

θαη αξγπξά θνζκήκαηα, αληηθείκελα απφ ειεθαληφδνλην, κπθελατθά αγγεία θ.ά. (Dikaios 1969-

71, 511). 

 

Καηάινηπα εξγαζηεξίσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ραιθνχ εληνπίζηεθαλ ζην ηεηξάγσλν 5Δ απφ 

ηνπο Γάιινπο αξραηνιφγνπο (Courtois 1982, 161· Courtois, Lagarce θαη Lagarce 1986, 30-1). 

Μεγάια θηίξηα θαη ηξεηο θηηζηνί ηάθνη θαηαιακβάλνπλ ην ηεηξάγσλν Q4E (Courtois 1986β, 26). 

Γχν αθφκα θηηζηνί ηάθνη βξέζεθαλ ζην ηεηξάγσλν Q5E (Courtois, Lagarce θαη Lagarce 1986, 27-

30). 

 

ε απηή ηε θάζε αλήθεη θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ηείρνπο πνπ πεξηβάιιεη ηελ πφιε. Ο Γίθαηνο 

αλέζθαςε ην ηκήκα πνπ βξίζθεηαη ακέζσο βφξεηα ηνπ κλεκεηαθνχ θηηξίνπ ηεο Πεξηνρήο ΗΗΗ θαη 

ζπκπέξαλε φηη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηείρνπο, δηαθφπεθαλ νη εξγαζίεο ζην θηίξην, πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ ραιθνχ. Ο ζσξφο κε ηε ζθσξία θαιχθζεθε επίζεο απφ 

δάπεδν (Dikaios 1969-71, 66-81). Σκήκαηα ηνπ ηείρνπο ζηα βφξεηα, λφηηα θαη δπηηθά αλέζθαςε 

θαη ν Schaeffer (Courtois, Lagarce θαη Lagarce 1986, 2). 

 

χκθσλα κε ηε Negbi (1986, 105), καδί κε ην ηείρνο, ζηελ ΤΚΥΗΗΓ πξέπεη λα ρξνλνινγεζεί ε 

νηθνδφκεζε ησλ κλεκεηαθψλ ππιψλ ηνπ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ελφο πνιενδνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζρεδηαζκνχ ηνπ νηθηζκνχ ζε θαλνληθά ηεηξάγσλα κε δξφκνπο πνπ ηέκλνληαη ζε νξζέο γσλίεο, 

θαζψο θαη θάπνηα απφ ηα θηίξηα κε πειεθεηή ηνηρνδνκία, ζηνηρεία πνπ ν Γίθαηνο απέδσζε ζηελ 

επφκελε θάζε (Level IIIA, ΤΚΥΗΗΗ) (Courtois, Lagarce θαη Lagarce 1986, 7 γηα ρξνλνιφγεζε 

απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζηελ ΤΚΥΗΗΓ). Οη Γάιινη αξραηνιφγνη ρξνλνινγνχλ ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

13
νπ

 αηψλα ην κλεκεηαθφ Κηίξην 18, ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 5W (Schaeffer 1952, 239-49· 

Courtois, Lagarce θαη Lagarce 1986, 20). Καηαιακβάλεη έθηαζε κεγαιχηεξε απφ 1800 

ηεηξαγσληθά κέηξα θαη γηα ηελ νηθνδφκεζή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πειεθεηνί ιίζνη, θπξίσο ζηηο 

πξνζφςεηο. χκθσλα κε ηνλ αλαζθαθέα, δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ε θαηαζθεπή ηνπ δελ 

νινθιεξψζεθε πνηέ ή φηη ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε, ηκήκα ηνπ θαηέξξεπζε (Schaeffer 1952, 

247). 

 

Οη ηαθέο ηεο ΤΚΥΗΗΓ ζπλερίδνπλ λα καξηπξνχλ ηελ ηεξαξρεκέλε νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο ηεο 

Έγθσκεο, πνπ, ζχκθσλα, φκσο, κε ηελ Keswani, δελ θαίλεηαη λα ήηαλ παγησκέλε θαη ζηαζεξή. 
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Σν γεγνλφο φηη δελ ππήξραλ θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ζα ζπγθεληξψλνληαλ νη πινχζηεο 

ηαθέο θαη ην γεγνλφο φηη απινί ζαιακνεηδείο ηάθνη ζπρλά μεπεξλνχζαλ ζε ζπγθέληξσζε πινχηνπ 

ηνπο πην δαπαλεξνχο ζηελ θαηαζθεπή θηηζηνχο ηάθνπο, δείρλεη φηη ε αλάδεημε αλψηεξσλ 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά νκάδσλ ήηαλ ζπλερψο ππφ δηαπξαγκάηεπζε. Κάηη πνπ, ζχκθσλα πάληα κε 

ηελ Keswani, ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηηο ελδείμεηο γηα ζπλερείο θαηαζηξνθέο θαη αλαδηνξγάλσζε 

ηνπ ρψξνπ θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ νηθηζκνχ (Keswani 2004, 126-7). 

 

Η Έγθφκε φς ηο «αρταχθό θράηος» 

 

Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ε Έγθσκε θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη ηελ πξψηε 

πνιηηεηαθή νληφηεηα ζην λεζί. Ο Knapp ππνζηεξίδεη δηαρξνληθά (1986-2008) ηελ πξσηνθαζεδξία 

ηεο Έγθσκεο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ ΤΚΥΗ. Μάιηζηα, ζηελ ηειεπηαία κνλνγξαθία ηνπ θηάλεη λα 

ππνζηεξίμεη φηη ε πφιε θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηνλ θεληξηθφ έιεγρν νιφθιεξνπ ηνπ λεζηνχ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 13
νπ

 αηψλα (Knapp 2008, 340).  

 

Ο Muhly ππνζηήξημε φηη ηα αξραηνινγηθά θαηάινηπα απφ ηελ Έγθσκε ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε 

κηαο θνηλήο κεζφδνπ παξαγσγήο ραιθνχ ζε νιφθιεξν ην λεζί, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα 

αληηθαηνπηξίδεη δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν απφ έλα θέληξν, δειαδή ελφηεηα ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Ζ 

Έγθσκε, απφ φπνπ κάιηζηα πξνέξρεηαη ε αξραηφηεξε γλσζηή πηλαθίδα ηεο ΚΜ γξαθήο (ΤΚΗΒ) 

είλαη πηζαλφλ, ζχκθσλα πάληα κε ην Muhly, λα απνηέιεζε ην θπξίαξρν θέληξν ζηελ νξγάλσζε 

ηεο βηνκεραλίαο εμφξπμεο ηνπ ραιθνχ θαη ηεο εμαγσγήο ηνπ ζην εμσηεξηθφ (Muhly 1989, 302-3). 

Σν πξσηεχνλ εξγαζηήξην παξαγσγήο ραιθνχ πνπ αλαθαιχθζεθε πξφζθαηα ζηε ζέζε Πνιηηηθφ-

Φοράδες, ζπλδέεηαη ρξνλνινγηθά κε ηελ πξψηε θάζε ησλ εξγαζηεξίσλ ζηελ Έγθσκε 

(Kassianidou forthcoming). Δπηπιένλ, ε Webb, κέζα απφ ηε κειέηε ησλ ζθξαγίδσλ ηεο ΤΚΥ, 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Έγθσκε έπαημε ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηνπηθή παξαγσγή 

ζθξαγίδσλ, θάηη πνπ απνηειεί έλδεημε γηα χπαξμε ζχλζεησλ πνιηηεηαθψλ δνκψλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο Όζηεξεο Υαιθνθξαηίαο (Webb 2002, 117). 

 

Πην ζπζηεκαηηθά ε ππφζεζε ηνπ «αξρατθνχ θξάηνπο» έρεη θαηαγξαθεί απφ ηνλ Peltenburg 

(1996), ν νπνίνο επηρείξεζε λα αλαζπζηήζεη ηνπο κεραληζκνχο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο ε πφιε 

θαηάθεξε λα ζέζεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο αλ φρη νιφθιεξν ην λεζί, ηνπιάρηζηνλ ηηο πεξηνρέο εθείλεο 

πνπ ηεο ήηαλ απαξαίηεηεο ψζηε λα εδξαησζεί σο αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή θαη πνιηηεηαθή 

νληφηεηα. πσο επηζήκαλε ν Peltenburg, ε Έγθσκε θαηέρεη κηα εμαηξεηηθά πξνλνκηαθή ζέζε 

απέλαληη απφ άιια κεγάια νηθνλνκηθά θέληξα θαη εκπνξηθνχο θφκβνπο ηεο αλαηνιηθήο 
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Μεζνγείνπ. κσο, απφ φια ηα ελ δπλάκεη θέληξα δηαρείξηζεο ηεο παξαγσγήο ραιθνχ, ε Έγθσκε 

βξίζθεηαη ζηε κέγηζηε απφζηαζε απφ ηηο πεγέο ηνπ ραιθνχ ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Σξνφδνπο. 

Ωζηφζν, μεθηλά ηε δσή ηεο θαηά ηελ ΜΚΗΗΗ/ΤΚΗ ζαλ θξνχξην κε εθηεηακέλεο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ραιθνχ. Γεδνκέλεο, ινηπφλ, ηεο απφζηαζεο απφ ηηο ραιθνθφξεο πεξηνρέο, κφλν 

κέζα απφ ηελ νξγάλσζε ελφο δηθηχνπ ελδηάκεζσλ ζηαζκψλ ζα ήηαλ δπλαηή ε δηαζθάιηζε 

ζπλερνχο ξνήο κεηάιινπ απφ ηηο ραιθνθφξεο πεξηνρέο ζηελ πφιε. χκθσλα κε ηνλ Peltenburg, 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ άξζξσζε ηνπ δηθηχνπ πνπ δεκηνχξγεζε ε Έγθσκε γηα δηαζθάιηζε ησλ 

νδψλ κεηαθνξάο ηνπ κεηάιινπ αιιά θαη γηα δηαζθάιηζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ηνπ 

«θξάηνπο» δηαδξακάηηζαλ ηα «θξνχξηα» πνπ βξίζθνληαη ζε θνκβηθέο ζέζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

λεζηνχ (Peltenburg 1996, 30-31).  

 

Αληίζεηα, ε Crewe (2007, 66) ππνζηεξίδεη φηη ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ «θξνπξίσλ» δελ 

δείρλεη λα πξνσζεί ηελ ηδέα ηεο ελνπνίεζεο ππφ κηα ζπγθεληξσηηθή αξρή, αιιά εμππεξεηεί ηελ 

θαηά πεξηθέξεηεο νξγάλσζε, πνπ δηαηεξείηαη θαη ζηελ πξψηκε θάζε ηεο ΤΚΥ. 

 

χκθσλα κε ην Γεσξγίνπ (2006, 475), ηα «θξνχξηα» κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηέζζεξεηο νκάδεο 

κε βάζε ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε, παξαηήξεζε πνπ ζηεξίδεη θαη ηηο δχν απηέο 

αιιειναπνθιεηφκελεο εξκελεπηηθέο επηινγέο: (α) έλα παλίζρπξν θξαηίδην ηεο Έγθσκεο 

ζπλελψλεη φιεο απηέο ηηο εηεξφθιηηεο πεξηπηψζεηο ζε έλα εληαίν δίθηπν νρπξψλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε δηθψλ ηεο επηδηψμεσλ θαη (β) νη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο νρπξψλ απνηεινχλ 

έθθξαζε ηζάξηζκσλ απνθεληξσκέλσλ ηνπηθψλ δπλάκεσλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ νρπξά σο 

αληίδξαζε ζε κηα πεξίνδν ηζρπξψλ εληάζεσλ. 

 

Τπνζηεξίδνληαο ην κνληέιν ηνπ αξρατθνχ θξάηνπο, νη Pickles θαη Peltenburg ππέζεζαλ φηη θαηά 

ηελ ΤΚΥΗ-ΗΗΒ ην Φξνχξην ηεο Πεξηνρήο ΗΗΗ ήηαλ ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο πφιεο (Pickles θαη 

Peltenburg 1998, 87). Δθεί γηλφηαλ θαηά θχξην ιφγν ε επεμεξγαζία ηνπ ραιθνχ πνπ έθηαλε ζηελ 

Έγθσκε. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνκήζεηαο ραιθνχ, ην Φξνχξην ηέζεθε επηθεθαιήο κηαο 

ηεξαξρίαο νηθηζκψλ, ζε κηα πεξηθέξεηα πνπ ζίγνπξα εθηεηλφηαλ κέρξη ηηο ραιθνθφξεο δψλεο ηνπ 

Σξνφδνπο. ηελ αξρή ηεο ΤΚΥΗΗΓ (Πεξίνδνο ΗΗΒ) ππνζηήξημαλ φηη ην Φξνχξην δηαηξέζεθε ζε 

πνιιά θηίξηα κε νηθηζηηθφ ραξαθηήξα. ηηο δηαθνξεηηθέο νηθίεο ζπλερίζηεθε ε επεμεξγαζία ηνπ 

ραιθνχ, σζηφζν, ε απνθεληξσκέλε αξρηηεθηνληθή κνξθή ηνπ, εξκελεχζεθε απφ ηνπο ίδηνπο σο 

έλδεημε απνδπλάκσζεο ηνπ «αξρατθνχ θξάηνπο» (Pickles θαη Peltenburg 1998, 88).     
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Ζ πξσηνθαζεδξία ηεο Έγθσκεο απφ ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη ηελ εκθάληζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο 

ΤΚΥΗΗ ακθηζβεηείηαη απφ άιινπο εξεπλεηέο. Ζ Keswani ακθηζβήηεζε ηελ χπαξμε ελφο αξρατθνχ 

θξάηνπο κε έδξα ηελ Έγθσκε, παξαζέηνληαο ελδείμεηο απφ ηελ νξγάλσζε ησλ νηθηζκψλ, ηηο 

ηαθηθέο πξαθηηθέο, ηελ εηθνλνγξαθία θ.ά. Ζ ίδηα ππνζηήξημε φηη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ δχν 

δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο αζηηθνπνίεζεο ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ λεζηνχ ηεο ΤΚΥ. Ζ πξψηε 

θαηεγνξία αθνξά ζηηο ζέζεηο ηεο λφηηαο αθηήο, ηελ Καιαβαζφ-Άγηος Γεκήηρηος, ην Μαξψλη-

Βούρλες θαη ηελ Άιαζζα-Παιηοηαβέρλα/Πάλφ Μαληειάρες. Οη ζέζεηο απηέο θαίλεηαη φηη 

ηδξχζεθαλ απφ πιεζπζκνχο άκεζα γεηηνληθψλ ζέζεσλ ηεο ΜΚΥ. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηηο 

ζέζεηο Τούκπα ηοσ Σθούροσ, Έγθσκε θαη Υαιά νπιηάλ Σεθθέ, νη νπνίεο ηδξχζεθαλ απφ 

πιεζπζκνχο πνπ έθηαζαλ εθεί απφ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

επλντθήο - σο πξνο ην εκπφξην - ζέζεο ηνπο. χκθσλα κε ηελ Keswani, θαη νη δχν απηέο 

δηαδηθαζίεο ηέζεθαλ ζε θίλεζε απφ ηε ΜΚΥ, κε απνηέιεζκα λα απνθιεηζηεί ε δπλαηφηεηα ζε κηα 

ζέζε λα αλαδεηρζεί ζε κνλαδηθφ ζπγθεληξσηηθφ θέληξν. 

 

Ζ Crewe, πνπ κειέηεζε ηελ θεξακεηθή παξαγσγή ηεο πξψηκεο YKX θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη δελ παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο θαη εληαηηθνπνηνχκελε πνξεία πξνο πην ζχλζεηεο θνηλσληθέο 

δνκέο ζηελ Έγθσκε απφ ηελ ΤΚΥΗ πξνο ηελ ΤΚΥΗΗΒ. Παξάιιεια, ακθηζβήηεζε θαη ηε ζπλέρεηα 

ζην ξφιν ηεο πφιεο ζην εκπφξην κε ηελ Αλαηνιή. Τπνζηήξημε, επίζεο, φηη ε θαηά πεξηθέξεηεο 

αλάπηπμε θαη νη θαηά πεξηνρέο πνιηηηζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο (regionalism) ζπλερίδνπλ λα 

θαηαγξάθνληαη ζην αξραηνινγηθφ πιηθφ κέρξη ην ηέινο ηεο ΤΚΥΗΒ, φηη ακβιχλνληαη θαηά ηελ 

ΤΚΥΗΗ θαη φηη κφλν θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΓ ππάξρεη νκνηνγέλεηα ζην ξεπεξηφξην ηεο θεξακεηθήο 

(Crewe 2007, 144 θ.ε.). χκθσλα ινηπφλ κε απηή ηελ παξαηήξεζε, είλαη πνιχ απίζαλν ε Έγθσκε 

λα θαηάθεξε λα αλαδεηρζεί ζε θέληξν εμνπζίαο κε έιεγρν ζε νιφθιεξν ή έζησ ζε κεγάιν κέξνο 

ηνπ λεζηνχ.  

 

χκθσλα επίζεο κε ηελ Crewe (2007, 79) ζηελ Έγθσκε κφλν απφ ηελ ΤΚΥΗΗΓ θαη εμήο ηα 

θαηάινηπα απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ ραιθνχ δείρλνπλ φηη απηφ γηλφηαλ ζε «βηνκεραληθή» 

θιίκαθα. Δπηπιένλ, πξηλ απφ ηελ ΤΚΥΗΗΓ ε νξγάλσζε ζε μερσξηζηά θηίξηα, πνπ 

πεξηηξηγπξίδνληαλ απφ αλνηρηνχο ρψξνπο, καξηπξά ηελ αξαηή δηάηαμε ηνπ νηθηζκνχ θαη, 

επνκέλσο, κεησκέλν βαζκφ αζηηθνπνίεζεο (Crewe 2007, 75). 

 

Με ηελ άπνςε πεξί «αξρατθνχ θξάηνπο» δηαθσλεί θαη ε Smith, ε νπνία, κε βάζε ηε κειέηε ηεο 

γηα ηηο ζθξαγίδεο, ππνζηήξημε φηη θαηά ηελ ΤΚΥ αλαπηχρζεθαλ κηα ζεηξά απφ πνιηηείεο 

(“complex chiefdoms”), πνπ ήηαλ απηφλνκεο (Smith 1994). 
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2. Οι ασηόνομες πολιηείες 

 

Δίηε πξνέξρεηαη απφ ηελ απνζχλζεζε ηνπ αξρατθνχ θξάηνπο είηε απνηειεί δηαδηθαζία πνπ έρεη 

αθεηεξία ηελ αξρή ηεο ΤΚΥ, είλαη θνηλή πεπνίζεζε φηη κέρξη ηελ ΤΚΥΗΗΓ (13
νο

 αηψλαο) είρε 

ζπληειεζηεί ε αλάδεημε πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο πνιηηεηψλ ζην λεζί, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ 

απηφλνκεο νληφηεηεο. Οη θεληξηθέο αζηηθέο ζέζεηο ησλ απηφλνκσλ πνιηηεηψλ ηνπ 13
νπ

 αηψλα, 

φπσο αλαγλσξίδνληαη ζήκεξα κε γεληθή ζπλαίλεζε, εθηφο απφ ηελ Έγθσκε πνπ έρεη ήδε 

ζπδεηεζεί, εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, κε ζηφρν λα παξνπζηαζηνχλ κέζα απφ ηα αξραηνινγηθά 

δεδνκέλα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, πξνζδηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

ιεηηνπξγνχλ σο θέληξα ζε κηα πεξηθέξεηα. 

 

Φαιά Σοσιηάλ Τεθθέ 

 

Ο νηθηζκφο ηεο ΤΚΥ ζην Υαιά νπιηάλ Σεθθέ βξίζθεηαη δπηηθά ηνπ κνπζνπικαληθνχ ηεκέλνπο 

θαη ηεο Αιπθήο ηεο Λάξλαθαο. Σν πξαγκαηηθφ ηνπσλχκην ηεο ζέζεο είλαη Γξνκνιαμηά-Βσδαθηά. 

Καηά ηελ ΤΚΥ ν νηθηζκφο ήηαλ παξάθηηνο θαη σο ιηκάλη ρξεζίκεπε ε ιηκλνζάιαζζα ζηα 

αλαηνιηθά, κέζα ζηελ νπνία βξέζεθαλ ιίζηλεο άγθπξεο (Δηθ. 11). Γχξσ ζην 1000 π.Υ. ε 

ιηκλνζάιαζζα έθιεηζε θαη κεηαηξάπεθε ζηε ζεκεξηλή Αιπθή (Åström 1986, 8).  

 

Σν 1898-9 δχν Βξεηαληθέο απνζηνιέο δηεμήγαγαλ αλαζθαθέο ζην ρψξν απνθαιχπηνληαο πεξίπνπ 

60 ζαιακνεηδείο ηάθνπο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΚΥΗΗ. Σα 

επξήκαηα βξίζθνληαη ζην Βξεηαληθφ θαη ζην Κππξηαθφ Μνπζείν. 19 απφ απηνχο ηνπο ηάθνπο 

εληνπίζηεθαλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζην ράξηε ηεο πεξηνρήο (Åström et al. 1976, 1-34). Μηθξήο 

θιίκαθαο έξεπλεο έγηλαλ απφ ην Σκήκα Αξραηνηήησλ ηε δεθαεηία ηνπ 1940 θαη ηνπ 1960 

(Karageorghis 1968, 1). Απφ ην 1971 κέρξη ην 1983 δηεμάγνληαλ θάζε ρξφλν αλαζθαθέο απφ κηα 

ζνπεδηθή απνζηνιή κε επηθεθαιήο ηνλ Åström. Οη ζνπεδηθέο αλαζθαθέο απνθάιπςαλ ηκήκαηα 

ελφο εθηεηακέλνπ νηθηζκνχ πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ.  

 

Οη πξσηκφηεξεο θάζεηο ηεθκεξηψλνληαη κφλν κέζα απφ ζπνξαδηθά επξήκαηα. Οη αξραηφηεξεο 

ελδείμεηο γηα ρξήζε ηνπ ρψξνπ αλάγνληαη ζηε ΜΚΥΗΗΗ (Åström 1985, 174). ζηξαθα θεξακεηθήο 

ηεο ΤΚΥΗ, ηξεηο ζπιεκέλνη ηάθνη ηεο ΤΚΥΗ-ΗΗ θαη απνζπαζκαηηθνί ηνίρνη ηεο ΤΚΥΗΗ, ζχγρξνλνη 

κε ηα αξραηφηεξα επίπεδα κε θαηάινηπα επεμεξγαζίαο ηνπ ραιθνχ είλαη φ,ηη εληνπίζηεθε απφ ηα 

αξραηφηεξα ζηξψκαηα ηνπ νηθηζκνχ, πνπ βξίζθνληαη ζακκέλα θάησ απφ ηα κλεκεηαθά θαηάινηπα 

ηεο πφιεο ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ (Åström 1985, 174· Åström 1986). 
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Οη ηαθέο ηεο ΤΚΥΗΗ ζην Υαιά νπιηάλ Σεθθέ, ζπγθξίλνληαη κε ηηο ηαθέο ηεο Έγθσκεο ζε φ,ηη 

αθνξά ζην είδνο θαη ηελ πνηθηιία ησλ επξεκάησλ ζε αληηθείκελα πνιπηειείαο θαη εηζεγκέλα 

πξντφληα. Υξπζά θαη αξγπξά ζθξαγηζηηθά δαθηπιίδηα, κπθελατθνί εηθνληζηηθνί θξαηήξεο, αγγεία 

απφ θαγεληηαλή θαη αιάβαζηξν, ζθξαγηδνθχιηλδξνη αλεπξέζεθαλ ζε πνιινχο ηάθνπο, 

καξηπξψληαο ηελ χπαξμε κηαο αλψηεξεο νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ηάμεο ζηνλ νηθηζκφ (Keswani 

2004, 129). Οη δχν ηάθνη πνπ δηεξεχλεζε ην Σκήκα Αξραηνηήησλ ζηε δπηηθή φρζε ηεο Αιπθήο 

(ππ‟αξηζκφλ 1 θαη 2) θαη πνπ ήηαλ ζε ρξήζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα, πεξηείραλ - αλ θαη 

ζπιεκέλνη - κεγάιεο πνζφηεηεο κπθελατθήο θεξακεηθήο, αληηθείκελα απφ θαγεληηαλή θαη εμσηηθά 

αληηθείκελα, φπσο απγά ζηξνπζνθακήισλ. Μάιηζηα ζηνλ ηάθν 2 βξέζεθαλ νζηά αιφγσλ, πνπ ζα 

είραλ ζπζηαζηεί πξνο ηηκήλ θάπνηνπ απφ ηνπο λεθξνχο. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζπλαληάηαη απηφ 

ην ηαθηθφ έζηκν ζηελ Κχπξν (Karageorghis ζην Åström et al. 1976, 89). 

 

Πξφβιεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί κε αθξίβεηα ε ηνπνγξαθηθή ζρέζε 

ησλ ηάθσλ κε ηνλ νηθηζκφ, απφ ηνλ νπνίν γλσξίδνπκε κφλν ην ηειεπηαίν ζηξψκα, απηφ ηεο 

ΤΚΥΗΗΗΑ. Αλ ππνζέζνπκε φηη θαη ζηηο αξραηφηεξέο ηνπ θάζεηο ν νηθηζκφο ζα βξηζθφηαλ ζηελ ίδηα 

ζέζε (θάηη πνπ επηηξέπνπλ λα ππνζέζνπκε ζπνξαδηθά αξρηηεθηνληθά επξήκαηα ζε ηνκέο) ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε δηαζπνξά ησλ εληνπηζκέλσλ ηάθσλ ζε κεγάιε έθηαζε ζηελ πεξηνρή, θαίλεηαη 

φηη, αληίζεηα κε φ,ηη παξαηεξείηαη ζηελ Έγθσκε αιιά θαη ζε άιιεο λεντδξπζείζεο ζέζεηο ηεο 

ΤΚΥ, νη ηάθνη δελ βξίζθνληαη εληφο ηνπ νηθηζκνχ. Δμαίξεζε απνηειεί ν ηάθνο 23, ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ, 

πνπ βξίζθεηαη εληφο ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ (Niklasson ζην Åström et al. 1983, 169). 

 

Σν γεγνλφο φηη εηζεγκέλα πξντφληα θηάλνπλ ζηελ ελδνρψξα ηεο πεξηθέξεηαο ήδε απφ ηε 

κεηαβαηηθή ΜΚΥΗΗΗ-ΤΚΥΗ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ίδξπζε ηνπ νηθηζκνχ ζε απηήλ αθξηβψο ηε 

θάζε ζηελ αθηή, επηηξέπνπλ λα ππνζέζνπκε φηη ε ίδξπζή ηνπ ζηφρεπε ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

λέσλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαλ ζην δηεζλέο εκπφξην. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Έγθσκεο, ε απφζηαζε ηνπ νηθηζκνχ απφ ηα κεηαιιεία ηνπ ραιθνχ, ηνπ πξντφληνο πνπ ρσξίο 

ακθηβνιία εμάγνληαλ απφ ην ιηκάλη ηνπ Υαιά νπιηάλ Σεθθέ, θαζηζηνχζε αλαγθαία ηε 

δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ ζέζεσλ, πνπ ζα επέηξεπε ηε κεηαθνξά ηνπ κεηάιινπ ζηελ αθηή 

(Keswani 1996, 237). χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ ζρήκα ηεο Keswani ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν δηαθηλνχληαλ πξντφληα κεηαμχ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζέζεσλ ηεο ΤΚΥ (staple and wealth 

finance), ε ζρέζε πνπ ζπλέδεε ηνπο νηθηζκνχο ζε έλα ηέηνην δίθηπν ήηαλ ηεξαξρεκέλε, κε θέληξν 

ηνλ νηθηζκφ ζηελ αθηή, πνπ απνξξνθνχζε κεγαιχηεξε πνζφηεηα ραιθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηα 

εηζαγφκελα θαη πνιπηειείαο είδε πνπ άθελε λα πξνσζεζνχλ ζηελ ελδνρψξα. Σαθέο πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΜΚΥΗΗΗ-ΤΚΥΗ ζηελ Αξπεξά-Μόζθηιος, ζηα Ληβάδεηα-Κοθόηες, ζηε 
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Γξνκνιαμηά-Τρύπες θαη ζηα Κιαπδηά-Τρεκίζηος πεξηείραλ εηζεγκέλε θεξακεηθή απφ ηε πξία θαη 

ηελ Αίγππην θαζψο θαη ζθξαγηδνθχιηλδξνπο απφ ηελ Δγγχο Αλαηνιή, γεγνλφο πνπ καξηπξεί ηελ 

χπαξμε εκπνξηθψλ επαθψλ καθξηλψλ απνζηάζεσλ απηή ηελ πεξίνδν (Keswani 2004, 124, 131). 

Δίλαη πνιχ πηζαλφλ σο πχιε εηζφδνπ απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ πεξηνρή λα ιεηηνπξγνχζε ν 

νηθηζκφο ζην Υαιά νπιηάλ Σεθθέ.  

 

Κίηηο 

 

H ζέζε ηνπ αξραίνπ Κηηίνπ ήηαλ γλσζηή ζπλερψο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Βξίζθεηαη 

θάησ απφ ηε ζεκεξηλή πφιε ηεο Λάξλαθαο, ζηε λνηηναλαηνιηθή αθηή ηνπ λεζηνχ. ε κηθξή 

απφζηαζε ζηα βφξεηα βξίζθνληαη ηα θνληηλφηεξα κεηαιιεία ραιθνχ, ζηνπο Σξνχιινπο θαη ζηα 

αλαηνιηθά ζηελ πεξηνρή ησλ Ππξγψλ. Σν γεγνλφο φηη θαηαγξάθεηαη ζπλερήο θαηνίθεζε ζηε ζέζε 

απηή απφ ηελ Όζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ κέρξη ηηο κέξεο καο, θαζψο θαη ην φηη γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ππήξμε αζηηθφ θέληξν (ε ζχγρξνλε Λάξλαθα απνηειεί ηε λεφηεξε έθθξαζε 

ζηελ αζηηθή ηζηνξία ηνπ νηθηζκνχ), δπζθνιεχνπλ ηελ εμεξεχλεζε ησλ ζηξσκάησλ ηεο 

αξραηφηεηαο θαη θπξίσο απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδξπζε ηεο ζέζεο (Karageorghis θαη 

Demas 1985, 3). 

 

Μέρξη θαη ηηο αλαζθαθέο ηνπ Swedish Cyprus Expedition ζην ρψξν, πηζηεπφηαλ φηη ν νηθηζκφο 

είρε ηδξπζεί απφ Φνίληθεο απνίθνπο ηνλ 9
ν
 αηψλα π.Υ. Μφιηο ηε δεθαεηία ηνπ 1960 έγηλε δπλαηφ 

λα αλαθαιπθζνχλ ηα ζηξψκαηα ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ απφ αλαζθαθέο ηνπ Σκήκαηνο 

Αξραηνηήησλ, κε επηθεθαιήο ηνλ Καξαγηψξγε. Ο νηθηζκφο ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, 

βξίζθεηαη ζην βφξεην φξην ελφο πιαηψκαηνο, ην νπνίν ζπλέρηζε λα θαηνηθείηαη θαη ζηελ Δπνρή 

ηνπ ηδήξνπ, ζηελ πην θνληηλή απφζηαζε απφ ην ιηκάλη (Karageorghis θαη Demas 1985, 4). Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ζε νξηζκέλεο αιθαβεηηθέο επηγξαθέο απφ ηελ Οπγθαξίη ζπλαληάηαη ε ιέμε kt, 

πνπ πηζαλφηαηα απνδίδεη ην φλνκα ηνπ Κηηίνπ (Segert 2000). Αλ ε ηαχηηζε απηή είλαη νξζή, θάηη 

πνπ είλαη πνιχ πηζαλφ (θαζψο κε ηνλ ίδην ηξφπν απνδίδεηαη ην φλνκα ηεο πφιεο θαη ζηηο 

θνηληθηθέο επηγξαθέο ηεο πξψηεο ρηιηεηίαο π.Υ.), ηφηε πξφθεηηαη γηα ηελ αξραηφηεξε επηγξαθηθή 

αλαθνξά ζε κηα θππξηαθή ζέζε. 

 

Οη αλαζθαθέο ζηελ πφιε ηεο ΤΚΥ, πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ην Σκήκα Αξραηνηήησλ, 

επηθεληξψζεθαλ ζε δχν ηνκείο: ζε κηθξήο έθηαζεο ρψξν θνληά ζηε εθθιεζία ηεο 

Υξπζνπνιίηηζζαο (Πεξηνρή Η) θαη ζε κηθξή απφζηαζε ζηα βνξεηναλαηνιηθά, ζηελ Καζαρή 

(Πεξηνρή ΗΗ). Ωο Πεξηνρή ΗΗΗ νξίζηεθε νηθφπεδν θνληά ζηε Φρσζοποιίηηζζα, πνπ πνηέ δελ 
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αλαζθάθεθε ζπζηεκαηηθά (Karageorghis θαη Demas 1985) θαη σο Πεξηνρή ΗV, νηθφπεδν ΒΑ ηεο 

Πακπούιας, φπνπ αλαθαιχθζεθε κέξνο ηείρνπο ην 1976 (Δηθ. 12). ηελ ηειηθή δεκνζίεπζε ησλ 

αλαζθαθψλ ζηηο Πεξηνρέο Η (Φρσζοποιίηηζζα) θαη ΗΗ (Καζαρή) ρξεζηκνπνηήζεθε θνηλή αξίζκεζε 

γηα ηελ αιιεινπρία ησλ επηπέδσλ ρξήζεο ησλ δχν ρψξσλ. Σν Γάπεδν Η ρξνλνινγείηαη ζηελ ΚΓΗ 

πεξίνδν, ην Γάπεδν ΗΗ ζηελ ΤΚΥΗΗΗΒ θαη ηα Γάπεδα ΗΗΗΑ θαη ΗΗΗ ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ. Σν Γάπεδν IV, 

ην αξραηφηεξν ζηξψκα κε αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα θαη ζηηο δχν πεξηνρέο, ρξνλνινγήζεθε ζηελ 

ΤΚΥΗΗΓ (Karageorghis θαη Demas 1985, 24). 

 

ηελ Πεξηνρή Η (Φρσζοποιίηηζζα) αλαζθαθέο δηεμήρζεζαλ ην 1959, ηε δηεηία 1962-63 θαη ηέινο 

ην 1976 (Δηθ. 13). Ζ ζπλερήο θαηνίθεζε ζηελ πεξηνρή απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα 

πξνθάιεζε ζνβαξέο δεκηέο ζηα ζηξψκαηα ηεο Όζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, έγηλε φκσο δπλαηφ λα 

δηαζσζνχλ ηκήκαηα ελφο νηθηζκνχ ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ θαζψο θαη ηάθνη ηεο 

Πξψηκεο θαη ηεο Όζηεξεο Υαιθνθξαηίαο (Karageorghis 1974, 3-11, 16-94).  

 

Σν αξραηφηεξν επίπεδν κε νηθηζηηθά θαηάινηπα ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΚΥΗΗΓ (Γάπεδν IV). 

Δλδείμεηο γηα θαηεξγαζία ηνπ ραιθνχ εληνπίζηεθαλ ζε δχν δσκάηηα θαη ζε αλνηρηφ ρψξν 

(Karageorghis θαη Demas 1985, 6). Οη ηάθνη 4, 5 θαη 9, ζχγρξνλνη κε ηηο θαηαζθεπέο ηνπ Γαπέδνπ 

IV, θαίλεηαη φηη είραλ αλνηρζεί ζε αλνηρηνχο ρψξνπο (απιέο) έμσ απφ ηα θηίξηα. Σφζν ν 

αδηαηάξαρηνο ηάθνο 9 (πνπ πεξηείρε πεξηζζφηεξα απφ 40 ρξπζά αληηθείκελα, 66 ράιθηλα, αγγεία 

θαη αληηθείκελα απφ αιάβαζηξν, θαγεληηαλή, γπαιί θαη ειεθαληφδνλην θαζψο θαη κεγάιεο 

πνζφηεηεο κπθελατθήο θεξακεηθήο) φζν θαη νη ζπιεκέλνη ηάθνη 4 θαη 5 πξννξίδνληαλ, ζχκθσλα 

κε ηελ Keswani (2004, 129), γηα ηηο ηαθέο αλζξψπσλ πνπ αλήθαλ ζηα αλψηεξα θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά ζηξψκαηα.  

 

ηελ θαηά πνιχ εθηελέζηεξε Πεξηνρή ΗΗ (Καζαρή), αλαζθαθέο δηεμήρζεζαλ απφ ην 1963 κέρξη ην 

1981 (Δηθ. 14). Φαίλεηαη φηη ζηελ Καζαρή ππήξρε θαηά ηελ ΤΚΥ έλαο θπζηθφο θφιπνο πνπ 

ιεηηνχξγεζε ζαλ ιηκάλη. Σα αξραηφηεξα ζηνηρεία απφ απηή ηελ πεξηνρή είλαη θαη πάιη ηαθέο πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΠΚΥ (Karageorghis 1974, 11-15). πλερήο ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαηαγξάθεηαη 

κέρξη ην ηέινο ηεο ΚΓΗ πεξηφδνπ, νπφηε εγθαηαιείπεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 9
νπ

 αη. π.Υ., φηαλ 

μαλαθηίδεηαη έλαο απφ ηνπο λανχο ηεο ΤΚΥ. 

 

ην Γάπεδν ΗV θαη ζηελ ΤΚΥΗΗΓ αλήθνπλ ηα θαηάινηπα δχν θηηξίσλ πνπ ηαπηίδνληαη κε λανχο 

θαη ηκήκα ηείρνπο ζηα βφξεηα θαη ζηα αλαηνιηθά. χκθσλα κε ηνπο αλαζθαθείο, είλαη πηζαλφλ ε 

αξραηφηεξε θάζε ησλ πχξγσλ ηνπ ηείρνπο ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ λα αλάγεηαη ζηελ ΤΚΥΗΗΓ (Karageorghis 
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θαη Demas 1985, 24-5). ε απηή ηελ αξραηφηεξή ηνπ θάζε, ην ηείρνο ήηαλ θηηζκέλν κε πιίλζνπο, 

ζε ιίζηλε ππνδνκή θαη κφλν ζηνπο πχξγνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πειεθεηνί ιίζνη (Karageorghis θαη 

Demas 1985, 35). Δλδείμεηο γηα χπαξμε εξγαζηεξίσλ θαη απνζέηεο αλήθνπλ επίζεο ζηελ πξψηε 

θάζε ρξήζεο ηεο πεξηνρήο (Karageorghis θαη Demas 1985, 24-5). 

 

Ζ εκθάληζε ηνπ Κηηίνπ μαθληθά θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΓ κε ραξαθηεξηζηηθά αζηηθνχ θέληξνπ είλαη 

πηζαλφλ εζθαικέλε θαη νθείιεηαη ζε κεησκέλε αξραηνινγηθή νξαηφηεηα, θαζψο ειάρηζηνη ρψξνη 

πξνζθέξνληαη γηα έξεπλα κέζα ζηα φξηα ηεο ζεκεξηλήο πφιεο ηεο Λάξλαθαο. ε κηα ηέηνηα 

ζπάληα πεξίπησζε αλαθαιχθζεθε έλαο ηάθνο ηεο ΤΚΥΗΗΒ ζηε ζέζε Πεσθάθηα, πεξίπνπ 400κ. 

δπηηθά ηεο Πακπούιας, λφηηα ηεο Φρσζοποιίηηζζας (Karageorghis 1960). χκθσλα κε ηελ 

Keswani, αλήθεη ζηηο πινχζηεο ηαθέο ηεο πεξηφδνπ, θαζψο πεξηείρε ζεκαληηθά αληηθείκελα 

γνήηξνπ φπσο έλα κπθελατθφ θξαηήξα κε ζθελή άξκαηνο, αγγεία απφ θαγεληηαλή θαη αληηθείκελα 

απφ ρξπζφ, άξγπξν θαη ραιθφ (Keswani 2004, 129). 

 

Ζ ζέζε ζηελ αθηή, ε ζπγθέληξσζε πινχηνπ ζηηο ηαθέο (κάιηζηα ν πινχζηνο ηάθνο 9 ζηελ 

Πεξηνρή Η βξίζθεηαη δίπια απφ ρψξν θαηεξγαζίαο ραιθνχ, βι. Keswani 2004, 87), νη πξψηεο 

ελδείμεηο γηα χπαξμε ηείρνπο ζηελ πεξηνρή ησλ ηεξψλ θαη ε γεηηλίαζή ηνπο κε ηα εξγαζηήξηα ηνπ 

ραιθνχ ζηελ Πεξηνρή ΗΗ, πνπ πηζαλνινγείηαη φηη μεθηλά ζηελ ΤΚΥΗΗΓ (Γάπεδν IV), απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ θαηάηαμε ηνπ Κηηίνπ αλάκεζα ζηα πξσηνγελή αζηηθά 

θέληξα ηεο ΤΚΥΗΗΓ. Κάηη ηέηνην, φκσο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηαχηηζε δχν ζεκαληηθψλ ζέζεσλ 

ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε ην έλα απφ ην άιιν. Ο νηθηζκφο ηνπ Κηηίνπ ηεο Όζηεξεο Υαιθνθξαηίαο 

βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ άιιν κεγάιν νηθηζκφ ηεο πεξηφδνπ ζην Υαιά νπιηάλ 

Σεθθέ. χκθσλα κε ηελ Keswani (1996, 229), είλαη πην εχθνιν λα δνχκε απηέο ηηο δχν ζέζεηο σο 

αλεμάξηεηα θαη ηζφηηκα θέληξα, παξά ηε κηα εμαξηψκελε απφ ηελ άιιε. Ωζηφζν, είλαη αβέβαην 

αλ ζπλππήξμαλ σο ζχκκαρνη ή σο αληίπαινη. 

 

Μαρώλη 

 

Μηα ζπζηάδα ζέζεσλ ζηελ θνηιάδα ηνπ Μαξσληνχ, απφ ην ζεκεξηλφ ρσξηφ κέρξη ηελ αθηή, 

ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΚΥ. Οη πξψηεο αλαζθαθέο ζηελ θνηιάδα ηνπ Μαξσληνχ δηεμήρζεζαλ ην 

1897-1898 απφ ηνπο H.B. Walters θαη P. Christian γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ 

(Johnson 1980). χγρξνλε αξραηνινγηθή έξεπλα δηεμάγεηαη απφ δπν απνζηνιέο: ε πξψηε κε 

επηθεθαιήο ηνλ Cadogan αλέζθαςε απφ ην 1982 κέρξη ην 1993 ζηε ζέζε Βούρλες, πεξίπνπ 500κ. 

απφ ηελ αθηή. Ζ δεχηεξε απνζηνιή κε επηθεθαιήο ην Sturt Manning (Maroni Valley 
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Archaeological Survey Project) δηελεξγεί απφ ην 1990 επηθαλεηαθέο έξεπλεο ζηελ θνηιάδα ηνπ 

πνηακνχ ηνπ Μαξσληνχ θαη κηθξήο θιίκαθαο αλαζθαθέο ζε δηάθνξεο ζέζεηο. 

 

Οη πξσηκφηεξεο ελδείμεηο ζηηο Βούρλες είλαη επξήκαηα θεξακεηθήο θαη δχν δάπεδα πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΚΥΗΑ (Cadogan 1996, 15· Cadogan et al. 2001, 77-80). Γχν ηάθνη ηεο 

ΤΚΥΗΑ εληνπίζηεθαλ ζηα Καυαιούδηα, πεξίπνπ 500κ. βνξεηφηεξα πξνο ηελ ελδνρψξα (Cadogan 

et al. 2001, 80). Πινχζηεο ηαθέο ηεο ΤΚΥΗΗΑ-ΗΗΒ βξέζεθαλ ηφζν ζηηο Βούρλες φζν θαη ζηνλ 

Τζάροσθθα, κηα ζέζε ζηελ αθηή (Johnson 1980). Καηά ηελ ΤΚΥΗΗΑ ή Β θηίδεηαη ζηηο Βούρλες ην 

Κηίξην ηεο Γεμακελήο (Basin Building), έλα κηθξφ ζρεδφλ ηεηξάγσλν (4,5 x 4,5κ.) νηθνδφκεκα. Ζ 

ρξήζε ηνπ θηηξίνπ είλαη άγλσζηε, αιιά κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηεξγαζία ηνπ ραιθνχ, 

θαζψο ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο βξέζεθαλ ππνιείκκαηα ραιθνχ. Δγθαηαιείπεηαη θαηά ηελ 

ΤΚΥΗΗΒ ή ιίγν αξγφηεξα, πάλησο πξηλ απφ ηελ νηθνδφκεζε ηνπ Πειεθεηνχ Κηηξίνπ (Ashlar 

Building) (Cadogan 1989, 48· 1996, 15-6). 

 

Σν Πειεθεηφ Κηίξην είλαη έλα κλεκεηαθφ, ζρεδφλ νξζνγψλην θηίζκα (πεξίπνπ 30,5 x 20κ.), 

θηηζκέλν ζε κεγάιν κέξνο απφ πειεθεηνχο ιίζνπο (Δηθ. 15). Φαίλεηαη φηη θηίζηεθε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ΤΚΥΗΗΓ θαη εγθαηαιείθζεθε πξηλ απφ ην ηέινο ηεο ίδηαο θάζεο. Έλα δσκάηην κε 

εγθαηαζηάζεηο ειαηνηξηβείνπ αλαθαιχθζεθε ζηελ αλαηνιηθή πηέξπγα (Cadogan 1996, 16). ηνπο 

ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη γηλφηαλ επίζεο θαηεξγαζία δεκεηξηαθψλ, απνζήθεπζε 

πξντφλησλ απφ ηελ θηελνηξνθία θαη θαηεξγαζία ραιθνχ. ηα επξήκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη κηα 

γξαθίδα θαη ελεπίγξαθα βαξίδηα θαη αγγεία (Cadogan 1996, 17). Ακέζσο ζηα δπηηθά, ην κεξηθψο 

αλεζθακκέλν Γπηηθφ Κηίξην (West Building), θαίλεηαη φηη είλαη ζχγρξνλν ηνπ Πειεθεηνχ 

Κηηξίνπ. Καη ζε απηφ ην θηίξην γίλεηαη ρξήζε πειεθεηήο ηνηρνδνκίαο. Οη καθξφζηελνη ρψξνη πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ θάηνςε ηνπ θηηξίνπ θαη ζξαχζκαηα απφ πίζνπο, δείρλνπλ φηη πηζαλφηαηα 

ιεηηνπξγνχζε σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο (Cadogan 1996, 17). χκθσλα κε ηνλ αλαζθαθέα, ην 

Πειεθεηφ Κηίξην απνηεινχζε ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο ηεο θνηιάδαο ηνπ Μαξσληνχ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 13
νπ

 αηψλα (Cadogan 1996, 18). 

 

Γνθηκαζηηθέο ηνκέο γχξσ απφ ηα θηίξηα ζηηο Βούρλες έδεημαλ φηη δελ ππήξραλ άιια θηίζκαηα 

ζηελ πεξηνρή. Ο ειεχζεξνο ρψξνο είλαη πηζαλφλ λα εθηεηλφηαλ κέρξη ηελ αθηή θαη ηνλ Τζάροσθθα, 

φπνπ ππνηίζεηαη φηη βξηζθφηαλ ν νηθηζκφο. Μηθξήο θιίκαθαο αλαζθαθέο ζην Τζάροσθθα έθεξαλ 

ζην θσο αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο αλαζθαθείο, καξηπξνχλ φηη ε πεξηνρή 

ιεηηνπξγνχζε σο εμεηδηθεπκέλνο ρψξνο βηνηερληθήο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο ραιθνχ θαη 

Άν
να

 Σα
τρ
άκ
η



5. Ο Πξψηνο Οξίδνληαο Πνιηηεηαθήο Οξγάλσζεο (ΤΚΥΗ-ΤΚΥΗΗΗΑ) 

 
105 

απνζήθεπζεο. Έξεπλεο ζην ζαιάζζην ρψξν έδεημαλ φηη ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγνχζε έλα κηθξφ 

αγθπξνβφιην (Manning θαη de Mita 1997, 122, 128-9). 

 

Οξηζκέλεο ηαθέο ζηηο Βούρλες θαη ζηνλ Τζάροσθθα πεξηείραλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο αληηθεηκέλσλ 

πνιπηειείαο θαη εηζεγκέλσλ εηδψλ, φπσο ρξπζά θαη αξγπξά θνζκήκαηα, εηθνληζηηθή κπθελατθή 

θεξακεηθή θαη αγγεία απφ αιάβαζηξν θαη θαγεληηαλή, γεγνλφο πνπ καξηπξεί ηελ χπαξμε 

ηεξαξρεκέλεο θνηλσλίαο (Keswani 2004, 131). χκθσλα κε ηνπο Manning θαη Monks (1998) νη 

ηαθέο ηεο ΤΚΥΗ-ΤΚΥΗΗ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δηεξγαζίεο πξνο ηελ εκθάληζε ζχλζεησλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ ζηελ θνηιάδα ηνπ Μαξσληνχ. ηελ ΤΚΥΗΗΓ, πνιιέο πινχζηεο ηαθέο 

θαηαζηξέθνληαη ή ζηακαηνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Απηφ καξηπξά, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο 

εξεπλεηέο, φηη κηα νκάδα θαηάθεξε λα ηεζεί επηθεθαιήο ζηελ πνξεία πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε θαη 

ηελ πνιηηεηαθή νξγάλσζε ζηελ πεξηνρή. Ζ νκάδα απηή ζα είρε σο έδξα ηηο Βούρλες θαη απφ εθεί 

ζα αζθνχζε θεληξηθφ έιεγρν ζηελ θνηιάδα ηνπ Μαξσληνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΤΚΥΗΗΓ 

(Manning θαη Monks 1998, 350-351). 

 

Καιαβαζός-Άγηος Γεκήηρηος 

 

Ζ ζέζε βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή λφηηα αθηή, ζηελ θνηιάδα ηνπ Βαζηιηθνχ πνηακνχ. Ζ θνηιάδα 

ηνπ Βαζηιηθνχ θαη ε δηαρξνληθή ρξήζε ηεο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ην Μεζαίσλα απνηέιεζε 

απφ ην 1976 ην αληηθείκελν έξεπλαο ηεο απνζηνιήο ηνπ Vasilikos Valley Project, κε επηθεθαιήο 

ηνλ Todd. Δπηθαλεηαθέο έξεπλεο εληφπηζαλ ηνλ νηθηζκφ ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζηε 

ζέζε Άγηος Γεκήηρηος, δίπια ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ, 3,5ρικ απφ ηε ζεκεξηλή αθηνγξακκή θαη 

8ρικ λφηηα απφ ηα κεηαιιεία ηεο Καιαβαζνχ. Με επηθεθαιήο ηελ Alison South μεθίλεζε ε 

αλαζθαθή ηνπ ρψξνπ, ην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ νπνίνπ ζήκεξα έρεη θαηαρσζεί θαη βξίζθεηαη θάησ 

απφ ηνλ ππεξαζηηθφ δξφκν Λεπθσζίαο-Λεκεζνχ. 

 

Οη επηθαλεηαθέο έξεπλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Vasilikos Valley Project εληφπηζαλ πεξηζζφηεξεο απφ 

40 ζέζεηο ζηελ θνηιάδα, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ Πξψηκε θαη Μέζε Υαιθνθξαηία (South 1995, 

189). Οη πινχζηεο ζε ράιθηλα αληηθείκελα ηαθέο απφ ηε λεθξφπνιε ηεο ΜΚΥ ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ 

ηεο Καιαβαζνχ δείρλνπλ, ζχκθσλα κε ηνλ Todd (ζην Todd επηκ. 1986, 187), φηη ε πεξηνρή ηεο 

Καιαβαζνχ απνηέιεζε ζεκαληηθφ πεξηθεξεηαθφ θέληξν ηεο θνηιάδαο ηνπ Βαζηιηθνχ ήδε απφ ηε 

ΜΚΥ. ην ίδην λεθξνηαθείν, ε κεηάβαζε απφ ηε ΜΚΥ ζηελ ΤΚΥ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

εκθάληζε ησλ λέσλ γεγελψλ ξπζκψλ θεξακεηθήο θαη απφ ηελ εκθάληζε γηα πξψηε θνξά 

εηζεγκέλσλ πξντφλησλ. 
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Καηά ηελ ΤΚΥ ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ζηελ θνηιάδα ηνπ Βαζηιηθνχ θαίλεηαη φηη κεηψλεηαη. Απηφ, 

ζχκθσλα κε ηε South, εμεγείηαη απφ ηελ ίδξπζε ηεο λέαο ζέζεο ζηνλ Άγηο Γεκήηρηο, πνπ 

ζπγθεληξψλεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο (South 1995, 190). Οη αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο 

ηκήκαηα ηνπ νηθηζκνχ ζηε ζέζε απηή, πνπ ζχκθσλα κε επηθαλεηαθέο έξεπλεο είρε έθηαζε ζρεδφλ 

12 εθηάξηα. Ο νηθηζκφο θαίλεηαη φηη εγθαηαιείθζεθε ζην ηέινο ηεο ΤΚΥΗΗΓ θαη ηα ζηξψκαηα 

απηήο ηεο ηειεπηαίαο θάζεο θαιχπηνπλ ηηο πξσηκφηεξεο θάζεηο, πνπ εθπξνζσπνχληαη κφλν απφ 

ηάθνπο (απφ ηελ ΤΚΥΗΗΑ) θαη ειάρηζηα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα (South 2002, 60).  

 

Ο νηθηζκφο ηνπ 13
νπ

 αηψλα ζηνλ Άγηο Γεκήηρηο δελ θαίλεηαη λα ήηαλ ηεηρηζκέλνο. Απνηεινχληαλ 

απφ νηθίεο νξγαλσκέλεο ζε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε βάζε πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, πνπ 

ζρεκαηίδνληαλ απφ επζείο δξφκνπο, ηνπο νπνίνπο δηέηξερε έλα ζχζηεκα απνρέηεπζεο (South 

1996, 41). Σν βνξεηναλαηνιηθφ φξην ηνπ νηθηζκνχ θαηειάκβαλαλ θηίξηα, πνπ μερσξίδνπλ ιφγσ 

κεγέζνπο απφ ηηο ππφινηπεο αλεζθακκέλεο νηθίεο (Δηθ. 16). χκθσλα κε ηελ αλαζθαθέα, ε 

πεξηνρή απνηέιεζε ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ νηθηζκνχ. Σν κλεκεηαθφ Κηίξην Υ, ζηελ θαηαζθεπή 

ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ πειεθεηνί ιίζνη, μερσξίδεη απφ ηα ππφινηπα. 

Καιχπηεη έθηαζε ζρεδφλ 1000κ
2
 θαη είρε πηζαλφλ θαη δεχηεξν φξνθν. Έλα αθφκε κεγάιν θηίξην 

κε πειεθεηή ηνηρνδνκία, πνπ βξέζεθε ζε εμαηξεηηθά άζρεκε θαηάζηαζε, βξηζθφηαλ ζηα λφηηα 

(Κηίξην ΥΗΗ), ελψ άιια κηθξφηεξα θηίξηα (Κηίξηα XI, XIV, XV) κε εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο, 

βξίζθνληαλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. ιν απηφ ην ζχκπιεγκα θηηξίσλ ππνινγίδεηαη φηη ζα είρε ζπλνιηθφ 

εκβαδφλ ηνπιάρηζηνλ 5000κ
2
. Γχν δξφκνη πνπ μεθηλνχλ ζηα λφηηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ, ηελ πεξηνρή 

ησλ νηθηψλ, ζπλερίδνπλ βφξεηα γηα λα θαηαιήμνπλ ζηελ πεξηνρή κε ηα κλεκεηαθά θηίξηα. Ζ 

πεξηνρή απηή νξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ βνξξά θαη αλαηνιή απφ έλα κλεκεηαθφ, αξρηθά 

εληζρπκέλν κε πειεθεηνχο ιίζνπο, ηείρνο. Μεξηθέο αθφκα νηθίεο εληνπίζηεθαλ έμσ απφ απηφ ην 

ηείρνο ζηα αλαηνιηθά (South 1996, 42). 

 

Σν κλεκεηαθφ Κηίξην Υ βξίζθεηαη ζηε βφξεηα θαηάιεμε ηνπ κεγαιχηεξνπ δξφκνπ πνπ δηαηξέρεη 

απφ λφην πξνο βνξξά ηνλ νηθηζκφ. Έρεη ηεηξάγσλε θάηνςε θαη είλαη ηξηκεξέο. Πειεθεηνί ιίζνη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο ζηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη ζηελ θεληξηθή απιή. Σν ζεκαληηθφηεξν 

εχξεκα ζην θηίξην είλαη έλα δσκάηην ζηα βνξεηνδπηηθά κε κηθξνχο θαη κεγάινπο πίζνπο, θαζψο 

θαη έλαο κεγάινο ππφζηπινο ρψξνο ζηα δπηηθά, πνπ θαηαιακβαλφηαλ απφ ζεηξέο κεγάισλ πίζσλ, 

πνπ ζα είραλ ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 50,000 ιίηξα. Αλαιχζεηο κε ηε κέζνδν ηεο αέξηαο 

ρξσκαηνγξαθίαο έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη πίζνη πεξηείραλ ειαηφιαδν (South 2002, 61). ηα 

επξήκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη πέληε πήιηλνη ζθξαγηδνθχιηλδξνη κε ζεκεία ηεο ΚΜ γξαθήο 

(Masson 1983). χκθσλα κε ηε Smith (2002α, 20-25), πνπ επαλεμέηαζε ηνπο 
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ζθξαγηδνθχιηλδξνπο, είλαη πην πηζαλφ νη επηγξαθέο λα θαηαγξάθνπλ ζηνηρεία ηεο δηνίθεζεο παξά 

ηεξαηηθά θείκελα. ε απνζέηε εληφο ηνπ θηηξίνπ αλαθαιχθζεθαλ επίζεο κεγάινο αξηζκφο 

εηζεγκέλσλ κπθελατθψλ αγγείσλ (South θαη Russel 1993). 

 

Ακέζσο ζηα δπηηθά έλα άιιν κεγάιν θηίξην, πνπ ζψδεηαη απνζπαζκαηηθά (Κηίξην ΥΗ) θαίλεηαη 

φηη ζηέγαδε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κηηξίνπ Υ. Δθεί βξέζεθαλ 

εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαγσγή ιαδηνχ, πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα επηθιηλέο βνηζαισηφ δάπεδν 

πνπ ζπζζψξεπε ην ιάδη ζε κηα κεγάιε κνλνιηζηθή ιεθάλε. Κάηη παξφκνην θαίλεηαη φηη ζα ππήξρε 

θαη ζην Κηίξην Υ, απφ φπνπ φκσο πξέπεη λα έρεη θιαπεί ε ιεθάλε (South 1992, 135-9). ην Κηίξην 

ΗΥ θαίλεηαη φηη ζηεγαδφηαλ κηα κηθξή εγθαηάζηαζε γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ραιθνχ, θαζψο 

βξέζεθαλ ζπαζκέλα εξγαιεία, ζθσξίεο θαη ζξαχζκαηα απφ κεγάια ηάιαληα (South 1996, 41). 

ην Κηίξην ΗΗΗ, 50κ. βφξεηα ηνπ Κηηξίνπ ΗΥ, βξέζεθαλ έληεθα ράιθηλα βαξίδηα θαη ηξία απφ 

αηκαηίηε (Courtois 1983). Άιια θηίξηα ηεο πεξηνρήο (XIV, XV) θαίλεηαη φηη είραλ ραξαθηήξα 

βηνκεραληθφ, αιιά είλαη δχζθνιν λα εμαρζνχλ εηδηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα. 

 

Σαθέο έρνπλ αλεπξεζεί ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ νηθηζκνχ, θαη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ φηη 

νξηζκέλεο απφ ηηο πινπζηφηεξεο (Σάθνη 11, 12+13, 14, 21) βξίζθνληαη δίπια απφ ην Κηίξην Υ. 

Υξνλνινγνχληαη απφ ηελ ΤΚΥΗΗΑ κέρξη ηελ ΗΗΓ θαη δείρλνπλ φηη ζε φιε απηή ηε δηάξθεηα ππήξρε 

ζπλερήο επαθή κε ηα δίθηπα ηνπ εηζαγσγηθνχ εκπνξίνπ (South 2000). ηα επξήκαηα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο εηζεγκέλεο κπθελατθήο θεξακεηθήο (θαη νθηψ πιήξεηο 

εηθνληζηηθνί θξαηήξεο), ρξπζά θαη αξγπξά θνζκήκαηα, αγγεία απφ γπαιί θαη θαγεληηαλή, 

αληηθείκελα απφ ειεθαληφδνλην, ζθξαγίδεο, ζθξαγηδνθχιηλδξνη θαη ζθξαγηζηηθά δαθηπιίδηα 

(South 2002, 61). 

 

Ο πην πινχζηνο ηάθνο, ν Σάθνο 11 ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΚΥΗΗΑ-Β θαη βξίζθεηαη ακέζσο ζηα 

δπηηθά ηνπ Κηηξίνπ Υ. Πεξηείρε κεηαμχ άιισλ, κεγάιν αξηζκφ ρξπζψλ θνζκεκάησλ θαη δχν 

ρξπζά ζθξαγηζηηθά δαθηπιίδηα κε ζεκεία ηεο Κππξνκηλσηθήο γξαθήο. χκθσλα κε ηελ Keswani 

(2004, 131), ην γεγνλφο φηη πεξηείρε κνλαδηθά εηζεγκέλα αληηθείκελα, πνπ δελ ζπλαληψληαη ζε 

άιιεο ζέζεηο, καξηπξεί φηη ε άξρνπζα ηάμε ηνπ νηθηζκνχ δελ εμαξηψληαλ απφ άιιν θέληξν γηα λα 

έρεη πξφζβαζε ζηα εηζεγκέλα πνιχηηκα αληηθείκελα. Δίλαη, επίζεο, ζεκαληηθφ φηη ν ηάθνο απηφο 

ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ηεξαξρεκέλεο θνηλσληθήο δνκήο ζηε ζέζε ήδε απφ ηελ ΤΚΗΗΑ, πεξίνδνο 

πνπ δελ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο απφ ηα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα. χκθσλα, πάλησο, κε ηε South 

(2000, 172), κεκνλσκέλα επξήκαηα θάησ απφ ηα κλεκεηαθά θηίξηα ηεο ΤΚΥΗΗΓ, καξηπξνχλ φηη ν 

αξρηθφο ζρεδηαζκφο νξηζκέλσλ, ηνπιάρηζηνλ, απφ ηα θηίξηα ηεο πεξηνρήο κε δηνηθεηηθφ 
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ραξαθηήξα αλάγεηαη ην αξγφηεξν ζηελ ΤΚΗΗΒ θαη φηη θαηά ηελ ΤΚΗΗΓ έγηλε ε κλεκεηαθή 

δηακφξθσζε κε ηελ πξνζζήθε ησλ πειεθεηψλ ιίζσλ. 

 

Άιαζζα 

 

Σν ρσξηφ Άιαζζα βξίζθεηαη ζηνπο λφηηνπο πξφπνδεο ηνπ Σξνφδνπο, 15ρικ λνηηνδπηηθά ηεο 

Λεκεζνχ θαη 10ρικ βφξεηα ηεο Δπηζθνπήο. Γχν ζέζεηο ηεο Όζηεξεο Υαιθνθξαηίαο εξεπλήζεθαλ 

απφ ην Σκήκα Αξραηνηήησλ πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Κνχξξε (Hadjisavvas 

1996, 23). Οη δχν ζέζεηο βξίζθνληαη ζηα λφηηα ηνπ ρσξηνχ, ζην θέληξν ελφο ηξηγσληθήο θάηνςεο 

πιαηψκαηνο, ζην ζεκείν φπνπ ζπλαληψληαη ν Κνχξξεο κε ην Ληκλάηε. ην θαηψηεξν ζεκείν ηνπ 

πιαηψκαηνο βξίζθεηαη ε ζέζε Πάλφ Μαληειάρες, ελψ ζε απφζηαζε 250κ. βξίζθεηαη ην αλψηεξν 

ηκήκα, ε ζέζε Παιηοηαβέρλα (Hadjisavvas 1996, 23). 

 

Οη αλαζθαθέο ζηε ζέζε Πάλφ Μαληειάρες απνθάιπςαλ ηκήκα νηθηζκνχ ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ, 

απνηεινχκελν απφ νηθίεο θαη δξφκν. ηνλ ίδην ρψξν εληνπίζηεθαλ θαη νθηψ ηάθνη, ηξεηο απφ ηνπο 

νπνίνπο (Σάθνη 1, 2 θαη 3) αλήθνπλ ζηελ ίδηα θάζε κε ηνλ νηθηζκφ. Οη ππφινηπνη πέληε είλαη 

πξσηκφηεξνη: έλαο αλήθεη ζηελ ΤΚΥΗΒ (Σάθνο 5) θαη νη ππφινηπνη ζηελ ΤΚΥΗΗ (Σάθνη 4, 6, 7 

θαη 8). Οη ηαθέο, ηφζν απηέο ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ φζν θαη νη αξραηφηεξεο, βξίζθνληαλ ζην δξφκν θαη ζε 

κηα αλνηρηή πιαηεία, γεγνλφο πνπ καξηπξεί φηη ζα ππήξρε κηα ζπλέρεηα ζηνλ πνιενδνκηθφ 

ζρεδηαζκφ απφ πξσηκφηεξεο θάζεηο. Οη ηαθέο δελ είλαη ηδηαίηεξα πινχζηεο ζε αληηθείκελα 

πνιπηειείαο θαη εηζεγκέλα είδε (Keswani 2004, 133). Απφ ηα επξήκαηα ζηνλ νηθηζκφ, κφλν πιηθφ 

απφ απνζέηεο θάησ απφ ηα δάπεδα ησλ νηθηψλ κπνξεί λα ρξνλνινγεζεί πξηλ απφ ηελ ΤΚΥΗΗΗΑ 

(Hadjisavvas 1996, 28).  

 

ηε ζέζε Παιηοηαβέρλα αλαζθάθεθε έλα ζχκπιεγκα απφ κεγάια θηίξηα, θηηζκέλα κε πειεθεηνχο 

ιίζνπο, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΚΥΗΗΓ (Δηθ. 17). Μεηαμχ ησλ θηηξίσλ βξίζθεηαη έλαο πιαηχο 

δξφκνο. Σν Κηίξην Η ζψδεηαη ειάρηζηα, απφ ηα νξαηά, φκσο, θαηάινηπα θαίλεηαη φηη είρε δσκάηην 

κε θηνλνζηνηρία. Σν Κηίξην ΗΗ απνηειεί ην θαηεμνρήλ θηίξην πειεθεηήο ηνηρνδνκίαο ζηελ Κχπξν 

ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, θαζψο πξφθεηηαη γηα ην κνλαδηθφ κέρξη ζήκεξα γλσζηφ θηίξην θηηζκέλν 

εμνινθιήξνπ απφ πειεθεηνχο ιίζνπο (Hadjisavvas 2000, 392). Με κλεκεηαθέο δηαζηάζεηο 

(ηεηξάγσλν κε πιεπξά 38,70κ.), απνηειείηαη απφ κηα βφξεηα, κηα λφηηα θαη κηα δπηηθή πηέξπγα 

πνπ ζρεκαηίδνπλ Π θαη πεξηθιείνπλ θεληξηθή απιή θαη ζηνά. Ζ βφξεηα πηέξπγα θαίλεηαη φηη 

ρξεζίκεπε σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο, θαζψο ζε έλα δσκάηην βξέζεθαλ δχν ζεηξέο πίζσλ. ηε 

δπηηθή πηέξπγα βξέζεθε ζχζηεκα απνρέηεπζεο (Hadjisavvas θαη Hadjisavva 1997, 146). ηε 
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λφηηα πηέξπγα ππήξρε δσκάηην ινπηξνχ. Σκήκαηα απφ πίζνπο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα δσκάηηα ηνπ 

θηηξίνπ ήηαλ ελζθξάγηζηνη κε ζθελέο κε άξκαηα θαη κάρεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πεξηζζφηεξα 

απφ 50 ζξαχζκαηα πίζσλ κε ελζθξάγηζηεο ζθελέο βξέζεθαλ ζηελ Άιαζζα, ζε ζχγθξηζε κε 38 

ζξαχζκαηα πνπ βξέζεθαλ ζε επηά άιιεο θππξηαθέο ζέζεηο (Hadjisavvas 2001α). Σν Κηίξην ΗΗ 

θαίλεηαη φηη εγθαηαιείθζεθε πξηλ απφ ην ηέινο ηεο ΤΚΗΗΓ θαη επαλαρξεζηκνπνηήζεθε κεξηθψο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ (Hadjisavvas 2000, 393). 

 

Ακέζσο ζηα αλαηνιηθά ηνπ Κηηξίνπ ΗΗ, αλαζθάθεθαλ ηξία δσκάηηα ελφο άιινπ κεγάινπ θηηξίνπ 

(Κηίξην ΗΗΗ), πνπ θαίλεηαη φηη είρε απνζεθεπηηθή ρξήζε. ε απηά βξέζεθαλ φζηξαθα απφ 

κεγάινπο πίζνπο, νξηζκέλα, κάιηζηα, θαη πάιη ελζθξάγηζηα κε ζθελέο κε ηαχξνπο θαη άξκαηα. ε 

έλα απφ ηα δσκάηηα ηα επξήκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ αλαζθαθέα, καξηπξνχλ ηελ χπαξμε 

πηεζηεξίνπ ζηαθπιηψλ γηα παξαγσγή θξαζηνχ. 

 

Ο νηθηζκφο ζηελ Άιαζζα κε ηελ αζηηθή πνιενδνκία θαη κε ηα κλεκεηαθά πειεθεηά θηίξηα ζα 

ππήξμε ην δηνηθεηηθφ θέληξν κηαο πεξηθέξεηαο, θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ Κνχξξε. Δξσηεκαηηθφ 

απνηειεί ην αλ ε ζέζε ηεο ΤΚΥ πνπ αλαζθάθεθε ζηελ Πακπούια ηεο Δπηζθνπήο απνηεινχζε ην 

ιηκάλη ηεο Άιαζζαο ή έλα δεχηεξν αλεμάξηεην δηνηθεηηθφ θέληξν επί ηνπ Κνχξξε. 

 

Δπηζθοπή-Πακπούια 

 

ηνλ θφιπν ηεο Δπηζθνπήο ζηε ζέζε Πακπούια αλαπηχρζεθε έλαο νηθηζκφο, ν νπνίνο εμαηηίαο ηεο 

ζέζεο ηνπ ζηελ αθηή εξκελεχζεθε σο πξσηνγελέο αζηηθφ θέληξν ηεο ΤΚΥ. Ο νηθηζκφο είλαη 

πηζαλφλ λα δηαδέρηεθε ηε ζέζε ηεο ΜΚΥ ζηε Φαλερφκέλε (Carpenter 1981), πνπ θαηαζηξάθεθε 

απφ ππξθαγηά θαηά ηελ ΤΚΥΗΑ (Herscher 2001, 19). 

 

Ζ Πακπούια βξίζθεηαη ζην βφξεην άθξν ελφο ρακεινχ πιαηψκαηνο, ζηα δπηηθά ηνπ Κνχξξε (Δηθ. 

18). Σν παλεπηζηήκην ηεο Πελζπιβαλίαο αλέζθαςε νξηζκέλεο πεξηνρέο ζηηο άθξεο ηνπ 

πιαηψκαηνο θαη κηα πεξηνρή ζην θέληξν. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθαθήο, ε ζέζε 

θαηνηθήζεθε απφ ηελ ΤΚΥΗ κέρξη ηελ ΤΚΥΗΗΗΒ. Ζ ΤΚΥΗ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ζθφξπηα 

αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα θαη απνζέηεο θάησ απφ ηηο κεηαγελέζηεξεο θάζεηο (Benson 1969· 

Weinberg 1983). Καηά ηελ ΤΚΥΗΗΒ (Benson 1970, 26) ή ΗΗΓ (Negbi 1986, 109) ν νηθηζκφο 

πεξηθιείζηεθε απφ έλα νρπξσκαηηθφ ηείρνο. χκθσλα κε ηνλ Weinberg (1983, 52-55) θαλέλα 

θηίξην απφ ηα αλεζθακκέλα δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κλεκεηαθφ, φκσο, κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ δηαθνξέο ζην κέγεζνο ησλ νηθηψλ θαη απηέο πηζαλφηαηα αληηθαηνπηξίδνπλ θνηλσληθή 
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δηαζηξσκάησζε. Φαίλεηαη φηη εληφο ηνπ νηθηζκνχ γηλφηαλ ζε κηθξή θιίκαθα επεμεξγαζία ηνπ 

ραιθνχ θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΒ θαη ΗΗΓ (Weinberg 1983, 49). 

 

ηηο ίδηεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο βξέζεθαλ αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα εληνπίζηεθαλ θαη αξθεηνί 

ηάθνη. Οη πεξηζζφηεξνη βξέζεθαλ ζπιεκέλνη. Οη αξραηφηεξνη ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΚΥΗΒ 

(Merrillees 1974, 303). χκθσλα κε ηελ Keswani (2004, 88) ε ηνπνζέηεζε ησλ ηάθσλ ζηελ 

πεξηνρή ησλ νηθηψλ δείρλεη φηη πξφθεηηαη γηα έλα λέν νηθηζκφ, νη θάηνηθνη ηνπ νπνίνπ δελ είραλ 

αθφκε αλαπηχμεη ζπλεθηηθνχο δεζκνχο θνηλφηεηαο. Σα πνιπηειή (εηζεγκέλα θαη ηνπηθήο 

παξαγσγήο) αληηθείκελα είλαη πην πεληρξά ζε ζχγθξηζε κε απηά απφ ηηο ηαθέο ζε άιιεο ζέζεηο ηεο 

λφηηαο αθηήο (Benson 1970, 34· Weinberg 1983, 49), θάηη πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε ζχιεζε 

ησλ ηάθσλ ή ζηελ έιιεηςε δηάζεζεο γηα επίδεημε πινχηνπ κέζα απφ ηηο ηαθέο. Πάλησο, ε 

Keswani ζπκπεξαίλεη φηη ηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο Πακπούιας ρξεζηκνπνηνχζαλ παξφκνηνπο 

ζπκβνιηζκνχο φπσο ζηηο άιιεο παξάθηηεο ζέζεηο αιιά κε ιηγφηεξν πινχζηα κέζα (2004, 133). 

   

Οη αλαζθαθέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cincinatti ππφ ηε Walberg δηεξεχλεζαλ ζηε βφξεηα θιηηχ 

ηνπ ιφθνπ ηεο Πακπούιας έλα πεγάδη πνπ πεξηείρε θπξίσο ζξαχζκαηα απφ πίζνπο. Έλα απφ ηα 

ζξαχζκαηα έθεξε εκπίεζηε παξάζηαζε κε άλδξεο θαη ηαχξνπο (ARDAC 2002, 72). Καζψο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαζθαθψλ ηεο απνζηνιήο απηήο δελ έρνπλ αθφκε δεκνζηεπζεί, δελ 

γλσξίδνπκε πεξηζζφηεξα γηα ην εχξεκα απηφ. 

 

πσο δείρλνπλ φια ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ε ηαχηηζε ηεο ζέζεο ζηελ Πακπούια κε πξσηνγελέο 

αζηηθφ θέληξν ηεο ΤΚΥΗ-ΗΗ είλαη εμαηξεηηθά επηζθαιήο. Σν ελδερφκελν ε Δπηζθνπή-Πακπούια λα 

απνηεινχζε δεπηεξνγελέο θέληξν, ζε κηα ηεξαξρία νηθηζκψλ ζηελ νπνία θεληξηθφ δηνηθεηηθφ ξφιν 

είρε ε Άιαζζα ζα εμεηαζηεί ζην Κεθάιαην 3.2.  

 

Κούθιηα-Παιαίπαθος 

 

ηε λνηηνδπηηθή αθηή ηεο Κχπξνπ, ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Γηαξίδνπ, ζηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ 

ρσξηνχ Κνχθιηα, αλαθαιχθζεθαλ ειάρηζηα - παξά ηα καθξφρξνλα αλαζθαθηθά πξνγξάκκαηα - 

ίρλε απφ έλαλ νηθηζκφ, πνπ θαίλεηαη φηη απνηέιεζε ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο πεξηθέξεηαο θαηά 

ηελ ΤΚΥ. Ζ ίδηα ζέζε απνηέιεζε ην θέληξν ηνπ βαζηιείνπ ηεο Πάθνπ ζηελ ΚΑ θαη ΚΚ πεξίνδν. 

ηα θεθάιαηα φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζην βαζίιεην ηεο ΚΑ θαη ηεο ΚΚ πεξηφδνπ (Έβδνκν Μέξνο), 

ν νηθηζκφο πξνζδηνξίδεηαη κε ην φλνκα ην νπνίν ζπλαληάηαη θαη ζηηο βαζηιηθέο επηγξαθέο, 

δειαδή σο Πάθνο. Σν φλνκα ηνπ νηθηζκνχ ηεο ΤΚΥ δελ είλαη γλσζηφ, έηζη ζηε βηβιηνγξαθία 
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θαηαγξάθεηαη, φπσο ζπλεζίδεηαη γηα φιεο ηηο ζέζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, κε ην 

φλνκα ηνπ ρσξηνχ ζηα φξηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη, δειαδή σο Κνχθιηα. πρλά ζπλνδεχεηαη θαη απφ 

ην Παιαίπαθνο, ην φλνκα πνπ έθεξε ε ζέζε κεηά ηελ ίδξπζε (πηζαλψο απφ ην βαζηιηά Νηθνθιή, 

ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα π.Υ.) ηεο Νέαο Πάθνπ.   

 

Μηα βξεηαληθή απνζηνιή ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ην Cyprus Exploration Fund δηελήξγεζε ηηο 

πξψηεο αλαζθαθέο ζηα Κνχθιηα ην 1888. Αλνίρηεθαλ ηάθνη ηεο Μέζεο θαη ηεο Όζηεξεο 

Υαιθνθξαηίαο, ρσξίο φκσο λα γίλεη δπλαηή ηφηε ε ζσζηή ρξνλνιφγεζή ηνπο (Maier θαη Wartburg 

1985α, 142). Μηα δεχηεξε βξεηαληθή νκάδα, ην British Kouklia Expedition, κε επηθεθαιήο ηνλ 

Mitford ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Saint Andrews θαη ηνλ Iliffe, δηεπζπληή ησλ Μνπζείσλ ηνπ 

Liverpool, δηελήξγεζε αλαζθαθέο ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ηελ πεξίνδν 1950-55 θαη κεηαμχ άιισλ 

αλέζθαςε 44 ηάθνπο ηεο ΤΚΥΗ-ΗΗ (Catling 1979). Απφ ην 1966 κέρξη ζήκεξα δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηελ πεξηνρή κηα Διβεηνγεξκαληθή απνζηνιή κε επηθεθαιήο ηνλ Maier. σζηηθέο αλαζθαθέο 

δηεμάγνληαη ζπρλά απφ ην Σκήκα Αξραηνηήησλ, θπξίσο ζε ηάθνπο. 

 

Σν Canadian Palaipaphos Survey Project ππφ ηνλ Rupp δηεμήγαγε επηθαλεηαθέο έξεπλεο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Παιαηπάθνπ απφ ην 1979 κέρξη ην 1991 (Diacopoulos 2004). Έλα λέν πξφγξακκα 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ην „Palaepaphos Urban Landscape Project‟, κε επηθεθαιήο ηελ 

Ηαθψβνπ, επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ην αζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Παιαηπάθνπ θαηά ηελ YKX θαη 

ζηελ επνρή ηνπ βαζηιείνπ ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ (Iacovou 2008).   

 

Ζ δηαηξηβή ηνπ Γεσξγίνπ έδεημε φηη δελ ππάξρνπλ νηθηζκνί θαηά ηελ ΠΚΥ θαη ΜΚΥ ζηελ 

πεξηνρή ησλ Κνπθιηψλ. Πξνο ην ηέινο ηεο ΠΚΥ θαη ζηελ αξρή ηεο ΜΚΥ απμάλνληαη νη ζέζεηο 

ζηελ επξχηεξε Πεξηθέξεηα 10, κε κηα ηάζε ζπγθέληξσζεο θαηά κήθνο ησλ πνηακψλ ηεο Έδνπζαο 

θαη ηνπ Γηαξίδνπ. Ζ απμεηηθή ηάζε ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηε ΜΚΥΗΗΗ/ΤΚΥΗ (Γεσξγίνπ 2006, 

424). Απφ ηε ΜΚΥΗΗ θαη ΗΗΗ εκθαλίδνληαη ηα πξψηα ζπνξαδηθά επξήκαηα ζηα Κνχθιηα (Maier 

θαη Wartburg 1985α, 146), πνπ θαλεξψλνπλ ηελ χπαξμε ηεο πξψηεο παξάθηηαο εγθαηάζηαζεο 

ζηελ πεξηθέξεηα απηή. Σα δεδνκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηθαλεηαθήο έξεπλαο ηεο θαλαδηθήο 

απνζηνιήο επηβεβαίσζαλ φηη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Παιαηπάθνπ απφ ηε ΜΚΥΗΗΗ θαη εμήο 

αλαπηχρζεθε κηα ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ, ζηελ νπνία θεληξηθφ ξφιν ζα είρε ν 

παξάθηηνο νηθηζκφο ζηα Κνχθιηα (Diacopoulos 2004, 78). 

 

Απφ ηελ ΤΚΥΗ εκθαλίδνληαη νη πξψηεο ηαθέο ζηηο ζέζεηο Κνχθιηα-Αζπρογή θαη Κνχθιηα-Δσρεηή, 

πνπ πεξηέρνπλ εηζεγκέλα αληηθείκελα, ηφζν απφ ηελ Αλαηνιή φζν θαη απφ ην Αηγαίν (Maier θαη 
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Wartburg 1985α, 148) (Δηθ. 19). Πεγάδηα θαη απνζέηεο, ζηα νπνία είραλ απνξξηθζεί 

απνζεθεπηηθά αγγεία, νζηά δψσλ, θαηάινηπα απφ επεμεξγαζία ειεθαληφδνληνπ θαη άιια 

αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε νηθηζηηθφ πεξηερφκελν, πνπ εληνπίζηεθαλ επίζεο ζηελ Αζπρογή 

θαη ζηελ Δσρεηή, δείρλνπλ φηη ζηνπο ρψξνπο απηνχο ζπλππήξραλ λεθξνηαθεία, νηθίεο θαη 

εξγαζηήξηα. Μάιηζηα, δχν κεγάια αζβεζηνιηζηθά βαζκηδσηά θηνλφθξαλα θαη πειεθεηνί ιίζνη, 

πνπ βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή, καξηπξνχλ ηελ χπαξμε ελφο κλεκεηαθνχ θηηξίνπ, δεκφζηνπ ίζσο 

ραξαθηήξα (Maier θαη Wartburg 1985α, 147). 

 

Σν 2006-2008 δηεμήρζεζαλ αλαζθαθέο απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξν ζην ιφθν ηνπ Μαρηζέιιοσ, 

ζηα βνξεηνααλαηνιηθά ηεο Αζπρογής θαη ηεο Δσρεηής. Σν γεγνλφο φηη βξέζεθαλ ζε κεγάινπο 

αξηζκνχο φζηξαθα θεξακεηθήο ηεο ΤΚΥ, καδί κε δχν αθέξαηα αγγεία (έλα ζήιαζηξν θαη έλα 

πηλάθην ηνπ ξπζκνχ Λεπθή Γξαπηή Σξνρήιαηε ΗΗΗ) θαη κηα ρξπζή ράλδξα, εξκελεχζεθε σο 

έλδεημε χπαξμεο ηάθσλ ηεο ΤΚΥ ζην ιφθν, νη νπνίνη θαηαζηξάθεθαλ ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ 

απφ ηελ αλέγεξζε ελφο κλεκεηαθνχ ηείρνπο (Iacovou 2008, 276). Έλαο ηάθνο ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ 

βξέζεθε ζην ιφθν θαηά ηηο αλαζθαθέο ηεο βξεηαληθήο απνζηνιήο ζηε δεθαεηία ηνπ 1950. Ο 

ηάθνο απηφο δεκνζηεχζεθε πξφζθαηα ζηνλ ηειεπηαίν ηφκν ηεο ζεηξάο Ausgrabungen in Alt-

Paphos auf Cypern (Maier 2008). Τιηθφ απφ θαηεζηξακκέλνπο ηάθνπο ηεο ΤΚΥ βξέζεθε επίζεο 

ζε πεγάδηα ζηελ πεξηνρή Μάληηζζα (Karageorghis 1965, 157-84). 

 

Σαθέο πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ ΤΚΥΗ κέρξη ηελ ΤΚΥΗΗΗ εληνπίζηεθαλ λνηηφηεξα θαη ζηε 

ζέζε Τεραηζούδηα. πσο θαη ζηηο ζέζεηο Δσρεηή θαη Αζπρογή, ζε έλα πεγάδη βξέζεθε πιηθφ απφ 

νηθηζκφ, ζχγρξνλν κε ηηο ηαθέο (Karageorghis 1990α). χκθσλα κε ηνλ Καξαγηψξγε (1990α, 73), 

ν νηθηζκφο ηεο Παιαηπάθνπ ζα εθηεηλφηαλ απφ βφξεηα ζηελ Δσρεηή κέρξη λφηηα ζηα Τεραηζούδηα. 

Ζ Ηαθψβνπ δηαθσλεί θαη πξνηείλεη φηη πξφθεηηαη γηα ζπζηάδεο νηθηζηηθψλ ρψξσλ καδί κε ηα 

λεθξνηαθεία ηνπο, θαζψο είλαη δχζθνιν λα θαηαιακβάλεη κηα ηφζν κεγάιε έθηαζε έλαο λένο 

νηθηζκφο (Iacovou 2007β, 5).  

 

χκθσλα κε ηελ Keswani (2004, 134), νη ηαθέο ηεο ΤΚΗΗΓ ζηελ Παιαίπαθν δείρλνπλ 

δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπγθέληξσζε πινχηνπ, αθφκα θαη κεηαμχ ησλ πινχζησλ ηαθψλ. Ζ ηάζε απηή 

είλαη αθφκα πην μεθάζαξε φηαλ ζπγθξηζεί κε άιιεο ηαθέο ηεο ίδηα πεξηφδνπ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Πάθνπ, φπσο ζηε Γεξνζθήπνπ (βι. Nicolaou 1983). Παξά ην εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν ηνπ 

αξραηνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηελ Παιαίπαθν ηεο ΤΚΥΗ-ΗΗΓ θαη παξά ην γεγνλφο φηη νη ηάθνη 

παξακέλνπλ αδεκνζίεπηνη (βι. Catling 1979) είλαη εκθαλήο ν θεληξηθφο ξφινο πνπ θαηείρε ν 

νηθηζκφο ζην δίθηπν ησλ ζέζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πεξηθέξεηα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 
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ζεκεησζεί φηη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εληνπηζηεί άιιν ππνςήθην αζηηθφ θέληξν ηεο Όζηεξεο 

Υαιθνθξαηίαο ζηα δπηηθά θαη βνξεηνδπηηθά κέρξη ηνλ θφιπν ηεο Μφξθνπ. 

 

Τούκπα ηοσ Σθούροσ 

 

Ζ Τούκπα ηοσ Σθούροσ είλαη έλαο ηερλεηφο ιφθνο πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ Όζηεξε 

Υαιθνθξαηία. Βξίζθεηαη ζηνλ θφιπν ηεο Μφξθνπ, ζηηο βφξεηεο φρζεο ηνπ Οβγνχ πνηακνχ, ζε 

κηθξή απφζηαζε απφ ηελ αθηή. Γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηέζηξεςαλ κεγάιν κέξνο ηεο ζέζεο 

θαη επνκέλσο ην αξραηνινγηθφ πιηθφ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν θαη δηαηαξαγκέλν. Ζ Τούκπα 

ηοσ Σθούροσ εξεπλήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ην Γίθαην ην 1936 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1950 απφ ηνλ Catling σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Cyprus Survey (Vermeule 

θαη Wolsky 1978, 297). Σελ πεξίνδν 1971-1973 αλαζθαθέο δηεμήρζεζαλ απφ ην Παλεπηζηήκην 

ηνπ Harvard θαη ην Μνπζείν Καιψλ Σερλψλ ηεο Βνζηφλεο, ππφ ηε δηεχζπλζε ηεο Emily 

Vermeule (Vermeule 1974· Vermeule θαη Wolsky 1990). 

 

Ζ ακεξηθαληθή απνζηνιή αλέζθαςε έλαλ ηερλεηφ θηηζηφ γήινθν, ζηνλ νπνίν νδεγεί θεθιηκέλε 

ξάκπα θαη - ακέζσο ζηα λφηηα - ηέζζεξεηο νηθίεο θαη έμη ηάθνπο (Δηθ. 20). ην γήινθν βξέζεθε 

έλα κηθξφ δσκάηην κε δεμακελή, κέζα ζηελ νπνία ππήξραλ ζάθνη πεινχ (Vermeule θαη Wolsky 

1990, 59). Με βάζε ηα επξήκαηα, θαίλεηαη φηη ε ζέζε εγθαηαιείπεηαη θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΒ 

(Vermeule θαη Wolsky 1990, 18) ή θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΓ (Crewe 2007, 42). χκθσλα κε ηε 

Vermeule, ε ζέζε πνπ θάπνηε ζεσξνχληαλ φηη ζα απνθάιππηε ηελ «Έγθσκε ηεο Γχζεο», δειαδή 

έλα αληίζηνηρν αζηηθφ θέληξν κε κεγάιε εκβέιεηα ζην δπηηθφ άθξν ηνπ λεζηνχ, δελ πξέπεη κε 

βάζε ην δηαζέζηκν αξραηνινγηθφ πιηθφ λα εξκελεχεηαη ζαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα ηεηξάγσλν 

εμεηδηθεπκέλεο παξαγσγήο πιίλζσλ, πίζσλ θαη θαιήο θεξακεηθήο, κε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο 

εμαγσγή ραιθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα αξηζκφ πινχζησλ αζχιεησλ ηάθσλ (Vermeule θαη Wolsky 

1990, 3). 

 

Οη ηαθέο εθηείλνληαη απφ ηελ ΜΚΥΗΗΗ έσο ηελ ΤΚΥΗΗΑ-Β (Vermeule θαη Wolsky 1990, 325). 

χκθσλα κε ηελ Keswani, ηα επξήκαηα ζηνπο ηάθνπο καξηπξνχλ ηελ εκθάληζε δηαθνξνπνηήζεσλ 

ζηνλ πιεζπζκφ σο πξνο ηνλ πινχην θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε θαη ηε ζεκαζία ηεο θαηνρήο 

εμσηηθψλ αληηθεηκέλσλ γηα ηε δήισζε αλψηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο (Keswani 2004, 121). Ο 

ζρεηηθά κεγάινο αξηζκφο Μηλσηθήο θεξακεηθήο πνπ βξέζεθε ζηνπο ηάθνπο ηεο Τούκπας ηοσ 

Σθούροσ, απνηειεί ην κεγαιχηεξν ζχλνιν απηνχ ηνπ είδνπο πνπ βξέζεθε πνηέ ζην λεζί, 
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απνδεηθλχνληαο ηηο επαθέο ηεο πεξηνρήο κε ηε Μηλσηθή Κξήηε (Vermeule θαη Wolsky 1990, 

381). 

 

Ζ Τούκπα ηοσ Σθούροσ ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία ηεο ΤΚΥ σο ην ζεκαληηθφηεξν 

πξσηνγελέο αζηηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο ηεο Μφξθνπ, παξά ην εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν 

αξραηνινγηθφ ηεθκήξην. ε απηφ ζπλεγνξεί απφ ηε κηα ε ίδξπζή ηεο ζηελ αθηή θαηά ηε ΜΚΥΗΗΗ, 

ηελ ίδηα, δειαδή, πεξίνδν πνπ ηδξχνληαη άιινη παξάθηηνη νηθηζκνί πνπ ζα εκθαλίζνπλ ζηε 

ζπλέρεηα αζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θαη ε πηζαλφηεηα ε ίδηα ζέζε λα εθηεηλφηαλ ζε 

κεγαιχηεξε έθηαζε θαη λα πεξηιάκβαλε άιινπο ηερλεηνχο ιφθνπο ηεο πεξηνρήο, πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ζε αεξνθσηνγξαθίεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε ηνχκπα πνπ αλαζθάθεθε ζα 

απνηεινχζε έλα εμεηδηθεπκέλν βηνηερληθφ ηεηξάγσλν ελφο αζηηθνχ νηθηζκνχ, ην θέληξν ηνπ 

νπνίνπ δελ έρεη εληνπηζηεί (Vermeule θαη Wolsky 1990, 15· Keswani 1996, 220-1). Δπηπιένλ, 

κεγάινη πειεθεηνί ιίζνη θαη έλα πξνζσπείν απφ θξαλίν ηαχξνπ, πνπ βξέζεθαλ εθηφο 

ζηξσκαηνγξαθίαο θαη πηζαλφ ζξαχζκα απφ βσκφ κε θέξαηα θαζνζηψζεσο, πνπ βξέζεθε ζε έλα 

θαλάιη άξδεπζεο, απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηελ Keswani, καξηπξίεο γηα ηελ χπαξμε κλεκεηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο θαη θηηξίσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ιαηξεπηηθέο ηειεηνπξγίεο (Keswani 1996, 221). 

 

3. Σα αρταιολογικά δεδομένα και οι πηγές για ηην Αλαζία 

 

Ζ εξκελεία ηνπ δηαζέζηκνπ αξραηνινγηθνχ πιηθνχ ηεο ΤΚΥΗΗΓ θαηαιήγεη αβίαζηα ζηελ χπαξμε 

ποιιώλ (αληί ελός) πνιηηεηαθψλ θέληξσλ. Ωζηφζν, απηή ε βαζηζκέλε ζηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα 

εξκελεία θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ηζηνξηθά 

θείκελα κε αλαθνξέο ζηελ Αιαζία, πνπ παξνπζηάδνπλ έλα ζπγθεληξσηηθφ θξάηνο κέρξη θαη ην 

12
ν
 αηψλα (South 2002, 68). 

 

Με ην ζέκα ηεο αληίθαζεο κεηαμχ αξραηνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηηο γξαπηέο 

πεγέο αζρνιήζεθε πην πξφζθαηα ν Peltenburg (ππφ έθδνζε). Ο Peltenburg ππελζχκηζε φηη ν 

κνλαδηθφο βαζηιηάο ηεο Αιαζίαο ηνπ νπνίνπ γλσξίδνπκε ην φλνκα, ν Kušmešuša, πξέπεη λα ήηαλ 

ζηελ εμνπζία ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα. χκθσλα κε ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, ν 13
νο

 αηψλαο 

είλαη ε επνρή θαηά ηελ νπνία είραλ ήδε αλαδεηρζεί έλαο αξηζκφο πεξηθεξεηαθψλ πνιηηεηψλ. Με 

άιια ιφγηα, είλαη ε επνρή πνπ ζα πεξίκελε θαλείο κείσζε ζηελ νηθνλνκηθή θαη δηπισκαηηθή 

δχλακε ηνπ βαζηιηά ηεο Αιαζίαο. κσο, φπσο θαη ζηα πξσηκφηεξα θείκελα, ν Kušmešuša 

πξνζθσλεί ην βαζηιηά ηεο Οπγθαξίη «πηφ», θάηη πνπ απνηειεί ζαθή έλδεημε αλσηεξφηεηαο. 
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Δπηπιένλ, αλαιακβάλεη ηελ απνζηνιή 33 ηαιάλησλ ραιθνχ (πνπ ηζνδπλακνχλ κε 900 θηιά), 

γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη πθίζηαληαη νη ππνδνκέο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ραιθνχ.  

 

Ο Peltenburg ππνζηήξημε φηη ε εηθφλα ησλ απζηεξψλ ζπγθεληξσηηθψλ δνκψλ ζηνλ νξίδνληα ηεο 

Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο θξαηψλ ηεο Δγγχο Αλαηνιήο, είλαη δεκηνχξγεκα 

ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ ηεο αξραηνινγίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηα 

δηαζέζηκα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, παξάιιεια κε ηηο ζπγθεληξσηηθέο δνκέο ηνπ θεληξηθνχ 

θξάηνπο πξέπεη λα ππήξραλ πεξηθεξεηαθέο απνθεληξσηηθέο δπλάκεηο. πλεπψο, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

δελ ππάξρεη έλα ηζηνξηθά καξηπξεκέλν θαλνληθφ κνληέιν θξάηνπο (historically normative model 

of the „state‟), ηφηε δελ είλαη ζεκηηφ λα πξνζπαζεί θαλείο λα ηαηξηάμεη ζε απηφ ηα δεδνκέλα ηεο 

ΤΚΥ. Ο Peltenburg πξφηεηλε φηη γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ΤΚΥ ε Αιαζία ήηαλ κηα 

απνθεληξσκέλε (decentralized) πνιηηεία, πνπ πεξηιάκβαλε δηάθνξεο απηφλνκεο πεξηνρέο, πνπ 

ήηαλ ραιαξά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θεληξηθή εμνπζία. Ο βαζηιηάο ηεο Αιαζίαο (ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 

αηψλα ν Kušmešuša) είλαη πηζαλφ λα ιεηηνπξγνχζε σο εθπξφζσπνο ηεο πνιηηείαο απηήο ζην 

εμσηεξηθφ, ρσξίο φκσο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθεί πξαγκαηηθή θαη ηζρπξή θεληξηθή εμνπζία 

ζην εζσηεξηθφ. 

 

Αληίζεηα ν Knapp ππνζηήξημε πξφζθαηα ηελ χπαξμε ελφο ελνπνηεκέλνπ θαη ζπγθεληξσηηθνχ 

θξάηνπο ζην λεζί κέρξη ην ηέινο ηεο ΤΚΥΗΗΓ. χκθσλα κε ηνλ Knapp, ην αξραηνινγηθφ πιηθφ 

δείρλεη φηη ην λεζί δηνηθνχληαλ ελσκέλν νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά, απφ κηα άξρνπζα ηάμε, πνπ είρε 

πηνζεηήζεη έλαλ θνηλφ θψδηθα δήισζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηεο, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο Κχπξνπ 

(Knapp 2008, 340-1). χκθσλα πάληα κε ηνλ ίδην, θέληξν απηήο ηεο εληαίαο δηνίθεζεο ζα ήηαλ ε 

Έγθσκε, ελψ δεπηεξεχνληα ξφιν ζην ζχζηεκα ζα έπαηδαλ ζέζεηο φπσο ε Άιαζζα θαη ε 

Καιαβαζφο-Άγηος Γεκήηρηος, απφ φπνπ κάιηζηα - ζχκθσλα κε αλαιχζεηο (Goren et al. 2003, 20) 

- πξνέξρνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο πηλαθίδεο ηεο Αιαζίαο, πνπ βξέζεθαλ ζηελ Οπγθαξίη. Σα θέληξα 

απηά ζα επηηεινχζαλ ξφινπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή, ηε ζπγθέληξσζε θαη ηε δηαλνκή 

ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ πξντφλησλ ηεο κεηαιινπξγίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. Ζ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖ ΠΡΩΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ: 

ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΘΔΔΗ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ 

 

1. Από ηις γεωγραθικές ζηις οικονομικές και πολιηειακές περιθέρειες 

 

πσο είδακε πην πάλσ, ε δηαηξηβή ηνπ Γεσξγίνπ ζρεηηθά κε ηελ ηνπνγξαθία ηεο ΠΚΥ θαη ΜΚΥ 

δηαίξεζε εθ ησλ πξνηέξσλ ην λεζί ζε 12 πεξηθέξεηεο κε βάζε γεσινγηθά θξηηήξηα. ηφρνο ηνπ 

Γεσξγίνπ δελ ήηαλ λα νξηνζεηήζεη πνιηηηζκηθέο πεξηθέξεηεο (ηελ «θαηά πεξηθέξεηεο αλάπηπμε») 

αιιά λα δηεξεπλήζεη ην ξφιν «ηνπ ηνπίνπ, ηεο θχζεο θαη ελ γέλεη ηεο γεσγξαθίαο ζηηο 

ηνπνγξαθηθέο επηινγέο ησλ αλζξψπσλ ηεο ΠΚΥ-ΜΚΥ» (Γεσξγίνπ 2006, 47). Ζ κεζνδνινγία 

απηή απνδείρηεθε ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε ηνπνγξαθία 

ησλ νηθηζκψλ ηνπ λεζηνχ κεηακνξθψζεθε ζην ηέινο ηεο ΜΥΚ, απνηειψληαο κηα απφ ηηο 

παξακέηξνπο ηεο πνξείαο ηνπ λεζηνχ, θαηά ηελ ΤΚΥ, πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηελ πνιηηεηαθή 

δηακφξθσζε. 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδνληαη ηα πξψηα ηεθκήξηα γηα ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ 

νηθηζκψλ ηνπ λεζηνχ, δειαδή κε ηελ έλαξμε ηεο ΤΚΥ, είλαη πιένλ θαλεξφ φηη ηα γεσγξαθηθά - 

θαη θπξίσο γεσινγηθά -, θξηηήξηα ηνπ θππξηαθνχ ηνπίνπ απέθηεζαλ, κέζα απφ κηα ζπλεηδεηή 

επηινγή, ηελ αμία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπληζησζψλ θαη θαζφξηζαλ ην ζρεκαηηζκφ ησλ πνιηηεηαθψλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο ΤΚΥ.  

 

χκθσλα κε ηελ Ηαθψβνπ, νη παξάθηηνη νηθηζκνί ηεο ΤΚΥΗ ήηαλ ζηελ αξρή, θαηά ηελ ίδξπζή 

ηνπο, απιά νη ηειηθνί ζηαζκνί ζηα δίθηπα ησλ νηθηζκψλ πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ εμφξπμε, 

κεηαθνξά θαη εμαγσγή ζην εμσηεξηθφ ηνπ ραιθνχ (Iacovou 2008α, 267). Οη ζρέζεηο πνπ 

ζπλέδεαλ ηνπο παξάθηηνπο νηθηζκνχο κε ηηο ζέζεηο ηεο ελδνρψξαο εμειίρζεθαλ ζηαδηαθά ζε 

ζρέζεηο ηεξαξρίαο (Keswani θαη Knapp 2003, 213). Ζ Keswani (1993) γηα λα εμεγήζεη πψο 

πξντφληα πξψηεο αλάγθεο, αθαηέξγαζηεο πξψηεο χιεο θαη αληηθείκελα πνιπηειείαο παξάγνληαλ 

θαη δηαθηλνχληαλ κέζα ζε έλα ηεξαξρεκέλν ζρήκα, πξφηεηλε ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ “staple 

and wealth finance”. χκθσλα κε απηή ηελ ζεσξεηηθή θαηαζθεπή, δεκηνπξγήζεθαλ δίθηπα, ζηα 

πιαίζηα ησλ νπνίσλ δηαθηλνχληαλ πξντφληα κεηαμχ ησλ ηεξαξρεκέλσλ ζέζεσλ: εηζεγκέλα 

αληηθείκελα, κεηαιιηθά αληηθείκελα θαη άιια πξντφληα πνπ παξάγνληαλ ζηα αζηηθά θέληξα 

δηαθηλνχληαλ ζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο πξνο ηα δεπηεξνγελή θέληξα ηεο ελδνρψξαο. Απηά ηα 

δεπηεξνγελή θέληξα ήηαλ επηθνξηηζκέλα κε ηε κεηαθνξά ηνπ ραιθνχ απφ ηηο παξαγσγηθέο 

κεηαιιεπηηθέο ζέζεηο πξνο ηηο ζέζεηο ζηελ αθηή. Σα δεπηεξνγελή θέληξα ήηαλ επίζεο ππεχζπλα 
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γηα ηε ζπγθέληξσζε, απνζήθεπζε, δηαλνκή ζηηο κεηαιιεπηηθέο ζέζεηο θαη κεηαθνξά πξνο ηελ 

αθηή ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο. Σν γεγνλφο φηη κεγάιεο πνζφηεηεο ραιθνχ κεηαθέξνληαλ πξνο ηα 

παξάθηηα θέληξα, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο αληηθεηκέλσλ πνιπηειείαο πνπ 

δηαθηλνχληαλ πξνο ηελ ελδνρψξα, καξηπξεί ηελ ηεξαξρεκέλε θαη ζπλεπψο άληζε ζρέζε πνπ 

ζπλέδεε ηα δχν κέξε.  

 

Δίλαη δχζθνιν λα εμαθξηβσζεί κε αζθάιεηα αλ ή πφηε είραλ παγησζεί μεθάζαξεο πνιηηεηαθέο 

πεξηθέξεηεο, θαηά ηνλ πξψην νξίδνληα ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη ζχλζεηεο πνιηηεηαθέο δνκέο ζην 

λεζί. Ωζηφζν, είλαη ζεκηηφ λα ππνζέζνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη, αλ φρη φινη νη νηθηζκνί - θαη 

εηδηθά απηνί πνπ δείρλνπλ ηάζεηο εμεηδίθεπζεο ζε έλα νηθνλνκηθφ θιάδν - ζπκκεηείραλ ζηα 

δίθηπα, πνπ εμππεξεηνχζαλ ηηο αλάγθεο ηεο πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο γχξσ απφ ηα αζηηθά 

θέληξα (Keswani θαη Knapp 2003). Έρνληαο ππφςε φηη ε ΤΚΥ δελ απνηειεί κηα ζηαηηθή θάζε 

αιιά κηα δπλακηθή πεξίνδν, ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, πνπ 

κπνξνχλ λα καο δηαθσηίζνπλ ζρεηηθά κε ην ζρεκαηηζκφ ησλ πνιηηεηαθψλ πεξηθεξεηψλ ηεο 

Κχπξνπ θαηά ηελ ΤΚΥΗ-ΗΗ. 

 

2. Γίκησα οικιζμών: οι πολιηείες ηης ΤΚΥ (Φάρηες 5) 

 

ηε βφξεηα αθηή ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα αξραηνινγηθήο νξαηφηεηαο θαηά ηελ ΤΚΥ. Δλψ θαηά 

ηελ ΠΚΥ θαη ΜΚΥ εκθαλίδνληαη ζέζεηο κε δπλακηθή, πνπ ζπκκεηείραλ κάιηζηα ζε ππεξπφληηα 

δίθηπα επαθψλ, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα καξηπξνχλ φηη θάπνηα απφ απηέο ηηο ζέζεηο ή κηα 

λεντδξπζείζα αλαδείρηεθε ζε αζηηθφ δηνηθεηηθφ θέληξν ζηελ ΤΚΥ. χκθσλα κε ηελ Crewe 

(2007, 65) ηα θξνχξηα πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε ΜΚΥΗΗΗΗ-ΤΚΥΗ ζηνλ Πεληαδάρηπιν, ζε 

πεξάζκαηα πξνο ηα λφηηα ηεο νξνζεηξάο, είλαη πηζαλφ λα ζρεηίδνληαη κε θάπνην παξάθηηα θέληξα 

ζηε βφξεηα αθηή. Ζ επηθαλεηαθή επηζθφπεζε ηνπ Catling έδεημε φηη ε Λάπεζνο ζπλέρηζε λα 

ιεηηνπξγεί ζαλ έλα ζεκαληηθφ θέληξν θαηεξγαζίαο ηνπ κεηάιινπ θαη θαηά ηελ ΤΚΥ (Catling 

1962, 142). Ωζηφζν ν ρψξνο δελ εξεπλήζεθε ζπζηεκαηηθά θαη ζπλεπψο απηφ παξακέλεη ππφζεζε.  

 

Οη πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο καο ζρεηηθά κε ηε βφξεηα αθηή ζηελ Όζηεξε Υαιθνθξαηία θαζηζηνχλ 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ηελ επαλέλαξμε ηεο κειέηεο ηνπ πιηθνχ, πνπ πξνέθπςε απφ ηηο αλαζθαθέο 

ζην Φιακνχδη, ζηε ξίδα ηεο Καξπαζίαο. Δθεί ην Παλεπηζηήκην Columbia δηεμήγαγε έξεπλεο απφ 

ην 1970 κέρξη ην 1974, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ εληνπηζκφ πνιιψλ ζέζεσλ ηεο Όζηεξεο 

Υαιθνθξαηίαο. Αλαζθαθέο έγηλαλ θπξίσο ζε δχν ζέζεηο, ζηε Μέιηζζα θαη ζην Βοσλάρη. Ζ 

απνζηνιή αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ην ρψξν ην 1974 θαη ε ηειηθή δεκνζίεπζε δελ 
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πξαγκαηνπνηήζεθε. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζπζηάζεθε κηα λέα εξεπλεηηθή νκάδα ππφ ηελ Joanna 

Smith, ε νπνία αλέιαβε λα παξνπζηάζεη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο έξεπλεο ηνπ 

Columbia.   

 

ηε Μέιηζζα αλαζθάθεθε έλαο κεγάινο νηθηζκφο, πνπ είρε δηάξθεηα απφ ηε ΜΚΥΗΗΗ κέρξη ηελ 

ΤΚΥΗΗΓ. ηνλ νηθηζκφ ήηαλ ελζσκαησκέλν έλα θηίξην κε πνιιέο νηθνδνκηθέο θάζεηο. ηηο 

πξψηεο θάζεηο ην θηίξην ζηέγαδε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο βξέζεθαλ ζξαχζκαηα 

πίζσλ θαη ράιθηλεο γξαθίδεο. χκθσλα κε ηε Smith (2005, 34), ηα πξντφληα πνπ απνζεθεχνληαλ 

ζην θηίξην, θαηαγξάθνληαλ θαη δηαλέκνληαλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο θνηλφηεηαο, δειαδή 

ιεηηνπξγνχζε ζαλ έλα θνηλνηηθφ δηνηθεηηθφ θέληξν. ηελ ΤΚΥΗΗΓ πήξε ηελ πην κλεκεηαθή ηνπ 

κνξθή, κε ηε ρξήζε ηζνδνκηθψλ ιίζσλ ζε νξηζκέλα ζεκεία θαη, πηζαλφηαηα, ηελ πξνζζήθε 

δεχηεξνπ νξφθνπ. Οη απνζεθεπηηθνί ρψξνη ηνπ θηηξίνπ πεξηείραλ θαη πάιη πίζνπο. Οη πίζνη ηεο 

ΤΚΥΗΗΒ θαη ΗΗΓ είλαη πην κεγάινη, θέξνπλ πάληα εκπίεζηε δηαθφζκεζε θαη δείρλνπλ λα είλαη 

πξντφληα κηαο πην νκνηνγελνχο θαη εμεηδηθεπκέλεο θεξακεηθήο παξαγσγήο (Smith 2005, 50). 

Απνζεθεπκέλα ζην θηίξην απηφ βξέζεθαλ επίζεο εηζεγκέλα πξντφληα, φπσο κπθελατθή 

θεξακεηθή, ζξαχζκαηα απφ έπηπια κε έλζεηε δηαθφζκεζε απφ ειεθαληφδνλην θαη ρξπζφ θαη έλαο 

ζθξαγηδνθχιηλδξνο. ε απηή ηε θάζε ε Smith πηζηεχεη φηη ην θηίξην έπαςε λα ιεηηνπξγεί σο 

θνηλνηηθφ θέληξν θαη πέξαζε ζηα ρέξηα ελφο αλζξψπνπ ή κηαο νηθνγέλεηαο. Ο ζθξαγηδνθχιηλδξνο 

θαζψο θαη έλα ζθήπηξν (mace head) πνπ βξέζεθε ζην θηίξην απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηε Smith, 

πξνζσπηθά αληηθείκελα θχξνπο ηνπ άξρνληα ηνπ θηηξίνπ (Smith 2008α, 64).  

 

Γχξσ απφ ην θηίξην βξίζθνληαλ εξγαζηήξηα παξαγσγήο ειαηφιαδνπ (ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα 

χπαξμε ειαηφκπινπ κέζα ζην θηίξην, Smith 2008α, 57), θεξακεηθήο θαη θαηεξγαζίαο ηνπ ραιθνχ. 

ε πνιιά απφ ηα αγγεία ραξάρζεθαλ πξηλ απφ ην ςήζηκν ζεκεία ησλ θεξακέσλ, ελψ έλαο πίζνο 

έθεξε επηγξαθή ζηελ ΚΜ γξαθή. Αγγεία κε ζεκεία θεξακέσλ, φπσο απηά πνπ βξέζεθαλ ζηε 

Μέιηζζα, βξέζεθαλ θαη ζην Βοσλάρη, έλα ιφθν πεξίπνπ 2 ρικ πξνο ηα αλαηνιηθά. Οη δχν ζέζεηο 

είραλ νπηηθή επαθή θαη, ζχκθσλα κε ηε Smith (2005, 48), βξίζθνληαλ ππφ θνηλή δηνίθεζε.  

 

Σελ ίδηα επνρή πνπ ηδξχζεθε ν νηθηζκφο ζηε Μέιηζζα, δειαδή ζηε ΜΚΥΗΗΗ, θηίζηεθε ζην 

Βοσλάρη έλα κλεκεηαθφ θηίξην πάλσ ζε έλα ηερλεηφ ιφθν χςνπο 8κ., πνπ απνηεινχζε ηε βάζε 

ηνπ. Δξκελεχζεθε ζαλ έλα απφ ηα θξνχξηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζην θππξηαθφ ηνπίν ζην ηέινο ηεο 

ΜΚΥ θαη εμαθαλίζηεθαλ ζηελ αξρή ηεο ΤΚΥ (Webb 1999, 134) Ζ Al Radi, ζηε δεκνζίεπζε ηνπ 

θηηξίνπ, είρε πξνηείλεη ηαχηηζε κε ηεξφ (Al Radi 1983). Δίλαη πηζαλφ φηη κέζα ζην θηίξην ππήξρε 

ιαηξεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, σζηφζν, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ αθνξνχζαλ πξσηίζησο ηελ απνζήθεπζε 
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πξντφλησλ. Απνηεινχζε επίζεο ζηαζκφ ζηνπο ρεξζαίνπο, δειαδή ελδνλεζησηηθνχο, εκπνξηθνχο 

δξφκνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ. ην θηίξην βξέζεθαλ ζξαχζκαηα απφ απνζεθεπηηθά αγγεία, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη δηαθνζκεκέλνη πίζνη, φπσο απηνί πνπ βξέζεθαλ θαη ζηε Μέιηζζα. Σν 

θηίξην ζην Βοσλάρη εγθαηαιείθζεθε ζηελ ΤΚΥΗΗΑ. χκθσλα κε ηε Smith, ην θηίξην έραζε ηε 

ζεκαζία ηνπ φηαλ ζηε Μέιηζζα θαηαγξάθεθαλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αιιαγέο, πνπ 

ζεκαηνδνηνχληαη κε ηε ρξήζε ηζνδνκηθψλ ιίζσλ ζην κεγάιν θηίξην ηνπ νηθηζκνχ. Ίζσο απηή ηελ 

επνρή ην Βοσλάρη λα αληηθαηαζηάζεθε απφ κηα άιιε ζέζε ηεο ΤΚΥΗΗ, ην Φιακνχδη-Σαπίιοσ, ην 

νπνίν βξίζθεηαη λνηηφηεξα θαη δείρλεη ηελ επηζπκία γηα επηθνηλσλία κε ηηο πεξηνρέο λφηηα ηνπ 

Πεληαδαρηχινπ. Ο νηθηζκφο ζηε Μέιηζζα θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηά κεηά απφ ζεηζκφ πεξίπνπ 

ην 1200 π.Υ. (Smith 2005, 58). 

 

Ζ Mara Horowitz, πνπ αλέιαβε ηε δεκνζίεπζε ηνπ θηηξίνπ ζην Βοσλάρη, ηφληζε φηη είλαη θαζαξά 

ηνπηθήο έκπλεπζεο θαη δείρλεη απνπζία θξαηηθνχ ειέγρνπ ή πεξηθεξεηαθήο πνιηηεηαθήο 

νξγάλσζεο. Μαξηπξεί, έηζη, φηη ε ηνπηθή θνηλσλία ήηαλ απηφλνκε θαη δηεθδηθνχζε ηελ πεξηνρή 

ηδξχνληαο απηφ ην επηβιεηηθφ θηίξην (Horowitz 2007, 2). Γεληθεχνληαο ην ζπκπέξαζκά ηεο 

ζρεηηθά κε ην Βοσλάρη, ε Horowitz ακθηζβήηεζε ηελ χπαξμε πξαγκαηηθήο ηεξαξρίαο νηθηζκψλ 

ζηελ ΤΚΥΗ. Ζ Έγθσκε θαη άιιεο ζέζεηο κε δπλακηθή θέληξνπ, ζα ζηεξίδνληαλ ζε δίθηπα 

απηφλνκσλ ζέζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ κε ηε ζέιεζή ηνπο ή κέζσ εμαλαγθαζκνχ. Με βάζε απηή 

ηελ παξαηήξεζε, κπνξεί θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη ζηελ ΤΚΥΗ νη πεξηθέξεηεο είλαη αθφκε ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε. 

 

Παξφκνηνπ ραξαθηήξα ζα ήηαλ θαη ην νρπξφ θηίξην ζηελ Κνξφβεηα-Νηηοβίθια, ζηε λφηηα αθηή ηεο 

Καξπαζίαο, πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηε ΜΚΥΗΗΗ κέρξη ηελ ΤΚΥΗΗΑ. Καη εθεί βξέζεθαλ κεγάινη 

πίζνη, πνπ καξηπξνχλ φηη ζην θξνχξην απνζεθεχνληαλ πξντφληα. Σν γεγνλφο φηη νη δχν απηέο 

ζέζεηο εγθαηαιείπνληαη ζηελ αξρή ηεο ΤΚΥΗΗΑ πεξηφδνπ καξηπξά, ζχκθσλα κε ηε Horowitz, φηη 

νη θνηλσληθέο δνκέο άιιαμαλ ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε ηειηθά ηα κηθξά πεξηθεξεηαθά θέληξα 

αρξεζηεχζεθαλ θαη επηθξάηεζε πην άκεζνο έιεγρνο απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ζηηο 

δεπηεξεχνπζεο ζέζεηο παξαγσγήο (Horowitz 2008, 82). 

 

Πξνθχπηεη, έηζη, ην εξψηεκα, ζηελ πεξηθέξεηα πνηνπ θέληξνπ ζα αλήθαλ νη ζέζεηο ζην Φιακνχδη 

φηαλ, θαηά ηα θαηλφκελα, πεξηήιζαλ ζε θεληξηθφ έιεγρν. Αθφκε θη αλ δερηνχκε σο ππφζεζε 

εξγαζίαο ηελ χπαξμε ελφο πεξηθεξεηαθνχ θέληξνπ ζηε Λάπεζν, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε 

Έγθσκε, ζηελ νπνία κάιηζηα ην Φιακνχδη είλαη πην θνληά, εηδηθά αλ ιάβνπκε ππφςε ην θπζηθφ 
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πέξαζκα πνπ δηαζρίδεη ηελ νξνζεηξά ηνπ Πεληαδαρηχινπ νδεγψληαο λφηηα πξνο ην Σξίθσκν θαη 

απφ εθεί ζηελ αλαηνιηθή αθηή. 

 

Οη πξψηεο κε ζρεηηθή βεβαηφηεηα ζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ κε ηεξά αλήθνπλ ζηελ 

ΤΚΥΗΗΑ (Webb 1999, 284), ελψ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

ζέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο ηεξά δελ μεπεξλά ηηο 30 (Webb 1999). Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη φιεο βξίζθνληαη ζηε βφξεηα θαη αλαηνιηθή Κχπξν. ηνλ Άγην Ηάθσβν-Γύκκα, ζηε 

ξίδα ηεο Καξπαζίαο, κηα κπζηεξηψδεο θαηαζθεπή, κέζα ζηελ νπνία αλαθαιχθζεθε κηα πήιηλε 

ιεθάλε πνπ κνηάδεη κε ινπηήξα θαη πνιιά ρξπζά θαη αξγπξά θνζκήκαηα θαη ράιθηλα φπια 

αλαγλσξίζηεθε σο ηεξφ ηεο ΤΚΥΗΗΑ (Webb 1999, 29-35). χκθσλα κε ηε Webb ζα κπνξνχζε λα 

ζρεηίδεηαη κε κηα ηαθή, αιιά απηφ δελ κπνξεί λα ειεγρζεί (Webb 1999, 34). Πάλησο, ην γεγνλφο 

φηη δείρλεη λα δεκηνπξγήζεθε θαη λα εγθαηαιείθζεθε ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαζηζηά ηελ 

θαηαζθεπή απηή κνλαδηθή θαη άηππε (Webb 1999, 286). 

 

Σν ηεξφ ζηε Μχξηνπ-Πεγάδες, ζηηο δπηηθέο λφηηεο ππψξεηεο ηνπ Πεληαδαρηχινπ, ήηαλ 

ελζσκαησκέλν ζε έλα νηθηζκφ, πεξίπνπ 6ρικ απφ ηελ αθηή (Du Plat Taylor 1957). Φαίλεηαη φηη 

μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ζηελ ΤΚΥΗΗΑ. Καηά ηελ ΤΚΥΗΗΓ νηθνδνκήζεθε έλα ζχκπιεγκα 

δσκαηίσλ κε κηα αλνηρηή απιή θαη θηίζηεθε έλαο κλεκεηαθφο βαζκηδσηφο βσκφο, πνπ ζα 

μεπεξλνχζε ηα 2κ. ζε χςνο. Ο βσκφο θαίλεηαη φηη ζα είρε επίζηεςε απφ θέξαηα θαζνζηψζεσο 

(Webb 1999, 47). ην πιηθφ πνπ βξέζεθε ζην ηεξφ, ζπκπεξηιακβάλνληαη εηζεγκέλα κπθελατθά 

αγγεία θαη ράιθηλα ελεπίγξαθα αληηθείκελα, θαζψο θαη θαηάινηπα επεμεξγαζίαο ηνπ ραιθνχ.  

 

πσο είδακε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, ε Τούκπα ηοσ Σθούροσ, παξά ην εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλν αξραηνινγηθφ ηεθκήξην, πξνηείλεηαη σο ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο βνξεηναλαηνιηθήο 

αθηήο. Ζ Webb απφ ηελ άιιε, ππνζηήξημε φηη ην ηεξφ ηεο Μχξηνπ-Πεγάδες κε ηα επξήκαηά ηνπ, 

πνπ δείρλνπλ ρξήζε απφ αλψηεξε θνηλσληθή ηάμε θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ νηθηζκφ, καξηπξνχλ φηη 

ε Μχξηνπ-Πεγάδεο είλαη πηζαλφ λα ήηαλ ε ίδηα έλα πξσηνγελέο θέληξν παξά κηα δεπηεξεχνπζα 

ζέζε ζηελ πεξηθέξεηα ελφο άιινπ παξάθηηνπ θέληξνπ (Webb 1999, 287). κσο, ν νηθηζκφο ζηε 

Μχξηνπ-Πεγάδες εληνπίζηεθε κφλν ζε κηθξέο δνθηκαζηηθέο ηνκέο, έηζη δελ κπνξνχκε λα 

εμεηάζνπκε απηή ηελ ππφζεζε ζε κηα πην εθηελή ζεψξεζε ηεο ζέζεο. Δπηπιένλ, νη ηαθέο ζην 

λεθξνηαθείν Μχξηνπ-Σηεθάληα (Hennessy 1964) - αλ θαη δελ πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηνλ νηθηζκφ 

ζηηο Πεγάδες θαζψο βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 4 ρικ ε κηα ζέζε απφ ηελ άιιε - δελ καξηπξνχλ 

θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε.  
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Φάρηες 5: Θέζεης ηες ΥΚΦΙ-ΙΙΓ 
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ηελ Αγία Δηξήλε, ζηε βφξεηα αθηή ηνπ θφιπνπ ηεο Μφξθνπ (Pecorella 1977· Quilici 1990), 

ζπγθεληξψλνληαη ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε ελφο άιινπ ππνςήθηνπ παξάθηηνπ αζηηθνχ θέληξνπ 

ηεο πεξηνρήο. Οη ηαθέο ζηε ζέζε Παιαηόθαζηρο, κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε απηέο ζηε Μφξθνπ-

Τούκπα ηοσ Σθούροσ σο πξνο ηε ζπγθέληξσζε αληηθεηκέλσλ πνιπηειείαο. ηα επξήκαηα, εθηφο 

απφ ηα εηζεγκέλα πνιχηηκα αληηθείκελα, ζπκπεξηιακβάλνληαη έλαο κεγάινο αξηζκφο ράιθηλσλ 

αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη άιισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην ηνπ ραιθνχ, φπσο ιαβίδεο, έλα 

ζξαχζκα ηαιάληνπ, ζξαχζκαηα δπγαξηάο θαη βαξίδηα (Keswani 2004, 122). Απφ ην ηεξφ ηεο ΤΚΥ 

(13
νο

 αηψλαο), πνπ εγθαηαιείθζεθε ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ γηα λα επαλαιεηηνπξγήζεη ζηελ ΚΓΗ πεξίνδν 

δελ είλαη γλσζηά πνιιά ζηνηρεία (Webb 1999, 57). χκθσλα κε ηελ Crewe (2007, 47) ηα 

δεδνκέλα απφ ηελ Αγία Δηξήλε, δείρλνπλ φηη ε ζέζε πξέπεη λα ζεσξείηαη έλα αθφκε πηζαλφ 

πξψηκν παξάθηην θέληξν ηεο πεξηνρήο.  

 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θφιπνπ ηεο Μφξθνπ θαη ησλ βνξεηνδπηηθψλ ραιθνθφξσλ πιαγηψλ 

ηνπ Σξνφδνπο (Πεξηθέξεηα 6, Γεσξγίνπ 2006, 52), έρεη εληνπηζηεί έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

ζέζεσλ. Ζ Ακπειηθνχ-Αιέηρη είλαη ε ζέζε κε ηηο αξραηφηεξεο ελδείμεηο γηα εμφξπμε θαη 

εθθακίλεπζε ραιθνχ ζηελ Κχπξν, απφ ηε ΜΚΥΗ. Ννηηφηεξα, ζην Απιίθη-Καράκαιιος θαίλεηαη 

φηη δηεμάγνληαλ εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ εμφξπμε θαη ηελ πξσηνγελή επεμεξγαζία ηνπ ραιθνχ. 

Τπήξραλ επίζεο εγθαηαζηάζεηο γηα απνζήθεπζε πξντφλησλ (Kling θαη Muhly 2007). ηε 

ζπλέρεηα ηεο δψλεο ησλ δπηηθψλ ιαβψλ ηνπ Σξνφδνπο, ιηγφηεξν απφ 2ρικ λφηηα ηεο 

θνπξηψηηζζαο, ζηα Καηχδαηα αλαζθάθεθε έλα λεθξνηαθείν ηεο ΤΚΥ (Åström 1989β). ηνλ 

ηάθν 11 βξέζεθε κηα πξφρνπο, ζηε ιαβή ηεο νπνίαο ππάξρνπλ εγράξαθηα ηξία ζχκβνια ηεο ΚΜ0 

γξαθήο (Åström 1989β, 15-16). Μαδί κε ηξία ελεπίγξαθα αληηθείκελα απφ ηελ Έγθσκε, ην αγγείν 

απφ ηα Καηχδαηα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα πξσηκφηεξα δείγκαηα ρξήζεο ηεο γξαθήο ζην λεζί.  

 

Ο Knapp θαη ε Keswani ππνζηήξημαλ φηη ε Τούκπα ηοσ Σθούροσ απνηειεί ηε κνλαδηθή ζέζε πνπ 

ζα κπνξνχζε λα ηεζεί επηθεθαιήο ελφο δηθηχνπ νηθηζκψλ ζηελ πεξηθέξεηα απηή (Keswani θαη 

Knapp 2003, 214). πσο είδακε, ππάξρνπλ θαη άιιεο ζέζεηο ππνςήθηα πνιηηεηαθά θέληξα ηεο 

πεξηνρήο, πηζηεχσ, σζηφζν, φηη ε ηνπνγξαθία ησλ εμεηδηθεπκέλσλ νηθηζκψλ δείρλεη φηη νη δξφκνη 

πνπ μεθηλνχλ απφ ηηο βφξεηεο δπηηθέο θαη θεληξηθέο ιάβεο ηνπ Σξνφδνπο ζπγθιίλνπλ ζηελ Τούκπα 

ηοσ Σθούροσ. Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηελ Τούκπα ηοσ Σθούροσ σο έλα εμεηδηθεπκέλν 

βηνκεραληθφ ηεηξάγσλν ζηηο παξπθέο ηνπ (άγλσζηνπ) παξάθηηνπ δηνηθεηηθνχ θέληξνπ ηεο δπηηθήο 

αθηήο, ην νπνίν ζα πεξηιάκβαλε έλα ιηκάλη, ζην θφιπν ηεο Μφξθνπ. Σν θέληξν απηφ, κάιηζηα, 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα βξηζθφηαλ πνιχ θνληά ζην εξξάρε πνηακφ, ν νπνίνο φπσο θαη ν Πεδηαίνο, 

ζα ήηαλ πισηφο ζηελ αξραηφηεηα, πξηλ επηρσζεί ζε κεηαγελέζηεξεο θάζεηο. Μάιηζηα είλαη 
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εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζεη θαλείο φηη ελψ ε Έγθσκε βξίζθεηαη ζε κεγάιε απφζηαζε 

απφ ηηο ραιθνθφξεο πεξηνρέο, ην δηνηθεηηθφ θέληξν απφ ην νπνίν ζα εμαξηψληαλ ε Τούκπα ηοσ 

Σθούροσ βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηα πιεζηέζηεξα ραιθνθφξα ζηξψκαηα ηνπ Σξνφδνπο. 

 

Δπηζηξέθνληαο ζην δίθηπν ησλ νηθηζκψλ ηεο δπηηθήο αθηήο, απφ ην Απιίθη, ηελ Ακπειηθνχ θαη ηα 

Καηχδαηα, ν δξφκνο νδεγνχζε βφξεηα ζηελ Πεληάγηα θαη απφ εθεί, αθνινπζψληαο ηελ 

αθηνγξακκή, ζηνλ θφιπν ηεο Μφξθνπ (Keswani θαη Knapp 2003, 215). ηε ζέζε Πεληάγηα-

Μάληρες έλα λεθξνηαθείν πνπ ηδξχζεθε ζηε ΜΚΥΗΗΗ/ΤΚΥΗ είρε πιεζψξα ράιθηλσλ αληηθεηκέλσλ 

(Keswani 2004, 121). Σελ ίδηα εηθφλα παξνπζηάδεη ην ζχγρξνλν λεθξνηαθείν ζηελ Αγξνθεπηά-

Ατερά Παραδείζη (Karageorghis 1965, 14-138· Wallace 1982), ίζσο ζην δξφκν πνπ ζπλέδεε ηα 

κεηαιιεία ηεο πεξηνρήο ηεο Αγξνθεπηάο θαη ηνπ Μηηζεξνχ, κέζσ ηνπ πνηακνχ ηνπ Αθαθίνπ κε 

ηελ Τούκπα ηοσ Σθούροσ. Έλα ελδηάκεζν δεπηεξνγελέο θέληξν ίζσο λα βξηζθφηαλ ζην Αθάθη. 

Δθεί βξέζεθαλ επηθαλεηαθνί πειεθεηνί ιίζνη (ζέζε Φαιόπεηρα, βι. Hadjisavvas 2000, 387, ζεκ. 

1) θαη ελδείμεηο γηα κεηαιινπξγία (Given θαη Knapp 2003, 268). 

 

Μεηαμχ ησλ ρσξηψλ Μηηζεξφ θαη Πνιηηηθφ έγηλε επηθαλεηαθή επηζθφπεζε θαη αλαζθαθή ζε 

επηιεγκέλνπο ρψξνπο απφ ην πξφγξακκα ηνπ Sydney Cyprus Survey Project (SCSP). ην 

Πνιηηηθφ-Φοράδες αλαζθάθεθε κηα ζέζε εθθακίλεπζεο θαη πξσηνγελνχο επεμεξγαζίαο ηνπ 

ραιθνχ ηεο ΤΚΥΗ. Θέζεηο φπσο απηή πνπ αλαζθάθεθε ζηηο Φοράδες ζα ήηαλ δηάζπαξηεο ζηηο 

ιάβεο ηνπ Σξνφδνπο (Keswani θαη Knapp 2003, 218). ην ελδηάκεζν Πνιηηηθνχ θαη Μηηζεξνχ 

εξεπλήζεθε ε ζέζε Αξεδηνχ-Βούππες, φπνπ βξέζεθαλ ζξαχζκαηα απφ πίζνπο. ηε ζέζε απηή, πνπ 

αλαζθάπηεηαη απφ ην 2005 απφ ηε Louise Steel, απνθαιχθζεθαλ δχν θηίξηα, πνπ ρξνλνινγνχληαη 

ζηνλ 13
ν
 αηψλα. ην έλα απφ απηά (Κηίξην 1) βξέζεθαλ ζθσξίεο ραιθνχ. Άιια επξήκαηα 

ζρεηίδνληαη κε αγξνηηθέο εξγαζίεο, ελψ έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εηζεγκέλσλ πξντφλησλ καξηπξά 

ηηο ζρέζεηο ηεο ζέζεο κε έλα ή πεξηζζφηεξα παξάθηηα θέληξα (Steel θαη Thomas 2008).  

 

Ζ επηζθφπεζε ηνπ SCSP δελ απνθάιπςε ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε νπνηνπδήπνηε ππνςήθηνπ 

δηνηθεηηθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πνιηηηθνχ, δειαδή ελφο πξντζηνξηθνχ πξνθαηφρνπ ηεο 

Σακαζζνχ (Given θαη Knapp 2003, 268). Οη Keswani θαη Knapp ππνζηήξημαλ φηη ε ζχλδεζε ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Πνιηηηθνχ κε ην Αθάθη θαη ηελ Ατερά θαη αθφκα δπηηθφηεξα κε ην πηζαλφ δηνηθεηηθφ 

θέληξν ζηελ Τούκπα ηοσ Σθούροσ ζα ήηαλ δχζθνιε, θαζψο θνξπθνγξακκέο θαη ξέκαηα ρσξίδνπλ 

ηηο ζέζεηο απηέο (Keswani θαη Knapp 2003, 218). Πξαγκαηηθά, κεηαμχ Ατεράς θαη Πνιηηηθνχ 

βξίζθνληαη νη θνξπθνγξακκέο πνπ ρσξίδνπλ ηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Λεπθσζίαο απφ απηή ηεο 
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Μφξθνπ. Οη θνξπθνγξακκέο απηέο ζπλερίδνπλ ζηα βφξεηα κέρξη ην Γεξφιαθθν θαη ηνλ 

Πεληαδάρηπιν (Wallace 1982, 238).  

 

Αθνινπζψληαο ηελ πξφηαζε ηνπ Peltenburg ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηεο Έγθσκεο λα αζθεί 

έιεγρν ζηελ παξαγσγή ραιθνχ θαη ηελ άπνςε ηεο Ηαθψβνπ φηη ηφζν ε Έγθσκε φζν θαη ε 

αιακίλα ζα είραλ δηαρξνληθά πξφζβαζε ζηηο βφξεηεο ραιθνθφξεο πιαγηέο ηνπ Σξνφδνπο κέζσ 

ηεο Σακαζζνχ, πηζηεχσ φηη ην δίθηπν ησλ νηθηζκψλ γχξσ απφ ην Πνιηηηθφ ζπλδένληαλ κε ηελ 

Έγθσκε. Απηφ απνθηά κεγαιχηεξε βαξχηεηα αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ζην Πνιηηηθφ πεγάδεη ν 

Πεδηαίνο, πνπ θαηαιήγεη ζηελ αθηή ηεο Ακκνρψζηνπ, δειαδή ζηελ Έγθσκε. Έλα δίθηπν 

νηθηζκψλ κε αθεηεξία ηηο ζέζεηο ζην Πνιηηηθφ ζα επηθνηλσλνχζε εχθνια κε ηελ Έγθσκε, θαηά 

κήθνο ηνπ πνηακνχ, κε ελδηάκεζνπο θφκβνπο ζηελ πεδηάδα ηεο Μεζανξίαο. 

 

Έλαο ηέηνηνο θφκβνο ζα ήηαλ ε ίληα-Sira Tas, έλαο νρπξσκέλνο νηθηζκφο ζην θέληξν ηεο 

πεδηάδαο ηεο Μεζανξίαο, 15ρικ ζηα δπηηθά ηεο Έγθσκεο (Furumark θαη Adelman 2003) (Δηθ. 

21). Ωζηφζν, νη αλαζθαθέο ζηε ζέζε απηή έδεημαλ φηη νη νηθηζκφο ηδξχζεθε κφιηο ζηελ ΤΚΥΗΗΓ. 

Πάλησο, ζχκθσλα κε ηνλ Καξαγηψξγε, είλαη πηζαλφ λα θηίζηεθε θαη λα νρπξψζεθε κε ζηφρν λα 

πξνζηαηεχεη ηε δηαδξνκή ηνπ ραιθνχ απφ ην Σξφνδνο πξνο ηελ Έγθσκε (1990β, 13). 

 

Μηα ζέζε κε θνκβηθή ζεκαζία ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Έγθσκεο πηζαλφλ λα ήηαλ ε Αζεαίλνπ-

Πακποσιάρη ηες Κοσθοσλλίλας (Δηθ. 22). Φαίλεηαη, κάιηζηα, φηη πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

ΤΚΥΗ (Stratum IV). Ζ ζέζε αλαζθάθεθε ζρεδφλ πιήξσο απφ ηνπο Dothan θαη Ben-Tor (1983). 

ε έλα θηίξην, ζε ζηξψκα πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΚΥΗΗ (Stratum III), βξέζεθαλ πνιιά 

κηθξνγξαθηθά αγγεία, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ εξκελεία ηνπ ρψξνπ σο ηεξνχ (Webb 1999, 28). 

ην ζηξψκα πνπ αλήθεη ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ (Stratum II) ν ρψξνο θαίλεηαη λα αιιάδεη ραξαθηήξα, 

θαζψο εμαθαλίδνληαη ηα επξήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζρεηίδνληαη κε ιαηξεία θαη εκθαλίδνληαη 

επξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απνζήθεπζε πξντφλησλ (πίζνη) θαη κε εξγαζηήξηα ραιθνχ (έδξαλα 

εξγαζίαο, ζθσξίεο) (Dothan θαη Ben-Tor 1983). πλνιηθά ζηα δχν απηά ζηξψκαηα βξέζεθαλ 

πεξηζζφηεξα απφ 300 θηιά κεηαιιηθά απνξξίκκαηα, γεγνλφο πνπ καξηπξεί φηη ε ζέζε βξηζθφηαλ 

ζηελ πνξεία ησλ θαξαβαληψλ, πνπ κεηέθεξαλ ην ραιθφ απφ ην Σξφνδνο πξνο ηελ αλαηνιηθή αθηή 

(Knapp 1997, 57). Βξέζεθε επίζεο ζξαχζκα απφ ελζθξάγηζην πίζν κε παξάζηαζε δψσλ ζε 

θαιπαζκφ (Dothan θαη Ben-Tor 1983, 118-20). 

 

Ο Καξαγηψξγεο ππνζηήξημε φηη ε Αζεαίλνπ βξηζθφηαλ ζην δξφκν απφ ηνλ νπνίν κεηαθεξφηαλ 

ραιθφο ζην Κίηην. Μηα καηηά ζην ράξηε αξθεί γηα λα δεη θαλείο φηη ε Αζεαίλνπ βξίζθεηαη πέξα 
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(βνξεηφηεξα) απφ ηα κεηαιιεία, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα πξνκεζεχνπλ ην Κίηην κε ραιθφ. Αλ 

πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηε δηαδξνκή ηνπ ραιθνχ ζε ζρέζε κε έλα δηνηθεηηθφ θέληξν, είλαη πην 

πηζαλφ απηφ λα είλαη ε Έγθσκε. χκθσλα κε ηε Webb, ε Αζεαίλνπ φπσο θαη ε Καινςίδα-

Κοσθός, ηδξχζεθαλ γηα λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο κηαο εμεηδηθεπκέλεο ιαηξείαο, πνπ ζρεηηδφηαλ 

κε ηελ εμαγσγή, ηελ πξσηνγελή επεμεξγαζία θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ραιθνχ. Καη νη δχν ζέζεηο 

θαηνηθνχληαλ ζηε ΜΚΥΗΗΗ θαη ίζσο λα ήηαλ ελδηάκεζνη ζηαζκνί ζην ζρεδηαζκφ ηεο Έγθσκεο γηα 

πξνκήζεηα ραιθνχ ζηελ αξρή ηεο ΤΚΥ (Webb 1999, 285). 

 

Ζ Αζεαίλνπ βξίζθεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα 5 ηνπ Γεσξγίνπ (Γεσξγίνπ 2006). ηελ πεξηθέξεηα απηή, 

πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί ην θέληξν ηνπ λεζηνχ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ην αλαηνιηθφ ηκήκα ησλ 

αλψηεξσλ θαη θαηψηεξσλ ιαβψλ ηνπ Σξνφδνπο (Γεσξγίνπ 2006, 52), δειαδή ε πην πινχζηα ζε 

ραιθνθφξα θνηηάζκαηα πεξηνρή ηνπ λεζηνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Π-ΜΚΥ θαηαγξάθεηαη 

ζπλερήο αχμεζε ησλ ζέζεσλ ζηελ πεξηθέξεηα, κε κεγάιε ζπγθέληξσζε ζέζεσλ/νηθηζκψλ ζηε 

ραιθνθφξα δψλε. ρεδφλ ηα κηζά απφ ηα θξνχξηα ηεο ΜΚΥΗΗΗ-ΤΚΥΗ βξίζθνληαη ζηελ 

Πεξηθέξεηα 5, φκσο θαλέλα αζηηθφ θέληξν δελ εκθαλίδεηαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ ΤΚΥΗΗΗΑ. Σν 

Ηδάιην, πνπ απνηέιεζε βαζηιηθφ θέληξν ζηελ ΚΑ πεξίνδν, έρεη απνδψζεη ειάρηζηα ηεθκήξηα γηα 

ηελ ΤΚΥΗΗΓ, πνπ δείρλνπλ ηελ χπαξμε ελφο κηθξνχ νηθηζκνχ θαη φρη ελφο αζηηθνχ θέληξνπ. Ζ 

θεληξηθή πεξηθεξεηαθή ζέζε ηεο πεξηνρήο ζα ήηαλ, ζχκθσλα κε ηνπο Webb θαη Frankel, ε 

ζπζηάδα ζέζεσλ ζηνλ Άγηο Σφδόκελο, ζην ζεκείν φπνπ ζπλαληψληαη νη πνηακνί Αιπθφο θαη 

Γηαιηάο. Πάλησο, αθφκα θη αλ νη ζέζεηο απηέο είραλ πεξηθεξεηαθφ θεληξηθφ ξφιν, δελ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία πνπ λα δείρλνπλ φηη είηε ζηελ πεξηνρή απηή είηε ζην Ηδάιην αλαπηχρζεθε έλαο 

πξαγκαηηθφο αζηηθφο νηθηζκφο κε θεληξηθή δηνηθεηηθή αξρή. 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε Πεξηθέξεηα 5 δελ πξέπεη λα απνηεινχζε ζαλ έλα ζχλνιν, ηκήκα κηαο 

κφλν πνιηηείαο. πλίζηαηαη απφ δχν πεξηνρέο, πνπ δηαρσξίδνληαη απφ ηελ αλαηνιηθή πξνέθηαζε 

ησλ νξεηλψλ φγθσλ ηνπ Σξνφδνπο (αλ θαη κηθξνχ ζρεηηθά πςνκέηξνπ). Οη νξεηλνί φγθνη νξίδνπλ 

δχν θχξηεο πδξνινγηθέο δψλεο ηνπ λεζηνχ, ηε δψλε ηεο αλαηνιηθήο Μεζανξίαο ζηα βφξεηα θαη ηε 

δψλε ηεο Λάξλαθαο ζηα λφηηα. Ζ Αζεαίλνπ βξίζθεηαη ζην βφξεην ηκήκα, πνπ νπζηαζηηθά 

εληάζζεηαη ζηελ πεδηάδα ηεο Μεζανξίαο. Νφηηα ηεο Αζεαίλνπ, ζηελ πεξηνρή Λνπξνπηδίλαο-

Λπκπηψλ, βξίζθεηαη ην πέξαζκα πνπ νδεγεί απφ ην βφξεην πξνο ην λφηην ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο 

5. Απφ εθεί μεθηλά κηα άιιε πεδηάδα, ε παξάθηηα πεδηάδα ηεο Λάξλαθαο. Μηα αθφκα «έμνδνο» 

απφ ηελ πεδηάδα ηεο Λάξλαθαο πξνο ην θέληξν ηνπ λεζηνχ θαη ηε Μεζανξία βξηζθφηαλ ζηελ 

Πχια (γη‟απηφ θαη Πύιε), ζηα αλαηνιηθά. 
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Ζ πεδηάδα ηεο Λάξλαθαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξεηλψλ φγθσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 5, ζα ήηαλ 

πηζαλφηαηα ηκήκα ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Υαιά νπιηάλ Σεθθέ αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα (απφ ηελ 

ΤΚΥΗΗΗΑ θαη εμήο) ηνπ Κηηίνπ. χκθσλα κε ην Γεσξγίνπ, ε επηθνηλσλία ησλ δχν απηψλ 

παξάθηησλ ζέζεσλ κε ηηο ραιθνθφξεο πεξηνρέο ζηα βφξεηα ζα γηλφηαλ κέζσ ηνπ πνηακνχ 

Σξέκηζνπ. Θέζεηο ηεο ΤΚΥ θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ ζα ζπλέδεαλ ηα δχν απηά θέληξα κε ηηο 

ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηα ραιθνθφξα ζηξψκαηα. ηα Κιαπδηά έρεη αλεπξεζεί έλαο κεγάινο 

αξηζκφο εηθνληζηηθψλ κπθελατθψλ αγγείσλ (Vermeule θαη Karageorghis 1982 ζπνξαδηθά), 

γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη πηζαλφηαηα ε ζέζε λα ιεηηνπξγνχζε σο έλα δεπηεξνγελέο θέληξν. 

 

Οη Webb θαη Frankel (1994, 20) ζπκθσλνχλ φηη νη ζέζεηο ζηηο αλαηνιηθέο ιάβεο ηνπ Σξνφδνπο 

είραλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεηαθνξά ηνπ ραιθνχ απφ ην Σξφνδνο ζηα αζηηθά θέληξα ηνπ θφιπνπ 

ηεο Λάξλαθαο. Απφ επηθαλεηαθέο έξεπλεο πνπ δηεμήγαγαλ ζηε πεξηνρή, ζπκπεξαίλνπλ φηη ζηνλ 

Αλαιηφληα-Παιηοθιεζηά ιεηηνπξγνχζε έλα εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην παξαγσγήο θαη 

απνζήθεπζεο. Δθεί βξέζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ ρίιηα ζξαχζκαηα πίζσλ, δχν απφ ηα νπνία, πνπ 

αλήθαλ ζην ίδην αγγείν, έθεξαλ απνηχπσζε απφ θπιηλδξηθή ζθξαγίδα κε παξάζηαζε θπλεγηνχ κε 

άξκα (Webb Frankel 1994). Απνδέθηεο ησλ πξντφλησλ πνπ απνζεθεχνληαλ ζηελ Παιηοθιεζηά ζα 

ήηαλ νη θνηλφηεηεο κεηαιισξχρσλ πνπ θαηνηθνχζαλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ Μαζηάηε, ηνπ Λπζξνδφληα 

θαη ηεο ηαο (Webb θαη Frankel 1994, 20). ην Μαζηάηε, θνληά ζηηο πεξηνρέο φπνπ ππνζέηνπκε 

φηη ζα γηλφηαλ εμφξπμε ηνπ ραιθνχ, έρνπλ βξεζεί ράιθηλα εξγαιεία θαη ζξαχζκαηα απφ ηάιαληα 

ραιθνχ (Hadjicosti 1991, 77). 

 

Αλ ην Κίηην θαη ην Υαιά νπιηάλ Σεθθέ ζπλππήξμαλ γηα έλα κηθξφ, έζησ, δηάζηεκα σο 

πεξηθεξεηαθά αζηηθά θέληξα, είλαη πηζαλφ λα είραλ βαζηζηεί πάλσ ζε δηαθνξεηηθά δίθηπα 

νηθηζκψλ, πνπ ζπλέδεαλ ηηο δχν απηέο ζέζεηο κε ραιθνθφξεο πεξηνρέο. Αλ ην δίθηπν πνπ 

πεξηγξάθεθε πην πάλσ εμππεξεηνχζε ην Υαιά νπιηάλ Σεθθέ, πνπ βξίζθεηαη πην θνληά ζηνλ 

πνηακφ Σξέκηζν, είλαη πηζαλφ φηη ην Κίηην ζπλδεφηαλ κε ηε ραιθνθφξα πεξηνρή ησλ Σξνχιισλ. 

πλεπψο, ε χπαξμε ηεο ραιθνθφξαο δψλεο ησλ Σξνχιισλ εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο 7 εμεγεί, ίζσο, 

ηελ χπαξμε δχν αζηηθψλ θέληξσλ ζηελ αθηή ηεο Λάξλαθαο.  

 

Γπζθνιφηεξν λα εμεγεζεί είλαη ε ζπλχπαξμε ζε κηθξή απφζηαζε δχν πεξηθεξεηαθψλ δηνηθεηηθψλ 

θέληξσλ ζηε λφηηα αθηή (Πεξηθέξεηα 8 ηνπ Γεσξγίνπ) ηεο Καιαβαζνχ-Άγηος Γεκήηρηος θαη ηνπ 

Μαξσληνχ-Βούρλες. ηελ έξεπλα νη δχν απηέο ζέζεηο παξνπζηάδνληαη σο θέληξα ηεο θνηιάδαο 

ησλ πνηακψλ ηνπ Βαζηιηθνχ θαη ηνπ Μαξσληνχ αληίζηνηρα. Θεσξείηαη φηη νη δχν ζέζεηο 
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ζπλππήξμαλ σο δηνηθεηηθά θέληξα θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΓ θαη φηη δελ ππήξμε ζε νπνηαδήπνηε θάζε 

πξσηνθαζεδξία ηνπ ελφο έλαληη ηνπ άιινπ (South 1996, 41· 2002, 64). 

 

ηελ επξχηεξε πεξηθέξεηα ηεο θνηιάδαο ηνπ Βαζηιηθνχ, ζηηο φρζεο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ν 

αζηηθφο νηθηζκφο ηνπ 13
νπ

 αηψλα ζηελ Καιαβαζφ, έρνπλ εληνπηζηεί αξθεηέο άιιεο ζέζεηο ηεο 

Όζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, πνπ θαίλεηαη φηη είραλ αγξνηηθφ ραξαθηήξα. Δθηφο απφ απηέο, ην 

Vasilikos Valley Project εληφπηζε θαη ζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε άιιεο εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο. 

ηε αλίδα-Μούηηε ηοσ Αγίοσ Σέρθοσ, πεξίπνπ 12ρικ βνξεηνδπηηθά ηνπ Αγίοσ Γεκεηρίοσ, ζε κηα 

πεξηνρή κε θαιήο πνηφηεηαο πειφ, θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγνχζε έλα εξγαζηήξην παξαγσγήο ηεο 

θεξακεηθήο ηνπ ηχπνπ White Slip (Todd 2000). ηελ πεξηνρή ησλ κεηαιιείσλ ηεο Καιαβαζνχ 

βξέζεθε θεξακεηθή ηεο Όζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, πηζαλφλ απφ νηθηζκφ πνπ εμεηδηθεπφηαλ ζηελ 

εμφξπμε ηνπ ραιθνχ. ηελ αθηή δπηηθά ηνπ Επγίνπ, ζε κηα πεξηνρή πνπ ζα παξείρε αζθαιέο 

αγθπξνβφιην, θαίλεηαη φηη ππήξρε έλαο νηθηζκφο ηεο ΤΚΥ θαη πηζαλφλ έλα κηθξφ ιηκάλη (South 

1996, 40).  

 

ην Μαξψλη-Βούρλες, φπσο είδακε, αλαζθάθεθε έλα κλεκεηαθφ θηίξην κε δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα, 

πνπ απνηειεί θαηά ηα θαηλφκελα ην κνλαδηθφ θηίζκα ζηε ζέζε απηή (Cadogan 1996). Πξνο ηε 

ζάιαζζα, ζηε ζέζε Τζάροσθθας, εληνπίζηεθε νηθηζκφο, πνπ ζεσξείηαη φηη καδί κε ηηο Βνχξλεο 

αλήθαλ ζηελ ίδηα ζπζηάδα ζέζεσλ (Manning θαη De Mita 1997).  

 

Ζ αλαζθαθέαο ηεο ζέζεο Καιαβαζφο-Άγηος Γεκήηρηος Alison South (2002, 66) ππνζηήξημε φηη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νηθηζκψλ ζε ηξεηο ή ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ξφιν θαη ηε 

ζεκαζία ηνπο ζηα ηεξαξρεκέλα δίθηπα ησλ νηθηζκψλ ηεο ΤΚΥ δελ θαίλεηαη λα έρεη ηζρχ ζηε 

λφηηα αθηή. ηηο πεξηνρέο απηέο θαίλεηαη φηη απνπζηάδνπλ ηα δεπηεξεχνληα θέληξα πνπ ζα 

ζπλέδεαλ ηα πξσηνγελή θέληξα ηεο Καιαβαζνχ-Αγίοσ Γεκεηρίοσ θαη ηνπ Μαξσληνχ-Βούρλες κε 

ηνπο κηθξνχο αγξνηηθνχο νηθηζκνχο θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο βηνηερληθήο παξαγσγήο. 

Δμαηηίαο ηνπ φηη νη ζεκαληηθέο ζέζεηο κε αζηηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ βξίζθνληαη ζηελ αθηή αιιά 

ζε κηθξή απφζηαζε απφ απηή θαη, ζπλεπψο, είλαη πην θνληά ζηηο κεηαιινθφξεο πεξηνρέο δελ 

πξνέθπςε ε αλάγθε αλάδεημεο δεπηεξνγελψλ ζέζεσλ (Knapp 2008, 142). 

 

Ζ θνηιάδα ηνπ Κνχξξε πνηακνχ απνηειεί ην θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο 9 ηνπ 

Γεσξγίνπ. ηελ πεξηθέξεηα απηή, ζηελ νπνία ζα είρε θεληξηθφ ξφιν ν νηθηζκφο ζηελ Άιαζζα, ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ νη ραιθνθφξεο πεξηνρέο ζην Μνληάηε, ζηνλ Άγην Μάκα θαη ζηε Γεξάζα 

(Hadjisavvas 1996, 34). ηηο ζέζεηο απηέο βξέζεθαλ ζθσξίεο απφ θαηεξγαζία ηνπ ραιθνχ ζηελ 
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αξραηφηεηα, ελψ ζηελ Σξηκίθιελε, ζηα βφξεηα ηεο Άιαζζαο, ζε έλα απφ ηα παξαθιάδηα ηνπ 

Κνχξξε βξέζεθαλ αθξνθχζηα (Hadjisavvas 1996, 23). Αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή ηνπ Ληκλάηε 

πνηακνχ, ν ραιθφο ζα θαηέβαηλε κέρξη ηελ Άιαζζα θαη απφ εθεί, κέζσ ηνπ Κνχξξε, ην κέηαιιν 

ζα θαηέβαηλε κέρξη ηνλ θφιπν ηεο Δπηζθνπήο.  

 

πσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη δχν απηέο ζέζεηο, ε Άιαζζα θαη ε Δπηζθνπή-

Πακπούια πξνηάζεθαλ απφ ηελ παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία σο δχν αζηηθά θέληξα ηεο ΤΚΥ. Απφ 

ηελ εμέηαζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ηεθκεξίνπ ηεο Δπηζθνπήο-Πακπούιας δελ πξνθχπηνπλ ζηνηρεία 

πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζέζε ιεηηνχξγεζε σο δηνηθεηηθφ θέληξν ή φηη απέθηεζε 

κέρξη ηελ ΤΚΥΗΗΓ αζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δχινγα, ινηπφλ, κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη φηη ε ζέζε 

ζηελ Δπηζθνπή απνηεινχζε έλα δεπηεξνγελέο θέληξν ζηελ πνιηηεία ηεο Άιαζζαο. Σελ ππφζεζε 

απηή εμεηάδνπλ αιιά απνξξίπηνπλ νη Frankel θαη Webb (1994, 316) θαη ε Keswani (1996, 233). 

Σν ελδερφκελν απηφ απνξξίπηεηαη θπξίσο εμαηηίαο ηεο παξαηήξεζεο φηη νη πίζνη κε εκπίεζηε 

δηαθφζκεζε απφ ηελ Δπηζθνπή θαη νη εκπίεζηνη πίζνη απφ ηελ Άιαζζα, δείρλνπλ λα αλήθνπλ ζε 

δχν δηαθνξεηηθά ζρήκαηα πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο θαη φρη απιά ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (απφ 

άπνςε ηεξαξρίαο) εληφο ηνπ ηδίνπ ζρήκαηνο. χκθσλα, κάιηζηα, κε ηε Smith, νη ζθξαγίδεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ Άιαζζα θαη ζηελ Δπηζθνπή δελ είλαη νη ίδηεο, ελψ ε αξραηνινγηθή ηνπο 

ζπλάθεηα θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζθξαγίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο 

πίζνπο ηεο Δπηζθνπήο, δείρλνπλ απνθέληξσζε θαη έιεγρν ησλ απνζεθεπκέλσλ αγαζψλ ζηα ρέξηα 

πνιιψλ αληί ιίγσλ (Smith 1994).  

 

Ωζηφζν, εληειψο πξφζθαηα, ε Smith αλαγλψξηζε γηα πξψηε θνξά ηελ χπαξμε ζθξαγηζκάησλ απφ 

ηνλ ίδην ζθξαγηδνθχιηλδξν, ζε πίζνπο ηνπ 12
νπ

 αηψλα απφ ηελ Άιαζζα-Παιηοηαβέρλα θαη ηελ 

Δπηζθνπή-Πακπούια· είλαη ε πξψηε θνξά πνπ αλαγλσξίδεηαη ζθξάγηζκα απφ ηνλ ίδην 

ζθξαγηδνθχιηλδξν ζε δχν δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζηελ Κχπξν (Smith 2007, 349). Σν ηεθκήξην απηφ 

δείρλεη ηε ζηελή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ζέζεσλ. Ωζηφζν, απηή ε παξαηήξεζε αθνξά ζηηο 

ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ηνπ 12
νπ

 αηψλα, επνρή θαηά ηελ νπνία ηα κλεκεηαθά θηίξηα ηεο Άιαζζαο 

εγθαηαιείπνληαη θαη ε ζέζε ράλεη ηελ πξσηνγελή ηεο ζεκαζία. Πάλησο, αλ απνδερηνχκε φηη ε 

ζηελή ζρέζε απνηειεί ζπλέρεηα απφ ηελ ΤΚΥΗΗΓ, ηφηε ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ζηελ 

ΤΚΥΗΗΓ ε Δπηζθνπή απνηεινχζε ζέζε εμαξηψκελε απφ ηελ Άιαζζα θαη φρη ην αληίζηξνθν. ε 

κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα ήηαλ παξάδνμν ην γεγνλφο φηη ην πξσηεχνλ θέληξν βξίζθεηαη καθξηά 

απφ ηελ αθηή θαη ην δεπηεξεχνλ πνιχ θνληά ζηε ζάιαζζα. Απηφ βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε 

ην παξαδνζηαθφ κνληέιν ηεο πνιηηεηαθήο ηνπνγξαθίαο ηεο ΤΚΥ, πνπ ζέιεη ηα αζηηθά δηνηθεηηθά 

Άν
να

 Σα
τρ
άκ
η



5. Ο Πξψηνο Οξίδνληαο Πνιηηεηαθήο Οξγάλσζεο (ΤΚΥΗ-ΤΚΥΗΗΗΑ) 

 
129 

θέληξα λα είλαη παξάθηηα, φπσο ε Έγθσκε θαη ην Υαιά νπιηάλ Σεθθέ ή έζησ ζε κηθξή 

απφζηαζε απφ ηελ αθηή, φπσο ε Καιαβαζφο-Άγηος Γεκήηρηος θαη ην Μαξψλη-Βούρλες.  

 

Ζ ηνπνγξαθία ησλ ζέζεσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Παιαηπάθνπ θαηά ηελ 3
ε
 θαη 2

ε
 ρηιηεηία π.Υ. 

απνηέιεζε ην ζέκα ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ηνπ Άζνπ Αγαπίνπ (2010). Ο Αγαπίνπ 

ρξεζηκνπνίεζε πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ (GIS) γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ ζέζεσλ, κε 

ζηφρν ηελ πξνζέγγηζε ηεο πνξείαο πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε ζηελ πεξηνρή. ξηζε σο πεξηνρή 

κειέηεο ηεο εξγαζίαο ηνπ ηελ θχξηα πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Πάθνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο έηζη, 

καδί κε ηελ Πεξηθέξεηα 10 θαη κέξνο ηεο Πεξηθέξεηαο 11 ηνπ Γεσξγίνπ.  

 

Πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο ζέζεηο πνπ απνηχπσζε ζηνπο ράξηεο ηνπ GIS, βξίζθνληαη θαηά κήθνο 

ηνπ Γηαξίδνπ, θαηαδεηθλχνληαο ην ππθλφ δίθηπν νηθηζκψλ πνπ ζπλέδεε ηελ Παιαίπαθν - απφ ηελ 

ίδξπζή ηεο ζηε ΜΚΥΗΗΗ - ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ, κε ηα ραιθνθφξα θνηηάζκαηα ζηηο 

εκηνξεηλέο λφηηεο πεξηνρέο ηνπ Σξνφδνπο (Αγαπίνπ 2010, 37). Δίλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ε 

παξαηήξεζή ηνπ φηη ππάξρεη ζπγθέληξσζε ζέζεσλ ζηε ζηελή πεδηάδα κεηαμχ ηεο αθηήο θαη κηαο 

δψλεο ραιθνχρσλ θνηηαζκάησλ, ζηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ ηεο Έδνπζαο (Αγαπίνπ 2010, 38). 

ηηο εθβνιέο ηεο Έδνπζαο, ζηε Γεξνζθήπνπ, είλαη πηζαλφ λα ηδξχζεθε θαηά ηε ΜΚΥΗΗΗ-ΤΚΥΗΑ 

κηα δεχηεξε (καδί κε ηα Κνχθιηα) παξάθηηα ζέζε. Ζ πηζαλή πξψηκε ζέζε ζηε Γεξνζθήπνπ 

εληνπίζηεθε κφλν απφ ηελ επηθαλεηαθή έξεπλα ηεο θαλαδηθήο απνζηνιήο θαη επνκέλσο ε 

ρξνλνιφγεζή ηεο δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη βέβαηε (βι. Γεσξγίνπ 2006, 385). Πάλησο, ζηε ζέζε 

Γεξνζθήπνπ-Αζπρογηά, αλαζθάθεθαλ ηξεηο ηάθνη ηεο ΤΚΥΗΗΒ-ΗΗΗΑ, πνπ πεξηείραλ κεγάιν 

αξηζκφ αληηθεηκέλσλ απφ ραιθφ, ρξπζά θνζκήκαηα, αληηθείκελα απφ ειεθαληφδνλην, ζθξαγίδεο 

θαη εηζεγκέλε θεξακεηθή (Nicolaou 1983· Μηραειίδεο 2008, 34-5). ηελ ίδηα ζέζε βξέζεθαλ θαη 

ζεκέιηα νηθηψλ θαη φζηξαθα κεγάισλ απνζεθεπηηθψλ αγγείσλ, πνπ δείρλνπλ ζπλχπαξμε νηθηζκνχ 

θαη ηάθσλ (Μηραειίδεο 2008, 32). Μέζα ζην δίθηπν νηθηζκψλ ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Παιαηπάθνπ, 

ε Γεξνζθήπνπ είλαη πηζαλφ λα είρε αλαδεηρζεί κέρξη ην ηέινο ηεο ΤΚΥ ζε έλα δεπηεξεχνλ θέληξν. 

Ζ πεξηνρή ζα απνθηήζεη πξσηεχνπζα ζεκαζία κφλν ζην ηέινο ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ, φηαλ ν 

ηειεπηαίνο βαζηιηάο ηεο Πάθνπ ζα κεηαθέξεη ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ βαζηιείνπ ηνπ ζηα 

βνξεηνδπηηθά, ζηελ αθηή βφξεηα ηνπ πνηακνχ ηεο Έδνπζαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ζ ΤΚΥΗΗΗΑ 

 

ε κεζνγεηαθφ επίπεδν, ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ 13
νπ

 θαη ε αξρή ηνπ 12
νπ

 αηψλα απνηεινχλ 

πεξίνδν βαζηάο θξίζεο (βι. Μέξνο Σξίην, Κεθάιαην 2). Ζ θαηάξξεπζε ησλ απηνθξαηνξηψλ ηεο 

Αλαηνιήο θαη ησλ κπθελατθψλ θέληξσλ ζην Αηγαίν θαη ε θαηαζηξνθή θαη εγθαηάιεηςε ηεο 

Οπγθαξίη απνηέιεζαλ ην απνθνξχθσκα ησλ ηαξαρψλ πνπ έπιεμαλ ηε Μεζφγεην ηελ πεξίνδν 

απηή. πλέπεηα απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ ήηαλ ε απνδηνξγάλσζε ηνπ «παγθνζκηνπνηεκέλνπ» 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ αξζξσλφηαλ κέζα απφ ηα ζχλζεηα δίθηπα παξαγσγήο θαη 

αληαιιαγήο ζην Αηγαίν θαη ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην. ηελ Κχπξν ε πεξίνδνο ηεο θξίζεο 

αληηζηνηρεί κε ην ηέινο ηεο ΤΚΥΗΗΓ θαη ηελ αξρή ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ. 

 

1. Σα τρόνια ηης Μεζογειακής κρίζης: η μεηάβαζη από ηην ΤΚΥΗΗΓ ζηην ΤΚΥΗΗΗΑ 

 

Σν ηέινο ηεο ΤΚΥΗΗΓ θαη ε αξρή ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ ζεκαδεχνληαη απφ κηα ζεηξά απφ θαηλφκελα, πνπ 

δείρλνπλ φηη ε κεζνγεηαθή θξίζε είρε απφερν θαη ζην λεζί. ηελ Έγθσκε, ε Φάζε IIB (ΤΚΥΗΗΓ) 

θιείλεη κε θαηαζηξνθέο πνπ, ζηηο πεξηνρέο πνπ αλέζθαςε ν Γίθαηνο, επεξέαζαλ ην ηείρνο πνπ 

κφιηο είρε αλεγεξζεί, θαζψο θαη ηα δχν κλεκεηαθά θηίξηα. Ο Γίθαηνο ρξνλνιφγεζε ηα γεγνλφηα 

πνπ νδήγεζαλ ζηηο θαηαζηξνθέο ζην 1230 π.Υ., παξαηεξψληαο φηη ζε απηή ηε θάζε ζηελ 

Έγθσκε δελ είρε αθφκε εκθαληζηεί θεξακεηθή ηεο ΤΔΗΗΗΓ πεξηφδνπ, ελψ δηαθηλνχληαλ πνζφηεηεο 

θεξακεηθήο ηεο ΤΔΗΗΗΒ. χκθσλα κε ην Γίθαην, θαηαζηξνθή πνπ παξαηεξείηαη ζηε ίληα είλαη 

ζχγρξνλε. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ζην ηέινο ηεο Φάζεο IIB, θιείλνληαη νξηζηηθά θαη δελ 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη νη ζαιακνεηδείο ηάθνη ηεο Πεξηνρήο Η. Ο Γίθαηνο ππέζεζε φηη ην 

θαηλφκελν απηφ πξέπεη λα ήηαλ γεληθεπκέλν θαη λα αθνξνχζε νιφθιεξε ηελ πφιε (Dikaios 1969-

71, 514).  

 

Αλνηθνδφκεζε θαηαγξάθεηαη ζχληνκα, κε λέν ραξαθηεξηζηηθφ ηελ επξεία ρξήζε πειεθεηήο 

ηνηρνδνκίαο. χκθσλα κε ην Γίθαην, λένη θάηνηθνη κε πξνέιεπζε ην κπθελατθφ θφζκν, πνπ 

θαηέξξεε απφ ζχγρξνλα θχκαηα θαηαζηξνθήο, εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πφιε, θέξλνληαο καδί ηελ 

θεξακεηθή ηνπο, ηεο θαηεγνξίαο ΤΔΗΗΗΓ (MycIIIC:1b) (Dikaios 1969-71, 514). 

 

Καηά ηελ επφκελε Φάζε, Level ΗΗΗΑ (ηέινο ηεο ΤΚΥΗΗΓ θαη αξρή ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ) ζηελ Πεξηνρή Η 

θηίδεηαη έλα λέν, κεγάιν θηίξην, ζην νπνίν ν Γίθαηνο αλαγλψξηζε σο θεληξηθφ ππξήλα κηα 

πηέξπγα, ε νπνία ζπκίδεη ζηελ θάηνςε θαη ζηελ χπαξμε εζηίαο ηα κπθελατθά κέγαξα. ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεγάινη πειεθεηνί ιίζνη. Οη αλνηρηνί ρψξνη πιένλ 
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νξγαλψλνληαη ζε δξφκνπο, πνπ ηέκλνληαη θάζεηα (Dikaios 1969-71, 515-6). Σα λέα απηά ζηνηρεία 

ζπλαληψληαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ νηθηζκνχ, δεκηνπξγψληαο γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία 

ηεο πφιεο κηα εηθφλα «θαλνληθφηεηαο θαη κλεκεηαθφηεηαο πνπ δελ είρε επηηεπρζεί θαηά ηηο 

πξνεγνχκελεο θάζεηο» (Dikaios 1969-71, 516). 

 

ηελ Πεξηνρή ΗΗΗ ην θαηεζηξακκέλν θηίξην ηεο θάζεο ΗΗΒ αλαθαηαζθεπάδεηαη κε πνιιέο αιιαγέο. 

Ζ ζεκαληηθή αιιαγή ζε απηή ηελ πεξηνρή είλαη ην γεγνλφο φηη πιένλ ην θηίξην απηφ δελ είλαη 

απηφλνκν κε αλνηρηνχο ρψξνπο, φπσο ζπλέβαηλε ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο, αιιά ελζσκαηψλεηαη 

ζε έλα νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν πνπ πξνεθηείλεηαη πξνο ηα δπηηθά, πάληα λφηηα ηεο γξακκήο ηνπ 

ηείρνπο (Dikaios 1969-71, 516). Σν ηείρνο ζε απηή ηελ πεξηνρή εληζρχεηαη, θαζψο ην πάρνο ηνπ 

δηπιαζηάδεηαη (Dikaios 1969-71, 517). 

 

Γχν ιαθθνεηδείο ηάθνη γηα αηνκηθέο ηαθέο αλαθαιχθζεθαλ ζηελ Πεξηνρή Η. ρνιηάδνληαο ην 

γεγνλφο φηη πνιχ ιίγνη ηάθνη ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ βξέζεθαλ ζηελ Έγθσκε, ν Γίθαηνο πξφηεηλε φηη είλαη 

πηζαλφλ κηα πεξηνρή εληφο ή εθηφο ηνπ ηείρνπο λα ρξεζηκνπνηείην σο λεθξνηαθείν ζε απηή ηε 

θάζε (Dikaios 1969-71, 518). 

 

Ζ θάζε ΗΗΗΑ ηνπ Γίθαηνπ ηειεηψλεη θαη πάιη κε θαηαζηξνθέο, κε ζπλέπεηεο ηελ πιήξε 

θαηαζηξνθή ηνπ Πειεθεηνχ θηηξίνπ ζηελ Πεξηνρή Η θαη κεγάιεο αιιαγέο ζηελ Πεξηνρή ΗΗΗ. Καη νη 

δχν θαηαζηξνθέο πνπ νξηνζεηνχλ ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο θάζεο ΗΗΗΑ, απνδφζεθαλ απφ ην 

Γίθαην ζε νκάδεο επηηηζέκελσλ, ηνπο νπνίνπο ηαχηηζε κε ηνπο ιεγφκελνπο «Λανχο ηεο 

Θάιαζζαο» (Dikaios 1969-71, 522-3). 

 

ηνλ νηθηζκφ ζηε ίληα-Sira Tas ζηάρηε ζθξάγηζε ηα ζηξψκαηα ηεο ΤΚΥΗΗΓ. Έλαο ζεζαπξφο 

ράιθηλσλ αληηθεηκέλσλ θαίλεηαη φηη είρε ζαθηεί πξηλ απφ απηή ηελ θαηαζηξνθή (Karageorghis 

1990β, 12). πσο θαη ε Έγθσκε, μαλαθηίζηεθε ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ (Period II) θαη ε θάζε απηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε ηεο θεξακεηθήο ηνπ ηχπνπ Mycenaean ΗΗΗC:1b ηεο ΤΔΗΗΗΓ 

(Kling 1989, 34-35). Ζ πεξίνδνο ΗΗ ηειεηψλεη κε θαηαζηξνθή θαη ε ζπλέρεηά ηεο, ε πεξίνδνο ΗΗΗ 

ηειεηψλεη θαη απηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 12
νπ

 αηψλα. Πάλησο, είλαη ζεκαληηθφ φηη παξά ηηο 

θαηαζηξνθέο, νη δχν απηέο ζέζεηο δελ εγθαηαιείθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνγεηαθήο 

θξίζεο. Δηδηθφηεξα ε Έγθσκε, ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί σο αζηηθφ θέληξν κέρξη ην ηέινο ηνπ 12
νπ

 

αηψλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 12
νπ

 αηψλα ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί ε ζέζε ζηελ Αζεαίλνπ-

Πακποσιάρη ηες Κοσθοσλλίλας. Φαίλεηαη κάιηζηα φηη ν ρψξνο, πνπ είρε ιαηξεπηηθφ ραξαθηήξα 
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θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΓ, κεηαηξέπεηαη ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε απνζεθεπηηθέο δπλαηφηεηεο 

(Dothan θαη Ben-Tor 1983, 140· βι. επίζεο Webb 1999, 21-29). 

 

Ωζηφζν, ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο εγθαηαιείπνληαη πνιιέο άιιεο ζέζεηο, ηφζν πξσηνγελνχο φζν θαη 

δεπηεξνγελνχο ζεκαζίαο. ε θακηά πεξίπησζε δελ πξνθχπηεη απφ ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε εγθαηάιεηςε νθείιεηαη ζε καδηθή θαη εζθεκκέλε θαηαζηξνθή (Iacovou ππφ 

δεκνζίεπζε (β)). Ο αζηηθφο νηθηζκφο ζηελ Καιαβαζφ-Άγηος Γεκήηρηος εγθαηαιείπεηαη ζην ηέινο 

ηεο ΤΚΥΗΗΓ. Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε εγθαηάιεηςε έγηλε βίαηα ή βηαζηηθά. Ππξθαγηά πνπ 

μέζπαζε ζε κέξνο ηνπ Κηηξίνπ Υ, πηζαλφλ λα είλαη ηπραία θαη λα νθείιεηαη ζηελ εγθαηάιεηςή ηνπ 

(South 1984, 14· 1989, 322-323). Με ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα θαίλεηαη φηη νιφθιεξε ε θνηιάδα 

ηνπ Βαζηιηθνχ πνηακνχ παξακέλεη αθαηνίθεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ (South 1984, 17· 

Todd θαη South 1992, 203). Σν δηνηθεηηθφ θέληξν ζην Μαξψλη-Βούρλες εγθαηαιείπεηαη θαη απηφ 

πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα (Cadogan 1989, 49), ίζσο ιίγν λσξίηεξα απφ ηνλ Άγηο Γεκήηρηο 

(South 2002, 65). ηελ Άιαζζα-Παιηοηαβέρλα, ην πειεθεηφ Κηίξην ΗΗ δείρλεη λα εγθαηαιείπεηαη 

ζην ηέινο ηεο ΤΚΥΗΗΓ. Σα δάπεδα θαη νη ηνίρνη θαιχθζεθαλ κε έλα ζηξψκα ρψκαηνο. Tν 

θαηλφκελν παξαηεξείηαη έληνλα θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Μφξθνπ. Πξηλ ην ηέινο ηεο ΤΚΥΗΗΓ 

εγθαηαιείπνληαη ε Τούκπα ηοσ Σθούροσ (βι. Iacovou 1994, 151), ε Μχξηνπ-Πεγάδες θαη 

Σηεθάληα (Webb 1999, 51-51) θαη ε Αγία Δηξήλε (Gjerstad et al. 1935, 671).  

 

Ζ εγθαηάιεηςε ησλ ζέζεσλ απηψλ απνδίδεηαη ζε νηθνλνκηθή απνηπρία εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ πνπ 

είρε ππνζηεί ην ζχζηεκα ηνπ αληαιιαθηηθνχ εκπνξίνπ κεηά ηε κεζνγεηαθή θξίζε. Δηδηθά ε 

εγθαηάιεηςε ηεο Οπγθαξίη, ελφο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δηακεηαθνκηζηηθνχο ζηαζκνχο ησλ 

εκπνξηθψλ δηθηχσλ ηνπ 13
νπ

 αηψλα (θαη ηεο δηαθίλεζεο ηνπ ραιθνχ θαη ηνπ θαζζίηεξνπ), ζα 

επεξέαζε ηε δηαθίλεζε ησλ θππξηαθψλ πξντφλησλ ζηελ ελδνρψξα ηεο Αλαηνιήο (Bell 2006, 101) 

θαη, θπξίσο, ζα νδήγεζε ζηε κείσζε ηεο δήηεζεο ηνπ θππξηαθνχ ραιθνχ. Έηζη, ην πην δπλαηφ θαη 

επνκέλσο νξαηφ απνηέιεζκα ηεο κεζνγεηαθήο θξίζεο ζηελ Κχπξν είλαη ε απνηπρία νξηζκέλσλ 

απφ ηηο θππξηαθέο πνιηηείεο λα επηβηψζνπλ.  

 

Γχν ζέζεηο κφλν θαίλεηαη φηη ηδξχνληαη θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΓ. Καη νη δχν εληνπίζηεθαλ θαη 

αλαζθάθεθαλ αξρηθά απφ ηνλ Γίθαην αιιά ε αλαζθαθή ηνπο ζπλερίζηεθε απφ ηνλ Καξαγηψξγε. 

Ζ πξψηε βξίζθεηαη ζε έλα άλπδξν θαη θπζηθά νρπξφ νξνπέδην, ζηε ζέζε Κοθθηλόθρεκος ζηελ 

Πχια (Δηθ. 23). Ηδξχζεθε γχξσ ζην 1230 θαη εγθαηαιείθζεθε γχξσ ζην 1190, νπφηε είλαη έλαο 

εμαηξεηηθά βξαρχβηνο νηθηζκφο. Ζ εγθαηάιεηςε ζα έγηλε βηαζηηθά, θαζψο βξέζεθαλ πνιιά 

αληηθείκελα θαη ζεζαπξνί ρξπζψλ, αξγπξψλ θαη ράιθηλσλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία νη θάηνηθνί ηνπ 
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ζα είραλ θξχςεη ψζηε λα ηα βξνπλ φηαλ ζα επέζηξεθαλ. Μεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ άθεζαλ 

πίζσ είλαη θαη δχν ηάιαληα αξγχξνπ (Karageorghis θαη Demas 1984, 60-65). 

 

ηε κηθξή ρεξζφλεζν ζηε ζέζε Μάα-Παιαηόθαζηρο βξίζθεηαη ν δεχηεξνο νηθηζκφο πνπ ηδξχζεθε 

ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα (Δηθ. 24). πσο θαη ε Πχια-Κοθθηλόθρεκος, ζχκθσλα κε ηνλ 

αλαζθαθέα, δελ πξέπεη λα ιεηηνχξγεζε γηα πεξηζζφηεξν απφ 50 ρξφληα (Karageorghis 1990β, 26). 

ηε ρεξζφλεζν, απφ ηελ πιεπξά πνπ ζπλδεφηαλ κε ηελ μεξά, είρε θηηζηεί έλα θπθιψπεην ηείρνο, 

πνπ πξνζηάηεπε, έηζη, ηνλ νηθηζκφ απφ ηα βφξεηα. Έλα απφ ηα θηίξηα ηνπ νηθηζκνχ ήηαλ θηηζκέλν 

κε πειεθεηνχο ιίζνπο. Αλαγλσξίζηεθαλ δχν νηθνδνκηθέο θάζεηο. Ζ αξραηφηεξε (Γάπεδν ΗΗ) 

ηέιεησζε κε θαηαζηξνθή ζην ηέινο ηεο ΤΚΥΗΗΓ. Καηά ηε δεχηεξε θάζε (Γάπεδν Η) ν νηθηζκφο 

μαλαθηίζηεθε αιιά εγθαηαιείθζεθε ιίγν αξγφηεξα θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΗΑ (Karageorghis θαη Demas 

1988). Δίλαη αμηνζεκείσην φηη θακηά ηαθή δελ βξέζεθε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν απηέο ζέζεηο. 

Απηφ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ηάθσλ ζε νξγαλσκέλα λεθξνηαθεία εθηφο ησλ νηθηζκψλ (Iacovou 

ππφ δεκνζίεπζε (β)). 

 

Ζ εξκελεία πνπ πξφηεηλε ν αλαζθαθέαο γηα ηνπο δχν νηθηζκνχο είλαη φηη θηίζηεθαλ απφ μέλνπο 

θαη φρη ληφπηνπο πιεζπζκνχο. χκθσλα κε ηνλ Καξαγηψξγε, πξφζθπγεο απφ ην Αηγαίν 

θαηέθπγαλ κεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ κπθελατθψλ αζηηθψλ θέληξσλ ζηελ Κχπξν θαη έθηηζαλ ηηο 

δχν απηέο νρπξέο θαη παξάθηηεο ζέζεηο, πξηλ εηζρσξήζνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ. Απηφ, 

ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Καξαγηψξγε, ηεθκαίξεηαη απφ ηηο κεγάιεο πνζφηεηεο κηλσηθήο θαη 

κπθελατθήο θεξακεηθήο πνπ βξέζεθαλ θαη ζηηο δχν ζέζεηο, αιιά θαη απφ άιια ζηνηρεία πνπ 

αλήθνπλ ζηελ πνιηηηζκηθή παξάδνζε ηνπ Αηγαίνπ, φπσο θέξαηα θαζνζηψζεσο, ινπηήξεο θαη 

θεληξηθέο εζηίεο. ηε Μάα-Παιαηόθαζηρο βξέζεθαλ επίζεο αγγεία ηνπ Υεηξνπνίεηνπ Έληξηπηνπ 

(ή Βαξβαξηθνχ ξπζκνχ), ηχπνπ πνπ εκθαλίζηεθε ζην Αηγαίν ην 13
ν
 αηψλα. Ο Καξαγηψξγεο 

ππνζηήξημε, επίζεο, φηη νη δχν απηνί νηθηζκνί παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε ζχγρξνλνπο 

νρπξσκέλνπο νηθηζκνχο ζην Αηγαίν, φπσο ηηο Κνπθνπλαξηέο ηεο Πάξνπ θαη ηελ Καζηξνθεθάια 

ζηελ Κξήηε (Karageorghis 2001). 

 

2. Οι πολιηείες ηης ΤΚΥΗΗΗΑ 

 

Σα αζηηθά θέληξα κεηψλνληαη δξακαηηθά ζηε δηάξθεηα ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ. Ωζηφζν, ε πνιηηεηαθή 

ηνπνγξαθία ηνπ 12
νπ

 αηψλα παξνπζηάδεη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζπλέρεηαο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγεζείζα ΤΚΥΗΗΓ. Ζ ζπλέρεηα ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη νη ζέζεηο πνπ εκθαλίδνπλ αζηηθέο 
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θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο, αλ θαη κεησκέλεο, δελ είλαη άιιεο απφ απηέο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ 

θαη‟απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ ΤΚΥΗΗ. 

 

 

 

 

Άιαζζα 

 

ηελ Άιαζζα-Παιηοηαβέρλα, έλα κέξνο κφλν ηνπ Κηηξίνπ II επαλαρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

ΤΚΥΗΗΗΑ. ε απηή ηε θάζε θαηαγξάθνληαη επηδηνξζψζεηο ζηνπο πειεθεηνχο ηνίρνπο κε 

αζβεζηνθνλίακα θαη πειφπιηλζνπο. Οξηζκέλνη εζσηεξηθνί ρψξνη δηαηξέζεθαλ ζε κηθξφηεξνπο 

(Hadjisavvas 2000, 393). ην δσκάηην ηνπ ινπηξνχ βξέζεθε έλαο πήιηλνο ινπηήξαο, ελψ ζην 

κεγαιχηεξν δσκάηην ππήξρε εζηία. Σα ζηνηρεία απηά αλήθνπλ ζηελ χζηαηε θάζε ηνπ θηηξίνπ, πνπ 

ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ (Καξαγηψξγεο 2002α, 95).  

 

Σν ζηξψκα ηνπ νηθηζκνχ πνπ αλαζθάθεθε ζηε ζέζε Πάλφ Μαληειάρες, αλήθεη ζηελ ηειεπηαία 

θάζε ηνπ νηθηζκνχ θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΗΑ. Σνκέο πνπ δηαλνίρηεθαλ ζε νξηζκέλα ζεκεία δελ έδεημαλ 

θαλέλα ίρλνο θαηαζηξνθψλ κεηαμχ ηεο ΤΚΥΗΗΓ θαη ηεο ΗΗΗΑ. Φαίλεηαη φηη νη νηθίεο ήηαλ 

Φάρηες 6: Θέζεης ηες ΥΚΦΙΙΙΑ 
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νξγαλσκέλεο ζε ηεηξάγσλα (Hadjisavvas 1996, 25). Βξέζεθε κεγάινο αξηζκφο απφ ηξηβεία θαη 

ηξηπηήξεο, αιιά θαη θπζεηήξεο θαη ζθσξίεο (Hadjisavvas 1996, 25). O Υαηδεζάββαο ηαχηηζε 

ηξεηο ρψξνπο εληφο ηνπ νηθηζκνχ κε ηεξά. ε απηνχο ηνπο ρψξνπο βξέζεθαλ ζπγθεληξσκέλα 

πήιηλα εηδψιηα ηαχξσλ θαη ζε έλαλ απφ απηνχο καδί κε έλα κηθξνγξαθηθφ ηάιαλην ραιθνχ ζε 

ζρήκα δνξάο ηαχξνπ (Hadjisavvas 1996, 25· Webb 1999, 122-25). Απφ ηνπο νθηψ ηάθνπο πνπ 

βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ νηθηψλ, ηξεηο αλήθνπλ ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ θαη ζε απηνχο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν 

πινπζηφηεξνο εμ απηψλ, ν Σάθνο 3 (Hadjisavvas 1991, 173). 

 

Ο νηθηζκφο θαη ηα πειεθεηά θηίξηα ζηελ Άιαζζα εγθαηαιείπνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ΤΚΥΗΗΗΑ. Έλαο ζεζαπξφο απφ ράιθηλα φπια πνπ βξέζεθε θξπκκέλνο ζην θπζηθφ βξάρν ζηνλ 

νηθηζκφ ζηνλ Πάλφ Μαληειάρε καξηπξά, ζχκθσλα κε ηνλ αλαζθαθέα, φηη ε εγθαηάιεηςε έγηλε 

βηαζηηθά (Hadjisavvas 1994, 112-3).  

 

Δπηζθοπή-Πακπούια 

 

Ο ηεηρηζκέλνο νηθηζκφο ζηελ Δπηζθνπή-Πακπούια παξνπζηάδεη ζπλέρεηα ρξήζεο απφ ηελ ΤΚΥΗΗΓ 

ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ. Τπάξρνπλ ελδείμεηο γηα κεγάιεο θιίκαθαο αλαδηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ζηελ 

ΤΚΥΗΗΗΑ, γεγνλφο πνπ απάιεηςε ζε πνιιά ζεκεία ηα ζηξψκαηα ηεο ΤΚΥΗΗΓ (Benson 1972, 5· 

Weinberg 1983, 5). Γηα ην ιφγν απηφ, ε ηειεπηαία θάζε ηνπ νηθηζκνχ, πνπ αλήθεη ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ, 

είλαη θαη ε θαιχηεξα γλσζηή. Πάλησο ε αλνηθνδφκεζε απηήο ηεο πεξηφδνπ δελ θαίλεηαη λα 

ζρεηίδεηαη κε βίαηε θαηαζηξνθή ηνπ νηθηζκνχ. Οη ηαθέο ζπλερίδνληαη ζηνπο ζαιακνεηδείο ηάθνπο 

πνπ ήηαλ ήδε αλνηγκέλνη (Kling 1989, 19-23) θαη κφλν ν Σάθνο 14 (άγλσζηεο κνξθήο, ίζσο 

ζαιακνεηδήο) θαίλεηαη λα αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ (Benson 1972, 7). Ζ επαλεμέηαζε 

ηεο θεξακεηθήο απφ ηνλ νηθηζκφ επηβεβαίσζε φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα λεφηεξν απφ ηελ ΤΚΥΗΗΗΑ 

(Kling 1989, 17-19). 

 

ε φ,ηη αθνξά ζηηο ηαθέο πνπ αλέζθαςε ε απνζηνιή ηνπ Pennsylvania University Museum, ν 

Benson ρξνλνιφγεζε νξηζκέλεο απφ απηέο ζηελ ΤΚΥΗΗΗΒ. Φαίλεηαη, σζηφζν, φηη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλε αμηνιφγεζε ηεο θεξακεηθήο. Κεξακεηθή πνπ ν 

Benson ζεσξνχζε φηη αλήθεη ζην ξπζκφ ηεο Πξψηκεο Λεπθήο Γξαπηήο (PWP), αλήθεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είηε ζηε Λεπθή Γξαπηή Σξνρήιαηε ΗΗΗ θεξακεηθή ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ είηε ζηε Λεπθή 

Γξαπηή Η θαη ΗΗ ηεο ΚΓ πεξηφδνπ (Adelman 1976· Steel 1996, 292). Νεφηεξεο αλαζθαθέο ηνπ 

Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ (Γήκνο Υξήζηνπ, 1992) έθεξαλ ζην θσο έλα ηάθν, ηνπ νπνίνπ ε 

αξραηφηεξε ηαθή αλήθεη ζην ηέινο ηεο ΤΚΥΗΗΗΒ ή ζηελ αξρή ηεο ΚΓΗ (αδεκνζίεπηνο, βι. 
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Christou 1994, 180-82). Σν γεγνλφο απηφ δελ αξθεί γηα λα αλαηξεζεί ε επηθξαηνχζα άπνςε φηη ε 

Πακπούια εγθαηαιείθζεθε πξηλ απφ ην ηέινο ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ. Ο ηάθνο πνπ αλαζθάθεθε απφ ην 

Σκήκα Αξραηνηήησλ καδί κε ηέζζεξεηο απφ ηνπο ηάθνπο ηεο ακεξηθαληθήο απνζηνιήο, πνπ 

βξέζεθαλ ζηα βφξεηα φξηα ηεο ζέζεο, κεηαμχ ησλ ηάθσλ ηεο Όζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, καξηπξνχλ 

πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο θαη ρσξηθήο θιίκαθαο ρξήζε ηνπ ρψξνπ ζηελ αξρή ηεο ΚΓ πεξηφδνπ 

(Steel 1996, 291- 2· Buitron-Oliver 1999, 70).  

 

Έγθφκε 

 

πσο είδακε, ε Έγθσκε ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα ππέζηε ζνβαξέο θαηαζηξνθέο. Σηο 

θαηαζηξνθέο αθνινχζεζε εθηεηακέλε αλνηθνδφκεζε (Level ΗΗΗΒ). ηελ Πεξηνρή Η ην Πειεθεηφ 

Κηίξην παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ θάηνςε. ε απηή ηε θάζε εκθαλίδνληαη νη πξψηεο 

ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε κηαο ιαηξείαο εληφο ηνπ θηηξίνπ. εκαληηθά επξήκαηα απφ απηή ηελ 

άπνςε είλαη ην ράιθηλν αγαικάηην ηνπ Κεξαζθφξνπ Θενχ (βξέζεθε ζε δάπεδν ηεο Φάζεο ΗΗΗC, 

αιιά ζχκθσλα κε ην Γίθαην πξνήιζε απφ ηε Φάζε ΗΗΗΒ), ζε έλα απφ ηα δσκάηηα ηνπ Πειεθεηνχ 

Κηηξίνπ, καδί κε ηξνρήιαηα αγγεία πνπ κηκνχληαη ηα ρεηξνπνίεηα ηνπ ξπζκνχ κε Γαθηπιηφζρεκε 

βάζε, θαζψο θαη θξαλία ηαχξσλ θαη ξπηψλ ζε κνξθή ηαπξνθεθαιήο ζε άιινπο ρψξνπο ηνπ ίδηνπ 

θηηξίνπ (Dikaios 1969-71, 524· Webb 1999, 92-9). ε άιιν δσκάηην βξέζεθε ράιθηλν γπλαηθείν 

αγαικάηην, πνπ καξηπξά ηελ χπαξμε δηπιήο ιαηξείαο πξνο ηηκήλ κηαο γπλαηθείαο θαη κηαο 

αλδξηθήο ζεφηεηαο (Webb 1999, 100-1). Γεληθά ζε απηή ηε θάζε δηαθαίλεηαη ε ηάζε γηα 

δηακφξθσζε ησλ θηηξίσλ ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ θεληξηθέο απιέο, γχξσ απφ ηηο νπνίεο 

νξγαλψλνληαη πηέξπγεο θηηξίσλ, νξηζκέλεο κε δεκφζην θαη άιιεο κε νηθηζηηθφ ραξαθηήξα. 

 

Οη γαιιηθέο αλαζθαθέο εξεχλεζαλ δηάθνξνπο ρψξνπο ζην θέληξν ηεο πφιεο, ζηνπο νπνίνπο 

απνθαιχθζεθαλ κεγάια θηίξηα, ζε θαλνληθά νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, ζπλήζσο κε πειεθεηή 

ηνηρνδνκία. ε θάπνηνπο απφ απηνχο ηνπο ρψξνπο ε ΤΚΥΗΗΗΑ μεθηλά κε θαηαζηξνθέο, πηζαλφλ 

ζχγρξνλεο κε απηέο πνπ νξίδνπλ ην ηέινο ηεο Φάζεο ΗΗΗΑ ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γίθαηνπ (Webb 1999, 

118). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ θαίλεηαη φηη θαηαζηξέθεηαη ην κλεκεηαθφ Κηίξην 18, ζην 

Quartier 5W, πνπ είρε θηηζηεί θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΓ. ηα εξείπηά ηνπ, ζην Sol IV, εγθαζίζηαηαη έλα 

εξγαζηήξην ραιθνχ (Courtois, Lagarce θαη Lagarce 1986, 20). Τπάξρνπλ ελδείμεηο γηα κεξηθή 

θαηνίθεζε ηνπ ρψξνπ θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΗΒ (Sols II θαη I). ηα επξήκαηα απηήο ηεο θάζεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ράιθηλα εηδψιηα θαζηζκέλσλ κνξθψλ (Courtois, Lagarce θαη Lagarce 1986, 

20). Πηζαλφλ ζχγρξνλε θαηαζηξνθή θαηαγξάθεηαη ζε έλα άιιν πειεθεηφ θηίξην ζην νηθνδνκηθφ 

ηεηξάγσλν 6Δ (ην ιεγφκελν Κηίξην ησλ Κηφλσλ) ζηηο αξρέο ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ. ην θηίξην απηφ 
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αλαγλσξίζηεθε ε ιεηηνπξγία ελφο ηεξνχ, πνπ θαίλεηαη φηη ζπλερίζηεθε κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο 

ηεο πφιεο (Courtois, Lagarce θαη Lagarce 1986, 37-40· Webb 1999, 118). Ννηηφηεξα (Quartier 

8E), εξεπλήζεθε απφ ηνλ ίδην ην Schaeffer ην 1934 ε Οηθία ησλ Υαιθψλ, έλα κεγάιν θηίξην κε 

πειεθεηή ηνηρνδνκία, ε θαηαζθεπή θαη ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ ρξνλνινγνχληαη ζην 12
ν
 αηψλα 

(Courtois, Lagarce θαη Lagarce 1986, 40). 

 

ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 5E, ζηα αλαηνιηθά ελφο ηεηξάγσλνπ πιαθφζηξσηνπ, πνπ εξκελεχζεθε 

σο δεκφζηα πιαηεία (Courtois, Lagarce θαη Lagarce 1986, 8), θηίδεηαη ζην ηέινο ηεο ΤΚΥΗΗΗA, 

πάλσ απφ έλα πξσηκφηεξν θηίξην κε ιαηξεπηηθφ ραξαθηήξα, έλα κεγάιν θηίξην πνπ είλαη γλσζηφ 

σο ην Ηεξφ ηνπ Θενχ επί ηνπ Σαιάληνπ (Webb 1999, 102· 2001, 70). ηελ θεληξηθή πηέξπγα ηνπ 

θηηξίνπ, ζε έλα κηθξφ δσκάηην (άδπην), βξέζεθε ην ράιθηλν εηδψιην ηεο αλδξηθήο ζεφηεηαο πνπ 

ζηέθεηαη πάλσ ζε έλα ηάιαλην. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεφ πνιεκηζηή, κε θξάλνο κε θέξαηα, πνπ 

θξαηά δφξπ θαη αζπίδα (Courtois, Lagarce θαη Lagarce 1986, 36). Τπνηίζεηαη φηη είλαη ν ζεφο 

πξνζηάηεο ηνπ ραιθνχ ηεο πφιεο, ζχλδεζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηε γεηηλίαζε ηνπ ηεξνχ κε εξγαζηήξηα 

παξαγσγήο ραιθνχ ζην ίδην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν (Webb 1999, 112). ε άιινπο ρψξνπο ηνπ 

ίδηνπ θηηξίνπ βξέζεθαλ θαηά τώραλ δχν κνλνιηζηθνί βσκνί (θαη δίπια απφ απηνχο ζξαχζκα απφ 

κεγάιν πίζν κε ΚΜ επηγξαθή θαη άιια αληηθείκελα κε ζεκεία ηεο ΚΜ), βνπθξάληα θαη αγγεία κε 

ηειεηνπξγηθφ ραξαθηήξα (Courtois, Lagarce θαη Lagarce 1986, 32-33). ην άδπην, θνληά ζηνπο 

δχν βσκνχο, ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ζα ιαηξεπφηαλ κηα γπλαηθεία ζεφηεηα, φπσο ζα ζπλέβαηλε 

θαη ζην ηεξφ ηνπ Κεξαζθφξνπ ζενχ (Webb 1999, 112).  

 

Σα θηίξηα ζηηο δχν πεξηνρέο ηνπ Γίθαηνπ μαλαθηίδνληαη, νξίδνληαο ηε θάζε IIIC, κε δηαθνξέο 

ζηελ θάηνςε, κε πην ζεκαληηθή ηελ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ αλνηρηψλ ρψξσλ θαη θεληξηθψλ 

απιψλ (Dikaios 1969-71, 531). ην Πειεθεηφ Κηίξην ηεο Πεξηνρήο Η ζπλερίδεηαη ε ιαηξεία ηνπ 

Κεξαζθφξνπ ζενχ. Μέρξη θαη ζε απηή ηε θάζε εκθαλίδνληαη αληηθείκελα (αλ θαη ζαθψο 

ιηγφηεξα) κε επηγξαθέο ή ζεκεία ηεο ΚΜ γξαθήο (Dikaios 1969-71, 533).  

 

ηελ ΤΚΥΗΗΗΑ, ελψ ζπλερίδνληαη νη ηαθέο ζε αλνηγκέλνπο αιιά θαη λένπο ζαιακνεηδείο ηάθνπο, 

γίλεηαη φιν θαη πην ζπλεζηζκέλνο ν ιαθθνεηδήο ηάθνο γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ηαθψλ (απφ κηα 

κέρξη ηξεηο, βι. Keswani 2004, 96-97). χκθσλα κε ηελ Keswani, ν αξηζκφο ησλ ηαθψλ ζε 

ιαθθνεηδείο ηάθνπο είλαη πνιχ κηθξφο, επνκέλσο δελ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη έρνπκε έλα 

επαξθέο δείγκα, πνπ λα πηζηνπνηεί φηη ν ηχπνο απηφο ήηαλ ν βαζηθφο ηχπνο ηάθνπ ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ. 

Δίλαη πηζαλφ, φπσο άιισζηε ππνζηήξημε θαη ν Γίθαηνο, λα ππάξρνπλ εθηφο ησλ ηεηρψλ 

λεθξνηαθεία. Οξηζκέλνη κάιηζηα απφ ηνπο ιαθθνεηδείο ηάθνπο, βξίζθνληαη θνληά ζε 
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παιαηφηεξνπο ζαιακνεηδείο, θάηη πνπ ίζσο λα καξηπξά ηελ πξφζεζε λα ηνπνζεηεζνχλ 

δεπηεξεπφλησο ηα νζηά ζην ζαιακνεηδή ηάθν (Keswani 2004, 98). ίγνπξα δελ κπνξνχλ λα 

εξκελεπζνχλ ζαλ κηα θαηεγνξία θησρψλ ηαθψλ, θαζψο πνιινί απφ απηνχο πεξηείραλ πινχζηεο 

ηαθέο. 

 

Ζ Έγθσκε εγθαηαιείπεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 12
νπ

 αηψλα. ηαδηαθά, πεξηνρέο ηεο πφιεο θιείλνπλ, 

γεγνλφο πνπ δελ νθείιεηαη ζε θακηά θαηαζηξνθή. Αληίζεηα, δείρλεη λα είλαη κηα νξγαλσκέλε 

θίλεζε (Webb 2001, 79), πνπ αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ ίδξπζε ηεο αιακίλαο, κεξηθά ρηιηφκεηξα 

ζηα αλαηνιηθά. χκθσλα κε ηε ρξνλνιφγεζε ηεο θεξακεηθήο, κηα χζηαηε θάζε ζπλέρεηαο ζηελ 

ΤΚΥΗΗΗΒ, κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηεο πφιεο, ηεθκεξηψλεηαη ζην Ηεξφ ηνπ Σαιάληνπ (βι. Courtois 

ζην Alasia I, 151-325). Φαίλεηαη φηη ν ραξαθηήξαο ηνπ ηεξνχ δηαηεξείηαη κέρξη ην ηέινο, θαζψο 

ζην θηίξην βξέζεθαλ δχν πήιηλα δηθέθαια εηδψιηα (θέληαπξνη ή ζθίγγεο), ηξνρήιαηα, ζην ξπζκφ 

ηνπ Πξψηκνπ Λεπθνχ Γξαπηνχ Ρπζκνχ, αιιά θαη πήιηλα εηδψιηα γπλαηθείσλ κνξθψλ ζην γλσζηφ 

απφ ην Αηγαίν ηχπν κε πςσκέλα ρέξηα, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 11
ν
 αηψλα θαη πήιηλεο αλδξηθέο 

κνξθέο κε θσληθφ θξάλνο (Courtois, Lagarce θαη Lagarce 1986, 35-7). ηαλ, ηειηθά, 

εγθαηαιείπεηαη θαη ην ηεξφ ηνπ Θενχ ηνπ Σαιάληνπ, βξίζθεηαη ήδε ζε ιεηηνπξγία ην ηεξφ ηεο 

αιακίλαο (Yon 1999, 17-18).  

 

Φαιά Σοσιηάλ Τεθθέ 

 

Καλέλα ζηξψκα θαηαζηξνθήο δελ ζεκαδεχεη ηε κεηάβαζε απφ ηελ ΤΚΥΗΗΓ ζηελ ΗΗΗΑ ζηνλ 

νηθηζκφ ζην Υαιά νπιηάλ Σεθθέ (Åström ζην Åström et al. 1983, 8-11). Ο νηθηζκφο ηεο 

ΤΚΥΗΗΗΑ ήηαλ νξγαλσκέλνο κε βάζε πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ζε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. Γελ 

ππήξρε ηείρνο πνπ λα πεξηέβαιιε ηελ πφιε. Μέζα ζηνλ νηθηζκφ βξέζεθαλ θαηάινηπα 

κεηαιινπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Åström 2000) αιιά θαη κεγάινο αξηζκφο εηζεγκέλσλ 

πξντφλησλ απφ ηελ Αίγππην, ηελ Αλαηνιία, ην Αηγαίν θαη ηελ Δγγχο Αλαηνιή (Åström 1996), 

γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ην εχξνο ησλ εκπνξηθψλ επαθψλ ηεο πφιεο. ην 12
ν
 αηψλα αλήθεη έλα 

αξγπξφ θχπειιν, πνπ θέξεη ζεκηηηθή επηγξαθή ζε νπγθαξηηηθή ζθελνεηδή γξαθή: 

«θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνλ Aky γην ηνπ Yiptahaddou» (Åström θαη Masson 1982). Δίλαη 

ζεκαληηθφ φηη έλα άιιν αξγπξφ θχπειιν πνπ βξέζεθε ζηελ αθξφπνιε ηεο Οπγθαξίη, έθεξε ΚΜ 

επηγξαθή. Σα αληηθείκελα απηά, ζα ήηαλ πηζαλφηαηα δψξα, πνπ αληαιιάζζνληαλ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο άξρνπζαο ηάμεο ησλ πνιηηεηψλ ηεο Κχπξνπ θαη ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (Caubet θαη 

Yon 2001). 
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Ο κνλαδηθφο ηάθνο πνπ εληνπίζηεθε κέζα ζηνλ ίδην ηνλ νηθηζκφ είλαη έλαο ιαθθνεηδήο ηάθνο πνπ 

πεξηείρε έλα κφλν εληαθηαζκφ θαη πνπ ρξνλνινγήζεθε ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ. Ήηαλ κηα πινχζηα ηαθή, 

θαζψο πεξηείρε αληηθείκελα απφ θαγεληηαλή θαη ειεθαληφδνλην, ράιθηλα αγγεία θαη θνζκήκαηα 

(Niklasson ζην Åström et al. 1983, 169-213). Δίλαη πηζαλφ κηα ζπζηάδα ηάθσλ ζηα δπηηθά ηνπ 

αλεζθακκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ νηθηζκνχ λα βξηζθφηαλ «εληφο ησλ ηεηρψλ» αιιά ηα ζηξψκαηα ηνπ 

νηθηζκνχ λα έρνπλ θαηαζηξαθεί απφ ηελ άξνζε (Åström θαη Nys 2007, 27). 

 

χκθσλα κε νξηζκέλεο ελδείμεηο, ν νηθηζκφο ππέζηε θαηαζηξνθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ 

(Eriksson ζην Åström 1989, 47). πλέρηζε, πάλησο, λα δεη θαη κεηά ηελ θαηαζηξνθή αιιά 

εγθαηαιείθζεθε ζην ηέινο ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ, σο απνηέιεζκα ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ 

ιηκαληνχ. Σν ιηκάλη ηνπ αζηηθνχ νηθηζκνχ είρε κεηαβιεζεί ζηε ζεκεξηλή Αιπθή. 

 

Κίηηο 

 

ην Κίηην ε κεηάβαζε ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ γίλεηαη ρσξίο λα θαηαγξάθεηαη θαλέλα ίρλνο θαηαζηξνθήο. 

ηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ (Πεξηνρή Η) ηα θηίξηα αλαδηνξγαλψλνληαη θαη γηα πξψηε θνξά γίλεηαη 

ρξήζε ηζνδνκηθψλ ιίζσλ. Πάλησο, νη ηάθνη πνπ αλαζθάθεθαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ (ε 

ηειεπηαία ηαθή ζηνλ πινχζην ηάθν 9 ρξνλνινγείηαη ζηελ αξρή ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ) ελψ θαη ηα 

εξγαζηήξηα ηνπ ραιθνχ ζηακαηνχλ λα ιεηηνπξγνχλ (Karageorghis θαη Demas 1985, 11). χκθσλα 

κε ηνλ Καξαγηψξγε, νη κεηαιινπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο είραλ πιένλ ζπγθεληξσζεί ζηελ πεξηνρή 

ησλ ηεξψλ (Πεξηνρή ΗΗ), φπνπ νη εξγαζίεο δεπηεξνγελνχο επεμεξγαζίαο ηνπ ραιθνχ δηεμάγνληαη ζε 

αθφκα κεγαιχηεξε θιίκαθα (Karageorghis 1990β, 19· Karageorghis θαη Kassianidou 1999).  

 

πσο θαίλεηαη απφ ηελ αλαζθαθή ζηελ πεξηνρή ησλ ηεξψλ, ηα Γάπεδα ΗΗΗΑ θαη ΗΗΗ, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ, απνηεινχλ ηελ πην ιακπξή πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηνπ Κηηίνπ ζηελ 

Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. Σν ηείρνο πνπ ππήξρε ζηελ Πεξηνρή ΗΗ θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΓ, κεηακνξθψλεηαη ζε 

θπθιψπεην ηείρνο ζηελ ΗΗΗΑ. Οη ηέζζεξεηο λένη λανί πνπ νηθνδνκνχληαη, θάλνπλ εθηεηακέλε 

ρξήζε πειεθεηψλ ιίζσλ. Μάιηζηα, ν Ναφο 1 είλαη θηηζκέλνο απφ κεγάινπο θαλνληθνχο 

ηζνδνκηθνχο νγθφιηζνπο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο έθηαλαλ ηα 3κ. ζε κήθνο. ηε λφηηα φςε ηνπ 

λανχ, ππάξρνπλ εγράξαθηεο παξαζηάζεηο πινίσλ. Έλαο βσκφο ζηελ πεξηνρή ησλ ηεξψλ, θηηζκέλνο 

κε κηθξνχο θαλνληθνχο ηζνδνκηθνχο ιίζνπο, έθεξε επίζηεςε απφ θέξαηα θαζνζηψζεσο, ελψ έλα 

αθφκα δεχγνο θεξάησλ βξέζεθε ελζσκαησκέλν ζε έλα ηνίρν απφ κεηαγελέζηεξε θάζε ηνπ ηεξνχ 

(Karageorghis θαη Demas 1985). 
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Σν Κίηην παξνπζηάδεηαη σο έλα απφ ηα αδηακθηζβήηεηα αζηηθά θέληξα ηνπ 12
νπ

 αηψλα. χκθσλα 

κε κηα εξκελεία, ε κεηακφξθσζε ηνπ Κηηίνπ απφ κηα παξάθηηα ζέζε-ιηκάλη ζηελ ΤΚΥΗΗΓ ζε έλα 

πξαγκαηηθφ αζηηθφ θέληξν ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ, νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εηζξνή πιεζπζκψλ 

απφ ηα θέληξα ηεο λφηηαο αθηήο, πνπ είραλ εγθαηαιεηθζεί ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα, δειαδή ηελ 

Καιαβαζφ-Άγηος Γεκήηρηος θαη ην Μαξψλη (Karageorghis 1990β, 21). Φαίλεηαη φηη ε ελίζρπζε 

ηεο πφιεο κε αλζξψπηλν δπλακηθφ ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 12
νπ

 αηψλα, σο 

απνηέιεζκα ηεο ζηαδηαθήο εγθαηάιεηςεο ηνπ νηθηζκνχ ζην Υαιά νπιηάλ Σεθθέ, πνπ, φπσο 

είδακε πην πάλσ, νινθιεξψζεθε κέρξη ην ηέινο ηνπ 12
νπ

 αηψλα. 

 

Κούθιηα-Παιαίπαθος 

 

ηα Κνχθιηα ε κεηάβαζε απφ ηελ ΤΚΥΗΗΓ δελ ζεκαδεχεηαη, ηνπιάρηζηνλ κε βάζε ην ειάρηζην 

αξραηνινγηθφ πιηθφ, απφ θαηαζηξνθή. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ν ρψξνο δελ εγθαηαιείπεηαη. 

Αληίζεηα, ζην 12
ν
 αηψλα αλήθνπλ νη πινπζηφηεξεο ηαθέο ηεο ζέζεο θαη νξηζκέλεο απφ απηέο 

έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο νη πινπζηφηεξεο ηεο πεξηφδνπ απφ νιφθιεξν ην λεζί.  

 

Οη ηάθνη ζηελ Δσρεηή θαη ζηελ Αζπρογή ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη, αλ θαη φπσο 

επηζεκαίλεη ν Maier, νη πξσηκφηεξεο ηαθέο ηεο ΤΚΥΗ θαη ΗΗ θαηαζηξάθεθαλ πξηλ απφ ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ηάθσλ ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ (Maier θαη Wartburg 1985α, 146, ζεκ. 15). Ο 

ηάθνο VIII ζηελ Δσρεηή είλαη έλαο απφ ηνπο πινπζηφηεξνπο ηάθνπο ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ απφ νιφθιεξε 

ηελ Κχπξν. Σα πεξηζζφηεξα επξήκαηα αλήθνπλ ζηηο αξρέο ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ, αιιά ν ίδηνο ν ηάθνο 

είρε αλνηρηεί απφ ηελ ΤΚΥΗΗΑ. Πεξηείρε αξγπξά θαη ράιθηλα αληηθείκελα, 28 ρξπζά θνζκήκαηα, 

ηέζζεξα ζηδεξέληα αληηθείκελα (ζε κηα επνρή πνπ ην κέηαιιν απηφ ζεσξνχληαλ πνιχηηκν) θαη 

πνιιά απφ ειεθαληφδνλην (Catling 1968· Maier θαη Karageorghis 1984, 67-70). 

 

Πεγάδηα πνπ αρξεζηεχηεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 12
νπ

 αηψλα ζηελ Δσρεηή πεξηείραλ πιηθφ απφ ηελ 

ΤΚΥΗΗ θαη ηελ ΗΗΗΑ. Πεξηείραλ, επίζεο, ηειεησκέλα αληηθείκελα απφ ειεθαληφδνλην αιιά θαη 

αθαηέξγαζηα θνκκάηηα πξψηεο χιεο, κε άιια ιφγηα θαηάινηπα απφ εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα 

ειεθαληφδνληνπ, καδί κε γξαθίδεο απφ ειεθαληφδνλην, πνπ ρξεζίκεπαλ ζηε ράξαμε ησλ πήιηλσλ 

πηλαθίδσλ θαη πνιιά ζξαχζκαηα απφ απνζεθεπηηθά αγγεία (Maier 1969, 38-42). 

 

Σν πεγάδη ζηα Τεραηζούδηα κέζα ζην νπνίν βξέζεθε πιηθφ απφ νηθηζκφ, δείρλεη φηη ε ζέζε 

ζπλερίδεη λα θαηνηθείηαη θαη θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΗΑ (Karageorghis 1990α, 73). Οη ηάθνη ζηα 

Τεραηζούδηα δείρλνπλ, επίζεο, ζπλέρεηα ζηε ρξήζε ηνπο. Σν ηαθηθφ πιηθφ ηεο ΤΚΥ είλαη πνιχ 
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δηαηαξαγκέλν απφ ηε δηακφξθσζε θαη ηε ρξήζε ησλ ηάθσλ σο εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ ζηελ ΚΑ 

πεξίνδν, ψζηε πνιιέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα ρξνλνινγεζνχλ κε αθξίβεηα επξήκαηα εθηφο ηεο 

θεξακεηθήο. Απφ ην ζάιακν Κ ηνπ ηάθνπ 104 πξνέξρεηαη ην έλα απφ ηα ειάρηζηα ράιθηλα εηδψιηα 

ηεο ΤΚΥ (Karageorghis 1990α, 59). Παξηζηάλεη κηα φξζηα γπκλή γπλαηθεία κνξθή, πνπ ζπκίδεη ην 

εηδψιην ηεο ζπιινγήο Bomford ζην Ashmolean θαη ην εηδψιην πνπ βξέζεθε ζηε Λεπθσζία 

(Catling ζην Schaeffer 1952, 15-32). Γελ ζψδεηαη ε βάζε ηνπ, ζπλεπψο δελ γλσξίδνπκε αλ, φπσο 

θαη ην εηδψιην ηεο ζπιινγήο Bomford, ζηεθφηαλ πάλσ ζε έλα ηάιαλην ραιθνχ. Οη ηξεηο απηέο 

κνξθέο δηαθέξνπλ πνιχ απφ ηνπο δχν παξαδνζηαθνχο ηχπνπο γπλαηθείσλ εηδσιίσλ ηεο ΤΚΥ. Οη 

ηειεπηαίνη είλαη πάληα ζε πειφ. 

 

ην ζάιακν Ν ηνπ ίδηνπ ηάθνπ ελαπνηέζεθε έλαο κεγάινο αξηζκφο ράιθηλσλ αγγείσλ, πνπ 

ρξνλνινγήζεθαλ ζηελ ΤΚΥΗΗΗΗΑ. Μέζα ζηνλ ίδην ζάιακν βξέζεθαλ θαη πνιιά αληηθείκελα απφ 

ρξπζφ, θαγεληηαλή, ειεθαληφδνλην θαη αιάβαζηξν (Karageorghis 1990α, 32-36). Σα αληηθείκελα 

απηά καξηπξνχλ ηε ζπλέρηζε ησλ επαθψλ κε ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην αιιά θαη ηε ζπλέρηζε ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ θαηεξγαζίαο ησλ εηζεγκέλσλ πξψησλ πιψλ θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο αληηθεηκέλσλ πνιπηειείαο. 

 

Απφ ηελ Παιαίπαθν ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ην ηεξφ απνηειεί ην κνλαδηθφ αξρηηεθηνληθφ 

ζηνηρείν πνπ ζψδεηαη. Σν γεγνλφο φηη ην ηεξφ ιεηηνχξγεζε γηα πνιινχο αηψλεο πξηλ απφ ηελ 

εγθαηάιεηςή ηνπ κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, θαζψο θαη ην φηη είρε αλαζθαθεί απφ 

δηάθνξεο αξραηνινγηθέο απνζηνιέο, απφ ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 κέρξη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, 

απνηέιεζαλ θαηαζηξνθηθνχο παξάγνληεο, πνπ απάιεηςαλ νπνηαδήπνηε ειπίδα χπαξμεο 

αδηαηάξαρηεο ζηξσκαηνγξαθίαο. Φαίλεηαη, πάλησο, φηη ε κλεκεηαθή δηακφξθσζε θάπνηαο ίζσο 

πξνυπάξρνπζαο ιαηξείαο, κε ηε ρξήζε κεγαιίζσλ, έγηλε ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 ή ζηηο αξρέο ηνπ 12
νπ

 

αηψλα. ηε θάζε απηή ππνηίζεηαη φηη αλήθεη ην λφηην ηκήκα ηνπ ηεκέλνπο, πνπ κε δηάθνξεο 

πξνζζήθεο, έθηαζε ζηε Ρσκατθή πεξίνδν λα απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ θιεηζηψλ 

δσκαηίσλ θαη αλνηρηψλ ζηνψλ.  

 

Σν ηεξφ ηεο Όζηεξεο Υαιθνθξαηίαο θαη ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ απνηειείην απφ έλα αλνηρηφ, 

ππαίζξην ηέκελνο θαη κηα ζηνά κε θηνλνζηνηρία. Σν ηέκελνο πεξηβαιιφηαλ απφ έλα ηνίρν θηηζκέλν 

απφ κεγαιηζηθνχο κνλφιηζνπο, πνπ έθηαλαλ κέρξη θαη ηα 5κ. ζε κήθνο θαη ηα 2κ. ζε χςνο. Μέζα 

ζην ηέκελνο αλαθαιχθζεθαλ θαηά τώραλ έλαο πήιηλνο ινπηήξαο θαη έλα ηεξάζηηνο ακθνξέαο κε 

απνηχπσκα ζθξαγηδνθχιηλδξνπ (κε κηα ζεηξά απφ δψα) ζηε κηα απφ ηηο ιαβέο ηνπ. Σν ηεξφ ζα 

ελζσκάησλε δηάθνξα ζηνηρεία πνπ βξέζεθαλ ζην γχξσ ρψξν, φπσο βαζκηδσηά θηνλφθξαλα θαη 
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θέξαηα θαζνζηψζεσο (Webb 1999, 61), πνπ απνηεινχλ πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηέινπο 

ηεο ΤΚΥΗΗΓ θαη ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ. Αλάκεζα ζηα εθαηνληάδεο εηδψιηα πνπ αλαθαιχθζεθαλ ζε 

απνζέηεο, ηξία αλήθνπλ ζην γλσζηφ θππξηαθφ ηχπν ηεο γπκλήο γπλαηθείαο κνξθήο κε ηα ρέξηα 

δηπισκέλα θάησ απφ ην ζηήζνο (Maier θαη Wartburg 1985α, 150). Σν ίδην ην ιαηξεπηηθφ άγαικα, 

απηφ πνπ δηαηεξήζεθε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ηεξνχ κέρξη ην ηέινο ηεο αξραηφηεηαο, 

ήηαλ αλεηθνληθφ. Έλαο ζθνπξφρξσκνο ιίζνο πνπ αλαθαιχθζεθε κέζα ζην ηέκελνο ην 1913 απφ 

ηνλ Myres, ήηαλ ν βαίηπινο, δειαδή ην ιαηξεπηηθφ άγαικα ηνπ ηεξνχ. 

 

Ιδάιηο 

 

Έλαο νηθηζκφο ζην θέληξν ηνπ λεζηνχ, ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ Γηαιηά θνληά ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ 

Γάιη ππήξμε ζηελ ΚΑ θαη ΚΚ πεξίνδν ε πξσηεχνπζα ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Ηδαιίνπ (Δηθ. 25). Σα 

αξραηφηεξα ηεθκήξηα απφ ηε ζέζε, πνπ αλήθνπλ θαηά ηα θαηλφκελα ζηνλ ηδξπηηθφ νξίδνληα ηνπ 

νηθηζκνχ, ρξνλνινγνχληαη ζην 13
ν
 αηψλα. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα έλα ηάθν (Σάθνο 1, Schulte-

Campbel 1989) πνπ εληνπίζηεθε 500κ. ζηα λφηηα ηνπ ιφθνπ ηεο Ακπειιερής, ηεο αθξφπνιεο ηνπ 

κεηέπεηηα βαζηιείνπ. Άιινη ηάθνη πνπ είραλ αλαζθαθεί ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα ζηηο ζέζεηο Άγηος Γεώργηος θαη Πεηρερά θαίλεηαη φηη αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξίνδν (Hadjicosti 

1999, 36).  

 

Κεξακεηθή ηεο ΤΚΥΗΗΓ βξέζεθε εθηφο ζηξσκαηνγξαθίαο ζε δηάθνξεο ζέζεηο ζηελ πεξηνρή θαη 

ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ ηεο Ακπειιερής. Ωζηφζν, ηα αξραηφηεξα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα 

ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ. πγθεθξηκέλα, ε ζνπεδηθή απνζηνιή αλέζθαςε ζηελ θνξπθή 

ηεο Ακπειιερής έλα ηζρπξφ ηείρνο κε δσκάηηα ζην πάρνο ηνπ, κε πχιεο εηζφδνπ θαη κηα ππφγεηα 

ζήξαγγα πνπ νδεγεί απφ ην εζσηεξηθφ ηεηρηζκέλν κέξνο (ζηελ θνξπθή, ζηα λφηηα) ζην εμσηεξηθφ 

(πξνο ηα βφξεηα). ην ηεηρηζκέλν κέξνο ππήξραλ θηίξηα, ην θεληξηθφ απφ ηα νπνία εξκελεχζεθε 

σο ηεξφ κε βσκφ. Σα θηίξηα γχξσ απφ απηφ ήηαλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπεδνχο αξραηνιφγνπο, 

απνζήθεο θαη νηθίεο ηνπ ηεξέα θαη ηνπ αξρεγνχ ηεο πφιεο (Gjerstad et al. 1935, 460). Οη 

εγθαηαζηάζεηο απηέο εγθαηαιείθζεθαλ ζην ηέινο ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ. 

 

Βνξεηφηεξα, ζηε ξίδα ηνπ ιφθνπ ηεο Ακπειιερής βξέζεθαλ εξγαζηεξηαθέο θαη απνζεθεπηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ. Γχν ηνίρνη πεξηβάιινπλ ζηα λφηηα θαη ζηα 

αλαηνιηθά έλα ρψξν, κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθνληαλ εζηίεο θαη θνηιφηεηεο ιαμεπκέλεο ζην έδαθνο 

γηα απνζεθεπηηθνχο ζθνπνχο. ηα επξήκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζθσξίεο. Ο ρψξνο απηφο 

βξηζθφηαλ ζε ζπλερή ιεηηνπξγία κέρξη ηελ ΚΑΗ πεξίνδν. χκθσλα κε ηε Υαηδεθσζηή, ην 
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κέγεζνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππνδειψλεη φηη γηλφηαλ καδηθή παξαγσγή, παξά ην γεγνλφο φηη δελ 

γλσξίδνπκε ηελ αθξηβή ιεηηνπξγία ηεο ζέζεο (Hadjicsoti 1999, 37-38). Καηά ηελ ΚΑΗ θηίζηεθε 

ζε απφζηαζε 70κ. ζηα δπηηθά έλα κλεκεηαθφ θηίξην. Καηά ηελ ΚΚ πεξίνδν, ην θηίξην απηφ 

απνηέιεζε ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Ηδαιίνπ κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο πφιεο 

ζην βαζίιεην ηνπ Κηηίνπ. 

 

Σν Ηδάιην ηεο ΤΚΥ δελ απέδσζε κέρξη ηψξα ραξαθηεξηζηηθά αζηηθνχ θέληξνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

νηθηζκνχ, πάλησο, πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε ηνπ ζε κηα απφ ηηο πην πινχζηεο ραιθνθφξεο 

πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ. Υσξίο ακθηβνιία, ν νηθηζκφο ζα πξνκήζεπε κηα (ή πεξηζζφηεξεο) απφ ηηο 

πφιεηο-ιηκάληα κε ραιθφ. Ζ πφιε πνπ ζα πξνκεζεπφηαλ ραιθφ απφ ην Ηδάιην ζα κπνξνχζε λα 

είλαη είηε ε Έγθσκε είηε ην Κίηην, ηα αζηηθά θέληξα ηνπ 12
νπ

 αηψλα πνπ γεηηνλεχνπλ κε ην Ηδάιην. 

 

3. Κσπριακές θέζεις ζε αιγσπηιακό κείμενο ηοσ 12
οσ

 αιώνα; 

 

Έλα θείκελν κε 125 πφιεηο πνπ ζπλνδεχεη κηα αλάγιπθε παξάζηαζε ηνπ Φαξαψ Ρακζή Γ´ ζην 

Μεγάιν Ναφ ζην Medinet Habu πξνηάζεθε ήδε ην 19
ν
 αηψλα (Brugsch, 1879) φηη 

ζπκπεξηιακβάλεη ηα νλφκαηα επηά θππξηαθψλ ζέζεσλ (Edgerton θαη Wilson 1936). Ζ επηγξαθή 

απηή ρξνλνινγείηαη ζην πξψην κηζφ ηνπ 12
νπ

 αηψλα, αιιά είλαη πηζαλφ λα αληηγξάθεη έλα θείκελν 

ηνπ Ρακζή Β´ απφ ην 13
ν
 αηψλα (Snodgrass 1994, 169).  

 

Ζ έβδνκε πφιε ζηνλ θαηάινγν ζην Medinet Habu δηαβάδεηαη σο Salomaski θαη κεηαθξάδεηαη κε 

ζρεηηθή βεβαηφηεηα σο αιακίλα, ε φγδνε σο Kathian, δειαδή Κίηην, ε έλαηε σο Aimar, ίζσο ην 

Μάξην, ε δέθαηε σο Sali, ίζσο νη φινη, ε ελδέθαηε σο Ithal, κε πνιιέο ακθηβνιίεο ην Ηδάιην θαη 

ε δσδέθαηε, [M]aqnas επίζεο κε πνιιέο ακθηβνιίεο ν Αθάκαο. Με ζρεηηθή βεβαηφηεηα 

ηαπηίδνληαη ε εηθνζηή πφιε, Kir κε ην Κνχξην θαη ε εηθνζηή πξψηε, Kerena ή Kelena κε ηελ 

Κεξχλεηα (Barnett 1975, 376· Dikaios 1969-71, 521, no. 493). 

 

Ζ αλαθνξά απηή ζπαλίσο ζρνιηάδεηαη ζηελ θππξηαθή βηβιηνγξαθία (βι. φκσο Dikaios 1971, 521 

ζεκ. 493· Pouilloux 1966, 233 ζεκ. 3), θπξίσο επεηδή νξηζκέλα (φρη φκσο φια) απφ ηα θππξηαθά 

νλφκαηα πνπ πξνηείλνληαη έρνπλ ακθηζβεηεζεί αθφκε θαη απφ αηγππηηνιφγνπο. Ζ ζεκαζία απηνχ 

ηνπ θεηκέλνπ είλαη ηεξάζηηα γηα ην πνιηηεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ 12
νπ

 αηψλα. Έζησ θαη αλ 

απνδερηνχκε ηελ ηαχηηζε κεξηθψλ θππξηαθψλ νλνκάησλ (ησλ βέβαησλ εμ απηψλ), ηφηε 

πξνθχπηνπλ δχν ζπκπεξάζκαηα: αθελφο πξφθεηηαη γηα ην πξψην θείκελν ηεο Όζηεξεο 

Υαιθνθξαηίαο πνπ θάλεη ιφγν γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο θππξηαθέο πνιηηείεο, ζε αληίζεζε κε ηα 
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θείκελα πνπ θάλνπλ αλαθνξέο ζηε κηα θαη κνλαδηθή Αιαζία· αθεηέξνπ επηβεβαηψλεηαη ην 

αξραηνινγηθφ πιηθφ ηνπ 12
νπ

 αηψλα, πνπ δείρλεη φηη νξηζκέλεο απφ ηηο πνιηηείεο ηνπ 13
νπ

 αηψλα 

(ηεο ΤΚΥΗΗΓ) επηβηψλνπλ θαη ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ εληζρπκέλεο κεηά ηε κεζνγεηαθή θξίζε.  

 

Δπηπιένλ, αλ απνδερηνχκε σο νξζή ηελ αλάγλσζε νξηζκέλσλ νλνκάησλ, πξνθχπηεη φηη ηα 

νλφκαηα κε ηα νπνία γλσξίδνπκε πνιιέο απφ ηηο πξσηνγελείο ζέζεηο ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ 

έρνπλ ηε ξίδα ηνπο ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ ζην λεζί θαη κάιηζηα ήηαλ ηα ίδηα νλφκαηα πνπ 

έθεξαλ ηα πξσηνγελή θέληξα ηεο ΤΚΥ. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη, αλ θάπνηα ζέζε έθεξε ην 

φλνκα αιακίλα ην 12
ν
 αηψλα, απηή δελ κπνξεί λα ήηαλ άιιε απφ ηελ Έγθσκε. Θα κπνξνχζακε 

επίζεο λα ππνζέζνπκε φηη κε ην φλνκα Κνχξην πξνζδηνξηδφηαλ ν νηθηζκφο ζηελ Δπηζθνπή-

Πακπούια, ν πξνθάηνρνο ηνπ Κνπξίνπ ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ. Σν ελδερφκελν απηφ ζα άθελε 

πεξηζψξηα λα ππνζέζνπκε φηη ε Πακπούια είρε αλαδεηρζεί θαηά ηελ ΤΚΥΗΗΗΑ ζην πξσηνγελέο 

θέληξν ηεο θνηιάδαο ηνπ Κνχξξε ππνζθειίδνληαο ηελ Άιαζζα πνπ δελ εηζήιζε δπλακηθά ζην 12
ν
 

αηψλα θαη πνπ ηειηθά εγθαηαιείθζεθε. Απηφ, σζηφζν, παξακέλεη κηα ππφζεζε βαζηζκέλε ζε κηα 

άιιε ππφζεζε. 

 

4. ΤΚΥΗΗΗΑ: ηα πολιηιζμικά ταρακηηριζηικά 

 

πσο είδακε πην πάλσ, ε εγθαηάιεηςε πνιιψλ ζέζεσλ ζην ηέινο ηεο ΤΚΥΗΗΓ δελ θαίλεηαη λα 

νθείιεηαη ζε έλα ζχγρξνλν γεγνλφο θαη ζίγνπξα δελ είλαη ην απνηέιεζκα ελφο γεληθεπκέλνπ 

θχκαηνο θαηαζηξνθψλ. ηξψκαηα θαηαζηξνθήο έρνπλ θαηαγξαθεί κφλν ζηελ Έγθσκε θαη ζηε 

ίληα θαη ρξνλνινγήζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα. κσο νη ζέζεηο δελ εγθαηαιείπνληαη κεηά 

ηελ θαηαζηξνθή. Σα θηίξηα αλνηθνδνκνχληαη θαη νη νηθηζκνί ζπλερίδνπλ λα δνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 12
νπ

 αηψλα. ηα ζηξψκαηα πνπ αθνινπζνχλ ηελ θαηαζηξνθή, παξαηεξήζεθε γηα πξψηε θνξά 

εκθάληζε θεξακεηθήο ηεο ΤΔΗΗΗΓ πεξηφδνπ (Myc.IIIC:1b). Οη αλαζθαθείο θαη ησλ δχν απηψλ 

ζέζεσλ ρξνλνιφγεζαλ ηα κεηά ηελ θαηαζηξνθή ζηξψκαηα ζηελ αξρή ηνπ 12
νπ

 αηψλα, 

δηθαηνινγψληαο ηε ρξνλνιφγεζε απηή ζηελ πεπνίζεζε φηη ε θεξακεηθή ηνπ ηχπνπ Myc.IIIC:1b 

εηζήρζε απφ Μπθελαίνπο «απνίθνπο» πνπ έθηαζαλ ζην λεζί ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα. 

 

Ζ ζχλδεζε ηεο θεξακεηθήο ηνπ ηχπνπ Myc.IIIC:1b κε ηελ ππφζεζε πεξί Μπθελατθνχ απνηθηζκνχ 

νδήγεζε ζηελ άπνςε φηη ε ΤΚΥΗΗΗΑ απνηειεί κηα μερσξηζηή πνιηηηζκηθή θάζε ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγεζείζα ΤΚΥΗΗΓ (Kling 1989, 79· Sherratt 1991, 186). Μηα ζεηξά απφ πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, 

πνπ έδεηρλαλ λα εκθαλίδνληαη ζην 12
ν
 αηψλα, απνδφζεθαλ ζηε καδηθή άθημε πιεζπζκψλ απφ ην 

Αηγαίν, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο κπθελατθήο αλαθηνξηθήο νηθνλνκίαο ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα 
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(Dikaios 1969-71, 513). Οη πιεζπζκνί απηνί ππνηίζεηαη φηη αλήθαλ ζηνπο «Λανχο ηεο 

Θάιαζζαο», ηηο νκάδεο εθείλεο πνπ, ζχκθσλα κε αηγππηηαθά θείκελα, πξνθάιεζαλ θαηαζηξνθέο 

ζε δηάθνξεο αηγππηηαθέο ζέζεηο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζην λα γίλεη απνδεθηή απηή ε 

ππφζεζε, θαζψο θαίλεηαη πιένλ φηη ηα θαηλφκελα ηνπ 12
νπ

 αηψλα έρνπλ ηε ξίδα ηνπο ζην 13
ν
 

αηψλα. 

 

ε φ,ηη αθνξά ζηνπο ηχπνπο ηξνρήιαηεο θεξακεηθήο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ, απηνί 

αλαγλσξίδνληαη πιένλ θαη ζε ζηξψκαηα ηεο ΤΚXΗΗΓ. Φαίλεηαη φηη απνηεινχλ κηα αηέιεησηε 

ζεηξά παξαιιαγψλ κηαο ηνπηθήο - θαη φρη εηζεγκέλεο απφ ην Αηγαίν - ηξνρήιαηεο θεξακεηθήο κε 

ακαπξή (matte) δηαθφζκεζε. Γηα ηελ θαηεγνξία απηή πξνηάζεθε θαη γίλεηαη πιένλ επξέσο 

απνδεθηφο ν πεξηεθηηθφο φξνο Λεπθή Γξαπηή Σξνρήιαηε ΗΗΗ θεξακεηθή (White Painted 

Wheelmade III, βι. Kling 1991). χκθσλα κάιηζηα κε ηε Sherratt (1991, 191· 1992, 323), 

πξφθεηηαη γηα ην απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ μεθηλά ην 13
ν
 αηψλα, κε ζηφρν λα επηηεπρζεί 

έλαο ηχπνο θεξακεηθήο θεληξηθά ειεγρφκελνο, κε δπλαηφηεηεο καδηθήο παξαγσγήο. 

 

ηελ παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία, ε ρξήζε πειεθεηήο ηνηρνδνκίαο ζεσξνχληαλ, επίζεο, 

απνθιεηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΤΚΗΗΗΑ. κσο, έξεπλεο ζε ζέζεηο πνπ αλαζθάθεθαλ ζρεηηθά 

πξφζθαηα, φπσο ε Καιαβαζφο-Άγηος Γεκήηρηος θαη ην Μαξψλη-Βούρλες, έδεημαλ φηη ε ηερληθή 

απηή μεθηλά ήδε απφ ηελ ΤΚΥΗΗΓ. χκθσλα κε ηε Negbi (1986, 101-5), θαη ζηελ Έγθσκε ε 

ρξήζε πειεθεηψλ ιίζσλ αλάγεηαη ζην 13
ν
 αηψλα. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη, φπσο 

παξαηήξεζε ν Γίθαηνο, ηα θπθιψπεηα ηείρε ηεο Έγθσκεο, ηνπ Κηηίνπ θαη ηεο Μάαο-

Παιαηόθαζηρο ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ δηαθνξεηηθή ηερληθή απφ απηήλ ησλ πξαγκαηηθά θπθιψπεησλ 

ηεηρψλ ησλ κπθελατθψλ αθξνπφιεσλ (Dikaios 1969-71, 512). 

 

Ο Καξαγηψξγεο ζε κηα ζεηξά άξζξα ηνπ ππνζηήξημε φηη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην λεζί ην 12
ν
 αηψλα απνηεινχλ δηαγλσζηηθά ηεο χπαξμεο αηγαηαθψλ πιεζπζκψλ 

ζε θππξηαθέο ζέζεηο ηεο επνρήο απηήο. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη ηα θέξαηα θαζνζηψζεσο, νη 

θεληξηθέο εζηίεο, νη πήιηλνη θαη ιίζηλνη ινπηήξεο, ε θεξακεηθή Υεηξνπνίεηνπ Έληξηπηνπ (ή 

Βαξβαξηθνχ) ξπζκνχ θαη νη ιαθθνεηδείο ηάθνη. Τπνζηήξημε, επίζεο, φηη αιιαγέο ζηε 

κεηαιινπξγία (λένη ηχπνη φπισλ) θαη ζηελ θνξνπιαζηηθή νθείινληαη ζε λενεηζεξρφκελνπο 

αηγαηαθνχο πιεζπζκνχο (Karageorghis 1992· 2000α). Φαίλεηαη, σζηφζν, φηη νξηζκέλα απφ απηά 

ηα ζηνηρεία, φπσο ηα θέξαηα θαζνζηψζεσο θαη νη ινπηήξεο ζπλαληψληαη πιένλ θαη ζε ζέζεηο πνπ 

εγθαηαιείθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα, επνκέλσο δελ απνηεινχλ θαηλνηνκίεο ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ. 

Δπηπιένλ, ηα πνιηηηζκηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά, δελ ζπλαληψληαη ζαλ έλα εληαίν θαη νκνηνγελέο 
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ζχλνιν ζε νπνηαδήπνηε θππξηαθή ζέζε ηνπ 12
νπ

 αηψλα, πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία δελ 

δεκηνπξγνχληαη λέεο καθξφβηεο ζέζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο ζχιαθεο 

λενεηζεξρφκελσλ πιεζπζκψλ (Iacovou 2005, 128).  

 

Καηά ηα άιια, ε ζπλέρεηα ζηνλ θππξηαθφ πνιηηηζκφ απφ ηελ ΤΚΥΗΗΓ πξνο ηελ ΤΚΥΗΗΗΑ 

καξηπξείηαη απφ ηε ζπλέρεηα ζηελ θεξακεηθή παξαγσγή, ζηε ρξήζε πειεθεηήο ηνηρνδνκίαο, ζηε 

ρξήζε ηεο ΚΜ γξαθήο θαη ζηνπο εληαθηαζκνχο ζε ζαιακνεηδείο ηάθνπο εληφο ησλ νηθηζκψλ. 

Απηά είλαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθηζκψλ πνπ ζπλερίδνπλ λα δνπλ ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ (Iacovou et al. 

2008, 290).  

 

ε φ,ηη αθνξά ζηνπο δχν βξαρχβηνπο νηθηζκνχο, ζηελ Πχια-Κοθθηλόθρεκος θαη ηε Μάα-

Παιαηόθαζηρο, ην γεγνλφο φηη ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο δχν απηέο 

ζέζεηο δελ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο κε ηηο άιιεο ζχγρξνλέο ηνπο ζέζεηο, θαηαξξίπηεη ηελ ππφζεζε 

φηη επξφθεηην γηα νηθηζκνχο λενεηζεξρφκελσλ πιεζπζκψλ. Μάιηζηα, ε κηθξή απφζηαζε ηεο 

Πχιαο-Κοθθηλόθρεκος απφ ην Κίηην θαη ην γεγνλφο φηη ε ίδξπζε ηνπ νηθηζκνχ θαίλεηαη φηη ππήξμε 

κηα νξγαλσκέλε επηρείξεζε, νδήγεζαλ ηελ Ηαθψβνπ ζηε δηαηχπσζε ηεο ππφζεζεο φηη ηδξχζεθε 

απφ ηελ αζηηθή πνιηηεία ηνπ Κηηίνπ, ζηα φξηα ηεο νπνίαο ζα ιεηηνχξγεζε σο θνκβηθήο ζεκαζίαο 

δεπηεξεχνλ θέληξν (Iacovou ππφ δεκνζίεπζε (β)). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ Άξηεκε Γεσξγίνπ, 

ε εγγχηεηα ηνπ νηθηζκνχ ηεο Μάαο-Παιαηόθαζηρο ζηα ραιθνθφξα ζηξψκαηα ησλ λνηηνδπηηθψλ 

ππσξεηψλ ηνπ Σξνφδνπο θαη ζηε ραιθνθφξα δψλε ακέζσο ζηα αλαηνιηθά ηεο ζέζεο, απνηεινχλ 

ελδείμεηο φηη ν νηθηζκφο ηδξχζεθε απφ γεγελή πιεζπζκφ, πνπ γλψξηδε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζέζεο 

θαη φρη απφ μέλνπο (Georgiou ππφ δεκνζίεπζε). 

 

Παξά ην φηη ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα δελ απνθαιχπηνπλ ηελ εκθάληζε ελφο δηαθνξεηηθνχ θαη 

ηζρπξνχ πιεζπζκηαθνχ ζηνηρείνπ ζηελ Κχπξν ην 12
ν
 αηψλα, νη κεηαθηλήζεηο αλζξψπσλ απφ ην 

Αηγαίν πξνο ηελ Κχπξν ζην ηέινο ηεο Υαιθνθξαηίαο, είλαη έλα γεγνλφο πνπ δελ κπνξεί λα 

απνξξηθζεί. Ζ Sherratt δελ αξλήζεθε ηελ πηζαλφηεηα λα εγθαηαζηάζεθαλ ζην λεζί άλζξσπνη κε 

πξνέιεπζε απφ ην Αηγαίν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΤΚΥΗΗ θαη ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ. κσο, ππνζηεξίδεη, νη 

κεηαθηλήζεηο απηέο παξακέλνπλ αφξαηεο αξραηνινγηθά κέρξη ην ηέινο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. 

Μφλν εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, δειαδή ηε δηαπίζησζε φηη ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ, ε ειιεληθή 

γιψζζα είλαη (κε βάζε ηα γξαπηά ηεθκήξηα) ε γιψζζα ηελ νπνία γλσξίδεη θαη ρξεζηκνπνηεί ε 

πιεηνλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ, κπνξεί λα ηεθκεξησζεί ε ππφζεζε γηα ηελ άθημε 

ειιελφθσλσλ ζην λεζί κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ (Sherratt 1992, 325). 
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χκθσλα κε ηελ Ηαθψβνπ (2005, 130), ν πην αμηφπηζηνο παξάγνληαο γηα ηελ αλαγλψξηζε κεγάισλ 

θνηλσληθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ εληφο ησλ αζηηθψλ νηθηζκψλ ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ είλαη ην θιείζηκν 

πνιιψλ ζαιακνεηδψλ (νηθνγελεηαθψλ) ηάθσλ θαη ε ρξήζε ιαθθνεηδψλ ηάθσλ (ελφο εληαθηαζκνχ) 

ζηελ Έγθσκε, ζην Υαιά νπιηάλ Σεθθέ, ζηελ Παιαίπαθν θαη ζην Κίηην (Karageorghis 2000α, 

257-9). Οη ηάθνη απηνί, πνπ πξννξίδνληαλ πηζαλφηαηα γηα κεκνλσκέλεο ηαθέο κε γεγελψλ, πνπ 

δελ αλήθαλ δειαδή ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ πφιεσλ φπνπ εγθαηαζηάζεθαλ, ζπλππήξμαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ κε ηνπο ζαιακνεηδείο ηάθνπο, πνπ ζπλέρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

(Iacovou 2008γ, 232). 

 

ηα θππξηαθά παξάθηηα θέληξα πνπ επηβηψλνπλ ζηελ ΤΚΥΗΗΗΑ, ε δσή γηα κεγάιν κέξνο ηνπ 12
νπ

 

αηψλα κνηάδεη κε κεηξηνπαζέζηεξε ζπλέρεηα ηεο «θνξχθσζεο ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο» ηνπ 13
νπ

 

αηψλα (Sherratt 2003, 38). Ωζηφζν, ειάρηζηα ζηνηρεία ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηηο πεξηθέξεηεο πνπ 

αξζξψζεθαλ γχξσ απφ ηηο ελαπνκείλαζεο αζηηθέο πνιηηείεο ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ην 

θηίξην πνπ αλαζθάθεθε ζηελ Αζεαίλνπ-Πακποσιάρη ηες Κοσθοσλλίλας, κε ιαηξεπηηθέο θαη 

απνζεθεπηηθέο ιεηηνπξγίεο, δείρλεη ζπλέρεηα ζηε ρξήζε ηνπ ζηε κεηάβαζε απφ ηελ ΤΚΥΗΗΓ ζηελ 

ΗΗΗΑ. Απηφ ην γεγνλφο δείρλεη ίζσο ηε ζεκαζία ηεο ζέζεο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Έγθσκεο ζην 

δξφκν πξνο ην ραιθφ. Δγθαηαιείπεηαη, σζηφζν, θαη απηφ πξηλ απφ ην ηέινο ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ (Dothan 

θαη Ben-Tor 1983, 140). 

 

Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ θππξηαθνχ πνιηηηζκνχ ζηε κεηάβαζε απφ ηελ Όζηεξε Υαιθνθξαηία ζηελ 

Δπνρή ηνπ ηδήξνπ απνθαιχπηεηαη απφ κηα ζεηξά πνιηηηζκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θαηαθηήζεσλ 

(Knapp 1990, 148). Ζ κεγαιχηεξε θαηλνηνκία ηεο ΤΚΥΗΗΗΑ είλαη ρσξίο ακθηβνιία ε αλαθάιπςε 

ηνπ ζηδήξνπ. Παιαηφηεξα ε αλαθάιπςε ηεο ηερληθήο ηεο αηζάισζεο ηνπ ζηδήξνπ ζεσξνχληαλ φηη 

νθεηιφηαλ ζε αλζξψπνπο απφ ην Αηγαίν, πνπ ήξζαλ ζηελ Κχπξν κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

αλαθηνξηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα. Πιένλ, φκσο, ζεσξείηαη θαηάθηεζε ησλ 

Κππξίσλ ηερληηψλ (Snodgrass 1980). Ζ εμάπισζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηελ αλαηνιηθή 

Μεζφγεην θαη ζην Αηγαίν απνδεηθλχεη φηη δηαηεξνχληαη νη εκπνξηθέο επαθέο ηνπ λεζηνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 12
νπ

 αηψλα. Παξαδφμσο, ζηελ αξραηνινγία ηεο Δγγχο Αλαηνιήο ν 12
νο

 αηψλαο 

θαηαηάζζεηαη σο ε πξψηε θάζε ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ. ηελ Κχπξν φπνπ επηηπγράλεηαη ε 

κεηάβαζε πξνο κηα πιήξε ρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ ζηδήξνπ απφ ην 12
ν
 αηψλα (Snodgrass 

1982, 290), ε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ μεθηλά απφ ηα κέζα ηνπ 11
νπ

 αηψλα. 

 

Ζ εκθάληζε ησλ πξψησλ αληηθεηκέλσλ ρξεζηηθήο αμίαο απφ ζίδεξν, ηα καραίξηα κε θφςε ζηε κηα 

πιεπξά, κε ιαβέο ζπλήζσο μχιηλεο ή απφ άιιν πιηθφ (ειεθαληφδνλην) θαη κε ράιθηλνπο ήινπο, 
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ζεκαηνδνηεί ην ηάδην 2 (“working iron”) ηνπ Snodgrass ζηελ θαηάθηεζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ 

ζηδήξνπ (Pickles θαη Peltenburg 1998, 85). Σν ζίδεξν γηα λα γίλεη αηζάιη ρξεηάδεηαη λα ηχρεη 

επεμεξγαζίαο ζε πνιχ ςειέο (carburization) θαη αθνινχζσο ζε πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

(quenching), ψζηε λα εκπινπηηζηεί κε άλζξαθα θαη λα εληζρπζεί κε εηδηθέο ηδηφηεηεο. χκθσλα κε 

ηνπο Pickles θαη Peltenburg (1998, 67) γηα λα επηηεπρζεί κηα ηφζν ζεκαληηθή αιιαγή, απαηηείηαη 

ζπλήζσο απμεκέλνο βαζκφο ζχλζεησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ε αλάκεημε ηεο αλψηεξεο ηάμεο, αλ 

θαη ζηελ επνρή ηνπ ηδήξνπ, γηα ηε δηάδνζε ηνπ λένπ κεηάιινπ ήηαλ ζεκαληηθή ε αλάκεημε ησλ 

θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, παξά ηηο εμειίμεηο απηέο, ε 

παξαγσγή ραιθνχ ζπλερίδεη θαη ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ λα είλαη ε θχξηα κεηαιινπξγηθή 

βηνκεραλία ηνπ λεζηνχ (Pickles θαη Peltenburg 1998, 86). 
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ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΔΠΟΥΗ ΣΟΤ ΙΓΗΡΟΤ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΚΥΙΙΙΒ: Η ΔΝΑΡΞΗ ΣΗ ΔΠΟΥΗ ΣΟΤ ΙΓΗΡΟΤ 

 

Σν αξρηθφ ζρήκα πνπ είρε πξνηαζεί απφ ηε ζνπεδηθή απνζηνιή (SCE) γηα ηε ζρεηηθή 

ρξνλνιφγεζε ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, δηαηξνχζε ηελ ΤΚΥΙΙΙ ζε ηξεηο θάζεηο (Α, Β θαη Γ), 

θαηά ην πξφηππν ηεο ΤΔΙΙΙ. χληνκα, φκσο, ν ίδηνο ν Gjerstad (1944α) ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ην 

αξραηνινγηθφ πιηθφ δελ δηθαηνινγνχζε ηελ χπαξμε κηαο μερσξηζηήο ΤΚΥΙΙΙΓ, θαη ηελ αλαίξεζε 

(Gjerstad 1944α). Δπνκέλσο, σο χζηαηε θάζε ηεο θππξηαθήο Υαιθνθξαηίαο παξέκεηλε ε 

ΤΚΥΙΙΙΒ, πνπ ζε απφιπηε ρξνλνιφγεζε ηνπνζεηείηαη παξαδνζηαθά ζηα ρξφληα πεξίπνπ απφ ην 

1125/1100 κέρξη ην 1050 π.Υ.  

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΤΚΥΙΙΙΒ ηε δηαθνξνπνηνχλ έληνλα 

απφ ηελ πξνεγεζείζα ΤΚΥΙΙΙΑ θαη ηελ θαζηζηνχλ πξφδξνκν ηεο ΚΓΙ, ε νπνία αθνινπζεί. Πνιχ 

επαίζζεηνο δείθηεο θνηλσληθψλ αιιαγψλ είλαη νη ηαθέο. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη νη ηάθνη πνπ 

βξίζθνληαη ζε ρξήζε θαηά ηελ ΤΚΥΙΙΙΑ, θιείλνπλ νξηζηηθά κε ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. Απηφ 

παξαηεξείηαη θπζηνινγηθά ζηηο ζέζεηο πνπ εγθαηαιείπνληαη θαηά ηελ ΤΚΥΙΙΙΑ, αιιά θαη ζηηο 

ζέζεηο πνπ ζπλερίδνπλ λα δνπλ θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηελ ΤΚΥ ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ, φπσο 

ζηελ Παιαίπαθν θαη ην Κίηην. Έηζη, νη ηαθέο ηεο ΤΚΥΙΙΙΒ αλεπξίζθνληαη πάληα ζε 

λεναλνηγκέλνπο ηάθνπο θαη πνηέ ζε παιηνχο ηάθνπο ηεο ΤΚΥ (Iacovou 1999, 148). 

 

εκαληηθή, επίζεο, θαηλνηνκία είλαη ε ρξήζε ελφο λένπ ηχπνπ ηάθνπ, ηνπ ιαμεπηνχ ζαιακνεηδνχο 

κε καθξχ δξφκν (Iacovou 1999, 148). Ο ζαιακνεηδήο κε καθξχ δξφκν είλαη ηάθνο αηγαηαθήο 

πξνέιεπζεο. Γελ ζπλαληάηαη ζηελ Κχπξν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 11
νπ

 αηψλα, αθνχ φπσο είδακε 

ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ν θαηεμνρήλ ηχπνο ηάθνπ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ είλαη έλαο άιινο 

ιαμεπηφο ζαιακνεηδήο κε κηθξφ θάζεην ή θαζφινπ δξφκν. Δπηπιένλ, ζε αληίζεζε κε ηε ζπλήζε 

πξαθηηθή ηεο ηνπνζέηεζεο εληφο νηθηζκνχ θαηά ηελ ΤΚΥΙ-ΙΙΙΑ, νη ηάθνη ηεο ΤΚΥΙΙΙΒ 

εκθαλίδνληαη νξγαλσκέλνη ζε λεθξνπφιεηο εθηφο ησλ νηθηζκψλ.  
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Η ΤΚΥΙΙΙΒ ραξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ ηελ εκθάληζε ελφο λένπ ξπζκνχ θεξακεηθήο, ηνπ 

Πξψηκνπ Λεπθνχ Γξαπηνχ ξπζκνχ (Proto-White Painted). Γηαηεξεί έληνλνπο δεζκνχο κε ηελ 

θεξακεηθή ηνπ αηγαηαθνχ θφζκνπ ζην 12
ν
 αηψλα (Iacovou 1991). Δίλαη ε πξψηε πξαγκαηηθά 

ηππνπνηεκέλε, καδηθήο θαη ειεγρφκελεο παξαγσγήο ηξνρήιαηε θεξακεηθή ηεο Κχπξνπ (Sherratt 

1991, 193) θαη δηαδέρεηαη ηελ πιεζψξα ησλ ξπζκψλ ηεο ΤΚΥΙΙΓ-ΙΙΙΑ, πνπ ζπιινγηθά θέξνπλ 

ηελ νλνκαζία Λεπθή Γξαπηή Σξνρήιαηε ΙΙΙ (White Painted Wheelmade III). Δίλαη, επίζεο, ν 

πξφδξνκνο ηνπ Λεπθνχ Γξαπηνχ ξπζκνχ (White Painted) πνπ ζα θπξηαξρήζεη ζην ξεπεξηφξην ηεο 

θππξηαθήο θεξακεηθήο ηεο πξψηεο ρηιηεηίαο π.Υ. 

 

Η θεξακεηθή ηνπ Πξψηκνπ Λεπθνχ Γξαπηνχ ξπζκνχ δελ έρεη παξαηεξεζεί εθηφο Κχπξνπ 

(Iacovou 1994, 159· Gilboa 2005). Χζηφζν, θππξηαθνί πίζνη εληνπίδνληαη ζηηο αθηέο ηεο Φνηλίθεο 

θαη ραλαλίηηθνη ακθνξείο θαη θαθνεηδή θιαζθηά αλεπξίζθνληαη ζε θππξηαθέο ζέζεηο θαηά ηελ 

ΤΚΥΙΙΙΒ, απνηειψληαο ηε κνλαδηθή θαηεγνξία εηζεγκέλνπ πιηθνχ απηή ηελ πεξίνδν (βι. π.ρ 

Karageorghis 1975, 57· Karageorghis 2009). Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη φηη, ίζσο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ΤΚΥΙΙΙΒ νη νξγαλσκέλεο εκπνξηθέο επαθέο κε ην κεζνγεηαθφ θφζκν είραλ, κεηά 

απφ πεξηζζφηεξν απφ ηέζζεξεηο αηψλεο ζπλερψλ θαη εληαηηθψλ επαθψλ, πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά, 

κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηε θνηληθηθή αθηή. Πάλησο, απφ ηα κέζα ηνπ 11
νπ

 αηψλα θαη ηελ έλαξμε 

ηεο ΚΓΙ, εκθαλίδνληαη θαη απμάλνληαη πξννδεπηηθά νη καξηπξίεο γηα εμαγσγή θππξηαθήο 

θεξακεηθήο πξψηα ζην Tel-Dor (Gilboa 1999) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Σχξν θαη ζηε αξέπηα 

(Koehl 1985, 148). Σα αξραηφηεξα, κάιηζηα, θππξηαθά αγγεία απφ απηέο ηηο ζέζεηο είλαη αλνηρηά 

ζθεχε, πνπ δελ πξννξίδνληαλ γηα κεηαθνξά πξντφλησλ, αιιά γηα ρξήζε σο αληηθείκελα απηά 

θαζ’εαπηά (Gilboa 2005, 60). Παξάιιεια, εκθαλίδνληαη θαη πάιη εηζεγκέλα αληηθείκελα 

(θεξακεηθή, πνιπηειείο πξψηεο χιεο) ζην λεζί (Yon 1971· Karageorghis 1983).  

 

Απφ φιν ηνλ αηγαηαθφ ρψξν, κε ηελ Κξήηε ίζσο λα κελ ππήξμε πνηέ δηαθνπή επαθψλ (Κνχξνπ 

1993, 238). Αθελφο, ζηελ Κξήηε εκθαλίδνληαη αληηθείκελα θππξηαθήο παξαγσγήο ή ηερλνηξνπίαο 

(Kourou 2009, 363-64). Αθεηέξνπ, θαηά ηνλ 11
ν
 αηψλα εκθαλίδνληαη ζε θππξηαθέο ζέζεηο εηδψιηα 

ζην Μηλσηθφ ηχπν ηεο ζεάο κε πςσκέλα ρέξηα θαη κε πφιν ζην θεθάιη (Karageorghis 1993α, 58). 

Σα πξσηκφηεξα δείγκαηα βξέζεθαλ ζην Γάπεδν ΙΙ ζην Κίηην-Καζαξή (βι. Karageorghis θαη 

Demas 1985, pl. CXLIX, αξ. 589 θαη 3213), ζην Γάπεδν ΙΙΙΒ ηεο Έγθσκεο (Dikaios 1969-71, pl. 

137:4) θαη ζηε Λεκεζφ-Κνκηζαξηάην (Karageorghis 1977, 65).   

 

Απφ ην 10
ν
 αηψλα (ΚΓΙΙ) επαλαξρίδνπλ νη επαθέο κε ηνλ ππφινηπν αηγαηαθφ θφζκν, κε ηηο 

πεξηνρέο εθείλεο πνπ εμέξρνληαη ησλ «θνηεηλψλ Αηψλσλ». Σν πξσηκφηεξν θππξηαθφ αγγείν πνπ 
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βξέζεθε ζε αηγαηαθή ζέζε ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ είλαη κηα πξφρνπο ηνπ Γίρξσκνπ (Bichrome) 

II ξπζκνχ απφ ηάθν ηεο χζηεξεο Πξσηνγεσκεηξηθήο πεξηφδνπ (950-900 π.Υ.) ζην Λεπθαληί 

(Desborough 1980, 350). ηα ηέιε ηνπ 10 αηψλα εκθαλίδνληαη ζηελ Ακαζνχληα θαη νη πξψηνη 

επβντθνί ζθχθνη κε θξεκαζηά εκηθχθιηα (Lemos θαη Hatcher 1991).  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΚΥΙΙΙΒ ΚΑΙ ΚΓΙ: ΠΡΟ ΜΙΑ ΝΔΑ ΠΟΛΙΣΔΙΑΚΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Όπσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην (Μέξνο Πέκπην, Κεθάιαην 4), απφ ην ηέινο ηνπ 13
νπ

 θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 12
νπ 

αηψλα, έλαο αξηζκφο ζέζεσλ πξσηνγελνχο ζεκαζίαο εγθαηαιείθζεθαλ. 

Μαδί κε ηα αζηηθά θέληξα εγθαηαιείθζεθαλ ζε θάζε πεξηθέξεηα πνιινί νηθηζκνί δεπηεξεχνπζαο 

ζεκαζίαο. Με άιια ιφγηα, θαηέξξεπζε θαηά ηφπνπο νιφθιεξε ε πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε, ζηελ 

νπνία νη αζηηθέο απηέο ζέζεηο είραλ ην ραξαθηήξα δηνηθεηηθνχ θέληξνπ. Μέρξη ην ηέινο ηεο 

ΤΚΥΙΙΙΑ θαη, ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ ΤΚΥΙΙΙΒ, απφ ηα παιαηά αζηηθά δηνηθεηηθά θέληξα 

ζπλερίδνπλ λα δνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ κφλν ην Κίηην θαη ηα Κνχθιηα-Παιαίπαθνο θαη, απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο ζέζεηο, ην Ιδάιην. Η Έγθσκε εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηά ηεο κεηαθνκίδνληαο, ζην 

ηέινο ηνπ 12
νπ

 αηψλα, πην θνληά ζηελ αθηή, ζηε ζέζε πνπ νλνκάδεηαη πιένλ αιακίλα. 

 

Η ΤΚΥΙΙΙΒ εγθαηληάδεη έλα νξίδνληα ίδξπζεο λέσλ ζέζεσλ. Καηά ηελ ΤΚΥΙΙΙΒ θαη ΚΓΙ ην 

αξραηνινγηθφ πιηθφ (θπξίσο απφ ηάθνπο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ νηθηζκνχο) δείρλεη φηη 

ηδξχνληαη ζέζεηο θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηνπ λεζηνχ αιιά θαη ζηελ ελδνρψξα. Η εηθφλα απηή, 

σζηφζν, είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζε κεησκέλε αξραηνινγηθή νξαηφηεηα ησλ νηθηζκψλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ. Γεδνκέλνπ φηη δχν απφ ηα παιαηά δηνηθεηηθά θέληξα, ε Παιαίπαθνο θαη ην 

Κίηην, ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηε κεηάβαζε ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ, εμππαθνχεηαη φηη 

ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη ηα δίθηπα ησλ νηθηζκψλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, πνπ ζα απνηεινχζαλ 

ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηεηαθέο πεξηθέξεηεο ησλ θεληξηθψλ ζέζεσλ. 

 

Καηά ηελ ΚΓΙΙΙ γίλεηαη νξαηή, κέζα απφ ην ηαθηθφ πιηθφ, κηα ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ζέζεσλ 

ζηελ ελδνρψξα, θάηη πνπ θνξπθψλεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο ΚΑ πεξηφδνπ, ζηα κέζα ηνπ 8
νπ

 αηψλα. 

Θεσξείηαη φηη νη εμειίμεηο απηέο ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πνξεία ησλ λεντδξπζέλησλ αιιά θαη ησλ 

παιαηψλ ζέζεσλ (ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο) πξνο ηνλ νξηζκφ ή επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο πεξηθεξεηψλ (Fourrier 2006, 108-9). Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηθεξεηψλ ησλ πφιεσλ-βαζηιείσλ ηεο ΚΑ θαη ηεο ΚΚ 

πεξηφδνπ. 
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Όπσο επηζεκάλζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (Μέξνο Πξψην, Κεθάιαην 4), ε Πξψηκε Δπνρή 

ηνπ ηδήξνπ απνηειεί ηνλ νξίδνληα κε ηε κηθξφηεξε αξραηνινγηθή νξαηφηεηα νηθηζκψλ αιιά φρη 

λεθξνπφιεσλ ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη ηα δηαζέζηκα αξραηνινγηθά 

ηεθκήξηα, κε ζηφρν λα δηεξεπλεζνχλ νη δηαδηθαζίεο, πνπ έρνπλ ηε ξίδα ηνπο ζηνλ νξίδνληα ηεο 

Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ - ηφζν ζηηο ζέζεηο πνπ ζα αλαδεηρζνχλ ζε βαζηιηθά θέληξα φζν θαη 

ζηηο πεξηθέξεηεο - θαη πνπ νδήγεζαλ ζηελ ΚΑ θαη ζηελ ΚΚ πεξίνδν ζηελ απνθξπζηάιισζε ησλ 

θππξηαθψλ βαζηιείσλ (βι. Χάξηε 7). 

 

 

 

 

1. Οι παλαιές θέζεις 

 

Κνύθιηα-Παιαίπαθνο 

 

Απφ ηελ Παιαίπαθν ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο θαη ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ δελ έρεη εληνπηζηεί 

θαλέλα ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ. Τιηθφ πνπ ζα ήηαλ ζε ρξήζε ζε νηθηζκφ αλεπξίζθεηαη κφλν ζε 

πεγάδηα (βι. Maier θαη Wartburg 1985β, 103-106), επνκέλσο δελ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε 

Χάξηεο 7: Θέζεηο ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ Σηδήξνπ Άν
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κέζα απφ κηα ζπλερή ζηξσκαηνγξαθία ηε ζπλέρεηα ζηε δσή ηεο πφιεο. Η ζπλέρεηα, φκσο, απηή 

καξηπξείηαη κέζα απφ ηηο ηαθέο, πνπ θαηαγξάθνπλ ηε κεηάβαζε απφ ηελ ΤΚΥΙΙΙΑ ζηελ 

ΤΚΥΙΙΙΒ θαη ζηελ ΚΓ πεξίνδν (Δηθ. 26). 

 

Μέζα, ινηπφλ, απφ ην ηεθκήξην ησλ ηάθσλ, παξαηεξνχκε φηη θαηά ηελ ΤΚΥΙΙΙΒ νη πινχζηνη 

ζαιακνεηδείο ηάθνη ηεο ΤΚΥΙΙΓ-ΙΙΙΑ ζηα Κακίληα θιείλνπλ. Οξηζκέλεο ηαθέο ζε αβαζείο 

ιάθθνπο ζηα Κακίληα (Maier θαη Wartburg 1985β, 103) θαη δχν ηαθέο ζηα Κάηω Αιώληα (Maier 

1973, 76) πεξηέρνπλ ειάρηζηε θεξακεηθή ηνπ Πξψηκνπ Λεπθνχ Γξαπηνχ ξπζκνχ.  

 

Η εκθάληζε ηνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ κε καθξχ δξφκν ζηελ Παιαίπαθν ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηε 

κεηαθίλεζε ησλ λεθξνηαθείσλ εθηφο νηθηζκνχ. Νένη ρψξνη ηαθήο ηεο ΤΚΥΙΙΙΒ αλεπξίζθνληαη 

βνξεηφηεξα, ζηηο ζέζεηο Ξεξνιίκλε θαη Ξπιηλόο (Maier 1973, 77· Karageorghis 1967β). Με ηελ 

έλαξμε ηεο ΚΓΙ παξαηεξείηαη ίδξπζε λέσλ λεθξνηαθείσλ ζηηο ζέζεηο Λάθθνο ηνπ Σθάξλνπ θαη 

Χαζάλ Αγά (Maier 1970, 79· Iacovou 1994, 158). Σν πην εθηεηακέλν λεθξνηαθείν ηεο ΚΓΙ 

πεξηφδνπ ζηελ Παιαίπαθν βξίζθεηαη ζηε ζέζε Σθάιεο (Karageorghis 1983). Οη πξσηκφηεξνη 

ηάθνη αλήθνπλ ζηελ ΚΓΙ αιιά ην λεθξνηαθείν βξίζθεηαη ζε ρξήζε κέρξη ηελ Διιεληζηηθή 

πεξίνδν. Οη ηάθνη ηεο ΚΓΙ αλήθνπλ ζηνλ ηχπν ηνπ ζαιακνεηδνχο κε καθξχ δξφκν, ρξεζηκεχνπλ 

γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ηαθέο θαη είλαη πινχζηα θηεξηζκέλνη. Έλα αθφκα παξφκνην 

λεθξνηαθείν ηεο ΚΓ πεξηφδνπ εληνπίζηεθε πξφζθαηα ζηε ζέζε Πιάθεο, ζηα δπηηθά ηνπ Γηαξίδνπ 

(Raptou 2002). 

 

Κίηην 

 

Οη ζέζεηο ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο πνπ δηεξεπλήζεθαλ ζην Κίηην, ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

ζηελ έλαξμε ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ θαη ε κεηάβαζε δελ ζεκαηνδνηείηαη νχηε απφ θαηαζηξνθή 

νχηε απφ εγθαηάιεηςε (Karageorghis θαη Demas 1985, 20-23, 122, 141). πλεπψο, ην Κίηην 

πξνζθέξεη ην κφλν κε ηαθηθφ θαη επίζεο ζηξσκαηνγξαθεκέλν πιηθφ απφ ζέζεηο ιαηξείαο ή απφ 

βηνηερληθέο ζέζεηο, πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο απφ ηελ ΤΚΥΙΙΓ κέρξη ηελ ΚΓΙΑ (Iacovou 1994, 

154). 

 

ηηο πεξηνρέο πνπ αλέζθαςε ην Σκήκα Αξραηνηήησλ, ζηελ Καζαξή (Πεξηνρή ΙΙ) θαη ζηε 

Χξπζνπνιίηηζζα (Πεξηνρή Ι), απηφ πνπ νξίζηεθε σο Γάπεδν ΙΙ αληηζηνηρεί ζηελ ΤΚΥΙΙΙΒ. ηελ 

Καζαξή, δειαδή ηελ πεξηνρή ησλ κλεκεηαθψλ ηεξψλ ηεο ΤΚΥ, ηα εξγαζηήξηα ζπλερίδνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ ίδηα θιίκαθα, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ΤΚΥΙΙΙΑ (Karageorghis θαη Demas 
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1985, 266). Σελ πεξίνδν απηή εκθαλίδνληαη ζηα ηεξά ηεο Καζαξήο εηδψιηα ζηνλ ηχπν ηεο ζεάο κε 

πςσκέλα ρέξηα θαη ςειφ πφιν, Μηλσηθφο ηχπνο πνπ πξσηνεκθαλίδεηαη ζην λεζί ηνλ 11
ν
 αηψλα (J. 

Karageorghis 2005, 132-3· Karageorghis 1993α, 58-59). Σν Γάπεδν ΙΙ θιείλεη κε θαηαζηξνθή, 

ίζσο εμαηηίαο θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. ην Γάπεδν Ι (ΚΓΙΑ) ηα θηίξηα αλνηθνδνκνχληαη θαη ηα ηεξά 

ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, κε πινχζηα, κάιηζηα, αλαζήκαηα. Χζηφζν, ηα εξγαζηήξηα ηνπ 

ραιθνχ δείρλνπλ πιένλ λα αδξαλνπνηνχληαη (Karageorghis θαη Demas 1985, 278-9).  

 

Γεδνκέλνπ φηη ε ζεκεξηλή αζηηθή αλάπηπμε ηεο Λάξλαθαο δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα έξεπλα ζε 

εθηεηακέλνπο ρψξνπο, είλαη ζεκαληηθφ φηη έρνπλ πξνθχςεη ζηνηρεία, πνπ αλήθνπλ ζηνλ νξίδνληα 

ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ. Πεξίπνπ 50κ. ζηα δπηηθά ηεο Πακπνύιαο ην Σκήκα 

Αξραηνηήησλ αλέζθαςε δχν ηνκέο. Δθεί βξέζεθαλ αδηαηάξαθηα ζηξψκαηα, πνπ πεξηείραλ 

θεξακεηθή αιιά θαη αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα (ηκήκα ηνίρνπ), πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ νκαιή 

ζπλέρεηα ζηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απφ ηελ ΤΚΥΙΙΙΑ κέρξη ηελ ΚΓΙΙ (Georgiou 2003, 157-8). 

Δπίζεο, κηα ηνκή πνπ δηάλνημε ε γαιιηθή απνζηνιή ζην βφξεην άθξν ηεο Πακπνύιαο, απέδσζε 

πιηθφ απφ νηθίεο ηεο ΚΓΙΑ, πνπ θαηαζηξάθεθαλ ζηελ ίδηα θάζε. Βξέζεθε, επίζεο, φπσο ζηε 

αιακίλα, εληαθηαζκφο βξέθνπο ζε αγγείν ηεο ΚΓ πεξηφδνπ.  

 

ε κηα εθηεηακέλε πεξηνρή βφξεηα ηεο Καζαξήο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ζέζεηο 

Χξπζνπνιίηηζζα ζηα λφηηα κέρξη ηηο Γνύληδηεο ζηα βφξεηα, έρνπλ αλαθαιπθζεί ηάθνη ηεο ΚΓΙ 

πεξηφδνπ (Δηθ. 27). Έλαο ηάθνο ζην Χξπζνζώηεξν αλήθεη ζηε κεηάβαζε απφ ηελ ΤΚΥΙΙΙΒ ζηελ 

ΚΓΙΑ. Άιινη ηάθνη απφ ηελ ίδηα πεξηνρή αλήθνπλ ζηελ πξνρσξεκέλε ΚΓΙ (Chronique 1960, 282· 

1962, 351· Iacovou 1994, 154-5). Σάθνη ηεο ΚΓΙ-ΙΙΙ εκθαλίδνληαη θαη βνξεηφηεξα, ζηα Πεξηβόιηα, 

ην Μαληνκαραιιά, ηνλ Άγην Πξόδξνκν θαη ηηο Γνύληδηεο (Georgiou 2003). Απφ ηελ αξρή ηεο ΚΓ 

πεξηφδνπ θαίλεηαη φηη μεθηλνχλ θαη νη ηαθέο ζην ιεγφκελν Γπηηθφ λεθξνηαθείν (Τνπξακπή θαη 

Φαλεξωκέλε). Σν γεγνλφο φηη πιένλ αλαγλσξίδνπκε λεθξνηαθεία, πνπ θαίλεηαη φηη βξίζθνληαλ 

εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ, δείρλεη φηη θαη ζην Κίηην, κηα παιαηά θαη φρη λεντδξπζείζα ζέζε, 

εθαξκφδεηαη ε πξαθηηθή ησλ «εθηφο ησλ ηεηρψλ» ηαθψλ (Nicolaou 1976, 168-201· Yon 2006, 

118). 

 

Παξά ηηο ελδείμεηο γηα ζπλέρεηα ζηε δσή ηεο πφιεο, αλαηξνπή εληνπίδεηαη ζην ρψξν ησλ 

εξγαζηεξίσλ θαη ησλ ηεξψλ. Γχξσ ζην 1000 π.Υ. ε πεξηνρή ησλ ηεξψλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ 

(Καζαξή) φπσο θαη ε πεξηνρή ησλ νηθηψλ (Χξπζνπνιίηηζζα) εγθαηαιείπνληαη. Ο ιφγνο γηα απηή 

ηελ εμέιημε είλαη άγλσζηνο, σζηφζν ν Καξαγηψξγεο ππνζέηεη φηη ίζσο λα νθείιεηαη ζην θιείζηκν 

ηνπ ιηκαληνχ ζηελ πεξηνρή απηή θαη ηε κεηαθίλεζε λνηηφηεξα (Karageorghis θαη Demas 1985, 
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279). Πάλησο ε Πεξηνρή ΙΙ παξακέλεη εγθαηαιεηκκέλε θαηά ην 10
ν 

θαη 9
ν
 αηψλα ελψ ε Πεξηνρή Ι 

δελ μαλαθαηνηθείηαη πξηλ απφ ηα ειιεληζηηθά ρξφληα (Karageorghis 2005, 3).  

 

Ιδάιην 

 

Σν Ιδάιην είλαη ε ηξίηε ζέζε, καδί κε ην Κίηην θαη ηελ Παιαίπαθν, πνπ παξνπζηάδεη ζπλέρεηα ζηε 

κεηάβαζε απφ ηελ ΤΚΥ ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ. Η ζπλέρεηα ηεθκεξηψλεηαη ζηε ζέζε πνπ 

αλαζθάθεθε ζηε ξίδα ηνπ ιφθνπ ηεο Ακπειιεξήο, φπνπ εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θαη 

απνζήθεπζεο παξνπζηάδνπλ ζπλερή ιεηηνπξγία απφ ηελ ΤΚΥΙΙΙΑ ζηελ ΚΑΙ (Hadjicosti 1999, 

38). 

 

Ο Σάθνο 2 ζηε ζέζε Άγηνο Γεώξγηνο απνηειεί ηε κνλαδηθή γλσζηή ηαθή απφ ην Ιδάιην θαηά ηελ 

ΤΚΥΙΙΙΒ (Karageorghis 1965, 185-99). Έλαο ηάθνο ηεο ΚΓΙΒ θαη ΙΙ πεξηφδνπ βξέζεθε ζηα λφηηα 

ηεο Ακπειιεξήο, ζηελ πεξηνρή ηνπ Σάθνπ 1 ηεο ΤΚΥΙΙΓ (Hadjicosti 1999, 39).  

 

Νέα λεθξνηαθεία εκθαλίδνληαη απφ ηελ ΚΓΙ θαη εμήο (Gjerstad et al. 1935, 462, 634-41· 

Hadjicosti 1999, 39). Σα λέα λεθξνηαθεία ηεο ΚΓ πεξηφδνπ, πνπ ζπλερίδνπλ λα δέρνληαη ηαθέο 

κέρξη ηελ Διιεληζηηθή πεξίνδν, βξίζθνληαη ζηε ζέζε Διηνύζθηα ηνπ Κνπδνπξηνύ, ζε απφζηαζε 

πεξίπνπ 500κ. βφξεηα ηνπ ιφθνπ ηεο Ακπειιεξήο. Δπηά ηάθνη ηεο ΚΓ πεξηφδνπ, πνπ εληνπίζηεθαλ 

ην 1997-8 ζηε ζέζε απηή, θαίλεηαη φηη απνηεινχζαλ κέξνο ελφο εθηεηακέλνπ λεθξνηαθείνπ. 

χκθσλα κε πξνθαηαξθηηθέο αλαθνξέο, ε ρξήζε ηνπ Σάθνπ 22 ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΚΥΙΙΙΒ θαη 

ΚΓΙΑ θαη ζπλεπψο γεθπξψλεη ην θελφ κεηαμχ ηνπ Σάθνπ 2 ζηνλ Άγην Γεψξγην θαη ησλ 

ππφινηπσλ ηαθψλ ηεο ΚΓΙ θαη εμήο (Hadjicosti 1999, 39).  

 

2. Από ηις παλαιές ζηις νέες θέζεις 

 

Σαιακίλα 

 

Η αιακίλα βξίζθεηαη πεξίπνπ 2ρικ βνξεηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ ηεο ΤΚΥ ηεο Έγθσκεο. Η 

γαιιηθή απνζηνιή πνπ αλέζθαπηε απφ ην 1964 κέρξη ην 1974 ηε αιακίλα, ζηελ αθηή βφξεηα ηεο 

Ακκνρψζηνπ, απνθάιπςε ζε βαζηέο ηνκέο, ζηνπο ειάρηζηνπο ρψξνπο πνπ κπνξνχζαλ λα 

δηεξεπλεζνχλ αλάκεζα ζηα θηίξηα ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο, αξραηνινγηθά θαηάινηπα πνπ 

θηάλνπλ κέρξη ηελ ΚΓΙ πεξίνδν. Σα θαηάινηπα απηά βξίζθνληαη ζηα θαηψηεξα ζηξψκαηα ηεο 

ζέζεο, πάλσ απφ ην θπζηθφ βξάρν, επνκέλσο ν νξίδνληαο ίδξπζεο ηεο αιακίλαο είλαη ε αξρή ηεο 
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ΚΓ πεξηφδνπ. Η αλάγθε κεηαθνξάο απφ ηελ Έγθσκε ζηε αιακίλα ηνλ 11
ν
 αηψλα, πηζηεχεηαη φηη 

πξνθιήζεθε απφ ην θιείζηκν - εμαηηίαο επηρψζεσλ - ησλ πισηψλ εθβνιψλ ηνπ Πεδηαίνπ, κέζσ 

ησλ νπνίσλ ε Έγθσκε επηθνηλσλνχζε κε ηελ αθηή (Lagarce 1993, 91).  

 

ηα πεληρξά αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηνπ ηδξπηηθνχ νξίδνληα ηεο αιακίλαο ζπκπεξηιακβάλεηαη 

έλα θηίξην πνπ αλαζθάθεθε κεξηθψο θαη θαίλεηαη φηη ιεηηνχξγεζε ζαλ ηεξφ κηαο αλδξηθήο 

ζεφηεηαο απφ ην ηέινο ηνπ 11
νπ

 αηψλα κέρξη ηνλ 6
ν
 αηψλα π.Υ. (Δηθ. 29). Σκήκα ηείρνπο 

αλαζθάθεθε ζηα λφηηα ηνπ ηεξνχ. Μεηαμχ ησλ δχν κεζνιαβνχζε δξφκνο. Καηά ηελ ΚΑ πεξίνδν 

ην ηείρνο εληζρχζεθε κε εζσηεξηθά δσκάηηα (casemates). ε ρψξνπο εληφο ηνπ ηείρνπο βξέζεθαλ 

παηδηθνί εληαθηαζκνί ζε αγγεία (Calvet 1980). Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηελ 

Yon, ελδείμεηο φηη ν νηθηζκφο ηεο αιακίλαο ήηαλ απφ ηελ αξρή νξγαλσκέλνο θαη είρε αζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (Yon 1999, 18). 

 

ε απφζηαζε πεξίπνπ 700κ. λνηηνδπηηθά ηεο ζέζεο ηνπ ηείρνπο θαη ηνπ ηεξνχ, αλαθαιχθζεθε 

θάησ απφ κηα ξσκατθή νηθία έλαο ηάθνο (Σάθνο Ι), πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ ΚΓΙΑ (Yon 1971). 

Φαίλεηαη φηη ζηελ πεξηνρή απηή, πνπ ζηελ Διιεληζηηθή θαη Ρσκατθή πεξίνδν θαιχθζεθε κε 

νηθίεο, βξηζθφηαλ ην αξραηφηεξν λεθξνηαθείν ηεο αιακίλαο (Yon 1971, 1-2). Ο Σάθνο Ι, ν 

κνλαδηθφο πνπ ε γαιιηθή απνζηνιή πξφιαβε λα αλαζθάςεη, είλαη ζηνλ ηχπν ηνπ ζαιακνεηδνχο κε 

καθξχ δξφκν θαη πεξηείρε ην ζθειεηφ κηαο γπλαίθαο (Yon 1971, 2). Φαίλεηαη φηη ήηαλ κηα πινχζηα 

ηαθή, θαζψο πεξηείρε εθηφο απφ θππξηαθή θαη εηζεγκέλε θεξακεηθή (Yon 1971, 25-82), ρξπζά θαη 

αξγπξά θνζκήκαηα (Yon 1971, 1-14, 17), ράιθηλεο αηρκέο απφ βέιε (Yon 1971, 17-18), ζηδεξέληα 

εγρεηξίδηα (Yon 1971, 18-19), πήιηλα, νζηέηλα θαη ιίζηλα αληηθείκελα (Yon 1971, 19-20, 22) 

θαζψο θαη αληηθείκελα απφ θαγεληηαλή (Yon 1971, 20). 

 

Έλαο αθφκα ζχγρξνλνο ηάθνο (πεξηείρε θεξακεηθή Black Slip I θαη Proto-White Painted) βξέζεθε 

θαηεζηξακκέλνο ζηελ ίδηα ηνκή φπνπ εληνπίζηεθε ην ηεξφ θαη ην ηείρνο. Φαίλεηαη, φκσο, φηη 

δηαθέξεη ζηε κνξθή απφ ηνλ ηππηθφ ηάθν ηεο ΚΓΙ πεξηφδνπ, θαζψο είλαη ζαιακνεηδήο κε θάζεην 

θαη φρη καθξχ θαη επηθιηλή δξφκν (Yon 1971, 6). Παξάδνμν γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε είλαη 

θαη ην γεγνλφο φηη ν ηάθνο απηφο βξίζθεηαη ζηελ εληφο ηνπ ηείρνπο πεξηνρή· ε ηνπνζέηεζε ησλ 

ηάθσλ εληφο ησλ νηθηζκψλ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ΤΚΥ πνπ εγθαηαιείθζεθε κε 

ηελ έλαξμε ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ. Παξφια ηαχηα, ε Yon, ζην άξζξν ηεο ζην νπνίν 

δηαρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα απηήο ηεο πεξηφδνπ (1999) δελ επαλέξρεηαη ζε απηφ ηνλ ηάθν. 
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Κνύξην (Δηθ. 30) 

 

ηελ Δπηζθνπή-Πακπνύια ν νηθηζκφο εγθαηαιείπεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ΤΚΥΙΙΙΒ 

(Adelman 1976, 285). Σν πξσηκφηεξν ηεθκήξην απφ ηελ Πακπνύια ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ είλαη 

έλαο ηάθνο πνπ αλαζθάθεθε ην 1992 απφ ην Σκήκα Αξραηνηήησλ. Απφ πξνθαηαξθηηθέο αλαθνξέο 

θαίλεηαη φηη επξφθεηην γηα ηάθν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηέζζεξεηο δηαδνρηθέο ηαθέο, εθ ησλ 

νπνίσλ ε πξψηε αλήθεη ζηε κεηάβαζε απφ ηελ ΤΚΥΙΙΙΒ ζηελ ΚΓΙ (Christou 1994, 180). ηα 

επξήκαηα ζπκπεξηιακβάλεηαη έλαο πήιηλνο ινπηήξαο (Christou 1994, 187, εηθ. 6). ηελ 

Πακπνύια αλεπξέζεθαλ, επίζεο, ηέζζεξεηο ηάθνη ηεο ΚΓΙΒ πεξηφδνπ (Benson 1972, ηάθνη αξ. 8, 

11, 30 θαη 33· Steel 1996, 299). Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηεο 

Πακπνύιαο γηα ηαθέο ζηελ ΚΓΙ πεξίνδν είλαη κηθξήο θιίκαθαο θαη ρσξίο ζπλέρεηα. 

 

Καηά ηνλ 11
ν
 αηψλα εκθαλίδνληαη ηα πξψηα ηεθκήξηα ζηε ζέζε Καινξηδηθή, λνηηφηεξα ηεο 

Πακπνύιαο, ακέζσο ζηα αλαηνιηθά ηνπ ιφθνπ πνπ απνηέιεζε ηελ αθξφπνιε ηνπ βαζηιείνπ ηνπ 

Κνπξίνπ. Έλαο ηάθνο (Σάθνο 40) πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηελ θεξακεηθή ζηελ ΤΚΥΙΙΙΒ πεξίνδν, 

αλαζθάθεθε απφ ην McFadden ην 1953 (McFadden 1954). Δίλαη ιαθθνεηδήο ρσξίο δξφκν, ηχπνο 

ζπάληνο ζην πεξηβάιινλ ηνπ 11
νπ

 αηψλα. Μέζα ζηνλ ηάθν βξέζεθε έλαο ζρεηηθά κεγάινο αξηζκφο 

ράιθηλσλ αληηθεηκέλσλ, φπσο ηκήκαηα απφ αζπίδεο αηγαηαθνχ ηχπνπ θαη απφ κεγάινπο 

ακθνξνεηδείο θξαηήξεο. O McFadden πξφηεηλε φηη αληηθείκελα πνπ είραλ βξεζεί απφ 

ηπκβσξχρνπο θαη είραλ θαηαζρεζεί ην 1903 πξνέξρνληαη απφ ηνλ Σάθν 40. Πξφθεηηαη γηα 

ζξαχζκαηα απφ άιιν ράιθηλν ακθνξνεηδή θξαηήξα θαη δχν ηξηπνδηθά ππνζηεξίγκαηα. Οη 

θξαηήξεο, ηνπο νπνίνπο ν Catling ρξνλνινγεί ζην 1250-1150 - είλαη δειαδή θεηκήιηα θαηά ηνλ 

11
ν
 αηψλα - θαίλεηαη φηη πεξηείραλ θαχζεηο (McFadden 1954, 132). Απφ ηνλ ίδην ηάθν πξέπεη 

επίζεο λα πξνέξρεηαη έλα ρξπζφ ζθήπηξν, κε έλζεηεο ιεπηνκέξεηεο ζε ζκάιην - έξγν εμαηξεηηθήο 

ηέρλεο -, ζχκβνιν βαζηιηθήο εμνπζίαο, πνπ επηζηέθεηαη κε δχν γεξάθηα. Σν ζθήπηξν απηφ, πνπ 

θαίλεηαη φηη θαηαζθεπάζηεθε εθηφο Κχπξνπ (ίζσο ζηελ Αίγππην), ζα ήηαλ έλα θεηκήιην ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ 11
νπ

 αηψλα ζηελ Κχπξν (βι. Kourou 1994, 204-6 θαη Goring 1995). 

 

Γείγκαηα ηεο Πξψηκεο Λεπθήο Γξαπηήο θεξακεηθήο, ράιθηλα ζνπξσηήξηα θαη κηα ιαβή απφ έλα 

ράιθηλν θξαηήξα, φπσο απηά απφ ηνλ Σάθν 40, θαηαζρέζεθαλ απφ ην Σκήκα Αξραηνηήησλ θαη 

θαίλεηαη φηη πξνέξρνληαη απφ ηάθνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Καινξηδηθήο. Σν 1974 θαηαζρέζεθαλ 

επίζεο απφ ην Σκήκα Αξραηνηήησλ αγγεία ηεο Πξψηκεο Λεπθήο Γξαπηήο θαη ηεο Λεπθήο 

Γξαπηήο Ι θεξακεηθήο, πνπ πξνήιζαλ απφ «ηελ πεξηνρή ηνπ Κνπξίνπ θαη ηελ Πάθν» (Chronique 

1975, 803). Δίλαη, ινηπφλ, πηζαλφ ζηελ Καινξηδηθή λα ππήξραλ θαη άιινη ηάθνη ηεο ΤΚΥΙΙΙΒ 
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(Iacovou 1994, 157). Η ζέζε θαηά ηελ ΚΓ πεξίνδν είλαη έλα νξγαλσκέλν λεθξνηαθείν 

ζαιακνεηδψλ ηάθσλ κε δξφκν, ρσξίο ελδείμεηο γηα ζπλχπαξμε νηθηψλ. Οη θαχζεηο απνηεινχλ ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ηαθψλ (Christou 1994, 183).  

 

Όζηξαθα ηεο Πξψηκεο Λεπθήο Γξαπηήο θεξακεηθήο αλαθέξεηαη φηη βξέζεθαλ ζε βαζηέο ηνκέο 

ζηελ αθξφπνιε ηνπ Κνπξίνπ, ην ιφθν Παιαηόθαζηξν (Young θαη Young 1955, 224). Παξά ην 

γεγνλφο φηη ηα θαηάινηπα ζηελ αθξφπνιε αλήθνπλ ζηελ Διιεληζηηθή θαη Ρσκατθή πεξίνδν, 

ππνζέηνπκε κε βάζε ηελ χπαξμε ηνπ λεθξνηαθείνπ ηεο ΚΓ πεξηφδνπ ζηελ Καινξηδηθή, φηη πάλσ 

ζην ιφθν βξηζθφηαλ ν αληίζηνηρνο νηθηζκφο (Buitron-Oliver 1999). Τπάξρνπλ, επίζεο, ιηγνζηέο 

αιιά ηζρπξέο ελδείμεηο φηη ν ιφθνο ηνπ Παιαηόθαζηξνπ ιεηηνχξγεζε σο αθξφπνιε θαη ηελ 

πεξίνδν ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Κνπξίνπ, φπσο ζπλέβαηλε θαη ζηελ Ακαζνχληα.  

 

3. Οι νέες θέζεις 

 

Ακαζνύληα 

 

Η πφιε-βαζίιεην ηεο Ακαζνχληαο βξίζθεηαη ζηε λφηηα αθηή ηνπ λεζηνχ. Η αθξφπνιε, ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ην ζξεζθεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο πφιεο ηεο ΚΑ θαη ηεο ΚΚ πεξηφδνπ, είλαη 

έλαο ιφθνο, ηνπ νπνίνπ ε θιίζε θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα, πεξίπνπ 6ρικ αλαηνιηθά ησλ εθβνιψλ 

ηνπ πνηακνχ ηεο Γεξκαζφγεηαο (Hermary 1993, 167) (Δηθ. 31-32).  

 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή εληνπίζηεθαλ νηθηζκνί ηεο λενιηζηθήο πεξηφδνπ (βι. ράξηε ζει. 175 ζην 

Aupert 1996), δελ ππάξρεη φκσο θαλέλα ίρλνο αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ (Aupert 1996, 17-18). Οη πιεζηέζηεξεο ζέζεηο ηεο Πξψηκεο θαη Μέζεο 

Υαιθνθξαηίαο βξίζθνληαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 5ρικ ζηα βφξεηα θαη αλαηνιηθά ηεο Ακαζνχληαο 

(Γεσξγίνπ 2006, ζέζεηο 350, 351, 356, 357), φιεο φκσο εγθαηαιείπνληαη πξηλ απφ ην ηέινο ηεο 

ΜΚΥ. Η Ακαζνχληα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κφιηο 15 θαη 20ρικ απφ ηα αζηηθά θέληξα ηεο 

Καιαβαζνχ θαη ηνπ Μαξσληνχ αληίζηνηρα. Χζηφζν, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ΤΚΥ, θαίλεηαη φηη ε 

πεξηνρή παξακέλεη εληειψο αλεθκεηάιιεπηε. Αθφκα θαη φηαλ νη δχν απηέο ζέζεηο 

εγθαηαιείπνληαη ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα, δελ θαίλεηαη λα ππήξμε θάπνηα εγθαηάζηαζε 

πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Ακαζνχληαο. Δχινγα, ινηπφλ, ε πφιε πεξηγξάθεθε ζαλ «ζέζε ρσξίο 

πξντζηνξία» (Iacovou 1999, 152). 
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Σα πξψηα ηεθκήξηα γηα ηελ παξνπζία αλζξψπηλσλ θνηλνηήησλ ζηελ πεξηνρή εκθαλίδνληαη κφιηο 

πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 11
νπ

 αηψλα θαη κάιηζηα ζην ιφθν ηεο αθξφπνιεο. Οη αλαζθαθέο ηεο 

Γαιιηθήο ρνιήο Αζελψλ ζην θεληξηθφ πιάησκα ηεο αθξφπνιεο, έθεξαλ ζην θσο έλα πεγάδη κε 

θεξακεηθή ηεο ΚΓ πεξηφδνπ (Aupert 1978, 948). Σα πξσηκφηεξα φζηξαθα αλήθνπλ ζην Πξψηκν 

Λεπθφ Γξαπηφ ξπζκφ θαη ρξνλνινγνχληαη ζηε κεηαβαηηθή ΤΚΥΙΙΙΒ-ΚΓΙΑ (Iacovou 2002β). 

χκθσλα κε ηελ Ιαθψβνπ, πνπ δεκνζίεπζε ην πιηθφ ηεο ΤΚΥΙΙΙΒ θαη ηεο ΚΓΙ, θαίλεηαη λα 

αλήθεη ζε έλα ηαθηθφ ζχλνιν, πνπ ζα είρε ηνπνζεηεζεί ζε ηάθν ζην ιφθν ηεο αθξφπνιεο (Iacovou 

2002β, 117). 

 

Έλαο ηάθνο ηεο ΚΓΙ πεξηφδνπ αλαθαιχθζεθε θαη ζπιήζεθε ην 1942 ζηε ζέζε Γηπινζηξάηη, 

πεξίπνπ 1,5ρικ ζηα δπηηθά ηεο αθξφπνιεο. ε απηφλ ηνλ ηάθν αλήθνπλ έλαο ράιθηλνο ηξίπνδαο, 

θεηκήιην απφ ηελ ΤΚΥ, κηα αηρκή δφξαηνο, δχν ράιθηλα θχπεια θαη θεξακεηθή ηεο ΚΓΙ πεξηφδνπ 

(Hermary θαη Iacovou 1999).  

 

Σόινη 

 

Η αθξφπνιε ησλ φισλ ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ βξίζθεηαη ζηηο εθβνιέο ηνπ Πνηακνχ ηνπ 

Κάκπνπ, ζηνλ θφιπν ηεο Μφξθνπ (Δηθ. 33). Η ζέζε βξίζθεηαη κέζα ζηελ πινχζηα ραιθνθφξα 

δψλε ησλ βφξεησλ ππσξεηψλ ηνπ Σξνφδνπο. Απηφο ν βφξεηνο νξίδνληαο ιαβψλ, εθηείλεηαη 

παξάιιεια κε ηε ζάιαζζα ζρεδφλ κέρξη ηνλ Πσκφ ζηα δπηηθά. πλερίδεη θαη ζηα αλαηνιηθά, 

ζπλαληψληαο θάζεηα ηνπο πνηακνχο Καξθψηε θαη Διηά. Η πξαγκαηηθφηεηα απηή θαζηζηά ηνπο 

φινπο ηε κνλαδηθή ζέζε πξσηνγελνχο ζεκαζίαο κέζα ζηνλ νξίδνληα ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ 

πνπ βξίζθεηαη θαη ζηελ αθηή θαη εληφο ηεο ραιθνθφξαο δψλεο. Δπηπιένλ, ζηα λφηηα, ζε απφζηαζε 

κηθξφηεξε ησλ 10ρικ μεθηλνχλ ηα δάζε ηνπ Σξνφδνπο, πνπ ζα πξνζέθεξαλ κεγάιεο πνζφηεηεο 

μπιείαο. 

 

Η αλεχξεζε θεξακεηθήο ηνπ Πξψηκνπ Λεπθνχ Γξαπηνχ ξπζκνχ ζε δχν αξρατθνχο ηάθνπο ζηα 

λνηηναλαηνιηθά ηεο αθξφπνιεο ήηαλ ε πξψηε καξηπξία φηη ε ίδξπζε ησλ φισλ αλήθεη ζηνλ 

νξίδνληα ηεο ΤΚΥΙΙΙΒ (Karageorghis 1973β· Iacovou 1994, 151). Ο Καξαγηψξγεο, κάιηζηα, 

πξφηεηλε φηη νη φινη δηαδέρζεθαλ ηνλ 11
ν
 αηψλα ηελ Τνύκπα ηνπ Σθνύξνπ, πνπ είρε 

εγθαηαιεηθζεί ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα. Άιιεο ηαθέο, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα λνηηναλαηνιηθά 

ηεο αθξφπνιεο, ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ ΚΓ κέρξη ην ηέινο ηεο ΚΚ πεξηφδνπ, δείρλνληαο κηα 

νκαιή ζπλέρεηα ζηε δσή ηνπ νηθηζκνχ, απφ ηελ ίδξπζή ηνπ κέρξη ην ηέινο ηεο επνρήο ησλ 

βαζηιείσλ (Des Gagniers 1972, 45· Υξήζηνπ 1973, 96-98). 
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Μάξην 

 

Οη αλαζθαθέο πνπ δηεμάγεη απφ ην 1983 ε απνζηνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Princeton, ππφ ηε 

δηεχζπλζε ηνπ Childs, ζηελ Πφιε Υξπζνρνχο πηζηεχεηαη φηη θέξλνπλ ζην θσο ηελ πξσηεχνπζα 

ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Μαξίνπ (Childs 1997). Η ζέζε βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηνλ πνηακφ ηεο Πφιεο 

Υξπζνρνχο, πνπ εθβάιιεη βφξεηα ζηε ζάιαζζα. ηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ, είλαη πηζαλφ λα 

βξηζθφηαλ ην ιηκάλη ηεο πφιεο ηνπ Μαξίνπ ζηελ ΚΚ πεξίνδν (Θενδνχινπ 2006, 112-6).  

 

Αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα απφ ην 10
ν
 αηψλα βξέζεθαλ ζηα βνξεηναλαηνιηθά φξηα ηεο Πφιεο 

Υξπζνρνχο, θάησ απφ κηα παιαηνρξηζηηαληθή βαζηιηθή (βι. Childs 2003, 97, πεξηνρή Δ.F.2). Η 

ζνπεδηθή απνζηνιή δηεξεχλεζε έμη ηάθνπο ηεο ΚΓ πεξηφδνπ ζηα αλαηνιηθά ηεο Πφιεσο 

Υξπζνρνχο (ζέζεηο Δπξεηάδεο, Πνηακόο ηνπ Μπξκηθώθ θαη Σπθάξθα-Κόθθηλα) (Σάθνη 65, 68, 70, 

83, 63 θαη 69, Gjerstad et al. 1935, 366-459 Βι. επίζεο Nys 2009) (Δηθ. 34). 

 

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην λενζχζηαην κνπζείν ηεο Πφιεσο Υξπζνρνχο εθηίζεληαη 

αληηθείκελα απφ ζσζηηθέο αλαζθαθέο ηάθσλ ηεο ΚΓ πεξηφδνπ. Χζηφζν, νη αλαζθαθέο απηέο δελ 

έρνπλ δεκνζηεπζεί αθφκε, νχηε αλαθέξνληαη ζε πξνθαηαξθηηθέο αλαθνηλψζεηο. Πάλησο, νη ηάθνη 

θαίλεηαη φηη αλήθνπλ ζηα γλσζηά λεθξνηαθεία ηεο ΚΓ πεξηφδνπ πνπ δηεξεπλήζεθαλ απφ ηε 

ζνπεδηθή απνζηνιή. 

 

Λάπεζνο 

 

ηε βφξεηα αθηή, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο Λαπήζνπ, εξεπλήζεθαλ λεθξνηαθεία ηεο 

Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ (Δηθ. 35). Έλα ηαθηθφ ζχλνιν ηεο ΤΚΥΙΙΙΒ ζπλειέγε απφ ηνλ 

Ohnefalsch-Richter ην 1883 (Myres 1899, 8). Η ζέζε ηνπ ηάθνπ δελ είλαη γλσζηή.  

 

Ο Μελέιανο Μαξθίδεο, Έθνξνο ηνπ Κππξηαθνχ Μνπζείνπ, αλέζθαςε ηελ πεξίνδν 1914-1917 

ηξεηο ηάθνπο θνληά ζηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Αλαζηαζίαο ζηε Λάπεζν. Σν πεξηερφκελν ησλ δχν 

εμ απηψλ, δεκνζηεχηεθε αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα απφ ηελ Αγγειηθή Πηεξίδνπ. Φαίλεηαη, ινηπφλ, 

φηη ν Σάθνο 503, πεξηείρε δχν ηαθέο, πνπ αλήθαλ ζηελ ΤΚΥΙΙΙΒ θαη ζηελ ΚΓΙΑ πεξίνδν 

αληίζηνηρα (Πηεξίδνπ 1972). ηνλ Σάθν 502, ππήξραλ επίζεο δχν μερσξηζηέο ηαθέο, πνπ αλήθαλ 

ζηελ ΤΚΥΙΙΙΑ θαη ζηελ ΚΓΙΑ πεξίνδν (Πηεξίδνπ 1966). 
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Έλαο αθφκα ηάθνο κε πξψηε ρξήζε ζηηο αξρέο ηεο ΚΓ Ι πεξηφδνπ (Σάθνο 74) εληνπίζηεθε ην 

1931 ζηε Λάπεζν, ζηε ζέζε Πξνζηεκέλνο, απφ ηελ απνζηνιή ηνπ Pennsylvania University 

Museum (Pieridou 1965). Δίλαη ν κνλαδηθφο απφ ηνπο ηάθνπο πνπ αλαθέξζεθαλ κέρξη ηψξα, ηνπ 

νπνίνπ γλσξίδνπκε ηε κνξθή. Αλήθεη ζηνλ ηχπν ηνπ ζαιακνεηδνχο κε καθξχ δξφκν (Pieridou 

1965). 

 

Νεθξνηαθεία ηεο ΚΓ πεξηφδνπ αλέζθαςε ε ζνπεδηθή απνζηνιή ζηηο πεξηνρέο Κάζηξνο θαη 

Πιάθεο. ηε λεθξφπνιε ζηελ πεξηνρή Κάζηξνο, φπνπ αλαζθάθεθαλ 29 ηάθνη (αξ. 401-429), ζηελ 

ΚΓΙ πεξίνδν, ζπλαληάηαη ν ηχπνο ηνπ ζαιακνεηδνχο ηάθνπ κε καθξχ δξφκν. ηε ζπλέρεηα 

ζπλαληάηαη έλαο πην βξαρχο θαη ζηελφο δξφκνο, ελψ ζηελ ΚΓΙΙΙ πεξίνδν ζπλεζέζηεξνο είλαη ν 

εληειψο θάζεηνο θαη ζηελφο δξφκνο (Gjerstad et al. 1934, 172-265). Απηφο ν ηειεπηαίνο ηχπνο ηνπ 

ιαθθνεηδνχο ηάθνπ είλαη πνπ ζπλαληάηαη ζηνπο ηξεηο ηάθνπο (αξ. 601-603) πνπ αλαζθάθεθαλ 

ζηε λεθξφπνιε ζηηο Πιάθεο (Gjerstad et al. 1934, 265-76). Παξά ην γεγνλφο φηη ην ηεθκήξην απφ 

ηηο δχν απηέο ζέζεηο είλαη άληζν θαη, επηπιένλ, παξά ην γεγνλφο φηη, φπσο παξαδέρηεθε ν ίδηνο, 

δελ ζπλαληψληαη δηαθνξέο ζηα έζηκα ηαθήο, ν Gjerstad θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δχν 

λεθξνπφιεηο, Κάζηξνο θαη Πιάθεο, απνηεινχζαλ ηνπο μερσξηζηνχο ρψξνπο ηαθήο ησλ Αραηψλ 

«απνίθσλ» θαη ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ αληίζηνηρα (Gjerstad 1948, 432).  

 

Σέζζεξεηο ηάθνη ηεο ΚΓ πεξηφδνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή Βαζύξθαθαο, κεηαμχ Λαπήζνπ θαη 

Καξαβά (Pieridou 1964). Οη ηάθνη πεξηείραλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά θππξηαθή θεξακεηθή ηεο ΚΓΙ-

ΙΙΙ πεξηφδνπ. ηνλ ηάθν 1 βξέζεθε έλα απφ ηα ειάρηζηα γλσζηά αγγεία ηεο ΚΓ πεξηφδνπ κε 

εηθνληζηηθή δηαθφζκεζε. Πξφθεηηαη γηα κηα θχιηθα (stemmed bowl) κε παξάζηαζε αλαβάηε ζε 

άινγν ζηε κηα πιεπξά θαη κε πηελφ ζηελ άιιε (Pieridou 1964, 116). 

 

Κπζξαία 

 

ηηο δπηηθέο λφηηεο ππψξεηεο ηνπ Πεληαδαρηχινπ, βξίζθεηαη ε Κπζξαία, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνπο 

αξραίνπο Υχηξνπο. Η πεξηνρή δηεξεπλήζεθε ειάρηζηα πξηλ απφ ην 1974. Σέζζεξεηο ηάθνη πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζηε ζέζε Σγαθηό αλήθνπλ ζηελ ΚΓΙ-ΙΙΙ πεξίνδν (Νηθνιάνπ 1965). Αλήθνπλ ζην 

ζπλήζε ηχπν ηνπ ιαμεπηνχ ζαιακνεηδνχο κε δξφκν θαη δέρηεθαλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ηαθέο. 

Σα επξήκαηα είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά θππξηαθή θεξακεηθή, κε εμαίξεζε νξηζκέλα ιίζηλα 

εξγαιεία, ηξεηο ράιθηλεο πφξπεο, πνπ πξνήιζαλ απφ ηνλ Σάθν 3 (αξ. 112, 113 θαη 114) θαη δχν 

ζηδεξέληεο αηρκέο δφξαηνο απφ ηνλ Σάθν 4 (αξ. 24 θαη 29).   
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4. Γύο θέζεις τωρίς ζσνέτεια 

 

Γαζηξηά-Αιαάο 

 

ηε ζέζε Γαζηξηά-Αιαάο, πνπ βξίζθεηαη ζηε ξίδα ηεο Καξπαζίαο, ζην βνξεηφηεξν άθξν ηνπ 

θφιπνπ ηεο αιακίλαο, εληνπίζηεθε θαη αλαζθάθεθε ην 1973 θαη 1974 απφ ην Σκήκα 

Αξραηνηήησλ ην κνλαδηθφ γλσζηφ λεθξνηαθείν ηεο ΤΚΥΙΙΙΒ (Δηθ. 36). Η θεξακεηθή απφ ηνπο 

ηάθνπο ηνπ Αιαά αληηπξνζσπεχεη ηελ ψξηκε θάζε ηνπ ξπζκνχ ηεο Πξψηκεο Λεπθήο Γξαπηήο 

θεξακεηθήο ηεο ΤΚΥΙΙΙΒ (Iacovou 1991). Όινη νη αλεζθακκέλνη ηάθνη αλήθνπλ ζηελ ΤΚΥΙΙΙΒ, 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην λεθξνηαθείν ζηνλ Αιαά ιεηηνχξγεζε γηα πνιχ κηθξφ 

δηάζηεκα θαη εγθαηαιείθζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 11
νπ

 αηψλα (Karageorghis 1975, 1).  

 

Οη πεξηζζφηεξνη ηάθνη αλήθνπλ ζηνλ ηχπν ηνπ ζαιακνεηδνχο κε καθξχ ζηελφ δξφκν. Χζηφζν, 

ππάξρνπλ, φπσο θαη ζηε Λάπεζν, ιαθθνεηδείο ηάθνη κε θάζεηα ιαμεπκέλν δξφκν. Ο 

Καξαγηψξγεο ζηε δεκνζίεπζε ηνπ λεθξνηαθείνπ ζηνλ Αιαά είρε δηαηππψζεη ηελ ππφζεζε φηη νη 

ιαθθνεηδείο ηάθνη απνηεινχλ ηε ζπλέρεηα ζηελ παξαδνζηαθή κνξθή ιαμεπηνχ ζαιακνεηδνχο 

ηάθνπ ηεο ΤΚΥΙ-ΙΙΙΑ κε κηθξφ θάζεην δξφκν (Karageorghis 1975, 25). Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ 

Catling, ν ηχπνο απηφο απνηειεί, φπσο θαη ν ηάθνο κε καθξχ επηθιηλή δξφκν, αηγαηαθφ ηχπν, πνπ 

ζπλαληάηαη κάιηζηα ζηελ Κξήηε ηνλ 11
ν
 αηψλα (Catling 1994, 135). 

 

ηελ πεξηνρή ππήξραλ νηθηζκνί ηφζν θαηά ηελ ΤΚΥI-III (Καξαγηψξγεο 2002α, 118· Smith 

2008β, 9) φζν θαη ζηελ ΚΓ πεξίνδν, κε κεγάιε κάιηζηα ππθλφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ επηθαλεηαθή 

έξεπλα ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ (Hadjisavvas 1991, 35, 41-2, 50, 54-55, 71-2, 75-6, 85, 88, 

90, 92, 99, 100-1, 110, 112). Δίλαη δχζθνιν λα πηζηέςεη θαλείο φηη ζηελ ΤΚΥΙΙΙΒ, ν Αιαάο ήηαλ 

ε κνλαδηθή ζέζε πνπ θαηνηθνχληαλ ζηελ πεξηνρή απηή. Πάλησο, ηα κέρξη ζηηγκήο δηαζέζηκα 

δεδνκέλα απηφ δείρλνπλ. 

 

Λεκεζόο-Κνκηζαξηάην 

 

σζηηθή αλαζθαθή ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ ζηε ζέζε Κνκηζαξηάην, ζηηο βνξεηνδπηηθέο 

παξπθέο ηεο παιαηάο Λεκεζνχ, έθεξε ζην θσο πιηθφ πνπ εξκελεχζεθε ζαλ ρψξνο ηεξνχ ηεο ΚΑ 

θαη ηεο ΚΚ πεξηφδνπ (Karageorghis 1977, 65). Μηα δεχηεξε ζσζηηθή επέκβαζε, πεξίπνπ 400κ. 

ζηα λνηηνδπηηθά ηνπ ηεξνχ απηνχ, απνθάιπςε κηα κηθξή θηηζηή θφγρε θαιπκκέλε κε ιηζφπιαθα, 

κέζα ζηελ νπνία ππήξραλ κεηαμχ άιισλ, ηξία ηξνρήιαηα πήιηλα εηδψιηα ηνπ ηχπνπ ηεο ζεάο κε 
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πςσκέλα ρέξηα (Δηθ. 37). Σν έλα απφ απηά αλήθεη ζην ξπζκφ ηεο Πξψηκεο Λεπθήο Γξαπηήο 

θεξακεηθήο θαη ηα άιια δχν ζην ξπζκφ Λεπθή Γξαπηή Ι. χκθσλα κε ηνλ Καξαγηψξγε, πξφθεηηαη 

γηα ηεξφ ή απνζέηε ηεξνχ ηνπ 11
νπ 

αηψλα (Karageorghis 1977, 65). 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. Ο ΥΗΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΣΔΙΩΝ ΣΗ ΔΠΟΥΗ 

ΣΟΤ ΙΓΗΡΟΤ 

 

1. Οι παλαιόηερες ερμηνείες: «αποικιζμός» ζηον ορίζονηα ηης Πρώιμης Δποτής ηοσ ιδήροσ 

 

Η παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία απέδηδε ζην ιεγφκελν «κπθελατθφ απνηθηζκφ» ηνπ λεζηνχ, πνπ 

ππνηίζεηαη φηη έγηλε ζε δχν θχκαηα ζην ηέινο ηεο ΤΚΥ, ηελ ίδξπζε ησλ λέσλ ζέζεσλ ηνπ 11
νπ

 

αηψλα. χκθσλα κε απηή ηελ εξκελεία, «άπνηθνη» απφ ην Αηγαίν ίδξπζαλ ηα θππξηαθά βαζίιεηα 

ηνλ 11
ν
 αηψλα θαη αλέιαβαλ εγεηηθφ ξφιν ζηηο λέεο πφιεηο ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ. Η άπνςε 

απηή ζηεξηδφηαλ ζηελ αλαγλψξηζε «κπθελατθψλ» ζηνηρείσλ ζηνλ θππξηαθφ πνιηηηζκφ ηεο 

Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, πνπ αληρλεχνληαλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ θεξακεηθή θαη ηα ηαθηθά 

έζηκα. Έβξηζθε, επίζεο, θηινινγηθφ έξεηζκα ζηνπο Νφζηνπο, δειαδή ηνπο γλσζηνχο απφ 

ειιεληθέο πεγέο κχζνπο, πνπ παξνπζίαδαλ Αραηνχο ήξσεο ηνπ πνιέκνπ ζηελ Σξνία λα ηδξχνπλ 

θππξηαθέο πφιεηο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο αλαδείρηεθαλ ζε πφιεηο-βαζίιεηα (Gjerstad 1944β· 

Vanschoonwinkel 1991, 293-312). χκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, είρε αλαδεηρζεί ζε θάζε πφιε 

κηα κπθελατθή αξηζηνθξαηηθή ηάμε, απφγνλνη ησλ νπνίσλ ήηαλ νη βαζηιηθέο νηθνγέλεηεο ησλ 

πφιεσλ-βαζηιείσλ (βι. π.ρ. Gjerstad 1948, 445. Βι. επίζεο Μέξνο Πξψην, Κεθάιαην 4). 

 

Ο Baurain επεζήκαλε φηη δελ κπνξεί λα γίλεηαη πιένλ ρξήζε ηνπ φξνπ απνηθηζκφο γηα ηελ άθημε 

ειιελφθσλσλ ζην λεζί ζηα ηέιε ηεο ΤΚΥ (Baurain 1997, 142). ίγνπξα δελ θαίλεηαη λα ήηαλ ην 

απνηέιεζκα κηαο νξγαλσκέλεο θίλεζεο απφ κηα κεηξφπνιε πξνο έλα απνηθηζηηθφ πξννξηζκφ 

(Iacovou 2008γ, 277). Χο πξνο απηφ, είλαη ζεκαληηθή ε παξαηήξεζε φηη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία 

πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε θππξηαθέο ζέζεηο ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα θαη θαηά ην 12
ν
 αηψλα θαη πνπ 

ππνηίζεηαη φηη εηζήρζεζαλ απφ ηνπο «απνίθνπο», δελ είραλ νχηε κεγάιε δηάδνζε νχηε κεγάιε 

δηάξθεηα δσήο. Δπηπιένλ, δελ εκθαλίζηεθαλ καδηθά θαη ελ ζψκαηη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, 

απνηειψληαο ελδείμεηο γηα χπαξμε ζπιάθσλ ησλ λέσλ πιεζπζκψλ (Iacovou 2008γ, 231). Παξ’φια 

ηαχηα, δελ αξλείηαη θαλείο φηη, πηζαλφηαηα, πιεζπζκνί ηνπ Αηγαίνπ πνπ εγθαηέιεηςαλ ηα ππφ 

θαηάξξεπζε κπθελατθά θέληξα ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα, εληάρζεθαλ ζηα ππάξρνληα αζηηθά 
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θέληξα ηνπ λεζηνχ, πνπ απνηεινχζαλ ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο εηδηθεπκέλνπο εξγάηεο, 

ηερλίηεο θαη εκπφξνπο ησλ κπθελατθψλ αλαθηφξσλ (Sherratt 1992).  

 

Δληειψο πξφζθαηα πξνέθπςε έλα λέν ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ν εμειιεληζκφο ηεο Κχπξνπ 

δελ κπνξεί λα ζπκπηπρζεί ζηα πιαίζηα ελφο ή δχν απνηθηζηηθψλ επεηζνδίσλ. Σν κνλαδηθφ γλσζηφ 

φλνκα βαζηιηά ηεο Αιαζίαο, ηνπ Kušmešuša θαίλεηαη φηη δελ αλήθεη νχηε ζηελ αηγππηηαθή νχηε 

ζηε ζεκηηηθή νχηε ζηε ρεηηατθή ή ρνπξξηηηθή γιψζζα. Απφ ηνλ Kitchen, ινηπφλ, πξνηάζεθε φηη 

ζα κπνξνχζε λα είλαη κπθελατθφ (*Kosmassos, βι. Kitchen 2009, 4), δειαδή λα αλήθεη ζηελ 

αξρατθή δηάιεθην ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πνπ ήηαλ ζε ρξήζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζηελ Ύζηεξε 

Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. Ο βαζηιηάο Kušmešuša θαίλεηαη φηη έδεζε ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 αηψλα, πξηλ απφ 

ηελ θαηάξξεπζε ησλ κπθελατθψλ αλαθηνξηθψλ πνιηηεηψλ, ζπλεπψο πξηλ απφ ηα ππνηηζέκελα 

απνηθηζηηθά επεηζφδηα ηνπ 12
νπ

 θαη ηνπ 11
νπ

 αηψλα. 

 

Οχηε θαη κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ δελ κπνξνχλ λα απνκνλσζνχλ 

πιηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία λα νδεγνχλ ζηελ αλαγλψξηζε «απνίθσλ» απφ ην Αηγαίν. Σν 

αξραηνινγηθφ πιηθφ απφ ηηο λέεο ζέζεηο ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, δελ κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηήζεη 

ηελ παιαηφηεξα εθθξαζκέλε άπνςε φηη απνηεινχλ θαζηδξχκαηα ησλ Μπθελαίσλ απνίθσλ. Ο 

Gjerstad ζηελ πνιχηηκε ζχλζεζή ηνπ γηα ηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ είρε πξνζπαζήζεη λα δηαθξίλεη 

μερσξηζηνχο ρψξνπο ηαθήο γεγελψλ Κππξίσλ θαη λεναθηρζέλησλ Διιήλσλ ηνπ Αηγαίνπ ζηε 

Λάπεζν θαη ζηελ Ακαζνχληα (Gjerstad 1948, 432). Χζηφζν ζήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ κηζφ αηψλα 

κεηά, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε έλαξμε ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ ραξαθηεξίδεηαη ζε φιεο 

ηηο ζέζεηο, παιαηέο θαη λέεο απφ έλα νκνηνγελή πνιηηηζκφ, πνπ ελζσκαηψλεη αηγαηαθά ζηνηρεία, 

φπσο ν ζαιακνεηδήο ηάθνο κε καθξχ δξφκν, απηφ φκσο γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

δεκηνπξγείηαη κηα θππξηαθή θνηλή πνιηηηζκηθή γιψζζα, πνπ ζπλαληάηαη ζε νιφθιεξν ην λεζί 

ζηελ ΚΓ πεξίνδν (Iacovou 1999, 150· 2005α). 

 

Πάλησο, κέζα ζην νκνηνγελέο πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνχ, κέζα ζην νπνίν δελ κπνξεί 

θαλείο λα απνκνλψζεη ραξαθηεξηζηηθά «απνίθσλ» ή κεηαλαζηψλ, ε ειιεληθή γιψζζα αξρίδεη λα 

εκθαλίδεηαη ζην ηέινο ηεο ΤΚΥ (Iacovou 2008γ, 234). Η εκθάληζε ηεο ειιεληθήο επηγξαθήο ζηνλ 

νβειφ ηνπ Οθέιηε (E. θαη O. Masson, Appendix IV ζε Karageorghis 1983) παξακέλεη κέρξη 

ζήκεξα ην πξψην νξαηφ ηεθκήξην κηαο ζρέζεο κεηαμχ ηεο θππξηαθήο ζπιιαβηθήο γξαθήο θαη ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο, πνπ θξάηεζε πεξηζζφηεξν απφ κηα ρηιηεηία. Απηφ απνηειεί ηελ πην απηή 

έλδεημε ηεο εδξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο εμειιεληζκνχ ηνπ λεζηνχ.  
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ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο εκθάληζεο ηνπ νβεινχ ηνπ Οθέιηε θαη ησλ επφκελσλ γλσζηψλ 

επηγξαθψλ ηνπ 8
νπ

 αηψλα, δελ ζψδνληαη άιιεο θαηαγξαθέο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο· αλ απηέο ήηαλ 

ζε θζαξηά πιηθά, απηφ ην ελδερφκελν ζα παξακείλεη άγλσζην. Χζηφζν, ην ζεκαληηθφ κε ηηο 

πξσηκφηεξεο επηγξαθέο ηνπ 7
νπ

 αηψλα είλαη φηη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο (πέληε επηγξαθέο) είλαη 

βαζηιηθέο. Η παγίσζε ηεο ζηελήο ζρέζεο κεηαμχ βαζηιηθήο εμνπζίαο θαη ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ 

ΚΑ πεξίνδν αιιά πξσηίζησο, ε επηθξάηεζή ηεο σο βαζηθήο γιψζζαο πνπ γξάθνληαλ ζηελ Κχπξν 

ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ, καξηπξεί φηη πξφθεηηαη γηα έθθαλζε κηαο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ 

θαζφξηζε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ λεζηνχ απφ ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ θαη εμήο. Μάιηζηα, ην 

γεγνλφο φηη ε δηάιεθηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ειιεληθέο επηγξαθέο ηεο ΚΑ θαη ηεο ΚΚ πεξηφδνπ 

είλαη κηα ηδηφηππε κνξθή ηεο ειιεληθήο, κε αξραΐδνληα ζηνηρεία, δείρλεη φηη δηακνξθψζεθε, σο 

δσληαλφο νξγαληζκφο, κέζα ζην (θαη απφ ην) πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνχ θαη δελ επηβιήζεθε ζαλ μέλν 

ζψκα.  

 

Οη αζζπξηαθέο επηγξαθέο ηνπ βαζηιηά αξγψλα θαη ησλ δηαδφρσλ ηνπ καο δίλνπλ θαη ηελ έμσζελ 

καξηπξία γηα απηφ ην ζπκπέξαζκα. Οη Αζζχξηνη βαζηιείο γλσξίδνπλ ηελ Κχπξν κε ην φλνκα 

Iadnana, θάηη πνπ, ζχκθσλα κε ην Muhly, δείρλεη φηη ηελ αλαγλσξίδνπλ σο ηκήκα ηεο αλαηνιηθήο 

Ισλίαο (East Ionians) (Muhly 2008). Απηφ δελ ζπκβαίλεη ηπραία: ν θαηάινγνο ησλ δέθα Κππξίσλ 

εγεηψλ ζηελ επηγξαθή ηνπ πξίζκαηνο ηνπ Αζζχξηνπ βαζηιηά Δζζαξραδφλα (673 π.Υ.), 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ επηά ειιεληθά νλφκαηα (βι. Μέξνο Έβδνκν, Κεθάιαην 1).  

 

Οη Κχπξηνη εγέηεο θέξνπλ ζηηο αζζπξηαθέο επηγξαθέο ηνλ ίδην ηίηιν πνπ έθεξε θαη ν Αζζχξηνο 

εγεκφλαο, sharru. Χζηφζν, δηαρξνληθά θαη ρσξίο θακηά απφθιηζε, νη Κχπξηνη εγέηεο ηεο ΚΑ θαη 

ηεο ΚΚ πεξηφδνπ θέξνπλ ζηηο ειιεληθέο επηγξαθέο πνπ εθδίδνληαη ζην ίδην ην λεζί ηνλ ηίηιν 

βαζηιεύο (Iacovou 2006α). Η πξαγκαηηθφηεηα απηή ζπλδέεη ηηο θππξηαθέο πνιηηείεο-βαζίιεηα κε 

ηε καθξηλή αλάκλεζε ηεο επνρήο θαηά ηελ νπνία ειιελφθσλνη πιεζπζκνί έθηαζαλ ζην λεζί. Σελ 

επηζπκία λα δηαηεξεζεί ε αλάκλεζε απηή, ζπληεξνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν νη ηδξπηηθνί κχζνη ησλ 

θππξηαθψλ πφιεσλ βαζηιείσλ. Οη αξραίνη Έιιελεο ζπγγξαθείο δηέζσζαλ ηνπο κχζνπο απηνχο, νη 

νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηηο θππξηαθέο πφιεηο ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ λα έρνπλ ηδξπζεί απφ Έιιελεο 

ήξσεο ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ. ηνπο Νφζηνπο, φπσο νλνκάδνληαη νη κχζνη απηνί, γηαηί ηα 

γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθνπλ δηαδξακαηίδνληαη θαηά ηελ επηζηξνθή ησλ εξψσλ απφ ηελ Σξνία ζηηο 

παηξίδεο ηνπο, ν Σεχθξνο ν Σειακψληνο, αδεξθφο ηνπ Αίαληα ίδξπζε ηε αιακίλα, ν Αξθάδαο 

Αγαπήλσξ ηελ Παιαίπαθν, νη γηνη ηνπ Θεζέα, Αθάκαο θαη Γεκνθψλ ηνλ Αθάκα θαη ηνπο φινπο, 

ν Λάθσλ Πξάμαλδξνο ηε Λάπεζν, ν Υαιθάλσξ ην Ιδάιην, ν ηθπψληνο Γφιγνο ηνπο Γφιγνπο. Γηα 

ην Κνχξην ν Ηξφδνηνο θαη ν ηξάβσλ ιέλε φηη θηίζηεθε απφ ηνπο Αξγείνπο (Gjerstad 1944β). 
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Οη κχζνη απηνί δεκηνπξγνχλ δεζκνχο κε ηελ ίδξπζε ηεο θάζε πφιεο ζην καθξηλφ παξειζφλ θαη 

παξέρνπλ ζηε βαζηιηθή δπλαζηεία ην δηθαίσκα ζηε γε πνπ θαηέρεη (Malkin 1994, 4). Παξάιιεια, 

αηηηνινγνχλ ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα ησλ Κππξίσλ βαζηιέσλ, απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ειιεληθή γιψζζα θαη ηε ζπιιαβηθή γξαθή γηα λα θαηαγξάςνπλ ηηο βαζηιηθέο ηνπο επηγξαθέο. 

 

Η Ιαθψβνπ αλαγλσξίδεη ζην κχζν ηνπ αιακίληνπ Σεχθξνπ θαη ηνπ Αξθάδα Αγαπήλνξα, ηνπο 

θχξηνπο κχζνπο, νη νπνίνη δίλνπλ ζπκβνιηθά ηζηνξηθή ππφζηαζε ζηε κεηαλάζηεπζε Διιήλσλ 

ζηελ Κχπξν. Ο πξψηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδξπζε ηεο λέαο αιακίλαο, ζε δηαδνρή ηεο παιαηάο 

αιακίλαο (Έγθσκεο) ηεο ΤΚΥ. Ο δεχηεξνο ζπλδέεηαη κε ηελ άθημε Διιήλσλ ζην παιαηφ αζηηθφ 

θέληξν ηεο δπηηθήο αθηήο, ηελ Παιαίπαθν. Καλείο απφ ηνπο δχν δελ ηδξχεη κηα λέα «απνηθία» 

αιιά θαη νη δχν δηθαηνινγνχλ ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο ζε ππάξρνληα θέληξα απφ ειιελφθσλεο 

(Iacovou 2008γ, 270-71). 

 

Ο εμειιεληζκφο ηεο Κχπξνπ είλαη κηα δηαδηθαζία ζχλζεηε, πνιπεπίπεδε θαη κε καθξά δηάξθεηα. 

Μειεηψληαο θαλείο πηπρέο ηνπ θππξηαθνχ πνιηηηζκνχ ηεο πξψηεο ρηιηεηίαο π.Υ. είλαη ζε ζέζε λα 

παξαηεξήζεη φηη νη δηαδηθαζίεο εμειιεληζκνχ ζπλερίδνληαη αθφκα θαη κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ 

θππξηαθψλ βαζηιείσλ (Papantoniou 2008α). Όκσο, ζε θακηά θάζε, νχηε αθφκα θαηά ηελ 

Διιεληζηηθή πεξίνδν, δελ νδήγεζε ζε κεηακφξθσζε ηνπ θππξηαθνχ πνιηηηζκνχ ψζηε λα ηαηξηάμεη 

ζηα πξφηππα κηαο θαζνιηθά απνδεθηήο αιιά άθξσο ππνθεηκεληθήο ηδέαο ηνπ ηη είλαη «ειιεληθφ»· 

ην απνηέιεζκα είλαη δηαρξνληθά έλαο θππξηαθφο «ειιεληζκφο» (Iacovou 2008γ, 278-9). 

 

2. Οι πολιηείες ηης Δποτής ηοσ ιδήροσ 

 

Αθφκα θαη ν πνην ζζελαξφο ππνζηεξηθηήο ηεο άπνςεο φηη ε εκθάληζε ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ 

είλαη έλα θαηλφκελν πνπ εγθαηληάδεηαη ηνλ 8
ν
 αηψλα, ν Rupp, ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν chiefdoms γηα 

λα πεξηγξάςεη ηελ πνιηηεηαθή νξγάλσζε ηεο Κχπξνπ θαηά ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ (Rupp 

1987). Όπσο ηνλίζηεθε πνιιέο θνξέο πην πάλσ, ην αξραηνινγηθφ ηεθκήξην απφ ηελ Πξψηκε 

Δπνρή ηνπ ηδήξνπ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν, είλαη φκσο αξθεηφ γηα λα θαηαδείμεη φηη κεηά 

ηε κεζνγεηαθή θξίζε δελ ππάξρεη απνπζία αζηηθψλ δνκψλ θαη εκπνξίνπ (Iacovou 2005β).  

 

Απηφ πξνθχπηεη απφ ηα ππάξρνληα αξραηνινγηθά ζηνηρεία γηα ηηο ζέζεηο ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ 

ηδήξνπ, πνπ δείρλνπλ φηη είλαη νξγαλσκέλνη νηθηζκνί, κε μερσξηζηνχο, θνηλνηηθνχο ρψξνπο 

λεθξνηαθείσλ (π.ρ. Παιαίπαθνο) θαη κε θνηλνηηθά ηεξά (π.ρ. αιακίλα). Η καθξά ηνπο δηάξθεηα 

βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηε κηθξή δηάξθεηα πνιιψλ νηθηζκψλ ζην Αηγαίν ηελ ίδηα πεξίνδν 
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(Snodgrass 1987). Μάιηζηα, είλαη απηέο νη ίδηεο (κε εμαίξεζε κηα ή δχν) πνπ αλαδείρηεθαλ ζηα 

βαζηιηθά θέληξα ηεο ΚΑ θαη ηεο ΚΚ πεξηφδνπ. Σα θηεξίζκαηα ησλ πινχζησλ ηάθσλ δείρλνπλ 

ζπλερείο θαη φρη επθαηξηαθέο επαθέο κε ην κεζνγεηαθφ θφζκν θαη θπξίσο ηελ Αλαηνιή. Μέζα 

ζηνπο ηάθνπο, αληηθείκελα πνιπηειείαο καξηπξνχλ ηελ χπαξμε αλψηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ, γηα ηα νπνία παξάγνληαη απηά ηα αληηθείκελα (Coldstream 1989). 

 

Καηά ηελ ΤΚΥΙΙΙΒ ε θεξακεηθή παξαγσγή ηππνπνηείηαη. Δίλαη θαλεξφ φηη απνηειεί πιένλ 

ζηαζεξά παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ (Steel 1994). Παξάιιεια, ε παξαγσγή ραιθνχ 

ζπλερίδεηαη ρσξίο θακηά δηαθνπή (Muhly 1989, 310). Μάιηζηα ηνλ 11
ν
 αηψλα ηππνπνηείηαη θαη 

βηνκεραλνπνηείηαη ε παξαγσγή ζηδήξνπ (Pickles θαη Peltenburg 1998· Sherratt 2000). Σα ζηνηρεία 

απηά, καδί κε ην αδηακθηζβήηεην γεγνλφο ηεο ζπλέρηζεο ηεο γλψζεο ηεο γξαθήο, επηηξέπνπλ λα 

θάλνπκε ιφγν γηα νξγαλσκέλεο πνιηηείεο. 

 

Σαιακίλα 

 

Σα ειάρηζηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηνλ νξίδνληα ηεο ίδξπζεο ηεο αιακίλαο, δελ 

αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή κε αζηηθψλ 

δνκψλ. Πάλησο, ε νξγαλσκέλε θαη ρσξίο θελά κεηάβαζε απφ ηελ Έγθσκε (ηελ παιαηά αιακίλα) 

ζηε λέα αιακίλα κε πξνθαλή ζηφρν απηήο ηεο κεγάιεο απφθαζεο ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηνπ 

ιηκαληνχ γηα εμαγσγηθφ εκπφξην κεγάισλ απνζηάζεσλ, δείρλνπλ φηη νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

παξακέλνπλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ νηθηζκνχ. Οη εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε εμεηδίθεπζεο ζηελ εξγαζία αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε 

ελφο ζηαζεξνχ δηθηχνπ ζέζεσλ, πνπ λα ζπλδέεη ηελ αθηή, δειαδή ην ιηκάλη, κε ηα ραιθνθφξα 

ζηξψκαηα ηνπ Σξνφδνπο ζηελ ελδνρψξα, απφ φπνπ ζα πξνεξρφηαλ ην βαζηθφ εμαγψγηκν πξντφλ, ν 

ραιθφο.  

 

Ο Σάθνο Ι ηεο ΚΓΙΑ κε εηζεγκέλα θαη ληφπηα αληηθείκελα, νξηζκέλα κάιηζηα θηηαγκέλα απφ 

εμσηηθέο πξψηεο χιεο, είλαη ν κνλαδηθφο αιιά αδηακθηζβήηεηνο κάξηπξαο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ 

εκπνξηθψλ επαθψλ κε ηελ Αλαηνιή. Μαξηπξεί επίζεο ηελ χπαξμε ζηελ πφιε εμεηδηθεπκέλσλ 

ηερληηψλ, πνπ επεμεξγάδνληαλ ηηο εηζεγκέλεο θαη ληφπηεο πξψηεο χιεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

αληηθεηκέλσλ, απνδέθηεο ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ ε πινχζηα εκπνξηθή ηάμε ηεο πφιεο. Αλ νη 

αλαζθαθέο ηεο γαιιηθήο απνζηνιήο ζηε αιακίλα δελ είραλ δηαθνπεί πξφσξα ην 1974, είλαη 

πηζαλφ φηη θαη άιινη ηέηνηνη πινχζηνη ηάθνη (αλ φρη νιφθιεξα πινχζηα λεθξνηαθεία) ζα είραλ 
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έξζεη ζην θσο, φπσο γίλεηαη κέρξη ζήκεξα ζηα Κνχθιηα-Παιαίπαθνο (βι. Karageorghis 1983 θαη 

πην πξφζθαηα Raptou 2002). 

 

Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη νη έξεπλεο ζηα ζηξψκαηα ηεο ΚΓ πεξηφδνπ δελ πξφιαβαλ λα επεθηαζνχλ, 

δελ καο επηηξέπεη λα πξνζεγγίζνπκε ηε δηαδηθαζία πνπ νδήγεζε απφ ηελ πινχζηα ηαθή ηνπ 

ζαιακνεηδνχο Σάθνπ Ι ηεο ΚΓΙ (Yon 1971) ζηε βαζηιηθή ηαθή ηνπ θηηζηνχ Σάθνπ 1 ηεο ΚΓΙΙΙ 

(Dikaios 1963β) (γηα ηε ζχγθξηζε βι. Iacovou 2005β, 26-7). Σν θελφ ζηηο γλψζεηο καο ζρεηηθά κε 

ηελ ελδηάκεζε πεξίνδν, νδήγεζε νξηζκέλνπο εξεπλεηέο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εκθάληζε ησλ 

πξψησλ κλεκεηαθψλ θηηζηψλ ηάθσλ ηεο αιακίλαο ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 8
νπ

 αηψλα, ήηαλ 

μαθληθή θαη ρσξίο πξνεγνχκελν (Rupp 1987).  

 

Ο Coldstream παξαηήξεζε φηη πξψηνο ν Gjerstad θαη αθνινχζσο λεφηεξνη εξεπλεηέο, 

πεξηγξάθνπλ ηελ ΚΓΙ σο κηα δπλακηθή θαη γεκάηε δεκηνπξγηθφηεηα πεξίνδν, θάηη πνπ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηα πινχζηα επξήκαηα ζε δηάθνξεο ζέζεηο, φπσο νη Σθάιεο ηεο Παιαηπάθνπ. Η 

ΚΓΙΙ πεξίνδνο, απφ ηελ άιιε, παξνπζηάδεηαη σο κηα θάζε ζηαζηκφηεηαο. Απφ ηελ ΚΓΙΙΙ θαη πάιη 

ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Gjerstad, ν θππξηαθφο πνιηηηζκφο θαίλεηαη λα απνθηά λέα ψζεζε. Ο 

Coldstream επαλεμεηάδνληαο ηελ θππξηαθή θεξακεηθή ηεο ΚΓΙ πεξηφδνπ πνπ βξέζεθε ζην Αηγαίν, 

ππνζηήξημε φηη ε εηθφλα απηή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξσηίζησο γηαηί ε ΚΓΙΙ 

δελ θαίλεηαη λα δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ 50 ρξφληα (αληί 100 ζχκθσλα κε ην ζρήκα ηεο 

ζνπεδηθήο απνζηνιήο) (Coldstream 1999). Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ΚΓ πεξίνδν πξνέξρνληαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα απφ ηαθέο ζε νηθνγελεηαθνχο 

ζαιακνεηδείο ηάθνπο, πνπ βξίζθνληαλ ζε ρξήζε γηα αηψλεο, δπζθνιεχεη ηε δηάθξηζε ησλ 

θηεξηζκάησλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε θάζε ηαθή. Δπνκέλσο, ρσξίο ηελ απαξαίηεηε καξηπξία απφ 

θιεηζηά ζηξψκαηα απφ νηθηζκνχο, είλαη επηζθαιέο ε ηαμηλφκεζε ηεο θεξακεηθήο λα ζηεξίδεηαη 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε ηερλνηξνπηθά ραξαθηεξηζηηθά (Coldstream 1999, 110). 

 

Σν «κπζηήξην» ηεο ΚΓΙΙ πεξηφδνπ, δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη ε αιακίλα ζηελ ΚΓ πεξίνδν 

δείρλεη, παξά ην κεησκέλν αξραηνινγηθφ πιηθφ, λα έρεη ηε δπλακηθή ηνπ θέληξνπ σο πξνο ηελ 

πεξηθέξεηά ηεο. Πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 8
νπ

 αηψλα εκθαλίδνληαη ζηελ πεδηάδα κεηαμχ ηεο παιαηάο 

θαη ηεο λέαο αιακίλαο νη πξψηνη θηηζηνί ηάθνη (Σάθνη 1, 19 θαη 31). Απφ ηηο αξραηφηεξεο ηαθέο 

είλαη εκθαλήο ε ηάζε γηα επηηεδεπκέλε επίδεημε πινχηνπ. Δθηφο απφ ηα πινχζηα επξήκαηα, θαη 

ζηνπο ηξεηο βξέζεθαλ ζθειεηνί αιφγσλ, κάιηζηα ζηνλ Σάθν Ι είραλ ζπζηαζηεί πέληε άινγα 

(Dikaios 1963β). 
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Κνύθιηα-Παιαίπαθνο 

 

Η δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη θαηνρήο πξψησλ πιψλ, φπσο ν ρξπζφο θαη ν άξγπξνο, καξηπξεί ηε 

δηεμαγσγή εκπνξίνπ καθξηλψλ απνζηάζεσλ (Yon 1971, 7, nos 1-30· Iacovou 2005β, 26). Δθηφο 

απφ εηζεγκέλε θεξακεηθή απφ ηε θνηληθηθή αθηή, νη ηάθνη ηεο ΚΓΙ απφ ην λεθξνηαθείν ζηηο 

Σθάιεο επηδεηθλχνπλ έλα εμαηξεηηθφ πινχην, πνπ καξηπξεί θαη ηε ζπλέρηζε ζηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ πνιπηειείαο, φπσο φπισλ, νβειψλ, ράιθηλσλ ζθεπψλ, ρξπζψλ θνζκεκάησλ, 

ηξηπνδηθψλ ζηεξηγκάησλ (Papasavvas 2001, 98, 229, 272· Iacovou 2005β, 35), αθφκε θαη 

αληηθεηκέλσλ απφ θαγεληηαλή, απφ εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα (Καξαγηψξγεο 2002, 121-7, 134). 

Απφ ηνλ ηάθν 49 πξνέξρνληαη νη ηξεηο ελεπίγξαθνη νβεινί, πνπ καξηπξνχλ φηη ε ζπιιαβηθή 

γξαθή δελ μεράζηεθε ζηε κεηάβαζε ζηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ (E. θαη O. Masson, 

Appendix IV ζε Karageorghis 1983). Δθηφο απφ ηνπο νβεινχο, εγράξαθηα ζχκβνια βξέζεθαλ ζε 

ιαβέο αγγείσλ (Karageorghis 1983, Σάθνο 49, αξ. 78). θξαγίδεο (Karageorghis 1983, 407-10.), 

ζθαξαβαίνη (Karageorghis 1983, 375), ράιθηλνη δπγνί (Σάθνο 67, αξ. 13, 35, 116), ιίζηλα βαξίδηα 

(Σάθνο 67, αξ 113, Σάθνο 89, αξ. 19) θαη ζηδεξέληα αληηθείκελα, φπσο νβεινί (Karageorghis 

1983, Σάθνο 67, αξ. 56 θαη 76), μίθε (Karageorghis 1983, Σάθνο 43, αξ. 80) θαη καραίξηα 

(Karageorghis 1983, Σάθνο 49, αξ. 12) απνηεινχλ ηεθκήξηα κηαο ζχλζεηεο θνηλσλίαο. 

 

Ο πινχηνο ησλ ηάθσλ ζηηο Πιάθεο (πνπ δελ έρνπλ αθφκε δεκνζηεπζεί) είλαη αλάινγνο κε απηφλ 

ζηηο ηαθέο ζηηο Σθάιεο. Πεξηείραλ κεηαιιηθά αγγεία, φπια, νβεινχο, ρξπζά θνζκήκαηα θαη 

εηζεγκέλε θεξακεηθή. ηνλ Σάθν 146, πνπ πεξηείρε ηαθέο απφ ηελ ΚΓΙ κέρξη ηελ ΚΑ πεξίνδν, 

βξέζεθε θαηά ρώξαλ κηα γπλαηθεία ηαθή. Η γπλαίθα έθεξε ζην θεθάιη έλα ρξπζφ δηάδεκα. Η 

ηαθή ζπλνδεπφηαλ απφ πνιιά αληηθείκελα πνιπηειείαο, φπσο ρξπζά θνζκήκαηα, έλα ράιθηλν 

ηξίπνδα θαη έλα πήιηλν ινπηήξα. Μέζα ζην ινπηήξα ππήξρε θεξακεηθή θπξίσο ηεο ΚΓΙ πεξηφδνπ, 

πνιιά ράιθηλα αληηθείκελα, δχν ράιθηλνη νβεινί, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο έθεξε έλα ραξαγκέλν 

ζεκείν θαη έλαο ζηδεξέληνο νβειφο (Raptou 2002, 118-20). ηνλ Σάθν 144 βξέζεθαλ ηα 

θαηάινηπα κηαο απνηέθξσζεο θαη ελφο εληαθηαζκνχ. Ο απνηεθξσκέλνο άληξαο ζπλνδεπφηαλ απφ 

βέιε, νβεινχο θαη απφ αληηθείκελα πνπ απνηεινχζαλ ηκήκαηα αζπίδσλ θαη θξάλνπο (Raptou 

2002, 123-4). Αλάινγε εηθφλα πινχηνπ παξνπζηάδνπλ θαη άιινη ηάθνη, πνπ ρξνλνινγνχληαη θαη 

ζε σξηκφηεξεο θάζεηο ηεο ΚΓ πεξηφδνπ (βι. Raptou 2002, 121). Η εηθφλα ηνπ πινχηνπ ζηνπο 

ηάθνπο ζηα λεθξνηαθεία ησλ Κνπθιηψλ επηηείλεηαη, φηαλ ζπγθξηζεί κε ηηο ηαπεηλέο ηαθέο ηεο 

ΚΓΙΙ θαη ΙΙΙ πεξηφδνπ ζην Κηήκα (Deshayes 1963). 
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Σα πινχζηα λεθξνηαθεία ζηηο Σθάιεο θαη ζηηο Πιάθεο βξίζθνληαη πην καθξηά απφ ηελ αθηή, 

εμαηηίαο ησλ πξνζρψζεσλ, απ’φ,ηη ζα βξίζθνληαλ ηελ πξψηε ρηιηεηία π.Υ. Απφ ηελ εηθφλα ηνπ 

πινχηνπ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηάθνπο, ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη 

αλήθαλ ζε ηάμε πινχζησλ εκπφξσλ ηεο πφιεο. Ίζσο κάιηζηα νη δχν απηέο ζέζεηο λα βξίζθνληαλ 

θνληά ζην ιηκάλη ηεο πφιεο. Η Ιαθψβνπ πηζηεχεη ζηε ρσξηθή ζρέζε ηεξνχ θαη ιηκαληνχ θαη σο εθ 

ηνχηνπ ππνζηεξίδεη φηη ην ηεξφ ηεο Παιαηπάθνπ είρε νπηηθή επαθή κε ην ιηκάλη, ην νπνίν κπνξεί 

λα βξηζθφηαλ ζηα αλαηνιηθά ηνπ πιαηψκαηνο ηνπ ηεξνχ, ζηε ζέζε Λνύξεο (Iacovou 2008α, 271. 

Βι. επίζεο Θενδνχινπ 2006, 121-2)  

 

Κίηην 

 

χκθσλα κε ηε Smith, πνπ επαλεμέηαζε ηε ζηξσκαηνγξαθία ηεο Καζαξήο, ην θελφ θαηνίθεζεο 

πνπ ππνηίζεηαη φηη θαηαγξάθεηαη ζηελ πεξίνδν πεξίπνπ απφ ην 1000 κέρξη ην 800 π.Υ. (δειαδή 

απφ ην ηέινο ηνπ Γαπέδνπ Ι κέρξη ηελ αξρή ηνπ Γαπέδνπ 3) (βι. Karageorghis 2005) δελ 

πθίζηαηαη. Η ίδηα απέδσζε ην ζπκπέξαζκα απηφ ηνπ Καξαγηψξγε ζην γεγνλφο φηη ε ΚΓΙΙ είλαη 

πξνβιεκαηηθή θαη ππνζηήξημε φηη δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη αλεμάξηεηε ππνπεξίνδνο ηεο ΚΓ 

(Smith 2009). Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ν Καξαγηψξγεο απέδσζε ηελ εγθαηάιεηςε ηεο Καζαξήο ζε 

πηζαλφ θιείζηκν ηνπ ιηκαληνχ ηεο πεξηνρήο. χκθσλα, φκσο, κε γεσινγηθέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ 

απφ ηε γαιιηθή απνζηνιή, ε θιεηζηή ιηκλνζάιαζζα ηεο Καζαξήο δηακνξθψζεθε κφιηο ηνλ 7
ν
 

αηψλα π.Υ., ζπλεπψο ην ιηκάλη ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί θαη κεηά ην ηέινο ηεο ΤΚΥ. 

Σν ιηκάλη ηεο Πακπνύιαο αλαπηχρζεθε κφιηο ζηελ ΚΚ πεξίνδν (Calvet 1993, 125).  

 

Γελ γλσξίδνπκε ηη αθξηβψο ζπλέβε ζηνπο λανχο ηεο Καζαξήο ζην ηέινο ηεο ΤΚΥ. χκθσλα κε 

ηνπο αλαζθαθείο, ππέζηεζαλ (θπζηθέο κάιινλ) θαηαζηξνθέο ζην ηέινο ηεο ΚΓ πεξηφδνπ 

(Karageorghis θαη Demas 1985, 279). ην ηέινο ηνπ 9
νπ

 αηψλα, ζηα εξείπηα ηνπ κεγάινπ λανχ ηεο 

ΤΚΥ θηίδεηαη έλαο λένο κλεκεηαθφο λαφο, ν νπνίνο ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί κέρξη ην ηέινο ηεο ΚΚ 

πεξηφδνπ (Karageorghis 2003α· 2005) (Δηθ. 28). Πξέπεη λα ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηε 

βαζηιηθή ηδενινγία ηνπ Κηηίνπ, θαζψο θαίλεηαη φηη θαηαζηξάθεθε απφ ηνλ Πηνιεκαίν Α´ καδί κε 

ηε ζαλάησζε ηνπ ηειεπηαίνπ βαζηιηά Πνπκηάζνλα. Δπίζεο ηνλ 9
ν
 αηψλα θηίδεηαη ην πξψην ηεξφ 

ζηελ Πακπνύια, ζηα λφηηα ηεο Καζαξήο. Σφζν ε αλνηθνδφκεζε ηνπ κεγάινπ λανχ ηεο Καζαξήο 

φζν θαη ν λαφο ζηελ Πακπνύια απνδφζεθαλ ζηελ άθημε Φνηλίθσλ απνίθσλ απφ ηελ Σχξν 

(Karageorghis 2005· Yon 1999, 20). 

 

Άν
να

 Σα
τρ
άκ
η



6. Η Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ 

 

 
171 

Ο θνηληθηθφο «απνηθηζκφο» ηνπ Κηηίνπ βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά θηινινγηθψλ θαη επηγξαθηθψλ 

καξηπξηψλ. Μηα επηγξαθή ραξαγκέλε ζε κηα ζηήιε πνπ βξέζεθε ζηε Νφξα ηεο αξδελίαο, 

απνηειεί ζχκθσλα κε ηελ Dupont-Sommer (1974) ηελ αξραηφηεξε εμωηεξηθή επηγξαθηθή 

καξηπξία γηα ηνλ απνηθηζκφ ηνπ Κηηίνπ απφ ηελ Σχξν. Χζηφζν, ηφζν ε ρξνλνιφγεζε ζηνλ 9
ν
 

αηψλα φζν θαη ε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ (θαη εηδηθά ηεο ιέμεο Κίηην), πνπ πξνηείλεη ε Dupont-

Sommer ακθηζβεηήζεθαλ (Masson θαη Sznycer 1972, 14, αξ. 4· Yon 2004, 37-38). 

 

Η θνηληθηθή επηγξαθή ζε έλα Δξπζξφρξηζην (Red Slip) θχπειν, εηζεγκέλν απφ ηε θνηληθηθή αθηή, 

πνπ βξέζεθε ζην πξσηκφηεξν δάπεδν ηνπ κλεκεηαθνχ ηεξνχ ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ ζηελ 

Καζαξή (Amadasi θαη Karageorghis 1977, αξ. D21) θαη πνπ ρξνλνινγείηαη ζην πξψην κηζφ ηνπ 

8
νπ

 αηψλα, παξνπζηάδεηαη σο ην αξραηφηεξν εζωηεξηθό ηεθκήξην (Καξαγηψξγεο 2002, 146). Γηα 

ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, πνπ ζψδεηαη πνιχ απνζπαζκαηηθά ζηα ζξαχζκαηα πνπ βξέζεθαλ 

απφ ην αγγείν, έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο εξκελείεο. χκθσλα κε ηελ αλάγλσζε πνπ πξφηεηλε ε 

Dupont-Sommer, ν ML απφ ηελ Σακαζζφ πξνζέθεξε σο αλάζεκα ζηελ Αζηάξηε, δψα θαη ηα 

καιιηά ηνπ (βι. Καξαγηψξγεο 2002, 147). Χζηφζν, θαη απηή ε αλάγλσζε ηεο Dupont-Sommer 

ακθηζβεηείηαη ζήκεξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νλνκάησλ Αζηάξηε θαη Σακαζζφο) (βι. 

Teixidor 1975, 122· Amadasi Guzzo ζην Yon 2004, 212-13). Μηα πνιχ κεηαγελέζηεξε επηγξαθή 

ηνπ 4
νπ

 αηψλα π.Υ. απφ ηελ Πακπνύια, πνπ θαηαγξάθεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηεξνχ (Yon 2004, 

αξ. 1078), αλαγλσξίδεη σο ζεφηεηα πνπ ιαηξεχεηαη ζην ηεξφ ηελ Αζηάξηε. Όκσο, ε επηγξαθή 

απηή αλήθεη ζηελ χζηαηε θάζε ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ, ζρεδφλ κηζφ αηψλα κεηά.  

 

Σα θηινινγηθά θείκελα, πνπ πξνβάιινληαη σο ηεθκήξηα ηνπ απνηθηζκνχ ηνπ Κηηίνπ, είλαη εμίζνπ 

πξνβιεκαηηθά κε ηα επηγξαθηθά. Γχν εδάθηα απφ ην έξγν ηνπ ηζηνξηθνχ Ιψζηππνπ (1
νο

 αηψλαο 

κ.Υ.) δηνξζψλνληαη ψζηε λα δηαβάδεηαη φηη ν βαζηιηάο Υηξάκ Αʹ ηεο Σχξνπ, πνπ βαζίιεπζε ην 10
ν
 

αηψλα π.Υ., εθζηξάηεπζε ελαληίνλ ησλ Κηηηέσλ, γηαηί αξλήζεθαλ λα ηνπ θαηαβάινπλ θφξν 

ππνηέιεηαο. Σν γεγνλφο, φκσο, φηη ε αλάγλσζε απηή πξνέξρεηαη απφ δηνξζψζεηο ζην αξρηθφ 

θείκελν, θαζηζηά ην ζπκπέξαζκα ακθίβνιν (Lipinski 2004, 42-3· Yon 2004, 49). 

 

Πάλησο, ζε φ,ηη αθνξά ζην ξφιν ησλ Φνηλίθσλ ζηελ αλνηθνδφκεζε ηεο Καζαξήο, ε Yon ηνλίδεη 

ηελ επηζήκαλζε ηεο Bikai, φηη ε εηζεγκέλε θνηληθηθή θεξακεηθή ζην Κίηην είλαη εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλε (Yon 1999, 21). Οχησο ή άιισο, ε εμίζσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κηαο νκάδαο 

αλζξψπσλ κε ηελ πξνέιεπζε ηεο θεξακεηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, είλαη κηα κέζνδνο πνπ 

θαηαθξίζεθε έληνλα ηα ηειεπηαία ρξφληα (Sherratt 1992). Πην αζθαιήο έλδεημε γηα ηελ χπαξμε 

αλζξψπσλ ζεκηηηθήο γιψζζαο κε θαηαγσγή απφ ηε θνηληθηθή αθηή, είλαη νη επηγξαθέο. Δπηγξαθέο 
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ζηε θνηληθηθή γιψζζα θαη ζην θνηληθηθφ αιθάβεην εκθαλίδνληαη ζηελ Κχπξν απφ ην ηέινο ηνπ 

10
νπ

 αηψλα. Η αξραηφηεξε κέρξη ζηηγκήο θνηληθηθή επηγξαθή απφ ην λεζί βξίζθεηαη ζε ζξαχζκα 

αγγείνπ ηνπ ξπζκνχ Λεπθή Γξαπηή ΙΙ, πνπ βξέζεθε θαηά ηηο γαιιηθέο αλαζθαθέο θνληά ζην 

ηείρνο ηεο αιακίλαο (Sznycer 1980, 127· Yon 1999, 19). Μηα επηγξαθή ζε ιίζηλε επηηχκβηα 

ζηήιε, άγλσζηεο πξνέιεπζεο, ρξνλνινγείηαη ζην πξψην κηζφ ηνπ 9
νπ

 αηψλα (Masson θαη Sznycer 

1972, 13-20· Teixidor 1975, 121). Φνηληθηθέο επηγξαθέο ηνπ 9
νπ

 αηψλα ππάξρνπλ ζε έλα ζξαχζκα 

ιίζηλεο πιάθαο, πνπ βξέζεθε ζηε Υνηξνθνηηία (Lipinski 2004, 44-45) θαη ζε έλα κηθξφ αγγείν απφ 

ηελ Παιαίπαθν-Σθάιεο (Sznycer ζην Karageorghis 1983, 416-17). Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ε 

εκθάληζε θνηληθηθψλ επηγξαθψλ δελ ζρεηίδεηαη κε ην Κίηην, αιιά καξηπξείηαη ζπνξαδηθά ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ. Απφ ηελ άιιε, ε εκθάληζε ησλ επηγξαθψλ απηψλ δελ κπνξεί λα 

ζεκαηνδνηεί ην μεθίλεκα ηεο έιεπζεο αλζξψπσλ απφ ηε θνηληθηθή αθηή ζην λεζί, θαζψο ην πην 

πηζαλφ είλαη φηη ε παξνπζία ζην λεζί αλζξψπσλ κε θαηαγσγή απφ ηε Υαλαάλ/Φνηλίθε θαη κε 

ζεκηηηθή γιψζζα δελ ζηακάηεζε απφ ηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία θαη εμήο. 

 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 10
νπ

 αηψλα, νπφηε πξσηνεκθαλίδνληαη θνηληθηθέο επηγξαθέο ζηελ Κχπξν, κέρξη 

ηα ηέιε ηνπ 6
νπ

, ν αξηζκφο ησλ θνηληθηθψλ επηγξαθψλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ Κχπξν είλαη εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλνο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη δελ είλαη ζπγθεληξσκέλνη πνπζελά· νη ιηγνζηέο 

θνηληθηθέο επηγξαθέο απηήο ηεο πεξηφδνπ βξέζεθαλ ζε πεξίπνπ είθνζη θππξηαθέο ζέζεηο (Lipinski 

2004, 46). Αληίζεηα, απφ ηηο αξρέο ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ θαη εμήο παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

ζπγθέληξσζε ζην Κίηην (Amadasi θαη Karageorghis 1977). Όινη νη γλσζηνί ζε εκάο βαζηιείο ηνπ 

Κηηίνπ (ηνπ 5
νπ

 θαη 4
νπ

 αηψλα π.Υ.) θέξνπλ θνηληθηθά νλφκαηα. Οη πεξηζζφηεξνη (αιιά φρη φινη) 

βαζηιείο ηεο Λαπήζνπ θαη νξηζκέλνη βαζηιείο ηνπ Μαξίνπ επίζεο θέξνπλ θνηληθηθά νλφκαηα, 

σζηφζν ην Κίηην είλαη ην κνλαδηθφ βαζίιεην φπνπ φινη νη γλσζηνί βαζηιείο (θαη θαίλεηαη φηη 

γλσξίδνπκε νιφθιεξε ηε δηαδνρή βαζηιέσλ ηνπ Κηηίνπ) θέξνπλ θνηληθηθά νλφκαηα θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ σο κνλαδηθφ εξγαιείν γξαθήο ηε θνηληθηθή γιψζζα καδί κε ην θνηληθηθφ 

αιθάβεην. 

 

ε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνπ φκσο αθνξά κφλν ζηνλ 5
ν
 θαη 4

ν
 αηψλα π.Υ., ζηεξίρηεθε ε 

ππφζεζε φηη ην Κίηην πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ην Qartihadast - θνηληθηθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη Νέα 

Πφιε - πνπ θαηαγξάθεηαη σο ε φγδνε θππξηαθή ζέζε ζην πξίζκα ηνπ Αζζχξηνπ βαζηιηά 

Δζζαξραδφλα ην έηνο 674/3 π.Υ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν εγέηεο ηνπ Qartihadast ζην πξίζκα 

ηνπ Δζζαξραδφλα θέξεη, ζχκθσλα κε ην Lipinski, ην ειιεληθφ φλνκα Γάκαζνο (Lipinski 1991, 

61-2).  
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Η αξραηφηεξε αλαθνξά ζε Qartihadast ηεο Κχπξνπ (θαη ε κνλαδηθή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

Κχπξν) βξίζθεηαη ζε δχν ράιθηλα θχπειια πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 8
ν
 αηψλα. χκθσλα κε ην 

ίδην ην θείκελν, νη θηάιεο είραλ αλαηεζεί απφ ηνλ θπβεξλήηε (soken) ηνπ Qartihadast, ππεξέηε 

ηνπ βαζηιηά ηεο ηδψλαο Υηξάκ, ζην Βαάι ηνπ Ληβάλνπ, «απφ ηελ πξψηε ζνδεηά ραιθνχ». Ο 

Υηξάκ ηαπηίδεηαη κε ην βαζηιηά ηεο ηδψλαο Υηξάκ Βʹ, πνπ ην 733 ππνηάρζεθε ζηνλ Αζζχξην 

βαζηιηά Tiglath-pileser Γ΄. Πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη κε παιαηνγξαθηθά θξηηήξηα 

ρξνλνινγνχληαη ζηηο αξρέο θαη φρη ζην ηέινο ηνπ 8
νπ

 αηψλα (Lipinski 2004, 48). χκθσλα κε ηνλ 

Teixidor (1975, 125), νη επηγξαθέο απηέο απνηεινχλ ηελ πξψηε αζθαιή καξηπξία ζρεηηθά κε ην 

θνηληθηθφ απνηθηζκφ ηνπ Κηηίνπ. Όκσο, ε καξηπξία απηή είλαη δχζθνιν λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ 

ηαχηηζε ηνπ Qartihadast κε κηα ζέζε ζην λεζί, θαζψο δελ βξέζεθαλ ζε ειεγρφκελε έξεπλα αιιά 

εληνπίζηεθαλ ζε έλα παιαηνπσιείν ηεο Λεκεζνχ (Lipinski 1983). Δίλαη, επίζεο, ελδηαθέξνλ φηη 

ζε κηα ζαξθνθάγν απφ γχςν, ηνπ 4
νπ

 αηψλα (ζην Κππξηαθφ Μνπζείν, ζήκεξα ρακέλε), είλαη 

ραξαγκέλε ε επηγξαθή, «ζηνλ Eshmounadon, γην ηνπ Eshmounadon, SKN ηεο Σχξνπ». (Masson 

θαη Sznycer 1972, 69-75). Οη Masson θαη Sznycer κεηαθξάδνπλ ηνλ φξν SKN ζηε ζαξθνθάγν σο 

θάπνηνπ είδνπο απεζηαικέλν ή πξέζβε (ministre). 

 

Η άπνςε πεξί απνηθηζκνχ ηνπ Κηηίνπ ζηνλ 9
ν
 αηψλα π.Υ. είρε αληίθηππν ζηε δηακφξθσζε ησλ 

εξκελεηψλ ζρεηηθά κε ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δηακνξθψζεθαλ ηα θππξηαθά βαζίιεηα ηεο 

Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ. Όπσο είδακε ζην Μέξνο Πξψην, Κεθάιαην 4, ν Rupp ππνζηήξημε φηη ν 

απνηθηζκφο ηνπ Κηηίνπ ήηαλ πνπ ππξνδφηεζε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πνιηηεηαθή δηακφξθσζε θαη 

ηνπ ππφινηπνπ λεζηνχ, αθνινπζψληαο ηα πξφηππα ησλ πφιεσλ ηεο θνηληθηθήο αθηήο. Αθφκα θη αλ 

απνδερηνχκε φηη φλησο ζην ηέινο ηνπ 9
νπ

 αηψλα Φνίληθεο άπνηθνη ήηαλ πνπ έδσζαλ μαλά δσή 

ζηελ πεξηνρή ησλ ηεξψλ ηεο Καζαξήο θαη ζην ιηκάλη ηνπ Κηηίνπ, ε άπνςε απηή δελ ιακβάλεη 

ππφςε φηη κεηαμχ απηνχ ηνπ επεηζνδίνπ ζην ηέινο ηνπ 9
νπ

 αηψλα θαη ηεο πξψηεο εκθάληζεο 

ηεθκεξίσλ γηα ηελ χπαξμε ελφο βαζηιείνπ ηνπ Κηηίνπ ζηηο αξρέο ηνπ 5
νπ

, θαηαγξάθεηαη έλα 

δηάζηεκα ηξηψλ αηψλσλ. ε απηφ ην δηάζηεκα δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αζθαιήο καξηπξία γηα 

ηελ χπαξμε κηαο νξγαλσκέλεο θαη απηφλνκεο πνιηηείαο ηνπ Κηηίνπ (Hermary 1996β). Δπηπιένλ, 

νη αξραηφηεξεο βαζηιηθέο επηγξαθέο ηνπ 7
νπ

 αηψλα είλαη ειιεληθέο ζπιιαβηθέο. Σν γεγνλφο απηφ 

θαηαδεηθλχεη φηη ην πξφηππν γηα ηελ πνιηηεηαθή νξγάλσζε ηνπ λεζηνχ ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ 

δελ κπνξεί λα πξνήιζε απφ ηε θνηληθηθή αθηή (Iacovou ππφ δεκνζίεπζε (α)).  
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Ακαζνύληα 

 

ην πιαίζην ηεο ΚΓΙ εκθαλίδνληαη νη πξψηεο ηαθέο θάησ απφ ηελ αθξφπνιε ηεο Ακαζνχληαο, πνπ 

ζπλερίδνπλ θαη απμάλνληαη θαηαθφξπθα ζηε δηάξθεηα ηεο ΚΓΙΙ θαη ΙΙΙ πεξηφδνπ. Οη πεξηνρέο ζηα 

βφξεηα, αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηεο αθξφπνιεο απνηέιεζαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αξραηφηεηαο 

εθηεηακέλα λεθξνηαθεία. 

 

Μεγάιε ζπγθέληξσζε ηάθσλ ηεο ΚΓ πεξηφδνπ παξαηεξείηαη ζην δπηηθφ λεθξνηαθείν
1
, πνπ 

εκθαλίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ ΚΓΙΙ πεξίνδν ζαλ έλα νξγαλσκέλν λεθξνηαθείν ζαιακνεηδψλ 

ηάθσλ (Hermary 1999, 65). Ο πξσηκφηεξνο απφ απηνχο, ν Σάθνο 521 πεξηείρε εηζεγκέλε 

θεξακεηθή απφ ηε θνηληθηθή αθηή (Karageorghis θαη Iacovou 1990). Οη αλαζθαθέο ηεο ζνπεδηθήο 

απνζηνιήο ην 1930 θαη ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ ην 1986 ζηε δπηηθή λεθξφπνιε απνθάιπςαλ 

έμη ηάθνπο (Σ.15, 21, 22, 25 θαη Σ.521 θαη 523, κε θάηνςε ζε ζρήκα L) πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηα 

ηέιε ηεο ΚΓΙ θαη ζηηο αξρέο ηεο ΚΓΙΙ πεξηφδνπ. Ο Σάθνο 523 πεξηείρε έλα ράιθηλν αξζξσηφ 

νβειφ (atlantic bronze), πνπ πηζαλφλ λα πξνέξρεηαη απφ ηελ ηβεξηθή ρεξζφλεζν, καδί κε άιια 

ράιθηλα θαη ζηδεξέληα αληηθείκελα. Σα επξήκαηα απφ ηηο ηαθέο απηέο καξηπξνχλ ηελ χπαξμε 

ηαθηηθψλ εκπνξηθψλ επαθψλ κε ηε ζπξνπαιαηζηηληαθή αθηή (Hermary 1999, 57).  

 

Απφ ηνπο ηάθνπο ηνπ δπηηθνχ λεθξνηαθείνπ μερσξίδεη ν ηάθνο 21, ζρεηηθά κεγάισλ δηαζηάζεσλ, 

πνπ είλαη θηηζηφο κε πειεθεηνχο ιίζνπο. Αλαζθάθεθε ελ κέξεη, θαζψο βξίζθεηαη θάησ απφ έλα 

ζχγρξνλν δξφκν, σζηφζν θαίλεηαη φηη νη πιεπξέο ηνπ ήηαλ ζηξνγγπιεπκέλεο ψζηε λα έρεη ηε 

κνξθή ελφο ζνισηνχ ηάθνπ (Gjerstad et al. 1935, 140). Άιινη ηξεηο ηάθνη ηεο ΚΓ πεξηφδνπ 

(ηάθνο 20: ΚΓΙΙ, ηάθνη 11 θαη 16: ΚΓΙΙΙ) έρνπλ θηηζηά ζηνηρεία θαη κηκνχληαη, ζχκθσλα κε ην 

Gjerstad, ηνλ ηάθν 21 πνπ θαίλεηαη φηη πξννξηδφηαλ γηα «βαζηιηθή» ηαθή. 

 

Απφ ηνπο δεκνζηεπκέλνπο ηάθνπο ησλ λεθξνπφιεσλ ηεο Ακαζνχληαο (Σ.110-385, βι. Tytgat 

1989), 28 ηαθέο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε κεηάβαζε απφ ηελ ΚΓΙΙ ζηελ ΚΓΙΙΙ πεξίνδν 

(Hermary 1999, 58). ε απηή ηε θάζε εκθαλίδνληαη ηα πξψηα εηζεγκέλα αγγεία απφ ην Αηγαίν, 

κεηά ηε κεζνγεηαθή θξίζε. Σα δχν αξραηφηεξα εηζεγκέλα απφ ην Αηγαίν αγγεία, πξνήιζαλ απφ 

ηελ Δχβνηα θαη αλήθνπλ ζηελ χζηεξε Πξσηνγεσκεηξηθή πεξίνδν. Πξφθεηηαη γηα έλα ζθχθν κε 

                                                 
1
 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη αλαζθαθέο ησλ ρψξσλ γχξσ απφ ηελ αθξφπνιε δεζκεχνληαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, πνπ επέβαιε κεγαιχηεξεο θιίκαθαο ζσζηηθέο αλαζθαθέο ζηα δπηηθά, κεηαμχ Ακαζνχληαο 

θαη Λεκεζνχ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ πξνο ηα βφξεηα. 
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εκηθχθιηα θαη έλα θχπειιν, πνπ βξέζεθαλ ζηα δπηηθά ηεο αθξφπνιεο, θαηά ηελ θαηαζθεπή ελφο 

θηηξίνπ ζηελ παξαιία ηεο Ακαζνχληαο (Desborough 1957· Desborough 1980, 393, ζεκ. 288· 

Lemos θαη Hatcher 1991, 205). Σα εηζεγκέλα απφ ην Αηγαίν αγγεία ζα πνιιαπιαζηαζηνχλ ζηελ 

Ακαζνχληα θαηά ηνπο επφκελνπο αηψλεο (Coldstream 1988).  

 

Η ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηάθσλ δελ αληηζηαζκίδεηαη κε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ρψξν 

φπνπ ζα βξηζθφηαλ ν νηθηζκφο ή νη νηθηζκνί ζηνπο νπνίνπο αληηζηνηρνχζαλ. Χζηφζν, ε πξψηε 

θάζε ηνπ κλεκεηαθνχ θηηξίνπ, πνπ αλαγλσξίζηεθε σο ην αλάθηνξν ηεο πφιεο ζηελ ΚΑ θαη ζηελ 

ΚΚ πεξίνδν, ρξνλνινγείηαη ζηνλ 9
ν
 αηψλα (ΚΓΙΙ). Μάιηζηα, απφ ηελ αξραηφηεξε θάζε, ην θηίξην 

θαίλεηαη φηη είρε κλεκεηαθφ ραξαθηήξα (Alpe et al. 2007). Απφ ην ηέινο ηεο ΚΓ πεξηφδνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ θνξπθή ηεο αθξφπνιεο θαηάινηπα απφ ην ηεξφ, πνπ ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί 

κέρξη ην ηέινο ηεο αξραηφηεηαο. Σν αξραηφηεξν ζηνηρείν ζηελ αθξφπνιε, ζχκθσλα κε ηνπο 

Γάιινπο αξραηνιφγνπο, είλαη έλαο ιαμεπηφο ζαιακνεηδήο ηάθνο κε δξφκν, πνπ βξίζθεηαη ζην 

ςειφηεξν ζεκείν ηνπ ιφθνπ. Ο ηάθνο βξέζεθε θελφο. Κεξακεηθφ πιηθφ απφ ηελ επίρσζε ηνπ 

δξφκνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ αξρή ηεο ΚΑ πεξηφδνπ. Χζηφζν, ε αξρηηεθηνληθή κνξθή ηνπ ηάθνπ 

θαη ε αλαθάιπςε ζε απηφλ ελφο ιίζνπ κε θνηιφηεηεο γηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα (pierre à cupules), 

ζπκίδεη ηνπο ηάθνπο ηεο ΚΓΙ πεξηφδνπ, φπσο απηνχο ζηελ Παιαίπαθν-Σθάιεο θαη ηα Γαζηξηά-

Αιαάο (Hermary ζην Fourrier θαη Hermary 2006, 20). 

 

ηνλ 8
ν
 αηψλα εκθαλίδνληαη νη αξραηφηεξεο εηενθππξηαθέο ζπιιαβηθέο επηγξαθέο απφ ηελ 

Ακαζνχληα. Σν έλα απφ ηα δχν (ή ηξία) θνινζζηαία ιίζηλα αγγεία πνπ βξίζθνληαλ ζηελ είζνδν 

ηνπ ηεξνχ ηεο αθξφπνιεο ηεο Ακαζνχληαο θαη κεηαθέξζεθε ην 18
ν
 αηψλα ζην Λνχβξν, θέξεη 

δίπια απφ ηε κηα ιαβή ηελ επηγξαθή a-na (Hermary θαη Masson 1990, 211-14). Απηή ε 

αθνινπζία ζπιιαβψλ δηαβάδεηαη ζε αξθεηά άιια αγγεία πνπ βξέζεθαλ ζηελ Ακαζνχληα (Petit 

1997/1998). Μηα αθφκα ζχληνκε επηγξαθή βξίζθεηαη ζε έλα κλεκεηαθφ ακθνξέα ηνπ ξπζκνχ 

Bichrome κε εηθνληζηηθή δηαθφζκεζε, πνπ πεξηιακβάλεη αλησπνχο ηαχξνπο θαη θπηηθά κνηίβα 

(Hermary θαη Masson 1990, 207-9). Η εηενθππξηαθή γιψζζα, ινηπφλ, εκθαλίδεηαη ζηελ 

αθξφπνιε ηελ ίδηα επνρή θαηά ηελ νπνία εκθαλίδνληαη θαη ηα πξψηα ηεθκήξηα απφ ην ηεξφ θαη ην 

αλάθηνξν. 

 

Πηζηεχεηαη φηη ε γιψζζα ή νη γιψζζεο ηεο ΤΚΥ επηβίσζαλ κε ηε κνξθή ηεο άγλσζηεο γιψζζαο 

(ή γισζζψλ) ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, πνπ νλνκάζηεθε εηενθππξηαθή. Σν ζηνηρείν απηφ θαίλεηαη 

λα επηβεβαηψλεη νξηζκέλεο αξραίεο πεγέο, πνπ αλαθέξνπλ φηη ζηελ Ακαζνχληα θαηνηθνχζαλ 

απηφρζνλεο (Φεπδν-θχιαμ, 103), νη νπνίνη κάιηζηα ήηαλ απφγνλνη «ησλ κεηά Κηλχξνπ» 
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(Θεφπνκπνο ν Υίνο, FGrHist 115 F 103. Βι. Petit 1995α). Ο Gjerstad είρε εξκελεχζεη ην γεγνλφο 

φηη ζηελ Ακαζνχληα βξέζεθαλ νξηζκέλνη ιαθθνεηδείο ηάθνη σο πνιηηηζκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

«Δηενθππξίσλ». ήκεξα πηζηεχεηαη φηη απηέο νη ηαθέο δελ ηεθκεξηψλνπλ ηελ χπαξμε κηαο 

μερσξηζηήο εζληθήο νκάδαο, αιιά φηη δειψλνπλ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δηαθνξνπνίεζε (Reyes 

1994, 17). Η ρξήζε ζηελ Ακαζνχληα κηαο άγλσζηεο γιψζζαο, πηζαλφηαηα κηαο γιψζζαο πνπ 

ήηαλ ζε ρξήζε θαη ζηελ ΤΚΥ, δελ ζπλνδεχεηαη απφ δηαθνξέο ζε πνιηηηζκηθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε 

ηηο άιιεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ (Iacovou 1999, 153).  

 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη φπσο θαη ν φξνο «εηενθππξηαθή» γιψζζα έηζη ν θαη ν φξνο «Δηενθχπξηνη» 

είλαη ζχγρξνλεο εθεπξέζεηο. Ο φξνο «εηενθππξηαθή» επηλνήζεθε γηα λα πεξηγξάςεη επηγξαθέο ηεο 

ΚΑ θαη ηεο ΚΚ πεξηφδνπ, πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθξππηνγξαθεζνχλ. Χζηφζν, ν φξνο 

«Δηενθχπξηνη» αδπλαηεί λα πεξηγξάςεη κηα μερσξηζηή πνιηηηζκηθή νκάδα ζηελ Ακαζνχληα ή 

ζηελ πεξηθέξεηά ηεο, απινχζηαηα δηφηη δελ ππήξμε θάηη ηέηνην. O Given, κάιηζηα, ππνζηήξημε φηη 

πξφθεηηαη γηα έλα κχζν πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηε βξεηαληθή απνηθηνθξαηηθή δηνίθεζε ηνπ 

λεζηνχ θαη πνπ βνεζήζεθε απφ ηηο εξκελείεο ηνπ Gjerstad γηα ηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ ηεο 

Ακαζνχληαο. Απνζθνπνχζε ζηε δεκηνπξγία καο θππξηαθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ζηελ 

απνδπλάκσζε ηεο ειιεληθήο εζληθήο ζπλείδεζεο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ ηνπ λεζηνχ, 

πνπ δεηνχζαλ ηελ Έλσζε κε ην ειιεληθφ θξάηνο (Given 1998).  

 

Μαδί, φκσο, ακθηζβεηήζεθε θαη ε χπαξμε ηεο εηενθππξηαθήο γιψζζαο. Ο Given έθηαζε λα 

ππνζηεξίμεη φηη νπζηαζηηθά ε γιψζζα απηή ζπλαληάηαη ζε δέθα πεξίπνπ ζχληνκα θείκελα, ηνπ 4
νπ

 

θαη ηνπ 3
νπ

 αηψλα π.Υ. (Given 1998, 22). Ο Petit απαληψληαο ζηα επηρεηξήκαηα ηνπ Given, ηφληζε 

φηη ε ρξήζε ηνπ φξνπ «εηενθππξηαθφο» είλαη παξαπιαλεηηθή αιιά επέκεηλε ζηελ ηζηνξηθφηεηα 

ηεο γιψζζαο (Petit 1999). Πξφηεηλε, έηζη, ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «ακαζνπζία» (amathusien) γηα ηε 

γιψζζα πνπ θαηαγξάθνπλ νη επηγξαθέο ηεο Ακαζνχληαο. 

 

Σν φηη ε άγλσζηε απηή γιψζζα είλαη πξαγκαηηθή δελ κπνξεί λα ακθηζβεηείηαη. Μάιηζηα έρεη 

ππνζηεξηρζεί φηη πξφθεηηαη γηα δχν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Ο Egetmeyer (ππφ 

δεκνζίεπζε) πξφηεηλε πξφζθαηα φηη ε άγλσζηε γιψζζα πνπ θαηαγξάθεηαη ζηηο ζπιιαβηθέο 

επηγξαθέο απφ ηελ Ακαζνχληα θαη ηελ Πάθν είλαη θνηλή, δηαθέξεη, φκσο, απφ απηήλ πνπ 

θαηαγξάθνπλ νη εηενθππξηαθέο επηγξαθέο απφ ηνπο Γφιγνπο. Πξφηεηλε σο ππφζεζε φηη ε γιψζζα 

ησλ επηγξαθψλ ηεο Ακαζνχληαο θαη ηεο Πάθνπ είλαη ζπλέρεηα ηεο ΚΜ1, ηεο γιψζζαο πνπ 

θαηαγξάθνπλ νη επηγξαθέο ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ πνπ βξέζεθαλ ζε νιφθιεξν ην λεζί. 
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Η γιψζζα ησλ επηγξαθψλ ησλ Γφιγσλ ζα κπνξνχζε λα είλαη ζπλέρεηα ηεο ΚΜ2, ηεο γιψζζαο 

ελφο αξηζκνχ επηγξαθψλ πνπ βξέζεθαλ απνθιεηζηηθά ζηελ Έγθσκε. 

 

Η δηαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ γισζζψλ, δειαδή ηεο ειιεληθήο αξθαδνθππξηαθήο, ηεο 

θνηληθηθήο θαη ηεο εηενθππξηαθήο, ζην πεξηβάιινλ ηεο θππξηαθήο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, 

αληί ηεο ππεξίζρπζεο κηαο γιψζζαο θαη ηεο εμαθάληζεο ησλ άιισλ, νθείιεηαη ζηελ χπαξμε 

πνιηηεηαθψλ ζρεκάησλ πνπ ελίζρπζαλ απηέο ηηο γιψζζεο ζαλ εξγαιεία έθθξαζεο ησλ ηνπηθψλ 

εμνπζηψλ (Collombier 1991α). Απηφ είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ, ζχκθσλα κε ηελ Ιαθψβνπ, 

ππνζηεξίδνπλ ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ζπλφξσλ απφ λσξίο ζηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ 

(Iacovou 2006β, 53).  

 

Κνύξην 

 

Σν λεθξνηαθείν ηεο Καινξηδηθήο ζην Κνχξην είλαη έλα αθφκα πινχζην λεθξνηαθείν ηεο ΚΓ 

πεξηφδνπ, πνπ ζπλερίδεη θαη ζηελ ΚΑ πεξίνδν (Buitron-Oliver 1999, 72). Ο νηθηζκφο ζην Κνχξην 

έρεη ζηελή ηνπνγξαθηθή θαη ρξνλνινγηθή ζρέζε κε ηνλ νηθηζκφ ζηελ Πακπνύια. Μάιηζηα, αλ 

απνδερηνχκε φηη ν δεχηεξνο είρε αλαπηχμεη δπλακηθή θέληξνπ ζηελ θνηιάδα ηνπ Κνχξξε πνηακνχ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 12
νπ

 αηψλα, ηφηε ε ζρέζε απηή γίλεηαη θαη ζρέζε δηαδνρήο σο πξνο ηελ 

θαηνρή ηεο θεληξηθήο ζέζεο ζηελ πεξηθέξεηα απηή, ζηε κεηάβαζε ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ φηη νη ζέζεηο ηεο αθξφπνιεο θαη ηεο Καινξηδηθήο είλαη πην θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ 

Κνχξξε θαη πην θνληά ζηελ αθηή ζε ζρέζε κε ηελ Πακπνύια. Οη ζέζεηο απηέο είλαη πνπ ζα 

απνηειέζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηελ έδξα ηνπ βαζηιηθνχ θέληξνπ ηνπ Κνπξίνπ. ε ειάρηζηε απφζηαζε 

ζηα αλαηνιηθά ησλ ηάθσλ ηεο Καινξηδηθήο, ζηε ζέζε Άγηνο Δξκνγέλεο ζα θηηζηεί ζηελ ΚΑ 

πεξίνδν ν βαζηιηθφο ηάθνο ηνπ Κνπξίνπ. 

 

ηε κεηάβαζε απφ ηελ ΚΓ ζηελ ΚΑ πεξίνδν ηδξχεηαη ην ηεξφ ηνπ Τιάηε, ζηα δπηηθά ηεο 

αθξφπνιεο ηνπ Κνπξίνπ (Buitron-Oliver 1999, 74). ην αξραηφηεξν ζηξψκα ηνπ αξρατθνχ ηεξνχ 

βξέζεθαλ πνιιά πήιηλα εηδψιηα ηαχξσλ αιιά θαη δχν απφ πνιχηηκα κέηαιια, ην έλα απφ ρξπζφ 

θαη ην άιιν απφ αζήκη. Μηα επηγξαθή ζε ιίζν απφ ην ηεξφ ηνπ Τιάηε (Mitford 1971, αξ. 16) 

απνηειεί κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο βαζηιηθέο επηγξαθέο θαη καξηπξεί φηη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνλ 7
ν
 

αηψλα είρε ζπληειεζηεί ν ζρεκαηηζκφο ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Κνπξίνπ.  
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Μάξην 

 

Οη ζέζεηο Δπξεηάδεο, Πνηακόο ηνπ Μπξκηθώθ θαη Σπθάξθα-Κόθθηλα ζηελ Πφιε Υξπζνρνχο, ζηηο 

νπνίεο ε ζνπεδηθή απνζηνιή αλέζθαςε ηάθνπο ηεο ΚΓ πεξηφδνπ, ζπλερίδνπλ λα δέρνληαη ηαθέο 

θαηά ηελ ΚΑ θαη ηελ ΚΚ πεξίνδν (βι. Nys 2009, Fig. 2). Σάθνη ηεο ΚΑ πεξηφδνπ εκθαλίδνληαη 

θαη δπηηθφηεξα, ζηε ζέζε Καπάξθα (βι. Nys 2009, Fig. 3). Οη ζέζεηο απηέο θαίλεηαη φηη 

απνηεινχζαλ μερσξηζηέο ζπζηάδεο ηάθσλ, πξηλ, φκσο, απφ ην ηέινο ηεο ΚΓ πεξηφδνπ, ε 

εκθάληζε ελφο ηεξνχ ζην πιάησκα ζηηο Πεξηζηεξηέο, πην θνληά ζηε ζάιαζζα, γεθπξψλεη ηε 

ρσξηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ λεθξνηαθείσλ θαη δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ελφο ζπλερφκελνπ 

νηθηζηηθνχ ηνπίνπ.  

 

Η πξψηε θάζε ηνπ ηεξνχ ζηηο Πεξηζηεξηέο ρξνλνινγείηαη ζην ηέινο ηεο ΚΓ πεξηφδνπ (Childs 

1997, 40· Smith 1997, 81). ην ίδην πιάησκα, ζηελ ΚΑ πεξίνδν ζα θηηζηεί έλα κλεκεηαθφ 

νηθνδφκεκα πνπ εξκελεχεηαη απφ ηνπο αξραηνιφγνπο ηεο απνζηνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Princeton σο ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Μαξίνπ (Papalexandrou 2006· 2008). 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη νη αξραηνινγηθέο έξεπλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαξίνπ ζα αιιάμνπλ άξδελ ηελ 

εηθφλα πνπ παξνπζηαδφηαλ ζηελ παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην απηφλνκν 

βαζίιεην ηνπ Μαξίνπ εκθαλίζηεθε αξγά, ζην ηέινο ηεο ΚΑ πεξηφδνπ (Childs 1997, 46). 

 

Ιδάιην 

 

χκθσλα κε ηνπο νπεδνχο αξραηνιφγνπο πνπ αλέζθαςαλ ηελ θνξπθή ηεο Ακπειιεξήο, ηνπ 

ιφθνπ πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηε ζπλέρεηα σο ε αθξφπνιε ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Ιδάιηνπ, ππάξρνπλ ίρλε 

ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαη πηζαλφλ χπαξμεο κηαο ιαηξείαο πνπ ζπλερίζηεθε κεηά ηελ ΤΚΥΙΙΙΑ. Απφ 

ηελ ΚΓΙΙΙ, εκθαλίδεηαη έλα ηεξφ ζηνλ ηχπν ηνπ αλνηρηνχ ηεκέλνπο, απηφ πνπ ζα απνηειέζεη ην 

θεληξηθφ ηεξφ ηνπ βαζηιείνπ ηεο ΚΑ πεξηφδνπ (Gjerstad et al. 1935, 626-7). ηελ ΚΓΙΙΙ αλήθνπλ 

θαη ηα πξσηκφηεξα φζηξαθα θεξακεηθήο πνπ βξέζεθαλ ζηα θαηψηεξα ζηξψκαηα, πνπ 

αλαζθάθεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ κλεκεηαθνχ δηνηθεηηθνχ θέληξνπ ηεο ΚΚ πεξηφδνπ (Hadjicosti 

1999, 38). 

 

Η ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρή ηνπ πνηακνχ Γηαιηά κεηαμχ ησλ ρσξηψλ Νήζνπ θαη Ππξφη εξεπλήζεθε 

απφ ην Cyprus Survey ην 1957 (Catling 1982). Η επηζθφπεζε απηή θαηέγξαςε ηελ εγθαηάιεηςε 

φισλ ησλ εληνπηζκέλσλ ζέζεσλ ηεο ΤΚΥ (κε εμαίξεζε ην Ιδάιην) θαη ηελ απνπζία ζέζεσλ ηεο 

ΚΓΙ-ΙΙ. Πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία ζπλνηθηζκνχ, γηα ζπγθέληξσζε δειαδή πιεζπζκψλ απφ πνιιέο 
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ζέζεηο ζε κηα θεληξηθή, ε νπνία κε απηφ ηνλ ηξφπν, ελδπλακψλεηαη νηθνλνκηθά (nucleation). Απφ 

ηελ ΚΓΙΙΙ κηθξνί νηθηζκνί θαη λεθξνηαθεία εκθαλίδνληαη γχξσ απφ ην Ιδάιην. χκθσλα κε ηε 

Υαηδεθσζηή, θαηά ηελ πξψηκε ΚΓ πεξίνδν ην Ιδάιην ήηαλ ν βαζηθφο θφκβνο πνπ ζπλέδεε ηνπο 

παξάθηηνπο νηθηζκνχο κε ηελ ελδνρψξα θαη ηηο ραιθνθφξεο πεξηνρέο (Hadjicosti 1999, 39).  

 

Τακαζζόο 

 

Οη έξεπλεο ηνπ SCSP έδεημαλ φηη ην επηθαλεηαθφ πιηθφ ζηελ πεξηνρή ηεο Σακαζζνχ απμάλεηαη 

ζηελ ΚΓΙΙΙ πεξίνδν (Given θαη Smith ζην Given θαη Knapp 2003, 272). Ραδηνρξνλνιφγεζε 

πιηθνχ απφ δχν δηαθνξεηηθέο ζέζεηο (Δηθ. 38), έδεημε φηη ε εμφξπμε θαη πξσηνγελήο επεμεξγαζία 

ραιθνχ ζπλερίδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ΚΓ πεξηφδνπ. Μηα απφ απηέο είλαη ε ζέζε Αγξνθεπηά-

Κξηάδεο απφ φπνπ δχν δείγκαηα έδσζαλ ρξνλνιφγεζε απφ ην 1010-780 θαη δχν άιια απφ ην 835-

480 π.Υ. Η δεχηεξε ζέζε είλαη ην Πνιηηηθφ-Κνθθηλόξνηζνο, φπνπ κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ρξνλνινγήζεθαλ απφ ην 830 κέρξη ην 410 π.Υ. (Kassianidou 2004β, 39-40). Οη ζπνξαδηθέο απηέο 

ελδείμεηο απνδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο νηθνλνκίαο ηνπ ραιθνχ ζηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ.  

 

Απφ ηελ ίδηα ηελ Σακαζζφ, εκθαλίδνληαη ηα πξψηα ηεθκήξηα ηεο ζεκαζίαο ηεο σο ζέζεο 

πξσηνγελνχο ζεκαζίαο ζηελ πεξηνρή. ηε ζέζε Χωκαηζνύδηα, ζηα αλαηνιηθά ηνπ Πνιηηηθνχ, ην 

700 π.Υ. ζα αλνηρηεί ν ιαμεπηφο ζαιακνεηδήο ηάθνο 4. Δίλαη κηα πινχζηα ηαθή, πνπ πεξηείρε ηαθή 

αιφγνπ κε άξκα θαη φπια (Matthäus 2007). ηελ ίδηα ζέζε θαηά ηελ ΚΑ πεξίνδν ζα θηηζηνχλ 

ηξεηο ηάθνη κε πειεθεηνχο ιίζνπο (ηάθνη 5, 11 θαη 12), νη δχν απφ ηνπο νπνίνπο είραλ πινχζηα 

αξρηηεθηνληθή δηαθφζκεζε (Walcher 2009). ηελ ΚΑ πεξίνδν ηα αξραηνινγηθά ηεθκήξηα 

ππνδεηθλχνπλ φηη ε Σακαζζφο είρε πιένλ αλαδεηρζεί ζε έλα βαζηιηθφ θέληξν.  

 

3. Οι περιθέρειες: προς ηην εδαθική εδραίωζη ηων πολιηειών ηης Δποτής ηοσ ιδήροσ 

 

Όπσο είδακε, παιαηέο ζέζεηο, δειαδή κε αδηάιεηπηε ζπλέρεηα απφ ηελ ΤΚΥ, είλαη ε Παιαίπαθνο, 

ην Κίηην θαη ην Ιδάιην. Νέεο ζέζεηο, αιιά κε δπλαηή ρσξηθή θαη ρξνληθή ζρέζε κε κηα ζέζε ηεο 

ΤΚΥ, είλαη ε αιακίλα θαη ην Κνχξην. Δληειψο λέεο ζέζεηο ζηνλ νξίδνληα ηεο Πξψηκεο Δπνρήο 

ηνπ ηδήξνπ είλαη ε Ακαζνχληα, ην Μάξην, νη φινη, ε Λάπεζνο, νη Υχηξνη, ε Λεκεζφο-

Κνκηζαξηάην θαη ηα Γαζηξηά-Αιαάο. Με εμαίξεζε ηηο δχν ηειεπηαίεο, πνπ δελ θαίλεηαη λα 

ζπλερίδνπλ κεηά ηελ ΤΚΥΙΙΙΒ, νη ζέζεηο απηέο ζα απνηειέζνπλ γηα κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ, δηνηθεηηθά θέληξα. 
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Μέρξη ην ηέινο ηεο ΚΓ πεξηφδνπ δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ 

ζπλνιηθά ζην λεζί. Μφλν απφ ηελ ΚΓΙΙΙ θαη εμήο μεθηλά, θαηά ηα θαηλφκελα, κηα πξννδεπηηθή 

αχμεζε θαη γηα πξψηε θνξά εκθαλίδνληαη ηα πξψηα ηεξά ζηελ πεξηθέξεηα. Η Fourrier πεξηέγξαςε 

απηφ ην θαηλφκελν ζαλ κηα θπγφθεληξν θίλεζε, απφ ηηο πφιεηο πξνο ηελ επαξρία, πνιχ 

δηαθνξεηηθφ απφ ην ζπλνηθηζκφ πνπ ζπλνδεχεη ηε γέλλεζε πνιιψλ ειιεληθψλ πφιεσλ ζηελ 

αξρατθή πεξίνδν (Fourrier 2006, 108). Πάλησο, ππνζηεξίδεη φηη ηα θππξηαθά βαζίιεηα ηδξχζεθαλ 

ζηελ αξρή ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ. Σν θαηλφκελν ηεο δξακαηηθήο αχμεζεο ησλ 

νηθηζκψλ ζην ηέινο ηεο ΚΓ θαη ζηελ αξρή ηεο ΚΑ πεξηφδνπ καξηπξά, θαηά ηελ ίδηα, ηελ 

αλαδηνξγάλωζε ησλ θππξηαθψλ πνιηηεηψλ, πνπ παίξλνπλ ζηελ ΚΑ πεξίνδν ηε κνξθή 

ζπγθεληξσηηθψλ θξαηψλ, δειαδή είλαη νξγαλσκέλα γχξσ απφ έλα αζηηθφ θέληξν θαη θαηέρνπλ 

κηα θαζνξηζκέλε πεξηθέξεηα (Fourrier 2007, 109). 

 

Η ηνπνγξαθία ησλ δεπηεξεπνπζψλ ζέζεσλ ηεο Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ είλαη πηζαλφ λα 

επηζθηάδεηαη απφ ηε κέρξη ζήκεξα ππνηνληθή έξεπλα πνπ λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζε απηφ ην ζέκα. 

Αλαζθαθέο έρνπλ δηεμαρζεί θπξίσο ζηηο ζέζεηο ησλ πφιεσλ-βαζηιείσλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

έρνπλ δηεξεπλεζεί ζέζεηο ηεξψλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη καδηθά κφλν απφ ην ηέινο ηεο ΚΓ θαη ηελ 

αξρή ηεο ΚΑ πεξηφδνπ. Οη επηθαλεηαθέο επηζθνπήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, 

εληνπίδνπλ ζε κεγάινπο αξηζκνχο ζέζεηο ηεο ΚΑ θαη ηεο ΚΚ πεξηφδνπ θαη ειάρηζηεο ζέζεηο ηεο 

ΚΓ (βι. π.ρ Rupp 1987, 149 θαη Adovasio et al. 1975, 347). Όκσο, είλαη πνιχ πηζαλφ, νη ζέζεηο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηελ ΚΑ ή/θαη ΚΚ πεξίνδν λα έρνπλ πξσηκφηεξεο θάζεηο νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζε βαζχηεξα ζηξψκαηα θαη δελ αληηπξνζσπεχνληαη ζηελ επηθάλεηα. Όπσο 

ππνζηήξημαλ νη Webb θαη Frankel (2004, 135), ζε πεξηπηψζεηο φπνπ θαηαγξάθεηαη ζπλερήο 

θαηνίθεζε ζε κηα ζέζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε νη πξσηκφηεξεο θάζεηο είλαη θπζηθφ λα 

βξίζθνληαη πην βαζηά επηρσκέλεο θαη ζπλεπψο λα είλαη αφξαηεο ζε απνθιεηζηηθά επηθαλεηαθέο 

επηζθνπήζεηο ηνπ ρψξνπ. 

 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ην πξφβιεκα κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ρξνλνιφγεζε ηεο 

ηξνρήιαηεο θεξακεηθήο ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, ηδηαίηεξα ηεο θαηεγνξίαο White Painted θαη 

Bichrome, πνπ έρνπλ ηεξάζηηα δηάξθεηα. Αλεχξεζε νζηξάθσλ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ ζε 

επηθαλεηαθέο έξεπλεο, δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαγλψξηζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ 

ππνθείκελσλ ζηξσκάησλ. 

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη εθεί πνπ εθαξκφζηεθαλ δηεπηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα, ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά. Οη επηθαλεηαθέο έξεπλεο ηνπ SCSP ζηελ πεξηνρή ηεο Σακαζζνχ, 
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έδεημαλ φηη ην πιηθφ απμάλεηαη ζηαδηαθά ζηελ ΚΓ πεξίνδν. Όπσο είδακε θαη πην πάλσ, ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, ζηελ Αγξνθεπηά-Κξηάδεο θαη ζην Πνιηηηθφ-Κνθθηλόξνηζνο, 

ξαδηνρξνλνιφγεζε πιηθνχ έδεημε φηη ε εμφξπμε θαη πξσηνγελήο επεμεξγαζία ραιθνχ ζπλερίδεηαη 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ΚΓ πεξηφδνπ (Kassianidou 2004β, 39-40) 

 

Η επηθαλεηαθή έξεπλα ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ εληφπηζε (πξηλ απφ ην 1974) πεξηζζφηεξεο 

απφ 22 ζέζεηο πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΚΓ πεξίνδν ζε κηα κηθξή έθηαζε ζηε ξίδα ηεο 

Καξπαζίαο (Hadjisavvas 1991β, 35, 41-2, 50, 54-55, 71-2, 75-6, 85, 88, 90, 92, 99, 100-1, 110, 

112). Η επηθαλεηαθή επηζθφπεζε δελ είλαη δπλαηφ λα δψζεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηε 

ρξνλνιφγεζε θαη ζηε δηάξθεηα δσήο ησλ ζέζεσλ πνπ εληνπίδεη, σζηφζν, ηα γεληθά απηά 

ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα αλαηξέζνπλ ηελ εηθφλα φηη ηα Γαζηξηά-Αιαάο είλαη ην κνλαδηθφ 

λεθξνηαθείν ζηελ πεξηνρή απηή θαηά ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ.  
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ΜΔΡΟ ΔΒΓΟΜΟ 

Η ΔΠΟΥΗ ΣΩΝ ΒΑΙΛΔΙΩΝ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΔΠΟΥΗ ΣΩΝ ΒΑΙΛΔΙΩΝ: ΟΙ ΑΤΡΙΑΚΔ ΔΠΙΓΡΑΦΔ Ω 

ΟΡΟΗΜΟ 

 

Σν Νεναζζπξηαθφ θξάηνο εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο πξψηεο ρηιηεηίαο σο ε δεχηεξε 

απηνθξαηνξία ησλ Ώζζπξίσλ (πεξίπνπ 934-610 π.Υ.), δηαδερφκελε απηή ηνπ αξγψλα Ώʹ πνπ 

άθκαζε ζην ηέινο ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. (Kuhrt 1995, 473). ηα ρξφληα ηνπ βαζηιηά αξγψλα ΐʹ 

(724-705) θαη ησλ δηαδφρσλ ηνπ, ελλαρεξίκπ (705-681), Βζζαξραδφλα (680-669) θαη 

Ώζζνπξκπαληπάι (668-626), ην Νεναζζπξηαθφ θξάηνο έιαβε ηε κέγηζηή ηνπ έθηαζε θαζψο 

ελζσκάησζε πεξηνρέο κέρξη ηε ζπξνπαιαηζηηληαθή αθηή θαη ηε ΐαβπιψλα. Ο Βζζαξραδψλ θαη ν 

δηάδνρφο ηνπ Ώζζνπξκπαληπάι επηηέζεθαλ κάιηζηα ζηελ θαηαθεξκαηηζκέλε Ώίγππην θαη 

θαηέιαβαλ γηα κηθξφ δηάζηεκα πεξηνρέο ζηα βφξεηα ηεο Ώηγχπηνπ, πξηλ ν Φακκήηηρνο Ώʹ 

επαλελψζεη ηε ρψξα ην 656 (Kuhrt 1995, 500). ηαδηαθά νη Νεναζζχξηνη θπξηάξρεζαλ ζε 

νιφθιεξε ζρεδφλ ηελ Βγγχο Ώλαηνιή θαη αλαδείρζεθαλ ζηελ πξψηε απηνθξαηνξία πνπ γλψξηζε ε 

αλαηνιηθή Μεζφγεηνο ζηελ Βπνρή ηνπ ηδήξνπ.  

 

Τπάξρεη κηα πιεζψξα γξαπηψλ πεγψλ απφ ηε Νεναζζπξηαθή απηνθξαηνξία, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

νπνίσλ αλήθνπλ ζηελ πεξίνδν βαζηιείαο ηνπ αξγψλα ΐʹ, ηνπ Βζζαξραδφλα θαη ηνπ 

Ώζζνπξκπαληπάι (Kuhrt 1995, 501). Αελ μελίδεη, ινηπφλ, ην γεγνλφο φηη νη πξσηκφηεξεο αλαθνξέο 

ζηα αξραία θππξηαθά βαζίιεηα ηεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ζπλαληψληαη ζε επηγξαθέο απηψλ ησλ 

Νεναζζπξίσλ βαζηιέσλ. ηα θείκελα απηά ην λεζί δελ θαηνλνκάδεηαη πνηέ σο Κχπξνο ή Ώιαζία 

αιιά σο Ία, επαξρία ηεο Ιαηλάλα (ζηα αξραηφηεξα ηεο επνρήο ηνπ αξγψλα) ή σο Ιαηλάλα ή 

Αηλάλα (ζηα θείκελα ησλ δηαδφρσλ ηνπ) (Muhly 2008). πσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, δελ ππάξρεη 

ακθηβνιία φηη κε απηά ηα νλφκαηα ήηαλ γλσζηή ζηνπο Ώζζπξίνπο ε Κχπξνο. 

 

1. Οι επιγραθές ηοσ αργώνα 

 

Δ επηβεβαίσζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ αξγψλα ΐʹ ζηε ΐαβπισλία, πνπ επηηεχρζεθε κεηαμχ 710-

707, ππήξμε ην θνξπθαίν επίηεπγκα ηεο βαζηιείαο ηνπ. Πξεζβείεο απφ θξάηε ζηηο παξπθέο ηεο 
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απηνθξαηνξίαο ηνπ, απφ ηνλ Πεξζηθφ θφιπν κέρξη ηε Φξπγία θαη ηελ Κχπξν, έζπεπζαλ λα ηνλ 

ζπγραξνχλ ελφζσ ήηαλ αθφκα ζηε ΐαβπιψλα (Kuhrt 19925, 498-9). Σν γεγνλφο απηφ 

θαηαγξάθεθε ζε ζηήιεο, πνπ αλαξηήζεθαλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο απηνθξαηνξίαο, φπσο θαη ζην 

ίδην ην αλάθηνξν ηνπ αξγψλα ζηελ Khorsabad (Dur Sharrukin) θαζψο θαη ζηα Φξνληθά (Annals) 

ηνπ βαζηιηά.  

 

Μηα απφ απηέο ηηο ζηήιεο αλαθαιχθζεθε ην 1845 ζηε Λάξλαθα (Yon θαη Malbran-Labat 1995). Δ 

ζηήιε ηνπ αξγψλα (πνπ θαηέιεμε έθηνηε ζην Vorderasiatisches Museum ζην ΐεξνιίλν) 

ρξνλνινγείηαη ζην 707 π.Υ. (Δηθ. 39). Φέξεη ζηελ εκπξφζζηα φςε αλάγιπθε νιφζσκε παξάζηαζε 

ηνπ Ώζζχξηνπ βαζηιηά ζε θαηαηνκή. Έλα καθξνζθειέο θείκελν ζθελνεηδνχο γξαθήο 

αλαπηχζζεηαη ζηελ εκπξφζζηα φςε θαη θαιχπηεη εμνινθιήξνπ ηηο δχν πιάγηεο. Σν απφζπαζκα 

ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Ία, κεηαθξάδεηαη σο εμήο: 

 

«…Καη επηά βαζηιείο ηεο Ία, κηαο επαξρίαο ηεο Εαηλάλα, πνπ νη καθξηλέο ηνπο 

θαηνηθίεο βξίζθνληαη επηά κέξεο ηαμίδη ζηε ζάιαζζα ηνπ δχνληνο ειίνπ θαη πνπ ην 

φλνκα ηεο ρψξαο ηνπο, απφ ηε καθξηλή επνρή ηνπ ζενχ ηεο ζειήλεο, θαλέλαο απφ 

ηνπο βαζηιείο, ηνπο παηέξεο κνπ, πνπ έδεζαλ πξηλ απφ ηηο κέξεο κνπ, είραλ αθνχζεη, 

(απηνί νη βαζηιείο) έκαζαλ απφ καθξηά, ζην κέζν ηεο ζάιαζζαο γηα ηα θαηνξζψκαηα 

πνπ πνηνχζα ζηε Υαιδαία θαη ηε ρψξα ησλ Υεηηαίσλ, νη θαξδηέο ηνπο ζθίξηεζαλ, 

θφβνο έπεζε πάλσ ηνπο, ρξπζφ, αζήκη, έπηπια απφ ζθεληάκη θαη ππμάξη, απφ 

ηερλίηεο ηεο ρψξαο ηνπο, έθεξαλ κπξνζηά κνπ ζηε ΐαβπιψλα θαη πξνζθχλεζαλ ηα 

πφδηα κνπ…» (ειεχζεξε απφδνζε ζηελ ειιεληθή απφ ηελ αγγιηθή κεηάθξαζε ηνπ 

Luckenbill 1968, 102-3). 

 

ην ηέινο ην θείκελν ζπκπιεξψλεηαη απφ έλα άιιν παξφκνην θείκελν, γξακκέλν ζε έλα πξίζκα 

ηνπ αξγψλα, πνπ βξέζεθε ζηε Νηκξνχη ην 1952: 

 

«…Σε λίθε θαη ηηο θαηαθηήζεηο ησλ ρεξηψλ κνπ, πνπ κε ηε δχλακε ησλ κεγάισλ 

ζεψλ, θαηάθεξα πάλσ ζε φινπο ηνπο ερζξνχο κνπ έβαια λα γξάςνπλ πάλσ ζε έλα 

κλεκείν απφ ιίζν θαη ην άθεζα (λα ζηέθεη) ζην κέιινλ ζηε γε ηεο Ία, κηαο επαξρίαο 

ηεο Εαηλάλαο…» (ειεχζεξε απφδνζε ζηελ ειιεληθή απφ ηελ αγγιηθή κεηάθξαζε ζην 

Gadd 1954, 192 θ.ε.). 
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Δ πιεξνθνξία φηη έλα ιίζηλν κλεκείν κε ην θείκελν πνπ εμηζηνξεί ηα θαηνξζψκαηα ηνπ βαζηιηά 

ζηήζεθε ζηελ Ία, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ εχξεζε ηεο ηήιεο ηνπ αξγψλα ζηε Λάξλαθα θαη, 

θπξίσο, έλαο θαηάινγνο πνπ εκθαλίδεηαη ζε επηγξαθέο ησλ δηαδφρσλ ηνπ αξγψλα κε πνιηηείεο 

ηεο Εαηλάλα, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ κε θππξηαθέο ζέζεηο, είλαη ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ ηαχηηζε ηνπ λεζηνχ κε απηή ηελ νλνκαζία.  

 

Δ Ία πξνζδηνξίδεηαη ζε φιεο ηηο επηγξαθέο ηεο επνρήο ηνπ αξγψλα σο επαξρία ηεο Εαηλάλα (βι. 

Luckenbill 1968, 26-36: Display Inscription, 41: Display inscription απφ Salon XIV, 46: Bull 

Inscription). χκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο ησλ αλαηνιηθψλ πεγψλ (Lipinski 1991, 64), ε ιέμε Ία 

πξνέξρεηαη απφ ηε ζεκηηηθή ιέμε ’y, πνπ ζεκαίλεη λεζί. Με ην φλνκα Εαηλάλα απνθαινχζαλ νη 

Ώζζχξηνη ηνπο Έιιελεο ηνπ Ώηγαίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο αλαηνιηθήο Εσλίαο. Βπνκέλσο, 

ππνλνείηαη φηη γηα ηε Νεναζζπξηαθή απηνθξαηνξία ε Κχπξνο ζεσξνχληαλ θνκκάηη ηνπ ειιεληθνχ 

θφζκνπ (Stylianou 1989, 11· Muhly 2009). Ώπφ ηνλ Βζζαξραδφλα θαη εμήο, ην λεζί αλαθέξεηαη 

πιένλ σο Εαηλάλα. 

 

Δ ηήιε ηνπ αξγψλα απνηειεί κηα αλεθηίκεηεο αμίαο πεγή γηα ηελ αξραία θππξηαθή ηζηνξία, 

αθνχ θαηαγξάθεη γηα πξψηε θνξά ηελ χπαξμε επηά εγεηψλ ζην λεζί, πνπ πξνθαλψο εγνχληαη 

επηά μερσξηζηψλ πνιηηεηψλ. Βίλαη αμηνζεκείσην φηη νη εγέηεο απηνί ζην αθθαδηθφ θείκελν 

θέξνπλ ηνλ ηίηιν sharru, ηνλ ίδην ηίηιν πνπ θέξεη θαη ν Ώζζχξηνο βαζηιηάο. κσο, πξφβιεκα 

παξακέλεη ην θαηά πφζν ν αξηζκφο επηά γηα ηνπο Κχπξηνπο εγέηεο (θαη ζπλεπψο γηα ηηο θππξηαθέο 

πνιηηείεο) αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο Gjerstad (1948, 449) πξφηεηλε φηη ε ρξήζε 

ηνπ αξηζκνχ επηά - αξηζκφο πνπ γηα ηνπο Ώζζχξηνπο έρεη καγηθφ ραξαθηήξα - γηα ηηο κέξεο πνπ 

ρξεηάδεηαη θαλείο γηα λα θηάζεη ζηελ Ία ηαμηδεχνληαο ζηε ζάιαζζα («επηά κέξεο ηαμίδη ζηε 

ζάιαζζα ηνπ δχνληνο ειίνπ»), γεγνλφο πνπ δελ αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππνδεηθλχεη φηη 

θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θππξηαθψλ πνιηηεηψλ ν αξηζκφο επηά δελ αληαπνθξίλεηαη θαη‟αλάγθε 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πάλησο, νη Elayi θαη Cavigneaux (1979, 65) δηαβάδνπλ ζηα Φξνληθά ηνπ 

αξγψλα, πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνπο ηνίρνπο ηνπ αλαθηφξνπ ζηελ Khorsabad, ηνπιάρηζηνλ ηξία 

νλφκαηα βαζηιέσλ ηεο Ία: […]silda(?), […]qurâ(?) θαη Aššur[…]. Ώλ αιεζεχεη ε αλάγλσζε, 

επηβεβαηψλεηαη φηη ζηηο επηγξαθέο ηνπ αξγψλα γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλνπο Κχπξηνπο 

εγέηεο, νπφηε θαη ν αξηζκφο επηά δελ είλαη καγηθφο, αιιά αληηζηνηρεί ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα: φηη 

νη θππξηαθέο πνιηηεηαθέο νληφηεηεο πνπ «ππνηάρζεθαλ» ζην αξγψλα ήηαλ φλησο επηά. 

 

Δ «ππνηαγή» ησλ Κππξίσλ εγεηψλ έρεη πιένλ γίλεη απνδεηθηφ φηη δελ ήηαλ απνηέιεζκα θάπνηαο 

εθζηξαηείαο ηνπ αξγψλα ζην λεζί νχηε πξντφλ εμαλαγθαζκνχ απφ πιεπξάο ησλ Ώζζπξίσλ. Δ 
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Malbran-Labat ηφληζε ηελ απνπζία άκεζεο ή έκκεζεο αλαθνξάο ζε εθζηξαηεία ή ζε λίθε ελαληίνλ 

ηεο Ία, ζε αληηδηαζηνιή κε ηέηνηνπ είδνπο αλαθνξέο γηα ηελ θαηάθηεζε άιισλ πεξηνρψλ 

(ηδηαίηεξα ηεο αζηαηηθήο ελδνρψξαο) πνπ μεθάζαξα παξνπζηάδνληαη λα ππνηάζζνληαη ζην 

αξγψλα (Yon θαη Malbran-Labat 1995, 173-4). Ώπηφ πνπ ζπλάγεηαη σο ζπκπέξαζκα απφ ηα 

θείκελα είλαη φηη ε επέθηαζε ηεο αζζπξηαθήο θπξηαξρίαο ζηελ Κχπξν ήηαλ νηθνλνκηθνχ 

ραξαθηήξα θαη δελ είρε εδαθηθφ αληίθξηζκα. Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη Κχπξηνη εγέηεο 

απνδέρηεθαλ ηελ εκπνξηθή θπξηαξρία ησλ Ώζζπξίσλ ζηελ πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

(Yon θαη Malbran-Labat 1995, 174-5) 

 

Σα θείκελα ηνπ δηαδφρνπ ηνπ αξγψλα, ελλαρεξίκπ αλαθέξνπλ κφλν δχν θνξέο ηελ «Εαηλάλα 

πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο ζάιαζζαο» (Luckenbill 1968, 142, 147). Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο αλαθέξεηαη απιά σο ρψξνο απηνεμνξίαο ηνπ βαζηιηά ηεο ηδψλαο θαη πνηέ 

σο ρψξνο ζηνλ νπνίν εθζηξάηεπζε ή άζθεζε θπξηαξρία ν Ώζζχξηνο βαζηιηάο. ε άιιε πεξίπησζε 

γίλεηαη αλαθνξά ζε λαχηεο απφ ηελ Εαηλάλα (Iatnanai ή Iamanai) (Luckenbill 1968, 145· 

Saporetti 1976, 85-6). Πάλησο πνπζελά δελ αλαθέξνληαη sharru, δειαδή εγέηεο ηεο Εαηλάλα. 

 

2. Οι επιγραθές ηοσ Δζζαρταδόνα 

 

Δ επφκελε αλαθνξά ζε sharru-εγέηεο απφ ηελ Εαηλάλα απαληά ζε επηγξαθέο ηνπ Βζζαξραδφλα, 

δηαδφρνπ ηνπ ελλαρεξίκπ. ε απηά ηα θείκελα θαηαγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά ηα νλφκαηα ησλ 

εγεηψλ θαη ησλ πνιηηεηψλ ηνπο. Έηζη πηζηνπνηείηαη νξηζηηθά ε ηαχηηζε ηεο Εαηλάλα κε ηελ Κχπξν, 

θαζψο ζρεδφλ φινη νη γεσγξαθηθνί πξνζδηνξηζκνί ησλ πνιηηεηψλ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο 

νλφκαηα γλσζηψλ θππξηαθψλ ζέζεσλ.  

 

ε έλα πξίζκα ηνπ Βζζαξραδφλα, πνπ ρξνλνινγείηαη ζην έηνο 673/2 π.Υ., κλεκνλεχεηαη ην 

μαλαθηίζηκν ηνπ αλαθηφξνπ ζηε Νηλεπή (Δηθ. 39). Γηα απηφ ην ζθνπφ είραλ ζπλεηζθέξεη, αλάκεζα 

ζε άιινπο, θαη δέθα βαζηιείο απφ ηελ Εαηλάλα. Σν απφζπαζκα (απφ ηελ αγγιηθή κεηάθξαζε ηνπ 

Luckenbill 1968, 265-6) έρεη σο εμήο: 

 

«Καη ζπγθάιεζα ηνπο βαζηιείο ηεο ρψξαο ησλ Υεηηαίσλ θαη (απηνχο) πέξα απφ ηε 

ζάιαζζα… Ekishtura, sharru Edi‟al, Pilagura sharru Kitrusi, Kisu sharru Sillua, 

Ituandar sharru Pappa, Eresu sharru Sillu, Damasu sharru Kuri, Atmesu sharru 

Tamesu, Damusi sharru Karti-hadasti, Unasagusu sharru Lidir, Bususu sharru Nure, 

δέθα βαζηιείο ηεο γεο ηεο Εαηλάλα ζην κέζν ηεο ζάιαζζαο…» 
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Γηα ηα νλφκαηα ησλ βαζηιέσλ θαη ησλ ηφπσλ ηνπο πξνηείλεηαη ε εμήο κεηαγξαθή (βι. επίζεο 

Φάξηε 8):  

- Ekishtura sharru Edi‟al: Ώθήζησξ βαζηιηάο Εδαιίνπ (Hill 1940, 107· Lipinski 1991, 59). 

- Pilagura sharru Kitrusi: Φπιαγφξαο ή Φηιαγφξαο βαζηιηάο Υχηξσλ (Masson 1983, 258· Lipinski 

1991, 59). 

- Kisu sharru Sillua: Kisu ή Qish βαζηιηάο αιακίλαο (Hill 1940, 107· Lipinski 1991, 60). 

- Ituandar sharru Pappa: Βηέαλδξνο βαζηιηάο Πάθνπ (Masson 1983, 101· Lipinski 1991, 60). 

- Eresu sharru Sillu: Άξαηνο ή Άξεηνο βαζηιηάο φισλ (Hill 1940, 107· Lipinski 1991, 60). 

- Damasu sharru Kuri: Αάκαζνο βαζηιηάο Κνπξίνπ (Masson 1983, 189· Lipinski 1991, 61). 

- Atmesu sharru Tamesu: Άδκεηνο βαζηιηάο Σακαζζνχ (Hill 1940, 107· Lipinski 1991, 61). 

- Damusi sharru Qartihadast: Damusi ή D„m‟š βαζηιηάο ηνπ Qartihadast (Gjerstad 1948, 449-50· 

Lipinski 1991, 61-2). 

- Unasagusu sharru Lidir: Ολαζαγφξαο βαζηιηάο Λήδξαο (Masson 1983, 229· Lipinski 1991, 62). 

- Bususu (?Pususu) sharru Nure ή Nuria: Bususu βαζηιηάο ηεο Nuria (Baurain 1981· Lipinski 

1991, 62). 

 

 

 

 Φάξηεο 8: Οη θππξηαθέο ζέζεηο ζην πξίζκα ηνπ Δζζαξραδόλα 
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Ώπηφο παξακέλεη κέρξη ζήκεξα ν κνλαδηθφο γλσζηφο θαηάινγνο θππξηαθψλ πφιεσλ-βαζηιείσλ 

πνπ εθδφζεθε πνηέ είηε απφ δηνηθεηηθή αξρή ηνπ εμσηεξηθνχ είηε απφ θππξηαθή αξρή. Ο ίδηνο 

θαηάινγνο, κε αθξηβψο ηα ίδηα νλφκαηα πφιεσλ θαη εγεηψλ, επαλαιακβάλεηαη ζε επηγξαθή ηνπ 

Ώζνπξκπαληπάι, ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε ηνπ επίζεζε ζηελ Ώίγππην ην έηνο 667, πέληε κφιηο 

ρξφληα κεηά ην πξίζκα ηνπ Βζζαξραδφλα (Luckenbill 1968, 340-1). χκθσλα κε ην ηπιηαλνχ 

(Sylianou 1989, 20) είηε νη βαζηιείο είραλ παξακείλεη νη ίδηνη ζηε δηάξθεηα απηψλ ησλ πέληε εηψλ, 

είηε νη γξαθείο ηνπ Ώζζνπξκπαληπάι, πνπ ζπλέηαμαλ ην θείκελν ην 647 (Lipinski 2004, 63) 

αληέγξαςαλ ηα νλφκαηα απφ ηηο επηγξαθέο ηνπ Βζζαξραδφλα (Stylianou 1989, 20).  

 

Οη αζζπξηαθνί θαηάινγνη ησλ θππξηαθψλ ζέζεσλ ηνπ 7
νπ

 αηψλα π.Υ. απνηεινχλ ην terminus ante 

quem ζην ζέκα ηεο αλάδεημεο ησλ θέληξσλ ησλ αξρατθψλ θαη θιαζηθψλ βαζηιείσλ (Iacovou 

2002α). Βπνκέλσο, νη αζζπξηαθέο επηγξαθέο είλαη έλα εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο νξφζεκν πνπ ηίζεηαη 

ζηελ αξρή ηεο εμέηαζεο ησλ ηεθκεξίσλ γηα θάζε θππξηαθή ζέζε, πνπ δηεηέιεζε θέληξν 

αλεμάξηεηεο πνιηηείαο θαηά ηελ Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ζηελ Κχπξν. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΟΙ ΠΟΛΔΙ-ΒΑΙΛΔΙΑ 

 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη (α) ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα απφ ηηο ζέζεηο πνπ απνηέιεζαλ ηα 

θέληξα ησλ βαζηιείσλ. Μαδί κε ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη (β) νη θππξηαθέο 

πεγέο (επηγξαθέο θαη λνκίζκαηα), ζε ζπλάξηεζε κε (γ) ηηο αλαθνξέο ζηελ αξραία γξακκαηεία. 

Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηεθκεξηψλεηαη φηη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ιεηηνχξγεζαλ σο 

πξσηεχνληα δηνηθεηηθά θέληξα πνιηηεηψλ θαηά ηελ ΚΏ θαη/ή ηελ ΚΚ πεξίνδν. Με βάζε απηά ηα 

δεδνκέλα κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε έλα θαηάινγν δέθα ζέζεσλ, πνπ θαίλεηαη φηη ππήξμαλ 

θέληξα βαζηιείσλ γηα κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Βίλαη νη εμήο: Πάθνο, 

αιακίλα, Κνχξην, Ώκαζνχληα, Εδάιην, Κίηην, Λάπεζνο, φινη, Μάξην θαη Σακαζζφο (Φάξηεο 9). 

Μαδί κε ηηο ζέζεηο απηέο, εμεηάδνληαη θαη ηα ηεθκήξηα απφ ηε Λήδξα θαη ηνπο Υχηξνπο. Οη δχν 

απηέο ζέζεηο δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ βαζηιηθά θέληξα, γηαηί θακηά πξσηνγελήο πεγή δελ 

αλαθέξεηαη ζε βαζηιηά νπνηαζδήπνηε απφ απηέο ηηο ζέζεηο· νχηε ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα δελ 

δηθαηνινγνχλ απηφ ην ραξαθηεξηζκφ. Καζψο, φκσο, αλαθέξνληαη ζηηο αζζπξηαθέο επηγξαθέο σο 

έδξεο δχν Κππξίσλ εγεηψλ ησλ αξρψλ ηνπ 7
νπ

 αηψλα, είλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλήζνπκε ην ξφιν 

πνπ δηαδξακάηηζαλ ζην πνιηηεηαθφ ηνπίν ηνπ λεζηνχ, κεηά ην νξφζεκν ησλ αζζπξηαθψλ 

επηγξαθψλ.  
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Δ παξνπζίαζε ησλ αξραηνινγηθψλ, επηγξαθηθψλ θαη θηινινγηθψλ ηεθκεξίσλ γίλεηαη αλά ζέζε 

θαη αθνινπζείηαη θαηά ην δπλαηφ ρξνλνινγηθή ζεηξά. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε ρξνλνινγηθή 

εμέηαζε ησλ ηεθκεξίσλ εγθαηαιείπεηαη γηα ράξε ηεο θαζαξφηεηαο. ηφρνο ζε θάζε πεξίπησζε 

είλαη λα απαληεζεί έλα βαζηθφ αιιά εμαηξεηηθά δχζθνιν εξψηεκα: πφζε δηάξθεηα είρε θάζε κηα 

απφ απηέο ηηο ζέζεηο σο πξσηεχνλ πνιηηεηαθφ θέληξν. 

 

1. Πάθος 

 

Οη αξραηόηεξεο βαζηιηθέο επηγξαθέο 

 

Δ Πάθνο αλαγλσξίδεηαη ρσξίο ακθηβνιία σο ε Pappa ζηηο αζζπξηαθέο επηγξαθέο. Ο εγέηεο ηεο 

πφιεο θέξεη ην ειιεληθφ φλνκα Βηέαλδξνο. Έλα δεχγνο ρξπζά ςέιηα πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ απφ 

ηνλ Cesnola ζην «ζεζαπξφ ηνπ Κνπξίνπ» (βι. Masson 1984α θαη 1984β), θέξνπλ ζην παθηαθφ 

ζπιιαβάξην ην φλνκα ηνπ Δηέαλδξνπ βαζηιέσο ηεο Πάθνπ (ΠΑ2, ΐι. Mitford 1971, αξ. 1). 

Ώθφκα θη αλ ηα δχν απηά πξφζσπα δελ ηαπηίδνληαη, επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε κηαο δπλαζηείαο 

πνπ βαζηιεχεη ζηελ Πάθν ζηνλ 7
ν
 θαη 6

ν
 αηψλα. Έλα αξγπξφ θχπειιν, επίζεο απφ ην «ζεζαπξφ 

ηνπ Κνπξίνπ» ηνπ Cesnola, θέξεη ηελ επηγξαθή ζην παθηαθφ ζπιιαβάξην Αθήζηνξνο ησ Πάθσ 

Φάξηεο 9: Θέζεηο πξσηνγελνύο ζεκαζίαο ζηελ επνρή ησλ βαζηιείσλ 
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βαζηιήνο (ΠΑ1, ΐι. Mitford 1971, αξ. 217). Ο Mitford ρξνλνινγεί ηελ επηγξαθή ζηνλ 7
ν
 αηψλα, 

είλαη, δειαδή, αξραηφηεξε ηεο πξνεγνχκελεο.  

 

Οη επηγξαθέο απηέο, καδί κε ηηο επηγξαθέο ζε δχν αξγπξά θχπειια απφ ην «ζεζαπξφ ηνπ 

Κνπξίνπ» ηνπ Cesnola, απνηεινχλ ηα αξραηφηεξα ηεθκήξηα, πνπ καξηπξνχλ ηε ρξήζε ηνπ φξνπ 

βαζηιεύο ζηελ Κχπξν ηεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, γηα λα δεισζεί ν αλψηαηνο εγέηεο κηαο θππξηαθήο 

πνιηηείαο (Iacovou 2006α, βι. επίζεο Μέξνο Αεχηεξν, Κεθάιαην 1.7). Σα δχν δηαθνζκεκέλα 

αξγπξά θχπειια θέξνπλ επηγξαθέο ζην παθηαθφ ζπιιαβάξην. ην πξψην (ΑΓΝ1), πάλσ απφ κηα 

αλαθεθιηκέλε αλδξηθή κνξθή, πνπ θέξεη ην αηγππηηαθφ ζηέκκα - ζχκβνιν βαζηιηθήο εμνπζίαο θαη 

ζηε γιππηηθή (Maier 1989α) - δηαβάδεηαη ε ιέμε βαζηιεήο. Ώπέλαληη βξίζθεηαη κηα γπλαηθεία 

κνξθή, πάλσ απφ ηελ νπνία ππάξρεη ε επηγξαθή Κππξνκέδνπζα, ίζσο έλα απφ ηα νλφκαηα ηεο 

ζεάο ηεο Κχπξνπ (Hermary 2000α). Ώπφ ην Markoe ρξνλνινγείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 7
νπ

 αηψλα 

(Markoe 1985, αξ. θαη. Cy6). ην δεχηεξν, πνπ επίζεο ρξνλνινγείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 7
νπ

 αηψλα 

(ΑΓΝ2, Markoe 1985, αξ. θαη. Cy14), δηαβάδεηαη ην φλνκα Γηείζεκηο. Ο ηίηινο πνπ αθνινπζεί 

δηαβάδεηαη κε ακθηβνιίεο σο βαζηιείδεο, ζηε γεληθή. χκθσλα κε ην Mitford, ίζσο λα πξφθεηηαη 

γηα ην γην ελφο βαζηιηά (Mitford 1971, 15). 

 

Σν παθηαθφ ζπιιαβάξην ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζην Κνχξην θαηά ηελ ΚΏ πεξίνδν, επνκέλσο, νη δχν 

απηέο επηγξαθέο, ζηηο νπνίεο δελ πξνζδηνξίδεηαη ε πφιε ησλ δχν αλδξψλ, είλαη πηζαλφλ λα 

πξνέξρνληαη απφ ην Κνχξην, πφιε πνπ απέδσζε κηα απφ ηηο πξσηκφηεξεο βαζηιηθέο επηγξαθέο 

(ΚΟΤ1, βι. Mitford 1971, αξ. 16). Ώλ, φκσο, πξνέξρνληαη απφ ηελ Πάθν, φπσο θαη νη επηγξαθέο 

ΠΑ1 θαη ΠΑ2, ηφηε πξφθεηηαη γηα ηέζζεξεηο πξσηκφηαηεο βαζηιηθέο επηγξαθέο απφ κηα θαη κφλν 

ζέζε, θαηλφκελν εμαηξεηηθά ζπάλην, φπσο ζα δηαθαλεί θαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Οη άλδξεο απηνί, πνπ θαηά ηα θαηλφκελα είλαη νη πξψηνη πνπ θαηαγξάθνπλ ην φλνκα θαη ην 

αμίσκά ηνπο ζε αληηθείκελα πνιπηειείαο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζρεηίδνληαη κε πινχζηεο ηαθέο ηεο 

ΚΏΕ πεξηφδνπ ζηα Κνχθιηα (Δηθ. 40). ηα Κάησ Αιώληα, ακέζσο ζηα λφηηα ηνπ ηεξνχ, βξέζεθε 

έλαο ιαμεπηφο ζαιακνεηδήο ηάθνο κε κεγάιν δξφκν. Πεξηείρε δχν ηαθέο, πνπ αλήθνπλ ζηελ ΚΏΕ 

θαη ζηελ ΚΏΕΕ πεξίνδν (Karageorghis 1963). ηελ αξραηφηεξε ηαθή αλήθε έλα δεχγνο θξαηεπηψλ, 

ράιθηλε εμάξηπζε αιφγσλ, ηκήκαηα απφ αζπίδα θαη νβεινί. ην δξφκν ηνπ ηάθνπ βξέζεθε ν 

ζθειεηφο ελφο αιφγνπ θαη θαηάινηπα απφ έλα δεχηεξν. Οη ζπζίεο αιφγσλ θαη ε ηαθή ηνπο ζην 

δξφκν ηνπ ηάθνπ είλαη έλα έζηκν πνπ ζπλαληάηαη ηελ ίδηα πεξίνδν ζηνπο θηηζηνχο ηάθνπο ηεο 

αιακίλαο. Παξά ην γεγνλφο φηη ν ηάθνο ζηα Κάησ Αιώληα δελ ήηαλ θηηζηφο, ν πινχηνο ησλ 
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επξεκάησλ θαη ε ζέζε ηνπ πνιχ θνληά ζην ηεξφ δείρλνπλ φηη ζα αλήθε ζε κηα νηθνγέλεηα ηεο 

άξρνπζαο ηάμεο. 

 

Σν 1965 ζπλειέγεζαλ ζηα Κνχθιηα απφ ην Σκήκα Ώξραηνηήησλ έλαο κεγάινο ακθνξνεηδήο 

θξαηήξαο θαη άιια κεγάια αγγεία, έλαο ράιθηλνο θξαηήξαο, έλα ράιθηλν θσληθφ θξάλνο κε 

παξάζηαζε θηεξσηνχ ειηαθνχ δίζθνπ θαη δχν εξπεηψλ, έλα ράιθηλν ζνπξσηήξη κε 

θππξνζπιιαβηθή επηγξαθή, θχιια ρξπζνχ, ζηδεξέληα φπια θαη έλα ράιθηλν θχπειιν. Σα 

αληηθείκελα απηά είραλ αλαζθαθεί παξάλνκα απφ ηάθν ηεο πεξηνρήο. Ο Καξαγηψξγεο πξφηεηλε 

φηη ην πιηθφ απηφ πξνήιζε απφ δχν ιαμεπηνχο ηάθνπο ζηε ζέζε Μαπξνκάηεο, ζην λφηην άθξν ηνπ 

πιαηψκαηνο Διηνκύιηα (Karageorghis 1967γ). Βίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ν 

κεγαιχηεξνο απφ ηνπο δχν ηάθνπο είρε θηηζηά ζηνηρεία ζην ζάιακν, ίζσο έλα έδξαλν πάλσ ζην 

νπνίν ηνπνζεηνχληαλ νη λεθξνί. Ο αλαζθαθέαο πεξηέγξαςε ηηο ηαθέο απηέο, πνπ ρξνλνινγήζεθαλ 

ζηελ ΚΏΕ, σο ηαθέο «πνιεκηζηψλ», γηαηί πεξηείραλ κεγάιν αξηζκφ φπισλ. Βίλαη πξνθαλέο φηη έλα 

θσληθφ θξάλνο κε θηεξσηφ ειηαθφ δίζθν, ζχκβνιν εμνπζίαο ζηε θαξασληθή Ώίγππην, 

απνηεινχζε ηδηνθηεζία ελφο αλζξψπνπ κε ηζρχ θαη πινχην. Οη ηάθνη ζην Μαπξνκάηε ζα 

βξίζθνληαλ ζηελ Βπνρή ηνπ ηδήξνπ πην θνληά ζηελ αθηνγξακκή απ‟φ,ηη βξίζθνληαη ζήκεξα. Δ 

ηνπνγξαθία ησλ ηάθσλ, ε χπαξμε θηηζηψλ ζηνηρείσλ θαη ηα αληηθείκελα πνπ δείρλνπλ θαηνρή 

πινχηνπ θαη εμνπζίαο, είλαη πηζηεχσ επαξθείο ελδείμεηο γηα δηαηχπσζε ηεο ππφζεζεο φηη νη 

θάηνρνί ηνπο ζρεηίδνληαλ κε ηελ πξσηκφηεξε επηγξαθηθά ηεθκεξησκέλε βαζηιηθή δπλαζηεία ηεο 

Πάθνπ. 

 

Σν 1989 βξέζεθε αδηαηάξαρηνο έλαο αθφκα πινχζηνο ζαιακνεηδήο ηάθνο ηεο ΚΏ ζηα Διηνκύιηα 

(Hadjisavvas 2001β). Πεξηείρε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ελήιηθεο ηαθέο. Σα πεξηζζφηεξα επξήκαηα ήηαλ 

θνζκήκαηα απφ ρξπζφ, αζήκη θαη νξεία θξχζηαιιν. ΐξέζεθαλ, επίζεο, ηέζζεξα ράιθηλα 

αληηθείκελα, απφ ηα νπνία, έλα θχπειιν, ην νπνίν έθεξε επηγξαθή ζην θππξηαθφ ζπιιαβάξην 

(Δηθ. 41). Δ επηγξαθή δηαβάζηεθε απφ ηνλ Olivier σο Τξσγέδακνπ pa. Δ ζπιιαβή pa ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ζπληνκνγξαθία ηεο ιέμεο βαζηιέσο ή θαη ηεο ιάμεο Παθίνπ (Hadjisavvas 

2001β, Appendix II). Ώθφκα θαη αλ ηζρχεη ε δεχηεξε αλάγλσζε, δελ απνθιείεηαη απηφο ν 

επψλπκνο Πάθηνο κε ηελ πινχζηα ηαθή λα ήηαλ έλαο βαζηιεχο. χκθσλα, σζηφζν, κε ηνλ García-

Ramón, πνπ κειέηεζε απφ γισζζνινγηθήο άπνςεο ηελ επηγξαθή, είλαη απίζαλν έλαο βαζηιηάο λα 

έθεξε απηφ ην δπζθεκηζηηθφ φλνκα: ε πην πηζαλή εηπκνινγία ηνπ νλφκαηνο είλαη ηξώγσ + δάκνο, 

δειαδή «απηφο πνπ θαηαηξψγεη, βαζαλίδεη ην δήκν» (Hadjisavvas 2001β, Appendix III). 

Ώλεμάξηεηα απφ ηελ εηπκνινγία ηνπ νλφκαηνο, ε ζέζε, ην πεξηερφκελν ηνπ ηάθνπ θαη ην γεγνλφο 

Άν
να

 Σα
τρ
άκ
η



7. Δ Βπνρή ησλ ΐαζηιείσλ 

 
191 

φηη πεξηείρε κηα απφ ηηο πξσηκφηεξεο ζπιιαβηθέο επηγξαθέο, ππνδειψλνπλ φηη ν Σξσγέδακνο ζα 

ήηαλ κέινο ηεο άξρνπζαο ηάμεο ηνπ βαζηιείνπ. 

 

Η πόιε-βαζίιεην: ηα αξραηνινγηθά ηεθκήξηα 

 

Σν ηεξφ, ε κλεκεηαθή θαηαζθεπή ηνπ ηέινπο ηεο Όζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, ζπλερίδεη λα επηηειεί 

θεληξηθφ ιαηξεπηηθφ ξφιν ζηελ Βπνρή ηνπ ηδήξνπ. Φαίλεηαη φηη δηαηεξείηαη ε αξρηηεθηνληθή 

κνξθή ηνπ ηεξνχ (δειαδή αλνηρηφ ηέκελνο) θαη παξακέλεη έλα αξραίν ζχκβνιν εμνπζίαο. Ο 

θεληξηθφο ξφινο ηνπ ηεξνχ ζηελ πνιηηεία ηεο Πάθνπ ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνλ ηίηιν πνπ θέξνπλ νη 

βαζηιείο ζηνλ 4
ν
 αηψλα: βαζηιηθέο επηγξαθέο θαηνλνκάδνπλ ηνπο βαζηιείο ηεο Πάθνπ θαη ηεξείο 

ηεο Άλαζζαο (Maier 1989α). Πηζηεχνπκε φηη ην ηεξφ ζα επηηεινχζε θεληξηθφ ξφιν ζηελ 

νηθνλνκηθή (θαη φρη κφλν ιαηξεπηηθή) δσή ηεο πνιηηείαο ζηελ Όζηεξε Υαιθνθξαηία θαη ε 

ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ σο θεληξηθνχ ζεκείνπ αλαθνξάο ζην βαζίιεην ηεο Πάθνπ καξηπξεί 

ηηο βαζηθέο ζπλέρεηεο ζηελ πνιηηεηαθή νξγάλσζε, πνπ θιεξνδνηήζεθαλ απφ ηελ Όζηεξε 

Υαιθνθξαηία ζηελ Βπνρή ηνπ ηδήξνπ (Iacovou ππφ δεκνζίεπζε (γ)).  

 

Πξηλ απφ ηνλ 4
ν
 αηψλα, νη επηγξαθέο πνπ βξέζεθαλ ζην ηεξφ, θαηνλνκάδνπλ ηε ζεφηεηα πνπ 

ιαηξεχεηαη εθεί σο ε ζεά (J. Karageorghis 1997). Ώπφ ην ηεξφ πξνέξρεηαη επίζεο έλαο κεγάινο 

αξηζκφο γπλαηθείσλ εηδσιίσλ θαη κηθξψλ αγαικάησλ ζε πειφ ηεο ΚΏ θαη ηεο ΚΚ πεξηφδνπ, 

νξηζκέλα απφ ηα νπνία θαίλεηαη φηη παξηζηάλνπλ ηε ζεά (Mitford θαη Iliffe 1951· Leibundgut 

Wieland 2003). Ώπηφ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί γηα ηνλ ηχπν ηεο ζεάο κε πςσκέλα ρέξηα, πνπ 

απνηειεί θαη ην πην ραξαθηεξηζηηθφ εχξεκα ζηηο πεξηνρέο εληφο ηεο επξχηεξεο πεξηθέξεηαο ηνπ 

βαζηιείνπ (Leibundgut Wieland 2003, 163· Fourrier 2007, 79, 80-82). Θξαχζκαηα απφ πήιηλα θαη 

ιίζηλα αγάικαηα δείρλνπλ φηη ζην ηεξφ αλαηίζνληαλ επίζεο θαη κεγάινπ κεγέζνπο έξγα γιππηηθήο 

θαη θνξνπιαζηηθήο (Karageorghis J. 2005, 36). 

 

Ώπφ ηελ ΚΏΕ εκθαλίδνληαη θαη άιια κλεκεηαθά θηίξηα ζηελ Πάθν, πνπ ππνζέηνπκε φηη ζα είραλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζέζεο σο βαζηιηθνχ θέληξνπ. ην ηέινο ηνπ 8
νπ

 αηψλα π.Υ. 

θηίδεηαη ζην ιφθν Μαξηζέιιν, πεξίπνπ 750κ. ζηα αλαηνιηθά ηνπ ηεξνχ, έλα ακπληηθφ ηείρνο κε 

πχιε (Δηθ. 42). Οη αλαζθαθέο ηεο αγγιηθήο (1950-55) θαη ηεο ειβεηνγεξκαληθήο απνζηνιήο 

(1966-1996) (Maier 2008) θαη νη αλαζθαθέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (2006-2008) (Iacovou 

2008α) απνθάιπςαλ έλα νγθψδεο θαη κλεκεηαθφ ηείρνο, ζπλνιηθνχ κήθνπο πέξαλ ησλ 160κ. 

χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή εξκελεία ηνπ κλεκείνπ, πνπ εθθξάζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1950 (Mitford θαη Iliffe 1951, 54-57) πξφθεηηαη γηα κέξνο ελφο νρπξσκαηηθνχ ηείρνπο κε 
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ηάθξν, πνπ πεξηέθιεηε ηελ πφιε, κε θέληξν ην ηεξφ. Δ πχιε πνπ αλαζθάθεθε, νλνκάδεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία ε ΐνξεηναλαηνιηθή πχιε (πξνζαλαηνιηζκφο ζε ζρέζε κε ην ηεξφ).  

 

Οη έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην Μαξηζέιιν απφ ην 2006 έσο ην 2008, ηείλνπλ λα αιιάμνπλ ηελ 

παξαδνζηαθή εξκελεία, δηφηη θαη‟αξράο επηβεβαηψλνπλ φηη ην ηείρνο δελ πξνεθηείλεηαη πέξαλ ηνπ 

ιφθνπ. Δ λέα εξκελεία πξνηείλεη φηη πεξηέθιεηε κάιινλ κέξνο ηνπ Μαξηζέιινπ, δεκηνπξγψληαο 

έλα είδνο απηφλνκεο «αθξφπνιεο» (citadel) (Iacovou 2008α). Βμάιινπ, ην ζέκα ηεο ηάθξνπ είρε 

δηεξεπλεζεί απφ ηνλ ίδην ην Maier, ν νπνίνο παξαδέρηεθε φηη νχηε ε ιεγφκελε ηάθξνο δελ 

ζπλερίδεηαη πέξαλ ηνπ λφηηνπ αλεζθακκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ ηείρνπο (ARDAC 1973, 23). Ώθφκα 

θαη αλ απνξξηθζεί ε ππφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα ηείρνο πφιεο, δελ αλαηξείηαη ην γεγνλφο φηη 

πξφθεηηαη γηα έλα κλεκεηαθφ έξγν (ην ηείρνο έρεη 5κ. πιάηνο), πνπ ρξνλνινγείηαη πξηλ απφ ην 

ηέινο ηνπ 8
νπ

 αηψλα. Βίλαη, ρσξίο ακθηβνιία, έξγν κηαο θεληξηθήο αξρήο ε νπνία ζπλερίδεη λα ην 

ζπληεξεί θαη λα ην αλαβαζκίδεη. πσο καξηπξνχλ νη βαζηιηθέο επηγξαθέο ηεο Πάθνπ, ν 

επηθεθαιήο ηεο αξρήο απηήο, απφ ηνλ 7
ν
 αηψλα θαη εληεχζελ, έθεξε ηνλ ηίηιν βαζηιεύο. 

 

ην ηέινο ηνπ 6
νπ

 αηψλα ην ηείρνο θαη ε πχιε εληζρχνληαη κε πξφζζεηα ακπληηθά έξγα (Maier 

2008, 32, 48). ηελ ακέζσο επφκελε θάζε, ζηηο αξρέο ηνπ 5
νπ

 αηψλα, ην ηείρνο θαηαζηξέθεηαη θαη 

παξακέλεη εγθαηειεηκκέλν γηα κεγάιν δηάζηεκα. Σν ίδην επεηζφδην πνπ πξνθάιεζε ηελ 

θαηαζηξνθή, πξνθάιεζε, ζχκθσλα κε ην Maier, θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ηεξάζηηνπ ηχκβνπ, πνπ 

εθάπηεηαη ηνπ ηείρνπο ζηα αλαηνιηθά. Μέζα ζηελ επίρσζε ηνπ ηχκβνπ βξέζεθε ην κεγαιχηεξν 

γλσζηφ ζχλνιν θππξνζπιιαβηθψλ επηγξαθψλ ζε ιίζν (ζχκθσλα κε ηελ Bazemore 268 επηγξαθέο, 

βι. Masson θαη Mitford 1986) θαζψο θαη πεξηζζφηεξα απφ 1800 ζξαχζκαηα απφ αγάικαηα, 

βσκνχο, ζηήιεο, κηθξνγξαθηθνχο αλαζεκαηηθνχο πεζζνχο θαη αξρηηεθηνληθά κέιε (βι. Tatton-

Brown 1994). ηα 1000 πεξίπνπ ζξαχζκαηα απφ γιππηά ζπκπεξηιακβάλνληαη δχν γπλαηθεία 

θεθάιηα κε αηγππηηαθνχ ηχπνπ θαηλάθε θαη πινχζηα θνζκήκαηα (ελψηηα θαη πεξηδέξαηα) θαη 

πεξίπνπ 12 αγάικαηα λέσλ αλδξψλ, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο θέξνπλ αηγππηηάδνληα ελδχκαηα. 

Έλαο απφ απηνχο θέξεη ζην θεθάιη ηαηλία κε αλάγιπθνπο ξφδαθεο, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο 

κειεηεηέο ηεο θππξηαθήο γιππηηθήο απνηειεί ζχκβνιν αλψηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο. Αχν αλδξηθέο 

κνξθέο θέξνπλ ην δηπιφ αηγππηηαθφ ζηέκκα (Tatton-Brown 1994). 

 

Ώπηφ ην ζχλνιν, πνπ παξακέλεη αδεκνζίεπην, ππήξμε ην πην δχζθνιν γηα ηελ εξκελεία εχξεκα 

ηεο αλαζθαθήο ζην Μαξηζέιιν (Maier 2008, 63). Δ αλαζθαθή ηεο ηάθξνπ έγηλε ηε δεθαεηία ηνπ 

1950 βηαζηηθά θαη ρσξίο κέζνδν απφ ηελ νκάδα ησλ Mitford θαη Iliffe θαη δελ άθεζε πεξηζψξηα 

γηα θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ. Βξκελεχζεθε σο ηάθξνο ηείρνπο πφιεσο κέζα ζηελ νπνία 

Άν
να

 Σα
τρ
άκ
η



7. Δ Βπνρή ησλ ΐαζηιείσλ 

 
193 

απνξξίθζεθαλ ηα αληηθείκελα απηά. Οη αλαζθαθείο ππνζηήξημαλ φηη ηα επξήκαηα απηά πξέπεη λα 

αλήθαλ ζε έλα ηεξφ πνπ ππήξρε ζηελ πεξηνρή, εθηφο ηνπ ηείρνπο (Maier 2008, 66-67). Πνηα αηηία, 

φκσο, ζα κπνξνχζε λα είρε πξνθαιέζεη ηελ απφξξηςε θαη ηελ θαηάρσζή ηνπο;  

 

πσο καο πιεξνθνξεί ν Δξφδνηνο (3.19.3), νη Κχπξηνη βαζηιείο είραλ ζπκκεηάζρεη ζηελ 

εθζηξαηεία ηνπ Πέξζε βαζηιηά Κακβχζε ελαληίνλ ηεο Ώηγχπηνπ ην 525 π.Υ. χκθσλα κε ηνλ 

Ξελνθψληα (Κύξνπ Παηδεία, 1.1.4), δχν δεθαεηίεο λσξίηεξα, ν Κχξνο είρε ήδε θέξεη θάησ απφ 

ηελ εμνπζία ηνπ ηνπο Έιιελεο ηεο Μηθξάο Ώζίαο θαη ηνπο Κχπξηνπο. κσο, ε πιεξνθνξία απηή 

δελ ζεσξείηαη αμηφπηζηε απφ ηνπο ηζηνξηθνχο (Briant 1996, 59). Πάλησο, θαίλεηαη φηη ζρεδφλ δχν 

αηψλεο κεηά ηε ζπιινγηθή «ππνηαγή» ζηε Νενζαζζπξηαθή απηνθξαηνξία, νη Κχπξηνη βαζηιείο, ελ 

ζψκαηη θαη πάιη, δειψλνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε λέα ππεξδχλακε πνπ 

γελληέηαη ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, ηελ Πεξζηθή απηνθξαηνξία (Briant 1996). Ο Δξφδνηνο θαη 

πάιη (3.91.1) καο πιεξνθνξεί φηη ε Κχπξνο απνηεινχζε καδί κε ηε Φνηλίθε θαη ηε πξία ηνλ 5
ν
 

λνκφ ηεο Πεξζηθήο απηνθξαηνξίαο. Ο Ξελνθψληαο απφ ηελ άιιε (Κύξνπ Παηδεία, 7.4.1-2) 

ππνζηεξίδεη φηη ηνπιάρηζηνλ επί Κχξνπ, πνηέ δελ εζηάιε Πέξζεο ζαηξάπεο ζην λεζί αιιά 

«ἤξθνπλ αὐηῷ ἀεί νἱ ἐπηρψξηνη βαζηιεχνληεο· δαζκφλ κέληνη ἐιάκβαλε θαί ζηξαηηᾶο ὁπφηε δένηην 

ἐπήγγειιελ αὐηνῖο». Φαίλεηαη, πξαγκαηηθά, φηη δελ ππήξμε πνηέ επηβνιή ζαηξάπε ζηελ Κχπξν 

(Christodoulou 2006, 12. ΐι. φκσο Zournatzi 2005) θαη φηη ν Μεγάινο ΐαζηιέαο δελ επελέβαηλε 

ζηηο θππξηαθέο ππνζέζεηο, αθήλνληαο ηηο θππξηαθέο πνιηηείεο λα ιεηηνπξγνχλ ζε θαζεζηψο 

πιήξνπο πνιηηηθήο αλεμαξηεζίαο (Mehl 2004). 

 

Πάλησο, ην 499 π.Υ. βξίζθνπκε ζηηο ειιεληθέο ηζηνξηνγξαθηθέο πεγέο (Δξφδνηνο, 5.103.1 θ.ε.) 

νξηζκέλνπο Κχπξηνπο βαζηιείο (γηα πξψηε θνξά φρη φινπο καδί), λα ζπκκεηέρνπλ καδί κε ηηο 

πφιεηο ηεο Εσλίαο ζε κηα επαλαζηαηηθή πξνζπάζεηα ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ (Murray 1988). Ώπφ ηε 

ζηηγκή απηή θαη εμήο, ε θππξηαθή ηζηνξία δέλεηαη ζηελά κε ηελ ηζηνξία ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ 

ζηνλ πφιεκν θαηά ησλ Πεξζψλ (Christodoulou 2006). Ο Δξφδνηνο αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά ζηε 

αιακίλα θαη ην βαζηιηά ηεο Ολήζηιν - πνπ πξσηνζηάηεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ Κππξίσλ ζε απηφ 

πνπ ζηε βηβιηνγξαθία νλνκάδεηαη «θππξηαθή επαλάζηαζε» - ζηνπο φινπο θαη ην βαζηιηά ηνπο 

Φηιφθππξν (βαζηθφ ζχκκαρν ηνπ Ολήζηινπ), ζην Κνχξην θαη ην βαζηιηά ηνπ ηαζήλνξα (πνπ 

ιηπνηάθηεζε ζηελ θξίζηκε κάρε έμσ απφ ηε αιακίλα νδεγψληαο ζε απνηπρία ηελ Κππξηαθή 

επαλάζηαζε) θαη ζηελ Ώκαζνχληα.  

 

Δ απνηπρία ηεο επαλάζηαζεο θαηέιεμε ζην ζάλαην ηνπ Ολήζηινπ θαη ηνπ Φηιφθππξνπ. Σν ζξφλν 

ηεο αιακίλαο αλέιαβε θαη πάιη ν εθζξνληζκέλνο αδεξθφο ηνπ Ολήζηινπ, Γφξγνο. χκθσλα κε 
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ηνλ Δξφδνην (5.115.2), «ηῶλ δέ έλ Κχπξῳ πνιίσλ ἀληέζρε ρξφλνλ ἐπί πιεῖζηνλ πνιηνξθεπκέλε 

φινη, ηήλ πέξημ ὑπνξχζζνληεο ηφ ηεῖρνο πέκπηῳ κελί εἷινλ νἱ Πέξζαη». χκθσλα κε ηνπο 

Mitford θαη Iliffe, κε ηνπο νπνίνπο ζπκθψλεζε ζηε ζπλέρεηα θαη ν Maier, ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ηείρνπο ζην Μαξηζέιιν ππνηίζεηαη φηη ηεθκεξηψλεηαη ην επεηζφδην απηφ: νη Πέξζεο θαηά ηελ 

πνιηνξθία ηεο πφιεο, απνμήισζαλ έλα ηεξφ πνπ βξηζθφηαλ έμσ απφ ηα ηείρε θαη έξημαλ ην πιηθφ 

ζηελ ηάθξν, δεκηνπξγψληαο έλαλ ηχκβν, ψζηε λα πεξάζνπλ πάλσ απφ ην ηείρνο κέζα ζηελ πφιε. 

Οη ακπλφκελνη ππέζθαπηαλ κε ζήξαγγεο ηελ πνιηνξθεηηθή ξάκπα ησλ Πεξζψλ: ηέζζεξεηο ηέηνηεο 

ζήξαγγεο απνθαιχθζεθαλ θάησ απφ ην ηείρνο θαη απφ ηελ επίρσζε (Maier 2008, 71-80). 

 

Ώπηή ε εξκελεία είλαη πνιχ ειθπζηηθή, θαζψο ζην πιηθφ απφ ηελ ηάθξν ζπκπεξηιακβάλνληαη 

αηρκέο βειψλ, ιίζηλεο νβίδεο απφ βαιιηζηηθέο κεραλέο, θαζψο θαη έλα θνξηλζηαθφ θξάλνο (Maier 

2008, 71), απφδεημε ηνπ γεγνλφηνο φηη θάπνην πνιεκηθφ επεηζφδην δηαδξακαηίζηεθε εθεί. Δ 

απνμήισζε ελφο ππνζεηηθνχ ηεξνχ είλαη πην παξαθηλδπλεπκέλε ππφζεζε. Βηδηθά αλ απνξξηθζεί ε 

ζεσξία πεξί χπαξμεο ελφο ζπλερφκελνπ ηείρνπο κε ζπλερή ηάθξν γχξσ απφ έλα ζπκπαγή νηθηζκφ 

θαη απνδερηνχκε ηελ πξφηαζε φηη ην ηείρνο πξνζηάηεπε έλα ρψξν ή έλα θηίξην πνπ βξηζθφηαλ ζην 

ιφθν ηνπ Μαξηζέιινπ (ίζσο έλα αξρατθφ δηνηθεηηθφ θέληξν), ηφηε είλαη πηζαλφ ηα επξήκαηα λα 

πξνέξρνληαη απφ απηφ ην εμίζνπ ππνζεηηθφ θηίξην, πνπ πάλησο δελ ήηαλ «ηεξφ εθηφο ησλ ηεηρψλ». 

Βίλαη ζεκαληηθφ φηη κέζα ζην κεγάιν ζχλνιν ησλ επηγξαθψλ, κφλν κηα θέξεη αλαθνξά ζε ζεφ 

(ηῶη ζεῶη, Masson θαη Mitford 1986, αξ. 17). Δ επηγξαθή απηή, φπσο θαη κηα απφ ηηο βαζηιηθέο 

επηγξαθέο πνπ ζπδεηνχληαη ακέζσο πην θάησ (ΠΑ3), ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζε αλάζεζε 

βσκνχ, ζπλδένληαη πξνθαλψο κε ιαηξεπηηθέο δηαδηθαζίεο, απηή φκσο ε εξκελεία δελ εμεγεί 

εχθνια ηηο ππφινηπεο επηγξαθέο πνπ δελ δείρλνπλ θάηη ηέηνην. 

 

Αχν ηνπιάρηζηνλ βαζηιηθέο επηγξαθέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζψκα ησλ επηγξαθψλ απφ ην 

Μαξηζέιιν. Δ πξψηε, πνπ ζεσξείηαη κε παιαηνγξαθηθά θξηηήξηα θαη ε αξραηφηεξε (ίζσο απφ ηνλ 

πξψηκν 6
ν
 αηψλα), θαηαγξάθεη ηελ αλάζεζε ελφο βσκνχ απφ έλα βαζηιηά, ηνπ νπνίνπ ην φλνκα 

δελ ζψδεηαη θαη ν νπνίνο είλαη γηνο επίζεο βαζηιηά, ηνπ […]θξέηε (ΠΑ3, βι. Masson θαη Mitford 

1986, αξ. 1). Δ δεχηεξε βαζηιηθή επηγξαθή (ΠΑ4, βι. Masson θαη Mitford 1986, αξ. 2), πνπ 

ζψδεηαη νιφθιεξε, καο πξνζθέξεη δχν πιήξε βαζηιηθά νλφκαηα ηεο Πάθνπ ηνπ 6
νπ

 αηψλα, ηνπ 

Ολαζηράξε θαη ηνπ παηέξα ηνπ ηάζε. Παηέξαο ηνπ ηάζε ήηαλ ν ηαζίθηινο, ν νπνίνο φκσο δελ 

θέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ βαζηιηά. Δ επηγξαθή ζεσξείηαη αλαζεκαηηθή απφ ην Masson, ν νπνίνο 

ζπκπιεξψλεη ζηελ αξρή: [αλάζεκα ηνπ…]. Πξέπεη, φκσο, λα ζεκεησζεί φηη ζηηο αλαζεκαηηθέο 

επηγξαθέο, ην φλνκα ηνπ βαζηιηά είλαη πάληα ζε νλνκαζηηθή θαη αθνινπζεί ην ξήκα θαη ην 

αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο καδί κε άιιεο πιεξνθνξίεο (ΐι. Μέξνο Αεχηεξν-Κεθάιαην 1.7.4). Βδψ 
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ην φλνκα ηνπ βαζηιηά ηίζεηαη ζε γεληθή, ρσξίο λα δειψλεηαη νηηδήπνηε άιιν. Ώπηή ε θφξκνπια 

ζπλεζίδεηαη ζε επηγξαθέο ηαθηθέο ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δειψλεηαη ηδηνθηεζία, π.ρ. Αθήζηνξνο 

(ΠΑ1), Δηέαλδξνπ (ΠΑ2). Ώλ ην κεγάιν κέγεζνο ηεο ιίζηλεο πιάθαο πνπ θέξεη ηελ επηγξαθή ηνπ 

Ολαζηράξε (κήθνο πεξίπνπ 98εθ.) κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεξβνιηθφ γηα έλα ηαθηθφ κλεκείν, είλαη 

ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζεη θαλείο φηη είλαη κηθξφηεξε απφ ηηο δχν ηαθηθέο επηγξαθέο ησλ 

βαζηιέσλ Σηκνράξε (ΠΑ7, κήθνο 116εθ.) θαη Βρέηηκνπ (ΠΑ8, ζπλνιηθφ κήθνο 175εθ.), νη νπνίεο, 

κάιηζηα, βξέζεθαλ εληφο ελφο εκίθηηζηνπ ηάθνπ (βι. πην θάησ). Ώθφκα θαη αλ είλαη δχζθνιν λα 

εμαθξηβσζεί ν πξννξηζκφο ηεο επηγξαθήο απηήο, δεδνκέλνπ φηη ε εξκελεία ηφζν ηεο επίρσζεο 

φζν θαη γεληθφηεξα ηεο ζεκαζίαο ηνπ ιφθνπ ηνπ Μαξηζέιινπ παξακέλεη έλα εξψηεκα ππφ 

εμέηαζε γηα ηελ έξεπλα ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ, πηζηεχσ φηη νθείινπκε λα ζεσξνχκε κε 

πνιιέο επηθπιάμεηο ηελ επηγξαθή ηνπ Ολαζηράξε σο αλαζεκαηηθή. 

 

ε έλα θπιηλδξηθφ ιίζηλν κλεκείν κηθξψλ δηαζηάζεσλ, επίζεο απφ ην Μαξηζέιιν, είλαη 

ραξαγκέλε ε επηγξαθή ti-mo-ka-ri-wo-seǀtoǀpa (ΠΑ5), πνπ πηζαλφλ λα δηαβάδεηαη Τηκνράξενο ησ 

βα(ζηιεσο). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ζπλεζίδεηαη ε ζπληνκνγξαθεκέλε απφδνζε ηεο ιέμεο 

βαζηιηάο ζε επηγξαθέο ζε ιίζν, φπσο ζπκβαίλεη ζηα λνκίζκαηα. κσο, ην γεγνλφο φηη ζε λφκηζκα 

ηεο Πάθνπ ησλ αξρψλ ηνπ 5
νπ

 αηψλα δηαβάδεηαη ην φλνκα Σηκν- θαζηζηά ηελ ηαχηηζε ηνπ 

Σηκνράξε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηγξαθήο κε βαζηιηά πηζαλή. Μηα ηέηαξηε, πνιχ απνζπαζκαηηθή 

επηγξαθή απφ ηελ ηάθξν ζην Μαξηζέιιν, είλαη πηζαλφ λα πεξηιακβάλεη ηε ιέμε βαζηιεύο (ΠΑ6). 

 

Βίλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ε αλαγλψξηζε ησλ αλζξψπσλ, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ δηαβάδνληαη 

ζηνπο ελεπίγξαθνπο ιίζνπο πνπ βξέζεθαλ ζην Μαξηζέιιν. Οξηζκέλα νλφκαηα, φπσο Βζιφηηκνο 

(εζ(ζ)ιφο + ηηκή), ηαζηάλαμ (ηάζηο + άλαμ), Σαζζηάλαμ (ηάζζσ + άλαμ), δείρλνπλ φηη ίζσο λα 

αλήθαλ ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο πφιεο θαη ηνπ βαζηιείνπ, ίζσο, αθφκε, νξηζκέλνη λα ήηαλ 

κέιε ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, δειαδή άλαθηεο. Μάιηζηα, ζε κηα απφ ηηο επηγξαθέο δηαβάδεηαη 

ε θξάζε Θεκηζηώλαη(ηα)ν(ο) ἶληο (Masson θαη Mitford 1986, αξ. 5). Σφζν ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

γηνπ ηνπ Θεκηζησάλαθηα κε ηε ιέμε ίληο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα βαζηιηθέο νηθνγέλεηεο, φζν θαη 

ην ίδην ην φλνκα ηνπ παηέξα, πνπ έρεη σο δεχηεξν ζπλζεηηθφ ηε ιέμε άλαμ, δείρλνπλ, πηζηεχσ, φηη 

ηα πξφζσπα απηά αλήθαλ ζηελ αλψηεξε ηάμε ηνπ βαζηιείνπ ηεο Πάθνπ. 

 

Οξηζκέλα απφ ηα αγάικαηα πνπ βξέζεθαλ ζηελ ηάθξν, απνηεινχλ ρσξίο ακθηβνιία παξαζηάζεηο 

βαζηιέσλ θαη αλάθησλ. Ο Maier πξφηεηλε κε πεηζηηθά επηρεηξήκαηα φηη ην γελεηνθφξν θεθάιη κε 

δηπιφ ζηέκκα, πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ζην κνπζείν ηνπ Liverpool, απνηειεί ην πνξηξαίην ηνπ 

βαζηιηά ηεο πφιεο ζην ηέινο ηνπ 6
νπ

 αηψλα. Ο ιεγφκελνο «ηεξέαο-βαζηιηάο» (priest-king), θέξεη ην 
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ίδην βαζηιηθφ ζχκβνιν πνπ θέξεη θαη ε αλαθεθιηκέλε κνξθή ζην αξγπξφ θχπειιν κε ηελ 

επηγξαθή βαζηιεήο θαη Κππξνκέδνπζα (ΑΓΝ1). Σα άιια αηγππηηάδνληα αγάικαηα απφ ηελ 

επίρσζε ρξνλνινγνχληαη κε ηερλνηξνπηθά θξηηήξηα ζηα κέζα ηνπ 6
νπ

 αηψλα (Faegersten 2003, 

291-93). Βίλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ φηη ν ηχπνο απηφο ηεο αλδξηθήο απεηθφληζεο, κε έληνλα 

αηγππηηάδνληα ζηνηρεία, ζπλαληάηαη πνιχ ζηνλ 6
ν
 αηψλα ζηα ηεξά ηεο Μεζανξίαο θαη, εθηφο ηεο 

αλαηνιηθήο πεδηάδαο, κφλν ζηελ Πάθν (Faegersten 2003, 213). Ώπφ ην ηέινο ηνπ 6
νπ

 αηψλα 

παξαηεξνχκε ζεκαληηθέο ζπλάθεηεο ηεο Πάθνπ κε ηελ αλαηνιηθή αθηή θαη ηελ πφιε ηεο 

αιακίλαο, πνπ ζηαδηαθά ζα γίλνληαη πην έληνλεο, κε απνθνξχθσκα ηε ζχλαςε ζπκκαρίαο 

κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πφιεσλ, ζην ηέινο ηνπ 5
νπ

 αηψλα (βι. πην θάησ). 

 

Έλα δεχηεξν κλεκεηαθφ θηίζκα ηεο ΚΏ πεξηφδνπ αλαζθάθεθε ζην πιάησκα ηνπ Φαηδεακπηνπιιά, 

λφηηα απφ ην Μαξηζέιιν (Δηθ. 43). Δ νηθνδφκεζή ηνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηνπο αλαζθαθείο ηνπ 

Mitford θαη Iliffe ζηελ πεξίνδν 600-475. Βθηφο απφ ηα αξρηηεθηνληθά επξήκαηα, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κλεκεηαθφηεηα - ζε κεγάιν βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεγάινη θνκςνί 

πειεθεηνί ιίζνη (Schäfer 1960) - ηίπνηε άιιν δελ έρεη δεκνζηεπζεί απφ απηφ ην θηίξην. Σα θηλεηά 

επξήκαηα θαη ε θεξακεηθή απφ ηελ αλαζθαθή ζην Φαηδεακπηνπιιά παξακέλνπλ άγλσζηα. 

Πάλησο, ζχκθσλα κε ην Maier, ν ραξαθηήξαο ηνπ σο αλαθηφξνπ δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί 

(Maier 1989β, 17· 2007, 24). Σν θηίξην πξνηείλεηαη φηη ππήξμε βαζηιηθή νηθία, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ 

5
ν
 αηψλα. χκθσλα πάληα κε ην Maier, ην «αλάθηνξν» ζην Φαηδεακπηνπιιά θαηαζηξέθεηαη ή 

εγθαηαιείπεηαη ζην ηέινο ηνπ 5
νπ

 αηψλα. Μεηά απφ έλα πεξίπνπ αηψλα αλνηθνδνκείηαη κε 

εκθαλψο ιηγφηεξν κλεκεηαθή κνξθή. Σειηθά θαηαξξέεη ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα (Maier 1989β, 

17).  

 

Οη βαζηιείο ηνπ 5
νπ

 αηώλα 

 

Έλα κνλαδηθφ εχξεκα, κηα ιίζηλε ζαξθνθάγνο κε γξαπηέο εηθνληζηηθέο παξαζηάζεηο, εληνπίζηεθε 

πξφζθαηα απφ ην Σκήκα Ώξραηνηήησλ. Δ ζαξθνθάγνο βξηζθφηαλ ζε ηάθν πνπ είρε ήδε 

δηαηαξαρζεί (ηάθνο 176), ζηε ζέζε Κάησ Αιώληα, εθεί φπνπ είρε αλαζθαθεί ε πινχζηα ηαθή ηεο 

ΚΏΕ πεξηφδνπ (Karageorghis 1963, βι. πην πάλσ) θαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην ηεξφ. Ο ηάθνο 

ήηαλ ιαμεπηφο ζαιακνεηδήο, φκσο, ιίζηλεο πιάθεο πνπ βξέζεθαλ κέζα ζην ζάιακν, δείρλνπλ φηη 

νξηζκέλα ζηνηρεία ζην εζσηεξηθφ ηνπ ήηαλ θηηζηά. Ώπφ ηα ειάρηζηα αληηθείκελα πνπ παξέκεηλαλ 

ζηνλ ηάθν κεηά ηε ζχιεζή ηνπ, είλαη ζηδεξέληα φπια, αηρκέο βειψλ θαη κηα ζηιεγγίδα 

(Flourentzos 2007, 35-39). Οη δχν καθξέο πιεπξέο ηεο ζαξθνθάγνπ παξηζηάλνπλ ζε αλάγιπθν 

θαη κε έληνλα ρξψκαηα ηε δηαθπγή ηνπ Οδπζζέα θαη ησλ ζπληξφθσλ ηνπ απφ ηε ζπειηά ηνπ 
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Πνιχθεκνπ θαη ζθελή κάρεο κπξνζηά απφ κηα ηεηρηζκέλε πφιε. Οη ζηελέο πιεπξέο θέξνπλ 

παξάζηαζε ελφο πνιεκηζηή πνπ κεηαθέξεη ζηελ πιάηε έλα λεθξφ ζχληξνθφ ηνπ (ρσξίο ακθηβνιία 

ν Ώίαληαο πνπ κεηαθέξεη ηνλ Ώρηιιέα) θαη πάιε κεηαμχ ελφο ιηνληαξηνχ κε έλα αγξηνγνχξνπλν 

(Flourentzos 2007, 15-27· Raptou 2007). ηε ζαξθνθάγν απηή, ρσξίο ακθηβνιία, είρε εληαθηαζηεί 

έλαο βαζηιηάο ηεο Πάθνπ ησλ αξρψλ ηνπ 5
νπ

 αηψλα. Σίπνηα ζην ζπιεκέλν ηάθν δελ καξηπξά ην 

φλνκά ηνπ, κπνξνχκε, φκσο λα ππνζέζνπκε φηη φπσο θαη νη βαζηιείο ηεο αιακίλαο, είρε πνιχ 

θαιή γλψζε ησλ νκεξηθψλ επψλ θαη εκπινχηηζε ηελ εηθνλνγξαθία ηεο εμνπζίαο ηνπ κε ζηνηρεία 

απφ ηνλ θφζκν ησλ αξηζηνθξαηψλ ηεο Ειηάδαο θαη ηεο Οδχζζεηαο. 

 

Σα λνκίζκαηα απνηεινχλ ηε κνλαδηθή πεγή γηα ηα νλφκαηα ησλ βαζηιέσλ ηεο Πάθνπ ζηνλ 5
ν
 

αηψλα. Οη θνπέο λνκηζκάησλ πνπ απνδίδνληαη ζην βαζίιεην ηεο Πάθνπ είλαη απφ ηηο αξραηφηεξεο 

ηεο Κχπξνπ, θαζψο μεθηλνχλ απφ ην ηέινο ηνπ 6
νπ

 αηψλα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε παιαηφηεξε 

βηβιηνγξαθία απέδηδε ζηελ Πάθν κηα ζεηξά λνκηζκάησλ ηνπ ηέινπο ηνπ 6
νπ

 αηψλα κε ηαχξν κε 

αλζξψπηλν θεθάιη θαη ankh ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη αζηξάγαιν ζε έγθνηιν θχθιν ζηνλ 

νπηζζφηππν (Masson 1968, 111). Σα ζπιιαβηθά ζεκεία ζε απηά ηα λνκίζκαηα δηαβάδνληαλ 

παιαηφηεξα σο Po-ka-ro-se pa-si, φκσο ζχκθσλα κε λεφηεξεο αλαγλψζεηο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη 

ην φλνκα Siromose (απφ Seltman 1964, 78, ακθηβνιίεο απφ Masson 1968, 114). ηελ πξφζθαηε 

βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε άπνςε φηη απηή ε ζεηξά πξέπεη λα 

απνζπλδεζεί απφ ηελ Πάθν θαη λα απνδνζεί ζε άιιν λνκηζκαηνθνπείν (Kagan 2000, 88). 

 

Οη αξραηφηεξεο θνπέο πνπ απνδίδνληαη ζηνπο βαζηιείο ηεο Πάθνπ θέξνπλ παξάζηαζε ηαχξνπ θαη 

αεηνχ, ζχκβνια πνπ ζα επηθξαηήζνπλ ζηε λνκηζκαηνθνπία ηεο πφιεο θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

5
νπ

 αηψλα. ηελ πξψηε ζεηξά λνκηζκάησλ απεηθνλίδεηαη ζηνλ εκπξνζζφηππν ηαχξνο πνπ βαδίδεη 

θαη ζηνλ νπηζζφηππν θεθάιη αεηνχ ζε έγθνηιν ηεηξάγσλν. ε απηά αλαγλσξίδεηαη ην 

ζπιιαβφγξακκα pa (Hill 1904, lxiv-lxvi· Kagan 2000). Έλα απφ ηα πξψηκα λνκίζκαηα ηεο 

αιακίλαο κε θξηάξη θαη κε άηππν νπηζζφηππν, κε επηγξαθή κε ην φλνκα ηνπ Βπέιζνληα ζηελ 

νλνκαζηηθή, είλαη επηθεθνκκέλν ζε λφκηζκα ηεο Πάθνπ απηήο ηεο ζεηξάο, παξαηήξεζε πνπ 

επηβεβαηψλεη ηε ρξνλνιφγεζε απηψλ ησλ θνπψλ ζηνλ 6
ν
 αηψλα (Destrooper 1984). 

 

Δ ζεηξά κε ην θεθάιη ηνπ αεηνχ ζηνλ νπηζζφηππν ζπλερίδεηαη κέρξη πεξίπνπ ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 

αηψλα. ηηο πξψηεο θνπέο δηαβάδνληαη νη ζπιιαβέο pa-a, πνπ απνηεινχλ ζπληνκνγξαθία ηεο 

ιέμεο βαζηιεχο (pa) θαη ελφο νλφκαηνο απφ Ώ[…] (Hill 1904, §40.2· Kagan 2000). ηε ζπλέρεηα, 

ζε θνπέο ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ην θνηληθηθφ γξάκκα aleph, δηαβάδνληαη νη ζπιιαβέο ti-mo, 

πηζαλφλ ζπληνκνγξαθία νλφκαηνο βαζηιηά. Ώπηά ηα λνκίζκαηα θαίλεηαη φηη ρξνλνινγνχληαη ιίγν 
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κεηά ηελ «θππξηαθή επαλάζηαζε» θαζψο αλεπξίζθνληαη ζην ζεζαπξφ ηνπ Ώληηιηβάλνπ θαη ζην 

ζεζαπξφ ηεο Λάξλαθαο (Kagan 2000). Ώθνινπζνχλ ηα λνκίζκαηα ζηνπο ίδηνπο ηχπνπο κε ην 

φλνκα pu-nu (Hill 1904, §40.2).  

 

Ώπηή είλαη ε κνλαδηθή ζεηξά απφ ηελ Πάθν πνπ αληηπξνζσπεχεηαη ζην ζεζαπξφ ηεο Λάξλαθαο 

(IGCH 1272), έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο (πεξηείρε πεξίπνπ 700 λνκίζκαηα) θαη αξραηφηεξνπο 

ζεζαπξνχο (θαηάρσζε 480-470 π.Υ.) πνπ βξέζεθαλ ζηελ Κχπξν (Destrooper-Georgiades 1984. 

ΐι. πην θάησ «Κίηην»). Σα λνκίζκαηα ησλ βαζηιέσλ ηεο Πάθνπ ησλ αξρψλ ηνπ 5
νπ

 αηψλα, 

ζπλνιηθά 297, απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν ζχλνιν ζην ζεζαπξφ απηφ (Destrooper-Georgiades 

1984, 148). 

 

ηηο ζεηξέο πνπ αθνινπζνχλ κέρξη πεξίπνπ ην ηέινο ηνπ 5
νπ

 αηψλα, ην θεθάιη αεηνχ 

αληηθαζίζηαηαη κε αεηφ ζε πηήζε ή κε φξζην αεηφ ζηνλ νπηζζφηππν. χκθσλα κε ηελ Destrooper-

Georgiades (2000α, 122), πξνεγνχληαη ρξνλνινγηθά νη θνπέο κε αεηφ ζε πηήζε. ε απηέο ηηο 

θνπέο δηαβάδνληαη ζε ζπιιαβηθή γξαθή ηα νλφκαηα aristo- (Hill 1904, lxxi) (Δηθ. 44.1), 

pasi[leus] onasi (Hill 1904, lxxi-lxxii) θαη moageta (Hill 1904, lxxiii). χκθσλα κε ηελ 

Destrooper-Georgiades (2000β, 195), ν βαζηιηάο Ολαζη- πξνεγείηαη ηνπ Ώξηζην-, ελψ δελ πξέπεη 

λα ζεσξείηαη βέβαηε ε αλάγλσζε ηνπ νλφκαηνο Moageta. 

 

Σα λνκίζκαηα κε φξζην αεηφ ζηνλ νπηζζφηππν θέξνπλ ηα πιήξε ή ζπληνκνγξαθεκέλα νλφκαηα 

Ο-λα-, ηάζαλδξνο (ζηνπο ζίγινπο θαηαγξάθεηαη πιήξσο ην φλνκα θαη ν ηίηινο βαζηιεχο) (Δηθ. 

44.2), Μηλεχο, Γσάιηνο θαη Πλχηνο (Destrooper-Georgiades 2000β, 195). Σα λνκίζκαηα ηνπ 

βαζηιηά Ο-λα- πξέπεη λα είλαη ηα αξραηφηεξα απηήο ηεο ζεηξάο θαη ρξνλνινγνχληαη γχξσ ζηα 

κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα. Σειεπηαία ζηε ζεηξά πξέπεη λα είλαη ηα λνκίζκαηα ηνπ Πλχηνπ, πνπ ε 

Destrooper-Georgiades ρξνλνινγεί ζην ηέινο ηνπ 5
νπ

 ή ζηηο αξρέο ηνπ 4
νπ

 αηψλα (2000β, 197). 

 

Δ Destrooper-Georgiades ππνζηεξίδεη φηη είλαη πηζαλφλ νη δχν ζεηξέο κε αεηφ ζε πηήζε θαη φξζην 

αεηφ λα ζπλππάξρνπλ ρξνλνινγηθά γηα έλα δηάζηεκα. Βίλαη, επνκέλσο, πηζαλφ ν βαζηιηάο Ολαζη- 

ηεο πξψηεο ζεηξάο λα ηαπηίδεηαη κε ην βαζηιηά Ολα- ηεο δεχηεξεο (2000β, 197). κσο o 

Schwabacher, πνπ δεκνζίεπζε ην ζεζαπξφ ηνπ ΐνπληνχ, πηζηεχεη φηη πξνεγνχληαη ηα λνκίζκαηα 

πνπ έρνπλ ζηνλ νπηζζφηππν φξζην αεηφ θαη αθνινπζνχλ ηα λνκίζκαηα κε αεηφ ζε πηήζε. 

Σνπνζεηεί, ζπλεπψο, ηνπο βαζηιείο ζηελ αθφινπζε ρξνλνινγηθή ζεηξά: ηάζαλδξνο, Πλχηνο ΐ΄, 

Μηλήαο, Γσάιηνο, Ολαζίνηθνο, Ώξηζην- θαη Μναγέηαο (Schwabacher 1981). 
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Βίλαη δχζθνιν λα εμαθξηβσζεί αλ θάπνηνη απφ ηνπο βαζηιείο ησλ επηγξαθψλ ηνπ Μαξηζέιινπ 

ηαπηίδνληαη κε βαζηιείο απφ ηα λνκίζκαηα. Δ ηαχηηζε δπζρεξαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαη νη 

δχν πεγέο δχζθνια ρξνλνινγνχληαη. Ώλ απνδερηνχκε ηελ παξαδνζηαθή ρξνλνιφγεζε ηνπ πιηθνχ 

πνπ πξνήιζε απφ ηηο βξεηαληθέο θαη ειβεηνγεξκαληθέο αλαζθαθέο ζην Μαξηζέιιν, ηφηε ν 

βαζηιηάο Ολαζηράξεο ηεο επηγξαθήο ΠΑ4, βαζίιεπζε πξηλ απφ ην 498, άξα δελ κπνξεί λα 

ηαπηίδεηαη κε ην βαζηιηά Ολαζη- ησλ λνκηζκάησλ, πνπ ρξνλνινγνχληαη πεξίπνπ ζηα κέζα ηνπ 5
νπ

 

αηψλα. Ο Σηκνράξεο ηεο επηγξαθήο ΠΑ5 απφ ην Μαξηζέιιν, αλ φλησο ππήξμε βαζηιηάο, ζα 

κπνξνχζε ίζσο λα ηαπηίδεηαη κε ην βαζηιηά Σηκν- ησλ λνκηζκάησλ, θαζψο ηα ηειεπηαία 

ρξνλνινγνχληαη, αλ θαη πνιχ ππνζεηηθά, ζηα ρξφληα θνληά ζηελ «θππξηαθή επαλάζηαζε» 

(ζχκθσλα κε ηνλ Kagan 2000 ακέζσο κεηά ηελ επαλάζηαζε).  

 

Σν φλνκα ελφο Πάθηνπ, πνπ ζπκκεηείρε ζηελ εθζηξαηεία ηνπ Ξέξμε ζηελ Βιιάδα ην 480 π.Υ., 

αλαθέξεηαη απφ ηνλ Δξφδνην. χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ, ν Πάθηνο ζηξαηεγφο Πελζχινο ν 

Αεκνλφνπ, ὅο ἦγε κέλ δπώδεθα λέαο ἐθ Πάθνπ, πηάζηεθε αηρκάισηνο απφ ηνπο Έιιελεο, νη νπνίνη 

αθνχ ηνλ αλέθξηλαλ, ηνλ έζηεηιαλ ζηνλ ηζζκφ ηεο Κνξίλζνπ (Δξφδνηνο, 7.195.1). Ο Πελζχινο δελ 

θέξεη ηνλ ηίηιν νχηε ηνπ βαζηιέα νχηε ηνπ ηχξαλλνπ (φπσο ραξαθηεξίδνληαη ζπρλά νη Κχπξηνη 

βαζηιείο απφ ηνλ Δξφδνην), ζα κπνξνχζακε, ζπλεπψο, λα ππνζέζνπκε φηη ήηαλ έλαο άλαμ. Έλαο 

άιινο άλαθηαο, ν αιακίληνο Φηιάσλ, αδειθφο ηνπ βαζηιηά Γφξγνπ ζπκκεηείρε επίζεο κε πινία 

ζηελ εθζηξαηεία απηή (Δξφδ. 8.11.2). Βηδηθά ε πεξίπησζε ηνπ Φηιάνλα, πνπ κπνξεί κε 

βεβαηφηεηα λα ηαπηηζηεί κε πξφζσπν ηεο δπλαζηηθήο νηθνγέλεηαο ηεο αιακίλαο, δείρλεη φηη κηα 

απφ ηηο ζέζεηο πνπ ζα θαηείραλ νη άλαθηεο ζηηο θππξηαθέο πνιηηείεο ήηαλ θαη απηή ησλ επηθεθαιήο 

ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ ζηφινπ.  

 

Ο 4
νο

 αηώλαο 

 

Ώπφ ηηο αξρέο ηνπ 4
νπ

 αηψλα έλα κνλαδηθφ λφκηζκα (έθηε ζίγινπ) παξνπζηάδεη ζηνλ 

εκπξνζζφηππν Δξαθιή θαζηζκέλν ζε βξάρν, ηχπν γλσζηφ απφ ηα λνκίζκαηα ηνπ Βπαγφξα Ώʹ ηεο 

αιακίλαο, θαη ζηνλ νπηζζφηππν ηνλ φξζην αεηφ, γλσζηφ παθηαθφ ηχπν. χκθσλα κε ηελ 

Destrooper-Georgiades (2007α, 29-30) ε ζπλχπαξμε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζην ίδην λφκηζκα αιιά 

θαη ε πηζαλή χπαξμε δχν βαζηιηθψλ νλνκάησλ ζην λφκηζκα - ππάξρνπλ δπζαλάγλσζηα 

ζπιιαβηθά ζεκεία, πνπ απνδίδνπλ έλα ή δχν βαζηιηθά νλφκαηα (Destrooper-Georgiades 2007β, 

198) - ζπκβνιίδεη ηε ζπκκαρία αιακηλίσλ θαη Παθίσλ ηελ επνρή απηή ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά 

Μειηθηάζνλα ηνπ Κηηίνπ. Σν ηξφπαην ηνπ βαζηιηά ηνπ Κηηίνπ (ΚΙ3), αλαθέξεη ξεηά φηη ζηήζεθε 

κεηά ηε λίθε ηνπ ελαληίνλ ησλ ερζξψλ ηνπ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, ησλ Παθίσλ.  
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ηε λoηηνδπηηθή πιαγηά ηνπ Φαηδεακπηνπιιά, ζηε ζέζε Αξθάινπ βξίζθεηαη έλαο κεγάινο ηάθνο 

κε ζαιάκνπο ιαμεπηνχο ζην θπζηθφ βξάρν. Κηηζηέο είλαη κφλν νη πιεπξέο έλζελ θαη έλζελ ηνπ 

δξφκνπ, ην δάπεδν ηνπ νπνίνπ είλαη επηζηξσκέλν κε ιηζφπιαθεο (Maier 1992, 10). Αχν 

ζπιιαβηθέο βαζηιηθέο επηγξαθέο, πνπ είραλ εληνπηζηεί ζηνλ ηάθν απηφ, κεηαθέξζεθαλ ην 19
ν
 

αηψλα ζην Λνχβξν. Καηαγξάθνπλ ηα νλφκαηα (φρη φκσο θαη ηελ πφιε) ησλ βαζηιέσλ θαη ηεξέσλ 

ηεο Άλαζζαο Σηκνράξε (ΠΑ7) θαη Βρέηηκνπ (ΠΑ8). χκθσλα κε ην Masson (1983, αξ. 16 θαη 17) 

ρξνλνινγνχληαη ζην πξψην κηζφ ηνπ 4
νπ

 αηψλα. Βίλαη νη κνλαδηθέο βαζηιηθέο επηγξαθέο ηεο 

Κχπξνπ πνπ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηάθν θαη κάιηζηα θηηζηφ. Βίλαη, επίζεο, νη αξραηφηεξεο 

επηγξαθέο πνπ καξηπξνχλ ην δηπιφ ξφιν ησλ βαζηιέσλ ηεο Πάθνπ σο ηεξέσλ ηεο Άλαζζαο. Βίλαη 

ζεκαληηθφ φηη κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, κφλν νη βαζηιείο ηεο Πάθνπ θέξνπλ ηνλ ηίηιν ησλ 

ηεξέσλ ηεο πην ζεκαληηθήο ιαηξείαο ηνπ βαζηιείνπ ηνπο. ε άιιεο ζέζεηο, φπσο ζηελ Ώκαζνχληα 

θαη ζην ΐνπλί, ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ε βαζηιηθή εμνπζία ηίζεηαη ππφ ηελ 

πξνζηαζία ζενηήησλ, ηεξά ησλ νπνίσλ, κάιηζηα, ζηεγάδνληαη εληφο ηνπ αλαθηφξνπ (Hermary 

2001α). Χζηφζν, πνηέ έλαο βαζηιεχο δελ θέξεη θαη ηνλ ηίηιν ηνπ ηεξέα.  

 

ηνλ 4
ν
 αηψλα, νη παθηαθνί λνκηζκαηηθνί ηχπνη αιιάδνπλ. ε έλα ζπάλην αξγπξφ ζίγιν 

απεηθνλίδεηαη έλζξνλνο Αίαο ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη ε Ώθξνδίηε-Νέκεζηο ζηνλ νπηζζφηππν (Δηθ. 

44.3). Με ηερλνηξνπηθά θξηηήξηα ην λφκηζκα ρξνλνινγείηαη ζην πξψην κηζφ ηνπ 4
νπ

 αηψλα (Hill 

1904, lxxiv-lxxv· Masson 1992). Με ζπιιαβηθνχο ραξαθηήξεο αλαγξάθεηαη βαζηιενο 

Τηκνραξενο. Βίλαη, σο εθ ηνχηνπ, πνιχ πηζαλφ λα ηαπηίδεηαη κε ην βαζηιηά Σηκνράξε ηεο 

επηγξαθήο ΠΑ7 απφ ηνλ θηηζηφ ηάθν ζηε ζέζε Αξθάινπ, πνπ επίζεο ρξνλνινγείηαη - κε 

παιαηνγξαθηθά θξηηήξηα - ζηνλ 4
ν
 αηψλα. κσο, ε ηαχηηζε ακθηζβεηείηαη πιένλ απφ ηνλ 

Egetmeyer (Destrooper-Georgiades 2007, 14, ζεκ. 27). Σφζν απηφο φζν θαη ε Destrooper-

Georgiades πηζηεχνπλ φηη ην λφκηζκα απηφ πξέπεη λα αλήθεη ζην Μάξην. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ε κνλαδηθή βαζηιηθή επηγξαθή πνπ βξέζεθε ζηελ Πφιε Υξπζνρνχο, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ην 

αξραίν Μάξην, αλαθέξεη ην φλνκα ηνπ βαζηιηά Σηκνράξε θαη ρξνλνινγείηαη ζηνλ 4
ν
 αηψλα, (ΜΑ1 

βι. θαη ζηε ζπλέρεηα «Μάξην»). 

 

ε νξηζκέλα λνκίζκαηα ηνπ 4
νπ

 αηψλα, πνπ θέξνπλ θεθάιη Ώθξνδίηεο θαη πεξηζηέξη, κε ankh θαη 

αζηέξη, δηαθξίλεηαη ε επηγξαθή ba e. Πηζαλφλ λα πξφθεηηαη γηα ζπληνκνγξαθία ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

Βρέηηκνπ (Hill 1904, lxxvii· Destrooper 2000, 125-6). 

 

Λίγν πξηλ απφ ηα κέζα ηνπ 4
νπ

 αηψλα ρξνλνινγείηαη κηα νκάδα ρξπζψλ, αξγπξψλ θαη ραιθψλ 

λνκηζκάησλ κε πξνηνκή Ώθξνδίηεο κε ππξγσηφ ζηέκκα θαη πεξηζηέξη ζε πηήζε. Απζαλάγλσζηνη 
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ζπιιαβηθνί ραξαθηήξεο ζε κηα αξγπξή ππνδηαίξεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ πηζαλφλ λα δηαβάδνληαη 

Φαξηδακνο βαζηιεπο. Βίλαη ζεκαληηθή ε παξαηήξεζε ηνπ Masson φηη, ελψ νη αξραηφηεξεο θνπέο 

πνπ απνδίδνληαη ζηελ Πάθν θέξνπλ επηγξαθέο ζην θνηλφ ζπιιαβάξην θαη φρη ζην παθηαθφ, νη 

θνπέο κε θεθάιη Ώθξνδίηεο θέξνπλ πηα επηγξαθέο ζην παθηαθφ ζπιιαβάξην ηνπ 4
νπ

 αηψλα 

(Masson 1982β, 153). 

 

χκθσλα κε ην Maier (2008, 98) ζηα κέζα ηνπ 4
νπ

 αηψλα μαλαθηίδεηαη ζε κλεκεηαθή θιίκαθα ην 

ηείρνο ζην Μαξηζέιιν. Έλαο ηνίρνο θηίδεηαη γχξσ απφ ηελ επίρσζε ησλ Πεξζψλ (Siege Ramp) 

θαη κεηαηξέπεηαη ζε πξνκαρψλα, πνπ εληζρχεη ηελ πχιε. ΐαζηιηάο ηεο Πάθνπ ηελ πεξίνδν απηή 

θαίλεηαη φηη ζα ήηαλ ν Σίκαξρνο, ν παηέξαο ηνπ Νηθνθιή. Ώπφ ηνλ Σίκαξρν έρνπκε ρξπζά, 

αξγπξά θαη ράιθηλα λνκίζκαηα κε θεθάιη Ώθξνδίηεο ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη πεξηζηέξη ζηνλ 

νπηζζφηππν. Σν φλνκά ηνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπιιαβάξην, ελψ πξνζηίζεηαη θαη ε αιθαβεηηθή 

επηγξαθή ΠΏΦΕ (Hill 1904, lxxvi-lxxvii· Destrooper-Georgiades 2005, 245). Ο Σίκαξρνο 

αλαθέξεηαη ζηηο κηζέο απφ ηηο βαζηιηθέο επηγξαθέο ηνπ Νηθνθιή, φπνπ νλνκάδεηαη θαη βαζηιεύο. 

Δ κνλαδηθή επηγξαθή πνπ πηζαλφλ λα «εθδφζεθε» απφ ηνλ ίδην ηνλ Σίκαξρν (ΠΑ9) βξέζεθε ζε 

κηα λεθξφπνιε ζηε ζέζε Διιεληθά, κεηαμχ ηεο Γεξνζθήπνπ θαη ηεο Νέαο Πάθνπ (Nicolaou 1979· 

Μηραειίδεο 2008, 44). Βίλαη ιαμεπκέλε ζην δξφκν ελφο ππφγεηνπ ιαμεπηνχ ζαιάκνπ. ε απηή ηελ 

επηγξαθή ην φλνκα Σίκαξρνο ζπλνδεχεηαη κφλν απφ ηνλ ηίηιν ηνπ ηεξέα ηεο άλαζζαο (Masson 

1979· Masson 1983, αξ. 4).  

 

Σν ηειεπηαίν κλεκεηαθφ θηίξην πνπ θηίδεηαη ζηελ Πάθν πξηλ απφ ηελ θαηάιπζε ηνπ βαζηιείνπ 

είλαη κηα πεξίζηπιε νηθία ζηε ζέζε Δπξεηή, ζην πιάησκα θάησ απφ ην ιφθν ηνπ Φαηδεακπηνπιιά. 

Σν θηίξην, απφ ην νπνίν αλαζθάθεθε κηθξφ κέξνο, εξκελεχζεθε σο αλάθηνξν (Maier 1989, 17). 

Βίλαη πάλησο ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζεη θαλείο φηη ε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε πεξίζηπιε 

νηθία βξίζθεηαη πνιχ ρακειά ζε ζρέζε κε ηα δχν ηζνυςή πιαηψκαηα ηνπ Μαξηζέιινπ θαη ηνπ 

Φαηδεακπηνπιιά, ζηα νπνία βξέζεθαλ κλεκεηαθά νηθνδνκήκαηα. Βχινγα, ινηπφλ, ζα κπνξνχζακε 

λα ππνζέζνπκε φηη ε Δπξεηή ζηελ ΚΚ πεξίνδν ήηαλ κηα πεξηνρή κε μερσξηζηή θνηλσληθή 

ζεκαζία, ρσξίο απαξαίηεηα ην θηίξην λα επξφθεηην γηα έλα αλάθηνξν (Iacovou ππφ δεκνζίεπζε 

(γ)). 

 

Νηθνθιήο, ν ηειεπηαίνο βαζηιηάο ηεο Πάθνπ 

 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 333 π.Υ. ν Ώιέμαλδξνο λίθεζε ηνλ πεξζηθφ ζηξαηφ ζηελ Εζζφ, ζηελ αλαηνιηθή 

Κηιηθία, βφξεηα ηεο ζπξηαθήο αθηήο θαη εηνηκαδφηαλ λα επηηεζεί ζηε ηδψλα. Ο Ώξξηαλφο 
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(Ἀλάβαζηο Ἀιεμάλδξνπ, 2.20.3) θαη ν Πινχηαξρνο (Ἀιέμαλδξνο, 24.2) καο πιεξνθνξνχλ φηη 

ακέζσο, κεηά ηφζν νη θππξηαθέο φζν θαη νη θνηληθηθέο πφιεηο, κε εμαίξεζε ηελ Σχξν, έζπεπζαλ λα 

ηνπ παξαδνζνχλ. Σν λαπηηθφ ησλ θππξηαθψλ πφιεσλ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ θαηάιεςε ηεο 

Σχξνπ, γεγνλφο πνπ ν Ώιέμαλδξνο θέξεηαη λα αλαγλψξηζε. Δ ελζσκάησζε ησλ θππξηαθψλ 

πφιεσλ ζηελ απηνθξαηνξία ηνπ Μαθεδφλα βαζηιηά ήηαλ πιένλ γεγνλφο. Ώπηή ε εμέιημε 

απνηέιεζε ηελ αξρή ηνπ ηέινπο ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ, πνπ νινθιεξψζεθε κεξηθά ρξφληα 

αξγφηεξα (Collombier 1993, 124). 

 

Γηα πξψηε θνξά, επί Ώιέμαλδξνπ, νη θππξηαθέο πφιεηο-βαζίιεηα θαίλεηαη λα έρνπλ εληαίν 

λφκηζκα, κε θνηλνχο εηθνλνγξαθηθνχο ηχπνπο, θνηλφ ζηαζκεηηθφ θαλφλα (αηηηθφο) θαη επηγξαθέο. 

Σα ρξπζά λνκίζκαηα ηνπ Ώιέμαλδξνπ παξηζηάλνπλ ζηνλ εκπξνζζφηππν θεθάιη Ώζελάο κε 

θνξηλζηαθφ θξάλνο θαη ζηνλ νπηζζφηππν Νίθε. Σα αξγπξά λνκίζκαηα θέξνπλ θεθάιη Δξαθιή 

ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη έλζξνλν Αία ζηνλ νπηζζφηππν θαζψο θαη ηελ αιθαβεηηθή επηγξαθή 

Αιεμάλδξνπ βαζηιέσο. Σα ραιθά θέξνπλ θεθάιη Δξαθιή ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη ξφπαιν θαη ηφμν 

ζε ζήθε ή θαξέηξα ζηνλ νπηζζφηππν (Destrooper-Georgiades 2007β, 269). Χζηφζν, ε ράξαμε 

κεκνλσκέλσλ ζπιιαβψλ ηνπ θππξηαθνχ ζπιιαβαξίνπ ζηνλ νπηζζφηππν, δειψλεη ην 

λνκηζκαηνθνπείν απφ ην νπνίν πξνήιζε θάζε λφκηζκα (βι. Michaelidou-Nicolaou 1976). Ώπηά ηα 

λνκίζκαηα ζπλέρηζαλ λα εθδίδνληαη θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ Ώιέμαλδξνπ, ζην φλνκα ηνπ 

εηεξνζαινχο αδεξθνχ ηνπ, Φίιηππνπ Ώξξηδαίνπ Γ´ (Destrooper-Georgiades 2007β, 272). 

 

Οχηε ε Πάθνο νχηε θάπνηνο Πάθηνο βαζηιηάο δελ αλαθέξνληαη απφ Έιιελεο ηζηνξηθνχο ζε ζρέζε 

κε ηα γεγνλφηα ηεο επνρήο ηνπ Ώιέμαλδξνπ. Χζηφζν, γλσξίδνπκε φηη ε πφιε εληάρζεθε ζηε λέα 

απηνθξαηνξία θαζψο, απφ ην 332 π.Υ., νη βαζηιηθέο θνπέο θαίλεηαη λα δηαθφπηνληαη θαη ην 

λνκηζκαηνθνπείν ηεο Πάθνπ θφβεη αξγπξά θαη ράιθηλα λνκίζκαηα ηνπ Ώιέμαλδξνπ (Destrooper-

Georgiades 2007β, 271). Σν φλνκα ηνπ Νηθνθιή γξακκέλν ζην αιθάβεην (ΝΙΚΟΚΛΔΟΥΣ) 

δηαθξίλεηαη κε πνιχ κηθξά γξάκκαηα ζηνλ εκπξνζζφηππν ησλ αξγπξψλ ηεηξαδξάρκσλ. ηνλ 

νπηζζφηππν, ζην πεδίν κπξνζηά απφ ην Αία, ππάξρεη ην ζπιιαβηθφ κνλφγξακκα Πά(θνπ). Οη 

θνπέο απηέο ζπλερίζηεθαλ θαη κεηά ην 323 π.Υ. (Michaelidou-Nicolaou 1976, 22-23). 

 

Σν φλνκα ηνπ Νηθνθιή αλαγξάθεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ νθηψ θππξηαθέο επηγξαθέο. Ώπφ απηέο, νη 

πέληε κλεκνλεχνπλ αλαζέζεηο ηνπ βαζηιηά ζε ηεξά ζηελ Πάθν (αξγφηεξα Παιαηά), ζηε Νέα Πάθν 

θαη ζηελ Ώγία Μνλή. ιεο είλαη γξακκέλεο ζην θππξηαθφ ζπιιαβάξην, ελψ ζε απηή πνπ βξέζεθε 

ζηε Νέα Πάθν ην ίδην θείκελν απνδίδεηαη θαη ζην ειιεληθφ αιθάβεην. ε φιεο θέξεη ηνλ ηίηιν 
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ηνπ βαζηιηά ηεο Πάθνπ θαη (κε εμαίξεζε ηελ επηγξαθή απφ ηε Νέα Πάθν) ηνπ ηεξέα ηεο 

Άλαζζαο.  

 

Οη δχν επηγξαθέο πνπ βξέζεθαλ ελζσκαησκέλεο ζηελ εθθιεζία ζηελ Ώγία Μνλή, πεξίπνπ 22ρικ 

ζηα βνξεηνδπηηθά ησλ Κνπθιηψλ, είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ζηε κειέηε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

νξγάλσζεο ησλ πφιεσλ-βαζηιείσλ (Δηθ. 45). Ώπνηεινχλ ηε κνλαδηθή πεξίπησζε βαζηιηθψλ 

επηγξαθψλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ πεξηθέξεηα ελφο βαζηιείνπ ζε ηφζν κεγάιε απφζηαζε απφ ην 

δηνηθεηηθφ θέληξν (ΠΑ14 θαη ΠΑ15). χκθσλα κε ην θείκελν ν Νηθνθιήο έζηεζε λένπο θίνλεο ζε 

πθηζηάκελν ηεξφ ηεο Ήξαο ζηελ πεξηνρή. ηελ ίδηα ζέζε βξέζεθε θαη έλαο ηεξφο λφκνο (lex 

sacra), πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ζειπθή ζεφηεηα – ηήλ ζεόλ – ε νπνία ηηκνχληαλ ζην ηεξφ θαη πνπ 

ρξνλνινγείηαη ζην πξψην κηζφ ηνπ 3
νπ

 αηψλα π.Υ. (Mitford 1961β, 105-7). Ώπηφ απνδεηθλχεη φηη 

φλησο ζηελ πεξηνρή ηεο Ώγίαο Μνλήο ππήξρε έλα ηεξφ θαη φηη νη δχν επηγξαθέο ηνπ Νηθνθιή δελ 

βξέζεθαλ ηπραία εθεί.  

 

ε κηα επηγξαθή απφ ην ηεξφ ηεο Ήξαο ζηε άκν γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα βαζηιηά ηεο Πάθνπ, ηνπ 

νπνίνπ, φκσο, δελ ζψδεηαη ην φλνκα. Υξνλνινγείηαη ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα, νπφηε ζα πξφθεηηαη 

είηε γηα ην Νηθνθιή είηε γηα ηνλ παηέξα ηνπ Σίκαξρν. Βίλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ λα 

παξαηεξήζεη θαλείο ηε ζρέζε κε ηε ζεά Ήξα, πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ Νηθνθιή θαη ηνπ βαζηιείνπ 

ηεο Πάθνπ απφ ηε κηα θαη ηε άκν απφ ηελ άιιε (Hallof 2007).  

 

ην ηεξφ ηεο ζεάο ζηα Κνχθιηα, βξέζεθαλ δχν ζπιιαβηθά θείκελα, ηα νπνία θαηαγξάθνπλ 

φξθνπο/ζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ βαζηιηά θαη πςειά ηζηάκελσλ πξνζψπσλ. Καη ηα δχν είλαη 

ραξαγκέλα ζε καξκάξηλεο πιάθεο. ην έλα απφ απηά (ΠΑ12) θαηαγξάθεηαη ν φξθνο ελφο 

αλζξψπνπ πξνο ην βαζηιηά θαη ζην δεχηεξν κέξνο ν «παξάιιεινο φξθνο» ηνπ βαζηιηά Νηθνθιή. 

ην δεχηεξν θείκελν δελ ζψδεηαη ην φλνκα ηνπ βαζηιηά (ΠΑ13) αιιά, ζχκθσλα κε ην Masson, 

θαη ην δεχηεξν πξέπεη λα ρξνλνινγείηαη ζηελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ηνπ Νηθνθιή (Masson 

1980α). Σν φηη ζα ππήξραλ θαη άιια ηέηνηα θείκελα καξηπξείηαη απφ έλα πνιχ απνζπαζκαηηθφ 

θείκελν παξφκνηνπ ραξαθηήξα (Masson 1983, αξ. 9). 

 

Μηα βάζε αγάικαηνο πνπ βξέζεθε ζηε Λεπθσζία (ζηελ πεξηνρή ηνπ Bedestan) θέξεη αιθαβεηηθή 

επηγξαθή, κε ηελ νπνία θάπνηνο νλφκαηη Ώξραίνο καο πιεξνθνξεί φηη αλέζεζε ην άγαικα ηνπ 

βαζηιηά ηεο Πάθνπ Νηθνθιή, γηνπ ηνπ Σηκάξρνπ, ζην ηεξφ ηεο Παθίαο ζηε Λήδξα (ΠΑ18*, βι. 

Mitford 1961α, 136-8). Βίλαη ε κνλαδηθή, εμ φζσλ γλσξίδσ, πεξίπησζε φπνπ γίλεηαη ηηκεηηθή 

αλαθνξά ζε έλα βαζηιηά εθηφο ηνπ βαζηιείνπ ηνπ. Καηαθξίβεηαλ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα 
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θαηαιάβνπκε εληφο πνηνπ βαζηιείνπ έγηλε ε αλάζεζε. Δ Λήδξα αλαθέξεηαη σο ε έδξα ελφο 

Κχπξηνπ εγέηε, ηνπ Ολαζαγφξα, ζηηο επηγξαθέο ηνπ Βζζαξραδφλα θαη ηνπ Ώζζνπξκπαληπάι. 

πσο ζα δνχκε θαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην, δελ έρεη βξεζεί θακηά βαζηιηθή επηγξαθή θαη θακηά 

λνκηζκαηηθή θνπή πνπ λα αλαθέξνληαη ζε βαζηιηά ηεο Λήδξαο, νπφηε ππνζέηνπκε φηη ε ζέζε δελ 

ιεηηνχξγεζε ζαλ βαζηιηθφ θέληξν κεηά ηνλ 7
ν
 αηψλα. Βίλαη, επνκέλσο, πνιχ πηζαλφ λα 

ελζσκαηψζεθε ζε έλα άιιν βαζίιεην, ίζσο ηεο αιακίλαο, ε νπνία ζα θπξηαξρνχζε ζηελ 

αλαηνιηθή πεδηάδα. 

 

Ώπφ ηελ πεξίνδν κεηά ην ζάλαην ηνπ Ώιέμαλδξνπ κέρξη ηελ θαηάιπζε, ηα πεξηζζφηεξα θππξηαθά 

λνκηζκαηνθνπεία επαλαξρίδνπλ ηηο θνπέο λνκηζκάησλ ζε δηαθνξεηηθνχο αλά βαζίιεην ηχπνπο 

(Destrooper-Georgiades 2007β, 270). Ώπφ ηελ Πάθν έρνπκε κηα κηθξή νκάδα αξγπξψλ 

λνκηζκάησλ κε θεθάιη Ώθξνδίηεο κε ςειφ ππξγσηφ δηάδεκα θαη ηελ επηγξαθή [Π]ΐΏ ζηνλ 

εκπξνζζφηππν θαη κε Ώπφιισλα θαζηζηφ ζε νκθαιφ ζηνλ νπηζζφηππν, κε ηελ αιθαβεηηθή 

επηγξαθή ΝΕΚΟΚΛΒΟΤ ΠΏΦΕΟΝ (Hill 1904, lxxix-lxxx· Michaelidou-Nicolaou 1976, 22). 

 

Ο Νηθνθιήο αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Έιιελεο ηζηνξηθνχο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ Πηνιεκαίνπ λα πξνζεηαηξηζηεί ηνπο Κχπξηνπο βαζηιείο, ην 313 π.Υ. (Ώξξηαλφο, 

Τά κεηά Ἀιέμαλδξνλ, ΏΚΒΠ 80.1). Οη ζπγθξνχζεηο ησλ δηαδφρσλ ηνπ Ώιεμάλδξνπ θαη θπξίσο ηνπ 

Πηνιεκαίνπ θαη ηνπ Ώληίγνλνπ γηα θπξηαξρία επί ηεο Κχπξνπ, νδήγεζαλ ηνπο Κχπξηνπο βαζηιείο 

ζε ζπκκαρίεο πφηε κε ηνλ έλα θαη πφηε κε ηνλ άιιν. Δ πεξίνδνο απηή ηεο αβεβαηφηεηαο θξάηεζε 

πεξίπνπ κηα δεθαεηία (323-312 π.Υ.) (Collombier 1993, 127-38). ηα (πνιεκηθά θπξίσο) γεγνλφηα 

απηήο ηεο πεξηφδνπ ν Νηθνθιήο θαη ε Πάθνο εκθαλίδνληαη κφλν κηα θνξά ζηνπο Έιιελεο 

ηζηνξηθνχο, ζε ζρέζε κε ηα γεγνλφηα ηνπ 321 π.Υ., φηαλ καδί κε ην Νηθνθξένληα ηεο αιακίλαο, 

ηνλ Παζηθξάηε (ή ηαζηθξάηε) ησλ φισλ θαη ηνλ Ώλδξνθιή ηεο Ώκαζνχληαο είραλ ζπκκαρήζεη 

κε ηνλ Πηνιεκαίν ελαληίνλ ηνπ Πεξδίθθα (Ώξξηαλφο, Τά κεηά Ἀιέμαλδξνλ, ΏΚΒΠ 80.1· 

Collombier 1993, 128 θαη ζεκ. 35). 

 

Σν 312 ν Πηνιεκαίνο είρε επηβεβαηψζεη ηελ θπξηαξρία ηνπ ζην λεζί, κέρξη ηφηε, φκσο, απφ ηνπο 

Κχπξηνπο βαζηιείο, κφλν ν Νηθνθξέσλ ηεο αιακίλαο θαη ν Νηθνθιήο ηεο Πάθνπ θαίλεηαη φηη 

είραλ θαηαθέξεη λα δηαηεξήζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο. Σειηθά, ν πξψηνο πεζαίλεη ην 311/310 (Πάξην 

κάξκαξν) ελψ ην 310 «ἡ κέλ νὖλ ηῶλ ἐλ Πάθῳ βαζηιέσλ νἰθία ηξαγηθνῖο ζπγθεξήζαζα πάζεζη 

ηφλ εἰξεκέλνλ ηξφπνλ θαηειχζε». Με απηή ηελ πξφηαζε ηειεηψλεη ν Αηφδσξνο ηελ εμηζηφξεζε 

ηνπ ηξαγηθνχ ηέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Νηθνθιή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ίδηνο ν βαζηιηάο 
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εμαλαγθάζηεθε απφ ηνλ Πηνιεκαίν λα απηνθηνλήζεη επεηδή είρε ζπκκαρήζεη κπζηηθά κε ηνλ 

Ώληίγνλν (Αηφδσξνο, 20.21.1-3). 

 

Σύλζεζε 

  

Σα αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο ΤΚΥ απφ ηα Κνχθιηα καξηπξνχλ φηη ν νηθηζκφο πνπ ηδξχζεθε 

εθεί ζην ηέινο ηεο ΜΚΥ, εμειίρζεθε απφ έλα εκπνξηθφ ιηκάλη ζην αζηηθφ θαη δηνηθεηηθφ θέληξν 

ηεο επξχηεξεο πεξηθέξεηαο (Iacovou 2008α, 269-70). Μέρξη ην ηέινο ηεο ΤΚΥ ν νηθηζκφο 

ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεη αζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Φαίλεηαη κάιηζηα φηη επσθειείηαη απφ ηε 

κεζνγεηαθή θξίζε πνπ επεξεάδεη νξηζκέλεο θππξηαθέο πνιηηείεο. Έηζη, ε κεηάβαζε ζηελ Βπνρή 

ηνπ ηδήξνπ ζπκβαίλεη νκαιά ρσξίο θαηάξξεπζε ησλ αζηηθψλ δνκψλ. Οη πνιιέο πινχζηεο ηαθέο 

ζηα λέα, εθηφο ηνπ νηθηζκνχ, λεθξνηαθεία ηεο ΚΓ πεξηφδνπ καξηπξνχλ φηη ζπλερίδνπλ λα 

πθίζηαληαη ζχλζεηεο θνηλσληθέο δνκέο θαη φηη ε νηθνλνκία ηνπ νηθηζκνχ βαζίδεηαη ζην εμαγσγηθφ 

εκπφξην ηνπ ραιθνχ.     

 

Σν βαζίιεην ηεο Πάθνπ ηεο ΚΏ θαη ηεο ΚΚ πεξηφδνπ ζπγθεληξψλεη ην επξχηεξν ρξνλνινγηθά θαη 

ππθλφηεξν επηγξαθηθφ ηεθκήξην. Ώπφ βαζηιείο ηεο Πάθνπ πξνέξρνληαη νη αξραηφηεξεο βαζηιηθέο 

επηγξαθέο, ηνπιάρηζηνλ δχν θαη ίζσο κέρξη θαη ηέζζεξεηο. Βίλαη απηέο πνπ καο επηηξέπνπλ λα 

θάλνπκε ρξήζε ηνπ φξνπ βαζίιεηα γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ πνιηηεηαθή νξγάλσζε ηνπ λεζηνχ 

απφ ηνλ 7
ν
 αηψλα θαη εμήο. Βθηφο απφ απηέο ηηο πξψηκεο επηγξαθέο, κλεκεηαθή αξρηηεθηνληθή πνπ 

εκθαλίδεηαη πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 8
νπ

 αηψλα πηζηνπνηεί ηελ χπαξμε θεληξηθήο δηαρεηξηζηηθήο 

εμνπζίαο. Σα κλεκεηαθά έξγα ζην Μαξηζέιιν ηεο ΚΏ πεξηφδνπ είλαη κνλαδηθήο ζεκαζίαο, θαζψο 

απνηεινχλ ην κνλαδηθφ ζχλνιν ζε αζηηθφ βαζηιηθφ θέληξν, φπνπ ζπλππάξρνπλ βαζηιηθέο 

επηγξαθέο καδί κε έξγα γιππηηθήο ζε βαζηιηθνχο ηχπνπο. Βίλαη, επίζεο, ζεκαληηθφ φηη ηφζν ζην 

ιφθν ηνπ Μαξηζέιινπ φζν θαη ζην ιφθν ηνπ Φαηδεακπηνπιιά γίλεηαη κεγάιε ρξήζε πειεθεηήο 

ηνηρνδνκίαο ζηελ αξρατθή αξρηηεθηνληθή, θάηη πνπ ζπκίδεη ηε κεγαιηζηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ηεξνχ. 

 

Μνλαδηθή, επίζεο, ζηελ Πάθν είλαη θαη ε ζρέζε βαζηιηθψλ επηγξαθψλ κε ελ κέξεη θηηζηφ ηάθν. 

Οη δχν βαζηιηθέο επηγξαθέο ηνπ 4
νπ

 αηψλα πνπ βξέζεθαλ ζην κεγάιν ζαιακνεηδή ηάθν κε θηηζηέο 

ηηο πιεπξέο ηνπ δξφκνπ θαη κε πιαθφζηξσην δάπεδν, πηζηνπνηνχλ ηε ζρέζε ηεο κλεκεηαθήο 

ηαθηθήο αξρηηεθηνληθήο κε ηελ άξρνπζα ηάμε ησλ βαζηιείσλ. ε άιιεο ζέζεηο, φπσο ε αιακίλα, 

φπνπ νη δξφκνη ησλ ηάθσλ αλαζθάθεθαλ επηζηεκνληθά, ην ζπκπέξαζκα απηφ ζηεξίδεηαη θαη ζηε 

κεγαινπξέπεηα ησλ ηαθηθψλ δξψκελσλ θαη ησλ πινχζησλ ζπλεπξεκάησλ. 
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Βθηηκψληαο ζε αξηζκνχο ηα ηεθκήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Πάθν, κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη 

γλσζηά ηνπιάρηζηνλ ηξία βαζηιηθά νλφκαηα απφ ηελ πεξίνδν ησλ αζζπξηαθψλ επηγξαθψλ κέρξη 

ηνλ 6
ν
 αηψλα· ηξία έσο πέληε βαζηιηθά νλφκαηα ηνπ 6

νπ
 αηψλα απφ επηγξαθέο ηεο επίρσζεο ζην 

Μαξηζέιιν· ελληά πιήξε ή ζπληνκνγξαθεκέλα νλφκαηα ηνπ 5
νπ

 αηψλα απφ λνκίζκαηα· πέληε 

βαζηιηθά νλφκαηα απφ λνκίζκαηα, επηγξαθέο θαη θηινινγηθέο πεγέο γηα ηνλ 4
ν
 αηψλα. Ώπφ ηνλ 

ηειεπηαίν βαζηιηά, ην Νηθνθιή, ζψδνληαη νθηψ επηγξαθέο πνπ εμέδσζε ν ίδηνο. Ώπφ ην Νηθνθιή 

πξνέξρεηαη θαη νη δχν επηγξαθέο απφ ηελ Ώγία Μνλή, κηα ζέζε ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ βαζηιείνπ, 

22ρικ απφ ην αζηηθφ θέληξν, ζηηο ραιθνθφξεο λνηηνδπηηθέο ππψξεηεο ηνπ Σξνφδνπο. Δ κέξηκλα 

ηνπ Νηθνθιή λα εληζρχζεη ην ηεξφ ηεο Ήξαο ζηελ πεξηνρή απνθαιχπηεη ηε ζηελή ζρέζε ηεο ηεξήο 

ηνπνγξαθίαο κε ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηζρχ ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ. 

 

Παιαηά θαη Νέα Πάθνο 

 

Μηα αιθαβεηηθή επηγξαθή κε ηελ νπνία ηηκάηαη ν Νηθνθιήο (ΠΑ17*), ραξαγκέλε ζε βσκφ πνπ 

αλαηέζεθε ζην ηεξφ, αλαθέξεη φηη ν βαζηιηάο πεξηέβαιε ηελ επξχρνξν πφιε κε ςεινχο πχξγνπο 

(Mitford 1960, 198, 203). Δ αλαθνξά απηή ζεσξήζεθε φηη αθνξνχζε ζηελ επηδηφξζσζε ηνπ 

ηείρνπο ζην Μαξηζέιιν, έξγν πνπ νη αλαζθαθείο ρξνλνιφγεζαλ ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα. Μηα 

εμίζνπ πηζαλή πεξίπησζε είλαη λα αλαθέξεηαη ζηελ νρχξσζε ηεο Νέαο Πάθνπ, ηνπ νηθηζκνχ πνπ 

βξίζθεηαη 16ρικ βνξεηνδπηηθά ηνπ βαζηιηθνχ θέληξνπ, ηεο αξραίαο Πάθνπ (Mitford 1960, 198, 

204· Maier 2007, 30. ΐι. επίζεο Iacovou ππφ δεκνζίεπζε (δ)).  

 

Δ Νέα Πάθνο απνηέιεζε ην αζηηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο απφ ηελ Βιιεληζηηθή πεξίνδν θαη εμήο. Δ 

ίδξπζή ηεο απνδίδεηαη ζην Νηθνθιή, ν νπνίνο θέξεηαη λα κεηαθίλεζε ηελ πξσηεχνπζα ηνπ 

βαζηιείνπ ηνπ ζε κηα πην θαηάιιειε ζέζε γηα ιηκάλη. Ώλ φλησο ε Νέα Πάθνο ηδξχζεθε απφ ην 

Νηθνθιή (ζηελ πεξηνρή πξνυπήξρε νηθηζκφο, βι. Daszewski 1987 θαη Mlynarczyk 1990, άξα 

νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ), ζα απνηέιεζε γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα βαζηιηθφ θέληξν πξηλ απφ ηελ θαηάιπζε ησλ βαζηιείσλ απφ ηνλ Πηνιεκαίν Ώ΄. Ώπφ 

ηελ έλαξμε ηεο πηνιεκατθήο πεξηφδνπ, ε Νέα Πάθνο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ αζηηθνχ θαη 

δηνηθεηηθνχ θέληξνπ ηεο πεξηθέξεηαο. θαζψο θαη ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ ελνπνηεκέλνπ πιένλ 

λεζηνχ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο πεγέο, απφ ην 2
ν
 αηψλα π.Υ., μεθηλά ε δηάθξηζε αλάκεζα 

ζηελ Πάθν (δειαδή ηε Νέα Πάθν) θαη ηελ Παιαηά (δειαδή ηελ Παιαίπαθν) (βι. Mitford 1980, 

1309, ζεκ. 83· Młynarczyk 1990, 23). 
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Δ ζέζε πνπ νλνκάζηεθε Νέα Πάθνο, ίζσο λα ιεηηνπξγνχζε ζαλ έλα δεπηεξεχνλ θέληξν ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ βαζηιείνπ ηεο Πάθνπ (γηα Βπνρή ηνπ Υαιθνχ βι. Mέξνο Πέκπην, Κεθάιαην 3). 

ηα δπηηθά ηεο Γεξνζθήπνπ, ζηε ζέζε Αιώληα ηνπ Πηζθόπνπ, ζε έλα ππφγεην ιαμεπηφ ρψξν 

βξέζεθαλ ραξαγκέλεο ζην βξάρν δχν ζρεδφλ φκνηεο ζπιιαβηθέο επηγξαθέο, πνπ ρξνλνινγνχληαη 

ζην δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 4
νπ

 αηψλα (Masson 1983, αξ. 2-3· Μηραειίδεο 2008, 41). Ώλαθέξεηαη φηη 

έλαο αμησκαηνχρνο (ἀξρόο) νλφκαηη αηξάπαο «αθηέξσζε ηελ πξφζβαζε ζην ζπήιαην ζην ζεφ 

Ώπφιισλα Τιάηε». Ο ίδηνο ἀξρόο θαηαγξάθεηαη ζε κηα καξκάξηλε ζηήιε, πνπ βξέζεθε ζε 

δεχηεξε ρξήζε ζε εθθιεζία ζηελ Σάια (Masson 1988). Ο ἀξρόο απηφο ίζσο λα απνηεινχζε έλα 

δηνηθεηηθφ φξγαλν ηνπ βαζηιείνπ ηεο Πάθνπ. Βίλαη ελδηαθέξνλ φηη ην ηεξφ ηνπ Τιάηε ηεο Πάθνπ 

βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε ζηα λφηηα ηνπ ηάθνπ ηνπ Σίκαξρνπ, ηνπ ηεξέα ηεο Άλαζζαο 

(Nicolaou 1979). Ο Σίκαξρνο απηφο ίζσο λα ηαπηίδεηαη κε ην βαζηιηά Σίκαξρν, ηνλ παηέξα ηνπ 

ηειεπηαίνπ βαζηιηά Νηθνθιή.  

 

Δ κνλαδηθή αζσξηθή ζηήιε απφ ηελ πεξηνρή ηεο Πάθνπ (ζήκεξα ζην Λνχβξν) βξέζεθε ζηε Νέα 

Πάθν (Masson θαη Hermary 1986). Ίζσο λα είρε κεηαθεξζεί θαηά ηελ αξραηφηεηα ή ην 19
ν
 αηψλα 

σο πξντφλ παξάλνκσλ αλαζθαθψλ. Αελ απνθιείεηαη, σζηφζν, λα πξνέξρεηαη απφ έλα κλεκεηαθφ 

θηίξην ηεο πεξηνρήο. Οη δηπιήο φςεσο ιίζηλεο αζσξηθέο ζηήιεο, πνπ θπθινθνξνχλ θπξίσο ζηνλ 6
ν
 

θαη 5
ν
 αηψλα, απνηεινχλ ηελ θππξηαθή εθδνρή ηεο εηθνλνγξαθίαο ηεο ζεάο Ώζψξ. Πάλσ απφ έλα 

ηκήκα ηνπ άλζνπο ηνπ ισηνχ βξίζθεηαη ην θεθάιη ηεο ζεάο, κε πεξίηερλε θφκκσζε, ην νπνίν 

επηζηέθεηαη απφ έλα λαΎζθν. Βμαηηίαο ηνπ φηη βξέζεθαλ ζε πεξηερφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

αλάθηνξα θαη κε θεληξηθέο ιαηξείεο βαζηιείσλ, ζεσξνχληαη κέξνο ηεο βαζηιηθήο εηθνλνγξαθίαο 

ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ. 

 

Σν λέν ιηκάλη ζα απνηέιεζε γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα βαζηιηθφ θέληξν πξηλ απφ ηελ 

θαηάιπζε ησλ βαζηιείσλ απφ ηνλ Πηνιεκαίν Ώ΄. Ώπφ ηελ έλαξμε ηεο πηνιεκατθήο πεξηφδνπ ε 

Νέα Πάθνο έρεη αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ αζηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ θέληξνπ ηεο πεξηθέξεηαο, θαζψο 

θαη ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ ελνπνηεκέλνπ πιένλ λεζηνχ. Δ αιιαγή απηή έρεη σο απνηέιεζκα 

αιιαγή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο Παιαηάο Πάθνπ, πνπ ράλεη ην ραξαθηήξα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

δηνηθεηηθνχ θέληξνπ. Δ κεηαθίλεζε ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ, δειαδή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ επέθεξε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Παιαηπάθνπ, πνπ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε ζηαδηαθή ζπξξίθλσζε ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ θαη ησλ λεθξνηαθείσλ. ια 

ηα κλεκεηαθά νηθνδνκήκαηα εγθαηαιείπνληαη θαη θαηαξξένπλ (Maier 2007, 27). Βμαίξεζε 

απνηειεί ην ηεξφ. Οη επηγξαθέο πνπ αλαηίζεληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο Βιιεληζηηθήο πεξηφδνπ, 

καξηπξνχλ αθελφο φηη ε ιαηξεπφκελε ζεφηεηα νλνκάδεηαη πιένλ Ώθξνδίηε (Karageorghis J. 
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2005, 39) αθεηέξνπ δε φηη θαη ζηελ πηνιεκατθή πεξίνδν παξακέλεη ζεκαληηθφηαην ζξεζθεπηηθφ 

θέληξν, κε εκβέιεηα πιένλ φρη κφλν ζηελ πεξηθέξεηα αιιά ζε νιφθιεξν ην ελνπνηεκέλν λεζί 

(Maier 2007, 32). 

 

2. αλαμίνα 

 

Δ ηξίηε πφιε ζην πξίζκα ηνπ Βζζαξραδφλα είλαη ε Sillua. Με απηφ ην φλνκα πηζηεχεηαη φηη 

δειψλεηαη ε αιακίλα, ε πφιε πνπ δηαδέρζεθε ηελ Έγθσκε ηεο Όζηεξεο Υαιθνθξαηίαο σο ην 

κεγάιν αζηηθφ θαη δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο αλαηνιηθήο αθηήο. Σν φλνκα ηνπ βαζηιηά ηεο Sillua, 

Kisu, δελ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί κε βεβαηφηεηα (Hill 1940, 107· Lipinski 1991, 60). 

 

Δ αιακίλα αλαπηχρζεθε πάλσ ζηελ αθηή σο ιηκάλη. Δ αθηή ηεο αιακίλαο κφιηο είρε αξρίζεη λα 

εξεπλείηαη πξηλ απφ ην 1974. Οη πξψηεο ππνβξχρηεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ζην θπζηθφ θφιπν, πνπ 

βξίζθεηαη λφηηα ηεο ζέζεο ηεο ειιεληζηηθήο θαη ξσκατθήο πφιεο, ζην ζεκείν φπνπ εθβάιιεη ν 

Πεδηαίνο, ππάξρνπλ βπζηζκέλνη δχν δξφκνη θαη πνιινί πειεθεηνί ιίζνη πνπ ζρεκαηίδνπλ επζείεο 

γξακκέο (Flemming 1974). Πηζαλφλ ζην ζεκείν απηφ λα βξίζθεηαη ην ιηκάλη ηεο αιακίλαο. 

 

Οη βαζηιείο ηεο Σαιακίλαο: ηα αξραηόηεξα ηεθκήξηα 

 

Ώπφ ηνπο βαζηιείο ηεο αιακίλαο δελ ζψδεηαη θακηά επηγξαθηθή καξηπξία. Πηζαλή εμαίξεζε 

απνηειεί κηα απνζπαζκαηηθή επηγξαθή (Α1) πνπ δηαζψδεη ηκήκα ηνπ νλφκαηνο Βπαγφξαο θαη 

πνπ ζα ζπδεηεζεί πην θάησ. Ολφκαηα βαζηιέσλ ηεο αιακίλαο κάο παξαδφζεθαλ κέζα απφ ηηο 

ζχληνκεο επηγξαθέο ζηα λνκίζκαηα. Δ καξηπξία, φκσο, ησλ λνκηζκάησλ μεθηλά κφιηο ζηα κέζα 

ηνπ 6
νπ

 αηψλα, επνκέλσο ην καθξχ δηάζηεκα απφ ηηο αζζπξηαθέο επηγξαθέο κέρξη ηνλ Βπέιζνληα, 

ην βαζηιηά ηεο αιακίλαο ζηνλ νπνίν απνδίδεηαη ε θνπή ησλ πξψησλ θππξηαθψλ λνκηζκάησλ, 

παξακέλεη θελφ. Γηα ην ίδην δηάζηεκα, φπσο είδακε πην πάλσ, ε Πάθνο δηαζέηεη κέρξη θαη 

ηέζζεξεηο βαζηιηθέο επηγξαθέο. 

 

Δ αξραηνινγηθή καξηπξία δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πφιε θαη ην βαζίιεην απφ ηνλ 8
ν
 αηψλα. 

πσο θάλεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε ζέζε μεθηλά ζαλ νξγαλσκέλνο νηθηζκφο απφ ηελ 

αξρή ηεο ΚΓ πεξηφδνπ (Yon 1999). Ο νηθηζκφο ηεο επνρήο ηνπ βαζηιείνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ 

αθηή θαη ζηελ ππνηηζέκελε ζέζε ηνπ ιηκαληνχ, ελψ ηα λεθξνηαθείν εθηείλνληαη πξνο ηα δπηηθά. 

Μεηαμχ ηεο Έγθσκεο (ηεο παιαηάο αιακίλαο) θαη ηεο λέαο πφιεο αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ χζηεξν 
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8
ν
 αηψλα ε «βαζηιηθή λεθξφπνιε», ην λεθξνηαθείν ησλ θηηζηψλ ηάθσλ ηεο ΚΏ πεξηφδνπ (Δηθ. 

46). 

 

Δ βαζηιηθή λεθξφπνιε απνηειείηαη απφ δέθα γλσζηνχο θαη εξεπλεκέλνπο θηηζηνχο ζαιακνεηδείο 

ηάθνπο. χκθσλα κε ηνλ Καξαγηψξγε, ν νπνίνο αλέζθαςε ηνπο ηάθνπο εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο 

Ώξραηνηήησλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο θαη γηα άιινπο θηηζηνχο ηάθνπο ζηελ πεξηνρή, πνπ δελ 

πξφιαβαλ λα εξεπλεζνχλ (Karageorghis 1973α, 1). Οη ζάιακνη φισλ ησλ ηάθσλ βξέζεθαλ 

ζπιεκέλνη θαη ε αλαζθαθή ζπλήζσο πεξηνξίζηεθε ζηνπο δξφκνπο. Οη δξφκνη, θαη απηνί θηηζηνί 

κε κεγάινπο πειεθεηνχο ιίζνπο, ήηαλ ζπρλά θαξδείο γηα λα δηαδξακαηίδνληαη εθεί ηα νκεξηθά 

ηαθηθά δξψκελα, επηπιένλ κάξηπξεο ηεο ζεκαζίαο ησλ θαηφρσλ ησλ ηάθσλ (Karageorghis 

2002β). Δ χπαξμε αιφγσλ κε πινχζηα εμάξηπζε θαη αξκάησλ κέζα ζην δξφκν ζε πνιινχο απφ 

απηνχο, πνπ απνηεινχλ ζχκβνια εμνπζίαο ζηνπο πνιηηηζκνχο ηεο Ώλαηνιήο (Petit 1996, 104-54), 

δειψλεη φηη νη λεθξνί αλήθαλ ζηελ ηάμε ησλ αξηζηνθξαηψλ ηεο πφιεο. 

 

Ο θάζε έλαο απφ ηνπο θηηζηνχο ηάθνπο παξνπζηάδεη κηα κνλαδηθή εηθφλα αξρηηεθηνληθήο θαη 

επξεκάησλ. Ο πην πινχζηα θηεξηζκέλνο ήηαλ ν Σάθνο 79. Δ ππξά ζην έδαθνο πάλσ απφ ηνλ ηάθν 

έδεημε φηη ε απνηέθξσζε ηνπ λεθξνχ ηεο πξψηεο ηαθήο, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ αξρή ηεο ΚΏ 

πεξηφδνπ (δειαδή ζηα ηέιε ηνπ 8
νπ

 αηψλα), έγηλε επί ηφπνπ. Βθηφο απφ ηα ράιθηλα εμαξηήκαηα 

ησλ αιφγσλ θαη ησλ αξκάησλ, βξέζεθαλ έλαο κεγάινο ράιθηλνο ιέβεηαο κε πξνηνκέο ζεηξήλσλ 

θαη γξππψλ θαη έλαο δεχηεξνο κε θεθάιηα ηαχξσλ θαη αζσξηθή πξνηνκή, νβεινί θαη δεχγνο 

θξαηεπηψλ, αιιά θαη μχιηλα έπηπια (ζξφλνη θαη θξεβάηη) κε δηαθφζκεζε απφ ειεθαληφδνλην 

(Karageorghis 1973α, 4-122). ηα επξήκαηα ηνπ Σάθνπ 2, ηνπ νπνίνπ νη ηαθέο ρξνλνινγνχληαη 

ζηελ αξρή ηεο ΚΏ πεξηφδνπ, ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα δηαθνζκεκέλν αξγπξφ θχπειιν, φπσο απηά 

πνπ έθεξαλ επηγξαθέο κε νλφκαηα βαζηιέσλ απφ ην ζεζαπξφ ηνπ Κνπξίνπ (Gjerstad 1946α). Ο 

Σάθνο 3, πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο λεθξφπνιεο θαιππηφηαλ κε ηχκβν (Karageorghis 1967α, 

25-53). Έλαο ακθνξέαο πνπ ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ζην 600 π.Υ., έθεξε ηελ επηγξαθή ἐιαίFσ, 

πνπ δειψλεη ην πεξηερφκελν ηνπ αγγείνπ (Masson ζην Karageorghis 1967α, 132-3). Ο 

πζηεξφηεξνο απφ ηνπο θηηζηνχο ηάθνπο (ηέινο ηεο ΚΏ - αξρή ηεο ΚΚ πεξηφδνπ), ν Σάθνο 80 είλαη 

ν κνλαδηθφο ρσξίο θαξδχ δξφκν, ν ζάιακφο ηνπ, φκσο, θέξεη επηδσγξαθηζκέλα ηνηρψκαηα 

(Karageorghis 1973α, 123-7). 

 

Δ κλεκεηαθφηεηα θαη ν πινχηνο ησλ ηαθψλ ηνλίδνληαη πεξηζζφηεξν φηαλ ζπγθξηζνχλ κε ηηο ηαθέο 

ηνπ λεθξνηαθείνπ ζηε ζέζε Κειιάξθα, πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ηεο βαζηιηθήο λεθξφπνιεο θαη ηεο 

πφιεο (Karageorghis 1970). Δ αλαζθαθή πεξίπνπ εθαηφ ιαμεπηψλ ζαιακνεηδψλ ηάθσλ ηεο ΚΏ 
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θαη ΚΚ πεξηφδνπ, πνπ βξίζθνληαλ ππθλά ηνπνζεηεκέλνη θαη θησρά θηεξηζκέλνη, έδεημε φηη απηνί 

πξννξίδνληαλ γηα αλζξψπνπο πνπ δελ αλήθαλ ζηελ αξηζηνθξαηία ηνπ βαζηιείνπ ηεο αιακίλαο. 

 

Κνξνπιαζηηθή: ηα εξγαζηήξηα ηεο Σαιακίλαο 

 

Δ παξαγσγή πήιηλσλ εηδσιίσλ είλαη κηα ηέρλε κε καθξά παξάδνζε ζηελ θππξηαθή ηζηνξία (βι. 

Vandenabeele θαη Laffineur επηκ. 1991). Χζηφζν νη πξψηεο κεγάιεο, κλεκεηαθέο πήιηλεο κνξθέο 

εκθαλίδνληαη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 7
νπ

 αηψλα (Hermary 1991· Karageorghis 1993β, 6). Σν 

κεγαιχηεξν ζχλνιν έξγσλ θνξνπιαζηηθήο ηεο ΚΏ πεξηφδνπ βξέζεθε ζε έλα ηεξφ ζηελ Ώγία 

Βηξήλε, ζηελ αθηή βφξεηα ηεο Μφξθνπ, ην νπνίν αλέζθαςε ε ζνπεδηθή απνζηνιή. ΐαζηζκέλνο 

θπξίσο ζε απηφ ην ζχλνιν, ν Gjerstad θαηέηαμε ηελ θνξνπιαζηηθή παξαγσγή ηεο ΚΏ πεξηφδνπ κε 

βάζε ηελ ηερλνηξνπία, ζε Proto-Cypriot θαη Neo-Cypriot ζηπι (Gjerstad 1948, 92-112). Βθηφο 

απφ ηελ Ώγία Βηξήλε, κεγάινπ κεγέζνπο πήιηλα αγάικαηα έρνπλ βξεζεί ζε ζέζεηο ζε νιφθιεξν ην 

λεζί, απφ ην Καδάθαλη θαη ην Παηξίθη ζηα βφξεηα θαη αλαηνιηθά κέρξη ηελ Πέγεηα θαη ησλ Πσκφ 

ζηα λφηηα θαη δπηηθά (Karageorghis 1993β).  

 

Οη αλαζθαθέο ηεο βξεηαληθήο απνζηνιήο ηνπ 1890 ζηε ζέζε Τνύκπα, ζηα λφηηα ηεο αιακίλαο, 

έθεξαλ ζην θσο έλα κεγάιν αξηζκφ εηδσιίσλ θαη ζξαπζκάησλ απφ πήιηλα αγάικαηα, ηα νπνία 

ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα κε κήηξα. Δ δεκνζίεπζε ησλ ΐξεηαλψλ είλαη πεξηιεπηηθή θαη ηα 

επξήκαηα έρνπλ δηακνηξαζηεί ζε κνπζεία ηεο ΐξεηαλίαο (ζην ΐξεηαληθφ, ηνπ Cambridge θαη ηεο 

Ομθφξδεο). Γλσξίδνπκε, σζηφζν, φηη πξφθεηηαη θπξίσο γηα αλδξηθέο κνξθέο, νξηζκέλεο 

θνινζζηαίνπ κεγέζνπο (θάπνηεο θαίλεηαη φηη μεπεξλνχζαλ ηα 4κ., βι. Hermary 1991, 143· 

Karageorghis 1993β, 31). Ώλάκεζά ηνπο βξίζθνληαη θαη κνξθέο κε ζψξαθα, κε πινχζηα γξαπηή 

δηαθφζκεζε (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ Yon 2005, δηαθνζκεκέλν είλαη ην χθαζκα 

πάλσ απφ ην ζψξαθα). Παξφκνηα έξγα έρνπλ βξεζεί κφλν ζην Καδάθαλη. Σα έξγα απηά, πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 7
ν
 θαη ζηνλ 6

ν
 αηψλα, δείρλνπλ ηε πςειφ επίπεδν ησλ εξγαζηεξίσλ 

θνξνπιαζηηθήο ηεο αιακίλαο ζε κηα πξψηκε πεξίνδν. 

 

Βληφο ηεο πφιεο, ζηελ πεξηνρή ηνπ ηείρνπο θαη ηνπ ηεξνχ ηεο ΚΓ πεξηφδνπ, βξέζεθαλ κφλν δχν 

ζχλνια κηθξνχ κεγέζνπο έξγσλ θνξνπιαζηηθήο. Σν πξψην πεξηιάκβαλε ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο 

ρεηξνπνίεηα δσφκνξθα εηδψιηα θαη θέληαπξνπο (Monloup 1984), ελψ ην δεχηεξν ζχλνιν 

πεξηιάκβαλε εηδψιηα ζηνλ ηχπν ηεο φξζηαο ληπκέλεο γπλαηθείαο κνξθήο, πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ 

ην ηέινο ηεο ΚΏ πεξηφδνπ κέρξη ηελ αξρή ηεο Βιιεληζηηθήο πεξηφδνπ (Monloup 1994). 
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Δ επαλεμέηαζε ησλ έξγσλ θνξνπιαζηηθήο ηεο ΚΏ πεξηφδνπ απφ ηε Fourrier, νδήγεζε ζε 

ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο, πνπ δηνξζψλνπλ ηελ θαηάηαμε ηνπ Gjerstad θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο δηάδνζεο ησλ έξγσλ ησλ δηαθφξσλ εξγαζηεξίσλ ζε νιφθιεξν ην λεζί θαη εθηφο 

(Fourrier 2007). Δ Fourrier πξφηεηλε φηη ε ηερλνηξνπία “Neo-cypriot” δελ αθνινπζεί ρξνλνινγηθά 

ηελ ηερλνηξνπία “Proto-cypriot”, αιιά φηη πξφθεηηαη γηα ζχγρξνλεο ηερλνηξνπίεο δηαθνξεηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ ηεο ΚΏ πεξηφδνπ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνέθπςε απφ ηε δηαπίζησζή ηεο φηη ηα 

πήιηλα αγάικαηα θαηαζθεπαζκέλα κε κήηξα, ηεο ηερλνηξνπίαο πνπ ν Gjerstad νλφκαζε “Neo-

cypriot”, παξάγνληαη ζηα εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα θνξνπιαζηηθήο ηεο αιακίλαο πξηλ απφ ηα 

ηέιε ηνπ 7
νπ

 αηψλα. Σα έξγα πνπ αλήθνπλ ζηελ ηερλνηξνπία “Proto-cypriot”, θαη πνπ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα ζην ρέξη, ρσξίο ηε ρξήζε κήηξαο, αλήθνπλ ζχκθσλα πάληα κε ηε Fourrier, ζηα 

εξγαζηήξηα θνξνπιαζηηθήο ησλ φισλ. Έξγα πνπ αλήθνπλ ζηελ ηερλνηξνπία “Proto-cypriot” 

βξέζεθαλ κφλν ζην ηεξφ ζηελ Ώγία Βηξήλε. 

 

Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 7
νπ

 αηψλα, δηαθηλνχληαλ ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην έξγα θνξνπιαζηηθήο, 

πνπ έθεξαλ έληνλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θππξηαθήο παξαγσγήο αιιά θαη ηεο αηγαηαθήο θαη 

αηγππηηαθήο ηέρλεο. Πήιηλα αγάικαηα κεζαίνπ κεγέζνπο θαη κηθξφηεξα εηδψιηα, βξέζεθαλ ζε 

κεγάινπο αξηζκνχο ζε ηεξά ζηε άκν, ζηελ Κλίδν, ζηε Ρφδν, ζηε Ναχθξαηε, ζηε ηδψλα θαη 

αιινχ. Καηά ηνλ 6
ν
 αηψλα ζπλνδεχνληαη απφ ιίζηλα αγαικάηηα ζε ηχπνπο θαη ηερλνηξνπία θαη 

πάιη κεηθηή, κε εληνλφηεξα, φκσο, ηα θππξηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Δ θπθινθνξία ηνπο θαίλεηαη λα 

ζηακαηά γχξσ ζηα κέζα ηνπ 6
νπ

 αηψλα. 

 

O Schmidt πνπ δεκνζίεπζε ην πιηθφ απφ ηε άκν, είρε πξνηείλεη φηη ηα έξγα, νη κήηξεο θαη 

γεληθφηεξα νη επηξξνέο απηψλ ησλ έξγσλ πξνέξρνληαη απφ ην Άξζνο, κηα ζέζε ηεξνχ ζηελ 

αλαηνιηθή Μεζανξία, φπνπ βξέζεθαλ πήιηλα εηδψιηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο 

κε ηα εηδψιηα απφ ηε άκν (Schmidt 1968). Ο Hermary (1991) ππνζηήξημε φηη ηα εξγαζηήξηα πνπ 

πξνκήζεπαλ ηα ηεξά ηνπ Άξζνπο πξέπεη λα βξίζθνληαλ ζηε αιακίλα θαη ε Fourrier ζπκθψλεζε 

φηη ε ηερλνηξνπία ησλ πήιηλσλ έξγσλ ηνπ Άξζνπο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ηερλνηξνπία ηεο 

αιακίλαο, ηνπ πνιηηεηαθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ θέληξνπ ηεο πεξηθέξεηαο. Οη πήιηλεο κνξθέο, πνπ 

παξάγνληαη απφ κήηξα θαη είλαη θελέο εζσηεξηθά απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθή παξαγσγή ησλ 

εξγαζηεξίσλ ηεο αιακίλαο (Fourrier 2007, 27). Έλα πξφζθαην πξφγξακκα εμέηαζε ηελ 

πξνέιεπζε ησλ έξγσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο απφ ηε άκν θαη ηε Ρφδν κε ρεκηθέο αλαιχζεηο, 

επηβεβαηψλνληαο φηη πνιιά απφ απηά θαηαζθεπάζηεθαλ ζηα λεζηά απηά. Οη αλαιχζεηο, 

επηβεβαίσζαλ επίζεο φηη νξηζκέλα έξγα, αθφκα θαη κεγάινπ κεγέζνπο, πνπ ζα απνηέιεζαλ ηα 

πξφηππα γηα κηθξφηεξα, εηζήρζεζαλ απφ ηελ Κχπξν (Karageorghis et al. 2009). 
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Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε αιακίλα βξίζθεηαη ζηελ πξσηνπνξία ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο δηάδνζεο 

ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ ησλ κεγάινπ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο αγαικάησλ ζε πειφ 

(Hermary 1991, 146). Βίλαη, επίζεο, ζεκαληηθφ φηη ήδε πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 7
νπ

 αηψλα 

εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ώζεαίλνπ νη πξψηεο κεγάιεο κνξθέο ζε αζβεζηφιηζν, πνπ 

κηκνχληαη ηα πήιηλα αγάικαηα (Hermary 1991, 146). Ώπφ ηα αξραηφηεξα δείγκαηα είλαη έλα 

θνινζζηαίν θεθάιη πνπ πξνέξρεηαη απφ ην πην πινχζην ζε γιππηά αλαζήκαηα ηεξφ ηεο Κχπξνπ, ην 

νπνίν αλέζθαςε ν Cesnola, ζηελ Ώζεαίλνπ-Άγηνο Φώηηνο. Βίλαη ζεκαληηθφ λα εμαθξηβσζεί ε 

ζρέζε ηεο αιακίλαο κε ην ηεξφ απηφ. Δ εμέηαζε ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ΤΚΥ έδεημε φηη είλαη πην 

πηζαλφ ε Ώζεαίλνπ λα αλήθε ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Έγθσκεο παξά ζε νπνηαδήπνηε άιιε πνιηηεία. 

Πηζηεχσ φηη θαη ζηελ Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ε πεξηνρή ηεο Ώζεαίλνπ αλήθε δηνηθεηηθά ζην βαζίιεην 

ηεο αλαηνιηθήο αθηήο, δειαδή ζηε αιακίλα, σζηφζν ην ζέκα απηφ ζα ζπδεηεζεί εθηελέζηεξα ζε 

επφκελν θεθάιαην. 

 

Βίλαη, επίζεο, πηζαλφλ λα ζρεηίδνληαη κε ηε αιακίλα θαη ηα αζβεζηνιηζηθά αλαζεκαηηθά 

αγαικάηηα κηθξνχ κεγέζνπο πνπ βξέζεθαλ ζε ηεξά ηνπ Ώηγαίνπ (π.ρ. Ρφδν, άκν, Υαιθήδα), ζηελ 

αθηή ηεο Μηθξάο Ώζίαο (π.ρ. κχξλε, Έθεζν, Κλίδν), ζε ηεξά ηεο θνηληθηθήο αθηήο (Ώκξίη, 

ηδψλα) θαη ζε ζέζεηο ηεο βφξεηαο Ώηγχπηνπ (Ναχθξαηε, αΎο). ηελ Κχπξν αζβεζηνιηζηθά 

εηδψιηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο βξέζεθαλ ιίγα κφλν ζηε αιακίλα θαη ζην Άξζνο (Hermary 

1998α, 269). Χζηφζν, έλα κφλν ζχλνιν ιίζηλσλ γιππηψλ βξέζεθε ζηελ πφιε ηεο αιακίλαο (ζε 

βφζξν θνληά ζην κνλαζηήξη ηνπ Ώπνζηφινπ ΐαξλάβα, Yon 1974), ην νπνίν πεξηιάκβαλε ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά γπλαηθείεο κνξθέο. 

 

Ο Δπέιζσλ 

 

Ο πξψηνο βαζηιηάο ηεο αιακίλαο ηνπ νπνίνπ γλσξίδνπκε ην φλνκα είλαη ν Βπέιζσλ. Ο Βπέιζσλ 

είλαη ν πξψηνο Κχπξηνο βαζηιηάο πνπ έθνςε λφκηζκα, γχξσ ζηα κέζα ηνπ 6
νπ

 αηψλα, δειαδή ζε 

κηα πνιχ πξψηκε πεξίνδν ηεο λνκηζκαηνθνπίαο γεληθφηεξα ζηε Μεζφγεην. Βίλαη, επίζεο, ν έλαο 

απφ ηνπο δχν Κχπξηνπο βαζηιείο ηνπο νπνίνπο κλεκνλεχεη ν Δξφδνηνο (4.162.2-5) πξηλ απφ ηελ 

«θππξηαθή επαλάζηαζε» - ν άιινο είλαη ν Φηιφθππξνο ησλ φισλ. Ο ηζηνξηθφο αλαθέξεη φηη «ηῆο 

δε αιακῖλνο ηνῦηνλ ηφλ ρξφλνλ ἐπεθξάηεε Βὐέιζσλ, ὃο ηφ ἐλ Αειθνῖζη ζπκηεηήξηνλ, ἐφλ 

ἀμηνζέεηνλ, ἀλέζεθε, ηφ ἐλ ηῷ Κνξηλζίσλ ζεζαπξῷ θεῖηαη». Πεξηζζφηεξν απφ έλαλ αηψλα 

λσξίηεξα, έλαο άιινο Κχπξηνο (βαζηιηάο;), ν Βξκαίνο, είρε αθηεξψζεη θαη πάιη ζηνπο Αειθνχο 

έλαλ ηξίπνδα (Rolley θαη Masson 1971). ην ίδην απφζπαζκα ν ηζηνξηθφο παξαζέηεη θαη ην 

πεξηζηαηηθφ κε ηε Φεξεηίκε ηεο Κπξήλεο, πνπ είρε πξνζθχγεη ζηνλ Βπέιζνληα, δεηψληαο ηε 
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βνήζεηά ηνπ, γηα λα πάξεη μαλά καδί κε ην γην ηεο Ώξθεζίιαν ηελ εμνπζία ζηελ Κπξήλε, 

επηβεβαηψλνληαο φηη ζηελ επνρή ηνπ ν Βπέιζσλ ήηαλ κηα πξνζσπηθφηεηα κε «δηεζλή» απήρεζε.  

 

Σα πξψηα λνκίζκαηα ηεο αιακίλαο, ζίγινη θαη κηθξφηεξεο ππνδηαηξέζεηο, έρνπλ ζηνλ 

εκπξνζζφηππν θξηάξη. Ο νπηζζφηππνο είλαη ιείνο (Hill 1904, lxxxv). Ννκίζκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ 

βξέζεθαλ ζην ζεζαπξφ ηεο Ras Shamra (IGCH 1478, ρξνλνινγία θαηάρσζεο 525/520), νπφηε 

έρνπλ σο terminus ante quem ην 525 π.Υ. Οη κηθξφηεξεο ππνδηαηξέζεηο θέξνπλ ζηνλ 

εκπξνζζφηππν θεθάιη θξηαξνχ ελψ εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ιείν νπηζζφηππν (Hill 1904, lxxxv). 

Έλαο λφκηζκα απηήο ηεο νκάδαο, θέξεη ην ζχκβνιν ηεο θππξνζπιιαβηθήο πνπ δειψλεη ην 

ειιεληθφ γξάκκα Β. Βξκελεχεηαη σο ην αξρηθφ ηνπ Βπέιζνληα (Hill 1904, lxxxv). Ώπφ ηα 

αξραηφηεξα δείγκαηα θππξηαθψλ λνκηζκάησλ κε επηγξαθή είλαη ν ζίγινο ζηνπο ίδηνπο ηχπνπο κε 

πιήξεο, πιένλ, ην φλνκα Δπειεζνηνζε (ζηε γεληθή) (Hill 1904, lxxxvi. ΐι. επίζεο Masson 1983, 

318-19). 

 

ην ζεζαπξφ ηεο Λάξλαθαο (ρξνλνινγία θαηάρσζεο ιίγν κεηά ην 480 π.Υ.) ζπκπεξηιακβάλνληαη 

53 αξγπξνί ζίγινη απφ ηε αιακίλα, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο αλήθνπλ ζηνλ ηχπν κε 

θξηάξη θαη ιείν νπηζζφηππν, ζηνπο νπνίνπο δηαθξίλεηαη θαζαξά ε επηγξαθή Δπειεζσλ ζην 

θππξηαθφ ζπιιαβάξην (Destrooper-Georghiades 1984, 154-56).  

 

Πηζαλφλ ζχγρξνλε ή ιίγν κεηαγελέζηεξε είλαη ε νκάδα ησλ λνκηζκάησλ κε θξηάξη ζηνλ 

εκπξνζζφηππν θαη κε ankh ζηελ πίζσ φςε. ε απηά (θπξίσο ζηηο κεγάιεο ππνδηαηξέζεηο) 

ζπλαληάηαη ε επηγξαθή Δπειεζσλ θαη ζπρλφηεξα Δπειεζνηνζε. ε νξηζκέλα απφ απηά, κέζα ζηνλ 

θχθιν ηνπ ankh βξίζθεηαη ην ζπιιαβηθφ ζεκείν θπ. ε άιια, ζηελ πίζσ φςε ζπλαληψληαη άιια 

ζεκεία ηεο θππξνζπιιαβηθήο, πνπ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ σο θν-ξπ ή πν-ξπ θαη θε ή θη. Οη 

νκάδεο απηέο ρξνλνινγνχληαη ζην ηέινο ηνπ 6
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ. (Hill 1904, 

lxxxvi-lxxxvii). ε νξηζκέλνπο ζίγινπο απηνχ ηνπ ηχπνπ, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζην πξψην κηζφ 

ηνπ 5
νπ

 αηψλα, ην φλνκα Βπέιζσλ αλαγξάθεηαη ζπληνκνγξαθεκέλν (Δπ) θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ 

ηίηιν Βαζη(ιεπο) (Hill 1904, lxxxviii). Οξηζκέλεο απφ ηηο θνπέο πνπ θέξνπλ ην φλνκα ηνπ 

Βπέιζνληα είλαη κεηαζαλάηηεο θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην φλνκα ηνπ 

Βπέιζνληα ζπλερίδεη λα εκθαλίδεηαη ζηηο θνπέο ηεο αιακίλαο κέρξη θαη κεηά ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 

αηψλα (Hermary 2006, 114) (Δηθ. 47.1). 

 

Δ επηινγή ησλ ζπκβφισλ ηεο λνκηζκαηνθνπίαο ηνπ Βπέιζνληα είλαη δχζθνιν λα εξκελεπζεί. Σν 

ankh είλαη έλα θαηεμνρήλ αηγππηηαθφ ζχκβνιν, είλαη, φκσο εκθαλέο φηη ζηα λνκίζκαηα ηεο 
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αιακίλαο παξηζηάλεηαη ζε κηα θαζαξά θππξηαθή εθδνρή ηνπ (Stieglitz 1985, 274). Σν θξηάξη 

ζπλδέεηαη κε ηελ εηθνλνγξαθία κηαο ζεφηεηαο πνπ ιαηξεπφηαλ ζηα ηεξά ηεο Μεζανξίαο ζηελ ΚΏ 

θαη ΚΚ πεξίνδν θαη πνπ παξηζηάλεηαη ζε αζβεζηφιηζν ζηνλ ηχπν ηνπ Αηφο-Άκκσλνο. Δ κνξθή 

απηή παξηζηάλεηαη είηε κε θεθάιη είηε κε θέξαηα θξηαξηνχ, ζπλνδεπφκελνο ζπρλά απφ ηα ίδηα ηα 

δψα (Counts 2004). Δ εκθάληζε ηνπ θξηαξηνχ ζηα αξραηφηεξα λνκίζκαηα ηεο αιακίλαο, ηελ ίδηα 

πεξίνδν πνπ ε Μεζανξία κέρξη ηελ Σακαζζφ θαηαθιχδεηαη απφ ηα εηδψιηα κε ηε κνξθή ηνπ Αηφο-

Άκκσλα δελ κπνξεί λα είλαη ηπραία. Παξάιιεια, ε επηινγή ελφο αηγππηηαθνχ ζπκβφινπ ζπκίδεη 

ηηο έληνλεο αηγππηηαθέο επηδξάζεηο ζηηο αλδξηθέο αζβεζηνιηζηθέο κνξθέο, ζπλήζσο κεγάινπ 

κεγέζνπο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα δηάδνζε, απφ ηελ Σακαζζφ κέρξη ηε αιακίλα (Faegersten 2003. ΐι. 

θαη ζηε ζπλέρεηα, Κεθάιαην 3.7). Δ δπλαηή θνηλή πνιηηηζκηθή θαη ιαηξεπηηθή παξάδνζε πνπ 

ζπλδέεη ηελ αλαηνιηθή Μεζανξία ζα κπνξνχζε λα είλαη ην απνηέιεζκα (αιιά θαη ην έξεηζκα) 

κηαο θνηλήο πνιηηεηαθήο ηαπηφηεηαο.  

 

Ο Ολήζηινο θαη ε «θππξηαθή επαλάζηαζε» 

 

Ο Δξφδνηνο είλαη ε κνλαδηθή πεγή γηα ηνπο άκεζνπο δηαδφρνπο ηνπ Βπέιζνληα: «Ἦλ λήζηινο 

Γφξγνπ κελ ηνῦ αιακηλίσλ βαζηιένο ἀδειθεφο λεψηεξνο, Υέξζηνο δε ηνῦ ηξψκνπ ηνῦ 

Βὐέιζνληνο παῖο» (5.104.1). χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ, ν Ολήζηινο πξνζπάζεζε λα πείζεη ηνλ 

αδεξθφ ηνπ Γφξγν λα επαλαζηαηήζεη ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ ηελ πεξίνδν πνπ μέζπαζε ε Εσληθή 

επαλάζηαζε. Ο Γφξγνο δελ επείζεην, έηζη ν Ολήζηινο άξπαμε ηελ εμνπζία, κε απνηέιεζκα ν 

Γφξγνο λα θαηαθχγεη ζηνπο Πέξζεο. Ο Ολήζηινο έπεηζε «πάληαο Κππξίνπο ζπλαπίζηαζζαη… 

Ἀκαζνπζίνπο δε νὐ βνπινκέλνπο νἱ πείζεζζαη ἐπνιηφξθεη πξνζθαηήκελνο» (Δξφδνηνο, 5.103.1-

5.105.1). Βλψ ν Ολήζηινο πνιηνξθνχζε ηελ Ώκαζνχληα, έκαζε φηη έθηαλε ζηελ Κχπξν πεξζηθφο 

ζηξαηφο θαη ζηφινο κε επηθεθαιήο ηνλ Ώξηχβην. 

 

κσο, ζηφινο απφ ηελ Εσλία είρε μεθηλήζεη κε πξννξηζκφ ηελ Κχπξν γηα λα εληζρχζεη ηνλ 

Ολήζηιν. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ειιεληθά πινία έπιεαλ 400 κίιηα αλαηνιηθά απφ ηε βάζε ηνπο. 

Ώπηφ πξνθαλψο δελ ζα γηλφηαλ εθηφο θη αλ ππήξρε ε απφιπηε πεπνίζεζε φηη ζηελ Κχπξν ζα 

έβξηζθαλ κηα αμηφκαρε δχλακε θαηά ησλ Πεξζψλ. ηφρνο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα ειιεληθφ 

κέησπν απέλαληη απφ ηνπο Πέξζεο, πνπ ζα μεθηλνχζε απφ ην ΐπδάληην γηα λα θαηαιήμεη ζηελ 

Κχπξν (Christodoulou 2006, 19). Δ ζχγθξνπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεδηάδα θαη ζηε 

ζάιαζζα ηεο αιακίλαο. Ώπέλαληη απφ ηα θνηληθηθά πινία παξαηάρζεθε ν ειιεληθφο ζηφινο, ελψ 

ζηε ζηεξηά νη αιακίληνη θαη νη ζχκκαρνί ηνπο ζα αληηκεηψπηδαλ ηνλ πεξζηθφ ζηξαηφ. Βλψ, φκσο, 

ζηε λαπκαρία ζηε ζάιαζζα νη Ίσλεο λίθεζαλ ηνπο Φνίληθεο θαη ελψ ε κάρε ζηε μεξά έβαηλε ππέξ 
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ηνπ Ολήζηινπ, πνπ είρε κάιηζηα ζθνηψζεη ηνλ Ώξηχβην, ν βαζηιηάο ηνπ Κνπξίνπ ηεζήλσξ 

ιηπνηάθηεζε πξνο ηνπο Πέξζεο. Σνλ αθνινχζεζαλ νη Κνπξηείο θαη ηά Σαιακηλίσλ πνιεκηζηήξηα 

ἅξκαηα. Μεηά απφ απηή ηελ εμέιημε, ζθνηψζεθαλ ν Ολήζηινο θαη ν ηειεπηαίνο ηνπ πηζηφο 

ζχκκαρνο, ν Ώξηζηφθππξνο ν βαζηιηάο ησλ φισλ (Δξφδνηνο, 5.108.1-5.113.2). 

 

Δ ζπκκεηνρή ησλ θππξηαθψλ πφιεσλ πιελ ηεο Ώκαζνχληαο ζηελ επαλάζηαζε ησλ Εψλσλ 

ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ, ζα ζεκαηνδνηήζεη κηα λέα επνρή ζηηο ζρέζεηο ηεο Κχπξνπ θαη εηδηθφηεξα 

ηεο αιακίλαο, κε ηνλ ειιεληθφ θφζκν. πνηνη θη αλ ήηαλ νη ιφγνη πνπ ψζεζαλ ηνλ Ολήζηιν ζηελ 

απνζηαζία ελαληίνλ ηνπ αδεξθνχ ηνπ θαη ζην μεθίλεκα ελφο παγθχπξηνπ πνιέκνπ θαηά ησλ 

Πεξζψλ, ε απήρεζε ηεο πξάμεο απηήο ζα παξνπζηαζηεί απφ ηε αιακίλα θαη ζα εθιεθζεί απφ 

ηνπ Έιιελεο ηνπ Ώηγαίνπ σο πξνεξρφκελε απφ έλα θνκκάηη ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. Αελ είλαη 

ηπραίν φηη, ακέζσο κεηά ηελ απνηπρία ηεο «θππξηαθήο επαλάζηαζεο» εκθαλίδνληαη νη πξψηεο 

αλαθνξέο ζηνπο δεζκνχο ηεο αιακίλαο κε ηνλ ειιεληθφ θφζκν ζηελ ειιεληθή πνίεζε. Ο 

Πίλδαξνο ζηνπο Νεκενλίθεο ηνπ (IV, 44-48) αλαθέξεη ηνλ Σεχθξν, πνπ άξρεη ζηελ Κχπξν, καθξηά 

απφ ηελ παηξίδα ηνπ. ηνπο Πέξζεο ηνπ Ώηζρχινπ (891-896), έξγν πνπ δηδάρηεθε ην 472, ν 

Ααξείνο αλαθέξεη ηελ Πάθν, ηνπο φινπο θαη ηε αιακίλα θαη ζπκπιεξψλεη φηη ε κεηξφπνιε ηεο 

ηειεπηαίαο ππήξμε ε αηηία ησλ ζπκθνξψλ ηνπ. Δ κπζηθή γελεαινγία ησλ αιακηλίσλ βαζηιέσλ ζα 

απνηειέζεη ην κέζν γηα ηε ζθπξειάηεζε αθφκα πην ηζρπξψλ δεζκψλ κε ηελ Ώζήλα ζηνλ 5
ν
 θαη 

ηνλ Ώιέμαλδξν θαη ηνπο Μαθεδφλεο ηνπ ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα.  

 

Οη βαζηιείο ηεο Σαιακίλαο ζηνλ 5
ν
 αηώλα 

 

Έλα λέν φλνκα, απηφ ηνπ βαζηιηά Φαχζε, δηαβάζηεθε ζε νξηζκέλα απφ ηα λνκίζκαηα ηεο 

αιακίλαο ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 5
νπ

 αηψλα (Kagan θαη McGregor 1995). Πηζαλνινγείηαη, κε 

βάζε ηε καξηπξία ησλ λνκηζκάησλ, φηη ε βαζηιεία ηνπ Φαχζε ηνπνζεηείηαη ζηελ πεξίνδν 478-

450 θαη φηη πξέπεη λα αθνινχζεζε απηή άιισλ δηαδφρσλ ηνπ Βπέιζνληα, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ 

ζπληνκνγξαθεκέλα, αλαγξάθνληαη ζε λνκίζκαηα καδί κε ην φλνκα ηνπ Βπέιζνληα. 

 

Πηζαλφλ ηελ αξρή ελφο βαζηιηθνχ νλφκαηνο απνδίδνπλ νη ζπιιαβηθνί ραξαθηήξεο ti-mi-le πνπ 

δηαβάδνληαη ζε έλα κνλαδηθφ λφκηζκα θάησ απφ αλαθεθιηκέλν θξηάξη. Υξνλνινγείηαη ζην πξψην 

κηζφ ηνπ 5
νπ

 αηψλα (Destrooper-Georgiades 2007α, 30).  

 

Σν επφκελν φλνκα πνπ κπνξεί λα δηαβαζηεί κε βεβαηφηεηα είλαη απηφ ηνπ Νηθφδακνπ, καδί κε ηνλ 

ηίηιν βαζηιεχο θαη ην φλνκα ηεο πφιεο: Βαζηιενζε Νηθνδακσ Σειακηλη (Hill 1904, xcii). Ώπφ ην 

Άν
να

 Σα
τρ
άκ
η



7. Δ Βπνρή ησλ ΐαζηιείσλ 

 
216 

βαζηιηά Νηθφδακν ήηαλ γλσζηά κέρξη πξφζθαηα κφλν ηεηξψβνια (Masson 1983, αξ. 323), κε 

αλαθεθιηκέλν θξηάξη θαη ηελ επηγξαθή pa-si-le-wo-se ni-ko-ta-mo ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη κε 

ankh ζε έγθνηιν ηεηξάγσλν θαη ηε ζπιιαβηθή επηγξαθή pa se-la-mi-ni ζηνλ νπηζζφηππν. Ώπφ ην 

ζεζαπξφ ηνπ Ώθγαληζηάλ πξνέξρεηαη έλαο ζίγινο κε αλαθεθιηκέλν θξηάξη θαη ηελ επηγξαθή e-u-

we-le-to-to-se ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη κε άλθρ, ζηνλ θχθιν ηνπ νπνίνπ δηαβάδεηαη ην ζεκείν pa 

θαη ζηηο ηέζζεξεηο γσληέο ηα ζεκεία ko, ni, ta, mo. Έλαο δεχηεξνο ζίγινο άγλσζηεο πξνέιεπζεο 

θέξεη παξάζηαζε θξηαξηνχ καδί κε νηλνρφε ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη ηελ επηγξαθή βαζηιέσο 

Νηθνδάκσ θαη θεθάιη θξηαξηνχ ζε έγθνηιν θχθιν, καδί κε ζηέιερνο θξηζαξηνχ θαη θιαδί δάθλεο 

ζηνλ νπηζζφηππν (Masson θαη Amandry 1988). 

 

H εκθάληζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ Βπέιζνληα ζε θνπέο λνκηζκάησλ ησλ δηαδφρσλ ηνπ κέρξη θαη ηελ 

επνρή ηνπ Νηθφδακνπ, απνηειεί ππφκλεζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο δπλαζηείαο ηνπ Βπέιζνληα 

(Hermary 2006, 114). Με ηελ πξνζζήθε ηνπ νλφκαηνο ηνπ Φαχζε ζηε δπλαζηεία, ε βαζηιεία ηνπ 

Νηθφδακνπ ρξνλνινγείηαη πηα ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 5
νπ

 αηψλα. 

 

Μεηά ηηο θνπέο ηνπ Νηθφδακνπ αθνινπζνχλ θνπέο κε θξηάξη θαη πάιη ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη 

θεθάιη θξηαξηνχ ζηνλ νπηζζφηππν, ζηηο νπνίεο δηαβάδεηαη ζην θππξηαθφ ζπιιαβάξην ην φλνκα 

ηνπ βαζηιηά Βπάλζε (Hill 1904, xcvi-xcvii). Δ βαζηιεία ηνπ Βπάλζε πξνεγείηαη απηήο ηνπ 

Βπαγφξα Ώ΄, ηα πξψηα λνκίζκαηα ηνπ νπνίνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηχπνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηελ επνρή ηνπ Βπέιζνληα ζηηο θνπέο ηεο αιακίλαο. 

 

χκθσλα κε ηνλ Εζνθξάηε, ην ζξφλν ηεο αιακίλαο είρε πθαξπάμεη απφ ηε λφκηκε δπλαζηεία ησλ 

Σεπθξηδψλ έλαο Φνίληθαο, ηνλ νπνίν δηαδέρηεθε θάπνηνο Ώβδήκσλ (επίζεο θνηληθηθφ φλνκα) θαη 

ν νπνίνο ηειηθά εθδηψρζεθε απφ ηνλ Βπαγφξα. Ννκίζκαηα ζε κηθξέο ππνδηαηξέζεηο, κε θεθάιη 

θξηαξηνχ ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη θεθάιη λένπ ζε έγθνηιν ηεηξάγσλν ζηνλ νπηζζφηππν θαη κε 

ζεκεία πνπ ζεσξήζεθε φηη κνηάδνπλ κε γξάκκαηα ηνπ Φνηληθηθνχ αιθαβήηνπ, είραλ απνδνζεί ζην 

Φνίληθα ζθεηεξηζηή ηνπ ζξφλνπ ηεο αιακίλαο (Hill 1904, xcix). Δ Troxell, φκσο, αλαγλψξηζε 

φηη ηα γξάκκαηα είλαη Καξηθά θαη ζπλεπψο απνζπλδέζεθαλ ηα λνκίζκαηα απηά απφ ηελ Κχπξν 

(βι. Masson θαη Amandry 1988, 34). 

 

Ο Δπαγόξαο Αʹ 

 

Ο Βπαγφξαο αλέιαβε ηελ εμνπζία πξηλ απφ ην terminus ηνπ 410, έηνο θαηά ην νπνίν ηηκήζεθε κε 

ςήθηζκα απφ ηελ Ώζήλα (καδί κε ηνπο γηνπο ηνπ Πλπηαγφξα θαη Ππζάγγειν) γηα πνιιέο θαη 
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κεγάιεο επεξγεζίεο (Chavane θαη Yon 1978, αξ. 247. ΐι. επίζεο Stylianou 1989, 89, πνπ 

ρξνλνινγεί ην ςήθηζκα ζην 412 π.Υ.). Μηα απνζπαζκαηηθή δηγξαθηθή επηγξαθή ζε ιίζν (Α1), 

πνπ βξέζεθε ζηε αιακίλα θαη ρξνλνινγείηαη ζην ηέινο ηνπ 5
νπ

 αηψλα, είλαη ην αξραηφηεξν 

θείκελν ζην αηηηθντσληθφ αιθάβεην (αλ εμαηξέζνπκε κεκνλσκέλεο ιέμεηο ή θξάζεηο ζε επηγξαθέο 

ηνπ 6
νπ

 θαη 5
νπ

 αηψλα). ε απηή κπνξεί λα δηαβαζηεί ην φλνκα Βπαγφξαο (Pouilloux et al. 1987, 

14). Παξά ην γεγνλφο φηη δελ ζψδεηαη ή δελ ππήξμε αλαθνξά ζηνλ ηίηιν βαζηιεχο, είλαη δχζθνιν 

λα θαληαζηνχκε φηη ην αξραηφηεξν θείκελν ζην ειιεληθφ αιθάβεην θαη κάιηζηα κε ζπλνδεία 

ζπιιαβηθνχ θεηκέλνπ εθδφζεθε απφ άιιν αιακίλην, πνπ έθεξε κάιηζηα ην φλνκα ηνπ βαζηιηά 

ηνπ ηέινπο ηνπ 5
νπ

 αηψλα (Collombier 2003, 142). Χζηφζν, νη Νηθνιάνπ θαη Παλαγηψηνπ 

απνξξίπηνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα αλαθέξεηαη ζην βαζηιηά Βπαγφξα (Michaelidou-Nicolaou θαη 

Panayotou-Triantaphyllopoulou 1998, 95-102).  

 

Χο αξραηφηεξεο θνπέο ηνπ Βπαγφξα ζεσξνχληαη κηα ζεηξά λνκηζκάησλ ζε κηθξέο ππνδηαηξέζεηο, 

κε ιεία πίζσ φςε, πνπ θέξνπλ ζηνλ εκπξνζζφηππν θεθάιη λένπ (Hill 1904, xcix). Δ επφκελε 

ζεηξά θέξεη ζηνλ νπηζζφηππν ηξνρφ κε ηέζζεξεηο αθηίλεο (Hill 1904, xcix) θαη κεηά αθνινπζνχλ 

άιια κε θεθάιη Δξαθιή ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη ηνλ ηξνρφ ζηνλ νπηζζφηππν (Hill 1904, cii-ciii). 

ε νξηζκέλα απφ απηά δηαθξηλφηαλ έλα ζπιιαβηθφ ζεκείν, πνπ δηαβαδφηαλ σο ην ζεκείν pa. Οη 

Jacqueline θαη ΐάζνο Καξαγηψξγεο, ζηε δεκνζίεπζε ελφο ζεζαπξνχ πνπ βξέζεθε ζην Μέληθν, 

ππνζηήξημαλ φηη πξφθεηηαη γηα ην ζεκείν πνπ κεηαγξάθεηαη σο π- θαη πνπ απνηειεί ην αξρηθφ ηνπ 

Βπαγφξα, π-fα-γν-ξσ, πνπ δηαβάδεηαη θαη ζε άιιεο θνπέο (Karageorghis θαη Karageorghis 1964). 

Ώπηφ ην θεθάιη Δξαθιή ππάξρεη θαη ζε ρξπζά λνκίζκαηα, πνπ είλαη αλακθίβνια ηνπ Βπαγφξα, 

αθνχ έρνπλ επηγξαθή (Destrooper-Georgiades 1987).  

 

Πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί ην γεγνλφο φηη απφ ηελ αξρή νη θνπέο ηνπ Βπαγφξα δηαθνξνπνηνχληαη 

απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηχπνπο ησλ θνπψλ ηεο αιακίλαο, πνπ είραλ θαζηεξσζεί απφ ηελ επνρή 

ηνπ Βπέιζνληα θαη ίζρπζαλ γηα έλα νιφθιεξν αηψλα. ηε ζπλέρεηα (επί Βπαγφξα θαη ησλ 

δηαδφρσλ ηνπ), θφβνληαη αξγπξά θαη ρξπζά λνκίζκαηα (Δηθ. 47.2) ζε κηα πιεζψξα ηχπσλ, πνπ 

παξηζηάλνπλ εληειψο λέα ζέκαηα. Οη αξγπξνί ζίγινη ηνπ Βπαγφξα θέξνπλ θεθάιη γελεηνθφξνπ 

Δξαθιή ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη αίγα ζηνλ νπηζζφηππν. Με ζπιιαβηθνχο ραξαθηήξεο δηαβάδεηαη 

ε επηγξαθή Δπαγνξσ βαζηιενζε, ελψ, ζε θάπνηεο θνπέο, πξνζηίζεηαη ην αξρηθφ ηνπ βαζηιηά ΔΥ, 

κε αιθαβεηηθνχο ραξαθηήξεο (Hill 1904, θαηάινγνο, αξ. ΥΕ.17). Ώπηή είλαη ε πξψηε ρξήζε ηνπ 

ειιεληθνχ αιθαβήηνπ ζε θππξηαθά λνκίζκαηα.  
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 Σν έηνο 394 ν Βπαγφξαο βνήζεζε ηνλ πεξζηθφ θαη ηνλ αζελατθφ ζηφιν κε επηθεθαιήο ηνλ 

Ώζελαίν Κφλσλα λα θαηαηξνπψζνπλ ηνπο παξηηάηεο ζηα αλνηρηά ηεο Κλίδνπ. Χο έλδεημε 

επγλσκνζχλεο, νη Ώζελαίνη εμέδσζαλ έλα δεχηεξν ηηκεηηθφ ςήθηζκα, ην νπνίν ζπλνδεχηεθε απφ 

ηελ αλέγεξζε ηνπ αλδξηάληα ηνπ Βπαγφξα θαη ηνπ Κφλσλα ζηελ αγνξά ηεο πφιεο ησλ Ώζελψλ 

(Chavane θαη Yon 1978, αξ. 250). Οη αλδξηάληεο ζηήζεθαλ κπξνζηά απφ ηε ηνά ηνπ Αηφο, δίπια 

απφ ην άγαικα ηνπ Αηφο σηήξνο (Εζνθξάηε, Δὐαγόξαο, 57· Παπζαλίαο 1.3.2). Ώπηά ήηαλ ηα 

πξψηα αγάικαηα ζλεηψλ πνπ ζηήλνληαλ ζηελ Ώγνξά ηεο Ώζήλαο κεηά ην ζχληαγκα ησλ 

Σπξαλλνθηφλσλ.  

 

Οη θππξηαθνί ιφγνη ηνπ Εζνθξάηε (Δὐαγόξαο, Πξόο Νηθνθιέα) απνηεινχλ εγθψκηα γηα ην 

αιακίλην βαζηιηά. χκθσλα κε ηνλ Ώζελαίν ξήηνξα, ν Βπαγφξαο ελίζρπζε ηε αιακίλα, ψζηε 

λα κελ ππνιείπεηαη ηίπνηε ησλ άιισλ ειιεληθψλ πφιεσλ. Βίλαη ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζεη 

θαλείο ηε ζρέζε ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ηεο αιακίλαο κε ην Αία σηήξα. ηελ αλαζθαθή ηνπ 

ηείρνπο ζην Ααηκνλνζηάζην, βξέζεθαλ ζξαχζκαηα θεξακεηθήο ηνπ 4
νπ

 αηψλα, πνπ έθεξαλ 

εγράξαθηεο επηγξαθέο: [ΑΕΟ]ΧΣΔΡΟ (Yon 1980, 97-8). Μάιηζηα δχν αγγεία έθεξαλ 

ζπιιαβηθή επηγξαθή ti-wo, πνπ κεηαγξάθεηαη ζε ΑηFφο (Jehasse 1978, 100). Ώπηφ είλαη θαη ην 

κνλαδηθφ φλνκα ζενχ πνπ ζπλαληάηαη ζηνπο θππξηαθνχο ιφγνπο ηνπ Εζνθξάηε θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα ηνλίζεη ηε ζετθή θαηαγσγή ηνπ Βπαγφξα (Yon 1980, 96). Φαίλεηαη 

φηη ε ιαηξεία ηνπ Αία, πνπ πηζαλφηαηα ζπλδέεηαη κε ηε ιαηξεία ελφο αξζεληθνχ ζενχ ζην 

αξραηφηεξν ηεξφ ηεο πφιεο, είλαη ε βαζηθή ιαηξεία ζηε αιακίλα ηεο επνρήο ηνπ βαζηιείνπ θαη 

ζα παξακείλεη, αηψλεο κεηά ηελ θαηάιπζε ηνπ βαζηιείνπ. Μάιηζηα ν Σάθηηνο (Φξνληθά ΕΕΕ, 62. 

ΐι. Chavane θαη Yon 1978, αξ. 37) αλαθέξεη φηη ην ηεξφ ηνπ Αία ηεο αιακίλαο, ην νπνίν ίδξπζε 

ν Σεχθξνο ήηαλ έλα απφ ηα ηξία αξραηφηεξα ηεξά ηεο Κχπξνπ.  

 

Ώλάκεζα ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο θππξηαθνχο ιφγνπο ηνπ Εζνθξάηε είλαη 

φηη ν Βπαγφξαο είρε πξνζπαζήζεη λα θαηαιάβεη νιφθιεξε ηελ Κχπξν θαη φηη «κηθξνῦ κέλ ἐδέεζε 

Κχπξνλ ἅπαζαλ θαηαζρεῖλ» (Βπαγ. 62) Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ πνπ εγθαηλίαζε ην ιεγφκελν 

«θππξηαθφ πφιεκν» ηνπ Βπαγφξα, πνπ θξάηεζε κηα νιφθιεξε δεθαεηία (Briant 1996, 667-72).  

 

Ο δεθαεηήο πόιεκνο ηνπ Δπαγόξα 

 

Ο Αηφδσξνο (14.98.1-4) αλαθέξεη ζηα γεγνλφηα ηνπ έηνπο 391 π.Υ. φηη ν Βπαγφξαο «ἐπερείξεζελ 

ἃπαζαλ ηήλ λῆζνλ ζθεηεξίζαζζαη. Σῶλ δε πφιεσλ, ἃο κελ βίᾳ ρεηξσζάκελνο, ἃο δε πεηζνῖ 

πξνζιαβφκελνο ηῶλ κελ ἂιισλ πφιεσλ ηαρχ ηήλ ἡγεκνλίαλ παξέιαβελ». Βλψ νη Ώκαζνχζηνη, νη 
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φιηνη θαη νη Κηηηείο είραλ ήδε, ζχκθσλα κε ην Αηφδσξν, δερηεί επίζεζε θαη αληηζηέθνληαλ, 

έζηεηιαλ πξέζβεηο ζηνλ Ώξηαμέξμε δεηψληαο βνήζεηα θαη θαηεγνξψληαο ηνλ Βπαγφξα φηη είρε 

ζθνηψζεη ην βαζηιηά Άγπξη [δηφξζ. Ἀλαμαγφξαλ] πνπ ήηαλ ζχκκαρνο ησλ Πεξζψλ.  

 

Με ηα γεγνλφηα απηά πξέπεη λα ζπλδένληαη δχν αλεθηίκεηεο αμίαο αξραηνινγηθά ηεθκήξηα. Σν 

πξψην είλαη ην ηξφπαην ηνπ βαζηιηά ηνπ Κηηίνπ Μειηθηάζνλα (ΚΙ3), πνπ αλαθέξεη φηη ζηήζεθε 

κεηά ηε λίθε ηνπ ελαληίνλ ησλ ερζξψλ ηνπ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, ησλ Παθίσλ. Σν δεχηεξν είλαη 

έλα λφκηζκα, κηα έθηε ζίγινπ. Βίλαη ην κνλαδηθφ λφκηζκα πνπ θέξεη ζηνλ εκπξνζζφηππν ηχπνπο 

ηεο αιακίλαο θαη ζηνλ νπηζζφηππν ηχπνπο ηεο Πάθνπ καδί κε ζπιιαβηθά ζεκεία, πνπ κάιινλ 

θαηαγξάθνπλ δχν βαζηιηθά νλφκαηα (Destrooper-Georgiades 2007α, 29-30, βι. ππνθεθάιαην 

«Πάθνο»). Σν λφκηζκα απηφ ζπκβνιίδεη, αλακθίβνια, ηε ζπκκαρία αιακηλίσλ θαη Παθίσλ ηελ 

επνρή απηή ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά Μειηθηάζνλα ηνπ Κηηίνπ.  

 

Ο Ώξηαμέξμεο δηέηαμε δχν ζαηξάπεο, ηεο Λπδίαο θαη ηεο Καξίαο λα εθζηξαηεχζνπλ ελαληίνλ ηνπ 

Βπαγφξα, θάηη πνπ δελ έγηλε πνηέ. Ώληίζεηα ν Βπαγφξαο δήηεζε βνήζεηα απφ ηελ Ώζήλα, πνπ δελ 

άξγεζε λα θηάζεη ην 390 π.Υ., κε ηε κνξθή δέθα ηξηήξσλ (Stylianou 1989, 99). Μηα δεχηεξε 

κνίξα απνηεινχκελε απφ δέθα ηξηήξεηο κε επηθεθαιήο ηνλ Ώζελαίν ζηξαηεγφ Υαβξία έθηαζε ζηε 

αιακίλα ην 387 π.Υ. (Ξελνθψλ, Ἑιιεληθά 5.1.10). ηε ρξνληθή απηή ζηηγκή, ν Βπαγφξαο πξέπεη 

λα είρε ελδπλακσζεί εμαηξεηηθά. Βθηφο απφ ηελ αζελατθή βνήζεηα, είρε θαηαθέξεη λα ζπλάςεη 

ζπκκαρία κε ηνλ Άθσξε ηεο Ώηγχπηνπ θαζψο θαη κε άιινπο εγεκφλεο ηεο πεξηνρήο, ελψ είρε 

θηάζεη λα θαηαιάβεη, ζχκθσλα κε ην Αηφδσξν (15.2.4), φιεο ηηο πφιεηο ηηο Κχπξνπ θαη επηπιένλ 

ηελ Σχξν θαη άιιεο πφιεηο ηεο Φνηλίθεο.  

 

Χζηφζν, ε Ώληαιθίδεηνο εηξήλε πνπ ζπκθσλήζεθε ην 387/6 κεηαμχ Ώζήλαο, πάξηεο θαη 

Πεξζίαο, πξνλννχζε φηη ε Κχπξνο αλήθε ζην Μεγάιν ΐαζηιέα θαη ζπλεπψο αλάγθαδε ηνπο 

Ώζελαίνπο λα αλαθαιέζνπλ ηε βνήζεηα πνπ είραλ απνζηείιεη ζηνλ Βπαγφξα (Stylianou 1989, 

101). Σν επφκελν έηνο ν Οξφληεο θαη ν Σηξίβαδνο, απεζηαικέλνη ηνπ Ώξηαμέξμε έθηαζαλ ζηελ 

Κχπξν κε ζθνπφ λα θαζππνηάμνπλ ηνλ Βπαγφξα. Οη ερζξνπξαμίεο θξάηεζαλ ζρεδφλ πέληε ρξφληα, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ θαη νη Πέξζεο απεζηαικέλνη δηράζηεθαλ. Σειηθά, ην 380 

επηηεχρζεθε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Βπαγφξα θαη ηνπ Μεγάινπ ΐαζηιέα, πνπ πξνλννχζε ηελ 

παξάδνζε ηνπ πξψηνπ θαη ην ζεβαζκφ ηεο απηνλνκίαο ηνπ απφ ην δεχηεξν (Εζνθξάηεο, Δὐαγόξαο, 

57-64· Αηφδσξνο, 15.2.1-15.10.2. ΐι. επίζεο Stylianou 1989, 105). 
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Ο Βπαγφξαο βαζίιεπζε γηα έμη αθφκα ρξφληα ζηε αιακίλα. χκθσλα κε ηηο αξραίεο πεγέο 

δνινθνλήζεθε καδί κε ην γην ηνπ Πλπηαγφξα, ην έηνο 374/3 π.Υ. (βι. ΏΚΒΠ αξ. 66.43δ, 66.43ε, 

66.43δ). 

 

Οη βαζηιείο ηνπ 4
νπ

 αηώλα 

 

Σν ζξφλν ηεο αιακίλαο, κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Βπαγφξα, αλέιαβε ν γηνο ηνπ Νηθνθιήο 

(Θεφπνκπνο, FGrHist 115 F 103.12· Ώξηζηνηέιεο, Πνιηηηθά 5.13116). ην Νηθνθιή απνδίδεηαη 

κηα ζεηξά απφ ρξπζά λνκίζκαηα κε πξνηνκή Ώθξνδίηεο ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη πξνηνκή Ώζελάο 

ζηνλ νπηζζφηππν, πνπ θέξνπλ ηα ζπιιαβηθά ζεκεία βα λη (Markou 2007, 285) (Δηθ. 47.3). 

Τπάξρνπλ, επίζεο, θαη ρξπζά λνκίζκαηα ηνπ Νηθνθιή κε θεθάιη Ώθξνδίηεο θαη δειθίλη ζηνλ 

νπηζζφηππν, πνπ θέξνπλ ηηο ζπιιαβέο βα λη θαη ηα γξάκκαηα B N (Hill 1904, civ). Ο Νηθνθιήο 

θαίλεηαη φηη βαζίιεπζε ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 354/3, έηνο θαηά ην νπνίν αλαθέξεηαη απφ ηνλ 

Εζνθξάηε σο βαζηιεχζαληα «θαη‟εθείλνλ ηνλ ρξφλνλ» (Stylianou 1989, 108).  

 

Αηάδνρνο ηνπ Νηθνθιή αλέιαβε ν αδεξθφο ή γηνο ηνπ, Βπαγφξαο ΐʹ, νπνίνο θαίλεηαη φηη 

βαζίιεπζε γηα έλα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν λσξίηεξν πνπ ζα αλέιαβε ηελ εμνπζία είλαη 

ην έηνο 353. Σν 350/1 μέζπαζε ε ιεγφκελε επαλάζηαζε ησλ ζαηξαπψλ, πνπ ππξνδνηήζεθε απφ 

κηα απνηπρεκέλε επίζεζε ηνπ Πέξζε βαζηιηά Ώξηαμέξμε Γʹ ρνπ θαηά ηεο Ώηγχπηνπ. Ο 

Βπαγφξαο ΐ΄ πξνζπάζεζε λα θξαηήζεη ηε αιακίλα εθηφο ηεο επαλάζηαζεο, αιιά έραζε ην 

ζξφλν ηνπ, ζηνλ νπνίν αλήιζε ν Πλπηαγφξαο (Αηφδσξνο, 16.46.2). Ο Αηφδσξνο αλαθέξεη φηη ν 

Βπαγφξαο ΐʹ, πνπ ζην κεηαμχ θαηέθπγε ζην Μεγάιν ΐαζηιέα, καδί κε ηνλ Ώζελαίν Φσθίσλα 

ηέζεθαλ ην 345 επηθεθαιήο πεξζηθήο ζηξαηησηηθήο δχλακεο θαη κεηέβεζαλ ζηελ Κχπξν, φπνπ 

πνιηφξθεζαλ ηε αιακίλα (16.41.1-9). Καηά ηελ πνιηνξθία, ν Βπαγφξαο αλαθιήζεθε απφ ηνλ 

Πέξζε βαζηιηά, ν νπνίνο επέηξεςε ζηνλ Πλπηαγφξα λα ζπλερίζεη λα είλαη βαζηιηάο ηεο αιακίλαο 

(Αηφδσξνο, 16.42.8). χκθσλα κε ηνλ ίδην ηζηνξηθφ ν Βπαγφξαο ΐ΄ έγηλε ζηε ζπλέρεηα εγεκφλαο 

κηαο πεξηνρήο ζηελ Ώζία. Σειηθά επέζηξεςε ζηελ Κχπξν φπνπ ηηκσξήζεθε.  δε Πλπηαγφξαο 

ἑθνπζίσο ὑπνηαγείο ηνῖο Πέξζαηο ηφ ινηπφλ ἀδεῶο ἐβαζίιεπζε ηῆο αιακίλνο (Αηφδσξνο, 16.46.3. 

ΐι. Stylianou 1989, 110).  

 

ην κηθξφ δηάζηεκα ηεο βαζηιείαο ηνπ ν Βπαγφξαο ΐ´ εγθαηέιεηςε ηνλ ηνπηθφ ζηαζκεηηθφ θαλφλα 

θαη πηνζέηεζε ην «ξνδηαθφ» γηα ηα λνκίζκαηά ηνπ. ην βαζηιηά απηφ απνδίδεηαη κηα ζεηξά 

ρξπζψλ, αξγπξψλ θαη ράιθηλσλ λνκηζκάησλ κε ιηνληάξη, πφηε ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη πφηε ζηνλ 

νπηζζφηππν. ηνπο ηχπνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη πξνηνκή Ώθξνδίηεο, θεθάιη Ώζελάο, αεηφο, 
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αζηέξη θαη άινγν. Φέξνπλ αιθαβεηηθέο επηγξαθέο: ΐΏ, ΒΤΏ θαη ζπιιαβέο (Hill 1904, cv· 

Markou 2007, 285-6).  

 

ε απηή ηελ ηαξαγκέλε πεξίνδν θαηαγξάθεηαη κηα ζεκαληηθή εδαθηθή απψιεηα γηα ηε αιακίλα, 

ε απψιεηα ηεο Σακαζζνχ. Δ Σακαζζφο είλαη κηα απφ ηηο δέθα θππξηαθέο πνιηηείεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο αζζπξηαθέο επηγξαθέο ηνπ 7
νπ

 αηψλα. Δγέηεο ηεο είλαη ν Άδκεηνο. πσο ζα 

δνχκε θαη ζην ζπλαθέο ππνθεθάιαην, φπνπ εμεηάδνληαη ηα αξραηνινγηθά ηεθκήξηα απφ ηελ ίδηα 

ηε ζέζε, νη θηηζηνί ηάθνη θαη ηα αληηθείκελα γνήηξνπ πνπ αλεπξέζεθαλ εθεί καξηπξνχλ ηελ 

χπαξμε κηαο άξρνπζαο ηάμεο ζηελ αξρή ηεο ΚΏ πεξηφδνπ. Δ άξρνπζα ηάμε ηεο Σακαζζνχ δελ 

θαίλεηαη λα ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί απηνηειψο κέρξη ην ηέινο ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ, θάηη πνπ 

καξηπξείηαη απφ ηελ απνπζία λνκηζκαηνθνπίαο θαη απφ ηελ απνπζία βαζηιηθψλ επηγξαθψλ. 

 

πσο ζπκπεξαίλνπκε γηα ηελ ΤΚΥ, ε πεξηνρή ηεο Σακαζζνχ πξέπεη λα αλήθε ζε έλα δίθηπν 

νηθηζκψλ πνπ επηθνηλσλνχζε κε κηα παξάθηηα ζέζε, ηελ νπνία πξνκήζεπε κε ραιθφ πξνο εμαγσγή 

(Keswani θαη Knapp 2003, 218-19). πσο ππνζέηνπκε φηη ζπλέβαηλε ζηελ ΤΚΥ, έηζη θαη ζηελ 

Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ε Σακαζζφο είλαη ε πεξηνρή πνπ κέζσ ηνπ Πεδηαίνπ θαη κε ελδηάκεζνπο 

θνκβηθνχο ζηαζκνχο ζηε Μεζανξία, ζα πξνκήζεπε ηε αιακίλα κε ραιθφ (Peltenburg 1996· 

Iacovou 2002α, 79). Σν γεγνλφο φηη ην έηνο 341 ν Πνπκηάζσλ, πνπ κέρξη ην 355 δεισλφηαλ σο 

βαζηιηάο «Κηηίνπ θαη Εδαιίνπ» (ΚΙ11, βι. Yon 2004, αξ. 181), θέξεη ηνλ ηίηιν «βαζηιηάο Κηηίνπ, 

Εδαιίνπ θαη Σακαζζνχ», δειψλεη εχγισηηα φηη ε εδαθηθή απηή πξνζάξηεζε έγηλε θάπνηα ζηηγκή 

πξηλ απφ ην 341 θαη κεηά ην 355. Δ ελζσκάησζε ηεο Σακαζζνχ απφ ην Κίηην ζα έγηλε είηε ζηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηνπ Νηθνθιή (373-353) είηε θαηά ηε βαζηιεία ηνπ Βπαγφξα ηνπ ΐʹ (353-350) 

είηε, αθφκα, θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηνπ Πλπηαγφξα (350-331). 

 

Μηα αλαθνξά ζηνλ Ώζήλαην, θαίλεηαη φηη πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Σακαζζφο πέξαζε 

ζην βαζίιεην ηνπ Κηηίνπ. Καηά ηνλ Ώζήλαην, ν Ανχξηο ζην έβδνκν βηβιίν ησλ Μαθεδνληθψλ ηνπ 

αλαθέξεη φηη ν βαζηιηάο Παζίθππξνο είρε πνπιήζεη γηα 50 ηάιαληα ζηνλ Πνπκηάζνλα ηνπ Κηηίνπ 

«ἅκα ηφ ρσξίνλ θαί ηήλ αὑηνῦ βαζηιείαλ». χκθσλα κε ην ίδην απφζπαζκα, αξγφηεξα ν 

Ώιέμαλδξνο καδί κε άιιεο δσξεέο, έδσζε ην «ρσξίνλ» απηφ ζηνλ Πλπηαγφξα, ν νπνίνο θαη ην είρε 

δεηήζεη (Ώζήλαηνο 4.167 c-d). H αμίσζε ηνπ Πλπηαγφξα λα απνθηήζεη ην «ρσξίνλ», ζα βαζηδφηαλ 

ζε δηθαηψκαηα πνπ είρε ζην παξειζφλ ε αιακίλα επί ηεο πεξηνρήο απηήο (Iacovou 2002α, 78-79). 

Δ ηαχηηζε κε ηελ Σακαζζφ είλαη, πηζηεχσ, πιήξσο δηθαηνινγεκέλε. 
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Φαίλεηαη φηη ηνλ Πλπηαγφξα δηαδέρεηαη ακέζσο κεηά ηελ πνιηνξθία ηεο Σχξνπ ν Νηθνθξέσλ. Ο 

Πινχηαξρνο ζην βίν ηνπ Ώιεμάλδξνπ αλαθέξεη φηη φηαλ ν Ώιέμαλδξνο επέζηξεςε ζηε Φνηλίθε 

κεηά ηελ Ώίγππην, δειαδή ην 331, δηνξγάλσζε ηξαγηθνχο αγψλεο, ζηνπο νπνίνπο ήηαλ ρνξεγνί «νἱ 

βαζηιεῖο ηῶλ Κππξίσλ… Μάιηζηα δε Νηθνθξέσλ ὁ αιακίληνο θαί Παζηθξάηεο ὁ φιηνο 

δηεθηινλίθεζαλ…» (Ἀιέμαλδξνο, 29.1-2).  

 

Ο Πλπηαγφξαο έθνςε ρξπζά κε θεθάιη Ώθξνδίηεο ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη θεθάιη Ώθξνδίηεο ή 

Ώξηέκηδνο ζηνλ νπηζζφηππν. Σν φλνκά ηνπ αλαγξάθεηαη κε ην ειιεληθφ αιθάβεην, ελψ 

εμαθνινπζνχλ λα εκθαλίδνληαη θαη θππξηαθέο ζπιιαβέο (Hill 1904, cx-cxi· Markou 2006α· 2007, 

286). Ο ηειεπηαίνο βαζηιηάο ηεο αιακίλαο, ν Νηθνθξέσλ, έθνςε αξγπξά θαη ρξπζά λνκίζκαηα. 

Σα αξγπξά, πνπ επίζεο αθνινπζνχλ ην «ξνδηαθφ» θαλφλα, θέξνπλ θεθάιη Ώθξνδίηεο ζηνλ 

εκπξνζζφηππν θαη θεθάιη Ώπφιισλα κε ηφμν ζηνλ ψκν ζηνλ νπηζζφηππν. Σα ρξπζά θέξνπλ θαη 

ζηηο δχν φςεηο θεθάιη Ώθξνδίηεο (Hill 1904, cxiii). Σα αξρηθά ηνπ ηίηινπ θαη ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

Νηθνθξένληα αλαγξάθνληαη κε αιθαβεηηθνχο ραξαθηήξεο. Δ Βπαγγειηλή Μάξθνπ αλαγλψξηζε 

ζηνλ νπηζζφηππν ησλ ρξπζψλ λνκηζκάησλ ηνπ Πλπηαγφξα θαη ηνπ Νηθνθξένληα κηα αλδξηθή 

κνξθή (αληί ηεο Ώθξνδίηεο), πνπ παξηζηάλεη πηζαλφηαηα ηελ (ηδαληθή) εηθφλα ηνπ βαζηιηά ηεο 

αιακίλαο (Markou 2005, 269· 2006α). 

 

Ννκίζκαηα ηεο αιακίλαο ηνπ 4
νπ

 αηψλα θπθινθφξεζαλ ζε νιφθιεξε ηελ Κχπξν. χκθσλα κε 

ηνλ Callot (ζην Salles 1983, 104-6) φια ηα λνκίζκαηα ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ πνπ 

αλαθαιχθζεθαλ ζηηο αλαζθαθέο ζηελ Πακπνύια ηνπ Κηηίνπ πξνέξρνληαη απφ ηε αιακίλα. Σελ 

παξακνλή ηεο θαηάθηεζεο απφ ηνπο Πηνιεκαίνπο, ην λφκηζκα ηεο αιακίλαο είλαη ην πην δπλαηφ 

ζην λεζί θαη έρεη επξεία θπθινθνξία. 

 

Ο ηειεπηαίνο βαζηιηάο ηεο αιακίλαο, ν Νηθνθξέσλ βαζίιεπζε είθνζη ρξφληα. ηαλ παξέιαβε ην 

ζξφλν απφ ηνλ παηέξα ηνπ Πλπηαγφξα, ην 332 π.Υ. ην βαζίιεηφ ηνπ ήηαλ κεγάιν θαη δπλαηφ. Ο 

Ώιέμαλδξνο είρε ραξίζεη ζηνλ Πλπηαγφξα ηελ πεξηνρή πνπ γηα ιίγν είρε ελζσκαησζεί ζην 

βαζίιεην ηνπ Πνπκηάζνλα. Ο Πλπηαγφξαο, είρε επίζεο θαηαθέξεη λα ζπλππνινγίδεηαη απφ ηνλ 

Ώιέμαλδξν αλάκεζα ζηνπο πηζηνχο ζπκκάρνπο ηνπ Μαθεδφλα βαζηιηά, θάηη πνπ ηνπ είρε 

εμαζθαιίζεη ηελ ηηκεηηθή ζέζε ηνπ επηθεθαιήο - καδί κε ηνλ Κξαηεξφ - ηκήκαηνο ηνπ ζηξαηνχ 

πνπ πνιηφξθεζε ηελ Σχξν (Ώξξηαλφο, Ἀλάβαζηο Ἀιεμάλδξνπ, 2.20.6). Ώπφ ην Νηθνθξένληα 

πξνέξρεηαη ε κνλαδηθή επηβεβαησκέλε επηγξαθή απφ βαζηιηά ηεο αιακίλαο (Δηθ. 48). Δ 

επηγξαθή απηή, ραξαγκέλε ζηε βάζε ελφο αγάικαηνο ηνπ βαζηιηά, δελ βξέζεθε ζηε αιακίλα. 

ΐξέζεθε ζην Άξγνο, εθεί φπνπ ν Νηθνθξέσλ είρε απνζηείιεη ην ραιθφ κε ηνλ νπνίν νη Ώξγείηεο 
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θαηαζθεχαζαλ ηα έπαζια γηα ηνπο αγψλεο πξνο ηηκήλ ηεο Ήξαο (Chavane θαη Yon 1978, αξ. 309). 

Έκκεηξε θαη ζε πξψην πξφζσπν - κνξθή πνπ δελ ζπλαληάηαη ζε θακηά βαζηιηθή επηγξαθή απφ ην 

ίδην ην λεζί - αλαθέξεηαη ζηελ θαηαγσγή ηνπ βαζηιηά απφ ηνλ Ώηαθφ θαη ην νκεξηθφ Πειαζγηθφ 

Άξγνο. Πξνβάιιεηαη, έηζη, ε ζηελή ζπγγέλεηα κε ηνλ Ώιέμαλδξν: κέζσ ηνπ Ώηαθνχ, θνηλνχ 

πξφγνλνπ ηνπ Σεχθξνπ θαη ηνπ Ώρηιιέα θαη κέζσ ηνπ Πειαζγηθνχ Άξγνπο, ηνπ ζηφινπ ηνπ 

νπνίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ κεξν εγείηαη ν Ώρηιιέαο (ΐ 681-685), νη Σεπθξίδεο ηεο αιακίλαο ηεο 

Κχπξνπ παξνπζηάδνληαη σο ζπγγελείο ηνπ «λένπ Ώρηιιέα», ηνπ Ώιέμαλδξνπ. Παξάιιεια, κέζα 

απφ έλα ξεηνξηθφ παηρλίδη, ν Νηθνθξέσλ ρξεζηκνπνηεί ηηο ιέμεηο θαη ηνπο ζπκβνιηζκνχο θαη 

πεηπραίλεη ηε ζχλδεζε θαη κε ην Άξγνο ηεο Πεινπνλλήζνπ (Christodoulou ππφ δεκνζίεπζε). 

 

Η θαηάιπζε 

 

Σν 321 Πεξδίθθαο έκαζε φηη ν Νηθνθξέσλ ηεο αιακίλαο, ν Παζηθξάηεο (ή ηαζηθξάηεο) ησλ 

φισλ, ν Νηθνθιήο ηεο Πάθνπ θαη ν Ώλδξνθιήο ηεο Ώκαζνχληαο είραλ ζπκκαρήζεη κε ηνλ 

Πηνιεκαίν (Ώξξηαλφο, Τά κεηά Ἀιέμαλδξνλ, ΏΚΒΠ 80.1). Ώπηνί νη Κχπξηνη βαζηιείο είραλ 

ζπγθεληξψζεη ζρεδφλ 200 πινία θαη πνιηνξθνχζαλ κηα πφιε, ίζσο ην Μάξην (βι. Stylianou 1989, 

113, ζεκ. 489 γηα ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ην φλνκα ηεο ππφ πνιηνξθίαο πφιεο). Ο Πεξδίθθαο 

εηνίκαζε κηα ζηξαηησηηθή δχλακε, ε νπνία ζα κεηέβαηλε ζηελ Κχπξν, φκσο, ην απφζπαζκα ηνπ 

Ώξξηαλνχ πνπ καο δίλεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο δηαθφπηεηαη ζε απηφ ην ζεκείν, έηζη δελ 

καζαίλνπκε ηε ζπλέρεηα απηψλ ησλ γεγνλφησλ (Stylianou 1989, 113). 

 

Μέρξη ην 315 είραλ απνκείλεη λα δηεθδηθνχλ ηελ Ώλαηνιή ν Πηνιεκαίνο κε ηελ Ώληίγνλν. Ο 

Ώληίγνλνο πξνζπάζεζε λα βξεη ζπκκάρνπο κεηαμχ ησλ Κππξίσλ βαζηιέσλ, φηαλ έκαζε φηη ν 

Νηθνθξέσλ «θαί ηῶλ ἄιισλ νἱ θξάηηζηνη βαζηιεῖο» είραλ ήδε ζπκκαρήζεη κε ηνλ Πηνιεκαίν ελψ 

«ὁ Κηηηεχο θαί Λαπήζηνο ἔηη δέ θαί Μαξηεχο θαί Κεξπλίηεο» επηζπκνχζαλ λα ζπλάςνπλ ζπκκαρία 

καδί ηνπ (Αηφδσξνο, 19.59.1). χκθσλα κε ην Αηφδσξν, ν Πηνιεκαίνο έζηεηιε ακέζσο 

ζηξαηησηηθή δχλακε ζην λεζί, φπνπ καδί κε ην έιεπθν αιιά θαη ηνπο Κχπξηνπο βαζηιείο πνπ 

ήηαλ κε ην κέξνο ηνπ, θαηέιαβαλ κεηά απφ πνιηνξθία ηελ Κεξχλεηα θαη ηε Λάπεζν, έθεξαλ κε ην 

κέξνο ηνπο ην ηαζίνηθν ηνπ Μαξίνπ, αλάγθαζαλ ην βαζηιηά ηεο Ώκαζνχληαο λα δψζεη νκήξνπο 

θαη πνιηφξθεζαλ ην Κίηην (Αηφδσξνο, 19.62.6).  

 

Σν 312 ν Πηνιεκαίνο πξνρψξεζε ζε νξηζηηθή δηεπζέηεζε ησλ πξαγκάησλ ζηελ Κχπξν. Έθηαζε ν 

ίδηνο ζην λεζί κε ζηξαηησηηθή δχλακε θαη αληηιακβαλφκελνο φηη ν Πνπκηάζσλ ηνπ Κηηίνπ ήηαλ 

ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ Ώληίγνλν, ηνλ ζθφησζε, ελψ ζπλέιαβε ηνλ Πξάμηππν, βαζηιηά ηεο 
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Λαπήζνπ θαη δπλάζηε ηεο Κεξχλεηαο. Δ πην ζθιεξή ηηκσξία επήιζε γηα ην Μάξην: θαηέζηξεςε 

εληειψο ηελ πφιε θαη κεηέθεξε ηνπο θαηνίθνπο ζηελ Πάθν (Αηφδσξνο, 19.79.4). χκθσλα πάληα 

κε ην Αηφδσξν, ν Πηνιεκαίνο παξέδσζε ηειηθά ηηο πφιεηο θαη ηα έζνδα ησλ εθζξνληζκέλσλ 

βαζηιέσλ ζην Νηθνθξένληα ηεο αιακίλαο, ηνλ νπνίν θαη δηφξηζε ζηξαηεγφ (Αηφδσξνο, 19.79.5). 

 

Έρεη ακθηζβεηεζεί ην θαηά πφζν ν Νηθνθξέσλ ππήξμε πξαγκαηηθά ζηξαηεγφο ηνπ Πηνιεκαίνπ 

ζην λεζί απφ ην 312 κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ ην 310 π.Υ. (γηα ην ζέκα απηφ βι. Stylianou 1989, 115-

16). Φαίλεηαη, πάλησο, φηη ν αιακίληνο βαζηιηάο ππήξμε ν πην ζηαζεξφο ζχκκαρνο ηνπ 

Πηνιεκαίνπ ζην λεζί. Ώπφ ηε δηήγεζε ηνπ Αηφδσξνπ ζρεηηθά κε ηα δξακαηηθά γεγνλφηα πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ απηνθηνλία ησλ κειψλ ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ηεο Πάθνπ, θαίλεηαη φηη ε 

θαηάζηαζε ζην λεζί δελ είρε θαζφινπ νξηζηηθνπνηεζεί κεηά ηελ επέκβαζε ηνπ Πηνιεκαίνπ ην 

312. Ο Νηθνθιήο θέξεηαη λα ζπλελλννχληαλ κπζηηθά κε ηνλ Ώληίγνλν, γηα ιφγνπο ηνπο νπνίνπο 

δελ καο παξαδίδνληαη θαη δελ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε. πσο νξζά θαηά ηε γλψκε κνπ 

ζπκπεξαίλεη ν ηπιηαλνχ, ε ζηξαηεγία ηνπ Νηθνθιή δελ ζα ήηαλ ίδηα κε ηε ζηξαηεγία ηνπ 

Μελέιανπ ή κε ηε ζηξαηεγία ηνπ 2
νπ

 θαη ηνπ 1
νπ

 αηψλα π.Υ. (Stylianou 1989, 115). Δ ελνπνίεζε 

ηνπ λεζηνχ ήηαλ έλα ζρεδφλ ηεηειεζκέλν γεγνλφο κεηά ηα αηκαηεξά γεγνλφηα ηνπ 312 θαη ε 

αλάδεημε ηνπ Νηθνθξένληα, πηζηνχ ζπκκάρνπ ηνπ Πηνιεκαίνπ, σο εγέηε νιφθιεξεο ηεο Κχπξνπ 

δελ ήηαλ παξά ην ηειεπηαίν ζηάδην πξηλ απφ ηελ πιήξε απψιεηα ηεο αλεμαξηεζίαο.  

 

Έλα αηληγκαηηθό κλεκείν 

 

Ο Σχκβνο 77 ηεο βαζηιηθήο λεθξφπνιεο ηεο αιακίλαο απνηειεί έλα αηληγκαηηθφ κλεκείν. Μέζα 

ζηνλ ηχκβν αλαζθάθεθε κηα εμέδξα πάλσ ζηελ νπνία είρε δηαδξακαηηζηεί κηα ηειεηή, ηα 

θαηάινηπα ηεο νπνίαο θαιχθζεθαλ απφ ηχκβν ρψκαηνο, ηνλ νπνίν ζπγθξαηνχζαλ θηηζηνί ηνίρνη. 

Δ ηειεηή πεξηιάκβαλε ην θάςηκν κηαο ζεηξάο πήιηλσλ αγαικάησλ (θπζηθνχ κεγέζνπο ζε 

ιπζίππεηα ηερλνηξνπία), καδί κε αιάβαζηξα, ρξπζνχο ξφδαθεο θαη άιια πνιπηειή επξήκαηα, 

θαζψο θαη ην ζάςηκν φισλ απηψλ θάησ απφ έλα ηχκβν (Karageorghis 1973α, 128-202). Βμαηηίαο 

κηαο ζχγρπζεο ησλ νλνκάησλ ησλ βαζηιέσλ ηεο Πάθνπ Νηθνθιή θαη ηεο αιακίλαο Νηθνθξένληα 

ζηηο αξραίεο πεγέο, (θαηλφκελν θαζφινπ ζπάλην ζηελ εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ ηεο επνρήο ηνπ 

Ώιέμαλδξνπ θαη ησλ δηαδφρσλ απφ ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο, βι. Mehl 2000, 633), o Hill 

ππνζηήξημε φηη ε αθήγεζε ηνπ Αηφδσξνπ ζρεηηθά κε ην ηέινο ηνπ Νηθνθιή ηεο Πάθνπ, αθνξά ην 

βαζηιηά ηεο αιακίλαο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (Hill 1904, 160 θ.ε.).  
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Ο Καξαγηψξγεο, αθνινπζψληαο ηεο άπνςε ηνπ Hill, πξφηεηλε φηη ν Σχκβνο 77 ηεο βαζηιηθήο 

λεθξφπνιεο ηεο αιακίλαο απνηέιεζε ην θελνηάθην ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Νηθνθξένληα 

(Karageorghis 1973α, 201-202). Χζηφζν, ε άπνςε φηη ηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ζην βίαην ηέινο 

ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ηεο Πάθνπ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα ηεο 

αιακίλαο δελ είλαη πεηζηηθή. Δ ειιηπήο γλψζε ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο γηα ηα 

πξάγκαηα ηεο Κχπξνπ είλαη πξνθαλήο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο.  

 

Σν ιεγφκελν «Κελνηάθην ηνπ Νηθνθξένληα» ηείλεη πιένλ λα απνζπλδεζεί απφ ηνλ ηειεπηαίν 

βαζηιηά ηεο αιακίλαο. χκθσλα κε κηα εξκελεία πνπ πξνηάζεθε εληειψο πξφζθαηα, ην έξγν 

έγηλε γηα λα ηηκεζεί ν Ώληίγνλνο, ν παηέξαο ηνπ Αεκήηξηνπ ηνπ Πνιηνξθεηή, πνπ ζθνηψζεθε ζηε 

κάρε ηεο Εςνχ (301 π.Υ.), ην ζψκα ηνπ νπνίνπ δελ βξέζεθε γηα λα ηαθεί. Μεηά ηε κάρε ηεο Εςνχ, 

ε Κχπξνο, καδί κε πεξηνρέο ζηελ Έθεζν, ήηαλ ηα κνλαδηθά εδάθε πνπ είραλ απνκείλεη ζην 

Αεκήηξην. Δ Κχπξνο, φπνπ βξηζθφηαλ θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ, ήηαλ ν ηδαληθφο ρψξνο γηα λα ηηκήζεη 

ν Αεκήηξηνο ηνλ παηέξα ηνπ (Μπνπξαδέιεο ππφ δεκνζίεπζε). 

 

Έηζη, ε κνλαδηθή πεγή ζρεηηθά κε ην ζάλαην ηνπ Νηθνθιή είλαη ην Πάξην κάξκαξν: «ἀθ’νὗ 

Νηθνθξέσλ ἐηειεύηεζελ θαί Πηνιεκαῖνο θπξηεύεη ηῆο λήζνπ, ἔηε ΓΓΓΓΠΙΙ, ἄξρνληνο Ἀζήλεζη 

Σηκσλίδνπ». Δ ιαθσληθφηαηε απηή αλαθνξά ζεκαηνδνηεί ην ηέινο κηαο επνρήο ηεο θππξηαθήο 

ηζηνξίαο. 

 

3. Κούριο 

 

Δ πφιε κε ην φλνκα Kuri πνπ δηαβάδεηαη έθηε ζηνλ θαηάινγν ησλ θππξηαθψλ πφιεσλ ζην πξίζκα 

ηνπ Βζζαξραδφλα, ηαπηίδεηαη κε βεβαηφηεηα κε ην Κνχξην. Σν φλνκα ηνπ βαζηιηά Damasu 

κεηαθξάδεηαη σο Αάκαζνο θαη είλαη ην ίδην βαζηιηθφ φλνκα πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζε κηα απφ ηηο 

δχν ζπιιαβηθέο βαζηιηθέο επηγξαθέο ηνπ Κνπξίνπ (ΚΟΤ1), ε νπνία ρξνλνινγείηαη ζηνλ 7
ν
 ή 6

ν
 

αηψλα (Mitford 1971, αξ. 16). 

 

Πάλσ ζην ιφθν Παιαηόθαζηξν, πνπ δεζπφδεη ηνπ θφιπνπ ηεο Βπηζθνπήο, βξέζεθαλ ηα θαηάινηπα 

ηεο πφιεο ηεο Βιιεληζηηθήο θαη ηεο Ρσκατθήο πεξηφδνπ. κσο, θαλέλα ίρλνο νηθηζκνχ ή πφιεο 

ηεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ δελ βξέζεθε εθεί, παξά ηηο εληαηηθέο έξεπλεο ηνπ Σκήκαηνο 

Ώξραηνηήησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα (Buitron-Oliver 1997, 27). Πάλησο, ην γεγνλφο φηη θάησ απφ 

ηελ αθξφπνιε βξίζθεηαη ην λεθξνηαθείν ηεο Πξψηκεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ (ζηε ζέζε 

Καινξηδηθή), θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη πάλσ ζηνλ ίδην ην ιφθν βξέζεθε ε κηα απφ ηηο δχν 
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βαζηιηθέο επηγξαθέο ηνπ Κνπξίνπ (ΚΟΤ2) απνηεινχλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο γηα ηνπνζέηεζε ηνπ 

νηθηζκνχ ζηε ζέζε απηή. ηελ αθξφπνιε βξέζεθαλ επίζεο ζξαχζκαηα απφ ηξία θνινζζηαία 

αζσξηθά θηνλφθξαλα (δελ έρνπλ αθφκε δεκνζηεπζεί, βι. Hermary 1998β, 69-70 θαη Ulbrich 2008, 

363), γεγνλφο πνπ ζηεξίδεη ηελ ππφζεζε φηη ζην ιφθν απηφ είλαη πηζαλφ λα βξίζθνληαη ηα 

δηνηθεηηθά θηίξηα ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Κνπξίνπ. 

 

ηελ Καινξηδηθή αλαζθάθεθε ν κνλαδηθφο θηηζηφο αξρατθφο ηάθνο πνπ εληνπίζηεθε ζην Κνχξην 

(Υξήζηνπ 1996, 170-82). Ώπφ απηφλ ηνλ ηάθν, κε ην καθξχ δξφκν θαη ηελ επηβιεηηθή πξφζνςε, 

πνπ θαιχθζεθε κε ρσκάηηλν ηχκβν, είλαη πηζαλφ, ζχκθσλα κε ηνλ αλαζθαθέα, λα πξνέξρνληαη ηα 

αληηθείκελα πνπ ν Cesnola ζπλέιεμε θαη νλφκαζε «ζεζαπξφ ηνπ Κνπξίνπ» (Υξήζηνπ 1996, 167). 

Σα αληηθείκελα πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο νη ηπκβσξχρνη, πεξηιακβάλνπλ ρξπζά θνζκήκαηα, έμη 

ζηδεξέληνπο νβεινχο, ζηδεξέληα μίθε θαη εγρεηξίδηα θαη αληηθείκελα απφ ραιθφ, ειεθαληφδνλην 

θαη νζηφ (Υξήζηνπ 1996, 199). Γηα ηηο ηξεηο ηαθέο, πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηα κέζα ηνπ 6
νπ

 

κέρξη ηα κέζα ηνπ 4
νπ

 αηψλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο ζαξθνθάγνη (Υξήζηνπ 1996, 176). 

Πξφθεηηαη ρσξίο ακθηβνιία γηα ηαθηθφ κλεκείν πνπ ζα αλήθε ζηελ αξηζηνθξαηηθή, βαζηιηθή 

δπλαζηεία ηνπ Κνπξίνπ. 

 

Τν ηεξό ηνπ Υιάηε: ηα πξώηα ηεθκήξηα 

 

Σελ πεξίνδν 1932-1953 έζθαςε ζην Κνχξην ν George McFadden εθ κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηεο Πελζπιβαλίαο. Ο McFadden αλέζθαςε ζην ηεξφ ηνπ Τιάηε, ιηγφηεξν απφ 2ρικ ζηα δπηηθά 

ηεο αθξφπνιεο θαη θαηάθεξε λα εληνπίζεη αλάκεζα ζηα κλεκεηαθά νηθνδνκήκαηα ηνπ ηεξνχ ηεο 

Ρσκατθήο πεξηφδνπ ηελ άζηθηε πεξηνρή ηνπ αξρατθνχ ηεξνχ, πνπ θαίλεηαη φηη είρε ζπλεηδεηά 

δηαηεξεζεί θαηά ηηο κεηαγελέζηεξεο επεκβάζεηο. Οη αλαζθαθέο ζπλερίζηεθαλ απφ κηα δεχηεξε 

ακεξηθαληθή απνζηνιή ην 1978-1984 (Buitron Oliver 1996). Σν αξρατθφ ηεξφ απνηειείηαη απφ 

έλαλ θηηζηφ πεξίβνιν (πνπ νξίδεη ζηα βφξεηα θαη ζηα αλαηνιηθά ην ρψξν ηνπ ηεξνχ), έλα κεγάιν 

θπθιηθφ βσκφ, γχξσ απφ ηνλ νπνίν βξέζεθαλ θακέλα νζηά θαη ζηάρηεο θαη έλαλ εκηθπθιηθφ 

βσκφ. Σν φλνκα Ώπφιισλ θαηαγξάθεηαη γηα πξψηε θνξά ζε ζπιιαβηθή επηγξαθή ζε έλα άγαικα 

ηνπ ηχπνπ temple boy πνπ βξέζεθε απφ ηνλ Cesnola ζηελ Ώγία Άλλα, θνληά ζην ηεξφ θαη πνπ 

ρξνλνινγείηαη ζηνλ 5
ν
 αηψλα (Mitford 1971, αξ. 18). ε δχν εηζεγκέλα αληηθείκελα ραξάρζεθε 

ηνλ 6
ν
 αηψλα ε ζπιιαβηθή επηγξαθή ησ ζεώ (Mitford 1971, αξ. 14 θαη 15). Σν επίζεην Τιάηεο 

εκθαλίδεηαη κφιηο ζηελ Βιιεληζηηθή πεξίνδν (Mitford 1971, αξ. 60, 61, 62, 64). 
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Σα αλαζήκαηα ζηελ επίρσζε ηνπ Ώξρατθνχ ηεξνχ (“Archaic Precinct fill”), ζχκθσλα κε ηελ 

νκάδα ηνπ McFadden, ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΚΏ πεξίνδν θαη δελ εθηείλνληαη κεηά ην 480 π.Υ. 

(Young θαη Young 1955, 6). Σα αξραηφηεξα αλαζήκαηα ήηαλ εηδψιηα ηαχξσλ, νξηζκέλα απφ ηα 

νπνία είραλ ζηα πφδηα ηνπο θίδηα. Ώπφ ηελ πεξηνρή ηνπ βσκνχ πξνέξρνληαη θαη ηα κνλαδηθά 

ρξπζά θαη αξγπξά εηδψιηα ηαχξσλ (Buitron-Oliver 1996, 14). Θξαχζκαηα καξηπξνχλ φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 7
νπ

 αηψλα, ζην ηεξφ αθηεξψλνληαλ θαη κεγάινπ (ζρεδφλ θπζηθνχ) κεγέζνπο πήιηλα 

αγάικαηα. Με βάζε ηα ζσδφκελα ζξαχζκαηα, ε αλάζεζε κεγάισλ κνξθψλ ζπλερίδεηαη ζε 

εκθαλψο κηθξφηεξνπο αξηζκνχο κέρξη ηελ Βιιεληζηηθή πεξίνδν (Winter 1996, 99). Αχν απνζέηεο 

πεξηείραλ πιηθφ απφ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ ζηελ Βιιεληζηηθή πεξίνδν. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

αλαζεκάησλ απνηειείηαη απφ εηδψιηα ηππέσλ θαη αξκάησλ (Young θαη Young 1996· Winter 

1996). Υαξαθηεξηζηηθά, απφ ηα 10,000 ζξαχζκαηα πνπ πξνήιζαλ απφ ηηο ακεξηθάληθεο 

αλαζθαθέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970-80 ζηνλ έλα απφ ηνπο δχν απνζέηεο, ππνινγίδεηαη φηη 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ πεξίπνπ 1000 ηππείο θαη 300 άξκαηα (Winter 1996, 11). 

 

Μέζα ζηνλ 5
ν
 αηψλα ηα εηδψιηα ησλ ηππέσλ ήηαλ ην πην δεκνθηιέο (αλ φρη ην κνλαδηθφ) αλάζεκα 

(Buitron-Oliver 1996, 15). Ληγνζηά έξγα ζε ιίζν εκθαλίδνληαη απφ ην ηέινο ηνπ 6
νπ

 αηψλα. 

Ώλάκεζα ζηα ιίζηλα, θαη πάιη, ηε κεγαιχηεξε θαηεγνξία απνηεινχλ ηα άξκαηα. πσο 

παξαηήξεζε ν Hermary, νη παξαζηάζεηο απηέο ζπκίδνπλ ηηο αλάγιπθεο πνκπέο αξκάησλ θαη 

ηππέσλ ζηελ πεξίθεκε «ζαξθνθάγν ηεο Ώκαζνχληαο» (Hermary 1996α, 148). πσο θαη ζηε 

ζαξθνθάγν, θαίλεηαη φηη ε κηα απφ ηηο κνξθέο-επηβάηεο πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε κέιε ηεο 

βαζηιηθήο ηάμεο. Βίλαη ζεκαληηθφ φηη απφ ην ηξίην ηέηαξην ηνπ 5
νπ

 αηψλα εμαθαλίδνληαη ηα έξγα 

ζε ιίζν, καδί θαη ηα ιίζηλα άξκαηα. χκθσλα κε ηνλ Hermary, απηή ε πεξίνδνο ζα είρε ζεκαζία 

κέζα ζηελ ηζηνξία ηνπ ηεξνχ, ηελ νπνία φκσο δελ γλσξίδνπκε (Hermary 1996α, 140). 

 

Πάλησο, ε απφιπηε ππεξνρή ησλ ηππέσλ απφ ηνλ 6
ν
 αηψλα θαη εμήο - καδί κε ηα πήιηλα θαη ηα 

ιηγνζηά ιίζηλα ζπκπιέγκαηα αξκάησλ - καξηπξνχλ ζχκθσλα κε ηελ Buitron-Oliver ηε δηάζεζε λα 

ηνληζηεί πεξηζζφηεξν ε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο επεκεξίαο ηνπ βαζηιείνπ. Ώπηφ 

απνηειεί εκθαλή κεηαθίλεζε απφ ηελ πην αγξνηηθή δηάζηαζε, ηελ νπνία αληηπξνζψπεπαλ ηα 

εηδψιηα ησλ ηαχξσλ (Buitron-Oliver 1996, 15). Δ νξγάλσζε ηεο ιαηξείαο ζην ηεξφ ζην ηέινο ηεο 

ΚΓ πεξηφδνπ, κεξηθά ρηιηφκεηξα ζηα δπηηθά ηεο αθξφπνιεο ηνπ Κνπξίνπ, φπσο ζπλέβε θαη κε ην 

ηεξφ ζηελ θνξπθή ηεο αθξφπνιεο ηεο Ώκαζνχληαο, ζα ζπλδέεηαη αζθαιψο κε ηελ παγίσζε ησλ 

πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη κε ηε ιεηηνπξγία κηαο θεληξηθήο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο. 

Μηα πξσηκφηαηε βαζηιηθή επηγξαθή απφ ην ηεξφ απηφ, καξηπξεί ηε ζεκαζία ηνπ ζηελ εδξαίσζε 

ηεο ηδενινγίαο ηεο αλεξρφκελεο βαζηιηθήο δπλαζηείαο. 
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Οη βαζηιείο ηνπ Κνπξίνπ, 7
νο

 - 5
νο

 αηώλαο π.Φ. 

 

Δ αξραηφηεξε βαζηιηθή επηγξαθή ηνπ Κνπξίνπ βξέζεθε ζην Εεξφ ηνπ Τιάηε (ΚΟΤ1). 

Υξνλνινγείηαη ζηνλ 7
ν
 ή ζηνλ 6

ν
 αηψλα θαη είλαη πνιχ απνζπαζκαηηθή. Μφλν ζχκθσλα κε ηελ 

απνθαηάζηαζε πνπ πξφηεηλε ν Mitforfd - θαη απνδέρηεθε ν Masson - κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί ε 

ιέμε βαζηιεχο. κσο, ην γεγνλφο φηη είλαη αλάζεκα βαζηιηθφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηε ιέμε ίληο, 

πνπ ζεκαίλεη γηνο κε βαζηιηθή θαηαγσγή. ψδεηαη επίζεο ε αξρή ηνπ νλφκαηνο Αα[καζνο], ηνπ 

παηέξα ηνπ βαζηιηά-αλαζέηε. 

 

Δ επηγξαθή απφ ηελ αθξφπνιε (ΚΟΤ2) ρξνλνινγείηαη κάιινλ ζηνλ 5
ν
 αηψλα θαη πξνζθέξεη 

απνζπαζκαηηθά δχν βαζηιηθά νλφκαηα: απηφ ηνπ -θξέηε, πνπ είλαη θαη ν εθδφηεο ηεο επηγξαθήο 

θαη ηνπ παηέξα ηνπ ηα(ζη)-. Δ ζεκαζία ηεο είλαη κεγάιε, θαζψο απνηειεί ην κνλαδηθφ θείκελν, 

καδί κε ην θείκελν ζηελ νξεηράιθηλε πηλαθίδα ηνπ Εδαιίνπ, πνπ θαηαγξάθεη κηα βαζηιηθή 

απφθαζε. Δ επηγξαθή είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα έλα αθφκα ιφγν: δηαζψδεη ηε κνλαδηθή 

θαηαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηεο πφιεο Κνχξην. Αηαπηζηψλεη, έηζη, θαλείο φηη ε πξψηε ζπιιαβή ζην 

φλνκα ηεο πφιεο είλαη ην ζεκείν ko- θαη φρη ku-, γξάθεηαη, δειαδή σο Κψξηνλ. Ώπηή ε 

παξαηήξεζε ππήξμε θαζνξηζηηθή ζε φ,ηη αθνξά ζηελ ηαχηηζε ησλ λνκηζκαηηθψλ θνπψλ ηνπ 

Κνπξίνπ (Kagan 1999, 40-1). 

 

Δ λνκηζκαηνθνπία ηνπ Κνπξίνπ είλαη εμαηξεηηθά πξνβιεκαηηθή. Μφιηο πξφζθαηα απνδφζεθαλ 

ζηελ πφιε θνπέο ηνπ 5
νπ

 αηψλα (Δηθ. 49). Ώπηφ έγηλε απφ ηνλ Kagan, ν νπνίνο πξψηνο δηαηχπσζε 

ηελ άπνςε φηη, ην ζπιιαβηθφ ζεκείν πνπ δηαβάδεηαη σο θν θαη πνπ αλαγλσξίδεηαη ζε λνκίζκαηα 

απφ ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα, πξέπεη λα δηαβάδεηαη σο ε πξψηε ζπιιαβή ηεο ιέμεο θν-ξη-ν, δειαδή 

Κνχξην. Παιαηφηεξα, ε ζπιιαβή θν αλαγλσξηδφηαλ σο ε αξρηθή ζπιιαβή ηνπ νλφκαηνο Γφιγνη 

(Hill 1904, xlv). κσο νη Γφιγνη δελ αλαθέξνληαη πνπζελά σο θέληξν απηφλνκνπ βαζηιείνπ, 

ζπλεπψο δελ κπνξεί λα έθνβαλ λνκίζκαηα. 

 

ε έλα αξγπξφ ζίγιν, πνπ θέξεη ζηνλ εκπξνζζφηππν κπξνζηηλφ κέξνο ιηνληαξηνχ θαη ζηνλ 

νπηζζφηππν πίζσ κέξνο ιηνληαξηνχ ζε έγθνηιν ηεηξάγσλν, δηαβάδεηαη ην ζπιιαβηθφ ζεκείν θo, ην 

ίδην ζεκείν πνπ, ζηελ επηγξαθή απφ ηελ αθξφπνιε ηνπ Κνπξίνπ, απνηειεί ηελ πξψηε ζπιιαβή 

ζηε ιέμε Κσξίσ. Ώπηψλ ησλ θνπψλ πξνεγείηαη κηα ζεηξά λνκηζκάησλ κε πξνηνκή ιηνληαξηνχ 

ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζηελ νπίζζηα φςε. Ώπηά δελ θέξνπλ ηε ζπιιαβή 

θν-, αιιά άιιεο ζπιιαβέο πνπ κάιινλ απνηεινχλ ζπληνκνγξαθεκέλα νλφκαηα βαζηιέσλ. Καη 

απηέο απνδίδνληαη ζην Κνχξην απφ ηνλ Kagan. Σα αξραηφηεξα λνκίζκαηα απηήο ηεο ζεηξάο, πνπ 
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δελ έρνπλ επηγξαθέο, θέξνπλ θεθάιη ιηνληαξηνχ κε αλνηρηφ ζηφκα ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη 

έγθνηιν ηεηξάγσλν ζηνλ νπηζζφηππν (Destrooper 1987, 41· Kagan 1999). Αείγκαηα έρνπλ βξεζεί 

ζηνπο ζεζαπξνχο ηεο Πεξζέπνιεο (IGCH 1789), ηνπ Demanhur (IGCH 1637), ησλ Ώδάλσλ θαη 

ηεο Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ζπλεπψο ρξνλνινγνχληαη πξηλ ην 500 π.Υ. Βίλαη δειαδή απφ ηηο 

πξσηκφηεξεο θππξηαθέο θνπέο (Kagan 1999, 36). 

 

Μηα πεξίπνπ ζχγρξνλε νκάδα αξγπξψλ λνκηζκάησλ (ηέιε 6
νπ

 αηψλα) θέξεη ζηνλ εκπξνζζφηππν 

κπξνζηηλφ κέξνο ιηνληαξηνχ, κε αλνηρηφ ζηφκα θαη ζηνλ νπηζζφηππν αθαλφληζην έγθνηιν 

ηεηξάγσλν. ε έλα δείγκα δηαβάδνληαη νη ζπιιαβέο pa-ta-, πνπ απνηεινχλ πηζαλφηαηα 

ζπληνκνγξαθία ελφο νλφκαηνο θαη ηνπ βαζηιηθνχ ηίηινπ. Βίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ φηη 

πηζαλφηαηα ζηελ επηγξαθή απηή θαηαγξάθεηαη ην φλνκα Αάκαζνο, ην φλνκα, δειαδή, πνπ είρε ν 

βαζηιηάο ηνπ Κνπξίνπ ζηελ επηγξαθή ηνπ Βζζαξραδφλα (Kagan 2000, 90). 

 

ην ζεζαπξφ ηνπ Ώsyut (IGCH 1644, θαηάρσζε ηέιε 6
νπ

- αξρέο 5
νπ

 αηψλα) θαη ζην ζεζαπξφ ηεο 

Λάξλαθαο (IGCH 1272) ζπκπεξηιακβάλεηαη έλαο αξηζκφο αξγπξψλ ζίγισλ, πνπ θέξεη ζηνλ 

εκπξνζζφηππν θεθάιη ιηνληαξηνχ θαη ζηνλ νπηζζφηππν πξνηνκή ηαχξνπ ή ζεπία ή ankh. ε 

νξηζκέλα απφ ηα λνκίζκαηα ηνπ ζεζαπξνχ ηεο Λάξλαθαο ε Destrooper δηαβάδεη ηηο ζπιιαβέο pa 

pi ελψ ζε ηξία δείγκαηα δηαβάδνληαη νη ζπιιαβέο: re sa to, ba e θαη ba te. ηα λνκίζκαηα κε ηε 

ζεπία δηαθξίλνληαη νη ζπιιαβέο Ka ή Mo (Destrooper 1984, 157).  

 

χκθσλα κε ηνλ Kagan (1999, 37-8, 40), είλαη ζεκαληηθφ φηη ζηα λνκίζκαηα κε ηε ζεπία, πνπ 

δείρλνπλ λα είλαη ηα λεφηεξα απφ απηφ ην λνκηζκαηνθνπείν, απνπζηάδεη ε ζπιιαβή pa, δειαδή ε 

ζπληνκνγξαθία ηεο ιέμεο βαζηιεχο. Δ παξαηήξεζε απηή είλαη κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή, εηδηθά 

αλ ε εκεξνκελία 479/8 γηα απηά ηα λνκίζκαηα απνδεηρζεί νξζή. Ο Kagan επηζεκαίλεη, επίζεο, φηη 

ζηελ επηγξαθή απφ ηελ αθξφπνιε ηνπ Κνπξίνπ ν παηέξαο ηνπ βαζηιηά δελ θέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ 

βαζηιηά. 

 

ε λφκηζκα απφ ην Cabinet des Médailles κε θεθάιη ιηνληαξηνχ ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη ζεπία 

ζηνλ νπηζζφηππν δηαβάδεηαη ε επηγξαθή a-ri-si-to-pa-to(?)…, πνπ κεηαγξάθεηαη σο 

Ώξηζηφθαληνο. Πηζαλφλ λα πξφθεηηαη γηα ην φλνκα ελφο βαζηιηά, θαζψο ζηνλ εκπξνζζφηππν 

αλαγλσξίδνληαη ηα ζεκεία to θαη pa (to pasilewose) (Egetmeyer 2007). χκθσλα κε ηνλ 

Egetmeyer, ηα νλφκαηα κε δεχηεξν ζπλζεηηθφ -θάληνο ζπλαληψληαη κφλν ζηε δπηηθή Κχπξν θαη 

κάιινλ ζε βαζίιεην ηεο δπηηθήο Κχπξνπ πξέπεη λα αλαδεηεζεί ε πξνέιεπζε απηνχ ηνπ βαζηιηά 

θαη ζπλεπψο θαη ηνπ λνκίζκαηνο. Ώπηφ ην λφκηζκα ζα κπνξνχζε λα είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ 
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απφδνζε ζην Κνχξην ησλ ζεηξψλ κε θεθάιη ιηνληαξηνχ ζηνλ εκπξνζζφηππν. Βίλαη δχζθνιν λα 

απνδερηνχκε φηη ζα κπνξνχζε λα αλήθεη ζηελ Πάθν γηαηί είλαη γλσζηέο θαη επηβεβαησκέλεο νη 

ζεηξέο ηεο Πάθνπ. 

 

Σν ζπιιαβηθφ ζεκείν θν- δηαβάδεηαη θαη ζε έλα αξγπξφ ζίγιν κε ιηνληάξη ζηνλ εκπξνζζφηππν 

θαη ηαχξν ζηνλ νπηζζφηππν, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα (Kagan 1999). Πηζαλφλ 

ζην Κνχξην (Kagan 1999) αλήθεη θαη κηα ζεηξά αξγπξψλ λνκηζκάησλ κε θεθάιη ιηνληαξηνχ ζηνλ 

εκπξνζζφηππν θαη γνξγφλεην ζηνλ νπηζζφηππν, πνπ θέξεη ηα ζπιιαβηθά ζεκεία pa a θαη πνπ 

ρξνλνινγείηαη ζηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα. 

 

χκθσλα κε ηνλ Hermary (2006, 121), εθπιήζζεη ε κεγάιε εηθνλνγξαθηθή πνηθηιία ζηηο θνπέο 

πνπ απνδίδνληαη ζην Κνχξην απφ ηνλ Kagan. Κάηη ηέηνην δελ ζπκβαδίδεη κε ηε ζρεηηθή ζπλέρεηα 

ζηα κνηίβα ηνπ νπηζζφηππνπ πνπ παξαηεξείηαη ζηα θππξηαθά λνκηζκαηνθνπεία ηνπ 5
νπ

 αηψλα. 

Πάλησο, ε Destrooper-Georgiades (2007α, 18) είλαη δηζηαθηηθή ζην λα απνδερζεί ηελ απφδνζε 

απηψλ ησλ θνπψλ (θαη εηδηθά απηψλ πνπ θέξνπλ ιηνληάξη/ηαχξν), θαζψο θαλέλα δείγκα απηήο ηεο 

ζεηξάο δελ έρεη κέρξη ζήκεξα βξεζεί ζην Κνχξην.  

 

Σν κνλαδηθφ πιήξεο φλνκα βαζηιηά Κνπξίνπ ζηνλ 5
ν
 αηψλα αλαθέξεηαη απφ ηνλ Δξφδνην. Ο 

βαζηιηάο («ηχξαλλνο» ζχκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ) ηεζήλσξ είρε ζπκπαξαηαρζεί κε ηνλ Ολήζηιν 

ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ ζηελ «θππξηαθή επαλάζηαζε». κσο, ζε κηα θξίζηκε θάζε ηεο κάρεο, 

«καρνκέλσλ δε θαί ηῶλ ἂιισλ ηεζήλσξ, ηχξαλλνο ἐψλ Κνπξίνπ, πξνδηδνῖ ἒρσλ δχλακηλ ἀλδξῶλ 

πεξί ἑσπηφλ νὐ ζκηθξήλ» (Δξφδνηνο, 113.1).  

 

Τν Κνύξην ζηνλ 4
ν
 αηώλα π.Φ. 

 

Γηα ηνλ 4
ν
 αηψλα έρνπλ δηαηππσζεί ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ην Κνχξην είρε 

δηαηεξήζεη ην θαζεζηψο ηεο απηφλνκεο πφιεο-βαζηιείνπ (Iacovou 2002α, 78). Ώπηφ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ θνπέο πνπ λα απνδίδνληαη κε βεβαηφηεηα ζην Κνχξην νχηε θαη 

θακηά βαζηιηθή επηγξαθή. Βπηπιένλ, ζηελ πεξηγξαθή ηνπ Αηφδσξνπ θαη ησλ άιισλ Βιιήλσλ 

ηζηνξηθψλ ησλ επεηζνδίσλ ηεο θαηάιπζεο ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ απφ ηνπο Αηαδφρνπο (βι. 

ΏΚΒΠ 70-80), ην Κνχξην απνπζηάδεη, ελψ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ππφινηπεο πφιεηο πνπ 

γλσξίδνπκε φηη ιεηηνπξγνχζαλ σο βαζίιεηα ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα. 
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Μηα ειιεληθή επηγξαθή είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, ζηελ πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπκε ην 

θαζεζηψο ηνπ Κνπξίνπ ζηνλ 4
ν
 αηψλα. Πξφθεηηαη γηα έλα θείκελν ραξαγκέλν ζε κηα ιίζηλε ζηήιε 

πνπ βξέζεθε ζηε Νεκέα (Δηθ. 50). Καηαγξάθεη έλαλ θαηάινγν ζεσξνδφθσλ ηεο πεξηφδνπ 315-310 

(Miller 1988). ε έλα απφζπαζκα αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 

Ἐγ Κχπξση ἐλ αιακῖλη 

Νηθνθξέσλ Πλπηαγφξα 

Σεῦθξνο Ἀθεζηνθξένληνο 

Ἐγ Κνπξίση 

Παζηθξάηεο Ἀξηζηνθξάηνπο 

Θεκηζηαγφξαο Ἀξηζηνθξάηνπο 

Ἐλ φινηο 

ηαζηθξάηεο ηαζία 

 

Σα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηγξαθή ηεο Νεκέαο δελ θέξνπλ ηίηινπο, δελ ππάξρεη φκσο 

ακθηβνιία φηη ν Νηθνθξέσλ απφ ηε αιακίλα είλαη ν βαζηιηάο ηεο πφιεο ηελ πεξίνδν απηή, γηνο 

ηνπ επίζεο βαζηιηά Πλπηαγφξα. Ο Σεχθξνο, ν γηνο ηνπ Ώθεζηνθξένληα, ζα πξέπεη λα είλαη έλα 

κέινο ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ηεο αιακίλαο, δειαδή έλαο άλαμ. Ο φιηνο ηαζηθξάηεο 

ηαπηίδεηαη ρσξίο ακθηβνιία κε ην βαζηιηά ηαζηθξάηε, γην ηνπ ηαζία, γλσζηνχο απφ ηηο 

επηγξαθέο Ο1 θαη Ο2 απφ ηνπο φινπο. Οη ηαπηίζεηο απηέο βαζίδνληαη ζε άιιεο πξσηνγελείο 

πεγέο. Αελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην κε ηα νλφκαηα απφ ην Κνχξην. Αεκηνπξγείηαη ινηπφλ ην 

εξψηεκα: ν Παζηθξάηεο, ν γηνο ηνπ Ώξηζηνθξάηε, είλαη ν βαζηιηάο ηνπ Κνπξίνπ ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 

αηψλα;  

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε επηγξαθή ηεο Νεκέαο καο βνεζά λα μεπεξάζνπκε ηε ζχγρπζε πνπ 

πξνθαινχλ νη Έιιελεο ζπγγξαθείο ζρεηηθά κε ηα βαζηιηθά νλφκαηα ηνπ ηέινπο ηνπ 4
νπ

 αηψλα. Σα 

απνζπάζκαηα είλαη ηα εμήο: 

1. Καηά ηε λαπκαρία ζηελ Σχξν, νη Σχξηνη εθνξκνχλ αηθληδηαζηηθά θαη «ηήλ ηε Πλπηαγφξνπ 

ηνῦ βαζηιέσο πεληήξε εὐζχο ὑπφ ηῇ πξψηῃ ἐκβνιῇ θαηέδπζαλ θαί ηήλ Ἀλδξνθιένπο ηνῦ 

Ἀκαζνπζίνπ θαί ηήλ Παζικράηοσς ηοῦ Θοσριέως (Ώξξηαλφο, Ἀλάβαζηο Ἀιεμάλδξνπ, 2.22.2). 

2. Ο Πινχηαξρνο ζην βίν ηνπ Ώιεμάλδξνπ αλαθέξεη φηη φηαλ ν Ώιέμαλδξνο επέζηξεςε ζηε 

Φνηλίθε κεηά ηελ Ώίγππην, δειαδή ην 331, δηνξγάλσζε ηξαγηθνχο αγψλεο, ζηνπο νπνίνπο ήηαλ 

ρνξεγνί «νἱ βαζηιεῖο ηῶλ Κππξίσλ… Μάιηζηα δε Νηθνθξέσλ ὁ αιακίληνο θαί Παζικράηης ὁ 

όλιος δηεθηινλίθεζαλ…» (Αιέμαλδξνο, 29.1-2).  

Άν
να

 Σα
τρ
άκ
η



7. Δ Βπνρή ησλ ΐαζηιείσλ 

 
232 

3. ην απνζπαζκαηηθφ έξγν ηνπ Ώξξηαλνχ Τά κεηά Ἀιέμαλδξνλ (ΏΚΒΠ 80.1): ἐλ δε ηνχηῳ 

Πεξδίθαο καζψλ ηῶλ ἐλ Κχπξῳ βαζηιέσλ Νηθνθξένληά ηε ηφλ αιακίληνλ θαί ηνχο ὑπ‟αὐηῷ 

γελνκέλνπο Παζικράηην ηόν όλιον θαί Νηθνθιέα ηφλ Πάθηνλ, ηνῦηνλ θαί Ἀλδξνθιέα ηφλ 

Ἀκαζνχζηνλ πξφο κελ Πηνιεκαῖνλ μπκκαρίαλ πεπνηεκέλνπο…» 

 

ε φ,ηη αθνξά ζην πξψην απφζπαζκα, ε δηφξζσζε απφ Θνπξηέσο ζε Κνπξηέσο ζηα ρεηξφγξαθα 

ηνπ Ώξξηαλνχ είρε πξνηαζεί απφ ην 19
ν
 αηψλα θαη, ζχκθσλα κε ην Miller, πξέπεη λα ζεσξείηαη 

ζσζηή (1988, 154 θαη ζεκ. 13). Γηα ην δεχηεξν απφζπαζκα, ν Πηεξίδεο είρε πξνηείλεη φηη ην 

φλνκα Παζηθξάηεο, πνπ δηαβάδεηαη ζην ρεηξφγξαθν ηνπ Πινχηαξρνπ, πξέπεη λα δηνξζσζεί ζε 

ηαζηθξάηεο, άπνςε κε ηελ νπνία ζπκθσλεί θαη ν Miller (1988, 155 θαη ζεκ. 19). ε φ,ηη αθνξά 

ζην ηξίην, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ρεηξφγξαθν ππήξρε θελφ ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε κε ην 

φλνκα Παζηθξάηεο (Destrooper-Georgiades 2007β, 268, ζεκ. 14).  

 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, πνιχ πηζαλφ φηη ν Παζηθξάηεο ηνπ Ώξηζηνθξάηνπο ηεο επηγξαθήο ηεο Νεκέαο 

είλαη έλα πξφζσπν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Κνχξην θαη πηζαλφ λα πξφθεηηαη γηα βαζηιηά ή άλαθηα. Δ 

Paula Perlman ππνζηήξημε (2000, 271) φηη ν Παζηθξάηεο Ώξηζηνθξάηνπο θαη ν Θεκηζηαγφξαο 

Ώξηζηνθξάηνπο αλήθνπλ ζηελ αξηζηνθξαηηθή ηάμε ή αθφκε ζηελ παιηά βαζηιηθή δπλαζηηθή 

νηθνγέλεηα αιιά δελ δηαζέηνπλ νπζηαζηηθή εμνπζία, θαζψο ην βαζίιεην πηζαλφηαηα έπαςε λα 

ιεηηνπξγεί απηφλνκα θάπνηα ζηηγκή ίζσο κέζα ζηνλ 4
ν
 αηψλα.  

 

Χζηφζν, νξηζκέλεο θνπέο λνκηζκάησλ, πνπ εθδφζεθαλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζην Κνχξην, 

απνηεινχλ καξηπξίεο φηη ε πφιε ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί σο δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπιάρηζηνλ κέρξη 

ηνλ Ώιέμαλδξν. χκθσλα κε ηελ Destrooper-Georgiades, πνπ απνδέρεηαη ηελ ηαχηηζε ηνπ 

Παζηθξάηε κε βαζηιηά, πξέπεη λα απνδνζνχλ ζε απηφλ ηα αξγπξά λνκίζκαηα κε θεθάιη 

Ώπφιισλα ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη κε ηξίπνδα ζηνλ νπηζζφηππν θαη κε ηελ αιθαβεηηθή επηγξαθή 

ΐΏ ΠΏΕ Destrooper-Georgiades (2004β· 2007α, 23). Με ηα αξγπξά απηά λνκίζκαηα ζρεηίδεηαη 

έλα κνλαδηθφ ραιθφ πνπ βξέζεθε ζην Κνχξην, κε θεθάιη Ώπφιισλα θαη θνξάδα πνπ ζειάδεη 

πνπιάξη θαη θέξεη ηελ αιθαβεηηθή επηγξαθή ΠΏΕ (Destrooper-Georgiades (2007α, 27).  

 

Άιια ράιθηλα λνκίζκαηα πνπ αλαθαιχθζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνπξίνπ θαη πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ζην πξψην κηζφ ηνπ 4
νπ

 αηψλα, θέξνπλ ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη πάιη θεθάιη 

Ώπφιισλα θαη ζηνλ νπηζζφηππν ιχξα απφ θαβνχθη ρειψλαο ή θνξάδα πνπ ζειάδεη ην κηθξφ ηεο 

(Destrooper-Georgiades 2000γ). Φέξνπλ επίζεο δπζαλάγλσζηε επηγξαθή. χκθσλα κε ηελ 

Destrooper-Georgiades, δελ κπνξεί λα ακθηζβεηείηαη ε απφδνζή ηνπο ζην Κνχξην, θαζψο ζπάληα 
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αλεπξίζθνληαη αιινχ. ε νξηζκέλα απφ απηά ηα λνκίζκαηα δηαθξίλεηαη ε αιθαβεηηθή επηγξαθή 

ΒΤΏ, πνπ δελ ζρεηίδνληαη θαη‟αλάγθελ κε ηνλ Βπαγφξα (είηε ηνλ Ώ΄ είηε ην ΐ΄) ηεο αιακίλαο 

αιιά είλαη πηζαλφ λα αλήθνπλ ζε έλα άγλσζην θαηά ηα άιια βαζηιηά Βπα- ηνπ Κνπξίνπ 

Destrooper-Georgiades (2007α, 27). 

 

Σελ πεξίνδν πνπ εκθαλίδεηαη ν Ώιέμαλδξνο, ην Κνχξην θαίλεηαη φηη θφβεη κφλν ραιθά λνκίζκαηα 

(Destrooper-Georgiades 2007β, 270). Καλέλα λφκηζκα δελ έρεη απνδνζεί ζην Κνχξην γηα ηελ 

πεξίνδν 323-312 π.Υ. (Destrooper-Georgiades 2007β, 270, ζεκ. 25). Σν γεγνλφο φηη ην Κνχξην 

δελ αλαθέξεηαη απφ ηηο ειιεληθέο πεγέο ζηα επεηζφδηα ηεο θαηάιπζεο απφ ηνλ Πηνιεκαίν, ελψ 

φιεο νη άιιεο πφιεηο-βαζίιεηα πνπ θφβνπλ λφκηζκα αλαθέξνληαη, ίζσο λα καξηπξεί φηη ε 

θαηάιπζε ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Κνπξίνπ ζπλέβε θάπνηα ζηηγκή κεηά ηνλ Ώιέμαλδξν θαη πξηλ ηελ 

επέκβαζε ηνπ Πηνιεκαίνπ.  

 

Σύλζεζε 

 

Σα ιηγνζηά επηγξαθηθά ηεθκήξηα πνπ αθνξνχλ ζην βαζίιεην ηνπ Κνπξίνπ, επηβεβαηψλνπλ ηελ 

πξσηκφηεηα ηεο χπαξμήο ηνπ. Μηα απφ ηηο αξραηφηεξεο επηγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζε βαζηιηά (ε 

ιέμε ζπκπιεξψλεηαη πεηζηηθά απφ ηνλ Mitford) πξνέξρεηαη απφ ην ηεξφ ηνπ Τιάηε θαη 

ρξνλνινγείηαη ζηνλ 7
ν
 αηψλα (ΚΟΤ1). Έλα επίζεο βαζηιηθφ (θαη ζεκαληηθφηαην απφ άπνςε 

πεξηερνκέλνπ) θείκελν, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηνλ πξψηκν 5
ν
 αηψλα (ΚΟΤ2), βξέζεθε ζην ιφθν πνπ 

ζεσξείηαη σο ε αθξφπνιε, δειαδή ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ βαζηιείνπ. Μαδί κε ηηο αλαθνξέο ηνπ 

Δξφδνηνπ γηα ηα γεγνλφηα ηεο «θππξηαθήο επαλάζηαζεο» (499-498 π.Υ.), απηφ απνηειεί θαη ην 

πζηεξφηεξν επηβεβαησκέλν ηεθκήξην ηεο χπαξμεο ηνπ βαζηιείνπ. Σα επηρεηξήκαηα ηνπ Kagan γηα 

ηελ απφδνζε νξηζκέλσλ λνκηζκαηηθψλ θνπψλ ηνπ 5
νπ

 αηψλα ζην Κνχξην είλαη ηζρπξά (Kagan 

1999). Καηά ηελ άπνςή κνπ, φκσο, ην πξφβιεκα κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο λνκηζκαηνθνπίαο ηνπ 

Κνπξίνπ δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη νξηζηηθά ιπκέλν. ΐαζηθφ αληεπηρείξεκα είλαη, φπσο 

παξαηήξεζε ε Destrooper-Georgiades (2001, 179), ην γεγνλφο φηη θαλέλα απφ απηά ηα λνκίζκαηα 

δελ βξέζεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνπξίνπ, ελψ πνιιά, θαη κάιηζηα ζε κηθξέο ππνδηαηξέζεηο, 

βξέζεθαλ ζηελ Πφιε Υξπζνρνχο, δειαδή ζηελ πφιε ηνπ Μαξίνπ.  

 

Δ θαηάζηαζε είλαη εμίζνπ πξνβιεκαηηθή ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ 4
ν
 αηψλα. Σν Κνχξην δελ απαληάηαη 

νχηε κηα θνξά ζηηο πεξηγξαθέο ηνπ Αηφδσξνπ γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκθάληζε ηνπ Ώιέμαλδξνπ 

κέρξη ηελ θαηάιπζε ησλ βαζηιείσλ απφ ηνλ Πηνιεκαίν. Παξφια απηά, ε επηγξαθή ησλ 

ζεσξνδφθσλ απφ ηε Νεκέα βνεζά ψζηε, νξζά θαηά ηελ άπνςή κνπ, λα δηνξζσζνχλ ιάζε ζε ηξία 
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ρεηξφγξαθα πνπ θαηαγξάθνπλ ειιεληθέο ηζηνξηνγξαθηθέο πεγέο. Μεηά ηε δηφξζσζε πξνθχπηεη 

φηη έλαο Παζηθξάηεο Κνπξηεχο, ν ίδηνο θαηά πάζα πηζαλφηεηα πνπ ζπλαληάηαη ζηελ επηγξαθή ηεο 

Νεκέαο, ζπκκεηείρε ζηα γεγνλφηα ηεο λαπκαρίαο ηεο Σχξνπ ην 332 π.Υ. (Ώξξηαλφο, Ἀλάβαζηο 

Ἀιεμάλδξνπ, 2.22.2). Σν γεγνλφο φηη απηφο ν Παζηθξάηεο πξέπεη λα ήηαλ βαζηιηάο, φπσο θαη ν 

παηέξαο ηνπ ν Ώξηζηνθξάηεο, πηζαλφλ λα καξηπξείηαη απφ νξηζκέλεο θνπέο αξγπξψλ θαη ραιθψλ 

λνκηζκάησλ κε ηχπνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Ώπφιισλα, φπσο ην θεθάιη ηνπ ζενχ, ηξίπνδαο θαη 

ιχξα θαη κε ηελ αιθαβεηηθή επηγξαθή ΠΏΕ. Πξσηκφηεξεο θνπέο (πξψην κηζφ ηνπ 4
νπ

 αηψλα) 

ζηνπο ίδηνπο ηχπνπο θέξνπλ ηελ επίζεο αιθαβεηηθή επηγξαθή ΒΤΏ, ίζσο ην αξρηθφ θάπνηνπ 

βαζηιηά ηνπ Κνπξίνπ ηελ επνρή απηή. 

 

ην ηεξφ ηνπ Τιάηε, ην ρψξν πνπ απέδσζε ην πξσηκφηεξν ηεθκήξην, ζα πξέπεη, πηζηεχσ, λα 

αλαδεηήζνπκε επίζεο ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα θαηά πφζν ην Κνχξην έραζε λσξίο ην θαζεζηψο 

ηεο πφιεο-βαζηιείνπ. 

 

4. Αμαθούνηα 

 

Δ ζέζε πνπ ιεηηνχξγεζε σο δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ βαζηιείνπ, ε πφιε ηεο Ώκαζνχληαο, ήηαλ 

γλσζηή θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο θαη ε αλάκλεζε ηνπ νλφκαηνο παξέκεηλε 

δσληαλή κέρξη ζήκεξα. Ο ιφθνο κε ην φλνκα Κάζηξνο - ζηελ χζηεξε αξραηφηεηα νλνκαδφηαλ 

Κππξία (βι. Hermary ζην Fourrier θαη Hermary 2006, 11) - ιεηηνχξγεζε σο ε αθξφπνιε ηεο 

Ώκαζνχληαο (Δηθ. 51). ε απηφ ην ιφθν, ηα αξραηφηεξα ηεθκήξηα ρξήζεο απφ θνηλσλία 

αλζξψπσλ, ρξνλνινγνχληαη ζηελ αξρή ηεο ΚΓ πεξηφδνπ (βι. Μέξνο Έθην).  

 

Η Ακαζνύληα ζηηο αζζπξηαθέο επηγξαθέο 

 

Σν φλνκα ηεο Ώκαζνχληαο δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ δέθα θππξηαθψλ πφιεσλ-

βαζηιείσλ ηνπ Βζζαξραδφλα. Ο Baurain ππνζηήξημε φηη ε Nuria, ε δέθαηε πφιε ζηνλ θαηάινγν 

ηνπ πξίζκαηνο ηνπ Βζζαξραδφλα, κπνξεί λα δηαβαζηεί σο [Κη]λπξία. Παξαζέηνληαο ηα 

απνζπάζκαηα αξραίσλ ζπγγξαθέσλ πνπ ζπλδένπλ ηνλ Κηλχξα κε ηελ Ώκαζνχληα, πξφηεηλε 

κάιηζηα φηη απηή ε [Κη]λπξία ηαπηίδεηαη κε ηελ Ώκαζνχληα (Baurain 1981· 1984). Πξφβιεκα γηα 

απηή ηελ ππφζεζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε Κηλπξία ζπλαληάηαη ζε πεγέο ηεο χζηεξεο 

αξραηφηεηαο σο φλνκα θππξηαθήο πφιεο (Baurain 1981, 364) αιιά δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ 

Ώκαζνχληα ή άιιε ζέζε ζην λεζί. Βάλ ε [Κη]λπξία ήηαλ φλησο έλα άιιν φλνκα ηεο Ώκαζνχληαο 

ζηνλ 7
ν
 αηψλα, ε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο παξακέλεη κέρξη ζηηγκήο έλα άπαμ. Πξέπεη, επίζεο, λα 
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ζεκεησζεί φηη πξφζθαηα ππνζηεξίρζεθε, κε βάζε γισζζνινγηθέο παξαηεξήζεηο, φηη ε Nuria ηνπ 

πξίζκαηνο ηνπ Βζζαξραδφλα ηαπηίδεηαη κε ην Μάξην (Lipinski 1991).  

 

Έρεη επίζεο πξνηαζεί φηη ην Qartihadast, ε δεχηεξε κε ηαπηηζκέλε ζέζε ζηνλ θαηάινγν ηνπ 

Βζζαξραδφλα, κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ Ώκαζνχληα. Qartihadast ζεκαίλεη Νέα Πφιε ζηε 

ζεκηηηθή γιψζζα (βιέπε Καξρεδφλα). Δ κνλαδηθή γξαπηή αλαθνξά ζε Qartihadast πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ Κχπξν, εληνπίδεηαη ζε θνηληθηθέο επηγξαθέο ραξαγκέλεο ζε δχν ράιθηλα 

θχπειια, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 8
ν
 αηψλα. Πξφθεηηαη γηα πξντφληα αξραηνθαπειίαο, πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζε αξραηνπσιείν ζηε Λεκεζφ. Λέγεηαη φηη βξέζεθαλ ζηε Μνύηηε Σηλόαο, θνληά ζην 

Κειιάθη (Lipinski 1983). χκθσλα κε ην ίδην ην θείκελν, νη θηάιεο είραλ αλαηεζεί απφ ηνλ 

θπβεξλήηε (soken) ηνπ Qartihadast, ππεξέηε ηνπ βαζηιηά ηεο ηδψλαο Υηξάκ, ζην ΐαάι ηνπ 

Ληβάλνπ, «απφ ηελ πξψηε ζνδεηά ραιθνχ». Ώλ θαη ε ζέζε απφ ηελ νπνία ππνηίζεηαη φηη πξνήιζαλ 

νη δχν θηάιεο είλαη κφιηο 12ρικ βφξεηα ηεο Ώκαζνχληαο, ην Qartihadast ηαπηίζηεθε κε ην Κίηην, 

κε ην ζθεπηηθφ φηη ήηαλ ε λέα απνηθία πνπ ίδξπζε ε Σχξνο ζηελ Κχπξν. κσο ν Hermary (1987· 

1996β) ππνζηήξημε βάζηκα φηη ην Κίηην δελ ζα κπνξνχζε λα παξνπζηάδεηαη ζηηο αζζπξηαθέο 

πεγέο ηνπ 7
νπ

 αηψλα κε απηφ ην φλνκα, αθνχ δελ θαίλεηαη λα απέθηεζε ην θαζεζηψο ηεο 

αλεμάξηεηεο πφιεο-βαζηιείνπ πξηλ απφ ηνλ 5
ν
 αηψλα. Βπηπιένλ, ην Κίηην καδί κε ηελ Πάθν 

απνηεινχλ ηηο δχν ζέζεηο κε αδηάιεηπηε ζπλέρεηα απφ ηελ Όζηεξε Υαιθνθξαηία ζηελ Βπνρή ηνπ 

ηδήξνπ, επνκέλσο είλαη δχζθνιν λα θαληαζηνχκε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζηνλ 7
ν
 αηψλα θέξεη ην 

ραξαθηεξηζκφ Νέα Πφιε, ζε αληίζεζε κε ηελ Ώκαζνχληα, πνπ φπσο είδακε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην απνηειεί ζέζε ρσξίο πξνεγνχκελε εγθαηάζηαζε ζηελ Βπνρή ηνπ Υαιθνχ (Iacovou 

2002β). 

 

Η πόιε-βαζίιεην: ηα αξραηόηεξα ηεθκήξηα 

 

Σα αξραηνινγηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ε νξγαλσκέλε θαηνίθεζε ηνπ ρψξνπ μεθηλά απφ ηελ 

αξρή ηεο ΚΓ πεξηφδνπ θαη θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγεί ζαλ θέληξν ηεο γχξσ πεξηθέξεηαο ην αξγφηεξν 

απφ ηηο αξρέο ηνπ 8
νπ

 αηψλα. Σκήκαηα ηείρνπο, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ ΚΏ πεξίνδν, 

αλαζθάθεθαλ ζηα λνηηνδπηηθά ηεο αθξφπνιεο θνληά ζηε ζάιαζζα, ζηε βνξεηνδπηηθή θιηηχ ηεο 

αθξφπνιεο θαη ζηα βφξεηα (ΐφξεην Σείρνο) κε δχν πχξγνπο. Φαίλεηαη φηη ην ηείρνο δελ πεξηέθιεηε 

κφλν ηελ αθξφπνιε αιιά έλαλ επξχηεξν ρψξν πξνο ηα λφηηα, κέρξη ηε ζάιαζζα, βφξεηα θαη 

αλαηνιηθά (Aupert θαη Leriche 1994, 338-9· Aupert θαη Leriche ζην Aupert 1996, 145-7). 

Τπνζαιάζζηεο έξεπλεο ζηα λφηηα ηεο αθξφπνιεο, έδεημαλ φηη κεηαμχ ηνπ ιηκαληνχ πνπ έθηηζε ν 
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Αεκήηξηνο Πνιηνξθεηήο θαη ην νπνίν βξίζθεηαη πηα θάησ απφ ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζα θαη ηεο 

ξσκατθήο αγνξάο, βξίζθεηαη ην ιηκάλη ηεο αξρατθήο θαη θιαζηθήο πεξηφδνπ (Aupert 1996, 168-9). 

 

Έμσ απφ ην ηείρνο βξίζθνληαη ηα λεθξνηαθεία ηεο πφιεο. Θπκίδνπκε φηη ζηελ Ώκαζνχληα 

βξέζεθαλ νη αξραηφηεξνη θηηζηνί ηάθνη ηεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΚΓΕ-

ΕΕΕ πεξίνδν (βι. Μέξνο Έθην, Κεθάιαην 3.2). Ώπφ ηνπο αξρατθνχο θηηζηνχο ηάθνπο, ν 

αξραηφηεξνο είλαη ν Σάθνο 194 ζην βνξεηνδπηηθφ λεθξνηαθείν (Tytgat 1995· Petit 2001, 60). 

Βίλαη ιαμεπηφο κε δξφκν, ην ζηφκην φκσο ήηαλ θηηζηφ κε κεγάινπο ιηζφπιηλζνπο. Οξηζκέλνη, 

κάιηζηα, ιίζνη έθεξαλ αλάγιπθε δηαθφζκεζε (Tytgat 1995, 182). Υξεζηκνπνηήζεθε γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αξρή ηεο ΚΏ πεξηφδνπ (κέζα ηνπ 8
νπ

 αηψλα) κέρξη ηε Ρσκατθή 

πεξίνδν. Δ πξψηε ηαθή, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηα κέζα ηνπ 8
νπ

 αηψλα, πεξηείρε κεγάιε πνζφηεηα 

εηζεγκέλεο θεξακεηθήο απφ ηε θνηληθηθή αθηή, απφ ηελ Ώίγππην θαη απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

θπξίσο απφ ηελ Βχβνηα. Δ εηζεγκέλε θεξακεηθή ρξνλνινγείηαη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 9
νπ

 αηψλα 

(Coldstream 1995).  

 

Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ηνπνγξαθία ησλ ελλέα θηηζηψλ ηάθσλ ηεο Ώκαζνχληαο γηα ηνπο 

νπνίνπο ππάξρεη ηεθκεξίσζε
1
. ΐξέζεθαλ αλά ηξεηο ζην βφξεην, ζην δπηηθφ θαη ζην αλαηνιηθφ 

λεθξνηαθείν, γχξσ απφ ηελ αθξφπνιε. Οη ηξεηο ηάθνη ηνπ αλαηνιηθνχ λεθξνηαθείνπ πνπ 

παξακέλνπλ αδεκνζίεπηνη (βι. ζχληνκε αλαθνξά ζε Chronique 1977, 765) ρξνλνινγήζεθαλ ζηελ 

ΚΚ πεξίνδν, ελψ νη ππφινηπνη ζηελ ΚΏ πεξίνδν. ηνλ έλα απφ ηνπο ηξεηο ηάθνπο ηνπ βφξεηνπ 

λεθξνηαθείνπ, ηνλ νπνίν αλέζθαςε ν Cesnola (Υξήζηνπ 1996, 67-69) βξέζεθε κηα κνλαδηθή 

ιίζηλε ζαξθνθάγνο κε αλάγιπθεο παξαζηάζεηο ζηηο ηέζζεξεηο πιεπξέο, ε πεξίθεκε «ζαξθνθάγνο 

ηεο Ώκαζνχληαο» (έθηνηε ζην Μεηξνπνιηηηθφ Μνπζείν ηεο Νέαο Τφξθεο). 

 

Δ «ζαξθνθάγνο ηεο Ώκαζνχληαο» είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά έξγα γιππηηθήο ζε φ,ηη αθνξά 

ζηε βαζηιηθή εηθνλνγξαθία (Δηθ. 52). Υξνλνινγείηαη απφ ηνλ Hermary ζην 480 π.Υ., πεξίπνπ 20 

ρξφληα κεηά ηελ «θππξηαθή επαλάζηαζε». Οη καθξέο πιεπξέο ηεο θέξνπλ παξαζηάζεηο κε πνκπέο 

αξκάησλ, έθηππσλ θαη πεδψλ ζηξαηησηψλ. ηε κηα ζηελή πιεπξή απεηθνλίδνληαη ηέζζεξεηο Bes, 

ελψ ζηελ άιιε ηέζζεξεηο γπκλέο (αιιά κε πινχζηα θνζκήκαηα), γπλαηθείεο κνξθέο 

(«Ώζηάξηεο»), πνπ θξαηνχλ ην ζηήζνο ηνπο. Σν θάιπκκα ηεο ζαξθνθάγνπ ζε θάζε ζηελή πιεπξά, 

                                                 
1
 ΐι. Υξήζηνπ 1996, 64-65 γηα ηηο έξεπλεο ζηα λεθξνηαθεία ηεο Ώκαζνχληαο. Σέζζεξεηο εκίθηηζηνη ηάθνη, δειαδή κε 

θηηζηά νξηζκέλα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία, ηεο ΚΏ πεξίνδνπ, εληνπίζηεθαλ θαη αλαζθάθεθαλ απφ ην Σκήκα 

Ώξραηνηήησλ αιιά παξακέλνπλ αδεκνζίεπηνη. 
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πνπ δηακνξθψλεηαη ζαλ αέησκα, θέξεη δχν νιφγιπθεο ζθίγγεο θαη έλα αλζέκην. Έληνλα ρξψκαηα 

ζα θάιππηαλ ην γιππηφ δηάθνζκν (βι. αλαιπηηθή πεξηγξαθή απφ ηε V. Tatton-Brown ζην 

Hermary 1981, 74-83 θαη πξφζθαηα Stylianou θαη Schollmeyer 2007). 

 

ηε κηα καθξά πιεπξά, κηα γελεηνθφξνο κνξθή πνπ επηβαίλεη ζε άξκα, θέξεη ζην θεθάιη ην 

θάιπκκα πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε κίηξα, ηελ νπνία αλαθέξεη ν Δξφδνηνο σο ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

Κππξίσλ βαζηιέσλ (7.90) θαη θξαηά ζθηάδην. O Petit (1996, 112) πξφηεηλε ηελ ηαχηηζε ηεο 

κνξθήο κε ην βαζηιηά ηεο Ώκαζνχληαο ησλ αξρψλ ηνπ 5
νπ

 αηψλα. Βίλαη πηζαλφλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Petit, λα πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην βαζηιηά πνπ ήηαλ ζηελ εμνπζία ηελ επνρή ηεο «θππξηαθήο 

επαλάζηαζεο». Πάλησο, ε εηθνλνγξαθία ηεο ζαξθνθάγνπ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ Δξφδνηνπ, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη νη Κχπξηνη βαζηιείο ρξεζηκνπνηνχλ αθφκε 

άξκαηα ζηηο αξρέο ηνπ 5
νπ

 αηψλα (Petit 2004β, 54-55). 

 

Αχν αθφκα κλεκεηαθέο ζαξθνθάγνη βξέζεθαλ ζε ηάθνπο ηεο Ώκαζνχληαο. Ώλήθνπλ ζηνλ ηχπν 

ησλ αλζξσπφκνξθσλ ζαξθνθάγσλ, ηχπνο πνπ ζπλαληάηαη απνθιεηζηηθά ζην Κίηην θαη ζηελ 

Ώκαζνχληα (Hermary 1981, 85). Δ κηα απφ απηέο (ζήκεξα ζην Μεηξνπνιηηηθφ Μνπζείν ηεο Νέαο 

Τφξθεο), θαηαζθεπαζκέλε απφ θπθιαδίηηθν κάξκαξν, έρεη γπλαηθείν θεθάιη θαη είλαη έληνλα 

εκπλεπζκέλε απφ ειιεληθά πξφηππα (Karageorghis et al. 2000, 226-27). Υξνλνινγείηαη ζην ηέινο 

ηνπ 5
νπ

 ή ζηνλ 4
ν
 αηψλα (Hermary 1981, αξ. 82). χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπλζεθψλ 

αλεχξεζεο ηεο ζαξθνθάγνπ απφ ηνλ Cesnola, θαίλεηαη φηη βξηζθφηαλ ζε έλα θηηζηφ ηάθν. Αελ 

πξέπεη, φκσο, λα πξνέξρεηαη απφ έλαλ απφ ηνπο γλσζηνχο θαη εληνπηζκέλνπο θηηζηνχο ηάθνπο 

πνπ αλαδεκνζίεπζε ν Υξήζηνπ (1996). Δ δεχηεξε αλζξσπφκνξθε ζαξθνθάγνο (ζην ΐξεηαληθφ 

Μνπζείν), θαηαζθεπαζκέλε απφ αζβεζηφιηζν, έρεη αλδξηθφ θεθάιη, απνδνζκέλν κε θαζαξά 

θππξηαθή ηερλνηξνπία. Υξνλνινγείηαη ζηνλ 5
ν
 αηψλα. ΐξέζεθε καδί κε άιιεο δχν ζαξθνθάγνπο 

ρσξίο αλάγιπθε δηαθφζκεζε ζε ιαμεπηφ ζαιακνεηδή ηάθν ζην αλαηνιηθφ λεθξνηαθείν (Σάθνο 

256, Murray et al. 1900, 125). 

 

Τν ηεξό ηεο ζεάο 

 

ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ ηεο αθξφπνιεο ε ιαηξεία απνθηά επίζεκν ραξαθηήξα απφ ηελ αξρή ηεο 

ΚΏ πεξηφδνπ. Σν ηεξφ ζα ήηαλ ζηνλ ηχπν ηνπ αλνηρηνχ ηεκέλνπο (Hermary ζην Fourrier θαη 

Hermary 2006, 47). Ο ρψξνο είλαη πνιχ δηαηαξαγκέλνο απφ ηε κεηαγελέζηεξε νηθνδφκεζε 

(ειιεληζηηθφο/ξσκατθφο λαφο, παιαηνρξηζηηαληθή βαζηιηθή), φκσο δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα 

χπαξμε νηθνδνκήκαηνο πξηλ απφ ηελ Βιιεληζηηθή πεξίνδν. Μηα αζσξηθή ζηήιε πνπ βξέζεθε 
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ελζσκαησκέλε ζε έλα ηνίρν ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο πεξηφδνπ, βξηζθφηαλ ζηελ είζνδν ηνπ 

αξρατθνχ-θιαζηθνχ ηεξνχ (Hermary 1985) (Δηθ. 53). Βίλαη κηα απφ ηηο πνιιέο καξηπξίεο φηη ε 

κνξθή ηεο ζεάο πνπ ιαηξεπφηαλ ζην ηεξφ ηεο αθξφπνιεο είρε αθνκνηψζεη ζηνηρεία απφ ηελ 

εηθνλνγξαθία ηεο αηγππηηαθήο Ώζψξ, κεηαθξαζκέλα ζε έλα θππξηαθφ ηχπν. Δ ζηήιε απηή δελ 

είρε αξρηηεθηνληθή ζεκαζία, θάηη πνπ ζπκίδεη ηε γξαπηή παξάζηαζε ζε φζηξαθν αγγείνπ ηνπ 

ιεγφκελνπ «ξπζκνχ ηεο Ώκαζνχληαο» (Hermary 1994, 120-21). ην φζηξαθν απηφ κηα κεγάιε 

αζσξηθή ζηήιε πεξηβάιιεηαη εθαηέξσζελ απφ αλδξηθέο κνξθέο, κηα απφ ηηο νπνίεο ζπλνδεχεηαη 

απφ έλα δψν, ελψ κηα άιιε θξαηά κηα καθξηά ξάβδν, ίζσο έλα ζθήπηξν (Des Gagniers θαη 

Karageorghis 1974, 510).  

 

Τιηθφ ηεο ΚΏ πεξηφδνπ βξέζεθε ζε απνζέηε θάησ απφ θηίξην ηεο Ρσκατθήο πεξηφδνπ, πνπ 

βξίζθεηαη θνληά ζηνλ ειιεληζηηθφ/ξσκατθφ λαφ. Σεο ίδηαο πεξηφδνπ είλαη θαη ην πιηθφ απφ ηνλ 

ηάθν ζηελ θνξπθή ηεο αθξφπνιεο. ηελ αξρή ηνπ 7
νπ

 αηψλα θαίλεηαη φηη έιαβε ρψξα κηα 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ζηελ θνξπθή ηεο αθξφπνιεο (Fourrier θαη Hermary 2006, 21-22). Σα 

κνλαδηθά κλεκεηαθά θαηάινηπα ηνπ ηεξνχ ηεο επνρήο ηνπ βαζηιείνπ πνπ παξέκεηλαλ νξαηά, είλαη 

δχν θνινζζηαία ιίζηλα αγγεία. Φαίλεηαη, κάιηζηα, φηη ππήξρε θαη ηξίην θνινζζηαίν αγγείν 

(Hermary ζην Fourrier θαη Hermary 2006, 27). Σν έλα απφ ηα δχν αγγεία ζψδεηαη ζε ζξαχζκαηα, 

ην άιιν παξακέλεη αθέξαην θαη βξίζθεηαη απφ ην 1865 ζην Λνχβξν. Υξνλνινγείηαη κε βάζε ηνλ 

αλάγιπθν δηάθνζκν (θχιια θνίληθα, πξσηναηνιηθά θηνλφθξαλα, ηαχξνη) ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 7
νπ

 

αηψλα ή, ην αξγφηεξν, ζηνλ 6
ν 

(Hermary 1981, αξ. 81· Hermary ζην Fourrier θαη Hermary 2006, 

28). Δ εηενθππξηαθή επηγξαθή ana, πνπ δηαβάζηεθε ζηε ιαβή ηνπ πξφζθαηα, ηζνδπλακεί κε ην 

ειιεληθφ ηᾶη ζεῶη (Hermary θαη Masson 1990, 212).  

 

Σν γεγνλφο φηη ε ιαηξεία ζηελ θνξπθή ηεο αθξφπνιεο είρε σο απνδέθηε κηα γπλαηθεία ζεφηεηα, 

καξηπξείηαη ηφζν απφ ηηο κεηαγελέζηεξεο θηινινγηθέο πεγέο (βι. Aupert θαη Hellmann 1984, 11 

θ.ε.) φζν θαη απφ ηηο δχν επηγξαθέο ηνπ ηειεπηαίνπ βαζηιηά ηεο Ώκαζνχληαο, Ώλδξνθιή, ζε 

βάζεηο πνπ αλαηέζεθαλ ζην ηεξφ θαη πνπ ζα εμεηάζνπκε θαη πην θάησ. ηε κηα απφ απηέο (ΑΜ3), 

ε ζεφηεηα νλνκάδεηαη Κππξία (Hellmann θαη Hermary 1980, αξ. 63), ελψ ζηελ άιιε (ΑΜ4) 

νλνκάδεηαη Κππξία Αθξνδίηε (Masson θαη Hermary 1982, αξ.66). Ώπηέο, φκσο, νη επηγξαθέο 

ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 4
ν
 αηψλα. Μέρξη ηνλ 4

ν
 αηψλα, ε ζεφηεηα πξνζδηνξίδεηαη σο ana. Σα πήιηλα 

εηδψιηα θαη ηα γιππηά ζε ιίζν πνπ βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ηεξνχ, ζην αλάθηνξν αιιά θαη 

αιινχ ζηελ αθξφπνιε αλήθνπλ ζηελ πιεηνλφηεηα ζε γπλαηθείνπο ηχπνπο, γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί 

κε ηελ παξάδνζε αλάζεζεο γπλαηθείσλ εηδσιίσλ θαη αγαικάησλ ζε γπλαηθείεο ζεφηεηεο 

(Hermary 2000β, 167).  
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Βίλαη ελδηαθέξνλ φηη ν θαηεμνρήλ αλδξηθφο ηχπνο πήιηλνπ εηδσιίνπ πνπ αλαηίζεηαη ζην ηεξφ, 

είλαη απηφο ηνπ ηππέα. χκθσλα κε ηνλ Hermary (2000, 169), νη κνξθέο απηέο πξέπεη λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ άξρνπζα ηάμε ηεο θνηλσλίαο ηεο Ώκαζνχληαο. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ηππείο 

θέξνπλ έλα θάιπκκα θεθαιήο, πνπ κάιινλ, θαη πάιη, πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηε κίηξα πνπ 

θνξνχζαλ νη Κχπξηνη βαζηιείο ζχκθσλα κε ηνλ Δξφδνην. 

 

Ώπφ έλα θπζηθφ ζπήιαην ζηελ πεξηνρή ηνπ ηεξνχ, ηελ είζνδν ηνπ νπνίνπ έθξαμαλ ζηνλ 5
ν
 αηψλα 

(Fourrier ζην Fourrier θαη Hermary 2006, 23) πξνέξρεηαη ην πάλσ κέξνο ελφο κεγάινπ αξρατθνχ 

ακθνξέα, κε παξάζηαζε αλησπψλ ηαχξσλ θαη δέληξνπ ηεο δσήο (Δηθ. 54). Ο ακθνξέαο απηφο, 

πνπ θέξεη - ίζσο ηελ αξραηφηεξε ζσδφκελε - εηενθππξηαθή επηγξαθή, είλαη πηζαλφ λα 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο θξαηήξαο ζε ζπκπφζηα ζην ηεξφ (Hermary θαη Masson 1990, 204). Οξηζκέλα 

απφ ηα πέληε ζπιιαβηθά ζεκεία απνδίδνπλ αξηζκνχο (Hermary θαη Masson 1990, 209).  

 

Αχν επηηάθηεο εηενθππξηαθέο επηγξαθέο πηζαλφλ λα αλήθνπλ ζε κέιε ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο 

(ΑΜ1 θαη ΑΜ2). ηηο επηγξαθέο απηέο αλαγλσξίδνληαη νη ιέμεηο erokoro θαη ana matori, πνπ 

ηζνδπλακνχλ κε ηηο ειιεληθέο ιέμεηο «βαζηιεχο» θαη «ε πφιε». O Petit πνπ επηρείξεζε λα 

κεηαθξάζεη ην θείκελν, ζπκπέξαλε φηη ην πεξηερφκελν αθνξά ηελ απφδνζε ηηκψλ απφ έλα βαζηιηά 

πξνο θάπνηνπο αλζξψπνπο, πνπ θέξνπλ ειιεληθά νλφκαηα, ν έλαο κάιηζηα ίζσο λα είλαη Πάθηνο 

(Petit 1997/8, 266). Δ άγλσζηε γιψζζα ησλ επηγξαθψλ ηεο Ώκαζνχληαο είλαη κηα γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε απηφ ην βαζίιεην (Petit 1997/8). Οη εηενθππξηαθέο 

επηγξαθέο ηεο Ώκαζνχληαο δείρλνπλ λα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε ιαηξεία ζην ηεξφ, πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ θνξπθή ηνπ δηνηθεηηθνχ θέληξνπ ηνπ βαζηιείνπ θαη ςειφηεξα απφ ην ζεκείν ζην νπνίν ζα 

αλεγεξζεί ην αλάθηνξν. 

 

Τν αλάθηνξν θαη ε βαζηιηθή ηδενινγία 

 

Δ αλαζθαθή ζην άλδεξν θάησ απφ ην ηεξφ ηεο αθξφπνιεο έθεξε ζην θσο έλα νηθνδφκεκα, πνπ 

πεξηείρε κεγάια απνζεθεπηηθά αγγεία, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη λα εηθάζνπκε φηη επξφθεηην γηα έλα 

ζεκαληηθφ θηίξην δεκφζηαο ρξήζεο (Petit 1991α, 10-11). Σν θηίξην νλνκάζηεθε απφ ηνπο Γάιινπο 

αλαζθαθείο «αλάθηνξν» (palais). χκθσλα κε ηνλ Petit, «qui dit royauté, dit residence royale” 

(Petit 1991α, 11). Δ πξψηε θάζε ηνπ θηηξίνπ, πνπ ζα είρε εμαξρήο κλεκεηαθή κνξθή, 

ρξνλνινγείηαη κε βάζε ηα πιένλ πξφζθαηα δεδνκέλα ηεο αλαζθαθήο πνπ ζπλερίδεηαη, ζην ηέινο 

ηνπ 9
νπ

 αηψλα (Petit 2001, 57-8). Δ δεχηεξε ρξνλνινγείηαη ζηνλ 6
ν
 αηψλα. Δ ηξίηε θαη ηειεπηαία 

θάζε, ε πην κλεκεηαθή, μεθηλά γχξσ ζην 500. Δ πξφλνηα γηα ζπλερή αλαθαίληζε ηνπ θηηξίνπ 
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δείρλεη φηη ήηαλ ζε ζπλερή ρξήζε κέρξη ηελ εγθαηάιεηςή ηνπ, ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα (Petit 

1991α, 12). 

 

ε δσκάηηα ηνπ αλαθηφξνπ βξέζεθαλ, αλάκεζα ζε άιια, ζθσξίεο θαη άιια θαηάινηπα 

επεμεξγαζίαο ραιθνχ (Petit 2002, 291-2). Φαίλεηαη, επίζεο, φηη εληφο ηνπ αλαθηφξνπ 

ιεηηνπξγνχζε έλα εξγαζηήξην ιηζνγιππηηθήο (Hermary 2000β, 113-14). Βθηφο απφ απνζήθεο θαη 

εξγαζηήξηα, ην αλεζθακκέλν ηκήκα ηνπ θηηξίνπ ζηέγαδε δηάθνξεο ζέζεηο ιαηξείαο (Petit 2002). 

ην αλάθηνξν (φπσο θαη ζην ηεξφ) βξέζεθε θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο ιίζηλσλ ζπκαηεξίσλ, πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηα θηεξά κηαο ή ζπαληφηεξα δχν ζθηγγψλ. Ο ηχπνο απηφο, πνπ ζπλαληάηαη θπξίσο 

κέζα ζηνλ 5
ν
 αηψλα, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ δεκηνχξγεκα ηεο Ώκαζνχληαο (Hermary 2000β, 

134-40· Petit 2002, 297-8). 

 

Σα επξήκαηα θνξνπιαζηηθήο θαη γιππηηθήο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ βξέζεθαλ ζην 

ηεξφ (Petit 2002, 308). Ώπνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηνλ Petit, ζχκβνια ηεο βαζηιηθήο εμνπζίαο θαη 

ηνλίδνπλ ηνπο δχν βαζηθνχο άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ε βαζηιηθή δπλαζηεία ζηήξηδε ηελ ηζρχ ηεο: 

ηελ πξνζηαζία ηνπ βαζηιείνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο γνληκφηεηα ηεο γεο θαη ησλ άιισλ πφξσλ 

ηεο γεο ζηελ νπνία εθηείλεηαη ην βαζίιεην (Petit 1996). 

 

Δ βαζηιηθή εμνπζία ζηελ Ώκαζνχληα θαίλεηαη φηη έθαλε επξεία ρξήζε ζπκβνιηζκψλ 

εκπλεπζκέλσλ απφ ηε θαξασληθή Ώίγππην. Παξαδφμσο, νη κεγάιεο αλδξηθέο αζβεζηνιηζηθέο 

κνξθέο ζε αηγππηηάδνληεο ηχπνπο (πνπ ζα αλήθαλ ζηε βαζηιηθή εηθνλνγξαθία), φπσο γηα 

παξάδεηγκα απηέο πνπ βξέζεθαλ ζηελ αλαζθαθή ηεο ηάθξνπ ζην Μαξηζέιιν ζηα Κνχθιηα, 

απνπζηάδνπλ ζρεδφλ πιήξσο απφ ηελ Ώκαζνχληα θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Μηα κεζαίνπ θαη κηα 

κηθξνχ κεγέζνπο αηγππηηάδνπζεο αλδξηθέο κνξθέο (Hermary 1981, αξ. 2 θαη αξ. 12) θαη έλα 

ζξαχζκα απφ αλάγιπθν (απφ ηε δπηηθή λεθξφπνιε), ζην νπνίν ζψδεηαη κφλν ην αηγππηηαθφ 

ζηέκκα, ην νπνίν ζα έθεξε κηα αλδξηθή κνξθή (Hermary 1981, αξ. 71), είλαη ην ειάρηζηα 

δείγκαηα απφ κηα θαηεγνξία πιηθνχ κε κεγάιε δηάδνζε ζηελ Πάθν (Μαξηζέιιν) θαη ζηε 

Μεζανξία (βι. Faegersten 2003 θαη ζηε ζπλέρεηα Κεθάιαην 3.7). ε γεληθέο γξακκέο, είλαη 

εμαηξεηηθά κηθξφο ν αξηζκφο ησλ έξγσλ ηεο κεγάιεο γιππηηθήο, πνπ βξέζεθαλ ζηελ αθξφπνιε 

(Hermary 2000β, 163). ρεδφλ απνπζηάδνπλ πιήξσο ηα αγάικαηα απφ ιίζν πξηλ απφ ηνλ 5
ν
 

αηψλα, ηφζν ζην ηεξφ φζν θαη ζην αλάθηνξν.  

 

Βμαίξεζε απνηεινχλ ηα αζσξηθά θηνλφθξαλα: ελλέα αζσξηθά δηπιήο φςεσο θηνλφθξαλα 

βξέζεθαλ ζηελ Ώκαζνχληα. ηαλ ζπγθξηζεί ν αξηζκφο απηφο κε ηνλ αξηζκφ ησλ αζσξηθψλ 
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θηνλνθξάλσλ πνπ βξέζεθαλ ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ (δχν ζην Κίηην, δχν ζηελ Σακαζζφ, 

δχν ζην Κνχξην, έλα ζηελ Πάθν θαη έλα ζην ΐνπλί, βι. Hermary 1998β, 70) δηαθαίλεηαη ε 

ζεκαζία ηεο ζεφηεηαο απηήο ζην βαζίιεην ηεο Ώκαζνχληαο. Ώπφ απηά, έλα πξνέξρεηαη απφ ην 

ηεξφ (Hermary 2000β, αξ. 972), ηξία απφ ην αλάθηνξν θαη ηελ πεξηνρή ακέζσο ζηα λφηηα 

(Hermary 1981, αξ. 75· 1985· 2000β, αξ. 969) θαη δχν απφ ηελ θάησ πφιε (Hermary 1998β). Γηα 

ηα ππφινηπα ηξία δελ είλαη γλσζηή ε αξρηθή ηνπο ζέζε.  

 

Δ κνξθή ηεο Κχπξηαο Ώζψξ, πνπ απνηειεί ζπγρψλεπζε ηεο Κχπξηαο Μεγάιεο Θεάο κε ηελ 

αηγππηηαθή ζεφηεηα (γηα ηελ εηθνλνγξαθία βι. Hermary 1985), είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε βαζηιηθή 

δπλαζηεία ηεο Ώκαζνχληαο πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε δπλαζηεία ηνπ λεζηνχ (Petit 

1995β, 135-7). Φαίλεηαη φηη ήηαλ ε ζεά πξνζηάηηδα ησλ βαζηιέσλ ηεο Ώκαζνχληαο (Petit 1996, 

101). Ώπηφ ζπλάγεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο αζσξηθψλ θηνλνθξάλσλ 

πξνέξρεηαη απφ ην αλάθηνξν. Έλα κεγάιν αζσξηθφ θηνλφθξαλν βξέζεθε λφηηα ηνπ αλεζθακκέλνπ 

κέξνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ θέληξνπ θαη κάιινλ αλήθεη ζε έλα απφ ηα ηκήκαηα ηνπ αλαθηνξηθνχ 

ζπκπιέγκαηνο πνπ δελ έρεη αθφκε εξεπλεζεί (Petit 2002, 290). πσο επεζήκαλε πξφζθαηα ν 

Peltenburg (2007), ε Ώζψξ ππήξμε θαη ζηελ Βπνρή ηνπ Υαιθνχ ζεφηεηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

πξνζηαζία ηεο παξαγσγήο ηνπ ραιθνχ ζηελ Ώίγππην θαη ζηε πξνπαιαηζηίλε θαη ρσξίο 

ακθηβνιία θαη ζηελ Κχπξν. ηελ βαζηιηθά ζχκβνια θαη ζπλεπψο ζηελ ηέρλε ηεο «απιήο» 

αλήθνπλ θαη ν θηεξσηφο ειηαθφο δίζθνο θαη ν Uraeus (Parayre 1990).  

 

Πήιηλα αγαικάηηα, δψα θαη αλζξψπηλεο κνξθέο (θπξίσο γπλαηθείεο) βξέζεθαλ ζε κεγάινπο 

αξηζκνχο ζηελ αθξφπνιε. Ώπφ ηα αλδξηθά εηδψιηα, ηα πεξηζζφηεξα αλήθνπλ ζηνλ ηχπν ηνπ ηππέα 

(Hermary ζην Fourrier θαη Hermary 2006, 131). Οξηζκέλνη απφ ηνπο ηππείο πνπ βξέζεθαλ ζε 

ηάθνπο θαη δχν ζην αλάθηνξν, θαζψο θαη έλα αζβεζηνιηζηθφ θεθάιη, θαη απηφ απφ ην αλάθηνξν, 

θέξνπλ ζην θεθάιη ηε κίηξα· παξηζηάλνπλ, ίζσο, βαζηιείο ηεο Ώκαζνχληαο (Hermary 2000β, 33-

34). Έλα αζβεζηνιηζηθφ άγαικα κηθξψλ δηαζηάζεσλ κηαο αλδξηθήο κνξθήο κε καθξχ ρηηψλα, πνπ 

θέξεη πξνζσπείν ηαχξνπ, ζπκίδεη πηζαλφηαηα ηελ ηαχηηζε ηνπ βαζηιηά ηεο πφιεο κε ηελ θχξηα 

αλδξηθή ζεφηεηα ηνπ ηεξνχ, πνπ ζπκβνιίδεηαη απφ ηνλ ηαχξν (Hermary 1994, 122· Hermary 

2000β, 133· Petit 2002, 305).  

 

Σα επξήκαηα απφ ην δηνηθεηηθφ θέληξν, πνπ ρξνλνινγνχληαη ακέζσο πξηλ απφ ηελ θαηαζηξνθή 

ηνπ ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα, ζπκπεξηιάκβαλαλ εηζεγκέλε θεξακεηθή, θπξίσο αηηηθή. Ώληηθείκελα 

απφ ην δηνηθεηηθφ θέληξν έθεξαλ ζχληνκεο επηγξαθέο ζην θππξηαθφ ζπιιαβάξην ή ζην ειιεληθφ 

αιθάβεην ή απιψο ζπιιαβέο. Φαίλεηαη φηη νη ηερλίηεο ηνπ αλαθηφξνπ έθαλαλ παξάιιειε ρξήζε 
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ηνπ ζπιιαβαξίνπ θαη ηνπ αιθαβήηνπ (Petit 1991β). Δ χπαξμε κεγάισλ απνζεθεπηηθψλ αγγείσλ 

κε επηγξαθέο δείρλεη φηη ζην θηίξην απνζεθεχνληαλ πξντφληα, ηα νπνία πξννξίδνληαλ γηα 

αλαδηαλνκή (Petit 1991β, 488). Μάιηζηα, πξέπεη λα ππήξρε θάπνην αξρείν ζηηο απνζήθεο ηνπ, 

θάηη πνπ καξηπξεί ε χπαξμε ζθξαγηζκάησλ, ζην έλα απφ ηα νπνία ζψδεηαη θαζαξά ε παξάζηαζε 

γπλαηθείαο κνξθή (Άξηεκε ή Βθάηε) κε ππξζφ. θξαγίζκαηα απηνχ ηνπ είδνπο ζα θξαηνχζαλ 

θιεηζηφ πάππξν ή πεξγακελή ή άιινπ είδνπο αληηθείκελν, ην νπνίν δελ ζψζεθε (Petit 1991β, 485-

6). 

 

Οη βαζηιείο ηεο Ακαζνύληαο: νη πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο 

 

Σα λνκίζκαηα απνηεινχλ ηε κνλαδηθή πξσηνγελή πεγή γηα ηα νλφκαηα ησλ βαζηιέσλ ηεο 

Ώκαζνχληαο ζηνλ 5
ν
 θαη 4

ν
 αηψλα, κέρξη ηνλ ηειεπηαίν βαζηιηά, ηνλ Ώλδξνθιή. Μηα νκάδα 

αξγπξψλ λνκηζκάησλ ηνπ ηέινπο ηνπ 6
νπ

 αηψλα, ρσξίο επηγξαθέο, πνπ θέξνπλ παξάζηαζε 

μαπισκέλνπ ιηνληαξηνχ ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη κε ιείν νπηζζφηππν (Hill 1904, xxix) πξνηάζεθε 

απφ ηελ Destrooper-Georgiades (1987, 45) φηη πηζαλφλ απνηειεί ηελ αξραηφηεξε ζεηξά ηεο 

λνκηζκαηνθνπίαο ηεο Ώκαζνχληαο. Παξαδνζηαθά, απφ ην Hill θαη έπεηηα, ηα λνκίζκαηα απηά 

απνδίδνληαη ζην Κίηην, ρσξίο φκσο θαη πάιη λα ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο γηα κηα ηέηνηα 

εξκελεία. 

 

Οη πξψηεο επηβεβαησκέλεο θνπέο ηεο Ώκαζνχληαο θέξνπλ ηνπο ηχπνπο πνπ ζα επηθξαηήζνπλ ζηε 

λνκηζκαηνθνπία ηεο πφιεο θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 5
νπ

 θαη ηνπ 4
νπ

 αηψλα π.Υ. Δ πξψηε ζεηξά 

αξγπξψλ λνκηζκάησλ θέξεη ιηνληάξη μαπισκέλν ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη ζηνλ νπηζζφηππν 

κπξνζηηλφ κέξνο ιηνληαξηνχ. Αχν λνκίζκαηα απηήο ηεο ζεηξάο, απφ ην ζεζαπξφ ηνπ Σάθνπ 286 

ηεο Ώκαζνχληαο, θέξνπλ ηελ επηγξαθή Wν-ro-i-ko (Amandry 1984, 58· βι. θαη Chronique 1981, 

1016). Δ αλάγλσζε ηνπ νλφκαηνο Ρνίθνο ζε απηέο ηηο θνπέο, πνπ θέξνπλ δηαρξνληθά παξαζηάζεηο 

ιεφλησλ, απνηέιεζε ην θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απφδνζε απηψλ ησλ λνκηζκάησλ ζηελ 

Ώκαζνχληα.  

 

Ο Ρνίθνο είλαη ν έλαο απφ ηνπο δχν βαζηιείο ηεο Ώκαζνχληαο πνπ θαηνλνκάδνληαη ζε ειιεληθέο 

θηινινγηθέο πεγέο. Ώπηφο ν πξψηνο γλσζηφο βαζηιηάο ηεο Ώκαζνχληαο, είλαη πηζαλφ λα ζπλδέεηαη 

κε ηα γεγνλφηα ηεο «θππξηαθήο επαλάζηαζεο». ηελ εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ απφ ηνλ 

Δξφδνην, δελ γίλεηαη θακηά νλνκαζηηθή αλαθνξά ζε βαζηιηά ηεο Ώκαζνχληαο, σζηφζν ε πφιε 

πξσηαγσληζηεί ζηα επεηζφδηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Ολήζηινπ λα ζπλελψζεη ηηο 

θππξηαθέο πφιεηο ζηνλ πφιεκν θαηά ησλ Πεξζψλ θαη ζην ηξαγηθφ ηνπ ηέινο. χκθσλα, ινηπφλ, κε 
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ηνλ Δξφδνην, νη Ώκαζνχζηνη αξλήζεθαλ λα ζπκπαξαηαρζνχλ κε ηνλ Ολήζηιν θαη γη‟απηφ ην ιφγν 

ν αιακίληνο βαζηιηάο πνιηφξθεζε ηελ πφιε ηνπο (Δξφδνηνο, 5.104.1-5.105.1). Μεηά ην ζάλαηφ 

ηνπ (θαη ηελ ήηηα ηνπ), νη Ώκαζνχζηνη έθνςαλ ην θεθάιη ηνπ θαη ην θξέκαζαλ πάλσ απφ ηελ πχιε 

ηνπ ηείρνπο ηεο Ώκαζνχληαο. ηαλ έλα ζκήλνο απφ κέιηζζεο εγθαηαζηάζεθε ζε απηφ, δήηεζαλ 

ρξεζκφ απφ έλα ειιεληθφ καληείν θαη αθνινπζψληαο ηε ζπκβνπιή ηνπ καληείνπ ην έζαςαλ θαη 

εγθαζίδξπζαλ κηα ιαηξεία πξνο ηηκήλ ηνπ (Δξφδνηνο, 5.104.1-2).  

 

Με βάζε ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, θαίλεηαη φηη ζηελ Ώκαζνχληα θαηαγξάθεθαλ θαηαζηξνθέο 

ζηηο αξρέο ηνπ 5
νπ

 αηψλα, πνπ έπιεμαλ ηφζν ην ηεξφ φζν θαη ην δηνηθεηηθφ θέληξν (βι. Petit 

2004γ, 10). πγθεθξηκέλα, ε αλαζθαθή ζην δηνηθεηηθφ θέληξν έδεημε φηη ην θηίξην ηεο ΚΏ 

πεξηφδνπ θαηαζηξάθεθε ζην ηέινο ηεο ΚΏΕΕ θαη μαλαθηίζηεθε ακέζσο κεηά, ζηηο αξρέο ηνπ 5
νπ

 

αηψλα (Petit 2004γ, 10-12). Ο Petit θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη πνιχ πηζαλφ λα νθείιεηαη 

ζην φηη ηειηθψο ν Ολήζηινο θαηέιαβε ηελ πφιε, παξά ην γεγνλφο φηη ν Δξφδνηνο δελ αλαθέξεη ην 

απνηέιεζκα ηεο πνιηνξθίαο απφ ην αιακίλην βαζηιηά (Petit 2004γ, 12).  

 

O Petit πηζηεχεη, επίζεο, φηη κε απηά ηα γεγνλφηα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη ε αλαθνξά ζην βαζηιηά 

Ρνίθν ηεο Ώκαζνχληαο, πνπ ζπλαληάηαη ζην απνζπαζκαηηθφ έξγν Ἀκαζνύζηα ηνπ Βξαηνζζέλε 

(3
νο

 αηψλαο π.Υ.) θαη πνπ δηαζψδεηαη απφ ηε νχδα θαη ηνλ Δζχρην. Σν επεηζφδην πνπ 

πεξηγξάθεηαη - θαη είλαη γλσζηφ σο «Ρνίθνπ θξηζνπνκπία» -, αλαθέξεη φηη ν Ρνίθνο πηάζηεθε 

αηρκάισηνο θαη φηη φηαλ επέζηξεςε ζπίηη ηνπ, απέζηεηιε θξηζάξη ζηελ Ώζήλα (ΏΚΒΠ 59.6). 

χκθσλα κε ηελ εξκελεία πνπ δίλεη ν Petit, απηφο ν Ρνίθνο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Βξαηνζζέλε 

ηαπηίδεηαη κε ην Ρνίθν ηεο πξψηεο ζεηξάο λνκηζκάησλ ηεο Ώκαζνχληαο θαη φρη κε ην Ρνίθν ΐ΄ 

πνπ έθνςε λφκηζκα ηνλ 4
ν
 αηψλα. Ώπηφο ν πξψηνο Ρνίθνο είλαη πηζαλφλ λα ζπλειήθζε απφ ηνλ 

Παπζαλία (Petit 2004γ, 20), πνπ είρε ηεζεί επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο ζπκκαρίαο ζηελ εθζηξαηεία 

ηνπ 478 π.Υ. γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ πφιεσλ ηεο Μηθξάο Ώζίαο θαη ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο 

Πέξζεο (Θνπθπδίδεο 1.94.1-2· Αηφδσξνο 11.44.1-3). 

 

Δ δεχηεξε ζεηξά λνκηζκάησλ ηεο Ώκαζνχληαο θέξεη ζηνλ εκπξνζζφηππν αεηφ καδί κε ην ιηνληάξη 

θαη ηε ζπιιαβή κν (Hill 1904, xxvi· Amandry 1984, 59). Γηα ηα λνκίζκαηα απηψλ ησλ πξψηκσλ 

ζεηξψλ ηεο Ώκαζνχληαο, πξνηείλεηαη ρξνλνιφγεζε ζηελ πεξίνδν 460-430 π.Υ., κε βάζε ηελ 

θπθινθνξία ηνπο ζε ζεζαπξνχο (Amandry 1984, 58). χκθσλα κε ηνλ Amandry, κηα νκάδα 

λνκηζκάησλ πνπ θέξνπλ ην ζπιιαβηθφ ζεκείν lu-, κάιινλ πξέπεη λα απνδνζνχλ ζε μερσξηζηή 

ζεηξά, πνπ φκσο είλαη δχζθνιν λα ρξνλνινγεζεί (Amandry 1997, 41). Βίλαη πηζαλφλ λα 

ηνπνζεηείηαη πξηλ απφ ηελ πξψηε ή κεηαμχ πξψηεο θαη δεχηεξεο. Βπνκέλσο, ζηνλ 5
ν
 αηψλα 
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ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζεηξέο θαη ηξία πηζαλά βαζηιηθά νλφκαηα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 

θάζε κηα. Οη ζεηξέο απηέο αθνινπζνχλ ηνλ ηνπηθφ θαλφλα. Οη επφκελεο, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 

4
ν
 αηψλα αθνινπζνχλ ην «ξνδηαθφ» ζηαζκεηηθφ θαλφλα (Amandry 1984, 58). 

 

Δ πξψηε νκάδα αξγπξψλ λνκηζκάησλ ζην «ξνδηαθφ» θαλφλα, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 

4
νπ

 αηψλα, κε ηνπο ίδηνπο ηχπνπο πξφζζηαο θαη νπίζζηαο φςεο, θέξεη ην αιθαβεηηθφ γξάκκα Β 

(Hill 1904, xxvii). Σν θαηά πφζν απηφ ζρεηίδεηαη κε ηνλ Βπαγφξα ηεο αιακίλαο, πνπ αλαγξάθεη 

ζηα λνκίζκαηά ηνπ ην ίδην γξάκκα, ηελ πεξίνδν ηνπ «θππξηαθνχ πνιέκνπ» (391-380 π.Υ.) απηφ 

παξακέλεη εξψηεκα. 

 

ηνλ 4
ν
 αηψλα (ακέζσο κεηά ηηο θνπέο κε ην γξάκκα Β) ρξνλνινγείηαη κηα νκάδα λνκηζκάησλ 

ζηνπο θαζηεξσκέλνπο ηχπνπο ηεο λνκηζκαηνθνπίαο ηεο Ώκαζνχληαο, πνπ θέξεη γηα πξψηε θνξά 

κηα εηενθππξηαθή επηγξαθή πνπ δηαβάδεηαη Pu-ru-wo-so (Hill 1904, xxvii· Amandry 1984, 61). Δ 

επφκελε ζεηξά θέξεη ηελ επηγξαθή μαλά ζηελ ειιεληθή γιψζζα zovitimo ή zotimo θαη –timo (Hill 

1904, xxvii). Ίζσο λα πξφθεηηαη γηα ην ίδην ή γηα δχν δηαθνξεηηθά βαζηιηθά νλφκαηα (Amandry 

1984, 61-2). ην ζεζαπξφ ηεο Κηιηθίαο 1901 (θαηάρσζε πεξίπνπ 370 π.Υ.) ζπκπεξηιακβάλεηαη 

δείγκα ησλ λνκηζκάησλ κε ηελ επηγξαθή Λπζαδνξσ (Hill 1904, xxviii· Amandry 1984, 62). Γχξσ 

ζην 360 (κάιινλ κεηά ην Λχζαλδξν, κε βάζε ηελ θπθινθνξία ησλ λνκηζκάησλ ηνπο ζε 

ζεζαπξνχο) ρξνλνινγνχληαη ηα λνκίζκαηα ηνπ Βπίπαινπ (Hill 1904, xxviii· Amandry 1984, 62) 

(Δηθ. 55). 

 

Γχξσ ζηα κέζα ηνπ 4
νπ

 αηψλα ρξνλνινγνχληαη ηα ηεηξψβνια θαη νη νβνινί κε ηε ζπιιαβή ξν, πνπ 

απνηειεί ζπληνκνγξαθεκέλε κνξθή ηνπ νλφκαηνο Ρνίθνο (Hill 1904, xxviii· Amandry 1984, 63-

4). Σν φλνκα απηφ, φπσο είδακε πην πάλσ, ζπλαληάηαη γηα δεχηεξε θνξά ζηε λνκηζκαηνθνπία ηεο 

πφιεο. Βίλαη δχζθνιν λα ρξνλνινγεζεί ε βαζηιεία ηνπ Ρνίθνπ ΐ΄. Ννκίζκαηα απηνχ ηνπ βαζηιηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζεζαπξφ ηνπ ΐνπληνχ. ε απηφ ην ζεζαπξφ, ηα λνκίζκαηα (εθηφο απφ 

έλα νβνιφ ηνπ ηαζίνηθνπ ΐ΄ ηνπ Μαξίνπ) ρξνλνινγνχληαη ζηηο αξρέο ηνπ 4
νπ

 αηψλα. Πηζαλφλ, 

ινηπφλ, ν Ρνίθνο ΐ΄ λα ήηαλ ζχγρξνλνο ηνπ Βπαγφξα Ώ΄ ηεο αιακίλαο. Ώπηφο ίζσο εηζήγαγε ην 

«ξνδηαθφ» θαλφλα ζηελ Ώκαζνχληα θαη φρη ν Βπαγφξαο, πνπ δελ ην έθαλε νχηε ζηε αιακίλα 

(Amandry 1984, 60-61). 

 

Σέινο, ζε έλα κνλαδηθφ ζίγιν ηνπ 4
νπ

 αηψλα, κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο ηχπνπο ηεο λνκηζκαηνθνπίαο 

ηεο Ώκαζνχληαο, δηαβάδεηαη ην φλνκα ελφο αθφκα βαζηιηά, ηνπ Βχηηκνπ (Masson 1983, αξ. 200a· 

Masson 1994· Egetmeyer 1993). Οη ηειεπηαίεο θνπέο ηνπ λνκηζκαηνθνπείνπ ηεο Ώκαζνχληαο 
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είλαη αξγπξά θαη ράιθηλα λνκίζκαηα ηνπ Ώιεμάλδξνπ (Destrooper-Georgiades 2007β, 270). Σελ 

πεξίνδν πνπ εκθαλίδεηαη ζην πξνζθήλην ν Ώιέμαλδξνο, βαζηιηάο ηεο Ώκαζνχληαο είλαη ν 

Ώλδξνθιήο. 

 

Ο βαζηιηάο Αλδξνθιήο 

 

Ώπφ ηνλ Ώλδξνθιή, πνπ ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο θηινινγηθέο πεγέο ππήξμε ν ηειεπηαίνο 

βαζηιηάο ηεο Ώκαζνχληαο, δελ γλσξίδνπκε θακηά λνκηζκαηηθή θνπή. χκθσλα κε ηελ Perlman, ν 

Ώλδξνθιήο γίλεηαη βαζηιηάο ζηελ Ώκαζνχληα κεηά ην 331, αθνχ δελ θέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ βαζηιηά 

ζηε λαπκαρία ηεο Σχξνπ (Ώξξηαλφο, Ἀλάβαζηο Ἀιεμάλδξνπ, 2.22.2): «ηήλ ηε Πλπηαγφξνπ ηνῦ 

βαζηιέσο πεληήξε εὐζχο ὑπφ ηῇ πξψηῃ ἐκβνιῇ θαηέδπζαλ θαί ηήλ Ἀλδξνθιένπο ηνῦ Ἀκαζνπζίνπ 

θαί ηήλ Παζηθξάηνπο ηνῦ Θνπξηέσο». Σν έηνο 321 ν Ώξξηαλφο θαη πάιη, ηνλ αλαθέξεη σο έλαλ 

απφ ηνπο ζπκκάρνπο ηνπ Πηνιεκαίνπ (Τά κεηά Ἀιέμαλδξνλ, ΏΚΒΠ 80.1).  

 

Οη κνλαδηθέο βαζηιηθέο επηγξαθέο απφ ηελ Ώκαζνχληα εθδφζεθαλ απφ ηνλ Ώλδξνθιή θαη 

βξέζεθαλ ζηελ αθξφπνιε. Βίλαη δηγισζζηθέο θαη δηγξαθηθέο, δειαδή ην θείκελν θαηαγξάθεηαη 

ζηελ εηενθππξηαθή γιψζζα ζην θππξηαθφ ζπιιαβάξην θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζην ειιεληθφ 

αιθάβεην. ε κηα βάζε απφ ιεπθφ κάξκαξν, πνπ βξέζεθε ζηελ θνξπθή ηεο αθξφπνιεο, 

εληνηρηζκέλε ζε ηνίρν ηεο ΐπδαληηλήο πεξηφδνπ, είλαη ραξαγκέλε ε κηα απφ ηηο δχν επηγξαθέο ηνπ 

Ώλδξνθιή (ΑΜ3, βι. Hellmann θαη Hermary 1980, αξ. 63). Σν ζπιιαβηθφ θείκελν είλαη πνιχ 

θαηεζηξακκέλν. Ο Masson ππνζηήξημε φηη ζα κπνξνχζε λα δηαβαζηεί (πξνο ηα αξηζηεξά) (ηα)η 

ζε(ση), ίζσο δειαδή ην ζπιιαβηθφ θείκελν λα ήηαλ ειιεληθφ θαη φρη εηενθππξηαθφ (Masson ζην 

Hellmann θαη Hermary 1989, 260-61. ΐι. φκσο θαη Masson θαη Hermary 1982, 239). ην έκκεηξν 

ειιεληθφ αιθαβεηηθφ θείκελν θαηαγξάθεηαη φηη ν βαζηιηάο Ώλδξνθιήο αλέζεζε ζηελ Κππξία έλα 

ζεζαπξό θαζψο θαη ηελ εηθφλα ηεο κνξθήο ηνπ γηνπ ηνπ, [Οξεζ]ζέσο (γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

νλφκαηνο βι. Masson θαη Hermary 1982, 240). Ώπφ ηα ίρλε ζηε βάζε θαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ δίλεη ην ίδην ην θείκελν, θαίλεηαη φηη ζα ζηήξηδε κηα βάζε κε πξνζθνξέο θαη πηζαλφλ άγαικα 

ηνπ Οξεζζέα ζε παηδηθή ειηθία, ζηνλ ηχπν ηνπ «temple boy». Ο Hermary πξφζθαηα (ζην Fourrier 

θαη Hermary 2006, 154) ππνζηήξημε φηη είλαη επίζεο πηζαλφλ, λα ζηήξηδε ην άγαικα ηνπ γηνπ ηνπ 

βαζηιηά, κε αθνξκή ην γάκν ηνπ. 

 

Μηα βάζε απφ ςακκίηε, πνπ επίζεο αλαθαιχθζεθε ζην ηεξφ ζηελ θνξπθή ηεο αθξφπνιεο, ζα 

ζηήξηδε δχν ράιθηλα αγάικαηα, ην έλα απφ ηα νπνία θξαηνχζε θάπνην αληηθείκελν ή ίζσο δψν 

(Masson θαη Hermary 1982, 235 θαη ζεκ. 4). Δ βάζε θέξεη κε βεβαηφηεηα δηγισζζηθή θαη 
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δηγξαθηθή επηγξαθή (ΑΜ4). Σν θείκελν δελ ζψδεηαη νιφθιεξν θαζψο, ππάξρεη θελφ ζην θέληξν 

ηεο βάζεο. Ώπφ ην ζπιιαβηθφ εηενθππξηαθφ θείκελν, ν Masson θαηάθεξε λα δηαβάζεη ην φλνκα 

ηνπ βαζηιηά ζηε γεληθή, a-to-ro-ke-le-we-se (Masson θαη Hermary 1982, 238). Ώθνινπζείηαη απφ 

ηε ιέμε erokoro, πνπ είλαη πηζαλφλ λα απνηειεί ηνλ εηενθππξηαθφ φξν, πνπ ηζνδπλακεί κε ηνλ 

ειιεληθφ βαζηιεχο (Petit 1997/1998, 249). Σν ειιεληθφ αιθαβεηηθφ θείκελν δελ είλαη έκκεηξν, 

φπσο ζηελ επηγξαθή ηνπ Ώλδξνθιή πνπ εμεηάζακε πην πάλσ. Βίλαη επίζεο πνιχ θαηεζηξακκέλν, 

φκσο ε απνθαηάζηαζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ Ώλδξνθιή ζηελ αξρή (ζε νλνκαζηηθή) ζεσξείηαη 

βέβαηε, αθνχ ην φλνκα αλαγλσξίδεηαη θαη ζην εηενθππξηαθφ θείκελν. Ώθνινπζνχλ ηα νλφκαηα 

ηνπ [Οξ]εζζέα θαη ηνπ Ώλδξαγφξα ζηε γεληθή. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάζεζε δελ 

ζψδνληαη, εθηφο απφ ηνλ απνδέθηε, πνπ είλαη ε Κππξία Ώθξνδίηε. Ώπηή είλαη ε αξραηφηεξε 

ζσδφκελε αλαθνξά ζε θππξηαθφ ειιεληθφ αιθαβεηηθφ θείκελν ζηελ Ώθξνδίηε (Masson θαη 

Hermary 1982, 241).  

 

Πξφζθαηα ν Petit ππνζηήξημε φηη θαη ε ηξίηε δηγξαθηθή θαη δηγισζζηθή επηγξαθή ηεο 

Ώκαζνχληαο, έλα θείκελν κε ην νπνίν ε πφιε ησλ Ώκαζνπζίσλ ηηκά ηνλ εππαηξίδε Ώξίζησλα 

Ώξηζηψλαθηνο, πξέπεη λα αλήθεη ζηελ επνρή ησλ βαζηιείσλ (Petit 2007) (Βηθ. 56). Ο Mitford είρε 

ρξνλνινγήζεη ηελ επηγξαθή απηή ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα, κεηά ηελ θαηάιπζε ηνπ βαζηιείνπ, 

εμαηηίαο, απφ ηε κηα, ηεο απνπζίαο αλαθνξάο ζην βαζηιηά θαη αλαγλσξίδνληαο ζηελ αλαθνξά 

ζηελ πφιε, απφ ηελ άιιε, έλαλ ηφλν δεκνθξαηηθφ (βι. παξαπνκπή ζε Masson 1983, 207). Ώλ 

απνδερηνχκε ηε λέα ρξνλνιφγεζε, ηφηε πξνθχπηεη έλαο λένο ηίηινο γηα κέινο ηεο άξρνπζαο 

ηάμεο, απηφο ηνπ εππαηξίδε. Ο ηίηινο απηφο ίζσο λα ηζνδπλακνχζε κε ηνλ ηίηιν ηνπ άλαθηα, πνπ 

ζπλαληάηαη ζε άιια βαζίιεηα ή αθφκα ζα κπνξνχζε λα αθνξά έλα δηαθνξεηηθφ αμίσκα. Σν 

ζεκαληηθφ ζε θάζε πεξίπησζε είλαη φηη ρξνλνινγψληαο ηελ επηγξαθή απηή ζηελ επνρή πξηλ απφ 

ηελ θαηάιπζε, επηβεβαηψλεηαη αθφκα πην έληνλα ε ζρέζε ηεο βαζηιηθήο εμνπζίαο ζηελ 

Ώκαζνχληα κε ηελ εηενθππξηαθή γιψζζα, ε νπνία κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα δελ εκθαλίδεηαη πνηέ 

μαλά κεηά ηελ θαηάιπζε ηνπ βαζηιείνπ. 

 

Βπηζηξέθνληαο ζηνλ Ώλδξνθιή, ην φλνκα ηνπ βαζηιηά δηαβάζηεθε επίζεο ζε θαηαιφγνπο 

αληηθεηκέλσλ ζηα ηεξά ηεο Αήινπ. Μάιηζηα ζε θαηάινγν ηνπ 313 π.Υ. (IG XI
2
, 135, l. 39-41) 

πξνζδηνξίδεηαη σο Ακαζνύζηνο βαζηιεύο. ηελ επηγξαθή αλαθέξεηαη, αλάκεζα ζηα αλαζήκαηα ηεο 

ρξνληάο, έλα ρξπζφ ζηεθάλη απφ ηνλ Ώλδξνθιή. Αχν άιια ζηεθάληα απφ ρξπζφ αλαθέξνληαη ζε 

θαηαιφγνπο ησλ ηεξψλ ηεο Αήινπ ζηνλ 3
ν
 αηψλα, δελ γλσξίδνπκε φκσο πφηε έγηλε ε αλάζεζε (IG 

XI
2
, 161· 203, B, l.51-52· 205, Ab, l.7-8· 219, B, l.45). 
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Η θαηάιπζε 

 

ηηο δηακάρεο ησλ δηαδφρσλ, ν Ώλδξνθιήο καδί κε ην Νηθνθξένληα ηεο αιακίλαο, ην ηαζηθξάηε 

ησλ φισλ θαη ην Νηθνθιή ηεο Πάθνπ ζπκκάρεζε ην 321 π.Υ. κε ηνλ Πηνιεκαίν ελαληίνλ ηνπ 

Πεξδίθθα (Ώξξηαλφο, Τά κεηά Ἀιέμαλδξνλ, ΏΚΒΠ 80.1). Σν έηνο 316/5 π.Υ. ν Αηφδσξνο (19.59.1) 

αλαθέξεη φηη ν Νηθνθξέσλ θαη «ηῶλ ἄιισλ νἱ θξάηηζηνη βαζηιεῖο» έθαλαλ θαη πάιη ζπκκαρία κε 

ηνλ Πηνιεκαίν. Πξέπεη λα είλαη ε ίδηα νκάδα πνπ είρε πξνζρσξήζεη ζην ζηξαηφπεδν ηνπ 

Πηνιεκαίνπ θαη ην έηνο 321, κε εμαίξεζε φκσο ηελ Ώκαζνχληα, θαζψο νη ζχκκαρνη ηνπ 

Πηνιεκαίνπ - πάληα ζχκθσλα κε ην Αηφδσξν - αθνινχζσο πνιηφξθεζαλ ηελ Κεξχλεηα θαη ηε 

Λάπεζν, έθεξαλ κε ην κέξνο ηνπο ην ηαζίνηθν ηνπ Μαξίνπ, πνιηφξθεζαλ ην Κίηην θαη 

αλάγθαζαλ «ηφλ Ἀκαζνπζίσλ δπλάζηελ ὅκεξα δνῦλαη» (Αηφδ., 19.62.6). Σειηθά, ην 313/12 ν 

ίδηνο ν Πηνιεκαίνο πέξαζε ζηελ Κχπξν απφ ηελ Ώίγππην κε ζηξαηησηηθή δχλακε θαη επηηέζεθε 

ελαληίνλ ησλ βαζηιέσλ πνπ δελ ππάθνπαλ (Αηφδ., 19.79.4-5). ε απηέο ηηο πεξηγξαθέο δελ 

αλαθέξεηαη ε Ώκαζνχληα νπφηε δελ γλσξίδνπκε κε αθξίβεηα ηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

θαηάιπζε ηνπ βαζηιηθνχ νίθνπ ηνπ Ώλδξνθιή. 

 

Πάλησο, ε θαηάιπζε ηνπ βαζηιείνπ ηεθκεξηψλεηαη θαη αξραηνινγηθά: ην αλάθηνξν 

εγθαηαιείπεηαη ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα. Δ εγθαηάιεηςε (πξψηα) θαη ε θαηαζηξνθή (αξγφηεξα) 

ηνπ θηηξίνπ είλαη ζχγρξνλα κε ηελ θαηάιπζε ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ απφ ηνλ Πηνιεκαίν (Petit 

1991α). Βίλαη ζεκαληηθφ φηη ην άλδεξν ηεο αθξφπνιεο ηεο Ώκαζνχληαο, ζην νπνίν έζηεθε ην 

αλάθηνξν γηα πεξηζζφηεξν απφ πέληε αηψλεο, παξέκεηλε εγθαηαιεηκκέλν κέρξη ηε ΐπδαληηλή 

πεξίνδν, φηαλ απιά θηίζηεθε έλαο ηνίρνο. Δ κλεκεηαθή δηακφξθσζε ηνπ ηεξνχ ζηελ θνξπθή, 

θαηά ηελ Βιιεληζηηθή, Ρσκατθή θαη ΐπδαληηλή πεξίνδν παξέβιεςε εληειψο ηε ζέζε ηνπ 

αλαθηφξνπ.  

 

Σύλζεζε 

 

Δ επηγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηνπ βαζηιείνπ ηεο Ώκαζνχληαο είλαη δπλαηή κφλν απφ ηνλ 5
ν
 αηψλα 

θαη εμήο. Γηα ηελ πεξίνδν απφ ηηο αζζπξηαθέο επηγξαθέο κέρξη ηηο πξψηεο λνκηζκαηηθέο θνπέο ηα 

επηγξαθηθά ηεθκήξηα είλαη αλχπαξθηα. Χζηφζν, ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα ζηηο αξρέο ηεο ΚΏ 

πεξηφδνπ (φηαλ δειαδή αξρίδνπλ λα πιεζαίλνπλ) ζαθψο παξνπζηάδνπλ νξγαλσκέλε ρξήζε ηνπ 

ρψξνπ, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλδεημε ηεξαξρεκέλεο θαη θεληξηθά ειεγρφκελεο θνηλσλίαο. Ώπφ ηνλ 

8
ν
 αηψλα ην αξγφηεξν, γίλεηαη ε δηάθξηζε ζε ρψξν ηεξφ θαη ρψξν θνζκηθφ ζηελ αθξφπνιε. ηελ 

θνξπθή ν ρψξνο αθηεξψλεηαη ζηε ιαηξεία ηεο ζεάο, ελψ ζην θεληξηθφ άλδεξν θηίδεηαη έλα πξψην 
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κλεκεηαθφ θηίξην, ηνπ νπνίνπ ηα επξήκαηα καξηπξνχλ φηη ιεηηνχξγεζε σο ην δηνηθεηηθφ θέληξν, 

δειαδή σο ην αλάθηνξν ηεο πφιεο θαη ηνπ βαζηιείνπ. Δ πεξηνρή γχξσ απφ ηελ αθξφπνιε 

ηεηρίδεηαη ζηελ ΚΏ πεξίνδν θαη εθηφο ησλ ηεηρψλ βξίζθνληαη ηα λεθξνηαθεία, πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζηελ ίδηα πεξηνρή ήδε απφ ηελ ίδξπζε ηεο πφιεο ζηνλ ΚΓ νξίδνληα. Δ ζπγθέληξσζε ησλ έμη 

θηηζηψλ αξρατθψλ ηάθσλ αλά ηξεηο ζην βφξεην θαη ζην δπηηθφ λεθξνηαθείν θαη ησλ ηξηψλ 

θιαζηθψλ ηάθσλ ζην αλαηνιηθφ λεθξνηαθείν, είλαη πηζαλφ λα παξαπέκπεη ζε νκαδνπνίεζε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηα γέλε ησλ βαζηιηθψλ δπλαζηεηψλ. 

 

κσο, ε Ώκαζνχληα δελ αλαθέξεηαη ζηηο αζζπξηαθέο επηγξαθέο κε απηφ ηνπιάρηζηνλ ην φλνκα, 

ελψ νη πξψηεο επηβεβαησκέλεο λνκηζκαηηθέο θνπέο μεθηλνχλ κφιηο πξηλ απφ ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα 

(Amandry 1984, 58). Καηά ηελ άπνςή κνπ, ε Ώκαζνχληα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε κηα απφ ηηο δχν 

πφιεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζην πξίζκα ηνπ Βζζαξραδφλα θαη πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ 

ζην ράξηε. Δ άπνςε πνπ ζέιεη ηελ Ώκαζνχληα λα ηαπηίδεηαη κε ηε Nuria ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ εθηίκεζε φηη ην Κίηην είλαη νπσζδήπνηε ην Qartihadast. Δ ζεσξία ηνπ Baurain έδσζε 

θαηλνκεληθά ην θηινινγηθφ έξεηζκα γηα απηή ηελ ηαχηηζε, βαζίδεηαη φκσο εμνινθιήξνπ ζε 

εξκελεία θαη θαζφινπ ζε δεδνκέλα. Δ λεφηεξε άπνςε φηη ην Qartihadast είλαη ε Ώκαζνχληα είλαη, 

πηζηεχσ, πην πεηζηηθή. 

 

Πάλησο, απφ ηνλ 5
ν
 αηψλα θαη εμήο βαζηιηθά νλφκαηα είλαη γλσζηά απφ ηηο λνκηζκαηηθέο θνπέο 

θαη, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ βαζηιηά Ώλδξνθιή, απφ επηγξαθέο πνπ εμέδσζε ν ίδηνο θαη 

απφ ηηο ειιεληθέο πεγέο. Καηά ηα άιια, ε πφιε ηεο Ώκαζνχληαο έρεη απνδψζεη πιηθφ πνπ είλαη 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο ηδενινγίαο πνπ λνκηκνπνηνχζε θαη ελίζρπε ηε 

βαζηιηθή εμνπζία. Δ ηδενινγία απηή ζηεξηδφηαλ αθελφο ζηε ρξήζε κηαο γιψζζαο, πνπ θαίλεηαη 

φηη ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηε ιαηξεία ζην ηεξφ θαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαθηνξηθνχ θέληξνπ θαη 

απνηεινχζε επηβεβαίσζε ηνπ κχζνπ πεξί ηεο γελεαινγίαο ησλ Ώκαζνπζίσλ, πνπ έθηαλε κέρξη ηνλ 

απηφρζνλα, πξνέιιελα Κηλχξα. Ώθεηέξνπ, επέλδπε ζηε ρξήζε ηεο κνξθήο ηεο ζεάο Ώζψξ, σο 

ζπκβφινπ κηαο θξαηαηάο βαζηιηθήο εμνπζίαο, πνπ δηαζθάιηδε ηε γνληκφηεηα ηεο γεο ζε γεσξγηθά 

θαη κεηαιιεπηηθά πξντφληα. 

 

5. Ιδάλιο 

 

Σν Ed-il, ε πξψηε πφιε ζην πξίζκα ηνπ Βζζαξραδφλα, ηαπηίδεηαη κε γεληθή ζπλαίλεζε κε ην 

Εδάιην, πνπ ζχκθσλα κε επηγξαθέο ππήξμε θέληξν ελφο απηφλνκνπ βαζηιείνπ κέρξη ηνπιάρηζηνλ 

ην 450 π.Υ., νπφηε πξνζαξηήζεθε ζην βαζίιεην ηνπ Κηηίνπ. Σν φλνκα ηνπ βαζηιηά ηνπ Εδαιίνπ 
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ζην πξίζκα ηνπ Βζζαξραδφλα είλαη Ώθήζησξ. Δ ζέζε ηνπ Εδαιίνπ ήηαλ πάληα γλσζηή, θαζψο ην 

ίδην φλνκα θέξεη θαη ζήκεξα ε θσκφπνιε, πνπ ζπλερίδεη λα δεη ζην ίδην ζεκείν. Έρεη ηαπηηζηεί κε 

βεβαηφηεηα ε αθξφπνιε, ην ζξεζθεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Εδαιίνπ. Βίλαη 

ν ιφθνο ηεο Ακπειιεξήο ζηνλ νπνίν εληνπίζηεθε απφ ηε ζνπεδηθή απνζηνιή έλα θηίξην ηεο ΤΚΥ 

(βι. Μέξνο Πέκπην).  

 

Τνπνγξαθία 

 

πλερείο έξεπλεο απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα κέρξη ζήκεξα απνθάιπςαλ ηκήκαηα ηεο ηνπνγξαθίαο ηνπ 

αξραίνπ Εδαιίνπ πάλσ ζηελ αθξφπνιε θαη γχξσ απφ απηήλ. ΐαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ηεξνχ ηνπίνπ ηεο 

πφιεο είλαη ν ιφθνο ζηα αλαηνιηθά ηεο Ακπειεξήο, ε Μνύηε ηνπ Αξβίιε. Έξεπλεο ζηε Μνύηε ηνπ 

Αξβίιε δηεμήγαγε ν Ohnefalsch-Richter (1883 θαη 1885) αιιά άθεζε ζπγθερπκέλεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηνπο ρψξνπο φπνπ αλέζθαςε (Ohnefalsch-Richter 1893). Οη δχν ιφθνη ππνηίζεηαη φηη 

ζπλδένληαλ κε εληαίν ηείρνο, πνπ εθηεηλφηαλ θαη ζηελ ελδηάκεζε θνηιάδα. Χζηφζν, θαλέλα ίρλνο 

ηείρνπο δελ εληνπίζηεθε πνηέ ζηνλ ελδηάκεζν ρψξν κεηαμχ ησλ δχν ιφθσλ (Gjerstad et al. 1935, 

461). Δ ακεξηθαληθή απνζηνιή πνπ δηελήξγεζε έξεπλεο ζην Εδάιην ηε δεθαεηία ηνπ 1970, 

νλφκαζε ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηηο δχν αθξνπφιεηο Κάησ Πφιε. Βπηθαλεηαθή έξεπλα θαη 

αλαζθαθέο απνθάιπςαλ νηθίεο (Stager et al. 1974, 42-4) θαη ηκήκαηα ηείρνπο (Stager et al. 1974, 

44-8).  

 

Σν πην κεγάιν λεθξνηαθείν ηεο πφιεο εληνπίζηεθε ζηα βφξεηα ηεο αθξφπνιεο, ζηε ζέζε 

Διηνύζθηα ηνπ Κνπδνπξηνύ (ΐΑ λεθξνηαθείν). Οη ηαθέο εθηείλνληαη απφ ηελ ΚΓΕ κέρξη θαη ηε 

Ρσκατθή πεξίνδν. ε απηφ ην λεθξνηαθείν βξέζεθε ην 1963 ζπιεκέλνο έλαο θηηζηφο ηάθνο ηεο 

ΚΏ πεξηφδνπ (Karageorghis 1963). ην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ θαίλεηαη φηη ζα ππήξρε κηα 

θηηζηή ζαξθνθάγνο. Παξά ην γεγνλφο φηη ν ηάθνο είρε ζπιεζεί, ζηελ αλαζθαθή ηνπ 1963 

βξέζεθε θεξακεηθή πνπ νδήγεζε ζηε ρξνλνιφγεζή ηνπ ζηελ ΚΏΕ (Karageorghis 1963, 48-49). 

Άιινη δχν θηηζηνί αξρατθνί ηάθνη ππνηίζεηαη φηη ππήξραλ ζην ίδην λεθξνηαθείν. Ο έλαο 

θαηαζηξάθεθε νινθιεξσηηθά ην 1912, ελψ ν άιινο εληνπίζηεθε απφ ηνλ Ohnefalsch-Richter θαη 

θαηαζηξάθεθε αξγφηεξα (Ohnefalsch-Richter 1893, εηθ. ΕΕ, αξ. 22. ΐι. Υξήζηνπ 1996, 89). 

 

Τα πξώηα ηεθκήξηα 

 

Δ πξψηε θάζε ηνπ ηεξνχ ζηελ αθξφπνιε ζηελ Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηνπο 

νπεδνχο αξραηνιφγνπο ζηελ ΚΓΕΕΕ. Σελ ίδηα επνρή ε αθξφπνιε ηεηρίζηεθε. Αχν πχξγνη 
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ελίζρπζαλ ην ηείρνο ζηε δπηηθή γσληά θαη κηα πχιε εηζφδνπ αλνίρηεθε ζην λνηηνδπηηθφ ηνπ 

ζθέινο. Σν ηεξφ πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζηελ ηεηρηζκέλε αθξφπνιε, απνηεινχληαλ απφ έλα αλνηρηφ 

ρψξν κε έλα βσκφ θαη έλα κηθξφ θηίξην (Gjerstad et al. 1935, 627). 

 

ηελ ΚΏΕ ην ηέκελνο επεθηάζεθε. Σν ηείρνο ηεο αθξφπνιεο εληζρχζεθε θαη πάιη θαη έλαο κεγάινο 

πχξγνο αληηθαηέζηεζε ην κηθξφ ζηε δπηηθή γσληά. Ώπηφο ν πχξγνο ζπλδένληαλ κε ην ηείρνο ηεο 

Κάησ Πφιεο. Μηθξέο αιιαγέο θαηαγξάθνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ηεξνχ, πνπ δηαηεξεί ηε 

κνξθή ηνπ αλνηρηνχ ηεκέλνπο κε έλα κηθξφ θιεηζηφ ρψξν. ηελ ΚΏΕΕ γίλνληαη επηδηνξζψζεηο ζηα 

ηείρε. Ο κηθξφο πχξγνο ζηα αλαηνιηθά ζπλδέεηαη κε έλα κεγάιν. Σα αλαζήκαηα απφ ην ηεξφ ηεο 

ΚΓ θαη ηεο ΚΏ πεξηφδνπ είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο φπια (μίθε, εγρεηξίδηα, δφξαηα, αηρκέο 

βειψλ, αζπίδεο, θξάλε), εξγαιεία (πειέθεηο) θαη πξνζσπηθά αληηθείκελα (πεξφλεο, πφξπεο, 

ελψηηα, δαρηπιίδηα ςέιηα) (Gjerstad et al. 1935, 628). 

 

Λίγν πξηλ απφ ην 1850 βξέζεθαλ απφ θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ ζην πην ςειφ ζεκείν ηνπ ιφθνπ ηεο 

Ακπειιεξήο, ζην λφηην κέξνο ηνπ ιφθνπ, επηρξπζσκέλα θχπειια, καδί κε ηελ νξεηράιθηλε 

πηλαθίδα κε ην καθξνζθειέο ζπιιαβηθφ θείκελν (Masson 1983, αξ. 217). Ο δνχθαο De Luynes 

αγφξαζε κεξηθά απφ απηά ηα αληηθείκελα. Αχν απφ ηα αξγπξά θχπειια βξίζθνληαη ζήκεξα ζην 

Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ. Ο Gjerstad ρξνλνιφγεζε ην πξψην, πνπ θέξεη ζθελέο κε θπλήγη θαη 

βαζηιηά ζε άξκα ζην 700 π.Υ. θαη ην δεχηεξν, κε παξάζηαζε Φαξαψ πνπ ζθνηψλεη αηρκαιψηνπο, 

ζην 600 π.Υ. (Gjerstad 1946α, 10-11). Ο Markoe ρξνλνινγεί ηα δχν θχπειια απφ ηελ Ακπειιεξή 

ζην ηέινο ηνπ 8
νπ

 κε αξρέο ηνπ 7
νπ

 αηψλα (Markoe 1985, αξ. θαη. Cy1 θαη Cy2). Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην αξραηφηεξν κεηαιιηθφ θχπειιν κε εηθνληζηηθή δηαθφζκεζε απφ ηελ Κχπξν, πνπ 

ν Markoe θαηαηάζζεη ζηελ Πεξίνδν Ε ηεο θαηεγνξίαο ησλ Κππξν-θνηληθηθψλ θππέιισλ (850-750 

π.Υ.), βξέζεθε ζε έλα ηάθν ζηα βφξεηα ηεο Ακπειιεξήο (Markoe 1985, αξ. θαη. Cy3). Σα 

αληηθείκελα απηά ζα ήηαλ αλαζήκαηα αλζξψπσλ πνπ θαηείραλ πςειή ζέζε ζηελ πνιηηεία ηνπ 

Εδαιίνπ. ε απηφ ην ζχλνιν επξεκάησλ απφ ηελ Ακπειιεξή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη έλα ράιθηλν 

αληηθείκελν, πηζαλφηαηα ιαβή δφξαηνο, πνπ θέξεη ηε ζπιιαβηθή επηγξαθή ηᾷ Ἀζάλᾳ ηᾷ ἰλ 

Ἐδαǀιίση θαη ηα ζπιιαβηθά ζεκεία pa ka-ra, πνπ κπνξεί λα απνηεινχλ ζπληνκνγξαθία ηεο 

θξάζεο βαζηιεύο Γξαο (Masson 1983, αξ. 218, ΙΓ2). Σν γεγνλφο φηη ε ίδηα ζπληνκνγξαθία 

ζπλαληάηαη ζε λνκίζκαηα ηεο πφιεο (Hill 1904, §29.iii-v) εληζρχεη ηελ αλάγλσζε. Σα 

ζπλεπξήκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ, εληζρχνπλ επίζεο ηελ ηαχηηζή ηνπ κε βαζηιηθφ αλάζεκα 

ζην ηεξφ ηεο αθξφπνιεο ηνπ βαζηιείνπ. 
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Δ καδηθή αλάζεζε κεηαιιηθψλ - θαη θπξίσο ράιθηλσλ - αληηθεηκέλσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

θαηλφκελν ζην ηεξφ ηεο αθξφπνιεο ηνπ Εδαιίνπ. Ώπηφ, ρσξίο ακθηβνιία, καξηπξεί ηε ζεκαζία ηεο 

θαηεξγαζίαο ηνπ κεηάιινπ θαη θπξίσο ηνπ ραιθνχ ζηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο θαη νιφθιεξνπ ηνπ 

βαζηιείνπ (ΐι. Koucky θαη Steinberg ζην Stager θαη Walker 1989). Μεγάιεο πνζφηεηεο απφ 

ζθσξίεο θαη θνκκάηηα απφ ρσλεπηήξηα αλεπξίζθνληαη θαη ζηελ αλαζθαθή ηνπ θιαζηθνχ 

δηνηθεηηθνχ θέληξνπ ζηελ αθξφπνιε (Hadjicosti 1997, 52-3).  

 

Οη βαζηιείο από ην ηέινο ηνπ 6
νπ

 κέρξη ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηώλα 

 

Οη λνκηζκαηηθέο εθδφζεηο ηεο πφιεο ηνπ Εδαιίνπ μεθηλνχλ ιίγν κεηά απφ απηέο ηεο αιακίλαο θαη 

ηεο Πάθνπ, είλαη δειαδή απφ ηηο αξραηφηεξεο λνκηζκαηνθνπίεο ηεο αξρατθήο Κχπξνπ. Οη 

αξραηφηεξνη ζίγινη θέξνπλ ζηνλ εκπξνζζφηππν θαζηζηή ζθίγγα θαη ζηνλ νπηζζφηππν έλα έγθνηιν 

ηεηξάγσλν. Ννκίζκαηα απηήο ηεο πξψηεο ζεηξάο έρνπλ βξεζεί ζηνπο ζεζαπξνχο ηνπ Demanhur 

1637 (500 π.Υ.), ηνπ Φαγηνχκ 1646 (490-485 π.Υ.), ηνπ Αέιηα 1640 (485) θαη ηεο Λάξλαθαο 

(ιίγν κεηά ην 480) (Destrooper-Georgiades 2002, 352, ζεκ. 9). ηνλ ίδην ηχπν, ε ακέζσο επφκελε 

ζεηξά θέξεη ζεκεία ηεο θππξνζπιιαβηθήο γξαθήο, φπνπ κεηαμχ άιισλ κπνξνχλ λα 

αλαγλσξηζηνχλ νη ζπιιαβέο pa θαη sa, πνπ ζπλήζσο εξκελεχνληαη σο ΐα[ζηιεπο] [ηαζηθππξνο] 

θαη ζε άιια νη ζπιιαβέο (e-)ta-li, πνπ δειψλνπλ είηε ην εζληθφ ηεο πφιεο είηε (ην πην πηζαλφ) ην 

φλνκα ηνπ λνκίζκαηνο (Hill 1904, li). Σα πξψηα λνκίζκαηα κε παξάζηαζε ζηνλ νπηζζφηππν 

ρξνλνινγνχληαη ζην 480 ή ιίγν κεηά. ηνλ νπηζζφηππν ππάξρεη άλζνο ισηνχ, ελψ πξνζηίζεληαη 

ζηαδηαθά άιια ζχκβνια, φπσο θχιια θηζζνχ θαη αζηξάγαινο ζε έγθνηιν ηεηξάγσλν θαη 

αξγφηεξα θχθιν (γεληθά γηα λνκηζκαηνθνπία Εδαιίνπ βι. Hill 1984-1990 θαη Destrooper-

Georgiades 2002, 352-54). ηε ζεηξά κε παξαζηάζεηο ζηνλ νπηζζφηππν δηαβάδνληαη δηαδνρηθά ηα 

νλφκαηα βαζηιηάο Κη-, βαζηιηάο Κα-ξα- θαη βαζηιηάο Σα- (Hill 1904, li) (Δηθ. 57).  

 

ηηο ηειεπηαίεο θνπέο ηνπ λνκηζκαηνθνπείνπ ηνπ Εδαιίνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη λνκίζκαηα ζε 

κηθξέο ππνδηαηξέζεηο, ζηα νπνία ε θαζηζηή ζθίγγα αληηθαζηζηάηαη απφ θεθάιη Ώζελάο κε θξάλνο 

(Masson 1996α) θαη φρη Ώθξνδίηεο φπσο εζθαικέλα πίζηεπε ν Hill (1904, lii). Με ζπιιαβηθά 

ζεκεία αλαγξάθεηαη μαλά ε ιέμε (eta)li. χκθσλα κε ηνλ Masson (1996β) ε επηγξαθή etali 

κπνξεί λα δηαβαζηεί είηε σο Δδαιηήσλ είηε σο Δδαιηεύο ή αθφκε σο Δδαιηθόλ (δειαδή ην φλνκα 

ηνπ λνκίζκαηνο). 

 

Δ λνκηζκαηνθνπία ηνπ Εδαιίνπ ηειεηψλεη κε ηελ θαηάθηεζε ηεο πφιεο απφ ηνλ Ώδβαάι ηνπ 

Κηηίνπ. Με βάζε ηε κειέηε ησλ λνκηζκάησλ, ε Destrooper-Georgiades είλαη βέβαηε φηη ε 
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θαηάθηεζε ηνπ Εδαιίνπ απφ ην Κίηηνλ ζπκβαίλεη «ρσξίο ακθηβνιία πεξίπνπ ην 450» (Destrooper-

Georgiades 2002, 353). 

 

Η ράιθηλε πηλαθίδα ηνπ Ιδαιίνπ 

 

Ώπφ ην ηεξφ ηεο Ώζελάο πξνέξρεηαη ε πεξίθεκε ράιθηλε πηλαθίδα ηνπ Εδαιίνπ, πνπ θέξεη ην πην 

καθξνζθειέο ειιεληθφ ζπιιαβηθφ θείκελν. χκθσλα κε ην ίδην ην θείκελν, ε πηλαθίδα αλαηέζεθε 

ζην ηεξφ ηεο Ώζελάο ζην Εδάιην απφ ην βαζηιηά θαη ηελ πφιε (βαζηιεύο θάο ἁ πηόιηο θαηέζηyαλ ἰλ 

ηάλ ζηόλ ηάλ Ἀζάλαλ ηάλ πεξ’ Ἐδάιηνλ) θαη απνηειεί ηε γξαπηή ζπκθσλία κε κηα νηθνγέλεηα 

γηαηξψλ, πνπ πεξηέζαιςαλ ηνπο ηξαπκαηίεο θαηά ηελ πνιηνξθία ηεο πφιεο απφ ηνπο Μήδνπο θαη 

ηνπο Κηηηείο (Masson 1983, αξ. 217· Egetmeyer 2004).  

 

Δ πηλαθίδα απνηειεί έλα ζεζαπξφ πιεξνθνξηψλ ηφζν γηα ηελ ηζηνξία φζν θαη γηα ηνπο ζεζκνχο 

ελφο ηνπιάρηζηνλ θππξηαθνχ βαζηιείνπ ζηηο αξρέο ηνπ 5
νπ

 αηψλα. ε φ,ηη αθνξά ζηνπο πνιηηηθνχο 

ζεζκνχο ην θείκελν κάο πιεξνθνξεί ηα εμήο:  

1) Σν φλνκα ηνπ βαζηιηά είλαη ηαζίθππξνο. 

2) Σν φλνκα ηνπ βαζηιηά αθνινπζεί πάληα ε θξάζε «ε πφιηο ησλ Εδαιηέσλ» ή απιά «ε πφιε» (ἁ 

πηόιηο ἘδαιηῆFεο). 

3) Τπάξρεη βαζηιηθή γε θαη δεκφζηα γε, φπσο θαη βαζηιηθφ ηακείν θαη δεκφζην ηακείν. 

4) Δ πνιηνξθία ηεο πφιεο ρξνλνινγείηαη απφ ην ίδην ην θείκελν ζην έηνο ηνπ Φηινθχπξνπ, ηνπ 

γηνπ ηνπ Ολαζαγφξα. πλεπψο, θαίλεηαη φηη ππάξρεη έλαο επψλπκνο άξρνληαο. 

5) Υνξεγείηαη αηέιεηα ζηνλ Ολάζηιν θαη ζηα αδέξθηα ηνπ. 

6) Σα λνκίζκαηα ηεο πφιεο νλνκάδνληαη Δδάιηα. Τπνδηαηξέζεηο ηνπ αξγπξνχ λνκίζκαηνο 

νλνκάδνληαη πε[ιεθπο?] θαη δη[δξαρκα]. Τπάξρεη επίζεο αλαθνξά ζε ηα[ιαληνλ] (Masson 1983, 

241). 

 

Ο βαζηιηάο ηαζίθππξνο ηεο πηλαθίδαο κπνξεί λα είλαη ν βαζηιηάο α- ηεο δεχηεξεο νκάδαο ησλ 

λνκηζκάησλ ηεο πφιεο ή κπνξεί λα είλαη ν βαζηιηάο α- ηεο ηειεπηαίαο ζεηξάο λνκηζκάησλ ηεο 

πφιεο ή κπνξεί αθφκα λα είλαη θάπνηνο βαζηιηάο άγλσζηνο απφ ηα λνκίζκαηα (Stylianou 1989, 

30). 

 

Ώπφ ην θείκελν κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε (έκκεζα) φηη ην Εδάιην είρε θαηαθέξεη λα απσζήζεη 

απηή ηελ πξψηε επίζεζε. Βίλαη, σζηφζν, δεδνκέλν φηη θάπνηα ζηηγκή επί βαζηιείαο Ώδβαάι ηνπ 

Κηηίνπ, ην απηφλνκν βαζίιεην ηνπ Εδαιίνπ θαηαιχεηαη θαη ε πφιε (καδί πηζαλφηαηα κε ηελ 
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πεξηθέξεηα ή κέξνο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ βαζηιείνπ) ελζσκαηψλεηαη ζην βαζίιεην ηνπ Κηηίνπ. 

Ώπηφ ηεθκαίξεηαη απφ δχν επηγξαθέο ζηηο νπνίεο ν Ώδβαάι θαη ν γηνο ηνπ ΐααικειέθ θέξνπλ ηνλ 

ηίηιν «βαζηιεχο Κηηίνπ θαη Εδαιίνπ» (KI1 θαη ΚΙ2). Ο πξνθάηνρνο ηνπ Ώδβαάι, ΐααικειέθ Ώʹ, 

θέξεη ηνλ ηίηιν «βαζηιεχο Κηηίνπ». Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε πηλαθίδα θαηαγξάθεη κηα πξνεγνχκελε 

πξνζπάζεηα ησλ Κηηηέσλ λα θαηαιάβνπλ ην Εδάιην. Σν γεγνλφο φηη ε πξψηε απηή πξνζπάζεηα 

ηειεηψλεη αλεπηηπρψο, καξηπξείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ νη ζεζκνί ηνπ 

απηφλνκνπ Εδαιίνπ θαη ν βαζηιηάο ηαζίθππξνο ζπλερίδεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ 

(ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ Ώιάκπξα). 

 

Σα γεγνλφηα πνπ θαηαγξάθεη ε πηλαθίδα ρξνλνινγνχληαη κε γεληθή ζπλαίλεζε ζην πξψην κηζφ 

ηνπ 5
νπ

 αηψλα. Ο Gjerstad έζεζε σο terminus ante quem ην 470 π.Υ. χκθσλα κε ηα επξήκαηα 

ησλ αλαζθαθψλ ηνπ, ην ηεξφ ηεο Ώζελάο θαηαζηξάθεθε πεξίπνπ ην 470 π.Υ. θαη δελ 

επηδηνξζψζεθε πνηέ. Καζψο, ζχκθσλα κε ην ίδην ην θείκελν, ε πηλαθίδα ηνπνζεηήζεθε ζην ηεξφ 

ηεο Ώζελάο, ε αλάζεζε έγηλε ρσξίο ακθηβνιία πξηλ απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ηεξνχ. Ο ηπιηαλνχ 

νξίδεη σο terminus post quem ην 498/7, δειαδή ηελ «θππξηαθή επαλάζηαζε» (Stylianou 1989, 

30). 

 

χκθσλα κε ηνπο Ώκεξηθαλνχο αξραηνιφγνπο, ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα θαηαγξάθνπλ ηε 

κέξηκλα γηα ελίζρπζε ησλ ακπληηθψλ έξγσλ ηεο πφιεο ζην ηέινο ηεο ΚΏ θαη ζηελ αξρή ηεο ΚΚ 

πεξηφδνπ (δειαδή ζην πξψην ηέηαξην ηνπ 5
νπ

 αηψλα). ην Απηηθφ Άλδεξν (ην ρψξν ηνπ 

αλαθηφξνπ) αλαδηνξγαλψλνληαη ηα ακπληηθά έξγα. Παξάιιεια, γηα πξψηε θνξά ηεηρίδεηαη ε 

Κάησ Πφιε, φπνπ θηίδεηαη έλαο κεγάινο ηνίρνο κε πειεθεηνχο ιίζνπο ζηελ πξφζνςε. Μάιηζηα, 

έλαο ηνίρνο πνπ ιεηηνπξγνχζε σο κέξνο ηνπ αλαθηφξνπ πξνεθηεηλφηαλ ζηα βφξεηα κέρξη ηελ 

Κάησ Πφιε. Ώπηφ ην ακπληηθφ ζχζηεκα βξηζθφηαλ ζε ρξήζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα νπφηε 

θαίλεηαη φηη θαηαζηξέθεηαη (Stager θαη Wright 1989, 18-9). 

 

Η θαηάιπζε ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Ιδαιίνπ 

 

Σα έξγα απηά θαίλεηαη φηη δελ ππήξμαλ απνηειεζκαηηθά καθξνπξφζεζκα. Έκκεζα, νη δχν 

επηγξαθέο ηνπ ΐααικαιέθ ΐ΄ (ΚΙ1 θαη ΚΙ2), καξηπξνχλ φηη επί βαζηιείαο ηνπ παηέξα ηνπ, 

Ώδβαάι, θαηαιήθζεθε ε πφιε θαη θαηαιχζεθε ην απηφλνκν βαζίιεην ηνπ Εδαιίνπ. Έθηνηε, φινη 

νη βαζηιείο ηνπ Κηηίνπ, κέρξη ηελ θαηάιπζε ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ απφ ηνλ Πηνιεκαίν Ώ΄, 

θέξνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ βαζηιηά «ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Εδαιίνπ»: mlk kty w’ dyl. 
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Δ ρξνλνιφγεζε ηεο θαηάιπζεο ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Εδαιίνπ εμαξηάηαη απφ ηε ρξνλνιφγεζε ηεο 

βαζηιείαο ηνπ Ώδβαάι, πνπ ζηεξίδεηαη ζε λνκηζκαηηθά δεδνκέλα. Δ πεξίνδνο βαζηιείαο ηνπ 

πξνθαηφρνπ ηνπ, ΐααικειέθ Ώ΄, ηνπνζεηείηαη ζην δηάζηεκα 479-449 π.Υ. Δ ρξνλνιφγεζε απηή 

ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θνπέο απηνχ ηνπ βαζηιηά ζην ζεζαπξφ ηεο 

Λάξλαθαο (IGCH 1272, θαηάρσζε πεξίπνπ 480 π.Υ.). Ννκίζκαηα ηνπ ΐααικειέθ Ώ΄ (φρη φκσο 

θαη ηνπ Ώδβαάι) ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζεζαπξφ ηεο Ενξδαλίαο (IGCH 1482, θαηάρσζε ιίγν 

κεηά ην 450 π.Υ.). πσο θαίλεηαη απφ ηηο επηγξαθέο θαη ηα λνκίζκαηα, πξηλ απφ ηνλ Ώδβαάι θαη 

κεηά ην ΐααικειέθ δελ πξέπεη λα κεζνιάβεζε άιινο βαζηιηάο.  

 

Αχν λνκίζκαηα ηνπ Ώδβαάι πνπ βξέζεθαλ ζε ζεζαπξνχο, είλαη επηθεθνκκέλα ζε λνκίζκαηα ηεο 

Ώίγηλαο. Σν πξψην ζε λφκηζκα κε ρειψλα ηεο ζάιαζζαο (θνπέο πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηηο αξρέο 

ηνπ 5
νπ

 αηψλα) θαη ην δεχηεξν ζε λφκηζκα κε ρειψλα ηεο ζηεξηάο (ρξνλνινγνχληαη ζην 446-431 

π.Υ.). Δ δεχηεξε ζεηξά λνκηζκάησλ ηεο Ώκαζνχληαο θέξεη ζηνλ εκπξνζζφηππν αεηφ καδί κε ην 

ιηνληάξη θαη ηε ζπιιαβή κν (Hill 1904, §9.ii· Amandry 1984, 59). Βίλαη ζεκαληηθφ γηα ηε 

ρξνλνιφγεζε ησλ λνκηζκάησλ ηνπ Κηηίνπ ην γεγνλφο φηη έλαο ζίγινο ηνπ Ώδβαάι είλαη 

επηθεθνκκέλνο ζε λφκηζκα ηεο δεχηεξεο ζεηξάο ηεο Ώκαζνχληαο. Γηα ηα λνκίζκαηα ησλ δχν 

πξψησλ ζεηξψλ ηεο Ώκαζνχληαο πξνηείλεηαη ρξνλνιφγεζε ζηελ πεξίνδν 460-430 π.Υ. κε βάζε 

ηελ θπθινθνξία ηνπο ζε ζεζαπξνχο (Amandry 1984, 58). Σα δεδνκέλα, ινηπφλ, ζπγθιίλνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν Ώδβαάι αλέιαβε ηελ εμνπζία ιίγν κεηά ην 450 θαη βαζίιεπζε ζην ηξίην 

ηέηαξην ηνπ 5
νπ

 αηψλα (Destrooper-Georgiades 1996, 108).  

 

Ώλ απνδερηνχκε ηε ρξνλνιφγεζε απηή ζρεηηθά κε ηε βαζηιεία ηνπ Ώδβαάι θαη ηελ θαηάιεςε ηνπ 

Εδαιίνπ, ηφηε πξνθχπηεη έλα άιιν πξφβιεκα: φηη ε θαηαζηξνθή θαη εγθαηάιεηςε ηνπ ηεξνχ 

ζπκβαίλεη ην 470 θαη ε θαηάιεςε ηνπ Εδαιίνπ ην 450 π.Υ. Πάλησο, ζηε δεκνζίεπζε ησλ εξεπλψλ 

ηεο ακεξηθαληθήο απνζηνιήο, παξνπζηάδεηαη ε άπνςε φηη ε ρξνλνιφγεζε ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ 

ηεξνχ ηεο Ώζελάο ζηελ θνξπθή ηεο αθξφπνιεο δελ ζπκβαίλεη ην 470, φπσο είρε ππνζηεξίμεη ν 

Gjerstad, αιιά γχξσ ζην 450 π.Υ., φηαλ θαηαζηξνθέο παξαηεξνχληαη θαη ζηηο νηθίεο ηεο Κάησ 

Πφιεο (Stager θαη Walker 1989, 464). Βίλαη γεγνλφο φηη ν Gjerstad είρε αλαθαιχςεη ζην ηεξφ 

λνκίζκαηα ηεο «κεηα-αξρατθήο πεξηφδνπ» (post-archaic date, Gjerstad et al. 1935, 617), ηα νπνία 

ζεψξεζε φηη παξεηζέθξεζαλ ζηα ζηξψκαηα θαηαζηξνθήο (βι. θαη Maier 1985, 34, ζεκ. 11). 
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Γιππηηθή θαη θνξνπιαζηηθή: ην ηεξό κε ηα βαζηιηθά αλαζήκαηα 

 

Σν 1868/69 ν R. Hamilton Lang αλέζθαςε έλα ηεξφ ζην βφξεην πιάησκα ηεο αλαηνιηθήο 

αθξφπνιεο (Lang 1878. Γηα ηε ζέζε ηνπ ηεξνχ βι. Gaber 1994). Μέζα ζε απηφ ην ηεξφ βξέζεθαλ 

ηέζζεξεηο βαζηιηθέο θνηληθηθέο επηγξαθέο ηνπ 4
νπ

 αηψλα (ΚΙ4, ΚΙ5, ΚΙ6 θαη ΚΙ11. ΐι. Senff 

1993, 87), ηεο πεξηφδνπ ηεο βαζηιείαο ησλ Μειηθηάζνλα θαη Πνπκηάζνλα, βαζηιέσλ «Κηηίνπ θαη 

Εδαιίνπ». Υσξίο ακθηβνιία, ηνλ 4
ν
 αηψλα π.Υ. ην ηεξφ απηφ ιεηηνχξγεζε σο βαζηθφ κέζν 

πξνψζεζεο ηεο βαζηιηθήο ηδενινγίαο ησλ βαζηιέσλ ηνπ Κηηίνπ ζην Εδάιην, ηελ νηθνλνκηθή 

πξσηεχνπζα ηεο πνιηηείαο ηνπ (Sznycer 2004). Οη επηγξαθέο απηέο νλνκάδνπλ ηε ιαηξεπφκελε 

ζεφηεηα Reshef Mikal, ελψ ζην ζπιιαβηθφ ειιεληθφ θείκελν ηεο δηγισζζηθήο ΚΙ6, νλνκάδεηαη 

Ώπφιισλ Ώκχθινο. Σα δψξα πνπ πξνζέθεξαλ νη βαζηιείο «ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Εδαιίνπ» θαη ν 

άλαμ ΐααιξφκ ζην ζεφ ηνπ ηεξνχ ήηαλ, ζχκθσλα κε ηα ίδηα ηα θείκελα, έλα ρξπζφ θχπειιν (ΚΙ4) 

θαη δχν (κηθξνχ κεγέζνπο) αγάικαηα (ΚΙ5, ΚΙ6).  

 

ην ηεξφ δελ βξέζεθαλ επηγξαθέο ησλ βαζηιέσλ ηνπ Εδαιίνπ πξηλ απφ ηελ θαηάιεςε απφ ην 

Κίηην. Πάλησο, απφ ηελ ΚΏ πεξίνδν θαη εμήο είραλ αλαηεζεί ζην ηεξφ έλαο κεγάινο αξηζκφο 

ιίζηλσλ γιππηψλ (Senff 1993). ΐξέζεθαλ αθφκε πήιηλα αγαικάηηα θαηαζθεπαζκέλα κε κήηξα 

(ηα πεξηζζφηεξα παξακέλνπλ αδεκνζίεπηα, βι. Fourrier 2007, 41) θαη 13 ράιθηλα εηδψιηα, ην 

κεγαιχηεξν ζχλνιν ράιθηλσλ εηδσιίσλ πνπ βξέζεθε ζηελ Κχπξν (Reyes 1992). ηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο πξφθεηηαη γηα αλδξηθέο κνξθέο κε αηγππηηαθνχ ηχπνπ ρηησλίζθν, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο θαη κε θνιιάξν θαη θσληθφ θξάλνο, πνπ ζπρλά κηκείηαη ην αηγππηηαθφ Λεπθφ ζηέκκα 

θαη ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΚΏ πεξίνδν. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εηδψιηα (χςνο 14εθ.) θέξεη δηπιφ 

θεξαζθφξν θξάλνο κε ηεξή θφκπξα (αξ. θαη. 28), ελψ έλα άιιν θέξεη ηε ραξαθηεξηζηηθή πιαηηά 

ηαηλία ζην ζρήκα ηεο κίηξαο (αξ. θαη. 40): ην πξψην εξκελεχεηαη σο παξάζηαζε ζεφηεηαο (Reyes 

1992, 249· Hermary 2001β, 162) θαη ην δεχηεξν σο «βαζηιηθή» κνξθή (Hermary 2001β, 162). 

 

ε έλα ππεξπςσκέλν δσκάηην ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ηεξνχ, πνπ ζεσξείηαη ην 

αξραηφηεξν, βξέζεθαλ, ζχκθσλα κε ην Lang, πήιηλα εηδψιηα. Βθαηέξσζελ ηεο θιίκαθαο πνπ 

νδεγεί ζε απηφ, αλαθαιχθζεθαλ δχν βάζεηο, πνπ ζα ζηήξηδαλ δχν θνινζζηαία αγάικαηα, ελψ 

ζξαχζκαηα απφ κεγάινπ κεγέζνπο αγάικαηα (αιιά θαη νη επηγξαθέο) αλαθέξεηαη φηη βξέζεθαλ 

θαη ζηελ απιή πνπ βξίζθεηαη ζηα βφξεηα. Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα κηθξνχ θαη κεγάινπ κεγέζνπο 

αλαζήκαηα γιππηηθήο αλαθαιχθζεθαλ ζην λφηην άθξν ηεο δπηηθήο απιήο, ζε ζηεγαζκέλν θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα ρψξν, φπνπ απνθαιχθζεθαλ ηξεηο ζεηξέο βάζεσλ (Senff 1993, 9- 13). 
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Σα πξψηα ιίζηλα αγαικάηηα ζε αλδξηθνχο ηχπνπο εκθαλίδνληαη ζην ηεξφ πξηλ απφ ηα ηέιε ηνπ 7
νπ

 

αηψλα θαη αλήθνπλ ζηνλ ηχπν κε θσληθφ θξάλνο, ρηηψλα θαη ηκάηην· ε ζεηξά απηή ζπλερίδεηαη 

κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 6
νπ

 αηψλα (Senff 1993, Taf. 3a-d, 5g-i, 3h-j, 4a-i, 6a-l). Φπζηθνχ κεγέζνπο 

κνξθέο ζηνλ ίδην ηχπν θάλνπλ επίζεο ηελ εκθάληζή ηνπο ηελ επνρή απηή (Senff 1993, Taf. 5a-c, 

7a-f). Μνξθέο πνπ θέξνπλ δηάδεκα κε ξφδαθεο ζπλαληψληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ 

ηνπ 6
νπ

 αηψλα (Senff 1993, Taf. 31a-l, 32a-c). Παξηζηάλνπλ φια αγέλεηεο λεαληθέο κνξθέο (Senff 

1993, 46-7). Οη αηγππηηάδνληεο ηχπνη αληηπξνζσπεχνληαη ζην ηεξφ απφ νθηψ θεθαιέο, ηξεηο 

θνξκνχο θαη έλα πιήξεο αγαικάηην θαη ε εμέιημή ηνπο θαιχπηεη απφ ηα ηέιε ηνπ 7
νπ

 αηψλα κέρξη 

θαη ηα κέζα ηνπ 6
νπ

 (Senff 1993, 50-3). ην πξψην κηζφ ηνπ 6
νπ

 αηψλα ηνπνζεηνχληαη κε βάζε 

ηερλνηξνπηθά θξηηήξηα ηξία θπζηθνχ κεγέζνπο γελεηνθφξα θεθάιηα, πνπ θέξνπλ ην θάιπκκα ηεο 

θεθαιήο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε κίηξα ησλ Κππξίσλ βαζηιέσλ (Senff 1993, Taf. 37. Δηθ. 58.1). 

Καζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 5
νπ

 θαη ηνπ 4
νπ

 αηψλα ζπλεζέζηεξνο είλαη ν ηχπνο ηεο αλδξηθήο κνξθήο 

κε ζηεθάλη απφ θχιια.  

 

Βίλαη ζεκαληηθφ φηη νη κεγάινπ κεγέζνπο γελεηνθφξεο κνξθέο, πνπ πνηέ, φκσο, δελ ζψδνληαη 

νιφθιεξεο, αλήθνπλ ρξνλνινγηθά ζηελ πεξίνδν απφ ηα ηέιε ηνπ 6
νπ

 κέρξη θαη ην ηξίην ηέηαξην 

ηνπ 5
νπ 

αηψλα
 
(Senff 1993, Taf. 17 a-h, 18, 19 a-h). Δ εληππσζηαθή κνξθή C154 πνπ δηαηεξεί 

ζρεδφλ νιφθιεξν ηνλ άλσ θνξκφ θαη πνπ ζηελ παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη σο 

«Ώπφιισλ» (Gaber-Saletan 1986, 18-19) ρξνλνινγείηαη απφ ην Senff ζηα ηέιε ηνπ 6
νπ

 ή ζηηο 

αξρέο ηνπ 5
νπ

 αηψλα (Senff 1993, 37) (Δηθ. 58.3). Με βάζε ηηο πεξηγξαθέο ηνπ Lang (Masson 

1968, 388), ε κνξθή απηή πηζαλφλ λα θαηείρε ηελ θεληξηθή ζέζε ζηελ πξψηε ζεηξά ησλ 

αλαζεκάησλ ζην λφηην άθξν ηεο δπηηθήο απιήο, απέλαληη απφ ηνπο βσκνχο θαη ηηο ιεθάλεο, πνπ 

ππνηίζεηαη φηη πεξηείραλ λεξφ γηα θαζαξκνχο (Senff 1993, 13). Ώγαικάηηα ζηνλ ηχπν κε ζηεθάλη 

ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ην ζπλεζέζηεξν αλάζεκα κέρξη ηνλ 3
ν
 αηψλα ζην ηεξφ ηνπ Ώπφιισλα 

ζην Εδάιην (Senff 1993, 37- 9). Χζηφζν, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ 

βαζηιείνπ ην γεγνλφο φηη, απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 5
νπ

 αηψλα κέρξη ηελ Βιιεληζηηθή πεξίνδν ε 

αλάζεζε κεγάινπ κεγέζνπο γιππηψλ ζε αλδξηθνχο ηχπνπο δηαθφπηεηαη (Senff 1993, 40· Gaber- 

Saletan 1986, 20).  

 

Οξηζκέλα απφ απηά ηα αγάικαηα, φπσο νη κεγάινπ θαη ππεξθπζηθνχ κεγέζνπο κνξθέο κε θσληθφ 

θξάλνο ή κε ζηεθάλη κε θχιια, νη κνξθέο κε δηάδεκα κε ξφδαθεο θαη θπξίσο νη κνξθέο κε κίηξα 

θαη απηέο κε αηγππηηάδνληα ελδχκαηα, ζα απνηεινχζαλ κε βεβαηφηεηα αλαζήκαηα βαζηιέσλ θαη 

αλάθησλ (Senff 1993, 70-71). Πξαγκαηηθά, ν Hermary απνδίδεη ηηο κλεκεηαθέο κνξθέο ηνπ 5
νπ

 

αηψλα, κε ζηεθάλη κε θχιια ζηε βαζηιηθή δπλαζηεία ηνπ Κηηίνπ. Δ ηαχηηζε ησλ κνξθψλ απηψλ, 
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πνπ ρξνλνινγνχληαη κέρξη ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 5
νπ

 αηψλα, κε ηνπο βαζηιείο ηνπ Κηηίνπ θαη φρη 

ηνπο βαζηιείο ηνπ Εδαιίνπ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν Hermary πηζηεχεη φηη ε θαηάιεςε ηνπ 

Εδαιίνπ έγηλε πξηλ απφ ην 450, ιίγν κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ηεξνχ ηεο Ώζελάο ζηελ θνξπθή ηεο 

αθξφπνιεο, πνπ, φπσο είδακε, ζχκθσλα κε ηε ζνπεδηθή απνζηνιή, ηνπνζεηείηαη γχξσ ζην 470 

(Hermary 2005).  

 

Ώλ, φκσο, απνδερηνχκε ηα επηρεηξήκαηα ησλ λνκηζκαηνιφγσλ θαη ζπλεπψο ηε ρξνλνιφγεζε ηεο 

θαηάιεςεο ηνπ Εδαιίνπ απφ ην Κίηην πεξίπνπ ην 450, ηφηε νη κνξθέο απηέο θαίλεηαη λα 

πξνέξρνληαη απφ ην πνιηηεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ απηφλνκνπ βαζηιείνπ ηνπ Εδαιίνπ. Έηζη, 

ζπλδένληαη κε ηηο πξσηκφηεξεο κλεκεηαθέο κνξθέο, πνπ εκθαλίδνληαη απφ ην ηέινο ηνπ 7
νπ

 αηψλα, 

θαη δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη ε αλάζεζε κεγάισλ, «βαζηιηθψλ» κνξθψλ ζην ηεξφ ηνπ Ώπφιισλα 

ζηε δπηηθή αθξφπνιε νθεηιφηαλ ζηνπο βαζηιείο ηνπ Εδαιίνπ. Σα πξσηκφηεξα επηβεβαησκέλα 

αλαζήκαηα βαζηιέσλ «ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Εδαιίνπ» αλήθνπλ ζηε βαζηιεία ηνπ Μειηθηάζνλα, 

δειαδή ζηηο αξρέο ηνπ 4
νπ

 αηψλα π.Υ. (βι. ΚΙ4). Ο Μειηθηάζσλ θαη ν δηάδνρφο ηνπ ν Πνπκηάζσλ 

ζπλερίδνπλ λα αλαζέηνπλ ζην ίδην ηεξφ, ηα αλαζήκαηά ηνπο φκσο δηαθνξνπνηνχληαη αηζζεηά απφ 

απηά ησλ βαζηιέσλ ηνπ Εδαιίνπ. Βίλαη επηγξαθέο θνηληθηθέο ζε βάζεηο πνπ ζα έθεξαλ ράιθηλα 

αγαικάηηα ή άιινπ είδνπο αληηθείκελα. 

 

Πάλησο, ρσξίο ακθηβνιία, ν Hermary έρεη δίθαην φηαλ ππνζηεξίδεη φηη νη Κχπξηνη βαζηιείο θαη 

άλαθηεο, φπνηα θαη λα ήηαλ ε «εζληθή» θαηαγσγή ηνπο, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ίδηα εηθνλνγξαθία 

ζηελ ππεξεζία ηεο εμνπζίαο ηνπο θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ (Hermary 2001γ, 35). 

χκθσλα θαη κε ηε Fourrier (2007, 109), ππήξρε έλα θππξηαθό βαζηιηθό κνληέιν (“un modèle 

royal chypriote”) πνπ άγγηδε εμίζνπ ηελ ειιεληθή αιακίλα θαη ην θνηληθηθφ Κίηην. Δ απφδνζε 

ησλ βαζηιηθψλ κνξθψλ ζηε βαζηιηθή δπλαζηεία ηνπ Εδαιίνπ θαη φρη ζηε βαζηιηθή δπλαζηεία ηνπ 

Κηηίνπ, δελ ζρεηίδεηαη επνκέλσο κε ην γεγνλφο φηη ε πξψηε ήηαλ «ειιεληθή» θαη ε δεχηεξε 

«θνηληθηθή».   

 

Τν βαζίιεην ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Ιδαιίνπ 

 

Δ πφιε ηνπ Εδαιίνπ ράλεη ην ραξαθηήξα ηνπ πξσηνγελνχο θέληξνπ, ηεο πξσηεχνπζαο δειαδή 

ελφο βαζηιείνπ, αιιά θαίλεηαη φηη δηαηεξεί κηα αλαβαζκηζκέλε ζέζε ζηελ ηεξαξρία ηνπ βαζηιείνπ 

«ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Εδαιίνπ», σο δεπηεξνγελέο θέληξν. ε πιάησκα θάησ απφ ηελ θνξπθή, 

εληνπίζηεθε ζε δνθηκαζηηθέο ηνκέο απφ ηε ζνπεδηθή θαη απφ ηελ ακεξηθαληθή απνζηνιή ην 

δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο ΚΏ θαη ηεο ΚΚ πεξηφδνπ (Stager, Walker θαη Wright 1974, 50-8· Stager 
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θαη Wright 1989, 5-31). Οη αλαζθαθέο ηνπ Σκήκαηνο Ώξραηνηήησλ, πνπ μεθίλεζαλ ην 1991 θαη 

ζπλερίδνληαη κέρξη ζήκεξα, απνθάιπςαλ έλα κεγάιν θαη κλεκεηαθφ ζχκπιεγκα δσκαηίσλ θαη 

πχξγσλ, πνπ αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ κηα θεληξηθή απιή. Δ αξραηφηεξε θάζε ηνπ θηηξίνπ 

ρξνλνινγείηαη ζηνλ 7
ν
 αηψλα (Chronique 2000, 677-8· 2001, 755), ελψ θαίλεηαη φηη 

εγθαηαιείπεηαη ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

. ε ηξία απφ ηα δσκάηηα ηνπ θηηξίνπ βξέζεθαλ πεξίπνπ 300 

θνηληθηθέο (θαη ειάρηζηεο ειιεληθέο ζπιιαβηθέο) επηγξαθέο, γξακκέλεο κε κειάλη ζε φζηξαθα θαη 

ζε πιάθεο απφ γχςν. Οη επηγξαθέο απηέο απνηεινχζαλ ην αξρείν πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ θηηξίνπ θαη θπξίσο ηνπ ειαηφκπινπ, πνπ αλαθαιχθζεθε ζηε βφξεηα πηέξπγα (βι. αλαθνξέο ζε 

Hadjicosti 1995 θαη 1997 θαη Sznycer 2004). Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη κέζα ζην βαζίιεην «ηνπ Κηηίνπ 

θαη ηνπ Εδαιίνπ», ην Εδάιην παξακέλεη ε νηθνλνκηθή πξσηεχνπζα (Sznycer 2004· Yon 2004β, 

124). 

 

Οη επηγξαθέο πνπ βξέζεθαλ ζην ηεξφ ηνπ Ώπφιισλα Ώκχθινπ (ή Reshef Mikal) - ηξεηο βαζηιηθέο 

επηγξαθέο θαη κηα επηγξαθή ελφο άλαθηα-adon - απαξηίδνπλ ην κεγαιχηεξν ζχλνιν βαζηιηθψλ 

επηγξαθψλ πνπ εθδφζεθαλ απφ βαζηιείο «ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Εδαιίνπ». Ώπφ ηηο βαζηιηθέο 

επηγξαθέο, νη δχν αξραηφηεξεο πξνέξρνληαη απφ ηα πξψηα ρξφληα βαζηιείαο ηνπ Μειηθηάζνλα 

(ΚΙ4 και ΚΙ5). Δ ηξίηε ζπλνδεχεη αλάζεκα ηνπ βαζηιηά Πνπκηάζνλα (ΚΙ11). Δ δηγξαθηθή 

επηγξαθή ηνπ άλαθηα Baalrom, πνπ επέηξεςε ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ θππξηαθνχ 

ζπιιαβαξίνπ (ΚΙ6), αλήθεη ζηα πξψηα ρξφληα βαζηιείαο ηνπ Μειηθηάζνλα. Βίλαη ζεκαληηθφ γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ Εδαιίνπ ζηελ πνιηηηθή ηνπνγξαθία ηνπ βαζηιείνπ, ην γεγνλφο 

φηη ζπλππνινγίδνληαο θαη ηελ επηγξαθή ΚΙ1 απφ ηνλ Άγην Γεψξγην, ζπλνιηθά πέληε βαζηιηθέο 

επηγξαθέο ηνπνζεηήζεθαλ απφ ηξεηο δηαθνξεηηθνχο βαζηιείο ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Ιδαιίνπ ζηελ πφιε 

ηνπ Εδαιίνπ, ελψ κφιηο κηα, ην ηξφπαην ηνπ Μειηθηάζνλα (ΚΙ3) ηνπνζεηήζεθε ζην Κίηην. 

 

6. Κίηιο 

 

Σν Κίηην, ε ίδηα ζέζε ζηελ νπνία ηδξχζεθε θαη αλαπηχρζεθε ην αζηηθφ θέληξν ηεο Όζηεξεο 

Υαιθνθξαηίαο, ππήξμε κε βεβαηφηεηα απφ ηηο αξρέο ηνπ 5
νπ

 κέρξη ην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα 

δηνηθεηηθφ θέληξν ελφο βαζηιείνπ. Βπηγξαθέο θαη λνκίζκαηα ζηε θνηληθηθή γιψζζα πηζηεχεηαη φηη 

θαηαγξάθνπλ πιήξσο ηε ζεηξά ησλ βαζηιέσλ ηνπ Κηηίνπ (mlk kty). Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη είλαη ε 

πην θαιά θαηαγεγξακκέλε δπλαζηεία ηεο ΚΚ πεξηφδνπ. Βθηφο απφ βαζηιηθά νλφκαηα, ηα 

επηγξαθηθά ηεθκήξηα ηνπ Κηηίνπ κάο πιεξνθνξνχλ φηη ζην βαζίιεην πξνζαξηήζεθαλ ζηαδηαθά 

πξψηα ην Εδάιην θαη ιίγν αξγφηεξα θαη ε Σακαζζφο. Παξακέλεη, φκσο, ην εξψηεκα αλ ην Κίηην 

ππήξμε θέληξν ελφο αλεμάξηεηνπ βαζηιείνπ απφ ηελ επνρή ηνπ αξγψλα, αθνχ δελ αλαγλσξίδεηαη 
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ζηηο αζζπξηαθέο πεγέο ελψ, επίζεο, θακηά επηγξαθή, θακηά λνκηζκαηηθή θνπή θαη θακηά 

θηινινγηθή πεγή δελ πξνζθέξεη ηεθκήξην χπαξμεο ελφο βαζηιηά ή βαζηιείνπ ηνπ Κηηίνπ πξηλ απφ 

ηνλ 5
ν
 αηψλα. 

 

Από ηε Σηήιε ηνπ Σαξγώλα ζηνλ Βααικειέθ Α΄ 

 

Δ ηήιε ηνπ αξγψλα, ην πξσηκφηεξν θείκελν πνπ θαηαγξάθεη ηελ πνιηηεηαθή θαηάηκεζε ηνπ 

λεζηνχ ζηελ Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, βξέζεθε ζηε Λάξλαθα. χκθσλα κε ηηο ελδείμεηο, πξέπεη λα είρε 

ζηεζεί αξρηθά ζηελ Πακπνύια (Yon θαη Malbran-Labat 1995). Δ Πακπνύια, φπσο είδακε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, είλαη κηα ζέζε πνπ παξνπζηάδεη ζπλερή θαηνίθεζε απφ ην 13
ν
 αηψλα θαη 

εμήο. Μέρξη θαη ην 10
ν
 αηψλα, θαίλεηαη φηη ζηελ πεξηνρή ππήξρε έλαο νηθηζκφο. Ώπφ ηνλ 9

ν
 αηψλα, 

φκσο, ν νηθηζκφο παχεη λα ιεηηνπξγεί (ή κεηαθέξεηαη αιινχ) θαη ε ζέζε απνθηά ραξαθηήξα 

ιαηξεπηηθφ κε ην θηίζηκν ηνπ κλεκεηαθνχ λανχ 1 (Yon 1987, 372). Δ πεξηνρή απηή, πνπ φπσο 

θαηέδεημε ε γαιιηθή απνζηνιή πνπ ηελ αλέζθαςε δελ ππήξμε πνηέ «αθξφπνιε» (Yon 2002), 

ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί σο έλα απφ ηα ιαηξεπηηθά θέληξα ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Κηηίνπ κέρξη ηελ 

θαηάιπζή ηνπ ην 312 π.Υ. 

 

Σν αξραηφηεξν ηεξφ ηνπ 9
νπ

 αηψλα βξηζθφηαλ θαηά κήθνο ελφο δξφκνπ, πνπ έρεη θαηεχζπλζε πξνο 

ηε ζάιαζζα. ηελ ίδηα θάζε αλήθαλ θαη δηάθνξα άιια θηίξηα κε απιέο, πνπ πεξηείραλ δχν 

βσκνχο: έλα κνλνιηζηθφ θαη έλα θηηζηφ κε πέηξεο, απέλαληη απφ ηελ είζνδν ηνπ ηεξνχ. ην ηεξφ 

απηφ, ε θχξηα ιαηξεία ζα ήηαλ απηή κηαο γπλαηθείαο ζεφηεηαο, πνπ παξηζηάλεηαη κε εηδψιηα ηνπ 

ηχπνπ ηεο ζεάο κε πςσκέλα ρέξηα (Yon 2006, 88-90).  

 

Καηά ηελ ΚΏ πεξίνδν δεκηνπξγείηαη έλα ζπγθξφηεκα ιαηξεπηηθψλ ρψξσλ, πνπ πεξηιακβάλεη 

αίζνπζεο, απιέο κε ζηνέο θαη βσκνχο, εζηίεο πξνζθνξψλ θαη πέηξηλεο ιεθάλεο. Γχξσ βξίζθνληαλ 

βνεζεηηθέο θαη βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, θπξίσο εξγαζηήξηα ραιθνχ. Πξνο ηα λφηηα ηνπ 

δξφκνπ, θαηά κήθνο ηνπ ηεξνχ, βξέζεθε ηκήκα ηνπ ηείρνπο ηεο πφιεο, πνπ θηίζηεθε ηνλ 6
ν
 αηψλα. 

Μεγάιεο αζσξηθέο ζηήιεο, πνπ βξέζεθαλ ην 19
ν
 αηψλα ζηελ Πακπνύια, ζα ζπλδένληαλ κε ην 

αξρατθφ ηεξφ. Μηθξνγξαθηθέο αζσξηθέο ζηήιεο αλαθάιπςε θαη ε γαιιηθή απνζηνιή, θνληά ζε 

έλα βσκφ-εζηία ηνπ ηεξνχ (Yon 2006, 90-96). 

 

Σα νηθνδνκηθά έξγα ζηελ Πακπνύια, αιιά θαη ε κέξηκλα γηα αλαθαηαζθεπή ηνπ λανχ ηεο 

Καζαξήο πνπ είρε θαηαζηξαθεί απφ ππξθαγηά ζην πξψην κηζφ ηνπ 8
νπ

 αηψλα (Karageorghis 2002, 

144-46), δείρλνπλ ηελ χπαξμε κηαο θεληξηθήο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ζην Κίηην. Ώπηφ καξηπξνχλ 
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θαη νη ηξεηο θηηζηνί αξρατθνί ηάθνη ηνπ Κηηίνπ. Ο έλαο απφ απηνχο, ν Σάθνο ηνπ Βπαγγέιε, 

βξέζεθε ζην ιεγφκελν Απηηθφ λεθξνηαθείν (Karageorghis 1976, 149· Yon 2006, 122). Οη άιινη 

δχν βξέζεθαλ ζηα λφηηα ηεο Λάξλαθαο, ν έλαο θνληά ζηελ εθθιεζία ηεο Φαλεξσκέλεο 

(Karageorghis 1976, 142-4) θαη ν δεχηεξνο ζηελ νδφ ΐαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ. Ο ηειεπηαίνο 

αλαζθάθεθε πξφζθαηα θαη αλ θαη ζπιεκέλνο, ζην δξφκν βξέζεθαλ ρξπζά θνζκήκαηα, θαζψο θαη 

ηξία άινγα, πνπ ζπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαθηθήο ηειεηήο (Yon 2006, 121).  

 

Θα πεξίκελε, ινηπφλ, θαλείο φηη ην Κίηην ζα ήηαλ κηα απφ ηηο πφιεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο 

αζζπξηαθέο επηγξαθέο ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 7
νπ

 αηψλα. Χζηφζν, ην φλνκα ηνπ Κηηίνπ δελ 

αλαγλσξίδεηαη νχηε ζηηο επηγξαθέο ηνπ Βζζαξραδφλα, νχηε ζηηο (παλνκνηφηππεο) επηγξαθέο ηνπ 

Ώζζνπξκπαληπάι. Πάλησο, απφ ηελ επνρή ηνπ Hill έρεη επηθξαηήζεη ζηε βηβιηνγξαθία ε άπνςε 

φηη ην Κίηην πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ην Qartihadast ησλ επηγξαθψλ ηνπ Βζζαξραδφλα (Hill 1940, 

107). Σν βαζηθφ επηρείξεκα πνπ πξνβάιιεηαη δηαρξνληθά είλαη φηη ην Κίηην παξνπζηάδεηαη σο ε 

θαηεμνρήλ «θνηληθηθή» πφιε ηεο Κχπξνπ: απφ ην Κίηην πξνέξρνληαη νη πεξηζζφηεξεο θνηληθηθέο 

επηγξαθέο, ηα κέιε ηεο βαζηιηθήο ηνπ δπλαζηείαο θέξνπλ πάληα θνηληθηθά νλφκαηα θαη θάλνπλ 

απνθιεηζηηθά ρξήζε ηεο θνηληθηθήο γιψζζαο ζηηο επηγξαθέο ηνπο (Gjerstad 1979· Yon 1987, 

367).  

 

Χζηφζν, ε άπνςε απηή πξνζθξνχεη ζε δχν βαζηθά πξνβιήκαηα. Πξψηνλ φηη πεγέο απφ ηνλ 9
ν
, 8

ν
 

θαη 7
ν
 αηψλα π.Υ. απφ ηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο Μεζνγείνπ (ΐίβινο, Arad) δείρλνπλ λα γλσξίδνπλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην φλνκα Κίηην (Kittim, βι. Dupont-Sommer 1974, 82-85· Yon 1997, 11). 

Βπηπιένλ, κε ην φλνκα απηφ (Kty, Κίηηνλ θαη Citium) είλαη γλσζηή ε πφιε απφ ηνλ 5
ν
 κέρξη ηνλ 3

ν
 

αηψλα π.Υ. ζε επηγξαθέο απφ ην Ώηγαίν θαη ηελ Καξρεδφλα. Μάιηζηα, ζην θείκελν ησλ 

«ινγαξηαζκψλ» ηνπ ηεξνχ ηεο Ώζηάξηεο, κηα επηγξαθή ηνπ 4
νπ

 αηψλα πνπ βξέζεθε ζηελ 

Πακπνύια (Yon 2004α, αξ. 1078) θαηαγξάθεηαη ηφζν ην φλνκα Κίηην φζν θαη ην φλνκα 

Qartihadast σο εζληθφ («ν Καξζαγίληνο»), ζαλ λα πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο.  

 

Αεχηεξν εκπφδην ζηελ ηαχηηζε ηνπ Κηηίνπ κε ην Qartihadast απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην Κίηην 

θάζε άιιν παξά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί Νέα Πφιε. Οη κεηαλάζηεο πνπ έθηαζαλ ζην λεζί ηνλ 9
ν
 

αηψλα απφ ηε θνηληθηθή αθηή, δελ βξήθαλ κηα εγθαηαιεηκκέλε ζέζε αιιά έλα παιαηφ αζηηθφ 

θέληξν. χκθσλα κε ηνλ αλαζθαθέα ηεο Καζαξήο, ηνπ ρψξνπ φπνπ ππνηίζεηαη φηη ηεθκεξηψλεηαη 

πιεξέζηεξα ην κεηαλαζηεπηηθφ επεηζφδην ηνπ 9
νπ

 αηψλα, «νη Φνίληθεο δελ ίδξπζαλ θαλνληθή 

απνηθία ζην Κίηην, φπσο έθαλαλ ζηελ θεληξηθή θαη ηε δπηηθή Μεζφγεην, αιιά εγθαηαζηάζεθαλ ζε 

κηα ήδε θαηνηθεκέλε πφιε θαη νξγαλψζεθαλ σο εκπνξηθή θνηλφηεηα (emporium), πνπ βαζκηαία 
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επεθηάζεθε» (Καξαγεψξγεο 2002α, 144). Σα δεδνκέλα απηά θαζηζηνχλ ηελ ηαχηηζε ηνπ Κηηίνπ 

κε ην Qartihadast εμαηξεηηθά απίζαλε. 

 

πσο είδακε πην πάλσ, ε Ώκαζνχληα εκπιέθεηαη επίζεο ζηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ηαχηηζε 

ηνπ θππξηαθνχ Qartihadast. Σα δχν ράιθηλα θχπειια κε ηηο θνηληθηθέο επηγξαθέο ηνπ θπβεξλήηε 

ηνπ Qartihadast, αλ αιεζεχεη φηη βξέζεθαλ ζηε Μνχηηε ηλφαο θνληά ζηε αλίδα, 10ρικ βφξεηα 

ηεο Ώκαζνχληαο, απνηεινχλ έλδεημε φηη ην Qartihadast πηζαλφλ λα απνηειεί ην φλνκα ηεο 

Ώκαζνχληαο.  

 

Δ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλα ηεθκήξην πνπ λα δείρλεη φηη ην Κίηην ήηαλ ε έδξα 

ελφο βαζηιηά (ή mlk) θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο ΚΏ πεξηφδνπ. Ο Hermary, ζρνιηάδνληαο ηελ 

απνπζία ηεθκεξίσλ απηφλνκεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο, φπσο βαζηιηθψλ επηγξαθψλ θαη 

λνκηζκάησλ, ππνζηήξημε φηη ην Κίηην δελ αλαδείρηεθε ζε απηφλνκν βαζίιεην πξηλ απφ ηνλ 5
ν
 

αηψλα (1996β).  

 

Οη βαζηιείο ηνπ 5
νπ

 αηώλα: ηα πξώηα ηεκήξηα 

 

Οξηζκέλνη αλεπίγξαθνη αξγπξνί ζίγινη (θαη κηθξφηεξεο ππνδηαηξέζεηο), ησλ αξρψλ ηνπ 5
νπ

 αηψλα, 

πνπ θέξνπλ παξάζηαζε κε αλαθεθιηκέλν ιηνληάξη ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη κε ιείν νπηζζφηππν, 

απνδίδνληαη ππνζεηηθά ζην Κίηην (Hill 1904, §12). Δ απφδνζε απηή ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

ακέζσο επφκελε ζεηξά είλαη κηα νκάδα λνκηζκάησλ κε ηνλ ίδην εκπξνζζφηππν θαη κε θαζηζηφ 

ιηνληάξη ζηνλ νπηζζφηππν. Σελ παξάζηαζε απηή θέξνπλ ζηνλ νπηζζφηππν νη πξψηεο ζεηξέο 

λνκηζκάησλ κε επηγξαθέο, πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ πξνέιεπζή ηνπο απφ ην Κίηην. Παξφι‟απηά, 

είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη, κφλν νθηψ απφ ηα λνκίζκαηα ηνπ πξψηκνπ 5
νπ

 αηψλα βξέζεθαλ 

ζην ζεζαπξφ ηεο Λάξλαθαο, πνζνζηφ ειάρηζην ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ 700 λνκηζκάησλ, πνπ 

απνηεινχλ ην ζεζαπξφ. Τπελζπκίδνπκε φηη ε Destrooper-Georgiades απνδίδεη ζηελ Ώκαζνχληα 

απηή ηελ πξψηε αλεπίγξαθε ζεηξά (Destrooper 1987, 45).  

 

Ο ζεζαπξφο ηεο Λάξλαθαο (IGCH 1272) απνηειείηαη απφ 700 αξγπξνχο ζίγινπο (Destrooper-

Georgiades 1984), πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα ηεξάζηην πνζφ, πνπ ζίγνπξα, πξηλ απφ ηελ θαηάρσζή 

ηνπ ην 480 π.Υ., δελ βξηζθφηαλ ζηελ θαηνρή ελφο ηδηψηε. ην ζεζαπξφ απηφ πεξηέρνληαλ θνπέο 

ηνπ ηέινπο ηνπ 6
νπ

 θαη ηνπ πξψηκνπ 5
νπ

 αηψλα απφ ηα λνκηζκαηνθνπεία ηεο Πάθνπ (ζε πνζνζηφ 

50,86%), ηεο Λαπήζνπ (27,59%), ηεο αιακίλαο (9,48%) θαη ηνπ Εδαιίνπ (6,38%). Πεξηέρνληαλ 

αθφκα λνκίζκαηα ησλ νπνίσλ ην λνκηζκαηνθνπείν δελ έρεη ηαπηηζηεί (4,31%) θαη έλαο πνιχ 
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κηθξφο αξηζκφο λνκηζκάησλ ηεο αλεπίγξαθεο ζεηξάο πνπ απνδίδεηαη απφ νξηζκέλνπο ζηελ 

Ώκαζνχληα θαη απφ άιινπο ζην Κίηην (Destrooper-Georgiades 1984, 159). 

 

Δ πξψηε νκάδα λνκηζκάησλ πνπ πξνέξρεηαη ρσξίο ακθηβνιία απφ ην Κίηην είλαη αξγπξνί ζίγινη 

θαη κηθξφηεξεο ππνδηαηξέζεηο, κε Δξαθιή κε ιενληή, ξφπαιν θαη ηφμν ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη κε 

θαζηζκέλν ιηνληάξη θαη θνηληθηθή επηγξαθή κε ην φλνκα ηνπ βαζηιηά ΐααικειέθ ζηνλ 

νπηζζφηππν (Hill 1904, xxx-xxxi) (Δηθ. 59). Σα λνκίζκαηα πνπ ακέζσο αθνινπζνχλ έρνπλ ίδην 

ηχπν πξφζζηαο φςεο, ελψ ζηνλ νπηζζφηππν θέξνπλ παξάζηαζε ιηνληαξηνχ πνπ επηηίζεηαη ζε 

ειάθη θαη θνηληθηθή επηγξαθή κε ην φλνκα ηνπ βαζηιηά Ώδβαάι (Hill 1904, xxxii). Ώθνινπζεί κηα 

ζεηξά κε ζίγινπο θαη κηθξφηεξεο ππνδηαηξέζεηο κε ηχπνπο φπσο πην πάλσ θαη κε επηγξαθή κε ην 

φλνκα ελφο δεχηεξνπ βαζηιηά ΐααικειέθ (Hill 1904, xxxiii). 

 

Σα νλφκαηα θαη ησλ ηξηψλ απηψλ βαζηιέσλ θαηαγξάθνληαη ζηηο δχν αλαζεκαηηθέο θνηληθηθέο 

επηγξαθέο πνπ εμέδσζε ν ΐααικειέθ ΐ΄, ε κηα απφ ηηο νπνίεο βξέζεθε ζην Εδάιην. Δ βαζηιεία ηνπ 

ΐααικειέθ Ώ΄ ρξνλνινγείηαη παξαδνζηαθά απφ ην 479 κέρξη ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα, ηνπ Ώδβαάι 

απφ ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα κέρξη ην 425 θαη ηνπ ΐααικειέθ ΐ΄ απφ ην 425 κέρξη ην ηέινο ηνπ 5
νπ

 

αηψλα (Yon 1992, 249).   

 

Ώλάινγα κε ην αλ ε επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Εδαιίνπ πνπ θαηαγξάθεη ε ράιθηλε πηλαθίδα απφ ην 

Εδάιην, ρξνλνινγείηαη ζηελ επνρή ηεο «θππξηαθήο επαλάζηαζεο» ηνπ 499 ή ιίγν αξγφηεξα 

(Stylianou 1989, 30), ηφηε είηε ν ΐααικειέθ Ώ΄ ήηαλ ήδε βαζηιηάο ηνπ Κηηίνπ ή βαζηιηάο ήηαλ 

έλαο άγλσζηνο πξνθάηνρφο ηνπ (Yon 1992β, 245) ή αθφκα ην Κίηην δελ ήηαλ έλα απηφλνκν 

βαζίιεην (Hermary 1996β). Πάλησο, ν ΐααικειέθ Ώ΄ δελ θαηάθεξε λα θαηαιχζεη ην απηφλνκν 

βαζίιεην ηνπ Εδαιίνπ. Ώπηφ έγηλε επί βαζηιείαο ηνπ δηαδφρνπ ηνπ Ώδβαάι, πνπ, φπσο είδακε πην 

πάλσ, κε βάζε ηελ θπθινθνξία ησλ λνκηζκάησλ ηνπ ζε ζεζαπξνχο, δελ πξέπεη λα μεθίλεζε πξηλ 

απφ ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα.  

 

Δ θαηάιπζε ηνπ Εδαιίνπ πξέπεη λα ρξνλνινγεζεί ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 5
νπ

 αηψλα γηα έλα αθφκα 

ιφγν. Μεηά ηελ απνηπρία ησλ Πεξζψλ λα θαηαιάβνπλ ηελ επεηξσηηθή Βιιάδα θαη κέρξη ην 449, 

δχν ειιεληθέο εθζηξαηείεο, κηα κε επηθεθαιήο ηνλ Παπζαλία (478) θαη κηα κε επηθεθαιήο ηνλ 

Κίκσλα (450 π.Υ.) θξαηνχζαλ αλνηρηφ ην δξφκν πνπ ζπλέδεε ηελ Κχπξν κε ην Ώηγαίν. Σν 449 

ππνγξάθεηαη κεηαμχ Πεξζψλ θαη Βιιήλσλ ε Βηξήλε ηνπ Καιιία πνπ άλνημε ην δξφκν ζηνπο 

Κηηηείο θαη ζηνπο ζπκκάρνπο ηνπο, ηνπο Πέξζεο, λα θαηαθηήζνπλ ην Εδάιην. 
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Μάιινλ επί βαζηιείαο ηνπ ΐααικειέθ ΐ΄ ζα έγηλε ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηεξνχ ζηελ Πακπνύια 

θαηά ηελ ΚΚ πεξίνδν (Yon 1989, 367). Σν αξρατθφ ηεξφ επηθαιχπηεηαη νινθιεξσηηθά απφ ην λέν, 

ην νπνίν επεθηείλεηαη θαηά πνιχ, θαιχπηνληαο ηα παιηά θηίξηα θαη ην δξφκν θαη εθάπηεηαη ηνπ 

αξρατθνχ ηείρνπο, ην νπνίν θαηαζηξέθεηαη (Δηθ. 60). Σν ηεξφ απνηειείηαη απφ κηα κεγάιε απιή, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη βσκνχο θαη ηξάπεδεο πξνζθνξψλ. ην θέληξν κηαο θεληξηθήο εμέδξαο, ε 

ζνπεδηθή απνζηνιή αλαθάιπςε έλαλ απνζέηε ιίζηλσλ αγαικάησλ κε αλαζήκαηα γιππηηθήο ηνπ 

5
νπ

 θαη ηνπ 4
νπ

 αηψλα π.Υ., ηα νπνία παξηζηάλνπλ λεαληθέο αλδξηθέο κνξθέο (Caubet 1986, 157-8· 

Yon 2006, 96-99). Ώπφ απηά, άιια έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δξαθιή, δειαδή ηε ιενληή θαη 

ην ξφπαιν θαη άιια αλήθνπλ ζηνλ ηχπν ηνπ θππξηαθνχ θνχξνπ, κε ζηεθάλη ζηα καιιηά (Gjerstad 

et al. 1937, 1-75). 

 

Πξνο ηα λφηηα, βξίζθεηαη έλα καθξφζηελν θηίξην, πνπ πξννξηδφηαλ πηζαλψο γηα ηειεηέο, ζηηο 

νπνίεο ην λεξφ ζα έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν. Μέζα ζην θηίξην απηφ βξέζεθαλ δπν πεγάδηα θαη έμσ 

απφ απηφ κηα δεμακελή. Βπίζεο ππήξραλ θαη κηθξνί ππφλνκνη, πνπ δηνρέηεπαλ ηα λεξά πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ην θηίξην ζηνλ θεληξηθφ ππφλνκν απνρέηεπζεο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο 

απηνχ ιεηηνχξγεζαλ γηα πεξίπνπ δχν αηψλεο, κέρξη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα, 

πηζαλφηαηα απφ ηνλ Πηνιεκαίν Ώ΄ (Yon 2006, 99-100).  

 

Ο 4
νο

 αηώλαο 

 

Γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηηο αξρέο ηνπ 4
νπ

 αηψλα βαζηιεχεη ν ΐααιξάκ, ηα λνκίζκαηα 

ηνπ νπνίνπ θέξνπλ ηνπο ίδηνπο ηχπνπο κε απηά ησλ πξνθαηφρσλ ηνπ (Hill 1904, xxxiii). 

Οιφθιεξνο ν 4
νο

 αηψλαο κέρξη ηελ θαηάιπζε ηνπ βαζηιείνπ κνηξάδεηαη αλάκεζα ζηε βαζηιεία ηνπ 

Μειηθηάζνλα (392-361) θαη ηνπ γηνπ ηνπ Πνπκηάζνλα (361-312). Ο Μειηθηάζσλ αλαθέξεη σο 

παηέξα ηνπ ην ΐααιξφκ, πνπ δελ πξέπεη φκσο λα ηαπηίδεηαη κε ην βαζηιηά ησλ αξρψλ ηνπ 4
νπ

 

αηψλα, θαζψο ν ΐααιξφκ ησλ επηγξαθψλ ηνπ Μειηθηάζνλα δελ θέξεη πνηέ ζηα θείκελα απηά ηνλ 

ηίηιν ηνπ βαζηιηά (Yon 1989, 366). Ο παηέξαο ηνπ Μειηθηάζνλα ζα κπνξνχζε λα είλαη κέινο ηεο 

βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ηνπ βαζηιηά ΐααιξφκ, φκσο δελ γλσξίδνπκε αλ θαη πψο απηφο ν βαζηιηάο 

ηνπ ηέινπο ηνπ 5
νπ

 αηψλα ζπλδέεηαη κε ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ, ΐααικειέθ ΐ΄ (βι. Yon 1992, 250).  

 

Πάλησο, αθφκα θη αλ πξφθεηηαη γηα αιιαγή ζηε δπλαζηηθή νηθνγέλεηα, ν Μειηθηάζσλ δηαηεξεί 

ηνπο παξαδνζηαθνχο ηχπνπο ηεο λνκηζκαηνθνπίαο ηνπ Κηηίνπ γηα ηα αξγπξά θαη ηα ράιθηλα 

λνκίζκαηα πνπ θφβεη, ελψ εθδίδεη θαη ράιθηλα κε Δξαθιή ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη θεθάιη 

Ώθξνδίηεο ζηνλ νπηζζφηππν (Hill 1904, xxxv-xxxvii). 
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Σν πξψην έηνο ηεο βαζηιείαο ηνπ, ν Μειηθηάζσλ αθηέξσζε έλα αλάζεκα (ζήκεξα ρακέλν) ην 

νπνίν ζηεξηδφηαλ ζε κηα καξκάξηλε βάζε (ΚΙ3, ΐι. Yon 2004, no. 1144). Δ επηγξαθή πνπ ην 

ζπλφδεπε, καο πιεξνθνξεί φηη ζηήζεθε ζην ζεκείν φπνπ έγηλε κάρε, γηα λα κλεκνλεχεη ηε λίθε 

ηνπ «ελαληίνλ ησλ ερζξψλ ηνπ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, ησλ Παθίσλ». Δ θξάζε απηή 

θαηαγξάθεηαη δχν θνξέο, ζε θακηά, φκσο, πεξίπησζε δελ θαηνλνκάδνληαη νη ερζξνί ηνπ. Βίλαη 

ζεκαληηθφ φηη ε πξψηε ιέμε ηνπ θεηκέλνπ είλαη ε ειιεληθή ιέμε ηξφπαην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

εδψ άπαμ. Έρεη πξνηαζεί φηη ε λίθε ηνπ Μειηθηάζνλα ίζσο λα ζρεηίδεηαη κε ηελ άλνδφ ηνπ ζην 

ζξφλν θαη ζε απηφ ην γεγνλφο λα νθείιεηαη ε αλαθνξά ηνπ ζε «ιαφ ηνπ Κηηίνπ». Σν ηξφπαην ηνπ 

Μειηθηάζνλα βξέζεθε ζηα βφξεηα ηνπ Κηηίνπ, φπνπ ζχκθσλα κε ηελ Yon, είρε κεηαθεξζεί σο 

κέξνο ηεο επίρσζεο πνπ θάιπςε ηελ πεξηνρή. Ώξρηθά πξέπεη λα είρε ζηεζεί ζην ιηκάλη ζηελ 

Πακπνύια. Σα ίρλε ζηε βάζε δείρλνπλ φηη ζα ζηήξηδε έλα γιππηφ, ίζσο, ζχκθσλα κε ηελ Yon, κηα 

κνξθή Νίθεο (Yon θαη Sznycer 1992). 

 

Οη άιιεο δχν επηγξαθέο πνπ εμέδσζε ν ίδηνο ν Μειηθηάζσλ, βξέζεθαλ ζην ηεξφ ηνπ Ώπφιισλα 

ζην Εδάιην. Δ κηα απφ απηέο είλαη πνιχ απνζπαζκαηηθή, αιιά θαίλεηαη φηη αλαθέξεηαη θαη πάιη 

ζε κηα λίθε ηνπ, ηελ ίδηα πηζαλφηαηα πνπ αλαθέξεηαη θαη ζην ηξφπαην (ΚΙ5). Βίλαη θαλεξφ φηη ν 

Μειηθηάζσλ ζέιεη λα κλεκνλεχεηαη ε λίθε ηνπ ελαληίνλ ησλ ερζξψλ ηνπ, ίζσο ην γεγνλφο πνπ ηνλ 

αλέδεημε ζε βαζηιηά, θαη ζην Εδάιην. Ώπφ ην δεχηεξν ρξφλν ηεο βαζηιείαο ηνπ ρξνλνινγείηαη ε 

δεχηεξε αλάζεζε ηνπ Μειηθηάζνλα ζην ηεξφ ηνπ Εδαιίνπ (ΚΙ4).  

 

ην 7
ν
 θαη ζην 30

ν
 έηνο ηεο βαζηιείαο ηνπ Μειηθηάζνλα (375 θαη 362 π.Υ.) ρξνλνινγνχληαη νη δχν 

δηγισζζηθέο επηγξαθέο ζε βάζεηο αγαικάησλ πνπ βξέζεθαλ ζην ηεξφ ηνπ Ώπφιισλα ζηε ζέζε 

Φξάγγηζζα, πνπ βξίζθεηαη ζηα αλαηνιηθά ηεο Σακαζζνχ (ΚΙ8 θαη ΚΙ9. ΐι. ζηε ζπλέρεηα 

«Σακαζζφο»). Πξφθεηηαη γηα αλαζήκαηα δχν δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ, πνπ θέξνπλ θνηληθηθά 

νλφκαηα θαη ζηα νπνία θαηαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ βαζηιηά σο ρξνλνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο. Καη 

ζηηο δχν επηγξαθέο ν Μειηθηάζσλ θέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ βαζηιηά «ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Εδαιίνπ», 

ζπλεπψο δελ ηεθκεξηψλεηαη κε απηέο θαη κφλν ηηο επηγξαθέο κηα ελδερφκελε θαηάιεςε ηεο 

Σακαζζνχ ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Μειηθηάζνλα. Ώπηφ, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, 

επηηπγράλεηαη γηα έλα ζχληνκν δηάζηεκα (πνπ δελ μεπεξλά ηα 27 ρξφληα) επί βαζηιείαο ηνπ γηνπ 

θαη δηαδφρνπ ηνπ, Πνπκηάζνλα. 

 

Ώπφ ην βαζηιηά Πνπκηάζνλα γλσξίδνπκε κηα ζεηξά απφ ρξπζνχο εκηζηαηήξεο θαη δέθαηα ηνπ 

ζηαηήξα κε Δξαθιή κε ιενληή, ξφπαιν θαη ηφμν ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη ιηνληάξη πνπ επηηίζεηαη 

ζε ειάθη ζηνλ νπηζζφηππν (Hill 1904, xi-xli· Destrooper-Georgiades 1993) (Δηθ. 61). Πξφζθαηα 
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αλαθαιχθζεθαλ θαη αξγπξά λνκίζκαηα ηνπ Πνπκηάζνλα. Βίλαη αξγπξά δίδξαρκα θαη ηεηξψβνια, 

ζην «ξνδηαθφ» ζηαζκεηηθφ θαλφλα. Σν γεγνλφο φηη ζηα λνκίζκαηα ηνπ Πνπκηάζνλα θαηαγξάθεηαη 

ην έηνο βαζηιείαο ηνπ, καο βνεζά λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν ηειεπηαίνο βαζηιηάο ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ 

Εδαιίνπ βαζίιεπζε ηνπιάρηζηνλ 49 ρξφληα, κέρξη ην 312 νπφηε ζαλαηψλεηαη απφ ηνλ Πηνιεκαίν 

Ώ΄, ζπλεπψο ππνινγίδεηαη φηη ε βαζηιεία ηνπ μεθηλά ην έηνο 362/1 π.Υ. (Destrooper-Georgiades 

1993, 249-50, ζεκ. 2 θαη 3). Ώπφ ην 32
ν
 κέρξη ην 39

ν
 έηνο ηεο βαζηιείαο ηνπ (330/29-323/2) δελ 

ηνπ απνδίδνληαη θνπέο. πλεπψο, ζπκπεξαίλνπκε φηη απηή ηελ πεξίνδν ε λνκηζκαηνθνπία ηνπ 

Πνπκηάζνλα είρε αληηθαηαζηαζεί απφ απηήλ ηνπ Ώιέμαλδξνπ (Destrooper 1993). 

 

Δ κνλαδηθή βαζηιηθή επηγξαθή απφ ηνλ Πνπκηάζνλα βξέζεθε ζην ηεξφ ηνπ Ώπφιισλα ζην Εδάιην 

θαη ρξνλνινγείηαη ζην 8
ν
 έηνο ηεο βαζηιείαο ηνπ (ΚΙ11). Καζψο ην θείκελν είλαη πνιχ 

απνζπαζκαηηθφ, θαζίζηαηαη επηζθαιήο αθφκα θαη ε ηαχηηζε ηνπ αλαζέηε κε ην βαζηιηά. ε φιεο 

ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο (ηέζεξεηο ζπλνιηθά) ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ Μειηθηάζνλα 

ζε επηγξαθέο, γίλεηαη σο ρξνλνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ είλαη ν ίδηνο 

εθδφηεο ησλ επηγξαθψλ απηψλ. 

 

Βίλαη ζεκαληηθφ, φκσο, φηη απηέο νη επηγξαθέο έκκεζα πξνζθέξνπλ ηελ πιεξνθνξία φηη θάπνηα 

ζηηγκή ν Πνπκηάζσλ θαηάθεξε λα ελζσκαηψζεη ζην βαζίιεηφ ηνπ θαη ηελ Σακαζζφ (βι. θαη 

ζπδήηεζε ζην ππνθεθάιαην «αιακίλα»). πγθεθξηκέλα, ζην θείκελν πνπ αλαγξάθεηαη ζε έλα 

βσκφ πνπ βξέζεθε ζηε Λάξλαθα θαη πνπ ρξνλνινγείηαη ζην 21
ν
 έηνο ηεο βαζηιείαο ηνπ, ν 

Πνπκηάζσλ θέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ «βαζηιηά ηνπ Κηηίνπ, ηνπ Εδαιίνπ θαη ηεο Σακαζζνχ» (ΚΙ12*). Δ 

εμέιημε απηή ζα έγηλε θάπνηα ζηηγκή κεηαμχ ηνπ 8
νπ 

(έηνο ζην νπνίν ρξνλνινγείηαη ε επηγξαθή 

απφ ην Εδάιην) θαη ηνπ 21
νπ

 έηνπο, δειαδή κεηαμχ ηνπ 355 θαη ηνπ 341. Δ επφκελε ρξνλνινγηθά 

επηγξαθή αλήθεη ζην 34
ν
 έηνο βαζηιείαο ηνπ, δειαδή ζην 328. ε απηή θέξεη μαλά ηνλ ηίηιν 

«βαζηιηάο Κηηίνπ θαη Εδαιίνπ» (ΚΙ13*) (Peckham 1968, 19).  

 

Ο 4
νο

 αηψλαο είλαη ν αηψλαο ησλ κεγάισλ έξγσλ ζην αζηηθφ θέληξν ηνπ βαζηιείνπ, έξγα πνπ 

απνηέιεζαλ ρσξίο ακθηβνιία πξσηνβνπιίεο ηεο βαζηιηθήο δπλαζηείαο. ην πξψην κηζφ ηνπ 4
νπ

 

αηψλα, πηζαλφηαηα επί βαζηιείαο ηνπ Μειηθηάζνλα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ έξγα απνμήξαλζεο ζηελ 

Πακπνύια (φπνπ ην ππέδαθνο είλαη πγξφ κέρξη ζήκεξα), πνπ πεξηιάκβαλαλ ηελ θαηαζθεπή 

ππνλφκσλ κε πέηξεο. Δ γαιιηθή απνζηνιή απνθάιπςε ζε έθηαζε 50κ. έλα κεγάιν ππφλνκν, πνπ 

ζπλερίδεη θάησ απφ ηα ζπίηηα ηεο νδνχ Κίκσλνο. Βίλαη θηηζκέλνο κε δχν ιίζηλνπο ηνίρνπο χςνπο 

1,70κ. θαη πιάηνπο 0,70κ. θαη θαιχπηεηαη κε κεγάιεο καξκάξηλεο πιάθεο. Ώπηφο ν θεληξηθφο 

ππφλνκνο πεξλνχζε κέζα απφ ηνλ πεξίβνιν ηνπ ηεξνχ θαη κε έλα ζχζηεκα κηθξψλ πιαγίσλ 
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ππνλφκσλ δερφηαλ ηα ιχκαηα φιεο ηεο ζπλνηθίαο πνπ βξηζθφηαλ ζηα λφηηα θαη, επίζεο, κε κηθξά 

απιάθηα, ην λεξφ ηνπ ηεξνχ. Ο αγσγφο θαηέιεγε ζην ιηκάλη ή ζηε ζάιαζζα. Σν δίθηπν απηφ 

ιεηηνχξγεζε πεξίπνπ 70 ρξφληα, κέρξη ην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα (Salles 1983).  

 

ηελ Πακπνύια νη γαιιηθέο αλαζθαθέο απνθάιπςαλ επίζεο ηνλ πνιεκηθφ λαχζηαζκν ησλ 

βαζηιέσλ ηνπ Κηηίνπ ζηνλ 4
ν
 αηψλα (Δηθ. 59). ήκεξα βξίζθεηαη καθξπά απφ ηελ αθηνγξακκή, 

κέρξη φκσο ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, έλαο δίαπινο (θαλάιη) νδεγνχζε ζε κηα κηθξή ιεθάλε (ν 

θιεηζηόο ιηκήλ ηνπ ηξάβσλα, 14.682.6.3), πνπ επηθνηλσλνχζε κε ηε ζάιαζζα. Οη αλαζθαθέο 

έδεημαλ φηη απηή ε ηερλεηή ιεθάλε, πνπ βξίζθεηαη ζηα βφξεηα ηνπ ηεξνχ, δηακνξθψζεθε ηνλ 5
ν
 

αηψλα. Σελ ίδηα επνρή θηίζηεθαλ θαη ηα λεψξηα γηα ηα πνιεκηθά πινία ηνπ βαζηιηθνχ λαπηηθνχ. 

Βθεί ζχξνληαλ ηα πινία γηα λα ζηεγλψλνπλ. Σα λεψξηα απνηεινχληαη απφ πέηξηλα επίπεδα κε 

κηθξή θιίζε (ξάκπεο), κπξνζηά απφ έλα κεγάιν ηνίρν. Πάλσ ζηα επηθιηλή επίπεδα θαη ζηνλ ηνίρν 

ήηαλ πξνζαξκνζκέλεο μχιηλεο ζθαισζηέο, ίζσο κε θπιίλδξνπο, γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ πινίσλ. 

Μεηαμχ ησλ επηπέδσλ ππήξραλ κηθξνί ηνίρνη, νη νπνίνη ρξεζίκεπαλ σο βάζεηο γηα μχιηλνπο 

θίνλεο. ΐξέζεθαλ, επίζεο, κεγάια θεξακίδηα, πνπ δείρλνπλ φηη ηα επίπεδα ήηαλ ζηεγαζκέλα. Σα 

επίπεδα απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ γηα έλα αηψλα, κέρξη ην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα (Yon, 

Callot θαη Salles 1996· Yon 2006, 131-138). 

 

Πνιηηεηαθά αμηώκαηα ζην βαζίιεην ηνπ Κηηίνπ: νη ηαθηθέο επηγξαθέο 

 

Παξά ηελ έληνλε αζηηθή αλάπηπμε ηεο ζεκεξηλήο πφιεο ηεο Λάξλαθαο, είλαη δπλαηφ λα 

δηαπηζηψζνπκε φηη νη δπηηθέο, βφξεηεο θαη λφηηεο παξπθέο ηεο πφιεο απνηεινχζαλ εθηεηακέλα 

λεθξνηαθεία ζηελ πξψηε ρηιηεηία π.Υ. (Nicolaou 1976, 160). Πνιινί απφ ηνπο ηάθνπο ηεο ΚΚ 

πεξηφδνπ πεξηείραλ ιίζηλεο ζαξθνθάγνπο (Yon 1998, 218), ελψ ζπρλά αλεπξίζθνληαη ελεπίγξαθεο 

ζηήιεο (Hadjisavvas et al. 1984). Σα κλεκεία απηά, ζα αλήθαλ ζε κέιε ηεο άξρνπζαο ηάμεο ηνπ 

Κηηίνπ θαη απηφ επηβεβαηψλνπλ νη θνηληθηθέο επηγξαθέο ζηηο ηαθηθέο ζηήιεο. Οη επηγξαθέο απηέο 

απνηεινχλ έλα ζεζαπξφ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα πνιηηεηαθά αμηψκαηα ηνπ βαζηιείνπ ηνπ 

Κηηίνπ (Yon 1996, 444).  

 

ηηο επηγξαθέο απηέο ζπλαληάηαη ν ηίηινο ηνπ špṭ, πνπ θαίλεηαη φηη δειψλεη έλα αμίσκα κε 

λνκηθέο δηθαηνδνζίεο (ίζσο «δηθαζηήο», βι. Amadasi θαη Karageorghis 1977, B31), ηνπ Rb, 

«άξρνληαο», πνπ αθνινπζείηαη ζπλήζσο απφ άιινπο πξνζδηνξηζκνχο, φπσο «άξρνληαο ησλ 

γξαθέσλ» (rb sprm βι. Amadasi θαη Karageorghis 1977, Amadasi θαη Karageorghis 1977, Ώ30, 

Hadjisavvas et al. 1984, 103), «άξρνληαο ησλ εκπνξηθψλ αληηπξνζψπσλ» (rb srsrm βι. Amadasi 
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θαη Karageorghis 1977, ΐ45) θαη «άξρνληαο ησλ επηζεσξεηψλ ησλ πεγψλ» (rb hz ‘nm βι. 

Amadasi θαη Karageorghis 1977, ΐ45). Δ κειέηε ησλ νλνκάησλ πνπ έθεξαλ απηά ηα πξφζσπα 

δείρλεη ηε ζπγγέλεηά ηνπο κε ηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη φπσο θαη ζηελ 

Πάθν θαη ζηε αιακίλα, νη άλαθηεο (adon) είραλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δηνίθεζε (Yon 1989, 369-

71). 

  

Μηα επηγξαθή καξηπξεί ηελ χπαξμε ελφο αμησκαηνχρνπ, πνπ είρε ππφ ηελ επζχλε ηνπ ηελ Ώιπθή 

(Yon 1992γ, 303). Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο εθκεηάιιεπζεο απηνχ ηνπ πφξνπ 

ζηελ νηθνλνκία ηνπ βαζηιείνπ. Μάιηζηα, έλα ηεξφ πνπ αλαθαιχθζεθε δίπια απφ ηε ιίκλε, ήηαλ, 

ζχκθσλα κε κηα επηγξαθή ηεο Ρσκατθήο πεξηφδνπ, αθηεξσκέλν ζηελ Ώξηέκηδα Παξαιία. Δ Yon 

ππνζηήξημε πεηζηηθά φηη ην επίζεην ηεο ζεάο αθνξνχζε ηε γεηηλίαζε ηνπ ηεξνχ ηεο κε ηελ αιπθή 

ιίκλε θαη φρη κε ηε ζάιαζζα (Yon 1992γ, 305).  

 

Άιιεο επηγξαθέο απφ ηαθηθά κλεκεία αιιά θαη επηγξαθέο απφ ηα ηεξά ηεο Καζαξήο θαη ηεο 

Πακπνύιαο δηαζψδνπλ επαγγέικαηα, φπσο απηφ ηνπ γιχπηε, ηνπ θαηαζθεπαζηή θππέιισλ θαη 

ηνπ θαηαζθεπαζηή αξκάησλ (βι. Yon 2004α). Δ επηγξαθή κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηεξνχ ηεο 

Πακπνύιαο, ησλ αξρψλ ηνπ 4
νπ

 αηψλα, θαηαγξάθεη κηα ζεηξά εμεηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ, 

αξρηηεθηφλσλ, ππεπζχλσλ ησλ ζπζηψλ, θνπξέσλ θαη άιισλ, πνπ απνηεινχζαλ ην δπλακηθφ πνπ 

ιεηηνπξγνχζε ην ηεξφ. Μέζα ζε απηέο ηηο αλαθνξέο, δηαθξίλεη θαλείο αμηψκαηα πνπ ζα αλήθαλ 

ζηελ θεληξηθή εμνπζία ηνπ βαζηιείνπ, θαη φρη απιά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηεξνχ, φπσο ησλ 

«αμησκαηνχρσλ ηνπ λένπ κήλα» θαη ηνπ «αξρεγνχ ησλ γξαθέσλ» (Yon 2004α, 184-85). 

 

Η θαηάιπζε ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Ιδαιίνπ 

 

Ώπφ ην 30
ν
 κέρξη ην 40

ν
 έηνο ηεο βαζηιείαο ηνπ Πνπκηάζνλα δελ είλαη γλσζηέο θνπέο ηνπ βαζηιηά. 

Δ πεξίνδνο απηή ζπκπίπηεη κε ηελ εκθάληζε ηνπ Ώιέμαλδξνπ. Ώπφ ην 333 κέρξη ην 323 ην 

λνκηζκαηνθνπείν ηνπ Κηηίνπ θφβεη ρξπζά, αξγπξά θαη ράιθηλα λνκίζκαηα ηνπ Ώιέμαλδξνπ 

(Destrooper-Georgiades 2007β, 270). Σν 40
ν
 έηνο μαλαμεθηλνχλ νη βαζηιηθέο θνπέο θαη 

ηεξκαηίδνληαη νξηζηηθά ζην 47
ν
 έηνο. χκθσλα κε ην Αηφδσξν (19.79.4-5) ν Πηνιεκαίνο 

«Ππγκαιίσλα δε εὑξψλ δηαπξεζβεπφκελνλ πξφο Ἀληίγνλνλ ἀλεῖιε». Έηζη, ν βαζηιηάο ηνπ Κηηίνπ 

ζαλαηψλεηαη ην 312 κεηά απφ βαζηιεία πνπ δηήξθεζε ηνπιάρηζηνλ 47 ρξφληα. 

 

Σίπνηε απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ηεξνχ δελ ρξνλνινγείηαη κεηά ην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα. Φαίλεηαη φηη 

ζθφπηκα ζηακαηά ε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ ζρεηίδεηαη άξξεθηα κε ην βαζίιεην (Yon 1992γ, 335). Με 
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ηελ θαηαζηξνθή πνπ θαηαγξάθεηαη ηελ επνρή ηεο θαηάιπζεο ηνπ βαζηιείνπ απφ ηνλ Πηνιεκαίν, 

θαηαζηξέθεηαη θαη ην ζχζηεκα ησλ αγσγψλ ζηελ Πακπνύια (Salles 1983, 19). Πηζαλψο 

νιφθιεξε ε πεξηνρή ηεο Πακπνύιαο εγθαηαιείπεηαη γηα θάπνην δηάζηεκα, κε εμαίξεζε κηα 

ηδησηηθή νηθία ηνπ 3
νπ

 αηψλα. Δ θαηάζηαζε είλαη αλάινγε κε φ,ηη ζπκβαίλεη ζην αλάθηνξν ηεο 

Ώκαζνχληαο θαη ζην δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ Εδαιίνπ: κε ηελ θαηάιπζε ησλ βαζηιείσλ, ζέζεηο κε 

ζεκαζία ζηε δηνίθεζε θαη ζηελ πνιηηηθή δσή ησλ βαζηιείσλ εγθαηαιείπνληαη θαη δελ 

μαλαρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηελ χζηεξε αξραηφηεηα. 

 

7. Λάπηθος 

 

Δ Λάπεζνο ππήξμε πξσηεχνπζα βαζηιείνπ ηνπιάρηζηνλ απφ ην ηέινο ηνπ 6
νπ

 αηψλα κέρξη ηελ 

θαηάιπζε ησλ βαζηιείσλ απφ ηνλ Πηνιεκαίν. Σν φλνκα ηεο Λαπήζνπ δηαηεξήζεθε κέρξη ζήκεξα 

γηα λα δειψλεη ην δεχηεξν ζε ζεκαζία νηθηζκφ ηεο βφξεηαο αθηήο κεηά ηελ Κεξχλεηα. Δ αθξηβήο 

ζέζε ηεο αξραίαο Λαπήζνπ κάο είλαη εληειψο άγλσζηε. Μέρξη ην 1974 θαλέλα αλαζθαθηθφ 

πξφγξακκα δελ πξφιαβε λα αλαπηπρζεί ζηελ πεξηνρή κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ηεο πφιεο ηεο 

επνρήο ηνπ βαζηιείνπ. Μεκνλσκέλεο έξεπλεο θαηά ην 19
ν
 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20

νπ
 αηψλα κεηαμχ 

Λαπήζνπ θαη Καξαβά εληφπηζαλ ζέζεηο ηεξψλ (Yon θαη Caubet 1988) θαη λεθξνηαθείσλ (Gjerstad 

et al. 1934, 13-276) ηεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ. χκθσλα κε ηνλ Myres, πνπ δηελήξγεζε αλαζθαθέο 

ζηε Λάκπνπζα, έλαο νηθηζκφο ηεο πξψηεο ρηιηεηίαο, ίζσο ε αξραία Λάπεζνο, βξίζθεηαη θνληά ζην 

κνλαζηήξη ηεο Ώρεξνπνηήηνπ, δειαδή βνξεηναλαηνιηθά ηεο ζεκεξηλήο Λαπήζνπ, πην θνληά ζηελ 

αθηή (βι. ράξηε ζε Myres 1940-45 θαη Karageorghis J. 2005, 201). ην ράξηε πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ζηε δεκνζίεπζε ησλ αλαζθαθψλ νξίδεη ην ιφθν ζηα λφηηα ηεο ζέζεο σο 

«αθξφπνιε». 

 

Τν θαζεζηώο ηεο Λαπήζνπ ζηελ πεξίνδν ησλ αζζπξηαθώλ επηγξαθώλ 

 

Σν φλνκα ηεο Λαπήζνπ δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ζην πξίζκα ηνπ Βζζαξραδφλα. Ώπηφ νδήγεζε 

ζηελ ππφζεζε φηη πξέπεη λα αλαδείρζεθε ζε πφιε-βαζίιεην κεηά ην νξφζεκν ησλ αζζπξηαθψλ 

επηγξαθψλ θαη ζίγνπξα πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 6
νπ

 αηψλα, νπφηε μεθηλά ε λνκηζκαηνθνπία ηεο 

Λαπήζνπ. κσο, είλαη γεγνλφο φηη ε δηαρξνληθή ζεκαζία ηεο Λαπήζνπ ζηελ πνιηηηθή γεσγξαθία 

ηεο Κχπξνπ επηζθηάδεηαη απφ έλα ζνβαξφ θελφ ζηηο αξραηνινγηθέο καο γλψζεηο γηα ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή. Οη απνζπαζκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή ππνδεηθλχνπλ φηη: ζηε Φάζε ηεο 

Φηιηάο θαη ζηελ Πξψηκε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ ππήξμε ζεκαληηθφ πεξηθεξεηαθφ θέληξν, φπσο 

δείρλνπλ ηα λεθξνηαθεία θαη νη ελδείμεηο γηα χπαξμε ιηκαληνχ (Γεσξγίνπ 2006, 459, 463)· ζηελ 
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Πξψηκε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ είλαη αλάκεζα ζηηο ιίγεο ζέζεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην ράξηε κεηά 

ηελ έμνδν απφ ηε κεζνγεηαθή θξίζε, κε πινχζηεο γηα ηα δεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ ηαθέο (Iacovou 

1994, 152)· είλαη κηα απφ ηηο πξψηεο πφιεηο-βαζίιεηα πνπ θφβεη λφκηζκα ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 6
νπ

 

αηψλα θαη δηαηεξεί ην θαζεζηψο ηνπ απηφλνκνπ βαζηιείνπ κέρξη ηελ θαηάιπζε φισλ ησλ 

θππξηαθψλ βαζηιείσλ απφ ηνλ Πηνιεκαίν Ώ΄· κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηα κέζα ηνπ 2
νπ

 αηψλα κ.Υ. είλαη 

ην βαζηθφ πεξηθεξεηαθφ θέληξν
2
· απφ ηελ παιαηνρξηζηηληθή πεξίνδν ππνζθειίδεηαη απφ ηε 

γεηηνληθή Κεξχλεηα
3
. 

 

κσο δελ ππάξρεη επαξθέο αξραηνινγηθφ ηεθκήξην ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο ζέζεο ζηνλ 

νξίδνληα ηεο Όζηεξεο Υαιθνθξαηίαο (νξίδνληαο γηα ηνλ νπνίν γεληθά ε βφξεηα αθηή είλαη 

ιηγφηεξν θαιά εξεπλεκέλε). Έηζη παξακέλεη ην εξψηεκα αλ ππήξρε θάπνηα θεληξηθή ζέζε ζηε 

βφξεηα αθηή θαη αλ λαη, πνηα ήηαλ ε ρξνλνινγηθή θαη ηνπνγξαθηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο θεληξηθήο 

ζέζεο ηεο Όζηεξεο Υαιθνθξαηίαο θαη ηεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ. 

 

Σν πξφβιεκα «θιεξνδνηείηαη» ζηελ έξεπλα ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ: ε απνπζία ηεο Λαπήζνπ 

(νπζηαζηηθά απνπζία αξραηνινγηθνχ πιηθνχ) ζηελ πξψηε θάζε πνιηηεηαθήο δηακφξθσζεο 

θαζνξίδεη θαη ηελ απνπζία ηεο πφιεο ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ ηαχηηζε ησλ πφιεσλ-βαζηιείσλ ζηελ 

πεξίνδν ησλ αζζπξηαθψλ επηγξαθψλ. Έηζη, κέρξη ζήκεξα δελ έρεη πξνηαζεί ηαχηηζε ηεο Λαπήζνπ 

κε θακηά απφ ηηο δχν «άγλσζηεο» πφιεηο ηνπ πξίζκαηνο ηνπ Βζζαξραδφλα, ην Qartihadast θαη ηε 

Nuria, αλ θαη θάηη ηέηνην έρεη επαλεηιεκκέλα ππνζηεξηρζεί ηφζν γηα ην Κίηην φζν θαη γηα ην 

Μάξην, πνπ δελ έρνπλ θαλέλα ηεθκήξην πξσηεχνπζαο πνιηηηθήο ζεκαζίαο πξηλ απφ ηνλ 5
ν
 αηψλα. 

Καηά ηε γλψκε κνπ, ε Λάπεζνο ζα κπνξνχζε λα ηαπηίδεηαη είηε κε ην Qartihadast είηε κε ηε 

Nuria. Ώλ απνθιείζνπκε ην Qartihadast, γηα ηελ ηαχηηζε κε ην νπνίν ε Ώκαζνχληα πξνζθέξεη 

δπλαηφ ηεθκήξην, ηφηε κέλεη ε Nuria, ελδερφκελν πνπ νθείιεη λα καο πξνβιεκαηίζεη. 

 

Ο Αηφδσξνο, ζηα επεηζφδηα ηεο θαηάιπζεο ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα, 

αλαθέξεη φηη ν Πηνιεκαίνο «Πξάμηππνλ δέ ηφλ ηῆο Λαπεζίαο βαζηιέα θαί ηφλ ηῆο Κεξπλίαο 

δπλάζηελ ὑπνπηεχζαο ἀιινηξίσο ἔρνληα ζπλέιαβε…» (19.79.4-6). Ο εληθφο αξηζκφο ζηε κεηνρή 

έρνληα δελ αθήλεη πεξηζψξηα ακθηβνιίαο ζηελ ηαχηηζε ηνπ Πξάμηππνπ θαη σο βαζηιηά ηεο 

Λαπήζνπ θαη σο δπλάζηε ηεο Κεξπλείαο. Δ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη δελ γλσξίδνπκε ηε ζεκαζία 

                                                 
2
 Πηνιεκαίνο 5.14.5: «Σά κέλ νὖλ ἀλαηνιηθψηεξα ηῆο λήζνπ δηείιεθελ ἡ αιακηλία, ηά δέ δπζκηθά ἡ Παθία, ηῶλ δέ 

κεηαμχ ηά κέλ κεζεκβξηλά ἡ Ἀκαζνπζία θαί ὁ Ὄιπκπνο ηφ ὄξνο, ηά δέ ἀξθηηθά ἡ Λαπεζία». 

3
 «Μεηξνπφιεηο. Ο Κσλζηαληίαο, Ο Πάθνπ, Ο Κηηηαίσλ, Ο Ώκαζνχληνο, Ο Κπξελίαο, Ο Κνπξίσλ», βι. 

Ώξρηκαλδξίηνπ Κππξηαλνχ, Ιζηνξία ρξνλνινγηθή ηεο λήζνπ Κύπξνπ, Λεπθσζία (1971), 391. 
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ηεο Κεξχλεηαο ζηελ ηεξαξρία ησλ ζέζεσλ ηνπ βαζηιείνπ ηεο Λαπήζνπ. Σν γεγνλφο φηη ην φλνκα 

ηεο Κεξχλεηαο αλαγλσξίδεηαη κε ηε κνξθή Kerena ή Kelena (βι. Barnett 1975, 376· Dikaios 

1969-71, 521, no. 493) ζε επηγξαθή ηνπ Ρακζή Γ΄ ζην λαφ ζην Medinet Habu, δείρλεη φηη είηε ε 

ηεξαξρία ησλ ζέζεσλ ζηε βφξεηα αθηή «παηδφηαλ» κεηαμχ Λαπήζνπ θαη Κεξχλεηαο είηε φηη ηα δχν 

απηά νλφκαηα, Κεξχλεηα θαη Λάπεζνο, ελαιιάρζεθαλ γηα λα νξίζνπλ ην φλνκα ηεο πην 

ζεκαληηθήο (θεληξηθήο;) ζέζεο ηεο βφξεηαο αθηήο. ηελ πεξίνδν ησλ αζζπξηαθψλ επηγξαθψλ, ε 

Κεξχλεηα ίζσο λα δηαηεξνχζε αθφκε ην πξνβάδηζκά ηεο έλαληη ηεο Λαπήζνπ. Βίλαη, έηζη, πηζαλφ 

λα πξφθεηηαη γηα ηε Nuria ζηηο αζζπξηαθέο επηγξαθέο. ηηο αξραίεο πεγέο, κάιηζηα, ην φλνκα ηεο 

πφιεο ζπλαληάηαη σο Cinyria (Πιίληνο, Naturalis Historia 5.129-30), Κηλπξία ή θαη Κηλχξεηα 

(Αηνλχζηνο Πεξηεγεηήο, ΏΚΒΠ η. ΐ, 155.2, απφ Δπηηνκή Δζληθώλ ηνπ ηέθαλνπ ΐπδάληηνπ· 

Νφλλνο, ΏΚΒΠ 14.42). 

 

Πάλησο, αλ επξφθεηην πιένλ γηα δχν δηαθνξεηηθνχο νηθηζκνχο ζηελ επνρή ησλ βαζηιείσλ, ηφηε 

είλαη πηζαλφ ε Κεξχλεηα λα είρε ην ξφιν ηνπ δεπηεξνγελνχο δηνηθεηηθνχ θέληξνπ πνπ ζηαδηαθά 

θαη κέρξη ην ηέινο ηεο αξραηφηεηαο αλαβαζκίζηεθε θαη πάιη ζε πεξηθεξεηαθφ θέληξν, 

ππνζθειίδνληαο ηε Λάπεζν θαη αθήλνληαο ηεο ην ξφιν ηεο δεπηεξεχνπζαο ζέζεο.  

 

Οη βαζηιείο ηεο Λαπήζνπ: νη πξσηνγελείο πεγέο 

 

Σν λνκηζκαηνθνπείν ηεο Λαπήζνπ θαίλεηαη φηη ήηαλ απφ ηα πξψηα πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 6
νπ

 αηψλα ζηελ Κχπξν (Δηθ. 62). χκθσλα κε ηελ Destrooper-Georgiades 

(1984), ε πξψηε ζεηξά λνκηζκάησλ ηεο Λαπήζνπ θέξεη ζηνλ εκπξνζζφηππν Δξαθιή ζε επί 

γνχλαζη δξφκν. Αείγκα απηνχ ηνπ ηχπνπ βξέζεθε ζην ζεζαπξφ ηεο Πεξζέπνιεο (511-500 π.Υ.). 

Λίγν κεηαγελέζηεξα είλαη ηα λνκίζκαηα κε Δξαθιή πνπ ηξέρεη. ε νξηζκέλα δείγκαηα 

αλαγλσξίδνληαη θνηληθηθά γξάκκαηα (Destrooper-Georgiades 1995,162). 

 

χγρξνλα κε ηε δεχηεξε ζεηξά είλαη θνπέο κε θεθάιη Ώζελάο κε θξάλνο θαη ζηηο δχν φςεηο. Ώπηά 

θέξνπλ ηηο πξψηεο επηγξαθέο πνπ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ. ε θνηληθηθφ αιθάβεην αλαγξάθεηαη ε 

θξάζε LM DMWNKS, ηνπ (βαζηιηά) Αεκφληθνπ (Masson θαη Sznycer 1972, 98· Robinson 1948). 

Σν φλνκα απηνχ ηνπ πξψηνπ γλσζηνχ βαζηιηά ηεο Λαπήζνπ, ζχκθσλα κε κηα άπνςε, κάιινλ 

πξέπεη λα δηαβαζηεί Αεκψλαμ (Lipinski 2004, 81). 

 

Ώθνινπζεί κηα ζεηξά κε θεθάιη Ώθξνδίηεο ή Ώζελάο ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη θεθάιη Ώζελάο 

ζηνλ νπηζζφηππν, πνπ ρξνλνινγείηαη γχξσ ζην 490 π.Υ. Ώπηά ηα λνκίζκαηα δελ θέξνπλ 
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επηγξαθέο, ν νπηζζφηππνο φκσο ζρεηίδεηαη κε απηφλ ησλ λνκηζκάησλ πνπ θέξνπλ ην φλνκα ηνπ 

βαζηιηά ηδθκειέθ θαη πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα (Hill 1904, §32· Masson θαη 

Sznycer 1972, 98-99). Σα λνκίζκαηα απηήο ηεο ζεηξάο θέξνπλ θαη ζηηο δχν φςεηο θεθάιη Ώζελάο 

κε θνξηλζηαθφ θξάλνο θαη ηε θνηληθηθή επηγξαθή: ηνπ Σηδθκειέθ, βαζηιηά ηεο Λαπήζνπ. 

 

ην ηέινο ηνπ 5
νπ

-αξρέο 4
νπ

 αηψλα ρξνλνινγείηαη έλαο αξγπξφο ζίγινο κε Ώζελά θαη ζηηο δχν 

φςεηο θαη κε ηε θνηληθηθή επηγξαθή ηνπ βαζηιηά Ba’alzakor, φλνκα πνπ δελ ζπλαληάηαη ζε άιιε 

πεγή (Destrooper-Georgiades 2007α, 28). 

 

Σν επφκελν φλνκα βαζηιηά ηεο Λαπήζνπ αλαγξάθεηαη θαη πάιη ζην θνηληθηθφ αιθάβεην, απηή ηε 

θνξά, φκσο, είλαη ειιεληθφ. ε λνκίζκαηα πνπ ρξνλνινγνχληαη ζην ηέινο ηνπ 5
νπ

-αξρέο 4
νπ

 αηψλα 

κε φξζηα Ώζελά ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη κε Δξαθιή κε ηφμν θαη ξφπαιν ζηνλ νπηζζφηππν 

δηαβάδεηαη ε επηγξαθή: Τνπ βαζηιηά Αλδξ[ ], βαζηιηά ηεο Λαπήζνπ. Σν φλνκα ζπκπιεξψλεηαη 

ζπλήζσο σο Ώλδξνθιήο (Masson θαη Sznycer 1972, 100), ζχκθσλα φκσο κε ην Lipinski (2004) 

κάιινλ πξέπεη λα δηαβαζηεί σο Άλδξνο. 

 

Ώθνινπζνχλ νη θνπέο ηνπ βαζηιηά Γεκόληθνπ, βαζηιηά ηεο Λαπήζνπ, ζηνπο ίδηνπο ηχπνπο, κε 

θνηληθηθέο επηγξαθέο (Masson θαη Sznycer 1972, 100). Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ην φλνκα 

ίζσο λα πξέπεη λα δηαβαζηεί σο Αεκψλαμ. ε έλα κνλαδηθφ «ξνδηαθφ» δίδξαρκν πνπ 

ρξνλνινγείηαη ζηα κέζα ηνπ 4
νπ

 αηψλα, κε έλνπιε Ώζελά θαη Δξαθιή πνπ πνιεκά, δηαβάδνληαη, 

απηή ηε θνξά, νη ειιεληθνί αιθαβεηηθνί ραξαθηήξεο ΑΔ ΐΏ (Destrooper-Georgiades 1987· 

1995α, 163). Ώπηή ε ζεηξά, πνπ γηα πξψηε θνξά θάλεη ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ζα 

κπνξνχζε λα απνηειεί θνπή ηνπ ίδηνπ Αεκφληθνπ/Αεκσάλαθηα ησλ λνκηζκάησλ κε ηηο θνηληθηθέο 

επηγξαθέο ή ελφο ηξίηνπ ζηε ζεηξά ησλ βαζηιέσλ κε απηφ ην φλνκα. 

 

Δ επφκελε νκάδα λνκηζκάησλ, πνπ ρξνλνινγείηαη ιίγν κεηά ηα κέζα ηνπ 4
νπ

 αηψλα, παξνπζηάδεη 

ηνπο ίδηνπο ηχπνπο φπσο θαη ε πξνεγνχκελε θαη θέξεη ηνπο θνηληθηθνχο ραξαθηήξεο Br. Σν φλνκα 

ζπκπιεξψλεηαη κε βάζε ηελ επηγξαθή ΛΑ1 ζε Barik Shamash (Honeyman 1938). 

 

Δ επηγξαθή ΛΑ1 είλαη ραξαγκέλε ζε καξκάξηλε βάζε. Μαδί κε δχν άιινπο ελεπίγξαθνπο ιίζνπο 

βξέζεθε ζην ρσξηφ Λάξλαθαο ηεο Λαπήζνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηε λφηηα πιεπξά ηεο νξνζεηξάο ηεο 

Κεξχλεηαο. Δ επηγξαθή απηή αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά αλαζέζεσλ πνπ έγηλαλ απφ έλα θάηνηθν ηεο 

Λαπήζνπ θαη σο ρξνλνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη ηα έηε ησλ βαζηιέσλ […]ηππνπ, 

γηνπ ηνπ βαζηιηά Αεκφληθνπ θαη ηνπ Brksms (βι. θαη Greenfield 1987). Βίλαη γξακκέλε ζε 
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θνηληθηθφ αιθάβεην, ζηε θνηληθηθή γιψζζα θαη ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ Honeyman, πνπ ηε 

δεκνζίεπζε ην 1938, ζην 345-315. 

 

χκθσλα κε ην Lipinski (2004) ν βαζηιηάο [ ]ηππνο πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ ηειεπηαίν, γλσζηφ 

απφ θηινινγηθέο πεγέο, βαζηιηά ηεο Λαπήζνπ Πξάμηππν. Χο θνπέο ηνπ Πξάμηππνπ 

αλαγλσξίδνληαη ρξπζά λνκίζκαηα κε θεθάιη Ώπφιισλα ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη θξαηήξα ζηνλ 

νπηζζφηππν, πνπ θέξνπλ ηνπο ειιεληθνχο αιθαβεηηθνχο ραξαθηήξεο ΐΏ ΠΡ (Hill 1904, liv· 

Destrooper-Georgiades 1995, 163). Ο βαζηιηάο (;) Αεκφληθνο/Αεκψλαμ, ν παηέξαο ηνπ βαζηιηά    

[ ]ηππνπ ζα κπξνχζε λα ηαπηίδεηαη κε ην Αεκφληθν/Αεκσάλαθηα ησλ λνκηζκάησλ κε ηηο 

θνηληθηθέο επηγξαθέο ή (αλ δελ πξφθεηηαη γηα ην ίδην πξφζσπν) κε ηνλ βαζηιηά Αε[ ] ησλ 

λνκηζκάησλ κε ηηο ειιεληθέο επηγξαθέο.  

 

Ο βαζηιηάο ηεο Λαπήζνπ Πξάμηππνο αλαθέξεηαη ζηα γεγνλφηα ηεο θαηάιπζεο ησλ θππξηαθψλ 

βαζηιείσλ απφ ην Αηφδσξν, ην 313/2 π.Υ. χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ, «Πηνιεκαῖνο… Πξάμηππνλ 

δε ηφλ ηῆο Λαπεζίαο βαζηιέα θαί ηφλ ηῆο Κεξπλίαο δπλάζηελ ὑπνπηεχζαο ἀιινηξίσο ἔρνληα 

ζπλέιαβε» (Αηφδ., 19.79.4-5). πσο είδακε θαη ζηελ αξρή ηνπ ππνθεθαιαίνπ γηα ηε Λάπεζν, 

είλαη ζαθέο φηη ζε απηφ ην απφζπαζκα ν Αηφδσξνο ζεσξεί ηνλ Πξάμηππν θαη βαζηιηά ηεο 

Λαπήζνπ θαη δπλάζηε ηεο Κεξχλεηαο. Σν γεγνλφο φηη ε Κεξχλεηα αληηθαηέζηεζε ζηαδηαθά ηε 

Λάπεζν σο ην πεξηθεξεηαθφ θέληξν ηεο βφξεηαο αθηήο, είλαη πηζαλφλ λα απνηέιεζε δηαδηθαζία 

πνπ είρε ηελ αθεηεξία ηεο ζηελ επνρή ησλ βαζηιείσλ. 

 

8. όλοι 

 

Δ πέκπηε πφιε ζην πξίζκα ηνπ Βζζαξραδφλα είλαη ε Sillu θαη αλαγλσξίδεηαη σο νη φινη. Σν 

φλνκα ηνπ εγέηε ηεο (sharru) είλαη Eresu πνπ κεηαθξάδεηαη ζε Άξαηνο ή Άξεηνο (Hill 1940, 

107). Οη αξραίνη φινη γλσξίδνπκε φηη βξίζθνληαλ ζηνλ θφιπν ηεο Μφξθνπ, ε εχθνξε πεδηάδα 

ηεο νπνίαο (νπζηαζηηθά ην δπηηθφ θνκκάηη ηεο Μεζανξίαο) νλνκαδφηαλ απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη 

ηα κεζαησληθά ρξφληα θαη θνηιάδα ηεο νιηάο (Mitford 1980, 1327, note 176· Des Gagniers θαη 

Tinh 1985, xiii θαη ζεκ. 4).  

 

Ο ιφθνο Παιαηά Φώξα, ζηα δπηηθά ηνπ θφιπνπ ηεο Μφξθνπ, ηαπηίζηεθε απφ λσξίο κε ηελ 

αθξφπνιε ησλ φισλ. Ώπφ ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ, ε ζέα θηάλεη κέρξη ηελ πεδηάδα ηεο 

Μεζανξίαο. Ώκέζσο ζηα δπηηθά εθβάιιεη ν Πνηακφο ηνπ Κάκπνπ. ην ζεκείν απηφ βξέζεθαλ 

εγθαηαζηάζεηο ιηκαληνχ (Des Gagniers 1985). Ο ιφθνο ηεο αθξφπνιεο θαίλεηαη φηη ήηαλ 
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ηεηρηζκέλνο πξνο ηα αλαηνιηθά, λφηηα θαη δπηηθά θαη ηα ζθέιε ηνπ ηείρνπο ζπλέρηδαλ κέρξη ηνπο 

δχν θηηζηνχο βξαρίνλεο ηνπ ιηκαληνχ (Gjerstad et al. 1937, 402).  

 

Δ ζνπεδηθή απνζηνιή θαηέγξαςε ζηε δπηηθή λεθξφπνιε ηάθνπο ηεο ΚΚ θαη ηεο Βιιεληζηηθήο 

πεξηφδνπ, ελψ αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα πεξηνρή ε θαηαζηξνθή ελφο θηηζηνχ ηάθνπ (Gjerstad et al. 

1937, 405). 

 

Οη αλαζθαθέο ηεο θαλαδηθήο απνζηνιήο ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζηελ αθξφπνιε ησλ φισλ 

αλέδεημαλ ηα κλεκεηαθά θηίξηα ηεο πφιεο ηεο Ρσκατθήο θαη Παιαηνρξηζηηαληθήο πεξηφδνπ. 

Παξάιιεια, έθεξαλ ζην θσο θαη ελδείμεηο φηη ζηνλ ίδην ιφθν βξηζθφηαλ θαη έλαο νηθηζκφο 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ ΚΏ πεξίνδν. Πξνο ηα βφξεηα ηνπ ιφθνπ, πιηθφ θαη νηθίεο ηεο ΚΏ πεξηφδνπ 

ζπλέρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζρεδφλ κέρξη ηε ζάιαζζα (Des Gagniers θαη Tinh 1985, xviii). 

Κάπνηα ζηηγκή νη αξρατθέο νηθίεο θαίλεηαη φηη θαηαζηξάθεθαλ θαη ηα λέα θηίξηα αθνινχζεζαλ 

δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Οη Καλαδνί αξραηνιφγνη ζπλέδεζαλ ηελ θαηαζηξνθή κε ηα 

γεγνλφηα ηεο «θππξηαθήο επαλάζηαζεο» ηνπ 499 π.Υ. 

 

ε ηνκέο πνπ έγηλαλ ζηελ Κάησ Πφιε, ακέζσο ζηα βφξεηα ηνπ ιφθνπ ηεο αθξφπνιεο, 

αλαθαιχθζεθε ηκήκα θηηξίνπ ηνπ 5
νπ

 αηψλα, θηηζκέλν κε πειεθεηνχο ιίζνπο (Ginouvès 1989, 29-

32). ηνλ ίδην ην ιφθν θαη πάιη ζε ηνκέο, εκθαλίζηεθαλ ηνίρνη θαιήο πνηφηεηαο· νη αλαζθαθείο 

νλφκαζαλ ην θηίξην απηφ αλάθηνξν. Σν θηίξην ρξνλνινγήζεθε ζηνλ 4
ν
 αηψλα π.Υ. κε πηζαλφηεηα 

λα ππήξραλ θαη αξραηφηεξεο θάζεηο (Chronique 1973, 885-887). Οη νπεδνί αξραηνιφγνη, πνπ 

είραλ απνθαιχςεη ηκήκα ηνπ ίδηνπ θηηξίνπ, δηαηχπσζαλ θαη απηνί ηελ ππφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα 

έλα αλάθηνξν, ην νπνίν ρξνλνιφγεζαλ «ζηελ ίδηα πεξίνδν κε απηφ ζην ΐνπλί ή ιίγν 

κεηαγελέζηεξν» (Gjerstad et al. 1937, 413). 

 

Ώλ είλαη ζσζηή ε ηαχηηζε ηνπ ιφθνπ κε ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ βαζηιείνπ ησλ φισλ γελληέηαη 

ην εξψηεκα πνηα ζα ήηαλ ε ζρέζε κε ην κλεκεηαθφ θηίξην ζην ΐνπλί, 6ρικ ζηα δπηηθά ησλ 

φισλ, ην νπνίν ε ζνπεδηθή απνζηνιή, πνπ ην αλέζθαςε ην 1928-29, δίθαηα νλφκαζε αλάθηνξν. 

Σν ΐνπλί είλαη έλαο βξαρψδεο θαη απφθξεκλνο ιφθνο, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή, 

κε κέγηζην πςφκεηξν 268κ. ζηα λφηηα (Gjerstad et al. 1937, 77). Τπάξρνπλ θαηάινηπα ηείρνπο, 

πνπ δείρλεη φηη κάιινλ ν ιφθνο ήηαλ ηεηρηζκέλνο πεξηκεηξηθά. Φαίλεηαη φηη ππήξρε πχιε ζηα 

αλαηνιηθά, ζην ζεκείν φπνπ θαηέιεγε έλαο δξφκνο πνπ εξρφηαλ απφ ηνπο φινπο (Gjerstad et al. 

1937, 78-79). Σάθνη θαη νηθίεο, πνπ βξέζεθαλ ζηε ρακειφηεξε πιαγηά ηνπ ιφθνπ ζηα βφξεηα 

κέρξη ηε ζάιαζζα, κεηαμχ ηνπ αλαηνιηθνχ θαη ηνπ δπηηθνχ ζθέινπο ηνπ ηείρνπο ηνπ ιφθνπ, 
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έδεημαλ φηη ην θηίξην δελ ήηαλ απνκνλσκέλν αιιά κέξνο ελφο νηθηζκνχ (Gjerstad et al. 1937, 81-

82). Πάλησο, δελ κπνξνχζε λα πξνζεγγίζεη θαλείο ην αλάθηνξν κε άκαμεο, θαζψο ζηα βφξεηα, έλα 

ηείρνο απέθιεηε ην αλάθηνξν θαη ην ηεξφ απφ ηελ Κάησ Πφιε. 

 

ην πην ςειφ ζεκείν ηνπ ιφθνπ ζηα λφηηα, ήηαλ θηηζκέλν ην ηεξφ ηεο Ώζελάο, ζηνλ ηχπν ηνπ 

ηεκέλνπο κε δσκάηηα γχξσ απφ απιή (Δηθ. 63). Με βάζε ηα επξήκαηα, νη νπεδνί αξραηνιφγνη 

ρξνλνιφγεζαλ ην θηίζηκν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηεξνχ ζηελ ΚΚ πεξίνδν (Gjerstad et al. 1937, 

103, 110-11). Δ ηαχηηζε ηεο ζεφηεηαο πνπ ιαηξεπφηαλ ζην ηεξφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

βξέζεθαλ αγαικάηηα Ώζελάο κε θξάλνο (Gjerstad et al. 1937, 103) θαη κάιηζηα θνληά ζην 

δσκάηην πνπ ρξεζίκεπε σο ην θπξίσο ηεξφ (Gjerstad et al. 1937, 110). ηελ απιή πνπ ρξεζίκεπε 

σο είζνδνο γηα ην θπξίσο δσκάηην-ηεξφ βξέζεθαλ βάζεηο γηα αγάικαηα (Gjerstad et al. 1937, 92). 

Βίλαη ζεκαληηθφ φηη ε βαζηθή ζεφηεηα πνπ ιαηξεχνληαλ ζην βαζίιεην ησλ φισλ είλαη ε Ώζελά. 

Βθηφο απφ ην ηεξφ ζην ΐνπλί, φπνπ ε ιαηξεία ηεο ηεθκεξηψλεηαη θαη επηγξαθηθά, ιαηξεία Ώζελάο 

καξηπξνχλ ηα επξήκαηα απφ ην ηεξφ ζηελ Καθνπεηξηά-Αγηιάδεο, κηα ζέζε πνπ αλακθίβνια αλήθε 

ζην βαζίιεην ησλ φισλ. Δ κνλαδηθή βαζηιηθή επηγξαθή πνπ καο ζψδεηαη απφ βαζηιηά ησλ 

φισλ, είλαη έλα θείκελν πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα αλάζεζε πξνο ηελ Ώζελά.  

 

ην άλδεξν θάησ απφ ην ηεξφ βξηζθφηαλ ην αλάθηνξν, έλα ζπγθξφηεκα ρψξσλ πνπ πεξηιάκβαλε 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο αιιά θαη κηθξφηεξα ηεξά. Δ παξνπζία πνιιψλ εηδσιίσλ θαη αγαικάησλ 

κε ηε κνξθή ζενηήησλ ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ζε έλα κλεκεηαθφ πξφππιν, 

δείρλεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλέβαηλαλ κέζα ζε απηφ είραλ ηεζεί ππφ ζετθή πξνζηαζία 

(Hermary 2001α).  

 

Σν αλάθηνξν θαίλεηαη φηη θηίζηεθε ιίγν κεηά ην 500 π.Υ. θαη θαηαζηξάθεθε ην 380 π.Υ. Έλαο 

ζεζαπξφο πνπ βξέζεθε ζην θηίξην, πεξηείρε 252 λνκίζκαηα (ηέζζεξα ρξπζά, ηα ππφινηπα 

αξγπξά), ηξεηο αξγπξέο θηάιεο, ηέζζεξα ρξπζά θαη 15 αξγπξά ςέιηα, δχν αξγπξά πεξηδέξαηα θαη 

ηέζζεξα θνκκάηηα ρξπζνχ. Σα αληηθείκελα απηά είραλ ηνπνζεηεζεί ζε έλα αγγείν θαη ζάθηεθαλ 

θάησ απφ ην θιηκαθνζηάζην ζηε λνηηναλαηνιηθή πηέξπγα ηνπ αλαθηφξνπ (Gjerstad 1948, 23-29). 

Δ θαηάρσζε ηνπ ζεζαπξνχ πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλε κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ αλαθηφξνπ. Σα 

λεφηεξα θαη ηα πεξηζζφηεξα λνκίζκαηα ζην ζεζαπξφ ηνπ ΐνπλίνπ είλαη απηά ηνπ βαζηιηά ηνπ 

Μαξίνπ, Σηκνράξε (Destrooper-Georgiades 1985, 98).  

 

ε έλα απφ ηνπο ηάθνπο ζηα βφξεηα ηνπ ιφθνπ βξέζεθε ζε δεπηεξνγελή απφζεζε ηκήκα ελφο 

πίζνπ κε ηε θνηληθηθή επηγξαθή: lmlk, δειαδή «ηνπ βαζηιηά» (ΑΓΝ4). Ο πίζνο ζε πξψηε ρξήζε 
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ζα απνηεινχζε θαηά πάζα πηζαλφηεηα ηδηνθηεζία ηνπ αλαθηφξνπ, ην νπνίν είλαη πηζαλφλ λα 

ιεηηνπξγνχζε σο δεπηεξνγελέο θέληξν εμαξηψκελν απφ έλα βαζηιηθφ θέληξν, ηνπο φινπο ή ην 

Μάξην, κε απνζεθεπηηθέο δπλαηφηεηεο (Masson θαη Sznycer 1972, 86-88). 

 

Ο Gjerstad πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη ηελ παξνπζία ηνπ πην κλεκεηαθνχ νηθνδνκήκαηνο ηεο 

Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ ζε κηα ζέζε πνπ δελ ηαπηίδεηαη κε ην θέληξν ελφο βαζηιείνπ, απνδίδνληαο 

ηελ νηθνδφκεζή ηνπ ζηνπο βαζηιείο ηνπ Μαξίνπ ησλ αξρψλ ηνπ 5
νπ

 αηψλα. Ώπηφ ην πξψην 

αλάθηνξν, πνπ ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Gjerstad θηίζηεθε απφ ηε «θηινπεξζηθή» δπλαζηεία ηνπ 

Μαξίνπ (Αφμαλδξνο θαη αζκάο) κεηά ηελ «θππξηαθή επαλάζηαζε», δείρλεη δειαδή αλαηνιηθή 

επίδξαζε. Σν δεχηεξν αλάθηνξν (ηξίηε θαη ηέηαξηε νηθνδνκηθή θάζε) ραξαθηεξίδεηαη απφ ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ρψξσλ ππνδνρήο ζην θηίξην ηεο εηζφδνπ, ζε νηθνδφκεκα ηνπ ηχπνπ ηνπ 

κεγάξνπ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο, πνπ έγηλε πεξίπνπ ην 450-440 νθείιεηαη ζην «θηιέιιελα» βαζηιηά 

πνπ εγθαηέζηεζε ν Κίκσλαο ζην Μάξην ην 449 (Gjerstad 1946β). 

 

πσο ππέδεημε ν Maier ζε άξζξν ηνπ ην 1985, θαλέλα απφ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Gjerstad γηα απηή 

ηελ εξκελεία δελ ζηεξίδεηαη ζε αδηάζεηζηα αξραηνινγηθά θαη ηζηνξηθά ηεθκήξηα, αιιά απνηεινχλ 

πξντφληα ππνζέζεσλ θαη εηθαζηψλ. Σίπνηα δελ απνδεηθλχεη φηη νη βαζηιείο Αφμαλδξνο θαη αζκάο 

ηνπ Μαξίνπ ήηαλ «θηινπέξζεο», νχηε φηη νη επφκελνη, ηαζίνηθνο θαη Σηκνράξεο ήηαλ 

«θηιέιιελεο». Σν γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα λνκίζκαηα ζην ζεζαπξφ πνπ βξέζεθε ζην 

αλάθηνξν αλήθνπλ ζηνλ Σηκνράξε ηνπ Μαξίνπ δελ ζεκαίλεη θαη‟αλάγθελ φηη ην αλάθηνξν 

ιεηηνπξγνχζε ππφ ηελ θεδεκνλία ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Μαξίνπ, αιιά φηη ηα λνκίζκαηα απηά είραλ 

θπξίαξρν ξφιν ζε απηή ηελ πεξηνρή απηή ηελ επνρή (Destrooper-Georgiades 1985, 98). Ώπφ ηελ 

άιιε, ηα λνκίζκαηα ησλ φισλ δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί. Βχθνια, ινηπφλ, κπνξεί θαλείο ζήκεξα 

λα απνξξίςεη απηή ηελ εξκελεία. 

 

Ο ίδηνο ν Maier (1989β, 18) πξφηεηλε φηη αξρηθά ην αλάθηνξν είρε θπξίσο «βαζηιηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο ιεηηνπξγίεο» ελψ, κε ην κεηαζρεκαηηζκφ ζηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα, πξνζηέζεθαλ 

δσκάηηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο. Σν αλάθηνξν ζην ΐνπλί ζα 

πξέπεη λα ιεηηνχξγεζε γηα έλα δηάζηεκα σο δηνηθεηηθφ θέληξν, ίζσο ηνπ βαζηιείνπ ησλ φισλ. 

Βίλαη πηζαλφ απηφ λα έγηλε παξάιιεια κε ηελ χπαξμε ελφο δεχηεξνπ δηνηθεηηθνχ θέληξνπ ζηελ 

Παιαηά Φώξα. Δ Bazemore πξφηεηλε, κάιηζηα, φηη ην ΐνπλί θαη ε Παιαηά Φώξα ζπλππήξμαλ σο 

δχν αθξνπφιεηο ζην βαζίιεην ησλ φισλ, φπσο πηζηεχεηαη φηη έγηλε θαη κε ηελ Ακπειιεξή θαη ηε 

Μνύηε ηνπ Αξβίιε ζην Εδάιην (Bazemore 2009). Θα κπνξνχζακε, επίζεο, λα ππνζέζνπκε φηη 

πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά δηνηθεηηθνχ θέληξνπ, θαηλφκελν πνπ έρεη παξαηεξεζεί θαη άιιεο θνξέο 
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ζηελ ηζηνξία ηεο απηφλνκεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ηνπ λεζηνχ (Έγθσκε-αιακίλα, Παιαηά-Νέα 

Πάθνο). Ίζσο, ινηπφλ, ζηηο αξρέο ηνπ 4
νπ

 αηψλα ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ βαζηιείνπ ησλ φισλ 

λα κεηαθέξζεθε (γηα άγλσζηνπο ιφγνπο) απφ ην ΐνπλί, ζηελ Παιαηά Φώξα. Δ ιαηξεία ηεο 

Ώζελάο ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ πάλσ απφ ην αλάθηνξν είλαη έλα ζηνηρείν πνπ «δέλεη» ην ρψξν 

κε ηε ιαηξεπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ βαζηιείνπ ησλ φισλ. 

 

Οη πεγέο 

 

Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξσηνγελή πεγή, ειιεληθέο θηινινγηθέο πεγέο θάλνπλ ιφγν γηα ηνπο 

φινπο θαη γηα βαζηιείο ησλ φισλ. Ο Πινχηαξρνο, ζην βίν ηνπ Σόισλα (26.2-3) αλαθέξεη φηη ν 

Ώζελαίνο λνκνζέηεο «πιεχζαο εἰο Κχπξνλ ἠγαπήζε δηαθεξφλησο ὑπφ Φηινθχπξνπ ηηλφο ηῶλ ἐθεῖ 

βαζηιέσλ, ὃο εἶρελ νὐ κεγάιελ πφιηλ ᾠθηζκέλελ ὑπφ Αεκνθῶληνο ηνῦ Θεζέσο». πσο καο 

πιεξνθνξεί ην ίδην απφζπαζκα, ε πφιε ηεο νπνίαο βαζηιηάο ήηαλ ν Φηιφθππξνο νλνκαδφηαλ 

Ώίπεηα. Πξνο ηηκήλ ηνπ φισλα ν Φηιφθππξνο κεηνλφκαζε ηελ πφιε ηνπ ζε φινπο. 

 

ην Βίν Ἀξάηνπ, έλα έξγν ηνπ 2
νπ

-3
νπ

 αηψλα κ.Υ. (ΏΚΒΠ 39.3) δηαζψδεηαη ην ίδην πεξηζηαηηθφ, ν 

βαζηιηάο φκσο ηεο πφιεο πνπ θηινμέλεζε ην φισλα νλνκάδεηαη Κππξάλσξ: «…πξφο 

Κππξάλνξα ηφλ βαζηιέα, ὃο ζπκβνπιεπζείο ὑπφ φισλνο θηίζαη ηήλ πφιηλ ράξηλ ηνῦ ἀλδξφο 

φινπο ὠλφκαζε…». 

 

Οη φινη είλαη κηα απφ ηηο ηέζζεξεηο πφιεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Δξφδνην (5.113.2): 

«…ηεηξακκέλνπ δέ ηνῦ ζηξαηνπέδνπ ἂιινη ηε ἒπεζνλ πνιινί… θαί ὁ βαζηιεχο Ώξηζηφθππξνο ὁ 

Φηινθχπξνπ, Φηινθχπξνπ δε ηνχηνπ ηφλ φισλ ὁ Ἀζελαῖνο ἀπηθφκελνο ἐο Κχπξνλ ἐλ ἒπεζη 

αἲλεζε ηπξάλλσλ κάιηζηα». Δ επίζθεςε ηνπ φισλα ζηελ Κχπξν ππνηίζεηαη φηη έγηλε ιίγν πξηλ 

απφ ηα κέζα ηνπ 6
νπ

 αηψλα. πλεπψο, δελ είλαη εληειψο απίζαλν ν Φηιφθππξνο πνπ θηινμέλεζε ην 

φισλα λα ηαπηίδεηαη κε ην Φηιφθππξν ηνλ παηέξα ηνπ Ώξηζηφθππξνπ, ηνπ βαζηιηά ησλ φισλ 

ηελ πεξίνδν ηεο «θππξηαθήο επαλάζηαζεο», πεξίπνπ 60 ρξφληα κεηά.   

 

Δ απφδνζε λνκηζκαηηθψλ θνπψλ ζηνπο φινπο γηα ηνλ 5
ν
 αηψλα γίλεηαη κε κεγάιν βαζκφ 

αβεβαηφηεηαο. Οη πξψηεο απνδφζεηο ζηελ πφιε ζηεξίδνληαη ζην γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλα 

λνκίζκαηα δηαβάδνληαη νη επηγξαθέο pa pi θαη pa a. Ο Hill ζπλέδεζε απηέο ηηο ζπληνκνγξαθίεο κε 

ηνπο γλσζηνχο απφ ηνλ Δξφδνην βαζηιείο ησλ φισλ Ώξηζηφθππξν θαη Φηιφθππξν. Οη θνπέο 

θέξνπλ ζηνλ εκπξνζζφηππν θεθάιη ιηνληαξηνχ θαη ζηνλ νπηζζφηππν πξνηνκή ηαχξνπ ή γνξγφλεην 

ή ζεπία. Βηδηθά ε ηειεπηαία παξάζηαζε ζρεηίδεηαη απφ ηνλ Kagan κε ηελ Βξέηξηα, πφιε πνπ 
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ζπκκεηείρε ζηελ Εσληθή επαλάζηαζε, απφηνθν ηεο νπνίαο ππήξμε ε «θππξηαθή επαλάζηαζε» ηνπ 

498, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νη φινη (Kagan 1999, 37). 

 

χκθσλα κε ηνλ Kagan (1999, 36) ηα λνκίζκαηα κε πξνηνκή ιηνληαξηνχ θαη κε δηακνξθσκέλν 

νπηζζφηππν αληηπξνζσπεχνληαη κε αξθεηά δείγκαηα ζε ζεζαπξνχο ηεο χζηεξεο αξρατθήο 

πεξηφδνπ κε θππξηαθά λνκίζκαηα, ηνπ Ώζηνχη (475) θαη ηεο Λάξλαθαο (ιίγν κεηά ην 480), 

επνκέλσο πξέπεη λα ρξνλνινγνχληαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 5
νπ

 αηψλα. Ο ίδηνο είλαη 

δηζηαθηηθφο ζην λα απνδψζεη απηέο ηηο ζεηξέο ζηνπο φινπο. Πηζηεχεη φηη επεηδή ε πφιε 

ζπκκεηείρε ζηελ απνηπρεκέλε «θππξηαθή επαλάζηαζε» ηνπ 498 (κάιηζηα είλαη ε κνλαδηθή πνπ 

αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Δξφδνην φηη ππέζηε πνιηνξθία θαη θαηαζηξνθή απφ ηνπο 

Πέξζεο) ζα πξέπεη λα ηεο αλήθεη θάπνηα απφ ηηο νκάδεο λνκηζκάησλ πνπ θαίλεηαη φηη 

δηαθφπηνληαη γχξσ ζηηο αξρέο ηνπ 5
νπ

 αηψλα (Kagan 2000, 90). 

 

ην ζεζαπξφ ηεο Λεπθσζίαο πνπ αλαθαιχθζεθε πξφζθαηα ζηηο αλαζθαθέο πνπ γίλνληαη απφ ην 

Σκήκα Ώξραηνηήησλ ζηελ πεξηνρή Άγηνο Γεώξγηνο (ΠΏΤΑΤ) ην κεγαιχηεξν ζχλνιν 

λνκηζκάησλ αλήθεη ζε κηα ζεηξά πνπ δελ έρεη κέρξη ζήκεξα απνδνζεί κε βεβαηφηεηα ζε θάπνην 

βαζίιεην (Pilides θαη Destrooper-Georgiades 2008). Σα λνκίζκαηα απηά, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζην 

ηέινο ηνπ 6
νπ

 αηψλα, θέξνπλ ζηνλ εκπξνζζφηππν πξνηνκή ιηνληαξηνχ κπξνζηά απφ πξνηνκή 

αγξηφρνηξνπ θαη ζηνλ νπηζζφηππν θηεξσηφ ειηαθφ δίζθν. Αείγκαηα απηήο ηεο ζεηξάο είραλ βξεζεί 

ζην παξειζφλ κφλν ζε ζεζαπξνχο εθηφο Κχπξνπ (Kagan 2000). ια ηα λνκίζκαηα θέξνπλ 

θππξνζπιιαβηθνχο ραξαθηήξεο, ε αλάγλσζε φκσο δελ είρε κέρξη πξφζθαηα επηηεπρζεί. ηα 

λνκίζκαηα απφ ην ζεζαπξφ ηεο Λεπθσζίαο δηαβάδνληαη νη εμήο επηγξαθέο: ba-p(h)i, pa/si-p(h)i/o 

θαη pa-si/p(h)i/lo. 

 

Δ πξψηε επηγξαθή πηζαλφλ λα δηαβάδεηαη σο βαζηιέσο Φη- ή αθφκε σο ζπληνκνγξαθία ηνπ 

εζληθνχ Πάθηνο (Pilides θαη Destrooper-Georgiades 2008, 322). χκθσλα κε ηνλ Kagan (2000, 

92), ε επηγξαθή pa/si-p(h)i/o κπνξεί λα δηαβαζηεί σο βαζηιέσο P(h)io-, φλνκα πνπ δηαβάδεηαη (κε 

δπζθνιία) θαη ζε επηγξαθή ζε ιίζν απφ ην Μαξηζέιιν ηεο Πάθνπ (Masson θαη Mitford 1986, 60, 

αξ. 63). Δ ηξίηε επηγξαθή είλαη θαη πάιη πηζαλφλ λα αληηπξνζσπεχεη ηνλ βαζηιηθφ ηίηιν θαη έλα 

φλνκα: βαζηιέσο Φηιν- (Pilides θαη Destrooper-Georgiades 2008, 323). 

 

χκθσλα κε ηελ Destrooper-Georgiades, ηα λνκίζκαηα ηνπ ζεζαπξνχ ηεο Λεπθσζίαο πξέπεη λα 

πξνέξρνληαη απφ έλα γεηηνληθφ λνκηζκαηνθνπείν, πηζαλφλ απφ ην Εδάιηνλ, ηελ Σακαζζφ, ηνπο 

φινπο ή απφ ηελ ίδηα ηε Λήδξα. Γλσξίδνπκε ηηο θνπέο ηνπ Εδαιίνπ ηνπ ηέινπο ηνπ 6
νπ

 αηψλα ζηηο 

Άν
να

 Σα
τρ
άκ
η



7. Δ Βπνρή ησλ ΐαζηιείσλ 

 
278 

νπνίεο είλαη δχζθνιν λα «ρσξέζεη» ε λέα ζεηξά. Δ Σακαζζφο θαη ε Λήδξα ράλνληαη απφ ηηο 

πξσηνγελείο πεγέο κεηά ηηο αζζπξηαθέο επηγξαθέο. Ώπφ ηελ άιιε γηα ηνπο φινπο, πφιε γλσζηή 

ζηηο αζζπξηαθέο επηγξαθέο θαη πνπ ζπλερίδεη κεηά λα καξηπξείηαη κέζα απφ ηηο πξσηνγελείο 

πεγέο θαη ηνπο Έιιελεο ζπγγξαθείο, δελ έρνπλ απνδνζεί κέρξη ζήκεξα κε βεβαηφηεηα θνπέο 

λνκηζκάησλ γηα ην ηέινο ηνπ 6
νπ

 θαη γηα ηνλ 5
ν
 αηψλα. Σα λνκίζκαηα ηνπ ζεζαπξνχ ηεο 

Λεπθσζίαο δελ δίλνπλ ελδείμεηο γηα ηελ πξνέιεπζή ηνπο, σζηφζν, νη φινη είλαη κηα δπλαηή 

ππνςεθηφηεηα. Δ δηαθίλεζή ηνπο εθηφο Κχπξνπ ζην ηέινο ηνπ 6
νπ

 αηψλα δείρλεη φηη πξνέξρνληαη 

απφ κηα πφιε κε ζρέζεηο κε ην εμσηεξηθφ. 

 

Οη βαζηιείο ησλ Σόισλ ζηνλ 4
ν
 αηώλα 

 

Αχν επηγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζην βαζίιεην ησλ φισλ, εθδφζεθαλ ε κηα απφ ην βαζηιηά 

ηαζηθξάηε (Ο2) θαη ε άιιε απφ ηνλ άλαθηα ηαζία (Ο1). Υξνλνινγνχληαη θαη νη δχν ζηνλ 4
ν
 

αηψλα, είλαη φκσο δχζθνιν λα δνζεί πην αθξηβήο ρξνλνιφγεζε. Δ επηγξαθή ηνπ βαζηιηά 

ηαζηθξάηε είλαη ειιεληθή δηγξαθηθή, δειαδή ην ειιεληθφ θείκελν θαηαγξάθεηαη δχν θνξέο, κηα 

ζην ζπιιαβάξην θαη κηα ζην αιθάβεην. Ο βαζηιηάο ηαζηθξάηεο αλαθέξεη θαη ηνλ παηέξα ηνπ, 

βαζηιηά ηαζία. Δ ζπιιαβηθή επηγξαθή ηνπ άλαθηα ηαζία αλαθέξεη σο παηέξα ηνπ άλαθηα ην 

ηαζηθξάηε. Βίλαη δχζθνιν λα εμαθξηβσζνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ ησλ δχν 

επηγξαθψλ. Ο ηαζίαο ηεο επηγξαθήο Ο1 ζα κπνξνχζε λα είλαη είηε ν παηέξαο είηε ν γηνο ηνπ 

ηαζηθξάηε ηεο επηγξαθήο Ο2.  

 

Πξφζθαηα ε Μάξθνπ πξφηεηλε ηε ζχλδεζε ησλ ρξπζψλ λνκηζκάησλ κε παξάζηαζε Ώζελάο ζηνλ 

εκπξνζζφηππν θαη ηαχξν ή αεηφ ζηνλ νπηζζφηππν κε ην βαζηιηά ηαζηθξάηε ή ηαζία ησλ φισλ 

(Markou 2006β). ηηο θνπέο απηέο δηαβάδνληαη νη ζπιιαβέο pa sa θαη νη αιθαβεηηθνί ραξαθηήξεο 

ΐ,  θαη Ώ. Παιαηφηεξα πηζηεπφηαλ φηη κπνξνχζε λα δηαβαζηεί θαη ε επηγξαθή ΜΏΡ, θάηη πνπ 

είρε νδεγήζεη ζηελ απφδνζε απηψλ ησλ λνκηζκάησλ ζην Μάξην θαη ζην βαζηιηά ηαζίνηθν ΐ΄ 

(βι. Masson 1983, 184), πιένλ, φκσο, ε αλάγλσζε απηή δελ ηζρχεη. 

 

Μηα ηξίηε επηγξαθή πνπ βξέζεθε ζηνπο φινπο, αιθαβεηηθή έκκεηξε, είλαη απνζπαζκαηηθή 

(Ο3*). Αελ εθδφζεθε απφ βαζηιηά, αιιά είλαη ην επηηάθην επίγξακκα θάπνηνπ πξνζψπνπ πνπ 

ηάθεθε ζηνπο φινπο. ην δεχηεξν ζηίρν ζψδεηαη ε θξάζε «γεο νιίσκ βαζηιεί». Με βάζε απηφ 

ην ζηνηρείν είλαη πηζαλφ λα ρξνλνινγείηαη πξηλ απφ ηελ θαηάιπζε ηνπ βαζηιείνπ (βι. φκσο 

Mitford 1961β, 133 πνπ ηελ ηνπνζεηεί ζηελ αξρή ηεο πηνιεκατθήο πεξηφδνπ, ζηελ επνρή ηνπ 

Πηνιεκαίνπ Ώ΄).  
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Οη δχν βαζηιηθέο επηγξαθέο καδί κε ηε καξηπξία ηεο επηγξαθήο ησλ ζεσξνδφθσλ απφ ηε Νεκέα 

(Miller 1988), ηεθκεξηψλνπλ φηη νη ηειεπηαίνη βαζηιείο ησλ φισλ είλαη ν ηαζίαο θαη ν γηνο ηνπ 

ν ηαζηθξάηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηνξζψλεηαη ηειεζίδηθα θαη ην ιάζνο ησλ αξραίσλ πεγψλ, πνπ 

ζπγρένπλ ην ηαζηθξάηε κε ηνλ Παζηθξάηε, πηζαλψο βαζηιηά ηνπ Κνπξίνπ, ηελ ίδηα πεξίνδν (βι. 

πην πάλσ «Κνχξην»). Μάιηζηα ίζσο λα αλήθεη ζην βαζηιηά ηαζηθξάηε ε πεξίθεκε καξκάξηλε 

ζαξθνθάγνο Fugger, πνπ βξίζθεηαη ζην Μνπζείν ηεο Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο ζηε ΐηέλλε θαη ε νπνία 

είρε βξεζεί ζηνπο φινπο: ρσξίο ακθηβνιία επξφθεηηαη γηα έλα βαζηιηθφ ηαθηθφ κλεκείν 

(Hermary 1986). 

 

Πάλησο, ζε γεληθέο γξακκέο, φπσο θαη ζηνλ 5
ν
 αηψλα, νχηε γηα ηνλ 4

ν
 αηψλα δελ είλαη αζθαιείο νη 

απνδφζεηο λνκηζκάησλ ζηελ πφιε. Μηα ζεηξά αξγπξψλ λνκηζκάησλ κε Δξαθιή ζηνλ 

εκπξνζζφηππν θαη Ώζελά θαζηζκέλε ζε πιψξε πινίνπ ζηνλ νπηζζφηππν θαη κε ζπιιαβηθή 

επηγξαθή Ari απνδίδνληαη απφ ηνπο Babelon, Masson θαη ηνπο J. θαη ΐ. Καξαγηψξγε (1964) ζηνπο 

φινπο. Σν ίδην ππνζηήξημε πξφζθαηα θαη ε Destrooper-Georgiades (2007α, 23-4), ε νπνία 

δηαβάδεη ρσξίο ακθηβνιία ην φλνκα Ώξηζηφθππξνο, φλνκα πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηε 

δπλαζηεία ησλ φισλ. Ώπηφο ν Ώξηζηφθππξνο ζα ήηαλ ίζσο απφγνλνο ηνπ Ώξηζηφθππξνπ ηνπ 5
νπ

 

αηψλα πνπ αλαθέξεη ν Δξφδνηνο (5.113). 

 

Σα λνκίζκαηα απηά απνηεινχλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ λνκηζκάησλ ηνπ ζεζαπξνχ πνπ 

βξέζεθε ζην Μέληθν (J. θαη ΐ. Καξαγηψξγε 1964, θαηάρσζε αξρέο-κέζα 4
νπ

 αηψλα). Οη J. θαη ΐ. 

Καξαγηψξγεο ππνζέηνπλ φηη ν βαζηιηάο Ώξη- πξέπεη λα είρε βαζηιεχζεη γηα κηα καθξά πεξίνδν 

ζην πξψην κηζφ ηνπ 4
νπ

 αηψλα. Βίλαη παξάδνμν φηη θαλέλα λφκηζκα απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζεζαπξφ ηνπ ΐνπληνχ, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν (390 

π.Υ.). 

 

Κνληά ζην ζέαηξν ησλ φισλ βξέζεθε έλαο αξηζκφο ράιθηλσλ λνκηζκάησλ, πνπ θέξνπλ ζηνλ 

εκπξνζζφηππν γπλαηθείν θεθάιη ζε θαηαηνκή θαη ζηνλ νπηζζφηππν ankh ζε ζηεθάλη απφ θχιια 

δάθλεο. Σα ράιθηλα λνκίζκαηα ήηαλ κηθξά πνζά γηα θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο, θάηη πνπ 

δηθαηνινγεί ην φηη δελ θπθινθνξνχζαλ εθηφο ησλ νξίσλ ησλ βαζηιείσλ πνπ ηα εμέδηδαλ. 

Βπνκέλσο, είλαη πηζαλφ λα αλήθνπλ ζε έλα απφ ηνπο βαζηιείο ησλ φισλ, ηνπ 4
νπ

 αηψλα. 

Πξάγκαηη, ε Destrooper-Georgiades αλαγλψξηζε ζε απηά ηα λνκίζκαηα ην ζπιιαβφγξακκα sa, ην 

νπνίν ζα είλαη ην αξρηθφ είηε ηνπ νλφκαηνο ηαζίαο είηε ηνπ νλφκαηνο ηαζηθξάηε, ησλ βαζηιέσλ 

ησλ φισλ ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα (Destrooper-Georgiades 1992· 2007α, 17).   
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Από ηνλ Αιέμαλδξν ζηελ θαηάιπζε 

 

Οη φινη παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά ζπρλά ζηηο αλαθνξέο ησλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ ζηηο 

εθζηξαηείεο ηνπ Ώιέμαλδξνπ. Ο φιηνο Νηθνθιήο, γηνο ηνπ Παζηθξάηε, καδί κε ην Νηθάζνλα, ην 

γην ηνπ Πλπηαγφξα, ζπκκεηείραλ σο ηξηήξαξρνη ζηελ εθζηξαηεία ζηελ Ελδία (Ώξξηαλφο, Ἰλδηθή, 

18.1-3 θαη 8). Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ Ώξξηαλφ (Ἀλάβαζηο Ἀιεμάλδξνπ, 78.1), ν φιηνο 

ηαζάλσξ, ππήξμε έλαο απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ Ώιέμαλδξνπ. 

 

Σν λνκηζκαηνθνπείν ησλ φισλ θφβεη ρξπζά, αξγπξά θαη ράιθηλα λνκίζκαηα ηνπ Ώιεμάλδξνπ 

(Destrooper-Georgiades 2007β, 270). Οη ηειεπηαίεο θνπέο πνπ απνδίδνληαη ζηνπο φινπο, είλαη 

κηα ζεηξά ρξπζψλ θαη ραιθψλ λνκηζκάησλ κε θεθάιη Ώπφιισλα ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη θεθάιη 

Ώθξνδίηεο ζηνλ νπηζζφηππν, πνπ θέξεη ζπιιαβηθνχο θαη αιθαβεηηθνχο ραξαθηήξεο, νη νπνίνη 

ππνηίζεηαη φηη απνδίδνπλ ζπληνκνγξαθεκέλν ην φλνκα Βχλνζηνο (Hill 1904, §80). Ο Βχλνζηνο 

είλαη γλσζηφο θαη απφ θηινινγηθέο πεγέο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο παληξεχηεθε ηελ θφξε ηνπ 

Πηνιεκαίνπ Ώ´ θαη ηεο εηαίξαο ΘαΎδαο (Ώζήλαηνο, 13.576e, βι. ΏΚΒΠ 82) θαη βαζίιεπζε ζηνπο 

φινπο ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα, δειαδή γηα κηα δεθαεηία πεξίπνπ κεηά ηελ 

θαηάιπζε ησλ ππφινηπσλ βαζηιείσλ απφ ηνλ Πηνιεκαίν Ώ´ σηήξα. Ο γάκνο ηνπ Βχλνζηνπ κε 

ηελ θφξε ηνπ Πηνιεκαίνπ θαη ηεο ΘαΎδαο ζα έγηλε ην λσξίηεξν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 4
νπ

 

αηψλα, θαζψο ν Πηνιεκαίνο θαη ε Ώζελαία εηαίξα είραλ παληξεπηεί κεηά ην ζάλαην ηνπ 

Ώιέμαλδξνπ. Χζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ν Βχλνζηνο ζπλέρηζε λα βαζηιεχεη κεηά ην 310 

(Hermary 1986, 15). χκθσλα κε ην Mørkholm, ηα αξγπξά ηεηξάδξαρκα πνπ εμέδσζε ν 

Βχλνζηνο ζην φλνκα ηνπ Ώιέμαλδξνπ, πξέπεη λα ρξνλνινγεζνχλ κε βάζε ην ζηαζκεηηθφ θαλφλα 

ζηελ πεξίνδν 313-310 π.Υ., θαη νπσζδήπνηε φρη κεηά ην 310 (Mørkholm 1978, 145-6). Έηζη, ην 

έηνο 310 παξακέλεη σο ην νξφζεκν ηεο θαηάξγεζεο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ βαζηιηθνχ νίθνπ ηνπ 

λεζηνχ. 

 

9. Μάριο 

 

Σν φλνκα ηνπ Μαξίνπ δελ αλαγλσξίδεηαη ζην πξίζκα ηνπ Βζζαξραδφλα. Ο Lipinski πξφηεηλε φηη 

ε ηειεπηαία πφιε ζην πξίζκα κεηαγξάθεηαη σο Nōriy- θαη πξνέξρεηαη εηπκνινγηθά απφ ην Māriy. 

πλεπψο ηαχηηζε ην Μάξην κε ηε Νuria ηεο νπνίαο βαζηιηάο είλαη ν Bususu. Δ ππφζεζε ηνπ 

Lipinski δελ έπεηζε ηνλ Masson (1992, 29). Ννκίζκαηα πνπ θέξνπλ θαη ην εζληθφ Μαξηεχο καδί 

κε νλφκαηα βαζηιέσλ, θαη θηινινγηθέο πεγέο απνηεινχλ ηεθκήξηα ηεο χπαξμεο ελφο βαζηιείνπ κε 

θέληξν ην Μάξην ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα.  
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χκθσλα κε ην Αηφδσξν (19.79), ν Πηνιεκαίνο Ώ´ θαηέζηξεςε εληειψο ηελ πφιε ην 312 θαη 

κεηέθεξε ηνπο θαηνίθνπο ζηε Νέα Πάθν. Λίγν αξγφηεξα, γχξσ ζην 270, ν Πηνιεκαίνο ΐ´ 

Φηιάδειθνο έθηηζε κηα Ώξζηλφε ζηελ ίδηα ζέζε. Δ έξεπλα ζήκεξα ηνπνζεηεί ην Μάξην θνληά 

ζηελ Πφιε Υξπζνρνχο, εθεί φπνπ ππάξρεη κηα απφ ηηο ηξεηο ή ηέζζεξεηο πφιεηο πνπ θέξνπλ ην 

φλνκα Ώξζηλφε πνπ ίδξπζε ν Φηιάδειθνο. Πεξίπνπ 5ρικ ζηα αλαηνιηθά, ζηελ πεξηνρή Λίκλε 

κέρξη ηελ Κηλνύζα, ππάξρνπλ κεηαιιεία ραιθνχ, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ απφ ηελ Βπνρή ηνπ ηδήξνπ 

κέρξη πξηλ απφ κεξηθέο δεθαεηίαο (Raber 1987). Μηα επηγξαθή κε ην φλνκα ηνπ βαζηιηά Σηκνράξε 

(ΜΑ1), φλνκα πνπ ζπλαληάηαη θαη ζηηο θνπέο λνκηζκάησλ ηνπ βαζηιηά ηνπ Μαξίνπ, βξέζεθε 

ζηελ πεξηνρή Λίκλε, απνηειψληαο θαζνξηζηηθφ ηεθκήξην ζηελ ηαχηηζε ηεο ζέζεο ηνπ Μαξίνπ. 

ηελ πεξηνρή ηεο Πφιεο Υξπζνρνχο βξέζεθε κεγάινο αξηζκφο λνκηζκάησλ πνπ απνδίδνληαη ζην 

Μάξην (Destrooper θαη Symeonides 1998). Αεδνκέλνπ φηη ηα λνκίζκαηα δηαθηλνχληαη θπξίσο 

εληφο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία θφβνληαη, απηφ εληρχεη ηελ ηαχηηζε ηεο πεξηνρήο κε ηε ζέζε ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ αξραίνπ Μαξίνπ. 

 

Ο Ohnefalsch-Richter αλέζθαςε πινχζηνπο ηάθνπο ζε λεθξνηαθείν ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο 

Πφιεο Υξπζνρνχο. Βθηεηακέλα λεθξνηαθεία κε ηαθέο απφ ηελ ΚΓ κέρξη ηε Ρσκατθή πεξίνδν 

βξίζθνληαη ζηα αλαηνιηθά θαη ζηα δπηηθά ηεο Πφιεο ηεο Υξπζνρνχο (Νηθνιάνπ 1964). Ώπφ ηνπο 

ηάθνπο ηνπ Μαξίνπ, πξνήιζαλ πνιιά επηηχκβηα κλεκεία (ζηήιεο θαη αγαικάηηα) απφ κάξκαξν 

θαη αζβεζηφιηζν, νξηζκέλα απφ ηα νπνία έθεξαλ επηγξαθέο ζην θππξηαθφ ζπιιαβάξην (Nicolaou 

1971, plate IV, V, VI, X, XII· Masson 1983, 154-81).  

 

πζηεκαηηθέο αλαζθαθέο ζηελ πεξηνρή δηεμάγνληαη απφ ην 1983 απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Princeton, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ W.A.P. Childs. Σα αξραηφηεξα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα 

αλήθνπλ ζην 10
ν
 αηψλα θαη βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή Β.F.2 ησλ αλαζθαθψλ, ζηα βνξεηναλαηνιηθά 

φξηα ηεο Πφιεο Υξπζνρνχο, θάησ απφ κηα παιαηνρξηζηηαληθή βαζηιηθή (Childs 2003, 97). Οη 

ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηεο πφιεο ηεο επνρήο ηνπ βαζηιείνπ ζπλερίδνπλ πξνο ηα βφξεηα θαη 

ηα αλαηνιηθά ηεο Πφιεο.  

 

Έλα θηίξην ζηελ πεξηνρή Ώ.Δ9, ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο Πφιεο, είλαη θηηζκέλν απφ θαιέο 

πειεθεηέο πέηξεο. Μέζα ζε απηφ, ζε ζηξψκα ζηάρηεο, βξέζεθαλ πήιηλα εηδψιηα θαη αγαικάηηα, 

θαη ηκήκαηα απφ κεγάινπ κεγέζνπο αγάικαηα απφ πειφ (Serwint 1991, 213-7). Μάιηζηα ζε απηφ 

ην ηεξφ αλαθαιχθζεθαλ ηκήκαηα απφ έλα θνινζζηαίν πήιηλν άγαικα κηαο αλδξηθήο κνξθήο κε 

shenti. Σν άγαικα, πνπ έθηαλε ηα 3κ., είλαη ην κεγαιχηεξν πήιηλν άγαικα πνπ βξέζεθε κέρξη 

ζήκεξα ζην λεζί (Serwint 2000). Καζψο δελ βξέζεθε ηίπνηε λεφηεξν ηνπ ηέινπο ηνπ 4
νπ

 αηψλα, 
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εξκελεχζεθε σο ηεξφ πνπ θαηαζηξάθεθε απφ ηνλ Πηνιεκαίν Ώ΄ (Childs 1988, 124-6). Φαίλεηαη 

φηη θηίζηεθε πάλσ απφ άιιν κεγάιν πξσηκφηεξν θηίξην (Childs 1999, 227-8). ηα βφξεηα ηνπ 

ηεξνχ εληνπίζηεθε έλαο πιαηχο ηνίρνο, ίζσο ηείρνο πφιεο (Childs 1988, 127· 1999, 227). ηα 

λνηηνδπηηθά (E.G0) θάησ απφ έλα κεγάιν θηίξην ηεο Ρσκατθήο πεξηφδνπ, βξέζεθαλ πειεθεηνί 

ιίζνη απφ έλα πξσηκφηεξν θηίξην, έλαο απφ ηνπο νπνίνπο θέξεη ην ζπιιαβηθφ ζεκείν pa (Childs 

1999, 232-3). 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθέο αλαθαιχςεηο ζην νξνπέδην πνπ νλνκάδεηαη Πεξηζηεξηέο, ζηα 

βνξεηναλαηνιηθά φξηα ηεο Πφιεο Υξπζνρνχο θνληά ζηε ζάιαζζα, δείρλνπλ φηη ζε εθείλν ην 

ζεκείν βξίζθεηαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ν αζηηθφο νηθηζκφο ηνπ Μαξίνπ (Δηθ. 64). Δ πξψηε 

αλαθάιπςε είλαη έλα ηεξφ πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ πεξίβνιν θαη έλα κηθξφ νηθνδφκεκα κε 

βσκφ. Οη αξραηφηεξεο ελδείμεηο ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 8
ν
 αηψλα, ελψ ε πξψηε αξρηηεθηνληθή θάζε 

αλήθεη ζηνλ χζηεξν 7
ν
 ή ζηνλ πξψηκν 6

ν
 αηψλα. Πήιηλα εηδψιηα, ιίζηλεο βάζεηο γηα αλαζήκαηα 

(ίζσο αγάικαηα), θνζκήκαηα, έλαο νβειφο θαη άιια αληηθείκελα βξέζεθαλ ζηε ζηνά κπξνζηά 

απφ ην νηθνδφκεκα. ηα δχν θεληξηθά ηνπ δσκάηηα ζηεγάδνληαλ ηα «αθξηβά» αλαζήκαηα, δειαδή 

ηα ράιθηλα αγγεία θαη αγαικάηηα (Smith 1997, 85-6). ε βφζξν αλαθαιχθζεθαλ πήιηλα εηδψιηα 

ηεο ΚΏ πεξηφδνπ (Smith 1997, 88 θ.ε.). Τπάξρνπλ επίζεο θαηάινηπα απφ εξγαζηεξηαθή 

παξαγσγή, θεξακεηθή θαη κεηαιινηερλία θαη ζπαζκέλα απνζεθεπηηθά αγγεία, νξηζκέλα απφ ηα 

νπνία έθεξαλ ζεκεία ηνπ θεξακέσο, πνπ κνηάδνπλ κε ζεκεία ηνπ θππξηαθνχ ζπιιαβαξίνπ (Smith 

1997, 90-91· 2002, 26-27). Σα ίρλε βίαηνπ ηέινπο ζην αξρατθφ ηεξφ, νθείινληαη, ζχκθσλα κε ηε 

Smith, ζε θαηαζηξνθή πνπ πξνθιήζεθε απφ ηνπο Πέξζεο (Smith 1997). ηνλ πξψηκν 5
ν
 αηψλα 

θηίζηεθε πάλσ απφ ην αξρατθφ νηθνδφκεκα έλα κεγάιν δσκάηην, ην νπνίν δελ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα πνιχ (Childs 1999, 227). 

 

Γεσθπζηθέο έξεπλεο ην 2000 έδεημαλ φηη ην ηεξφ δελ ήηαλ ην κνλαδηθφ θηίζκα ζηηο Πεξηζηεξηέο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ, κηθξά θηίξηα, πηζαλφλ νηθίεο, θάιππηαλ νιφθιεξν ην 

νξνπέδην καδί κε έλα ζχζηεκα δξφκσλ, δχν απφ ηνπο νπνίνπο δηαζρίδνπλ ηελ πεξηνρή λφηηα ηνπ 

ηεξνχ θαη θαηαιήγνπλ ζε έλα κλεκεηαθφ θηίξην, πνπ πηζαλφλ λα ηαπηίδεηαη κε «αλάθηνξν» (Childs 

2003, 103). Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ θαηεζηξακκέλν θαη ιεειαηεκέλν νηθνδφκεκα, πνπ 

αλαζθάπηεηαη απφ ην 1999. ΐξίζθεηαη 180κ. λνηηναλαηνιηθά ηνπ ηεξνχ, ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν 

ηνπ νξνπεδίνπ. Aπνηειείηαη απφ ζπκπιέγκαηα δσκαηίσλ θαη απιή, φια κε ζπκπαγή δάπεδα. 

Τπνινγίδεηαη φηη ην θηίξην ζα ζπλέρηδε ζε έθηαζε πξνο ηα βφξεηα θαη φηη κεγάιν κέξνο ηνπ 

βξίζθεηαη θάησ απφ ην ρψξν ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ ηεο Πφιεο Υξπζνρνχο. ε νξηζκέλα 

ζεκεία γίλεηαη ρξήζε κεγάισλ πειεθεηψλ ιίζσλ. Οη εζσηεξηθνί ηνίρνη θαίλεηαη φηη θαιχπηνληαλ 
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κε αζβεζηνθνλίακα (Papalexandrou 2006· 2008). Σα επξήκαηα είλαη κφλν φζηξαθα θεξακεηθήο 

ηεο ΚΏΕΕ πεξηφδνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεγάισλ απνζεθεπηηθψλ αγγείσλ) αιιά θαη έλαο 

κεγάινο αξηζκφο νζηξάθσλ απφ θαιή θεξακεηθή εηζεγκέλε απφ ην Ώηγαίν, ηνπ ηέινπο ηνπ 6
νπ

 

αηψλα (Papalexandrou 2006, 233· 2008, 253-4). Βίλαη ζεκαληηθφ φηη ζε θηίξην κε νηθηζηηθφ 

ραξαθηήξα ζπλαληάηαη ηφζε πνιιή εηζεγκέλε θεξακεηθή, θάηη πνπ γηα πξψηε θνξά επηβεβαηψλεη 

ηελ εηθφλα απφ ηνπο ηάθνπο ζηελ Πφιε Υξπζνρνχο (Papalexandrou 2008, 255). 

 

Μνλαδηθφ εχξεκα απνηειεί έλαο θπζεηήξαο κηαο εγθαηάζηαζεο γηα επεμεξγαζία ραιθνχ, πνπ 

βξέζεθε θαηά ρώξαλ, καδί κε ζθσξίεο (Papalexandrou 2006, 232-3). χκθσλα κε ηνλ αλαζθαθέα, 

απφ άπνςε νξγάλσζεο ησλ ρψξσλ, θαηαζθεπήο θαη κεγέζνπο ζπγθξίλεηαη κε άιια παξφκνηα 

νηθνδνκήκαηα πνπ εξκελεχζεθαλ σο αλάθηνξα, φπσο ζην ΐνπλί, ηελ Ώκαζνχληα θαη ην Εδάιην 

(Papalexandrou 2006, 223).  

 

Δ ζέζε ηνπ ζην νξνπέδην, ψζηε λα δεζπφδεη ηνπ δξφκνπ πνπ νδεγεί - ζήκεξα θαη ίζσο θαη ζηελ 

αξραηφηεηα - αλαηνιηθά, πξνο ηα κεηαιιεία ηνπ ραιθνχ ζηε Λίκλε, δείρλεη φηη πξφθεηηαη γηα έλα 

θηίξην κε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηεηαθή νξγάλσζε ηεο πφιεο θαη ηνπ 

βαζηιείνπ (Papalexandrou 2006, 235). πσο έδεημε ε έξεπλα πεδίνπ ζηελ πεξηνρή, απφ ην ηέινο 

ηνπ 8
νπ

 αηψλα μεθηλά ε εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ ραιθνχ ζηελ πεξηνρή Λίκλε θαη Κηλνύζα· 

δελ κπνξεί λα είλαη ηπραίν φηη ε κνλαδηθή γλσζηή βαζηιηθή επηγξαθή απφ ην Μάξην βξέζεθε 

ζηελ πεξηνρή Λίκλε. Σν θηίξην έρεη κηα αξρηηεθηνληθή θάζε, πνπ αλήθεη ζηνλ 6
ν
 αηψλα. Μεηά 

εγθαηαιείπεηαη γηα άγλσζηε αηηία.   

 

Οη αλαζθαθέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Princeton έδεημαλ φηη ν νξγαλσκέλνο ζε εληαίν πνιενδνκηθφ 

ζχζηεκα νηθηζκφο ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ 6
ν
 αηψλα (Childs 2003, 104). Αελ βξέζεθαλ ίρλε 

ιηκαληνχ ζηελ αθηή βφξεηα ηεο Πφιεο, σζηφζν ν Childs ππνζέηεη φηη πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην 

Λαηζί (2003, 105. ΐι. φκσο Θενδνχινπ 2006, 112). 

 

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ακεξηθαληθή απνζηνιή είρε παιαηφηεξα εληνπίζεη έλα θηηζηφ κε 

κεγάινπο πειεθεηνχο ιίζνπο ηάθν ηεο ΚΏ πεξηφδνπ. πσο αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά, ε αζηαζήο 

θαηάζηαζε ηνπ ηάθνπ δελ επέηξεςε ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ κλεκείνπ (Childs 1997, 46). 
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Οη πξσηνγελείο πεγέο 

 

ηελ πεξηνρή ηεο Πφιεο Υξπζνρνχο βξέζεθαλ 24 λνκίζκαηα ζηνπο ηχπνπο πνπ ν Kagan απέδσζε 

ζην Κνχξην, δειαδή κε θεθάιη ιηνληαξηνχ ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη ζηνλ νπηζζφηππν κε έγθνηιν 

ηεηξάγσλν ή ankh ή γνξγφλεην ή ζεπία (Kagan 1999). Καζψο απνηεινχλ ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα ζην ζχλνιν ησλ λνκηζκάησλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πφιεο (24/30) θαη 

κάιηζηα ζε κηθξέο ππνδηαηξέζεηο, πνπ ζπλήζσο θηλνχληαη ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία εθδίδνληαη, ε 

Destrooper-Georgiades ππνζηήξημε φηη απνηεινχλ ηηο πξσηκφηεξεο θνπέο ηνπ βαζηιείνπ ηνπ 

Μαξίνπ (Destrooper-Georgiades 2001, 179). 

 

Σα πξψηα λνκίζκαηα πνπ απνδίδνληαη κε βεβαηφηεηα ζην Μάξηνλ ρξνλνινγνχληαη κφιηο πξηλ απφ 

ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα. Πξφθεηηαη γηα κηα νκάδα αξγπξψλ λνκηζκάησλ κε ιηνληάξη μαπισκέλν θαη 

δηπιφ πέιεθπ ζηνλ εκπξνζζφηππν θαη παξάζηαζε ηνπ Φξίμνπ κε θξηάξη θαη δηπιφ πέιεθπ ζηνλ 

νπηζζφηππν. Φέξνπλ ηελ ειιεληθή ζπιιαβηθή επηγξαθή Σαζκάνο Γνμάλδξσ, θαη ηα θνηληθηθά 

ζεκεία ml (Masson 1983, αξ. 168· Masson θαη Sznycer 1972, 80· Gjerstad 1946β· Destrooper-

Georgiades 1995). Δ θνηληθηθή επηγξαθή δηαβάδεηαη σο ζπληνκνγξαθία είηε ηεο ιέμεο mlk, 

δειαδή βαζηιεχο είηε ηνπ νλφκαηνο ηεο πφιεο (Μάιηνλ) ή αθφκα ελφο νλφκαηνο (Destrooper-

Georgiades 2001, 174). Πξφζθαηα αλαγλσξίζηεθαλ λέεο ππνδηαηξέζεηο ηνπ αξγπξνχ ζίγινπ, ζηηο 

νπνίεο ην εζληθφ Μαξηεύο αλαγξάθεηαη ζην ζπιιαβάξην (Destrooper θαη Symeonides 1998, 117). 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο ειάρηζηεο θαη πην πξψηκεο αλαθνξέο ζην 

λνκηζκαηνθνπείν απφ ην νπνίν πξνήιζε έλα θππξηαθφ λφκηζκα. 

 

Οη επφκελεο θνπέο, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 5
νπ

 αηψλα, θέξνπλ εληειψο 

δηαθνξεηηθέο παξαζηάζεηο. ηνλ εκπξνζζφηππν απεηθνλίδεηαη θεθάιη Ώπφιισλα κε ζηεθάλη ελψ 

ζηνλ νπηζζφηππν απεηθνλίδεηαη ε Βπξψπε ζηνλ ηαχξν. Φέξνπλ ζε ζπιιαβηθή γξαθή ηα νλφκαηα 

ηνπ βαζηιηά ηαζίνηθνπ θαη αξγφηεξα ηνπ βαζηιηά Σηκνράξε, ελψ νξηζκέλα έρνπλ θαη θνηληθηθνχο 

ραξαθηήξεο (Gjerstad 1946β· Hill 1904, lix). Οξηζκέλα θέξνπλ θαη ην εζληθφ Μαξηεύο (Hill 1904, 

lvii· Gjerstad 1946β). 150 λνκίζκαηα ηνπ ηαζίνηθνπ θαη ηνπ Σηκνράξε απνηεινχλ ην 60% ηνπ 

ζεζαπξνχ ησλ λνκηζκάησλ πνπ βξέζεθε ζην αλάθηνξν ζην ΐνπλί. Βίλαη ηα λεφηεξα λνκίζκαηα 

ηνπ ζεζαπξνχ (Schwabacher 1946, 30· Destrooper-Georgiades 1985, 98). 

 

χκθσλα κε ηνλ Hermary (2006, 122), ε απφηνκε αιιαγή απφ άπνςε εηθνλνγξαθίαο, απφ ηα 

λνκίζκαηα ηνπ αζκά ζηα λνκίζκαηα ηνπ ηαζίνηθνπ θαη ηνπ Σηκνράξε, δείρλεη φηη ζπλέβεζαλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην βαζίιεην κεηαμχ ηνπ δεχηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ ηεηάξηνπ ηνπ 5
νπ

 αηψλα.  
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χκθσλα κε ην Θνπθπδίδε (1.94.1-2) θαη ην Αηφδσξν (11.44.1-3), ν παξηηάηεο Παπζαλίαο, πνπ 

είρε ηεζεί επηθεθαιήο ησλ Βιιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ ζηηο Πιαηαηέο, απεζηάιε ζην 477 π.Υ. 

ζηελ Κχπξν γηα λα ειεπζεξψζεη «ηῶλ πφιεσλ ηάο ἔηη θξνπξάο ἐρνχζαο Πεξζηθάο» (Αηφδσξνο, 

11.44.2). Μηα δεθαεηία αξγφηεξα, ην 468, κηα λέα πξνζπάζεηα κε αζελατθή πξσηνβνπιία θαη 

επηθεθαιήο ηνλ Κίκσλα μεθίλεζε, κε ζηφρν λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηνπο Πέξζεο νη πφιεηο ζηα 

παξάιηα ηεο Μηθξάο Ώζίαο (Αηφδσξνο, 11.61.1-7). ηελ εθζηξαηεία ηνπ απηή, ν Κίκσλαο 

παξνπζηάδεηαη λα θαηέπιεπζε θαη ζηελ Κχπξν, φπνπ ζπγθξνχζηεθε κε θππξηαθά πινία. Μάιηζηα, 

πέηπρε δπν ιακπξέο λίθεο, ζε μεξά θαη ζάιαζζα (Αηφδσξνο, 11.61.7). ε απηέο ηηο πεξηγξαθέο γηα 

ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαλέλα φλνκα θππξηαθήο πφιεο ή βαζηιηά δελ αλαθέξεηαη. ε κηα λέα 

αζελατθή επηρείξεζε κε επηθεθαιήο θαη πάιη ηνλ Κίκσλα ην 449 π.Υ., ν Αηφδσξνο αλαθέξεη φηη 

«Κίηηνλ κέλ θαί Μάξηνλ ἐμεπνιηφξθεζε» (12.3.3). 

 

χκθσλα κε ηνλ Gjerstad, ηα λνκίζκαηα ηνπ αζκά ρξνλνινγνχληαη πεξίπνπ ην 470-460 π.Υ. 

πλεπψο, ππνζηεξίδεη, ν Αφμαλδξνο θαη ν αζκάο ήηαλ κέιε ηεο δπλαζηείαο πνπ βαζίιεπζε ζην 

Μάξην κεηά ηελ «θππξηαθή επαλάζηαζε» θαη κέρξη ην 449, φηαλ εθζξνλίζηεθαλ απφ ηνλ Κίκσλα. 

Οη βαζηιείο απηήο ηεο δπλαζηείαο πξέπεη λα ήζαλ Φνίληθεο, φπσο δείρλεη ην φλνκα ηνπ αζκά θαη 

Αφμαλδξνο πξέπεη λα ήηαλ ην ειιεληθφ φλνκα ελφο Φνίληθα. Ώπηνί είλαη, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ 

Gjerstad, νη βαζηιείο πνπ έθηηζαλ ην αλάθηνξν ζην ΐνπλί, γηα λα επηβιέπνπλ ηε δπλαζηεία ησλ 

φισλ. 

 

Οη βαζηιείο ηνπ 4
νπ

 αηώλα 

 

Οη λνκηζκαηηθέο θνπέο ηνπ Μαξίνπ κεηά ηα λνκίζκαηα ηνπ Σηκνράξε δελ είλαη θαιά γλσζηέο. 

Ώπφ ηηο θηινινγηθέο πεγέο γλσξίδνπκε φηη ν βαζηιηάο ηνπ Μαξίνπ ηελ πεξίνδν ηεο θαηάιπζεο 

ησλ βαζηιείσλ απφ ηνλ Πηνιεκαίν Ώ΄ νλνκαδφηαλ ηαζίνηθνο. Ννκίζκαηα πνπ θέξνπλ ην φλνκα 

απηφ (ή ζπληνκνγξαθίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ) απνδίδνληαη ζε απηφ ην δεχηεξν γλσζηφ 

ηαζίνηθν ηνπ Μαξίνπ, αλ θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα βαζηιείο 

κε απηφ ην φλνκα ζηνλ 4
ν
 αηψλα. Ο Hill (1904, lx) απέδσζε έμη νκάδεο ρξπζψλ λνκηζκάησλ ζην 

ηαζίνηθν ΐ´. Σα λνκίζκαηα απηά έρνπλ ζηνλ εκπξνζζφηππν θεθάιη Ώζελάο ή Αία θαη ζηνλ 

νπηζζφηππν ηαχξν ή αεηφ ή θεθάιη Ώθξνδίηεο. Οξηζκέλα θέξνπλ ηελ επηγξαθή ΐα α ζην 

ζπιιαβάξην θαη ηα γξάκκαηα ΜΏ ή ΜΏΡ ζην ειιεληθφ αιθάβεην. χκθσλα κε ηελ Destrooper-

Georgiades (2001β, 176), ρσξίο ακθηβνιία πξέπεη λα απνδνζνχλ ζην ηαζίνηθν ΐ΄ ηνπ Μαξίνπ ηα 

ρξπζά ζε κηθξέο ππνδηαηξέζεηο, ελψ ε ίδηα εμέθξαζε ακθηβνιίεο γηα ηελ απφδνζε απηψλ κε 

Ώζελά θαη ηαχξν ζε κεγάιεο ππνδηαηξέζεηο. Πξφζθαηα ε Μάξθνπ απνδέζκεπζε απφ ην Μάξην ηε 
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ζεηξά ησλ ρξπζψλ κε Ώζελά θαη ηαχξν ή αεηφ ζηνλ νπηζζφηππν, ηα νπνία πξφηεηλε φηη αλήθνπλ 

ζηνπο φινπο (Markou 2006β). ην βαζηιηά ηαζίνηθν ΐ´ απνδίδνληαη επίζεο επηά νκάδεο 

αξγπξψλ λνκηζκάησλ (Hill 1904, lx-lxi). Σα λνκίζκαηα απηά έρνπλ ζηνλ εκπξνζζφηππν θεθάιη 

Αία ή Ώθξνδίηεο ή Ώπφιισλα θαη ζηνλ νπηζζφηππν θεθάιη Ώθξνδίηεο ή Αία ή ankh. Φέξνπλ θαη 

απηά ην φλνκα θαη ηνλ ηίηιν ζην ζπιιαβάξην θαη ην εζληθφ ζην ειιεληθφ αιθάβεην. Σέινο, δχν 

νκάδεο ράιθηλσλ λνκηζκάησλ κε ηελ αιθαβεηηθή επηγξαθή ΜΏΡΕΒΤ απνδίδνληαη ζην 

ηαζίνηθν ΐ΄ (Hill 1904, lxi-lxii).  

 

χκθσλα κε ηελ Destrooper-Georgiades, ηα λνκίζκαηα απηά πξέπεη λα αλήθνπλ ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαο βαζηιείο ηνπ 4
νπ

 αηψλα, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν έθεξαλ ην φλνκα 

ηαζίνηθνο (Destrooper θαη Symeonides 1998, 118-9· Destrooper-Georgiades 2001, 176). Ώπηφ 

είλαη πνιχ πηζαλφ, θαζψο λνκίζκαηα απφ απηέο ηηο ζεηξέο βξέζεθαλ ζην ζεζαπξφ ηνπ ΐνπληνχ, 

πνπ γεληθψο πεξηέρεη λνκίζκαηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 4
νπ

 αηψλα (J. θαη V. Karagerorghis). 

Βπνκέλσο, είλαη πηζαλφλ νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο θνπέο λα αλήθνπλ ζε θάπνην ηαζίνηθν πνπ 

βαζίιεπζε ζην πξψην κηζφ ηνπ 4
νπ

 αηψλα θαη άιιεο λα αλήθνπλ ζε άιιν ζπλσλφκαηφ ηνπ βαζηιηά 

ηνπ ηέινπο ηνπ 4
νπ

 αηψλα.  

 

Πξφζθαηα, αλαγλσξίζηεθε ζε λέα επξήκαηα ε επηγξαθή Βα Τη ΜΏΡΕΒΤ. Πξφθεηηαη πηζαλφλ γηα 

έλα βαζηιηά ηνπ Μαξίνπ πνπ θέξεη, φπσο θαη ν πξνθάηνρφο ηνπ ηνπ 5
νπ

 αηψλα, ην φλνκα 

Σηκνράξεο (Destrooper-Georgiades 2001). Μηα κηθξή ζεηξά αξγπξψλ λνκηζκάησλ κε παξάζηαζε 

έλζξνλνπ Αία θαη Ώθξνδίηεο-Νέκεζεο θαη κε ην φλνκα Σηκνράξεο απνδφζεθε ζηελ Πάθν ιφγσ 

ζπιιαβαξίνπ (Masson 1992β). ήκεξα απηή ε ηαχηηζε ακθηζβεηείηαη θαη εθθξάδεηαη ε 

πηζαλφηεηα λα αλήθνπλ ζην Μάξην (Destrooper-Georgiades 2007α, 14).  

 

Δ κνλαδηθή βαζηιηθή επηγξαθή απφ ην Μάξην βξέζεθε ζηελ πεξηνρή Λίκλε, θνληά ζηα κεηαιιεία 

ραιθνχ (Masson 1983, 184). Σν φλνκα Σηκνράξεο είλαη φλνκα πνπ ζπλαληάηαη ζην νλνκαηνιφγην 

ηεο (ή ησλ) δπλαζηείαο πνπ βαζίιεπζε ζην Μάξην. Δ επηγξαθή ρξνλνινγείηαη απφ ην Masson κε 

βάζε παιαηνγξαθηθά θξηηήξηα ζηνλ 4
ν
 αηψλα. Σελ επηγξαθή είδε ην 1914 ν Γεξκαλφο 

επηγξαθνιφγνο E. Sittig ζε ζπίηη ζηε Λίκλε θαη έθαλε κηα ιαθσληθή αλαθνξά ζε άξζξν ηνπ ζην 

πεξηνδηθφ Historia (1960, 244). χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ, επξφθεηην γηα δχν ιίζηλα βάζξα, 

ζρεηηθά κηθξψλ δηαζηάζεσλ. Τπέζεζε φηη ζα ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ζην δξφκν πνπ νδεγεί απφ ηε 

Λίκλε ζηελ Πφιε Υξπζνρνχο, καδί κε έλα ιίζηλν ιένληα πνπ είρε δεη ζε άιιν ζεκείν ζην ρσξηφ 

Λίκλε (Masson 1983, 185, ζεκ. 2). Ο Masson ππέζεζε φηη ιφγσ ηεο θφξκνπιαο πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη θαη ιφγσ ηνπ ιένληνο, πξέπεη λα πξφθεηηαη γηα επηηχκβηα επηγξαθή (Masson 

1983, 185-6). 

 

Σν λνκηζκαηνθνπείν ηνπ Μαξίνπ θφβεη αξγπξά λνκίζκαηα ηνπ Ώιέμαλδξνπ (Destrooper-

Georgiades 2001, 179). Ώξηζκφο ραιθψλ λνκηζκάησλ ηνπ Ώιεμάλδξνπ, πνπ βξέζεθαλ ζηελ Πφιε 

Υξπζνρνχο θαη θέξνπλ θάησ απφ ην ξφπαιν έλαλ θεξαπλφ, θαίλεηαη φηη θφπεθαλ απφ ην 

λνκηζκαηνθνπείν ηνπ Μαξίνπ (Destrooper θαη Symeonides 1998, 120).  

 

Σν ηέινο ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Μαξίνπ ζπλέβε κε ηνλ πην ηξαγηθφ ηξφπν. Καζψο ν Πηνιεκαίνο 

ππνπηεχζεθε φηη ν βαζηιηάο ηνπ Μαξίνπ ηαζίνηθνο είρε ζπκκαρήζεη κε ηνλ Ώληίγνλν, ηνλ 

ζπλέιαβε θαί ηήλ κελ πόιηλ θαηέζθαςε, ηνύο δ νἰθνῦληαο κεηήγαγελ εἰο Πάθνλ (Αηφδ. 19.79.4-5). Δ 

πφιε ζα μαλαθηηζηεί κφιηο ζηα ρξφληα ηνπ Πηνιεκαίνπ Φηιάδειθνπ, φκσο ζα θέξεη ην φλνκα ηεο 

Ώξζηλφεο. Σν λέν φλνκα «έζβεζε» ηε κλήκε ηνπ Μαξίνπ ζηελ πεξηνρή. 

 

10. Σαμαζζός 

 

Δ Σακαζζφο είλαη ε έβδνκε πφιε ζην πξίζκα ηνπ Βζζαξραδφλα. Ο βαζηιηάο ηεο Tamesu θέξεη ην 

φλνκα Atmesu, πνπ κεηαθξάδεηαη σο Άδκεηνο (Hill 1940, 107· Lipinski 1991, 61). Σν φλνκα ηεο 

ζέζεο δηαηεξήζεθε απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, νπφηε γλσξίδνπκε φηη βξίζθεηαη ζην 

ζεκεξηλφ ρσξηφ Πνιηηηθφ, ζηε δπηηθή φρζε ηνπ Πεδηαίνπ (Masson 1964, 199).  

 

ηε ζέζε Λακπεξηήο, ζηα λφηηα ηνπ ρσξηνχ Πνιηηηθφ βξίζθεηαη έλα λεθξνηαθείν ηεο Βπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ, πνπ αλαζθάθεθε απφ ηνλ Ohnefalsh-Richter ην 1889 θαη ην 1894 (Masson 1964, 202-3) 

θαη απφ ην Σκήκα Ώξραηνηήησλ (Υξήζηνπ 1996, 153). Σάθνη ηεο ΚΓ πεξηφδνπ αλαζθάθεθαλ απφ 

ην Σκήκα Ώξραηνηήησλ ζηε ζέζε Λίκλεο, ζηα βφξεηα ηνπ Πνιηηηθνχ (Υξήζηνπ 1996, 153). Σν 

γεγνλφο φηη νχηε νη ηάθνη ζην Λακπεξηή νχηε νη ηάθνη ζηηο Λίκλεο δελ δεκνζηεχζεθαλ πνηέ (ην 

έξγν πνπ είρε πξναλαγγείιεη ν Ohnefalsch-Richter, κε ηίηιν Tamassos und Idalion δελ εθδφζεθε 

πνηέ, βι. Buchholz 1973, 338-40) δελ επηηξέπεη λα εμεηάζνπκε ηε ζεκαζία ηεο ζέζεο ζηνλ 

νξίδνληα ηεο ΤΚΥ θαη ηεο ΚΓ πεξηφδνπ. Χζηφζν, ηα θαηάινηπα ζηελ πεξηνρή ηνπ Πνιηηηθνχ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ΚΏ θαη ζηελ ΚΚ πεξίνδν, δείρλνπλ ηε ζεκαζία ηεο Σακαζζνχ ζηελ πεξίνδν ησλ 

θππξηαθψλ βαζηιείσλ. 

 

Οη ζέζεηο Αιαθάηη, Πακπνπιάξη θαη ε πεξηνρή θνληά ζην κνλαζηήξη ηνπ Ώγίνπ Μλάζσλα ππήξμαλ 

λεθξνηαθεία ζηελ πξψηε ρηιηεηία π.Υ. (Buchholz θαη Untiedt 1996, 41-3· Hadjisavvas 1978). Σν 
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1889 ν Ohnefalsch-Richter αλέζθαςε έλα λεθξνηαθείν ηεο ΚΏ πεξηφδνπ ζηε ζέζε Φσκαηζνύδηα 

(Δηθ. 65). Ώλάκεζα ζηνπο 24 ηάθνπο βξίζθνληαλ ηξεηο θηηζηνί ηάθνη (Σάθνη 5, 11 θαη 12) θαη έλαο 

ιαμεπηφο ζαιακνεηδήο (Σάθνο 4) κε καθξχ δξφκν θαη πινχζηα θηεξίζκαηα (Buchholz θαη Untiedt 

1996, 56). Ο Ohnefalsch-Richter αλαγλψξηζε ηνπο ηάθνπο απηνχο σο ηνπο ηάθνπο ησλ βαζηιέσλ 

ηεο Σακαζζνχ. Πξαγκαηηθά, ε αλάγιπθε δηαθφζκεζε ζηα θηηζηά ζεκεία ησλ ηάθσλ παξακέλεη 

κνλαδηθφ θαηλφκελν ζηελ ηαθηθή αξρηηεθηνληθή ηεο Κχπξνπ (Matthäus 2007, 212). Σν 1997 

βξέζεθαλ έμη κνλαδηθά αζβεζηνιηζηθά αγάικαηα κεηαμχ ησλ ηάθσλ 5 θαη 12. Πξφθεηηαη γηα έλα 

δεχγνο ζθηγγψλ, πνπ θέξνπλ ζην θεθάιη ην αηγππηηαθφ θάιπκκα nemes θαη ην δηπιφ ζηέκκα 

pschent θαη δχν δεχγε ιεφλησλ (Solomidou-Ieronymidou 2001). Ίζσο λα ήηαλ ηνπνζεηεκέλα 

πάλσ απφ ηνπο ηάθνπο (ζε ηχκβν;) σο ζήκαηα ή αθφκα λα πιαηζίσλαλ ην δξφκν απφ ηνλ νπνίν 

πεξλνχζε ε λεθξηθή πνκπή, σο θχιαθεο ηνπ λεθξνχ βαζηιηά (Matthäus 2007, 219). Σα αγάικαηα 

απηά απνηεινχλ επηπξφζζεηεο καξηπξίεο ηνπ εθπιεθηηθνχ πινχηνπ ησλ θηηζηψλ ηάθσλ ηεο 

Σακαζζνχ, κέζα ζηνπο νπνίνπο βξέζεθαλ ζαξθνθάγνη, φπια, ζχλεξγα ζπκπνζίσλ θαη ηαθέο 

αιφγσλ (Matthäus 2007). Μάιηζηα, απφ ην δξφκν ηνπ αξραηφηεξνπ ιαμεπηνχ Σάθνπ 4 πξνήιζε 

έλα αξγπξφ επηρξπζσκέλν θχπειιν κε εηθνληζηηθέο παξαζηάζεηο, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηηο αξρέο 

ηνπ 7
νπ

 αηψλα (Markoe 1985, αξ. θαη. Cy15).  

 

Σν Γεξκαληθφ Ώξραηνινγηθφ Ελζηηηνχην, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ H.-G. Buchholz, αλέζθαςε ζηελ 

Σακαζζφ απφ ην 1970 κέρξη ην 1986. ηα λφηηα ηνπ λεθξνηαθείνπ ησλ θηηζηψλ ηάθσλ βξέζεθαλ 

ηκήκαηα ηνπ νηθηζκνχ. Βθεί αλαθαιχθζεθε έλα θηίξην ηεο ΚΏΕΕ πεξηφδνπ, πνπ ηαπηίζηεθε κε ηεξφ 

ηεο Ώθξνδίηεο-Ώζηάξηεο. Κάησ απφ ην αξρατθφ ηεξφ βξέζεθαλ ζηξψκαηα πνπ καξηπξνχλ 

αξραηφηεξε ρξήζε ηνπ ρψξνπ. Ο βσκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ηεξφ ηεο Ώθξνδίηεο-Ώζηάξηεο, 

ρξνλνινγείηαη ζηνλ 6
ν
 αηψλα. Ώλαζήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ γχξσ απφ απηφλ, θαηαδεηθλχνπλ φηη 

ε ιαηξεία ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ηα θιαζηθά ρξφληα. Έλα κλεκεηαθφηεξεο κνξθήο ηεξφ, πνπ 

θηίζηεθε ζηα ρξφληα ηνπ Πηνιεκαίνπ Ώ΄, απάιεηςε ζε πνιιά ζεκεία ηα ίρλε ησλ πξνεγνχκελσλ 

θηηξίσλ (Buchholz θαη Untiedt 1996, 25-31). Απηηθφηεξα αλαθαιχθζεθε έλαο αθφκε βσκφο, πνπ 

ζχκθσλα κε επηγξαθή πνπ βξέζεθε ζηελ ίδηα πεξηνρή ην 19
ν
 αηψλα, ήηαλ αθηεξσκέλνο ζηε 

ιαηξεία ηεο «Μεηέξαο ησλ Θεψλ». Βηδψιηα πνπ βξέζεθαλ ζην ρψξν, παξηζηάλνπλ ηελ Κπβέιε. 

ηα ειιεληζηηθά ρξφληα ν βσκφο απηφο θαίλεηαη φηη θαηαζηξέθεηαη θαη θαιχπηεηαη απφ ζχζηεκα 

αγσγψλ (Buchholz θαη Untiedt 1996, 31-2). ηελ πεξηνρή ησλ ηεξψλ απνθαιχθζεθαλ ελ κέξεη 

άιια θηίξηα δεκφζηνπ ραξαθηήξα, ηκήκα ηνπ ηείρνπο ησλ αξρατθψλ θαη θιαζηθψλ ρξφλσλ θαη 

εξγαζηήξηα επεμεξγαζίαο ηνπ ραιθνχ (Buchholz 1985, 240-43). 
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Θξαχζκαηα απφ δχν αζσξηθά θηνλφθξαλα, ηα νπνία θαηά ηα θαηλφκελα ζρεηίδνληαη πάληα κε 

θεληξηθά ηεξά θαη κε ηα δηνηθεηηθά θέληξα ησλ πφιεσλ-βαζηιείσλ, δείρλνπλ φηη ηα θηίξηα ηεο 

πεξηνρήο απηήο ζα ήηαλ κλεκεηαθά. Θξαχζκα απφ έλα αθφκα αζσξηθφ θηνλφθξαλν βξέζεθε ζηελ 

πεξηνρή ησλ θηηζηψλ ηάθσλ (Buchholz 1993). 

 

Ο Ohnefalsch-Richter αλέζθαςε δχν ηεξά ηνπ Ώπφιισλα «εθηφο ησλ ηεηρψλ». Σν έλα απφ ηα δχν 

ηεξά βξηζθφηαλ ζηε δπηηθή φρζε ηνπ Πεδηαίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζηξάθεθε. Ώπφ ην ηεξφ απηφ 

πξνήιζε ην 1836 έλα ράιθηλν άγαικα ηνπ Ώπφιισλα. Ώπφ ην άγαικα απηφ, έλα έξγν εηζεγκέλν 

απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ζψδεηαη ζήκεξα κφλν ην θεθάιη, ζην ΐξεηαληθφ Μνπζείν (Κεθάιη 

Chatsworth) (Buchholz θαη Untiedt 1996, 46-7· Gjerstad 1948, 337). Σν δεχηεξν ηεξφ ηνπ 

Ώπφιισλα πνπ αλέζθαςε ν Ohnefalsch-Richter, βξίζθεηαη ζηε Φξάγγηζζα, ζηελ αλαηνιηθή φρζε 

ηνπ ρείκαξξνπ Αξγάθη ηεο Αζπξνγήο, πεξίπνπ 4ρικ ζηα αλαηνιηθά ηνπ Πνιηηηθνχ (βι. Buchholz 

1991· Buchholz θαη Untiedt 1996, 48). Βθεί βξέζεθαλ, ζχκθσλα κε ηνλ Ohnefalsch-Richter, 

πνιιά πήιηλα αγάικαηα, πνπ ζηέθνληαλ αθφκα ζηηο βάζεηο ηνπο (Buchholz 1991, 4). Ώπφ ηα 

πεξίπνπ 400 αληηθείκελα πνπ βξέζεθαλ ζηε Φξάγγηζζα, ηα πεξηζζφηεξα παξακέλνπλ άγλσζηα, 

θαζψο δελ δεκνζηεχηεθαλ πνηέ (Fourrier 2007, 46). Ώπφ ηα πήιηλα αγάικαηα, νξηζκέλα είλαη 

θνινζζηαίνπ κεγέζνπο· κάιηζηα ν ιεγφκελνο «θνινζζφο ηεο Σακαζζνχ», πνπ έθεξε αηγππηηαθφ 

shenti κε αλάγιπθν θηεξσηφ ειηαθφ δίζθν, έθηαλε ηα 2,60κ. (Karageorghis 1993β, 28). 

 

Ώπφ ην ηεξφ απηφ πξνέξρνληαη δχν δηγισζζηθέο επηγξαθέο, φπνπ ην ίδην πεξίπνπ θείκελν 

θαηαγξάθεηαη ζηε θνηληθηθή γιψζζα, ζην θνηληθηθφ αιθάβεην θαη ζηελ ειιεληθή, ζην θππξηαθφ 

ζπιιαβάξην (Masson 1983, 223- 8). Οη δχν δηγισζζηθέο επηγξαθέο, πνπ ρξνλνινγνχληαη ε κηα ην 

375 (ΚΙ8*) θαη ε άιιε ην 362 π.Υ. (ΚΙ9*), καξηπξνχλ ηελ αλάζεζε απφ δχν δηαθνξεηηθά 

πξφζσπα, πνπ θέξνπλ θνηληθηθά νλφκαηα, αγαικάησλ πξνο ηηκήλ ηνπ ζενχ Reshep LHYTS θαη 

ηνπ Reshep Eleitas, αληίζηνηρα. Σα νλφκαηα ηνπ ζενχ ζην ειιεληθφ θείκελν θαηαγξάθνληαη σο 

Ώπφιισλ Ώιαζηψηαο θαη Ώπφιισλ Βιείηαο. Καη ζηηο δχν επηγξαθέο ν Μειηθηάζσλ αλαθέξεηαη 

ζην θνηληθηθφ θείκελν σο βαζηιεχο «ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Εδαιίνπ». 

 

Τν πνιηηεηαθό θαζεζηώο ηεο Τακαζζνύ 

 

Με βάζε ηελ απνπζία ελδείμεσλ γηα χπαξμε λνκηζκαηνθνπίαο θαη νπνηαζδήπνηε βαζηιηθήο 

επηγξαθήο, δελ κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε ζηελ Σακαζζφ θαζεζηψο πξαγκαηηθά αλεμάξηεηνπ 

βαζηιηθνχ θέληξνπ ζηελ πεξίνδν απφ ηνλ 7
ν
 κέρξη ην ηέινο ηνπ 4

νπ
 αηψλα. Δ κνλαδηθή θηινινγηθή 

πεγή πνπ θάλεη ιφγν γηα βαζηιηά ηεο Σακαζζνχ, κεηά ηηο αζζπξηαθέο επηγξαθέο ηνπ πξψηνπ 
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κηζνχ ηνπ 7
νπ

 αηψλα, είλαη έλα απφζπαζκα απφ ηνλ Ώζήλαην. ην απφζπαζκα απηφ αλαθέξεηαη 

φηη ν βαζηιηάο Παζίθππξνο είρε πνπιήζεη γηα πελήληα ηάιαληα ζηνλ Πνπκηάζνλα ηνπ Κηηίνπ «ἅκα 

ηφ ρσξίνλ θαί ηήλ αὑηνῦ βαζηιείαλ». χκθσλα κε ην ίδην απφζπαζκα, αξγφηεξα ν Ώιέμαλδξνο 

καδί κε άιιεο δσξεέο, έδσζε ην «ρσξίνλ» απηφ ζηνλ Πλπηαγφξα, ν νπνίνο θαη ην είρε δεηήζεη 

(Ώζήλαηνο, 4.167 c-d). H αμίσζε ηνπ Πλπηαγφξα λα απνθηήζεη ην «ρσξίνλ», ζα βαζηδφηαλ ζε 

δηθαηψκαηα πνπ είρε ζην παξειζφλ ε αιακίλα επί ηεο πεξηνρήο απηήο (Iacovou 2002α, 78-79). Δ 

επηγξαθηθή καξηπξία δείρλεη φηη ην «ρσξίνλ» είλαη πηζαλφ λα πξφθεηηαη γηα ηελ Σακαζζφ, αθνχ 

επηγξαθέο απφ ην Κίηην καο πιεξνθνξνχλ φηη γηα έλα δηάζηεκα, νπσζδήπνηε κεηά ην 355 θαη πξηλ 

ην 328, ν Πνπκηάζσλ ππήξμε βαζηιηάο ηνπ Κηηίνπ, ηνπ Εδαιίνπ θαη ηεο Σακαζζνχ. 

 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε Σακαζζφο αλήθε θαηά ηελ ΚΏ πεξίνδν ζην βαζίιεην 

ηνπ Εδαιίνπ. H Fourrier έθηαζε ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα κέζα απφ ηε κειέηε ησλ έξγσλ 

θνξνπιαζηηθήο πνπ βξέζεθαλ ζηελ Σακαζζφ θαη ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ ηερλνηξνπία ηνπ Εδαιίνπ 

(Fourrier 2004, 201). Χζηφζν, αλ ε Σακαζζφο αλήθε ζην βαζίιεην ηνπ Εδαιίνπ, απνηειεί 

πξφβιεκα ην γεγνλφο φηη ν Ώδβαάι δελ αλαθεξχρζεθε απηφκαηα θαη ζε βαζηιηά ηεο Σακαζζνχ 

φηαλ θαηέιαβε ην Εδάιην θαη ην πξνζέζεζε ζηνλ ηίηιν ηνπ. Κάηη ην νπνίν έθαλε ν Πνπκηάζσλ, ν 

νπνίνο θάπνηα ζηηγκή πξνζέζεζε ηελ πφιε απηή ζηνλ ηίηιν ηνπ (κεηά ην 355), γηα λα αθαηξεζεί 

ιίγν αξγφηεξα, πξηλ απφ ην έηνο 328 (γηα ηηο επηγξαθέο πνπ απνδεηθλχνπλ απηή ηε ρξνλνιφγεζε 

βι. «Κίηην»). Ώπηφ απνδεηθλχεη φηη ε ελζσκάησζε ηεο Σακαζζνχ ππήξμε έλα επεηζφδην ζχληνκεο 

δηάξθεηαο: δελ επηηεχρζεθε ζπγρξφλσο κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ Εδαιίνπ θαη ζίγνπξα δελ 

παξέκεηλε ζην βαζίιεην ηνπ Κηηίνπ γηα πεξηζζφηεξν απφ 30 ρξφληα.  

 

Πφηε έγηλε ε πξνζάξηεζε θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο είλαη αδχλαην λα ην γλσξίδνπκε κε ηα 

ππάξρνληα δεδνκέλα. Πάλησο, θαίλεηαη λα έγηλε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηελ πξνζάξηεζε ηνπ 

Εδαιίνπ. Γηα λα ελζσκαηψζεη ην Εδάιην, ην Κίηην ρξεηάζηεθε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 

δχν επηζέζεηο, ε πξψηε απφ ηηο νπνίεο κάιινλ απνθξνχζηεθε. Ώλ απνδερηνχκε φηη ην βαζίιεην 

ηνπ νπνίνπ βαζηιηάο ήηαλ ν Παζίθππξνο είλαη ε Σακαζζφο ηφηε θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ε 

ελζσκάησζε δελ έγηλε κε ηε βία αιιά κέζσ νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο. 

 

Βίλαη, ινηπφλ, θαλεξφ, φηη νη δηγισζζηθέο επηγξαθέο ηεο Φξάγγηζζαο, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζην 

πξψην κηζφ ηνπ 4
νπ

 αηψλα, δελ απνηεινχλ επαξθή καξηπξία φηη ε Σακαζζφο αλήθε ζην Κίηην πξηλ 

απφ ηα κέζα ηνπ 4
νπ

 αηψλα (Yon 2004β, 121). Βίλαη, πηζηεχσ, ζεκαληηθφ (αλ θαη εμ φζσλ γλσξίδσ 

δελ ζρνιηάζηεθε πνηέ), ην γεγνλφο φηη, ζην ειιεληθφ θείκελν ησλ δηγισζζηθψλ επηγξαθψλ ηεο 

Φξάγγηζζαο, δελ γίλεηαη θακκηά κλεία ζην βαζηιηά Μειηθηάζνλα. Βίλαη, επίζεο, εμαηξεηηθά 
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ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ην ηεξφ απηφ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 4ρικ ζηα αλαηνιηθά ηεο 

Σακαζζνχ (βι. ράξηε αξ. Ε, ζην Ohnefalsch-Richter 1891. ΐι. επίζεο Ulbrich 2008, Tafel 66a θαη 

66b) (Φάξηεο 10). Ο ίδηνο ν Ohnefalsch-Richter είρε επηζεκάλεη ηελ απφζηαζε απηνχ ηνπ ηεξνχ 

απφ ηελ Σακαζζφ θαη είρε ζπζηήζεη ηελ πξνζνρή ζηελ νλνκαζία ηνπ ρψξνπ, πνπ νπζηαζηηθά 

αλήθεη ζηα φξηα ηνπ ρσξηνχ Ώλαιηφληαο (Masson 1983, 223). Με άιια ιφγηα, είλαη εμίζνπ 

πηζαλφ, ην ηεξφ απηφ λα αλήθεη ζηελ επηθξάηεηα ηνπ βαζηιείνπ «ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Εδαιίνπ». ε 

θάζε πεξίπησζε, είηε ην ηεξφ ηεο Φξάγγηζζαο βξηζθφηαλ εληφο είηε εθηφο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο 

Σακαζζνχ, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη νη θνηληθηθέο επηγξαθέο δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε 

ηελ θαζαπηφ πφιε ηεο Σακαζζνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώθφκα θαη αλ απνδερηνχκε φηη ε πεξηνρή ηεο Σακαζζνχ απνηεινχζε εμαξηψκελε πεξηθέξεηα ζε 

έλα άιιν βαζίιεην θαη δελ απνηεινχζε κηα αλεμάξηεηε πνιηηεία, ηα αξραηνινγηθά θαηάινηπα πνπ 

αλαζθάθεθαλ ζηελ ίδηα ηελ Σακαζζφ δελ αλήθνπλ ζε έλα απιφ αγξνηηθφ νηθηζκφ. Χζηφζν, απφ 

ηνλ 6
ν
 αηψλα θαη εμήο, ηα δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε πφιε απηή ιεηηνπξγνχζε σο έλα 

δεπηεξνγελέο θέληξν ζηελ πεξηθέξεηα κηαο άιιεο πφιεο. ηα δεπηεξνγελή θέληξα, ην ζχζηεκα 

ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο ζα εμππεξεηνχληαλ απφ εμίζνπ κλεκεηαθά θηίξηα, κε ζχκβνια ηεο 

βαζηιηθήο εμνπζίαο θαη θηηζηνχο ηάθνπο, φπσο απηά πνπ ζπλαληνχκε ζηα βαζηιηθά θέληξα. 

Βπηθεθαιήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θέληξσλ δεπηεξνγελνχο ζεκαζίαο ζα ήηαλ ίζσο άλαθηεο, δειαδή 

κέιε ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, πνπ ζα είραλ ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα ησλ 

ζπκβνιηζκψλ ηεο βαζηιηθήο ηνπο δπλαζηείαο γηα λα εδξαηψλνπλ ηελ θπξηαξρία ηεο ζε πεξηνρέο 

καθξηά απφ ηηο πξσηεχνπζεο.  

 

Φάξηεο 10: Η ζέζε Φξάγγηζα ζηα αλαηνιηθά ηεο Τακαζζνύ 
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Έξεπλεο ζηελ πεξηνρή δελ απέθεξαλ ελδείμεηο γηα χπαξμε ελφο πξσηνγελνχο αζηηθνχ θέληξνπ 

ζηελ πεξηνρή νχηε θαη θαηά ηελ ΤΚΥ (Knapp θαη Keswani ζην Given θαη Knapp 2003, 268· 

Knapp θαη Given 2004, 83). Χζηφζν, ε επξχηεξε πεξηνρή κε ηηο κεηαιιεπηηθέο ζέζεηο θαη ηηο 

ζέζεηο δεπηεξνγελνχο ζεκαζίαο δείρλεη λα είλαη κηα απηάξθεο κηθξν-πεξηθέξεηα κε δηθή ηεο 

ηδηαίηεξε θνηλσληθή νξγάλσζε. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ θαίλεηαη φηη θιεξνδνηείηαη θαη ζηελ 

Σακαζζφ ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ. 

 

11. Λήδρα 

 

ην πξίζκα ηνπ Βζζαξραδφλα ε έλαηε πφιε είλαη ε Lidir, πνπ αλαγλσξίδεηαη σο ε Λήδξα, κε 

εγέηε ηνλ Ολαζαγφξα (Unasagusu) (Masson 1992, 28). Ώπηή είλαη ε πξψηε θαη ηειεπηαία 

αλαθνξά ζε βαζηιηά ηεο Λήδξαο. Καλέλα άιιν ηεθκήξην δελ καξηπξεί φηη ε Λήδξα ζπλέρηζε λα 

είλαη βαζηιηθφ θέληξν κεηά ηηο αζζπξηαθέο επηγξαθέο. Σν εζληθφ Λέδξηνο ζπλαληάηαη ζε 

επηγξαθέο ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ, αθφκα θαη εθηφο Κχπξνπ: επηά κηζζνθφξνη Λέδξηνη άθεζαλ 

ηηο ππνγξαθέο ηνπο ζηνλ ηνίρν ηνπ λανχ ηνπ Άθσξε ζην Καξλάθ ηεο Ώηγχπηνπ (πεξ. 385) 

(Masson 1980β· 1983, αξ. 421, 438). 

 

Δ ζέζε πνπ ππήξμε γηα κηθξφ, έζησ, δηάζηεκα βαζηιηθφ θέληξν, πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο Λεπθσζίαο. ε θείκελα ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο δηαθαίλεηαη ε ζχλδεζε 

ηεο Λεπθσζίαο κε ηε Λήδξα (π.ρ. ΏΚΒΠ 125.2α, 125.3), ε νξηζηηθή φκσο επηβεβαίσζε πξνήιζε 

ην 1953 κε ηελ αλαθάιπςε ζην Bedestan ηεο Λεπθσζίαο (Κππξηαθφ Μνπζείν, 1953/VII- 5/3) 

κηαο βάζεο αγάικαηνο ηνπ Νηθνθιή, ηειεπηαίνπ βαζηιηά ηεο Πάθνπ, αλάζεκα ηνπ Ώξραίνπ, πνπ 

ζηήζεθε Λεδξίση ε[λ] ηεκέλεη (ΠΑ18*). 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζσζηηθέο αλαζθαθέο ζην ιφθν ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ (ΠΏΤΑΤ) ζηε 

Λεπθσζία έθεξαλ ζην θσο θαηάινηπα ελφο νηθηζκνχ πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηελ ΚΏΕ θαη εμήο. 

χκθσλα κε ηελ αλαζθαθέα, ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα ν νηθηζκφο αλαδηνξγαλψζεθε κε βάζε 

πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. ηελ Βιιεληζηηθή πεξίνδν νξγαλψζεθε κε βάζε παξάιιεινπο δξφκνπο, 

έληεθα απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαζθαθεί κέρξη ζήκεξα (Pilides 2004, 156-8). Σα θηλεηά 

επξήκαηα (βαξίδηα, ιίζηλα εξγαιεία, ζθσξίεο, εηδψιηα, πειφο θ.ά.) θαζψο θαη νη εγθαηαζηάζεηο 

πνπ αλαζθάθεθαλ (εζηίεο, πεγάδηα, θιίβαλνη) καξηπξνχλ φηη, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

νηθηζκνχ, απφ ηελ ΚΏ κέρξη ηελ Βιιεληζηηθή πεξίνδν, ε πεξηνρή απηή θαηαιακβαλφηαλ απφ 

εξγαζηήξηα πεινχ, ιίζνπ θαη κεηάιινπ. Μεκνλσκέλα θαηάινηπα απφ νηθηζκφ ηεο Βπνρήο ηνπ 
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ηδήξνπ βξέζεθαλ βνξεηφηεξα κέρξη θαη ηελ εληφο ηνπ βελεηηθνχ ηείρνπο πφιε (Flourentzos 1981· 

Pilides 2004, 156).  

 

Ώπφ ηηο αλαζθαθέο ζηελ πεξηνρή ΠΏΤΑΤ πξνήιζε ν αξραηφηεξνο ζεζαπξφο λνκηζκάησλ απφ 

ηελ Κχπξν (θαηάρσζε ηέινο 6
νπ

 αηψλα, βι. θαη πην πάλσ «φινη») (Pilides θαη Destrooper-

Georgiades 2008). Δ ζεηξά πνπ αληηπξνζσπεχεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζην ζεζαπξφ ηεο 

Λεπθσζίαο (ζηνλ εκπξνζζφηππν πξνηνκή ιηνληαξηνχ κπξνζηά απφ πξνηνκή αγξηφρνηξνπ θαη 

ζηνλ νπηζζφηππν θηεξσηφο ειηαθφο δίζθνο) δελ έρεη κέρξη ζήκεξα απνδνζεί κε βεβαηφηεηα ζε 

θάπνην βαζίιεην. Οη ζπιιαβηθέο επηγξαθέο δελ βνεζνχλ ζηελ ηαχηηζε ηνπ λνκηζκαηνθνπείνπ, 

θαζψο ην κφλν πνπ κπνξεί λα ιερζεί κε βεβαηφηεηα είλαη φηη αλαγξάθεηαη ν βαζηιηθφ ηίηινο καδί 

κε έλα φλνκα, βαζηιεύο Φηιν-. Δ Destrooper-Georgiades πνπ δεκνζίεπζε ην ζεζαπξφ θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη απηά ηα λνκίζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα αλήθνπλ ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα 

λνκηζκαηνθνπεία ηνπ Εδαιίνπ, ηεο Σακαζζνχ, ησλ φισλ ή ηεο Λήδξαο (Pilides θαη Destrooper-

Georgiades 2008, 327). 

 

Έλα αθφκα πξφζθαην εχξεκα απφ ηηο αλαζθαθέο ζηελ πεξηνρή ηεο ΠΏΤΑΤ είλαη ε επηγξαθή ζε 

έλα κειακβαθέο θχπειιν (ΛΗ1). ην εζσηεξηθφ ηνπ θππέιινπ είλαη ραξαγκέλε κε ζπιιαβηθνχο 

ραξαθηήξεο ε θξάζε: είκαη ν άλαμ Τηκάο. Ώπηή είλαη ε ηξίηε κφιηο αλαθνξά ζε πξσηνγελή πεγή 

ζε άλαθηα. Οη δχν άιιεο πξνέξρνληαη ε κηα απφ ηνπο φινπο (Ο1) θαη ε άιιε απφ ην Εδάιην 

κεηά ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζην Κίηην (ΚΙ6). Ώπηή ε επηγξαθή, καδί κε ηελ αλάζεζε ηνπ Ώξραίνπ, 

απνηεινχλ καξηπξίεο γηα ηελ πηζαλή δηαηήξεζε απφ ηε Λήδξα ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ θέληξνπ, 

δεπηεξεχνπζαο φκσο ζεκαζίαο.  

 

12. Υύηροι 

 

Δ αξραία πφιε ησλ Υχηξσλ, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε ζεκεξηλή Κπζξαία, ζπλαληάηαη γηα πξψηε θαη 

ηειεπηαία θνξά ζε θείκελα ζχγρξνλα ηεο χπαξμεο ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ ζηελ επηγξαθή ηνπ 

πξίζκαηνο ηνπ Βζζαξραδφλα. Ο Pilagura (φλνκα ειιεληθφ, κε πηζαλφηεξε αλάγλσζε Φηιαγφξαο) 

θαηνλνκάδεηαη σο ν βαζηιηάο ησλ Υχηξσλ, ηεο δεχηεξεο απφ ηηο δέθα ζπλνιηθά θππξηαθέο πφιεηο. 

Ώπνπζία άιισλ καξηπξηψλ νδεγνχλ κάιινλ ζην ζπκπέξαζκα φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ χζηεξσλ 

αξρατθψλ ή ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ νη Υχηξνη ράλνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο θαη ελζσκαηψλνληαη ζε 

θάπνην άιιν βαζίιεην. Οη πξσηκφηεξεο επηγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Υχηξνπο 

ρξνλνινγνχληαη ζηελ πηνιεκατθή πεξίνδν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο, θαίλεηαη φηη έρνπλ ην 

θαζεζηψο πφιεο (Mitford 1961β, 127 θαη ζεκ. 140). Αελ κπνξεί λα λνεζεί φηη νη Υχηξνη ππήξμαλ 
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γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα απηφλνκν βαζηιηθφ θέληξν εξήκελ ηεο αιακίλαο. Αελ 

κπνξεί, επίζεο, λα ππάξρεη ακθηβνιία γηα ην γεγνλφο φηη ε ζέζε αλήθε ζην βαζίιεην ηεο 

αιακίλαο, ζην νπνίν πηζαλφλ λα είρε ην ραξαθηήξα ελφο θφκβνπ, ιεηηνπξγνχζε, δειαδή σο έλα 

δεπηεξεχνλ θέληξν ζηα βφξεηα φξηα ηεο Μεζανξίαο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΚΑΙ ΤΝΟΡΑ 

 

Seule l’étude de la totalité des témoignages permet de connaître et de comprendre 

l’organisation de l’île; cela est possible à condition d’envisager une archéologie qui 

ne soit plus uniquement celle du monument ou de l’objet, mais aussi une archéologie 

du territoire (Collombier 1991β, 39). 

 

…ἢ δπFάλνη λπ ἀληί ηῶ ἀξγύξσλ ηῶδε ηῶ ηαιάλησλ βαζηιεύο θάο ἁ πηόιηο Ὀλαζήιση 

θάο ηνῖο θαζηγλήηνηο ἀπύ ηᾶη δᾶη ηᾶη βαζηιῆFνο ηᾷ ἰλ ηῷ νἱξῶλη ηῶη Ἀιακπξηyάηαη… 

(απφ ηελ νξεηράιθηλε πηλαθίδα ηνπ Εδαιίνπ, κεηαγξαθή Masson 1983, 237). 

 

Έρνληαο εμεξεπλήζεη ηελ αξραηνινγία ησλ αζηηθψλ βαζηιηθψλ θέληξσλ, ην επφκελν ζεκαληηθφ 

βήκα γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ είλαη ε κειέηε ησλ δηνηθεηηθψλ 

ηνπο πεξηθεξεηψλ. ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ βνεζνχλ λα 

πξνζεγγίζνπκε θαηά ην δπλαηφ ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ πφιεσλ-βαζηιείσλ. 

ε απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη ζεκαληηθφ λα ππνγξακκίζνπκε εμαξρήο δχν βαζηθά ζεκεία: 

 

Ώ) Δ πεξηθέξεηα δνκείηαη ζε ζρέζε κε έλα θέληξν. πσο απεδείρζε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν 

αξηζκφο ησλ βαζηιηθψλ θέληξσλ δελ ήηαλ ζηαζεξφο. Οξηζκέλα απφ απηά θαίλεηαη φηη έραζαλ ην 

ραξαθηήξα ηνπ πνιηηεηαθνχ θέληξνπ πξηλ απφ ην 310 π.Υ. Άιια είλαη πηζαλφ φηη αλαδείρηεθαλ ζε 

πξσηεχνπζεο βαζηιείσλ κεηά απφ ην νξφζεκν ησλ αζζπξηαθψλ επηγξαθψλ. Μεηαβνιή ζηνλ 

αξηζκφ ησλ πνιηηεηαθψλ θέληξσλ ζεκαίλεη απηφκαηα θαη κεηαβνιέο ζην κνίξαζκα ηεο γεο ησλ 

πεξηθεξεηψλ. 

ΐ) Κάζε νηθηζκφο είρε έλα εμεηδηθεπκέλν ξφιν (ηεξφ θιπ) ζην πιαίζην ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 

πνιηηεηαθνχ θέληξνπ απφ ην νπνίν ήηαλ εμαξηεκέλν, αζρέησο αλ γηα έλα δηάζηεκα ήηαλ κέξνο 

ελφο θαη αξγφηεξα άιινπ βαζηιείνπ. Βίλαη, σο εθ ηνχηνπ, δχζθνιν λα θαληαζηνχκε φηη ππήξραλ 

νηθηζκνί ή άιινπ είδνπο ζέζεηο ζηηο παξπθέο γεηηνληθψλ βαζηιείσλ, πνπ δελ ήηαλ μεθάζαξα 

ελζσκαησκέλνη (πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά) ζε έλα απφ απηά, γηαηί δελ ζα κπνξνχζαλ λα 
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επηβηψζνπλ ζε απνκφλσζε απφ ην αζηηθφ θέληξν. Βίλαη γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ 

λα δεηθλχνπλ ηελ απζηεξή ρσξνζέηεζε ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ βαζηιείσλ (Balandier 2000, 179-

80). κσο ε άπνςε φηη δελ ππήξμαλ πνηέ απζηεξά θαζνξηζκέλα ζχλνξα αλάκεζα ζηα βαζίιεηα 

αιιά θάπνηνπ είδνπο ζπλνξηαθέο «γθξίδεο δψλεο», δελ κπνξεί λα επζηαζεί (Given 1991, 43· 

Balandier 2000, 181).  

 

Σα απφζπαζκα απφ ην θείκελν ηεο νξεηράιθηλεο πηλαθίδαο ηνπ Εδαιίνπ, πνπ πξνηάρζεθε ζην 

θεθάιαην απηφ, είλαη κηα πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ζηε ζπδήηεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο ησλ 

βαζηιείσλ, θαζψο πξνέξρεηαη απφ πξσηνγελή πεγή. Ώπνηειεί, έηζη, ηδαληθή αθεηεξία γηα ηε 

κειέηε ηεο πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο ησλ βαζηιείσλ. ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα αλαθέξεηαη 

φηη ν βαζηιηάο θαη ε πφιε ηνπ Εδαιίνπ πξνζέθεξαλ ζην γηαηξφ Ολάζηιν θαη ζηα αδέξθηα ηνπ, σο 

αληάιιαγκα γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαηά ηελ πνιηνξθία ηεο πφιεο απφ ηνπο Μήδνπο θαη ηνπο 

Κηηηείο, κέξνο απφ ηε γε ηνπ βαζηιηά, πνπ βξίζθεηαη «ἰλ ηῷ νἱξῶλη ηῶη Ἀιακπξηyάηαη». O Masson 

κεηέθξαζε ηε θξάζε ζηα γαιιηθά: “dans le district d‟Alampria” (Masson 1983, 244). H ίδηα 

πηζαλφηαηα ιέμε (o-ro-jo), κε παξφκνηα ζεκαζία, ζπλαληάηαη θαη ζηηο πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο 

ΐʹ (Puhvel 1958. ΐι. Fourrier 2002, 142, ζεκ. 46). χκθσλα κε ηε Fourrier, είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

ππνδειψλεη ην δηαρσξηζκφ ηεο πεξηθέξεηαο ησλ βαζηιείσλ ζε κηθξφηεξεο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο, 

ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ δεπηεξεχνληα δηνηθεηηθά θέληξα, εμαξηψκελα απφ ην βαζηιηθφ θέληξν 

(Fourrier 2002, 142). 

 

Έλα απφζπαζκα απφ ηελ εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ ηεο επαλάζηαζεο ησλ Φνηλίθσλ θαη ησλ 

Κππξίσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ ην 350 π.Υ. απφ ην Αηφδσξν ηθειηψηε πεξηιακβάλεη κηα 

γεληθφινγε αλαθνξά ζηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ βαζηιείσλ. Ο ηζηνξηθφο ηνπ 1
νπ

 αηψλα π.Υ., 

ζε κηα ζχληνκε εθηξνπή απφ ηα γεγνλφηα ηεο επαλάζηαζεο, αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ελλέα 

πφιεσλ ζην λεζί, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο είρε έλα βαζηιηά θαη ζηηο νπνίεο ππάγνληαλ δηνηθεηηθά 

άιια κηθξφηεξα πνιίζκαηα: Ἐλ γάξ ηῇ λήζῳ ηαύηῃ πόιεηο ἦζαλ ἀμηόινγνη κέλ ἐλλέα, ὑπό δε ηαύηαο 

ὑπῆξρε ηεηαγκέλα κηθξά πνιίζκαηα, ηά πξνζθπξνῦληα ηαῖο ἐλλέα πόιεζηλ (Αηφδσξνο, 16.41.4). Σν 

θείκελν ηνπ Αηφδσξνπ κφλν έκκεζα (θαη κε αξθεηά πξνβιήκαηα) καο αθήλεη λα θαηαιάβνπκε 

πνηεο είλαη νη ελληά πφιεηο-βαζίιεηα θαη πάλησο δελ πξνζθέξεη άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

δεπηεξεχνπζεο ζέζεηο. 
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1. Θεωρηηικά ζύνορα 

 

Δ πξψηε ζπζηεκαηηθή απφπεηξα θαηαγξαθήο ησλ ζπλφξσλ ησλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ έγηλε απφ 

ηνλ Rupp (1987) ζε δχν ράξηεο. ηνλ πξψην ράξηε θαηαγξάθνληαη ηα ζεσξεηηθά ζχλνξα ησλ 

βαζηιείσλ ζηελ επνρή ηνπ πξίζκαηνο ηνπ Βζζαξραδφλα, δειαδή ζην πξψην κηζφ ηνπ 7
νπ

 αηψλα 

θαη ζην δεχηεξν ηα ζεσξεηηθά ζχλνξα ησλ βαζηιείσλ ζηελ ΚΏΕΕ. Οη επζείεο γξακκέο πνπ 

πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ ηεηξαγψλσλ Thiessen, είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα εληειψο ππνζεηηθέο, φπσο παξαδέρηεθε θαη ν ίδηνο ν Rupp. Βπηπιένλ πξφβιεκα 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζπλππνινγίδεη ζηα βαζηιηθά θέληξα ζέζεηο πνπ δελ πξνζέθεξαλ θαλέλα 

ηεθκήξην απηφλνκεο πνιηηεηαθήο χπαξμεο, φπσο ε Κεξχλεηα, ε Καξπαζία, νη Υχηξνη θαη νη 

Γφιγνη. 

 

Οη ράξηεο ησλ ζεσξεηηθψλ ζπλφξσλ ηνπ Rupp έρνπλ αλαπαξαρζεί ζε αξθεηά άιια θείκελα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξίνδν ησλ βαζηιείσλ, ρσξίο ηδηαίηεξα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο (π.ρ. Snodgrass 

1988, 111). Πξνβιήκαηα πξνθαινχληαη φηαλ νη ράξηεο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε 

νξγάλσζεο ηνπ πιηθνχ απφ κειέηεο, νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηελ πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε ησλ 

βαζηιείσλ (βι. Ulbrich 2008). ηελ πεξίπησζε απηή, δεκηνπξγνχληαη ζνβαξέο παξαλνήζεηο, πνπ 

παξακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ θππξηαθνχ ηνπίνπ.    

 

ηφρνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο ησλ βαζηιείσλ. Σα δεδνκέλα απηά 

παξνπζηάδνληαη αλά θαηεγνξία (θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, επηγξαθέο, λνκίζκαηα, θνξνπιαζηηθή, 

κλεκεηαθή γιππηηθή, θηηζηνί ηάθνη), ψζηε σο δηαδνρηθά ζηξψκαηα πιεξνθνξηψλ λα δψζνπλ φρη 

άρξνλνπο ράξηεο αιιά δπλακηθέο εηθφλεο, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή 

ηζηνξία ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ.  

 

2. Σα θσζικά ταρακηηριζηικά: οι οικονομικοί παράγονηες (Φάξηεο 11) 

 

πσο ηνλίζηεθε ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, ε απμνκείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ πνιηηεηαθψλ 

δηνηθεηηθψλ θέληξσλ αλαπφθεπθηα πξνθαινχζε αιιαγέο ζηηο πεξηθέξεηεο ησλ βαζηιείσλ. 

Χζηφζν, θάπνηεο ζηαζεξέο, φπσο επηβάιινληαη απφ ηνπο θπζηθνχο παξάγνληεο θαη απφ ηελ 

αλάγθε ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ πνπ εγγπφηαλ ηελ χπαξμε ησλ απηφλνκσλ 

θππξηαθψλ πνιηηεηψλ, παξέκεηλαλ δηαρξνληθέο. Δ Collombier ππνζηήξημε φηη ε θπζηθή 

θαηάηκεζε ηνπ ηνπίνπ ζε κηθξφηεξεο πεξηθέξεηεο ζπληέιεζε ζηελ πνιηηεηαθή θαηάηκεζε (1991β). 
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Υσξίο λα ππνζηεξίδεη φηη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ απνηεινχζαλ απαξαίηεηα 

πνιηηηθά ζχλνξα, δηέθξηλε 12 κεγάιεο πεξηθέξεηεο φπσο δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηα γεσινγηθά 

θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεζηνχ. χκθσλα κε ηελ ίδηα, ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο 

Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ βξίζθνληαλ είηε θνληά ζηα κεηαιιεία ηνπ ραιθνχ (φπσο νη φινη, ε 

Σακαζζφο θαη ην Μάξην) είηε ζε άκεζε ζρέζε κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ραιθνθφξσλ 

θνηηαζκάησλ (φπσο ην Εδάιην θαη ην Κίηην). Ο πινχηνο ηνπ λεζηνχ ζε μπιεία ήηαλ ν ιφγνο γηα ηελ 

αλάπηπμε κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ ζηελ αθηή, φπσο ε αιακίλα θαη ε Πάθνο, πνπ είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ κεγάινπο εκπνξηθνχο θαη πνιεκηθνχο ζηφινπο (Collombier 1991β, 

26). 

πσο έρεη πιένλ παγησζεί απφ ηελ έξεπλα γηα ηελ Βπνρή ηνπ Υαιθνχ, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγήζεθαλ θξαηηθέο δνκέο ζηελ Κχπξν ζηε δεχηεξε ρηιηεηία π.Υ. ήηαλ ν ραιθφο. Βίλαη, 

επίζεο, παγησκέλε αληίιεςε φηη ν ραιθφο παξακέλεη ην ζεκαληηθφηεξν εμαγψγηκν πξντφλ ηεο 

Κχπξνπ θαηά ηελ Βπνρή ηνπ ηδήξνπ φπσο θαη θαηά ηελ Όζηεξε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ. Σελ επνρή 

ησλ βαζηιείσλ απηφ ηζρχεη ζην κέγηζην βαζκφ, θαζψο ηφηε επηηπγράλεηαη ε ηειεηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο θαιήο πνηφηεηαο κεηάιινπ (Fasnacht 2002, 210). Αχν επηγξαθέο ηεο επνρήο ησλ 

βαζηιείσλ δείρλνπλ κε ηνλ πην εχγισηην ηξφπν ηε ζεκαζία ηνπ κεηάιινπ ζηελ νηθνλνκία ησλ 

αξραίσλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ. Δ πξψηε επηγξαθή, πνπ βξέζεθε ζηελ Βιεπζίλα, αλαθέξεηαη ζηελ 

εηζαγσγή ραιθνχ απφ ην Μάξην (IGII
2
 1675, line 18: ραιθνῦ δὲ ἐξγάζεηαη Μαξηέσο θεθξακέλνπ). 

Δ δεχηεξε, πνπ βξέζεθε ζην Άξγνο, είλαη κηα ηηκεηηθή επηγξαθή ζηε βάζε ελφο (ρακέλνπ 

ζήκεξα) αγάικαηνο ηνπ βαζηιηά ηεο αιακίλαο Νηθνθξένληα (ΐι. Chavane θαη Yon 1978, αξ. 

309). 

ε άξζξα ηεο ε Εαθψβνπ θαηέδεημε φηη ε νηθνλνκηθή δχλακε πνπ ζηήξηδε θαη θξαηαίσλε πνιηηηθά 

ηηο πφιεηο-βαζίιεηα ηεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ (φπσο θαη ηηο πνιηηείεο ηεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ) 

ήηαλ ε πξφζβαζε ζηηο πεγέο ραιθνχ θαη ε δπλαηφηεηα λα εκπνξεχνληαη ην κεηάιιεπκα (Iacovou 

2007β· 2008). Δ Εαθψβνπ πξφηεηλε, επηπιένλ, φηη ην νηθνλνκηθφ κνληέιν ζην νπνίν βαζίζηεθε ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πφιεσλ-βαζηιείσλ ηεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ απαηηνχζε ηελ 

πιήξσζε κηαο βαζηθήο αξρήο: ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε πνιηηεία λα πεξηιακβάλεη ζηελ πεξηθέξεηά 

ηεο πεγέο ραιθνχ, αγξνηηθή γε θαη ιηκάλη γηα δηεμαγσγή εκπνξίνπ (Iacovou 2007β, 18). Καη ηα 

ηξία απηά ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ, ζχκθσλα κε ηελ Εαθψβνπ, δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο χπαξμεο κηαο αλεμάξηεηεο πφιεο-βαζηιείνπ. Ώπνπζία ελφο νπνηνπδήπνηε απφ απηά, ζήκαηλε 

απηφκαηα θαη απψιεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ απηνηέιεηαο. 
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Φάξηεο 11:Πεξηθέξεηεο θαη ζύλνξα: ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 
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Βπνκέλσο, θάζε πξνζπάζεηα νξηζκνχ ησλ πεξηθεξεηψλ ησλ βαζηιείσλ πξέπεη λα έρεη σο αθεηεξία 

ην δεδνκέλν ηνπ ειέγρνπ κέξνπο ησλ ραιθνθφξσλ πεγψλ ηνπ Σξνφδνπο ηνπιάρηζηνλ απφ απηέο 

(αλ φρη φιεο) ηηο πφιεηο-βαζίιεηα πνπ δείρλνπλ λα έρνπλ δηάξθεηα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

αλεμαξηεζίαο. Ώπηφ ην ζπκπέξαζκα, πνπ δείρλεη απνδνρή κηαο αηηηνθξαηηθήο ζρέζεο πεξηθεξεηψλ 

θαη ραιθνχ, βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ κεηάιινπ ζην πην απνθαζηζηηθφ βήκα 

ηεο θππξηαθήο ηζηνξίαο, ηε δεκηνπξγία πνιηηεηαθψλ δνκψλ (βι. Muhly 1996 θαη θπξίσο ζει. 47). 

 

Ο ραιθφο βξίζθεηαη ζηηο παξπθέο ηνπ Σξνφδνπο, ζρεδφλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ. 

Δ νξνζεηξά ηνπ Σξνφδνπο βξίζθεηαη ζην θεληξηθφ κε λφηην κέξνο ηεο Κχπξνπ θαη θαιχπηεη ζε 

έθηαζε ηα 2/3ηνπ λεζηνχ (Κσλζηαληίλνπ 1997, 11). ΐφξεηα ηεο νξνζεηξάο αλαπηχζζεηαη ε 

πεδηάδα ηεο Μεζανξίαο, πνπ εθηείλεηαη απφ ηνλ θφιπν ηεο Μφξθνπ κέρξη ηνλ θφιπν ηεο 

Ώκκνρψζηνπ. Νφηηα ηεο νξνζεηξάο ηνπ Σξνφδνπο ζρεκαηίδνληαη άιιεο αιινπβηαθέο πεδηάδεο, 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, δειαδή, απφ ηηο πνηάκηεο απνζέζεηο άκκσλ, θξνθάισλ θαη ηιχνο 

(Κσλζηαληίλνπ 1997, 12). Δ κνξθνινγία ηνπ λεζηνχ ήηαλ ν πξσηαξρηθφο παξάγνληαο, πνπ 

επέηξεςε ηελ αθηηλσηή δεκηνπξγία γχξσ απφ ην Σξφνδνο ελφο αξηζκνχ απηφλνκσλ πνιηηεηψλ ζηε 

δεχηεξε θαη πξψηε ρηιηεηία π.Υ.  

 

Καηά κήθνο ησλ λφηησλ παξπθψλ ηνπ Σξνφδνπο, ζηε ραιθνθφξα δψλε ησλ ιαβψλ, ζσξνί κε 

ζθσξίεο έρνπλ βξεζεί ζηελ Παλαγηά (ακέζσο ζηα βφξεηα ηεο Ώγίαο Μνλήο, φπνπ βξέζεθαλ νη 

επηγξαθέο ηνπ βαζηιηά Νηθνθιή), ζηνλ Άγην Εσάλλε, ζηνλ Άγην Νηθφιαν θαη ζηελ Πέξα ΐάζα 

(Καξνχδεο 1997, 36). Δ επηθαλεηαθή έξεπλα ηνπ Canadian Palaepaphos Project έδεημε φηη νη 

ζπγθεληξψζεηο ζέζεσλ ζηελ ΚΏ θαη ΚΚ πεξίνδν ζεκεηψλνληαη θαηά κήθνο ησλ πνηακψλ 

Αηάξηδνο, Έδνπζα, Υάπνηακη θαη Ξεξφο (Lund θαη Sørensen 1996), δειαδή θαηά κήθνο ησλ 

πνηάκησλ νδψλ, πνπ νδεγνχζαλ ζηηο ραιθνθφξεο δψλεο ηεο λνηηνδπηηθήο πιεπξάο ηνπ Σξνφδνπο, 

πνπ ζα ήηαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ βαζηιείνπ ηεο Πάθνπ. 

 

Οη νξεηλνί φγθνη πνπ ρσξίδνπλ ηνλ Ώθάκα απφ ην Σξφνδνο δεκηνπξγνχλ έλα θπζηθφ ζχλνξν κε ην 

Μάξην. Δ πφιε ηνπ Μαξίνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηε ιεθάλε απνξξνήο ηεο Πφιεο Υξπζνρνχο 

(Chrysochous drainage). Δ θνξπθή ζηηο Ώξφδεο ζεκαηνδνηεί ην θπζηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ ηνπίνπ 

ζε βνξεηνδπηηθή θαη λνηηναλαηνιηθή πεξηθέξεηα απνξξνήο ησλ πδάησλ (πδξνθξίηεο). Δ ιεθάλε 

ηεο Πφιεσο Υξπζνρνχο πεξηιακβάλεη ηε δπηηθή απφιεμε ηεο λφηηαο δψλεο ησλ ιαβψλ ηνπ 

Σξνφδνπο. θσξίεο έρνπλ βξεζεί ζηε Μαθνχληα, ζηελ Κηλνχζα, ζηε Λίκλε, ζηελ Πεξηζηεξψλα, 

ζην Λπζφ θαη ζηελ Κην (Καξνχδεο 1997, 36). Ώλαηνιηθφηεξα, ε θνξπθνγξακκή ηνπ Σξνφδνπο 

Άν
να

 Σα
τρ
άκ
η



7. Δ Βπνρή ησλ ΐαζηιείσλ 

 
300 

δεκηνπξγεί έλαλ άιιν πδξνθξίηε, ν νπνίνο νξίδεη ηα αλαηνιηθά ζχλνξα ηεο ιεθάλεο ηεο Πφιεσο 

Υξπζνρνχο.  

 

ηα λφηηα ηεο νξνζεηξάο ηνπ Σξνφδνπο νη πξνεθηάζεηο ησλ νξεηλψλ φγθσλ δεκηνπξγνχλ θπζηθά 

φξηα, πνπ πηζαλφηαηα ζπληέιεζαλ ζην ζρεκαηηζκφ ησλ πνιηηεηαθψλ πεξηθεξεηψλ. ηα αλαηνιηθά 

ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Πάθνπ θπξίαξρν γεσινγηθφ ζηνηρείν είλαη ν πνηακφο Κνχξξεο κε ηηο 

δηαθιαδψζεηο ηνπ, πνπ εθβάιιεη ζηνλ θφιπν ηεο Βπηζθνπήο. Οη πεγέο ησλ δηαθιαδψζεσλ ηνπ 

Κνχξξε νδεγνχλ ζηηο θεληξηθέο λφηηεο ιάβεο ηνπ Σξνφδνπο. θσξίεο ζηελ πεξηνρή απηή έρνπλ 

βξεζεί ζηνλ Άγην Μάκα (Καξνχδεο 1997, 36).   

 

Ώλαηνιηθφηεξα, ηα ραιθνθφξα ζηξψκαηα δείρλνπλ λα δηαθφπηνληαη θαη μεθηλνχλ μαλά ζηελ 

πεξηνρή απφ ηελ Παξεθιεζηά κέρξη ηελ Καιαβαζφ θαη ην ΐαζηιηθφ πνηακφ. ΐνξεηφηεξα ηεο 

Καιαβαζνχ, ζηελ Ώζγάηα έρνπλ βξεζεί ζσξνί απφ ζθσξίεο (Καξνχδεο 1997, 36). Δ πεξηνρή 

απηή ζπλερίδεη νκαιά ελζσκαηψλνληαο ηελ θνηιάδα ηνπ ΐαζηιηθνχ θαη ηνπ Μαξσληνχ θαη θηάλεη 

κέρξη ηνλ πνηακφ Πεληάζρνηλν ρσξίο λα ζπλαληά θάπνην ζεκαληηθφ θπζηθφ εκπφδην.  

 

Μεηαμχ ησλ πνηακψλ Πεληάζρνηλνπ θαη Σξέκηζνπ, βξίζθεηαη ε νξνζεηξά ηνπ ηαπξνβνπληνχ, 

πνπ επηβιέπεη ηελ πεδηάδα ηεο Λάξλαθαο. Δ ηειηθή πξνέθηαζε ηεο αλαηνιηθήο νξνζεηξάο ηνπ 

Σξνφδνπο, ε πεξηνρή ησλ Σξνχιισλ νξίδεη απφ βνξξά ηελ πεδηάδα ηεο Λάξλαθαο θαη ηελ 

απνθφπηεη απφ ηε Μεζανξία. Οη αλαηνιηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ Σξνφδνπο, απφ ην ηαπξνβνχλη 

κέρξη ηνπο Σξνχιινπο απνηεινχλ κηα εθηεηακέλε θαη πινχζηα ραιθνθφξα δψλε, πνπ ζπλερίδεηαη 

ζηα βφξεηα κέρξη ην Εδάιην. σξνί απφ ζθσξίεο έρνπλ βξεζεί ζην Λπζξνδφληα, ζην Μαζηάηε θαη 

ζηε ηα (Καξνχδεο 1997, 36). Μάιηζηα ζηελ Ώγία ΐαξβάξα-Αικπξάο έρεη αλαζθαθεί ε πην 

πιήξεο ιεηηνπξγηθή αιπζίδα παξαγσγήο ραιθνχ πνπ βξέζεθε ζηελ Κχπξν, απφ ηελ εμαγσγή ηνπ 

κεηαιιεχκαηνο κέρξη ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Υξνλνινγείηαη απφ ηνλ 6
ν
 κέρξη ην 2

ν
 

αηψλα κ.Υ. (Fasnacht 2002).  

 

Σν άλνηγκα κεηαμχ ηεο νξνζεηξάο ησλ Σξνχιισλ θαη ηνπ θχξηνπ φγθνπ ηεο νξνζεηξάο ηνπ 

Σξνφδνπο, ζηελ πεξηνρή Λχκπηα-Λνπξνπηδίλα, είλαη ην ζεκείν φπνπ επηθνηλσλεί πην εχθνια ε 

θεληξηθή αλαηνιηθή πεδηάδα κε ηελ αλαηνιηθή λφηηα αθηή. Δ δεχηεξε πχιε επηθνηλσλίαο 

βξίζθεηαη ζηελ Πχια.  

 

Δ πεδηάδα ηεο Μεζανξίαο δεκηνπξγεί ηνπιάρηζηνλ εθ πξψηεο φςεσο έλα ζπλερέο θαη εληαίν 

ηνπίν. Χζηφζν, ζηα δπηηθά ηεο Λεπθσζίαο, ην πςφκεηξν αλεβαίλεη ζηαδηαθά, δηαηξψληαο ηελ 
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πεδηάδα ζε δχν πδξνινγηθέο ιεθάλεο (Καξνχδεο 1997, 53). Δ πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Λεπθσζίαο 

νξίδεηαη ζηα δπηηθά απφ θνξπθνγξακκέο πνπ μεθηλνχλ δπηηθά ηνπ Πνιηηηθνχ θαη ζπλερίδνπλ 

βφξεηα ζην Γεξφιαθθν θαη πξνο ηνλ Πεληαδάρηπιν (Wallace 1982, 238). Αεκηνπξγνχληαη έηζη 

δχν πεδηάδεο κέζα ζηε Μεζανξία, κηα πνπ βιέπεη δπηηθά, πξνο ηνπο φινπο θαη κηα πνπ βιέπεη 

αλαηνιηθά, πξνο ηε αιακίλα. ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ απηφ βνεζνχλ νη πνηακνί πνπ πεγάδνπλ απφ 

ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ Σξνφδνπο: ν κελ εξξάρεο κε ηηο δηαθιαδψζεηο ηνπ ζηξέθεηαη πξνο ηε 

δπηηθή αθηή, ελψ ν Πεδηαίνο καδί κε ην Γηαιηά ζηξέθνληαη πξνο ηελ αλαηνιηθή αθηή. 

 

Δ Σακαζζφο, ζην θέληξν ηεο βφξεηα πιεπξάο ηνπ Σξνφδνπο, βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή ιεθάλε 

απνξξνήο. Ώθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηνπ Πεδηαίνπ, δηαζρίδνληαο ηε Μεζανξία, θηάλεη θαλείο 

ζηε αιακίλα δηαλχνληαο απφζηαζε πεξίπνπ 65 ρηιηνκέηξσλ. Μηα ζεσξεηηθή επζεία πνξεία απφ 

ηελ Σακαζζφ ζηε αιακίλα, πεξλψληαο, δειαδή, βφξεηα ηνπ Εδαιίνπ, είλαη ιίγν κηθξφηεξε ησλ 60 

ρηιηνκέηξσλ. Θα είρε, φκσο, θαλείο λα δηαζρίζεη ηηο βφξεηεο παξπθέο ηεο αλαηνιηθήο πξνέθηαζεο 

ηνπ Σξνφδνπο, θάηη πνπ ζα θαζηζηνχζε ην ηαμίδη ηειηθά πην ρξνλνβφξν. Βίλαη αμηνζεκείσην φηη 

θαη ν ζεκεξηλφο ζπληνκφηεξνο δξφκνο πνπ ελψλεη ηελ Ώκκφρσζην κε ην Πνιηηηθφ αθνινπζεί 

πεξίπνπ ηελ ίδηα δηαδξνκή, έρνληαο σο ελδηάκεζν θνκβηθφ ζεκείν ηε Λεπθσζία. Ίζσο ε Λήδξα 

λα ιεηηνπξγνχζε σο έλα δεπηεξεχνλ θέληξν ηεο αιακίλαο ζηελ αιπζίδα ηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ 

Σακαζζφ. Δ επηγξαθή ηνπ άλαθηα Σηκά (Pilides θαη Olivier 2008), επηβεβαηψλεη φηη ζηε Λήδξα 

ππήξρε έλαο αληηπξφζσπνο κηαο θεληξηθήο εμνπζίαο, ίζσο ηεο αιακίλαο.  

 

Οη φινη θαίλεηαη φηη ζα έιεγραλ ηελ αλαηνιηθή Μεζανξία, δειαδή ηελ πεδηάδα ηεο Μφξθνπ. Δ 

θνηιάδα θαηά κήθνο ηνπ Καξγψηε πνηακνχ νλνκάδεηαη κέρξη ζήκεξα νιέα. ηηο φρζεο ηνπ 

πνηακνχ απηνχ βξίζθεηαη ε πην ζεκαληηθή ζέζε απφ ηελ νπνία εμνξπζζφηαλ ραιθφο κέρξη ηε 

ζχγρξνλε επνρή, ε θνπξηψηηζζα. Ώθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηνπ πνηακνχ πξνο ηα λφηηα, απφ ηε 

θνπξηψηηζζα κέρξη ηελ Καθνπεηξηά βξίζθνληαη ηα ρσξηά Λελνχ θαη Φιάζνπ. ίγνπξα ε 

Φιάζνπ - ίζσο θαη ε Λελνχ - ζπλαληψληαη ζε κηα επηγξαθή ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ (2
νο

 αηψλαο 

κ.Υ.), πνπ βξέζεθε ζηε θνπξηψηηζζα θαη πνπ αλαθέξεηαη ζε ραιθφ (Mitford 1980, 1327, ζεκ. 

177). Δ δπηηθή αθηή ηεο Μφξθνπ, εθεί φπνπ εθβάιινπλ νη πνηακνί εξξάρεο θαη Οβγφο ζα 

απνηεινχζε κέξνο ηεο βφξεηαο πεξηθέξεηαο ηνπ βαζηιείνπ κέρξη πηζαλφηαηα ην ηεξφ ζηελ Ώγία 

Βηξήλε.  

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο βφξεηαο αθηήο είλαη ε ζρεηηθά απνκφλσζε πνπ νθείιεηαη ζηελ νξνζεηξά ηνπ 

Πεληαδαρηχινπ, πνπ εθηείλεηαη απφ ηνλ Κνξκαθίηε κέρξη ηελ Καξπαζία (Γεσξγίνπ 2006, 50). 
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Χζηφζν, ηξία βαζηθά ξήγκαηα ζηελ νξνζεηξά, ζηα Πάλαγξα, ζηελ Ώγίξηα θαη ζηελ Ώθαλζνχ, 

δεκηνπξγνχλ εχθνια δηαβάζηκα πεξάζκαηα πξνο ηα λφηηα (Καξνχδεο 2000, 15).  

 

3. Η ζημαζία ηων επιγραθών (Φάξηεο 12) 

 

Οη επηγξαθέο ησλ βαζηιέσλ «ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Εδαιίνπ» θαηαγξάθνπλ απηφ πνπ ζηα κέζα ηνπ 

5
νπ

 αηψλα ζα ππήξμε θαηά πάζα πηζαλφηεηα ε πην ζεκαληηθή αλαθαηάηαμε ζηελ πνιηηηθή 

γεσγξαθία ηεο Κχπξνπ ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ. Δ θαηάιεςε ηεο πφιεο ηνπ Εδαιίνπ, ζα είρε 

απηφκαηα σο απνηέιεζκα ην δηπιαζηαζκφ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Κηηίνπ, πνπ ζα 

έθηαλε γηα πξψηε θνξά ηφζν βαζηά ζηελ ελδνρψξα. Αελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε αλ νιφθιεξε ε 

πεξηθέξεηα ηνπ απηφλνκνπ βαζηιείνπ ηνπ Εδαιίνπ εληάρζεθε, πάλησο έλα ζεκαληηθφ κέξνο απηήο 

ζα πξνίθηζε ην λέν «βαζίιεην ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Εδαιίνπ». Βπηπηψζεηο ζηελ πεξηθέξεηα άιισλ 

βαζηιείσλ ζα είρε ε πξφζθαηξε ελζσκάησζε θαη ηεο Σακαζζνχ απφ ηνλ Πνπκηάζνλα, πνπ φπσο 

είδακε, ζε κηα θαη κνλαδηθή επηγξαθή ηνπ έηνπο 341 π.Υ. θέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ βαζηιηά «ηνπ 

Κηηίνπ, ηνπ Εδαιίνπ θαη ηεο Σακαζζνχ» (ΚΙ12). 

 

Ο Mitford παξαηήξεζε φηη νη επηγξαθέο ηνπ Μαξίνπ δείρλνπλ λα αληηζηέθνληαη ζην παθηαθφ 

ζπιιαβάξην, αθνχ ζε απηέο γίλεηαη απνθιεηζηηθά ρξήζε ηνπ θνηλνχ ζπιιαβαξίνπ (“no 

contamination”). Ώπφ ηελ άιιε, επηγξαθέο απφ πεξηνρέο θνληά ζηα Κνχθιηα, π.ρ. απφ ην Ραληίδη 

θαη ην Ώκαξγέηηη (Masson 1983, 144-5) θάλνπλ ρξήζε απνθιεηζηηθά ηνπ παθηαθνχ ζπιιαβαξίνπ. 

Ώπηφ ην ζηνηρείν ππνζηήξημε φηη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλδεημε γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 

ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ βαζηιείσλ ηεο Πάθνπ θαη ηνπ Μαξίνπ (Mitford 1961α, 5-6). Ώθνινπζψληαο, 

έηζη, ηε δηαζπνξά ηεο ρξήζεο ηνπ παθηαθνχ ζπιιαβαξίνπ, ζπκπέξαλε φηη ηα ζχλνξα ηνπ 

βαζηιείνπ ηεο Πάθνπ έθηαλαλ ζηα βνξεηνδπηηθά κέρξη ηηο Ώξφδεο. ΐνξεηφηεξα, ζηελ Κξίηνπ 

Σέξξα, νη επηγξαθέο είλαη ζην θνηλφ ζπιιαβάξην (Mitford 1960, 195). Δ αλεχξεζε ησλ δχν 

βαζηιηθψλ επηγξαθψλ ηνπ Νηθνθιή ζηελ Ώγία Μνλή, επηβεβαηψλεη φηη ην βαζίιεην ηεο Πάθνπ 

είρε ηνλ έιεγρν ησλ λνηηνδπηηθψλ ππσξεηψλ ηνπ Σξφνδνπο, ειέγρνληαο ζπγρξφλσο κηα ζεκαληηθή 

πεγή ραιθνχ. Χο επηβεβαίσζε, ζην ρσξηφ Λαπεζηνχ, πνιχ θνληά ζηελ Ώγία Μνλή, βξέζεθαλ 

επηγξαθέο ζην παθηαθφ ζπιιαβάξην (Masson 1983, 145). 

 

Οη δχν βαζηιηθέο επηγξαθέο ηνπ Νηθνθιή πνπ βξέζεθαλ ζηελ Ώγία Μνλή, ζηελ ελδνρψξα ηεο 

Πάθνπ, είλαη ε πην απηή απφδεημε γηα ηελ επηζπκία άζθεζεο ειέγρνπ εθ κέξνπο ελφο βαζηιηά ζηε 

ραιθνθφξα δψλε ηνπ βαζηιείνπ ηνπ. Έλα Δξαίν ζα βξηζθφηαλ ζηηο λφηηεο παξπθέο ηνπ Σξνφδνπο, 

κέζα ζηε ραιθνθφξα δψλε, κεηαμχ ησλ θνηιάδσλ ηεο Έδνπζαο ζηα δπηηθά θαη ηνπ Ξεξνχ ζηα 
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αλαηνιηθά. Βπηθαλεηαθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε θνηιάδα ηεο Έδνπζαο ζα έρεη αχμεζε ζηα δίθηπα 

ζέζεσλ ζηελ ΚΚ πεξίνδν, ελψ αληίζηξνθα νη θνηιάδεο ηνπ Ξεξνχ, ηνπ Αηαξίδνπ θαη ηνπ 

Υάπνηακνχ ζα έρνπλ κείσζε. Αελ κπνξεί λα είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ν πνηακφο ηεο Έδνπζαο 

ζπλδέεη ηελ Ώγία Μνλή κε ηε Νέα Πάθν, εθεί φπνπ κάιινλ ν βαζηιηάο Νηθνθιήο κεηέθεξε ηελ 

πξσηεχνπζα ηνπ βαζηιείνπ ηνπ ζην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηψλα. 

 

Μεηαμχ Ώξφδσλ θαη Ώγίαο Μνλήο ε γξακκή ησλ ζπλφξσλ κε ην Μάξην ζα «έπεθηε» λνηηφηεξα 

κέρξη ην ηξνπκπί, ζεκείν απφ ην νπνίν πεξλά θαη ν πδξνθξίηεο, ρσξίδνληαο ζε βφξεηα θαη λφηηα 

ιεθάλε απνξξνήο (Mitford 1980, 1341). Λίγν βνξεηφηεξα θαη ζπλεπψο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

Μαξίνπ, βξίζθεηαη ε Αξχκνπ, απφ φπνπ πξνέξρνληαη πέληε επηγξαθέο ζην θνηλφ ζπιιαβάξην. ε 

δχν ή ηξεηο απφ ηηο επηγξαθέο ηεο Αξχκνπ αλαθέξεηαη ν ζεφο Τιάηεο (Masson 1983, 141-3· 

1997). Ώξγφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 4
νπ

 αηψλα, ην φλνκα απηφ ζπλαληάηαη ζε έλα ηεξφ ζηελ 

Πάθν θαη, ζηελ Βιιεληζηηθή πεξίνδν, ζην Κνχξην.  

 

Αελ γλσξίδνπκε αλ ην φλνκα ηεο Αξχκνπ δηαηεξήζεθε απφ ηελ αξραηφηεηα. Ο Masson αλαθέξεη 

φηη ηξεηο αξραίεο ζέζεηο ήηαλ γλσζηέο γηα ηε ιαηξεία ηνπ Τιάηε, ε Ώκακαζζφο, ε Βξπζζεία θαη ε 

Σέκβξνο θαη ίζσο έλα απφ απηά λα ήηαλ ην αξραίν φλνκα ηεο ζέζεο (Masson 1997, 17). Χζηφζν, 

ην φλνκα Αξχκνπ, πνπ ζίγνπξα πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε δξπκφο, δείρλεη ηελ παξνπζία δαζψλ 

ζηελ πεξηνρή, ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ νηθνλνκία ησλ αξραίσλ θππξηαθψλ βαζηιείσλ. 

 

Ο Mitford ρξεζηκνπνίεζε θαη ηνπο ιίζηλνπο κηιηνδείθηεο (milestones), πνπ ζηε Ρσκατθή πεξίνδν 

ζηήλνληαλ ζε πεξηνρέο εθηφο ησλ πφιεσλ γηα λα δειψλνπλ ηελ απφζηαζε απφ ην αζηηθφ θέληξν 

ζην νπνίν ππάγνληαλ δηνηθεηηθά. 26 ηέηνηα αληηθείκελα βξέζεθαλ ζηελ Κχπξν, ζηε ζπληξηπηηθή 

ηνπο πιεηνλφηεηα απφ ηε δπηηθή Κχπξν (Mitford 1980, 1333-4). Ο Mitford πίζηεπε φηη ηα φξηα 

ησλ δηνηθεηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Ρσκατθήο πεξηφδνπ, πνπ βαζίδνληαλ ζην ζχζηεκα ησλ πφιεσλ πνπ 

ππήξραλ θαη ζηελ επνρή ησλ βαζηιείσλ, ζα ζπλέπηπηαλ σο έλα βαζκφ κε ηα φξηα ησλ θιαζηθψλ 

βαζηιείσλ. Σε ζέζε απηή, ηελ αλέπηπμε ζην άξζξν ηνπ “Roman Cyprus” (Mitford 1980). 

 

Σα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηα ζχλνξα Πάθνπ-Μαξίνπ κε βάζε ηε δηάδνζε ηνπ παθηαθνχ 

ζπιιαβαξίνπ, θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνληαη απφ ηνπο κηιηνδείθηεο ηεο πεξηνρήο. Ο κηιηνδείθηεο 

πνπ βξέζεθε ζηηο Πάλσ Ώξφδεο, ρσξηφ πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηε γξακκή ηνπ πδξνθξίηε ηνπνζεηεί 

ηε ζέζε ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηεο Πάθνπ. Ο κηιηνδείθηεο απφ ηελ Σέξξα ηνπνζεηεί ηε ζέζε 

ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηεο Ώξζηλφεο, ηεο δηαδφρνπ ηνπ Μαξίνπ (Mitford 1960, 195). 
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Φάξηεο 12: Πεξηθέξεηεο θαη ζύλνξα: Η ζεκαζία ησλ επηγξαθώλ 
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Σα φξηα ηνπ βαζηιείνπ ηεο Πάθνπ ζηα αλαηνιηθά, ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο ζην Ραληίδη, πνπ 

ζεσξείηαη ηεξφ ζπλφξσλ κε ην Κνχξην. Ώπηφ είρε ππνζηεξίμεη θαη ν Mitford ην 1960 

ζηεξηδφκελνο ζηελ αλεχξεζε ελφο κηιηνδείθηε (Mitford 1960, 202, ζεκ. 4). Δ βαζηιηθή επηγξαθή 

ηνπ Νηθνθιή πνπ βξέζεθε ζην Υάπνηακη, πηζαλφλ ζε έλα ζεκείν δηάβαζεο ηνπ πνηακνχ, ίζσο 

γέθπξα, ζα είρε έηζη ηε ζεκαζία ηνπ νξφζεκνπ γηα ην βαζίιεην ηνπ Νηθνθιή. κσο, δχν 

δεθαεηίεο αξγφηεξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηγξαθέο ζην παθηαθφ ζπιιαβάξην πνπ βξέζεθαλ 

ζηελ Βπδήκνπ, αλαζεψξεζε ηελ άπνςή ηνπ απηή θαη ππνζηήξημε φηη ηα φξηα ηεο Πάθνπ έθηαλαλ 

κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηελ Βπδήκνπ, δειαδή αξθεηά πην αλαηνιηθά απφ ην Ραληίδη θαη ην Υάπνηακη 

(Mitford 1980, 1338). 

 

Καηά ην Mitford, επηγξαθέο ηνπ 4
νπ

 αηψλα απφ ηε σηήξα θαη ην Ληκλάηε, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

θνηλφ ζπιιαβάξην, επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε φηη ηα δπηηθά ζχλνξα ηνπ Κνπξίνπ κε ηελ Πάθν 

ζα αθνινπζνχζαλ πεξίπνπ απηή ηε γξακκή. Δ Fourrier ρξεζηκνπνηεί έλα επηπιένλ επηρείξεκα γηα 

λα ζηεξίμεη απηή ηελ ππφζεζε. Σν φλνκα Ληκλάηεο, πηζαλφηαηα ζε ρξήζε απφ ηελ επνρή ησλ 

βαζηιείσλ, ζα δήισλε ηελ χπαξμε ειψλ ζηελ πεξηνρή, ραξαθηεξηζηηθφ ζπλνξηαθψλ πεξηνρψλ 

(Fourrier 2002, 140). ην Κνχξην ζα αλήθε θαηά πάζα πηζαλφηεηα ην Ώθξσηήξη, γηαηί ν ηξάβσλ 

θαηνλνκάδεη ην αθξσηήξην Γάηα Κνπξηάο άθξα (ηξάβσλ XIV 6,3) (Mitford 1980, 1338-9).  

 

ηελ πεξηνρή Κνιανύδνπ, πεξίπνπ 3ρικ βνξεηνδπηηθά ηνπ ρσξηνχ Άιαζζα αλαθαιχθζεθε ην 

1966 κηα λεθξφπνιε ηνπ ηέινπο ηεο ΚΏ θαη ησλ αξρψλ ηεο ΚΚ πεξηφδνπ. ε έλα ζπιεκέλν ηάθν 

βξέζεθε έλα φζηξαθν απφ νμππχζκελν ακθνξέα ηνπ ηχπνπ Plain White VI, πνπ θέξεη 

απνζπαζκαηηθή θνηληθηθή επηγξαθή (ΑΓΝ5). Οη Masson θαη Sznycer, πνπ ρξνλνιφγεζαλ ηελ 

επηγξαθή ζηνλ 5
ν
 αηψλα, πξφηεηλαλ ηε κεηάθξαζε: ζην 35

ν
 έηνο ηνπ βαζηιηά… ν ρπηεπηήο Mlkrm 

γηνο ηνπ Mlk… (Masson θαη Sznycer 1972, 91-94). Δ Άιαζζα, πνπ βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή 

δηαθιάδσζε ηνπ πνηακνχ Κνχξξε, θνληά ζηα ραιθνθφξα ζηξψκαηα ηεο πεξηνρήο, πεξίπνπ 12ρικ 

βφξεηα ηνπ Κνπξίνπ, δελ κπνξεί παξά λα αλήθε ζηελ πεξηθέξεηα απηνχ ηνπ βαζηιείνπ. Βίλαη, 

επνκέλσο, πνιχ πηζαλφ φηη ν βαζηιηάο ζηνλ νπνίν γίλεηαη αλαθνξά είλαη έλαο βαζηιηάο ηνπ 

Κνπξίνπ, πνπ είρε ηελ εμνπζία γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζηνλ 5
ν
 αηψλα. Καηά ηα 

άιια, ε θφξκνπια ηεο επηγξαθήο αθνινπζεί ην πξφηππν ησλ επηγξαθψλ ηνπ Κηηίνπ, ζηηο νπνίεο 

γίλνληαη αλαθνξέο ζε βαζηιείο ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Εδαιίνπ σο ρξνλνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο. Δ 

κνλαδηθή πεξίπησζε ζηελ νπνία ζε θαιά ζσδφκελν ειιεληθφ θείκελν γίλεηαη ηέηνηνπ είδνπο 

αλαθνξά, είλαη ζηελ πηλαθίδα ηνπ Εδαιίνπ, φπνπ φκσο ην ζεκείν αλαθνξάο είλαη έλαο επψλπκνο 

άξρνληαο θαη φρη ν ίδηνο ν βαζηιηάο. ε κηα αθφκα απνζπαζκαηηθή ειιεληθή ζπιιαβηθή επηγξαθή 

απφ ηνπο Γφιγνπο (Masson 1983, αξ. 276. ΐι. επίζεο Morpurgo-Davies 1988, 105) ππάξρεη 
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ρξνλνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο, δελ ζψδεηαη φκσο ην ζεκείν αλαθνξάο, επνκέλσο δελ γλσξίδνπκε 

αλ πξφθεηηαη γηα έλα βαζηιηά ή έλα άιιν άξρνληα. Δ επηγξαθή απηή ρξνλνινγείηαη κάιινλ ζηνλ 

4
ν
 αηψλα π.Υ. (P. Steele, πξνζσπηθή επηθνηλσλία). 

 

Δ πεξηθέξεηα ηνπ Κνπξίνπ, ζχκθσλα πάληα κε ην Mitford, ζα έθηαλε κέρξη ηα Πνιεκίδηα, ζέζε 

φπνπ αλεπξέζεθαλ δχν εηενθππξηαθέο επηγξαθέο (Masson 1983, αξ. 192 θαη 193) θαη πνπ 

επνκέλσο ζα αλήθε ζηελ Ώκαζνχληα (Mitford 1980, 1339). Δ ρψξα ηεο Ώκαζνχληαο ππέζεζε φηη 

ζα έθηαλε αλαηνιηθά κέρξη ην Μαξψλη. Χο ζχλνξν κε ην Κίηην ζεσξνχζε φηη ιεηηνπξγνχζε ν 

πνηακφο ζηνλ Πεληάζρνηλν (Mitford 1980, 1339).  

 

Ο Hermary πξνζπάζεζε λα νξίζεη ηα ζχλνξα ηνπ βαζηιείνπ ηεο Ώκαζνχληαο κε βάζε ην θπζηθφ 

ηνπίν θαη ηηο αλαθνξέο ζε ζπγγξαθείο ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο (Masson θαη Hermary 1992, 25-

6). χκθσλα κε ηνλ Hermary ε γξακκή ησλ ζπλφξσλ κε ην Κνχξην μεθηλά ζηα δπηηθά απφ ηε 

Λεκεζφ θαη ζπλερίδεη πξνο ηα βφξεηα, πεξλψληαο απφ ην Ληκλάηε (αθήλνληαο ην Ώθξσηήξη ζην 

Κνχξην), πξνο ηηο λφηηεο ππψξεηεο ηνπ Σξνφδνπο κέρξη ηα Υαλδξηά. Σν ηεξφ ηνπ Αηφο Λαβξαλίνπ 

ζηε Φαζνχια, ζηηο λφηηεο ππψξεηεο ηνπ Σξνφδνπο πηζαλφλ λα ήηαλ θαη απηφ έλα ηεξφ ζπλφξσλ. 

Σφζν ζηε Φαζνχια φζν θαη ζηα Υαλδξηά ππήξρε ζηα ξσκατθά ρξφληα ιαηξεία ηνπ Αηφο 

Λαβξαλίνπ (Hermary 1992). Σα ζχλνξα κε ην Κίηην ζα νξίδνληαλ απφ ηνλ πνηακφ Πνχδε, 

αθήλνληαο ην ηαπξνβνχλη ζηελ Ώκαζνχληα. Δ γξακκή ησλ ζπλφξσλ ζα θαηέβαηλε πξνο ηε 

ζάιαζζα ακέζσο ζηα αλαηνιηθά ηνπ Μαδσηνχ (βι. Masson θαη Hermary 1992, ράξηεο “Le 

territoire d‟Amathonte”).  

 

Βπηζηξέθνληαο ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Mitford, απφ ηνλ Πεληάζθνηλν κέρξη ηελ Πχια ζηα 

αλαηνιηθά, ε πεξηνρή αλήθε ζην βαζίιεην ηνπ Κηηίνπ, πνπ ζηελ ελδνρψξα έθηαλε κέρξη ην Εδάιην 

(Mitford 1980, 1339). Δ πεξηθέξεηα ηεο αιακίλαο πεξηιάκβαλε απφ ην Ώθξσηήξην Πεδάιηνλ 

κέρξη ην αθξσηήξη ζηα λφηηα ηνπ Ώγίνπ Θενδψξνπ, απ‟ φπνπ ν κηιηνδείθηεο πνπ ην ηεθκεξηψλεη. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Καξπαζία ζηε Ρσκατθή πεξίνδν απνηεινχζε μερσξηζηή πεξηθέξεηα. 

 

Έλα πέξαζκα κέζα απφ ηελ νξνζεηξά ηνπ Πεληαδαρηχινπ ζα έδηλε πξφζβαζε απφ ηε βφξεηα αθηή 

ζηνπο Υχηξνπο. Δ πεξηθέξεηα ηεο Λαπήζνπ έθηαλε ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην Λάξλαθα ηεο Λαπήζνπ, 

λφηηα ηεο νξνζεηξάο ηνπ Πεληαδαθηχινπ θαη κάιινλ ζπκπεξηιάκβαλε νιφθιεξν ην αθξσηήξην 

ηνπ Κνξκαθίηε (Mitford 1980, 1340-1). Οη φινη ζα έιεγραλ νιφθιεξε ηελ πεδηάδα ηεο Μφξθνπ 

θαη ζα έθηαλαλ κέρξη ηνλ Πσκφ ζηα δπηηθά, πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε σο ζχλνξν κε ην Μάξην-

Ώξζηλφε (Mitford 1980, 1341). 
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4. Η κσκλοθορία ηων νομιζμάηων (Φάξηεο 12) 

 

χκθσλα κε ηελ Destrooper-Georgiades (2007α, 15), ε πεξηνρή ζηελ νπνία βξέζεθαλ ζεζαπξνί 

πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ λνκίζκαηα ζε έλα κφλν ηχπν ή λνκίζκαηα ζε κηθξέο ππνδηαηξέζεηο ή 

αξηζκφ ράιθηλσλ λνκηζκάησλ ζε παξφκνηνπο ηχπνπο, απηή ε πεξηνρή είλαη ζπλήζσο θαη ν ρψξνο 

ζηνλ νπνίν θφπεθαλ απηά ηα λνκίζκαηα. Δ ζέζε απηή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί πην πεηζηηθά ζε 

ζρέζε κε ηα ράιθηλα λνκίζκαηα, ησλ νπνίσλ ε θπθινθνξία (ιφγσ ηεο κηθξήο ηνπο αμίαο) ζρεδφλ 

πεξηνξηδφηαλ εληφο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο πνιηηεηαθήο αξρήο πνπ ηα εμέδηδε (Destrooper-Georgiades 

2000α, 130). 

 

ηελ πξνζπάζεηα ηαχηηζεο ηεο ζέζεο ηνπ αξραίνπ Μαξίνπ, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ην γεγνλφο 

φηη λνκίζκαηα ηνπ Μαξίνπ βξέζεθαλ ζε κεγάιν αξηζκφ ζηελ Πφιε Υξπζνρνχο. Ώπηφ 

επηβεβαηψλεη θαη ηελ ηαχηηζε ηεο πεξηνρήο κε ηελ έδξα ηνπ αξραίνπ βαζηιείνπ ηνπ Μαξίνπ 

(Destrooper θαη Symeonides 1998). Σε ζηελή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζρέζε Εδαιίνπ-Κηηίνπ 

καξηπξεί ην γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ λνκηζκάησλ, πνπ απνηεινχλ ην ζεζαπξφ πνπ βξέζεθε 

ζην ηεξφ ηνπ Ώπφιισλα ζην Εδάιην (θαηάρσζε ιίγν κεηά ην 400), είλαη απφ ην Κίηην (Destrooper-

Georgiades 2006, 62). Σέινο, δχν ζεζαπξνί κε λνκίζκαηα πνπ βξέζεθαλ ν έλαο ζε ηάθν ζηελ 

Ώκαζνχληα (Amandry 1984, 57) θαη ν άιινο θνληά ζηελ αθξφπνιε (Destrooper-Georgiades 

2007α, 16) επηβεβαίσζαλ ηελ νξζφηεηα ηεο ηαχηηζεο ησλ λνκηζκαηηθψλ θνπψλ ηεο πφιεο, 

δείγκαηα απφ ηηο νπνίεο κέρξη ηφηε δελ είραλ βξεζεί ζηελ Ώκαζνχληα. 

 

ε πεξηνρέο εθηφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ είλαη αλακελφκελν φηη είραλ αθφκε πην επξεία 

θπθινθνξία λνκίζκαηα πνπ είραλ εθδνζεί ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο λνκηζκαηνθνπεία. Βίλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ βαζηιηθνχ θέληξνπ απφ ην νπνίν εμαξηψληαλ ην 

Μέληθν, κηα ζέζε ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ ηνπ Ώθαθίνπ, ην γεγνλφο φηη ζεζαπξφο πνπ βξέζεθε 

ζην ρσξηφ, ζπκπεξηιάκβαλε ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο (353 απφ 394) λνκίζκαηα πνπ απνδίδνληαη 

ζην λνκηζκαηνθνπείν ησλ φισλ θαη ρξνλνινγνχληαη ζηηο αξρέο ηνπ 4
νπ

 αηψλα (Karageorghis θαη 

Karageorghis 1964, 21-35). Ο πνηακφο ηνπ Ώθαθίνπ ζπλδέεη ηε ραιθνθφξα δψλε ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Μηηζεξνχ θαη ηεο Ώγξνθεπηάο κε ηελ αθηή βφξεηα ηεο Μφξθνπ. Βίλαη θαηά ηε γλψκε κνπ 

πνιχ πηζαλφ, ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν ζεζαπξφο, ε θνηιάδα ηνπ πνηακνχ ηνπ 

Ώθαθίνπ λα απνηεινχζε κέξνο ηεο αλαηνιηθήο πεξηθέξεηαο ησλ φισλ. 

 

Σν 1941 θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ Μεινχζηα, Άξζνο, Άζζηα θαη Ώθάλεηα παξέδσζαλ ζην Σκήκα 

Ώξραηνηήησλ 33 λνκίζκαηα ηνπ Πλπηαγφξα. Σα λνκίζκαηα απηά πξέπεη λα πξνέξρνληαλ απφ έλα 
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ζεζαπξφ, πνπ βξέζεθε ηφηε ζηελ πεξηνρή (Destrooper-Georgiades 1982). Δ πεξηνρή απηή 

βξίζθεηαη ζηα βφξεηα ηεο νξνζεηξάο θαη ηεο ραιθνθφξαο δψλεο ησλ Σξνχιισλ. Δ θπθινθνξία 

ησλ λνκηζκάησλ ηνπ Πλπηαγφξα ππνλνεί φηη νιφθιεξε, ίζσο, ε Μεζανξία απνηεινχζε κέξνο ηεο 

πεξηθέξεηαο ηεο αιακίλαο, ελψ ην βαζίιεην ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Εδαιίνπ πεξηνξηδφηαλ ζηα λφηηα 

ηεο νξνζεηξάο ησλ Σξνχιισλ. 

 

Έλαο ζεζαπξφο λνκηζκάησλ πνπ βξέζεθε ζηε ΐάβια, κηα ζέζε ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ ηνπ 

Μαξσληνχ, πεξηείρε θπξίσο λνκίζκαηα ηεο Ώκαζνχληαο (Wartenberg et al. 1994, 16, αξ. 40). Δ 

ζέζε είλαη πνιχ πηζαλφ φηη αλήθε ζην βαζίιεην ηεο Ώκαζνχληαο (βι. επίζεο Hermary 2002, 236). 

χκθσλα κε ηε Fourrier, ηα ζχλνξα ηεο Ώκαζνχληαο κε ην Κίηην ζα εθηείλνληαλ αθφκα 

αλαηνιηθφηεξα, θαζψο ζε κηα λεθξφπνιε θνληά ζηνλ Άγην Θεφδσξν, θνληά ζηνλ πνηακφ 

Πεληάζρνηλν, ε θεξακεηθή πνπ βξέζεθε αλήθεη ζηελ ηερλνηξνπία ηεο Ώκαζνχληαο
4
 (Fourrier 

2007, 70).  

 

Σέινο, ε εηθφλα ηεο δηάδνζεο ησλ λνκηζκαηηθψλ θνπψλ ηνπ 5
νπ

 θαη ηνπ 4
νπ

 αηψλα ζηε Μεζανξία 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πεδηάδα ζα κνηξαδφηαλ κεηαμχ ησλ φισλ θαη ηεο αιακίλαο 

(Destrooper-Georgiades 2008).  

 

5. Η ηοπογραθία ηων ιερών (Φάξηεο 13) 

 

Δ έξεπλα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αζρνιείηαη κε ηε ζεκαζία ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ηεξψλ. O 

Polignac ππέδεημε ηε ζεκαζία ησλ εμσαζηηθψλ (non-urban) ηεξψλ ζηε δεκηνπξγία ζπλεθηηθψλ 

δεζκψλ κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο, ζηε δεκηνπξγία κηαο ζξεζθεπηηθήο θαη κηαο 

πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηειηθψο, ζηε γέλεζε ηεο ειιεληθήο πφιεο. Σα ηεξά απηά ρξεζίκεπαλ σο 

δείθηεο πεξηθέξεηαο, θαηνρήο θαη νξίσλ, δειαδή φξηδαλ ηα ζχλνξα ησλ πφιεσλ, απφ ηελ άιιε, 

φκσο ήηαλ θαη ζεκεία ζπλάληεζεο θαηνίθσλ πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο πφιεσλ. Ο Polignac 

ππνζηήξημε ην δηπνιηθφ κνληέιν, φηη δειαδή ππήξρε έλα κλεκεηαθφ ηεξφ ζην αζηηθφ θέληξν 

(ζπλήζσο ζε αθξφπνιε) θαη έλα κλεκεηαθφ εμσαζηηθφ ηεξφ, πνπ δήισλε ηα φξηα ηεο πφιεο θαη 

ζθπξειαηνχζε ηνπο δεζκνχο πνπ έλσλαλ ηα κέιε ηεο ζε κηα θνηλφηεηα (Polignac 2000). 

 

                                                 
4
 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ έρεη κέρξη ζήκεξα αλαιεθζεί ε κειέηε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνπηθψλ ηερλνηξνπηψλ ζηελ 

θεξακεηθή ηεο ΚΏ θαη ηεο ΚΚ πεξηφδνπ (βι. φκσο Daniel et al. 2007). Δ δηάδνζε ησλ ηνπηθψλ ηερλνηξνπηψλ ζηελ 

θεξακεηθή ζην λεζί ζα βνεζνχζε, πηζηεχσ, θαζνξηζηηθά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηεηαθψλ 

πεξηθεξεηψλ ησλ βαζηιείσλ. 
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O Irad Malkin (1996) άζθεζε θξηηηθή ζηε ζεσξία ηνπ Polignac, ππνζηεξίδνληαο φηη δελ αιεζεχεη 

φηη ηα ηεξά απηά ηδξχζεθαλ κε απηφ ην ζηφρν, γηα λα δειψλνπλ δειαδή θπξηαξρία επί κηαο 

πεξηνρήο θαη λα νξίδνπλ ηα ζχλνξα κηαο πφιεο-θξάηνπο. Ώπνδέρεηαη, σζηφζν, φηη ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην έθηαζαλ λα ιεηηνπξγνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν.  

 

Ο ξφινο ηεο αξραίαο ζξεζθείαο θαη θπξίσο ησλ ηεξψλ ζηε κειέηε ηεο πεξηθέξεηαο άζθεζε 

επηξξνή θαη ζηελ θππξνινγηθή έξεπλα. Πξφβιεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα αξραηνινγηθά 

θαηάινηπα απφ ηα ηεξά πεξηνξίδνληαη ζπρλφηεξα ζε βφζξνπο θαη απνζέηεο, ελψ ζπάληα ζψδνληαη 

αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηνπ ίδηνπ ηνπ ηεξνχ. Ώθφκα θαη φηαλ απνθαιπθζεί ην ίδην ην ηεξφ, 

ζρεδφλ πνηέ δελ γλσξίδνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αλ ήηαλ ελζσκαησκέλν ή αλ γεηηφλεπε κε 

θάπνην νηθηζκφ. 

 

Γηα ηα ηεξά ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ, ε κειέηε ηεο Anja Ulbrich είλαη δηαθσηηζηηθή απφ πνιιέο 

απφςεηο. χκθσλα κε ηνλ θαηάινγν πνπ θαηάξηηζε, ζηνλ νξίδνληα ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ 

θαηαγξάθνληαη πεξηζζφηεξα απφ 300 ηεξά. Γηα ηελ πιεηνλφηεηα απηψλ (πεξηζζφηεξα απφ 200), ηα 

δεδνκέλα είλαη αξραηνινγηθά, έρεη δειαδή εληνπηζηεί ε ζέζε ηνπο. Γηα ηα ππφινηπα γλσξίδνπκε 

φηη ζα ππήξραλ κέζσ επηγξαθψλ θαη αλαθνξψλ ζηελ ειιεληθή θαη ιαηηληθή γξακκαηνινγία 

(Ulbrich 2008). Ο αξηζκφο απηφο είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ 

πξνηάζεθαλ σο ηεξά ηεο Βπνρήο ηνπ Υαιθνχ: ζηε κνλνγξαθία ηεο Webb (1999) θαηαγξάθνληαη 

38 ζέζεηο ηεο ΤΚΥ πνπ έρνπλ εξκελεπζεί σο ηεξά, γηα ηηο νπνίεο κφλν 29 ε ζπγγξαθέαο 

απνδέρεηαη κε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ βεβαηφηεηαο φηη φλησο είραλ ιαηξεπηηθέο 

ιεηηνπξγίεο.  

 

εκαληηθή δελ είλαη κφλν ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηεξψλ ζηελ Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, αιιά θαη ε 

παξαηήξεζε φηη απηή ε αχμεζε θαηαγξάθεηαη θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηα εμσαζηηθά ηεξά, απηά 

δειαδή πνπ δελ ήηαλ ελζσκαησκέλα ζηνπο νηθηζκνχο πνπ απνηεινχζαλ ηα δηνηθεηηθά θέληξα ησλ 

βαζηιείσλ. Πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη δηάθνξεο κειέηεο επηρεηξνχλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

εμσαζηηθψλ ηεξψλ ζε ππναζηηθά (sub-urban), πεξηαζηηθά (peri-urban), αγξνηηθά (rural) θαη ηεξά 

ζπλφξσλ (frontier), αλάινγα κε ηελ απφζηαζε απφ ην αζηηθφ θέληξν (ΐι. π.ρ. Collombier 1999 

θαη Ulbrich 2008). Καζψο, φκσο, δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα κε πνην 

βαζηιηθφ θέληξν ζπλδένληαλ θάζε ηεξφ, είλαη, πηζηεχσ, επηζθαιέο λα ραξαθηεξίδνληαη νη ζέζεηο 

ησλ ηεξψλ κε απηνχο ηνπο φξνπο.  
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη απηή ε κέζνδνο, 

είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε φισλ ησλ ηεξψλ ηεο ΚΏ θαη ηεο ΚΚ απφ ηελ Ulbrich. Δ Ulbrich πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ράξηε ηνπ Rupp κε ηα ζεσξεηηθά ζχλνξα ησλ βαζηιείσλ σο βάζε νξγάλσζεο 

ησλ ηεξψλ ηεο ΚΏ θαη ηεο ΚΚ πεξηφδνπ, ραξαθηεξίδεη σο αζηηθά, ηεξά πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

πεξηνρή ησλ Υχηξσλ, ησλ Γφιγσλ, ηεο Καξπαζίαο θαη ηεο Κεξχλεηαο. Υαξαθηεξίδεη, επίζεο, σο 

ππναζηηθά (suburban), πεξηαζηηθά (peri-urban) θαη ηεξά ηεο πεξηθέξεηαο 

(Territoriumsheiligtümer), ηεξά πνπ βξίζθνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ ζέζεσλ απηψλ (βι. 

Ulbrich 2008, 199-250 γεληθά γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θππξηαθψλ ηεξψλ). κσο, φπσο 

είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη Γφιγνη, ε Καξπαζία θαη ε Κεξχλεηα δελ ππήξμαλ ζε θακηά 

πεξίνδν ηεο επνρήο πνπ κειεηνχκε αζηηθά βαζηιηθά θέληξα. Χο εθ ηνχηνπ, ε θαηεγνξηνπνίεζε 

ηεξψλ σο πξνο απηέο ηηο ζέζεηο αθπξψλεηαη. Ώθφκα θαη αλ νη ζέζεηο απηέο ππήξμαλ δεπηεξεχνληα 

αζηηθά θέληξα, φπσο ίζσο ππήξμαλ νη Υχηξνη κεηά ηηο αζζπξηαθέο επηγξαθέο, αθφκα θη αλ 

απνδερηνχκε φηη ηα ηεξά ζηελ άκεζε γεηηλίαζε (ησλ αφξαησλ αξραηνινγηθά) νηθηζκψλ 

ιεηηνχξγεζαλ σο ππναζηηθά ή πεξηαζηηθά ηεξά, ζίγνπξα πάλησο νη ζέζεηο απηέο δελ ήηαλ 

απηφλνκεο πνιηηείεο, επνκέλσο ε αλαδήηεζε πεξηθεξεηψλ (θαη πεξηθεξεηαθψλ ηεξψλ) είλαη ρσξίο 

λφεκα.   

 

Βπηζηξέθνληαο ζηε δηαρξνληθή ηνπνγξαθία ησλ ηεξψλ, ε κεγαιχηεξε αξηζκεηηθή αθκή ησλ 

εμσαζηηθψλ ηεξψλ θαηαγξάθεηαη θαηά ηελ ΚΏ πεξίνδν, θάζε θαηά ηελ νπνία 

απνθξπζηαιιψλνληαη νη πεξηθέξεηεο ησλ βαζηιείσλ (Fourrier 2002, 140). Ώπηά ηα ηεξά έρνπλ 

ξφιν ζηε δεκηνπξγία πνιηηηζκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο, 

ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο πνιηηεηαθήο ηαπηφηεηαο, αιιά θαη σο ζήκαηα 

θπξηαξρίαο ζε κηα πεξηνρή θαη, ζπλεπψο, σο δείθηεο ζπλφξσλ (Fourrier 2002, 137).  

 

Χζηφζν, κέρξη ηελ Βιιεληζηηθή πεξίνδν ν αξηζκφο ησλ εμσαζηηθψλ ηεξψλ ζα κεησζεί ζεκαληηθά. 

Δ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Γηψξγνπ Παπαλησλίνπ έδεημε φηη νη κεγάιεο αιιαγέο ζην ηεξφ ηνπίν 

(sacred landscape) ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ επνρή ησλ βαζηιείσλ θαη φρη ζηε κεηάβαζε ζηελ 

πηνιεκατθή πεξίνδν, πνπ θαηά ηα άιια ζεκαηνδφηεζε ηελ πιήξε αλαηξνπή ζηελ πνιηηεηαθή 

νξγάλσζε ηνπ λεζηνχ. Ώπηέο νη αιιαγέο καξηπξνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ Παπαλησλίνπ, ηελ άκεζε 

ζρέζε ησλ ηεξψλ κε ηηο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο ησλ βαζηιείσλ (Papantoniou 2008α· 2008β).  

 

Βλδεηθηηθνί είλαη νη αξηζκνί ηεο εγθαηάιεηςεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαηάινγν ηεο Ulbrich 

(θαη φπσο θαηακεηξήζεθαλ απφ Papantoniou 2008α, 73 θαη 75): 41 ηεξά εγθαηαιείθζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ΚΏ πεξηφδνπ. Γηα πνιιέο απφ ηηο 43 άιιεο ζέζεηο πνπ εγθαηαιείπνληαη ζηε 
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ζπλέρεηα, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη απηφ ζπκβαίλεη πξηλ απφ ην ηέινο ηεο ΚΚ πεξηφδνπ. Σέινο, 

άιιεο 14 ζέζεηο ηεξψλ εγθαηαιείπνληαη θαηά ηελ χζηεξε ΚΚ ή ζηελ πξψηκε Βιιεληζηηθή 

πεξίνδν. Βίλαη ζεκαληηθή ε παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ θαηάινγν ησλ εμσαζηηθψλ ηεξψλ 

πνπ θαηαηάζζεη ε Ulbrich ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Κνπξίνπ φηη, ηεξά πνπ εληνπίζηεθαλ ζην ατηηά-

Λεηβάδηα, ζηελ Άιαζζα-Παιηνηαβέξλα, ζηνλ Άγην Θεξάπνληα-Σηιίηδηεο θαη ζηελ Ώλψγπξα 

ιεηηνπξγνχλ κφλν θαηά ηελ ΚΏ πεξίνδν θαη δελ ζπλερίδνπλ ζηελ ΚΚ πεξίνδν (Ulbrich 2008, 

487). 

 

Δ θαηάξγεζε ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Εδαιίνπ ζα κπνξνχζε λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ έληνλε κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ εμσαζηηθψλ ηεξψλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή γχξσ απφ ην 

Εδάιην. Ώπφ ηα 22 ηεξά πνπ ηεθκεξηψλνληαη αξραηνινγηθά θαη πνπ ε Ulbrich θαηαηάζζεη ζην 

βαζίιεην ηνπ Εδαιίνπ, 17 είλαη εμσαζηηθά. Σα 14 απφ απηά δελ έρνπλ θάζεηο κεηά ην ηέινο ηεο 

ΚΚ πεξηφδνπ. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη έμη εμσαζηηθά ηεξά δελ θαίλεηαη λα ζπλερίδνπλ νχηε 

ζηελ ΚΚ πεξίνδν. Ώπηά ηα ηεξά, ησλ νπνίσλ ε δσή ηειεηψλεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ΚΚ πεξηφδνπ, 

βξίζθνληαη ζε ζέζεηο γχξσ απφ ην ζεκεξηλφ ρσξηφ Αάιη, έλα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε (ζρεδφλ 

10ρικ) πξνο ηα βνξεηνδπηηθά θαη έλα βξίζθεηαη ζηε Λνπξνπηδίλα.  

 

Έλα ηεξφ ζηνλ Πσκφ βξίζθεηαη ζηε γξακκή ηνπ πδξνθξίηε πνπ ρσξίδεη ηελ πδξνινγηθή ιεθάλε 

ηεο Πφιεσο Υξπζνρνχο απφ ηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Μφξθνπ. Σν ηεξφ απηφ ζα κπνξνχζε λα 

νξίδεη ηα ζχλνξα ηνπ Μαξίνπ θαη ησλ φισλ (Ulbrich 2008, αξ. ΜΏ7). Σα επξήκαηα απφ ην ηεξφ 

απηφ παξακέλνπλ αδεκνζίεπηα, γλσξίδνπκε φκσο φηη ζπκπεξηιάκβαλαλ πήιηλεο κνξθέο θπζηθνχ 

κεγέζνπο (Megaw 1954, 173). Βίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ φηη ηα άιια δχν ηεξά πνπ εληνπίζηεθαλ 

ζηελ θνηιάδα ηεο Πφιεσο Υξπζνρνχο βξίζθνληαη ην έλα ζηε Αξχκνπ (Masson 1997· Ulbrich 

2008, αξ. MA6) θαη ην άιιν ζην ηξνπκπί (Ulbrich 2008, αξ. MA8), ζηελ πεξηνρή ησλ 

ραιθνθφξσλ ιαβψλ ηεο θνηιάδαο απηήο. ην ηεξφ ζην ηξνπκπί (ζέζε Κάκπνο) βξέζεθαλ 

κάιηζηα πήιηλα αγάικαηα θπζηθνχ κεγέζνπο (Chronique 1966, 328). 

 

Ώπφ ηα ηεξά πνπ ε Ulbrich θαηαηάζζεη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Πάθνπ, ηα πεξηζζφηεξα βξίζθνληαη 

ζηε δψλε θαηά κήθνο ηεο αθηήο (ή ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ αθηή) απφ ην Ραληίδη ζηα λφηηα 

κέρξη ηελ Πέγεηα ζηα βφξεηα (βι. Ulbrich 2008, Tafel 53). Χο ηεξφ ζπλφξσλ Πάθνπ-Κνπξίνπ 

είλαη πηζαλφ λα ιεηηνπξγνχζε ην ηεξφ ζηε ζέζε Ληγθξίλ ηνπ Γηγελή (Ραληίδη), ιηγφηεξν απφ 8ρικ 

ζηα αλαηνιηθά ησλ Κνπθιηψλ. Σν ηεξφ ζην Ραληίδη αλαζθάθεθε ην 1910 απφ ηνλ Zahn θαη ηνλ 

Πεξηζηηάλε θαη ε αλαζθαθή, κε εμαίξεζε ηηο επηγξαθέο (Mitford θαη Masson 1983) δελ 

δεκνζηεχζεθε πνηέ. Γλσξίδνπκε, σζηφζν, φηη βξέζεθαλ πνιιά θνινζζηαία πήιηλα αγάικαηα ζε 
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γπλαηθείνπο θαη αλδξηθνχο ηχπνπο αιιά θαη εηδψιηα, ζξαχζκαηα απφ θαιινχο θαη κεγάια 

απνζεθεπηηθά αγγεία (ακθνξείο θαη νηλνρφεο) (Bazemore 2002, 164). ε φ,ηη αθνξά ζην ζψκα 

ησλ επηγξαθψλ απφ ην Ραληίδη (ζπλνιηθά 174), είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη απνηειεί ην 

δεχηεξν κεγαιχηεξν ζχλνιν θππξνζπιιαβηθψλ επηγξαθψλ, κεηά απφ απηφ πνπ βξέζεθε ζηε ζέζε 

Μαξηζέιιν ζηα Κνχθιηα (Bazemore 2002, 157). 

 

ηελ ελδνρψξα ησλ Κνπθιηψλ έρνπλ εληνπηζηεί ηέζζεξα ηεξά, εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν ζηηο φρζεο 

ηνπ Αηαξίδνπ (Πξαζηεηφ-Άγηνο Σάββαο θαη Σξαρππέδνπια-Άγηνο Σάββαο, Ulbrich 2008, αξ. PA7a 

θαη 7b). Σν ηξίην ηεξφ είλαη ην ηεξφ ηεο Ήξαο ζηελ Ώγία Μνλή (Ulbrich 2008, αξ. PA9), πεξηνρή 

ζηελ νπνία βξέζεθαλ δχν επηγξαθέο ηνπ βαζηιηά Νηθνθιή. ε κηθξή απφζηαζε λφηηα ηεο Ώγίαο 

Μνλήο, ζην Ώκαξγέηηη, βξίζθεηαη ην ηέηαξην ηεξφ, αθηεξσκέλν ζηνλ Οπάνλα/Ώπφιισλα 

Μειάλζην (Ulbrich 2008, αξ. PA8). 

 

ηε ραιθνθφξα δψλε βφξεηα ηεο Καιαβαζνχ, πνπ ζα αληηζηνηρνχζε ζην βαζίιεην ηεο 

Ώκαζνχληαο, εληνπίζηεθαλ δχν ηεξά. Σν πξψην, πνπ εληνπίζηεθε θνληά ζην Κειιάθη (Ulbrich 

2008, αξ. ΏΜ16) βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή απφ ηελ νπνία θαίλεηαη φηη πξνήιζαλ ηα δχν ράιθηλα 

θχπειια κε ηηο θνηληθηθέο επηγξαθέο, αλαζήκαηα πξνο ην ΐαάι ηνπ Ληβάλνπ «απφ ηελ πξψηε 

ζνδεηά ηνπ ραιθνχ». Σν δεχηεξν βξίζθεηαη θνληά ζηε ΐάβια (ζέζε Καςάιεο, βι. Ulbrich 2008, 

αξ. ΏΜ17) θαη θαίλεηαη φηη ήηαλ ζε ιεηηνπξγία απφ ηελ ΚΏ κέρξη ην ηέινο ηεο ΚΚ πεξηφδνπ. 

 

ην Μέληθν-Ληζαξθέο αλαζθάθεθε έλα ηεξφ, απφ ην νπνίν πξνήιζαλ πήιηλα εηδψιηα 

(Karageorghis 1977α). Δ Fourrier αλαγλσξίδεη ζηα εηδψιηα πξνέιεπζε απφ εξγαζηήξηα 

θνξνπιαζηηθήο ηνπ Εδαιίνπ θαη θαηαηάζζεη ην Μέληθν ζηελ πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή ζθαίξα 

επηξξνήο ηνπ Εδαιίνπ (Fourrier 2007, 50). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ηεξφ απηφ θαίλεηαη λα έρεη 

πνιχ ζχληνκε δηάξθεηα δσήο ζην πξψην κηζφ ηνπ 6
νπ

 αηψλα (Karageorghis 1977α, 44). Πάλησο, 

φπσο είδακε πην πάλσ, ν ζεζαπξφο λνκηζκάησλ απφ ην Μέληθν (βξέζεθε ζε κηθξή απφζηαζε απφ 

ην αξρατθφ ηεξφ), πνπ θαηαρψζεθε ηνλ 4
ν
 αηψλα, πεξηείρε ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο λνκίζκαηα ησλ 

φισλ. 
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 Φάξηεο 13: Πεξηθέξεηεο θαη ζύλνξα: ηεξά θαη γιππηηθή 
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Σν ηεξφ ζηελ Καθνπεηξηά-Αγηιάδεο ζα ζεκαηνδνηνχζε ηελ εμνπζία ηνπ βαζηιείνπ ησλ φισλ ζε 

απηή ηελ πινχζηα ζε θνηηάζκαηα ραιθνχ πεξηνρή. ΐνξεηφηεξα, ζηελ Ώγία Βηξήλε, έλα ηεξφ πνπ 

ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζηα ζχλνξα ησλ φισλ θαη ηεο Λαπήζνπ εγθαηαιείπεηαη κέζα ζηνλ 6
ν
 

αηψλα, εμαηηίαο, ζχκθσλα κε ηε ζνπεδηθή απνζηνιή, πιεκκχξαο θαη άιισλ θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ. Δ Fourrier θάλεη ιφγν γηα βίαηε θαηαζηξνθή θαη εγθαηάιεηςε (Fourrier 2007, 

104). Μηα αλζξσπνγελήο θαηαζηξνθή ζα εμεγνχζε θαιχηεξα ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ηεξνχ, ζε 

αληίζεζε κε κηα θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ ζα νδεγνχζε, έζησ, ζε κεηαθίλεζε. Θα κπνξνχζε λα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζπζηεξεκέλε - φπσο πηζηεχεηαη - εκθάληζε ηνπ βαζηιείνπ ηεο Λαπήζνπ; 

Ώπηφ ζπκθσλεί κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Fourrier, πνπ επηζεκαίλεη φηη κε βάζε ηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα δηθαηνινγείηαη ε άπνςε γηα φςηκε εκθάληζε ηνπ βαζηιείνπ (Fourrier 2007, 99). 

 

Δ αλαηνιηθή Μεζανξία είλαη ε πεξηνρή κε ηελ πην κεγάιε ζπγθέληξσζε ηεξψλ: απφ ηελ Σακαζζφ 

κέρξη ηε αιακίλα ζπλαληψληαη ηα κηζά πεξίπνπ απφ ηα 200 θππξηαθά ηεξά ηεο επνρήο ησλ 

βαζηιείσλ, πνπ ηεθκεξηψλνληαη αξραηνινγηθά (βι. Ulbrich 2008, Kapitel IX, B. Befundliste). Ώπφ 

άπνςε ιαηξείαο, ε κειέηε ηνπ Counts έδεημε φηη ππάξρεη κηα θνηλή ζην δεχηεξν κηζφ ηεο πξψηεο 

ρηιηεηίαο π.Υ. ζηα ηεξά ηεο αλαηνιηθήο Μεζανξίαο, πνπ απνθαιχπηεηαη κέζα απφ ηε δηάδνζε 

θνηλψλ εηθνλνγξαθηθψλ ηχπσλ γηα ηηο αλδξηθέο ζενηήηεο πνπ ιαηξεχνληαλ ζηα ηεξά ηεο πεδηάδαο 

(Counts 2004, 182). πκπέξαλε, επίζεο, φηη κε βάζε ηα ζεσξεηηθά ζχλνξα πνπ πξφηεηλε ν Rupp, 

απηά ηα ηεξά ζα αλήθαλ ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά βαζίιεηα, ηνπ Κηηίνπ, ηνπ Εδαιίνπ ηεο Σακαζζνχ 

θαη ηεο αιακίλαο, επνκέλσο δελ ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηεηαθφ θέληξν (Counts 

2004, 184). χκθσλα κε ηνλ Counts, ε εμάπισζε ηεο θνηλήο εηθνλνγξαθίαο γηα ηηο ιαηξεπφκελεο 

ζεφηεηεο ζηα ηεξά ηεο Μεζανξίαο ζπληέιεζε ζην λα ακβιπλζνχλ νη πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθν-

πνιηηηθέο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ζηελ πεξηνρή (Counts 2006, 16). 

 

Μεγάιε ζπγθέληξσζε ηεξψλ θαηαγξάθεηαη ηδηαίηεξα γχξσ απφ ην ζεκεξηλφ ρσξηφ ηεο Ώζεαίλνπ, 

ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο αλαηνιηθήο πεδηάδαο, ακέζσο ζηα βφξεηα ηεο νξνζεηξάο ησλ Σξνχιισλ 

(βι. Ulbrich 2008, Tafel 31). Βίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκεζεί θαλείο φηη ζηε ζέζε Ώζεαίλνπ-

Πακπνπιάξη ηεο Κνπθνπλλίλαο βξίζθεηαη έλα απφ ηα ειάρηζηα γλσζηά θαη αζθαιψο ηαπηηζκέλα 

ηεξά ηεο ΤΚΥ (Toumazou et al. 1998, 167· Dothan θαη Ben-Tor 1983). ηελ πεξηνρή ηεο 

Ώζεαίλνπ είραλ γίλεη αλαζθαθέο ην 19
ν
 αηψλα απφ κηα γαιιηθή απνζηνιή κε επηθεθαιήο ηνλ de 

Vogüé θαη απφ ηνλ Cesnola. Δ απνζηνιή ηνπ de Vogüé είρε αλαζθάςεη ζηα βφξεηα ηνπ ρσξηνχ, 

ζηε ζέζε ελφο αξραίνπ νηθηζκνχ, ν νπνίνο αλαζθάθεθε ζπζηεκαηηθά ην 1969-73 απφ ην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Μπαθαιάθεο 1988). Ο αθειιάξηνο ήηαλ ν πξψηνο πνπ είρε 
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πξνηείλεη ηελ ηαχηηζε ηνπ νηθηζκνχ απηνχ κε ηνπο αξραίνπο - γλσζηνχο απφ ηηο ειιεληθέο πεγέο 

θαη απφ θππξηαθέο επηγξαθέο - Γφιγνπο (αθειιάξηνο 1890, 192). 

 

ηα αλαηνιηθά ηεο Ώζεαίλνπ, ζε κηα θνηιάδα θνληά ζηελ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Φψηηνπ, ν Cesnola 

αλέζθαςε δχν ζέζεηο πνπ εξκελεχνληαη είηε ζαλ δχν μερσξηζηά ηεξά είηε ζαλ ηεξφ θαη απνζέηεο 

(Masson 1971, 307). Σα αλαξίζκεηα επξήκαηα απφ ηνλ Άγην Φώηην δηαζθνξπίζηεθαλ ζε δηάθνξα 

κνπζεία ζε φιν ηνλ θφζκν. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα κεξηθέο εθαηνληάδεο ιίζηλα αγάικαηα, πνιιά εθ 

ησλ νπνίσλ κεγάινπ κεγέζνπο, αθφκα θαη θνινζζηαία (βι. ηειεπηαία ζχλνςε θαη πξνεγνχκελε 

βηβιηνγξαθία ζε Ulbrich 2008, 297-301).  

 

ην παξειζφλ νη Γφιγνη είραλ ζεσξεζεί βαζηιηθφ θέληξν (βι. π.ρ. Hill 1904). Τπάξρνπλ αξθεηέο 

αλαθνξέο ζηηο αξραίεο ειιεληθέο πεγέο ζηε ζεά ησλ Γφιγσλ θαη κηα ζεηξά απφ ζπιιαβηθέο 

επηγξαθέο πνπ βξέζεθαλ ζηε γχξσ πεξηνρή καξηπξνχλ ηε ζεκαζία ηεο ιαηξείαο ζε κηα 

εθηεηακέλε πεξηνρή εθηφο ησλ Γφιγσλ. Δ κεγάιε αθηηλνβνιία ησλ ηεξψλ θαη ηεο ζεάο ησλ 

Γφιγσλ ήηαλ απηφ πνπ ίζσο δεκηνχξγεζε ηελ εληχπσζε κηαο ζέζεο κε εμέρνπζα ζεκαζία ζηελ 

πεξίνδν ησλ αξραίσλ βαζηιείσλ. Μάιηζηα, νη πξψηνη κειεηεηέο ηεο αξραίαο θππξηαθήο 

λνκηζκαηνθνπίαο είραλ απνδφζεη ζην «βαζίιεην ησλ Γφιγσλ» λνκίζκαηα πνπ έθεξαλ ηε ζπιιαβή 

go/kν, πνπ πίζηεπαλ φηη απνηεινχζε ηελ αξρή ηνπ νλφκαηνο ησλ Γφιγσλ. Χζηφζν, ε απφδνζε 

απηψλ ησλ λνκηζκάησλ ζηνπο Γφιγνπο έρεη πιένλ μεπεξαζηεί· ηα λνκίζκαηα απηά ζεσξείηαη φηη 

κάιινλ αλήθνπλ ζην Κνχξην (Kagan 1999. ΐι. πην πάλσ, «Κνχξην»). Οη Γφιγνη ρσξίο ακθηβνιία 

δελ ππήξμαλ πνηέ βαζηιηθφ θέληξν, παξακέλεη φκσο ην εξψηεκα πνηα ζα ήηαλ ε ζεκαζία απηήο 

ηεο ζέζεο ζηελ πνιηηεία ζηελ νπνία αλήθε. Σν εξψηεκα απηφ ζα ζπδεηεζεί εθηελέζηεξα ζε 

επφκελν ππνθεθάιαην. 

 

6. Η κοροπλαζηική (Δηθ. 66) 

 

Δ Fourrier πξνζπάζεζε, αθνινπζψληαο ηηο ζθαίξεο πνιηηηζκηθήο επηξξνήο θάζε θέληξνπ (δειαδή 

θάζε πφιεο-βαζηιείνπ), λα αλαγλσξίζεη ηελ πνιηηεηαθή ηνπ πεξηθέξεηα. Βξγαιείν γηα ηελ 

αλαγλψξηζε πνιηηηζκηθψλ επηξξνψλ ζηελ εξγαζία ηεο Fourrier είλαη ε θπθινθνξία ησλ έξγσλ 

θνξνπιαζηηθήο ηεο ΚΏ πεξηφδνπ (Fourrier 2007). Τπνζηήξημε, ινηπφλ, φηη κέζα απφ ηε δηάρπζε 

ησλ ηερλνηξνπηψλ ζηελ θνξνπιαζηηθή, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζθαίξεο πνιηηηζκηθήο επηξξνήο. 

ΐαζηθή αξρή ζηε κεζνδνινγία ηεο Fourrier είλαη φηη “il n‟y a de style que lorqu‟il y a une identité 

culturelle bien définie” (Fourrier 2007, 19). Δ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, ζχκθσλα πάληα κε ηε 

Fourrier, θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνιηηεηαθή ηαπηφηεηα, επνκέλσο, αθνινπζψληαο ην πξψην είλαη 
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δπλαηφ λα θαηαιήμνπκε ζην δεχηεξν. Σνλίδεηαη φηη ην πιηθφ πνπ εμέηαζε ε Fourrier αλήθεη ζηελ 

ΚΏ πεξίνδν θαη επνκέλσο, ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ ΚΏ πεξίνδν θαη 

φρη ζε νιφθιεξε ηελ επνρή ησλ βαζηιείσλ. 

 

Βηδψιηα ηεο ηερλνηξνπίαο ηνπ Εδαιίνπ ζπλαληψληαη ζε ηεξά ζηε Νήζνπ, ζηνλ Κνηζηάηε, ζηελ 

Ώγία ΐαξβάξα, ζηελ Ώιάκπξα θαη ζηελ Πνηακηά. Ώπηφο ν πξψηνο θαη πην θνληηλφο θχθινο γχξσ 

απφ ην Εδάιην (“la cercle proche”), είλαη πνιχ πηζαλφλ λα αλήθε ζηα φξηα ηνπ βαζηιείνπ ηνπ 

Εδαιίνπ. Ο δεχηεξνο θαη επξχηεξνο θχθινο πεξλά απφ ηνπο Γφιγνπο ζηα αλαηνιηθά, απφ ηελ 

Κφζε θαη ην Μαζηάηε ζηα λφηηα θαη απφ ηελ Σακαζζφ ζηα δπηηθά (Fourrier 2004, 198-9). Έμσ 

απφ ηνπο θχθινπο επηξξνήο ηνπ Εδαιίνπ βξίζθνληαη ηεξά ζηα νπνία ζπλαληψληαη έξγα 

θνξνπιαζηηθήο κε επηδξάζεηο απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα θέληξα. Ώπηά αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ ηεξψλ ησλ ζπλφξσλ (sanctuaires de frontière). Σν ηεξφ ζην Άξζνο ζα αλήθε ζηα ζχλνξα ηνπ 

βαζηιείνπ ηεο αιακίλαο κε ην Εδάιην. Νφηηα, ζην ηεξφ ζηα Ππξγά, ζα βξίζθνληαλ ηα ζχλνξα κε 

ην Κίηην (βι. θαη Fourrier 2000). Απηηθά, επηδξάζεηο θηάλνπλ κέρξη ην Μέληθν θαη ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ κέρξη ην ηεξφ ζηελ Ώγία Βηξήλε, φπνπ, φκσο, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα έξγα 

θνξνπιαζηηθήο αλήθνπλ ζηε ζρνιή ησλ φισλ. Πξνο ηα βφξεηα, κεκνλσκέλα εηδψιηα απφ 

εξγαζηήξηα ηνπ Εδαιίνπ βξέζεθαλ ζηε Λεπθσζία, ζηελ Κπζξαία θαη ζην Καδάθαλη, φπνπ φκσο ε 

πιεηνλφηεηα αλήθεη ζηελ παξάδνζε ηεο αιακίλαο (Fourrier 2004, 200-201). 

 

χκθσλα κε ηε Fourrier, κηα πνιχ κεγάιε πεξηθέξεηα πξέπεη λα αλήθε ζην βαζίιεην ηνπ Εδαιίνπ, 

απφ ην Άξζνο κέρξη ηελ Σακαζζφ θαη ηα Ππξγά ζηα λφηηα (Fourrier 2007, 39-51). πλεπψο, ε 

πεξηθέξεηα ηνπ Εδαιίνπ ζα ήηαλ ζρεδφλ ίζε κε απηή πνπ απνδίδεηαη ζηε αιακίλα. χκθσλα κε 

ηε Fourrier, ηα δχν βαζίιεηα ζα δηεθδηθνχζαλ ηε βφξεηα αθηή (Fourrier 2004, 202). 

 

ηελ πνιηηηζκηθή πεξηθέξεηα ηεο αιακίλαο βξίζθνληαη ζέζεηο ζηελ Καξπαζία, ζηα δπηηθά ηεο 

πφιεο κέρξη ηε ίληα θαη λφηηα κέρξη ην Κάβν Γθξέθν (Ώγία Νάπα-Μαθξόλεζνο). Γψλε ζπλφξσλ 

ζεσξεί ε Fourrier ηε γξακκή πνπ ελψλεη ηνπο Υχηξνπο κέρξη ην Γεξφιαθθν ζηα δπηηθά θαη πνπ 

ζπλερίδεη λνηηναλαηνιηθά πξνο ηε Λεπθσζία θαη ην Άξζνο (Fourrier 2007, 23-37). Βίλαη 

ζεκαληηθή ε παξαηήξεζε ηεο Fourrier φηη ε πνιηηηζκηθή ζθαίξα επηξξνήο ηεο αιακίλαο έθηαλε 

κέρξη ην Γεξφιαθθν, πεξίπνπ 10ρικ δπηηθά ηεο Λεπθσζίαο θαη πεξίπνπ 15ρικ βφξεηα ηεο 

Σακαζζνχ ζε επζεία πνξεία. Δ πεξηνρή απηή ζα ελσλφηαλ απφ κηα δπλαηή πνιηηεηαθή ηαπηφηεηα 

(Fourrier 2007, 37). 
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Χο δεδνκέλν ζεσξείηαη φηη ε αιακίλα ζα έιεγρε ηελ Καξπαζία θαη κέξνο ηεο βφξεηαο αθηήο, 

ίζσο κέρξη ην Καδάθαλη. ηε ξίδα ηεο Καξπαζίαο, απφ ηελ ΤΚΥΕΕ ηα δίθηπα ησλ νηθηζκψλ 

δείρλνπλ λα ζπλδένπλ ηηο ζέζεηο ηεο πεξηνρήο κε ην εθάζηνηε αζηηθφ θέληξν ηεο αλαηνιηθήο 

αθηήο, αξρηθά ηελ Έγθσκε θαη ζηε ζπλέρεηα ηε αιακίλα (Smith 2008β, 8). Ώπηφ ζηεξίδεηαη θαη 

ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Fourrier ζε ζρέζε κε ηε δηάδνζε ησλ έξγσλ θνξνπιαζηηθήο ηεο 

αιακίλαο ζε απηέο ηηο ζέζεηο. Μάιηζηα ην ηεξφ ζην Καδάθαλη είλαη ε κνλαδηθή άιιε ζέζε εθηφο 

ηεο Τνύκπαο ζηε αιακίλα πνπ απέδσζε κεγάια πήιηλα αγάικαηα ζσξαθνθφξσλ (Karageorghis 

1978β, αξ. 12, 51, 52, 207). ηελ πνιηηηζκηθή πεξηθέξεηα ηεο αιακίλαο βξίζθνληαη ζέζεηο ζηα 

λφηηα κέρξη ην Κάβν Γθξέθν (Ώγία Νάπα-Μαθξόλεζνο). 

 

Πνιχ πεξηνξηζκέλε εκθαλίδεηαη λα είλαη ε πεξηθέξεηα ηεο πνιηηηζκηθήο θαη πνιηηηθήο επηξξνήο 

ηνπ Κηηίνπ (Fourrier 2007, 58-9). Βηδψιηα ηνπ Κηηίνπ βξέζεθαλ κφλν ζε πεξηνρέο πνιχ θνληά 

ζηελ πφιε, φπσο ηα Λεηβάδηα, ε Πχια, ε Ώξαδίππνπ, ε Ώγία Άλλα, ηα Κιαπδηά θαη ην Μαξψλη 

(Fourrier 2007, 59-61), δειαδή ζε αθηίλα κηθξφηεξε ησλ 20ρικ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ 

Ώκαζνχληα, θαζψο εηδψιηα βξέζεθαλ κφλν ζε κηθξή αθηίλα απφ ηελ πφιε, ζηε Λεκεζφ θαη ζηελ 

Ώγία Φχια, κέρξη ηε Γεξάζα ζηα βφξεηα (Fourrier 2007, 67-70). Σα εηδψιηα ηνπ Κνπξίνπ έρνπλ 

κηα δηαζπνξά απφ ην Υάπνηακη ζηα δπηηθά, κέρξη ηηο λφηηεο παξπθέο ηνπ Σξνφδνπο ζηα βφξεηα 

(Ώλψγπξα, Ληκλάηεο), ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ην Ώθξσηήξη (Fourrier 2007, 75-76). 

 

Ο απνζέηεο ζηελ Καθνπεηξηά-Αγηιάδεο πεξηείρε πνιιά ζξαχζκαηα απφ πήιηλεο γπλαηθείεο 

κνξθέο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο θνξνχλ θξάλνο, θξαηνχλ δφξπ θαη αζπίδα θαη ζπλεπψο 

ηαπηίδνληαη κε ηε ζεά Ώζελά (Karageorghis 1977β). Λαηξεία ηεο ζεάο Ώζελάο αλαγλσξίδεηαη 

κέζα απφ ηελ εηθνλνγξαθία ησλ αγαικάησλ θαη ησλ εηδσιίσλ ζην αλάθηνξν ζην ΐνπλί (βι. πην 

πάλσ «φινη») θαη ζην Μεξζηλάθη (Gjerstad et al. 1937, 340-398, 623) θαη επηγξαθηθά ζηνπο 

φινπο θαη ζην Εδάιην. Οη ζέζεηο απηέο, πνπ βξίζθνληαη ρσξίο ακθηβνιία εληφο ηνπ βαζηιείνπ ησλ 

φισλ, ελψλνληαη απφ κηα δπλαηή πνιηηηζκηθή θαη ιαηξεπηηθή ηαπηφηεηα. Ώλ ε ζεκαζία ηνπ 

αλαθηφξνπ (θαη ηνπ νηθηζκνχ) ζην ΐνπλί ζηελ ηνπνγξαθία ηνπ βαζηιείνπ ησλ φισλ 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ έλα κπζηήξην, ε Καθνπεηξηά δελ είλαη: ε πεξηνρή ζα πξνζέθεξε 

ηελ απαξαίηεηε μπιεία γηα ηε βηνκεραλία ηνπ ραιθνχ (Karageorghis 1977β, 198). 

 

Δ κεζνδνινγία απηή δελ κπνξεί πξνο ην παξφλ λα εθαξκνζηεί ζην Μάξην, θαζψο ην πιηθφ είλαη 

σο επί ην πιείζηνλ ησλ ηειεπηαίσλ 20 ρξφλσλ θαη παξακέλεη αδεκνζίεπην. Σν κνλαδηθφ 

ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη φηη ε παξαγσγή ηνπ Μαξίνπ δελ έρεη ζπλνρή, αξγεί λα 

αλαπηπρζεί θαη επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηήλ ησλ φισλ θαη ηεο Πάθνπ (Fourrier 
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2007, 85). Μεξηθά εηδψιηα ηνπ Μαξίνπ βξέζεθαλ ζην ηεξφ ζηελ Ώγία Βηξήλε, φπνπ φκσο ζηε 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα ηα έξγα αλήθνπλ ζηελ παξάδνζε ησλ φισλ. Απηηθά ζηε Μχξηνπ-

Πεγάδεο ζπλαληψληαη εηδψιηα θαη ηεο ζνιηαθήο θαη ηεο ιαπεζηψηηθεο ηερλνηξνπίαο (Fourrier 

2007, 92). Μεξηθά εηδψιηα ζνιηαθήο ηερλνηξνπίαο βξέζεθαλ ζην Μέληθν ζηα αλαηνιηθά, πνπ 

θαηά ηε Fourrier αλήθεη ζην βαζίιεην ηνπ Εδαιίνπ (2007, 92). Βηδψιηα απφ ηνπο φινπο βξέζεθαλ 

ζην Μεξζηλάθη θαη ζην ΐνπλί, ζην Ληκλίηε θαη κέρξη ηνλ Πσκφ ζηα δπηηθά (Fourrier 2007, 93-4). 

Βηδψιηα ηνπ παθηαθνχ εξγαζηεξίνπ βξέζεθαλ κέρξη ηελ Πέγεηα ζηα βνξεηνδπηηθά θαη κέρξη ην 

ατηηά - ζηηο λφηηεο ππψξεηεο ηνπ Σξνφδνπο - ζηα βνξεηναλαηνιηθά (Fourrier 2007, 80-82). 

 

Δ παξαγσγή ηεο Λαπήζνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ επεξεαζκέλε απφ απηή ηνπ Εδαιίνπ θαη ηνπ 

Κηηίνπ. Σν ζηπι ηεο Λαπήζνπ αλαγλσξίδεηαη ζε επξήκαηα απφ ηε Λάπεζν απφ ην ηέινο ηεο ΚΏΕΕ. 

Δ Fourrier ππνζηεξίδεη φηη ε γέλεζε ηεο θνξνπιαζηηθήο ηεο Λαπήζνπ κπνξεί λα ζπκπίπηεη κε ηελ 

θαζπζηεξεκέλε γέλεζε ηνπ βαζηιείνπ, πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη ζηηο αζζπξηαθέο πεγέο (Fourrier 

2007, 97-9). Ώλαηνιηθά, ζην πιηθφ πνπ βξέζεθε ζην Καδάθαλη-Μίλεο θαη πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ 

ΚΏ θαη ΚΚ πεξίνδν, ζπλαληψληαη επηξξνέο απφ ηνπο φινπο, ην Εδάιην θαη ηε αιακίλα. Βίλαη, 

ζχκθσλα κε ηε Fourrier, κηα πεξηνρή «αλνηρηή», ζηελ νπνία δελ έρεη απνθξπζηαιισζεί κηα 

πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή ηαπηφηεηα (Fourrier 2007, 100). 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο Fourrier ζρεηηθά κε ηηο πεξηθέξεηεο ησλ αξρατθψλ βαζηιείσλ (βι. ζχλνςε 

Fourrier 2007, 112-19) ζπκθσλνχλ ζε γεληθέο γξακκέο κε ηα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάςακε πην 

πάλσ. Δ δηάδνζε ησλ ηερλνηξνπηψλ ηεο αξρατθήο θνξνπιαζηηθήο αθνινπζεί ηε «ινγηθή» ηνπ 

θπζηθνχ ηνπίνπ θαη ζπκβαδίδεη κε ηε δηάδνζε άιισλ θαηεγνξηψλ ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ, φπσο ηα 

λνκίζκαηα θαη νη ηνπηθέο παξαιιαγέο ηεο θππξνζπιιαβηθήο γξαθήο. Χζηφζν, απηφ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Fourrier θαη θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε αληίθαζε κε άιιεο 

καξηπξίεο, είλαη ε ηεξάζηηα πεξηθέξεηα πνπ απνδίδεηαη ζην βαζίιεην ηνπ Εδαιίνπ. Πξαγκαηηθά, ε 

πνιηηηζκηθή επηξξνή ηνπ Εδαιίνπ, αληρλεχεηαη ζε κηα έθηαζε απφ ην Άξζνο ζηα αλαηνιηθά κέρξη 

ην Καιφ Υσξηφ (δπηηθά ηνπ Πνιηηηθνχ) ζηα δπηηθά θαη απφ ηελ Ώγία Μαξίλα θπιινχξαο ζηα 

βφξεηα κέρξη ηε ΐάβια ζηα λφηηα. Δ Fourrier απνδέρεηαη φηη απηή πεξίπνπ ζα ήηαλ θαη ε έθηαζε 

ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Εδαιίνπ, θαίλεηαη φκσο πην πηζαλφ, ε πνιηηηζκηθή αθηηλνβνιία 

ηνπ Εδαιίνπ λα είρε μεπεξάζεη ηελ πνιηηεηαθή ηνπ εκβέιεηα.  

 

Εδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ είλαη ην ζέκα ηεο εμάξηεζεο ηεο Σακαζζνχ απφ ην Εδάιην, θάηη πνπ κε 

παξεκθεξή επηρεηξήκαηα ππνζηεξίδνπλ θαη νη Nys θαη Recke (2004). πσο είδακε αξθεηέο θνξέο 

πην πάλσ, κε βάζε ην (δχζθνιν νκνινγνπκέλσο) ζπλδπαζκφ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ 
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πεγψλ θαη έρνληαο ππφςε ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ θππξηαθψλ πνιηηεηψλ απφ ηελ ΤΚΥ ζηελ 

Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, είλαη πνιχ πηζαλφ ε πφιε ηεο Σακαζζνχ λα αλήθε ζην βαζίιεην ηεο 

αιακίλαο. Σν πην πεηζηηθφ επηρείξεκα είλαη, ίζσο, ε παξαηήξεζε φηη ε πξφζθαηξε αλαθνξά ηεο 

Σακαζζνχ ζηνλ ηίηιν ηνπ βαζηιηά ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Εδαιίνπ Πνπκηάζνλα απνδεηθλχεη θαη ην 

γεγνλφο φηη ε ελζσκάησζε ηεο πφιεο ήηαλ επίζεο πξφζθαηξε. Ώλ ε Σακαζζφο αλήθε ζηελ ΚΏ 

πεξίνδν ζην Εδάιην, ηφηε ήδε ν Ώδβαάι ζα είρε ηνλ ηίηιν ηνπ «βαζηιηά ηνπ Κηηίνπ, ηνπ Εδαιίνπ 

θαη ηεο Σακαζζνχ». Κάηη ηέηνην, φκσο, δελ ζπκβαίλεη. 

 

7. Σα αναθήμαηα: η μνημειακή γλσπηική (Φάξηεο 13) 

 

ηε γιππηηθή απφ ιίζν δελ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ εχθνια ηνπηθέο ηερλνηξνπίεο θαη ζρνιέο 

(Hermary 2004, βι. φκσο Gaber-Saletan 1986) επνκέλσο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία πιηθνχ ε κεζνδνινγία ηεο Fourrier. Χζηφζν, ζέζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη 

είλαη δπλαηφ κέζα απφ κηα δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία, ε κλεκεηαθή γιππηηθή λα απνηειέζεη 

πνιχηηκν εξγαιείν ζηελ πξνζέγγηζε ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ηνπ λεζηνχ ζηελ ΚΏ θαη ηελ ΚΚ 

πεξίνδν. 

 

Δ πεπνίζεζε απηή έρεη επίζεο εθθξαζηεί θαηά θαηξνχο απφ εξεπλεηέο ηεο θππξηαθήο γιππηηθήο. 

χκθσλα κε ηνπο Nys θαη Recke, ηα αλαζήκαηα ζηα ηεκέλε - θαη θπξίσο ηα γιππηά - απνηέιεζαλ 

ηελ έθθξαζε ηεο εμνπζίαο κηαο πνιηηείαο ζε θαίξηαο ζεκαζίαο ζεκεία ζην θππξηαθφ ηνπίν (Nys 

θαη Recke 2004, 214). Οη ίδηνη δηαηχπσζαλ, επίζεο, ην εξψηεκα αλ «νη ηέρλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ελζπλείδεηα ζηα θππξηαθά βαζίιεηα ηεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ σο κέζν κεηαθνξάο/επηθνηλσλίαο 

πνιηηηζκηθήο θαη πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο» (Nys θαη Recke 2004, 213). Δ Collombier εμέθξαζε ηελ 

άπνςε φηη ε δηάδνζε ησλ βαζηιηθψλ αγαικάησλ ζηα ηεξά ησλ βαζηιείσλ ελίζρπε ηελ δηεθδίθεζε 

ηεο πεξηνρήο εθ κέξνπο ησλ βαζηιέσλ (Collombier 1999). 

 

ε πνιινχο πνιηηηζκνχο ππάξρεη πιεζψξα παξαζηάζεσλ ησλ εγεηψλ ηνπο (Trigger 1974, 103). Οη 

πξψηνη κειεηεηέο ηεο θππξηαθήο γιππηηθήο, ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, πξφηεηλαλ φηη νξηζκέλα 

κεγάινπ κεγέζνπο (θακηά θνξά αθφκα θαη θνινζζηαία) αγάικαηα παξηζηάλνπλ βαζηιείο, ηεξείο ή 

άιινπο αμησκαηνχρνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα (Perrot θαη Chipiez 1885, 

188- 9). Μάιηζηα ν Myres (1914, 226) θαη ιίγν αξγφηεξα ν F.N. Pryce (1931, 5) είραλ πξνηείλεη 

φηη νξηζκέλα αγάικαηα απνηεινχζαλ πνξηξαίηα Ώηγππηίσλ θαη Πεξζψλ βαζηιέσλ, φπσο ηνπ 

Άκαζε ή ηνπ Ααξείνπ.  
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Δ πεπνίζεζε φηη νξηζκέλα αγάικαηα ή αθφκα ηχπνη αγαικάησλ κπνξεί λα παξηζηάλνπλ Κχπξηνπο 

βαζηιείο ή άλαθηεο ππάξρεη κέρξη ζήκεξα αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο ηεο θππξηαθήο γιππηηθήο ηεο 

ΚΏ θαη ηεο ΚΚ πεξηφδνπ (Hermary 1989α· 2005· Senff 1993). Ο Maier ππνζηήξημε φηη νξηζκέλα 

ιίζηλα αγάικαηα θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά θαη ζχκβνια, πνπ καο επηηξέπνπλ λα ηαπηίζνπκε ηηο 

κνξθέο κε βαζηιείο, άλαθηεο ή ηεξείο (Maier 1989α). Χζηφζν, δελ ππάξρεη θακηά επηγξαθή ζε 

βάζε, αλάκεζα ζηηο εθαηνληάδεο βάζεηο αγαικάησλ πνπ έρνπλ βξεζεί, πνπ λα πηζηνπνηεί πέξαλ 

πάζεο ακθηβνιίαο κηα ηέηνηα ηαχηηζε (π.ρ. γηα Ώζεαίλνπ-Άγην Φώηην βι. Cesnola 1877, 146· γηα 

Λεπθφλνηθν βι. Myres 1945). Ώξθεηέο απφ ηηο βάζεηο πνπ βξέζεθαλ κέζα ζην λαφ πνπ έζθαςε ν 

Cesnola ζηελ Ώζεαίλνπ-Άγηνο Φώηηνο θέξνπλ επηγξαθέο, θακηά φκσο δελ είλαη βαζηιηθή (Masson 

1983, 289-91). Βπηπιένλ, αλήθνπλ ζε κηθξνχ κεγέζνπο αγάικαηα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

επηγξαθέο είλαη ραξαγκέλεο πάλσ ζην ίδην ην άγαικα (Masson 1983, αξ. 262 «ηάο Παθίαο» θαη 

αξ. 263 «ηνπ Σηκαγφξα»). κσο, νη επηγξαθέο ηνπ Ώλδξνθιή ηεο Ώκαζνχληαο (ΑΜ3 θαη ΑΜ4) 

θαη ε επηγξαθή ηνπ Ώξραίνπ απφ ηε Λήδξα γηα ην Νηθνθιή (ΠΑ18*) δείρλνπλ φηη ζηνλ 4
ν
 αηψλα 

ππήξραλ αγάικαηα πνπ απεηθφληδαλ βαζηιείο θαη άλαθηεο. 

 

πσο ππνζηήξημε ν Petit, «γηα ηελ πεξίνδν θαη ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ πνπ κειεηνχκε, δελ 

ππάξρεη ηέρλε πξαγκαηηθά θνζκηθή (profane) θαη δηαθνζκεηηθή (decoratife), πνπ λα αλαπηχρζεθε 

απιά θαη κφλν γηα ηελ αηζζεηηθή ηεο αμία» (Petit 2004β, 51). Καη αιινχ: «ε αξρηηεθηνληθή θαη ε 

κλεκεηαθή γιππηηθή είλαη ηα πξνλνκηνχρα ζηεξίγκαηα ηεο ηδενινγίαο» (Petit 1995β, 145). Δ 

εκθάληζε θαη ε εμέιημε ηεο κεγάιεο γιππηηθήο ζηελ Κχπξν ζπκβαδίδνπλ, πηζηεχσ, απφιπηα κε 

απηφ ην αμίσκα. Βίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ φηη ε κεγάιε γιππηηθή εκθαλίδεηαη ηελ πεξίνδν πνπ 

εκθαλίδνληαη θαη νη πξψηεο βαζηιηθέο επηγξαθέο, αιιά θαη νη θηηζηνί «βαζηιηθνί» ηάθνη. 

Βπηπιένλ, ηα πξψηα κεγάινπ κεγέζνπο αγάικαηα είλαη θνινζζηαία. Μάιηζηα, ζε πεξηνρέο φπνπ 

δελ ππήξρε θαιήο πνηφηεηαο αζβεζηφιηζνο, επηθξάηεζε σο ην θχξην κέζν παξαγσγήο αγαικάησλ 

ν πειφο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαξίνπ θαη ησλ φισλ (βι. Karageorghis 1993β, 

77-81).  

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξαγσγή κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο, αθφκα θαη θνινζζηαίσλ 

αγαικάησλ, ζε πειφ απνηειεί κνλαδηθφ θαηλφκελν ζηελ Κχπξν. Οπσζδήπνηε ην θφζηνο γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ έξγνπ, είηε ζε ιίζν είηε ζε πειφ, ζα ήηαλ ηεξάζηην. Σα έξγα απηά έρνπλ 

επξεία δηάδνζε, ρξνλνινγηθή θαη γεσγξαθηθή: ζπλαληψληαη απφ ηε αιακίλα (Τνύκπα) κέρξη ην 

Μάξην θαη απφ ην Καδάθαλη κέρξη ην Κνχξην θαη ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ 7
ν
 αηψλα κέρξη θαη ην 

ηέινο ηεο ΚΚ πεξηφδνπ (Karageorghis 1993β). 
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ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηαζηνχλ νη θχξηνη ηχπνη αλδξηθήο απεηθφληζεο ζηε γιππηηθή ζε ιίζν θαη ζηελ 

θνξνπιαζηηθή ηεο ΚΏ θαη ηεο ΚΚ πεξηφδνπ, κε ζηφρν λα αλαγλσξηζηνχλ «βαζηιηθνί» ηχπνη ή 

αθφκα «βαζηιηθέο» κνξθέο. Σν επίζεην «βαζηιηθφο» ηίζεηαη εληφο εηζαγσγηθψλ, θαζψο, εμαηηίαο 

ηεο απνπζίαο επηγξαθψλ δελ κπνξνχκε ζε θακκηά πεξίπησζε λα ηαπηίζνπκε κε βεβαηφηεηα έλα 

άγαικα κε έλα ππαξθηφ θαη επψλπκν βαζηιηά. Βίλαη, σζηφζν, πνιχ πηζαλφ, νη κνξθέο απηέο λα 

παξηζηάλνπλ είηε βαζηιείο, είηε άλαθηεο είηε άιινπο ηνπηθνχο αμησκαηνχρνπο (βι. επίζεο 

ζπδήηεζε ζε Satraki 2008). ηελ πεξίπησζε ησλ αγαικάησλ ζε γπλαηθείνπο ηχπνπο, πνπ, αο 

ζεκεησζεί, είλαη πνιχ ιηγφηεξα απφ ηα αλδξηθά, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα δηαθξηζνχλ νη 

κνξθέο πνπ παξηζηάλνπλ ζεφηεηεο απφ απηέο πνπ παξηζηάλνπλ κέιε ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ή 

άιιεο ζλεηέο κνξθέο (Hermary 2001α, 14). Αελ ππάξρεη, επίζεο, έληνλε δηαθνξνπνίεζε κέζα απφ 

ηελ εηθνλνγξαθία (ελδχκαηα, θαιχκκαηα θεθαιήο), φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο αλδξηθέο κνξθέο, ψζηε 

λα αλαγλσξηζηνχλ κέιε ηεο άξρνπζαο ηάμεο (Sørensen 2002· 2009). Βπνκέλσο, εμαηξνχληαη απφ 

απηή ηε ζπδήηεζε. 

 

Έλα θνινζζηαίν θεθάιη κε θσληθφ θξάλνο απφ ηνπο Γφιγνπο είλαη έλα απφ ηα αξραηφηεξα έξγα 

κεγάιεο γιππηηθήο ζηελ Κχπξν (Δηθ. 67). Σν κνλαδηθφ πξαγκαηηθφ θσληθφ θξάλνο απφ ην λεζί 

βξέζεθε ζε κηα πινχζηα ηαθή ηεο ΚΏ πεξηφδνπ ζηε ζέζε Κνχθιηα-Μαπξνκκάηεο: είλαη ράιθηλν 

θαη θέξεη θηεξσηφ ειηαθφ δίζθν (Maier 1989α, 383). Δ αλδξηθή κνξθή κε θσληθφ θξάλνο ζα 

επηθξαηήζεη σο ν βαζηθφο ηχπνο αλδξηθήο απεηθφληζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ΚΏ πεξηφδνπ. 

Βίλαη ζεκαληηθή ε παξαηήξεζε φηη ηα αγάικαηα κε θσληθφ θξάλνο θαη καθξχ γέλη είλαη κεγάινπ 

κεγέζνπο θαη θακηά θνξά θνινζζηαία (Hermary 1989α, 22). πρλά ηα ιίζηλα, κεγάινπ κεγέζνπο 

αγάικαηα απφ ηνλ Άγην Φώηην, ην Εδάιην θαη ηελ Ώζεαίλνπ-Μάιινπξα θέξνπλ ζην θξάλνο 

εγράξαθηε ή αλάγιπθε δηαθφζκεζε (Mylonas 1998, 127) (Δηθ. 68).  

 

Ώπφ ην ηέινο ηνπ 7
νπ

 αηψλα εκθαλίδεηαη θαη ν ηχπνο ηεο λεαληθήο κνξθήο κε πεξίδσκα θαη κε 

ζηεθάλη ζπρλά δηαθνζκεκέλν κε ξφδαθεο (Hurschmann 2003) (Δηθ. 69). αξάληα ηέηνηεο κνξθέο 

έρνπλ βξεζεί ζε ηεξά ηεο Μεζανξίαο (απφ ην Λεπθφλνηθν κέρξη ην Μέληθν), ζην Καδάθαλη θαη 

ζην Μαξηζέιιν ζηα Κνχθιηα. Σα πεξηζζφηεξα βξέζεθαλ ζην ηεξφ ζηελ Ώζεαίλνπ-Άγηνο Φώηηνο 

(Hurschmann 2003, 170-1). Άιια 16 θεθάιηα κε δηάδεκα κε ξφδαθεο βξέζεθαλ ζην ίδην ηεξφ, ελψ 

απφ έλα κέρξη ηέζζεξα θεθάιηα κε δηάδεκα βξέζεθαλ ζε άιιεο ζέζεηο ζηε Μεζανξία, ζην 

Καδάθαλη, ζην Μαξηζέιιν θαη ζην Κίηην (Hurschmann 2003, 175). Οη κνξθέο απηέο, ηαπηίδνληαη 

ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία σο άλαθηεο (Hermary 1989α, 44· Senff 1993, 71- 2· Wriedt Sørensen 

1994, 82· Counts 2001, 158). 

 

Άν
να

 Σα
τρ
άκ
η



7. Δ Βπνρή ησλ ΐαζηιείσλ 

 
322 

Μηα κηθξή θαηεγνξία γιππηψλ, απφ ηα νπνία ζψδνληαη ζπλήζσο κφλν ηα θεθάιηα, θέξνπλ έλα 

θάιπκα θεθαιήο πνπ έρεη ηαπηηζηεί κε ηε κίηξα, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Δξφδνην θνξνχζαλ νη 

Κχπξηνη βαζηιείο ηελ επνρή ηεο Εσληθήο επαλάζηαζεο. Ώπνηειείηαη απφ έλα ρνληξφ θνκκάηη 

χθαζκα, ην νπνίν πεξηβάιιεη ζαλ ζηεθάλη ηελ θεθαιή. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζπλνδεχεηαη θαη 

πηζαλφλ ζπγθξαηείηαη απφ κηα ηαηλία πνπ δηαζρίδεη ην θεθάιη απφ ην κέησπν πξνο ηα πίζσ (Δηθ. 

70). ηηο ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο φπνπ ζψδεηαη ην ζψκα (Καδάθαλη, Ώγία Βηξήλε), νη κνξθέο 

θέξνπλ καθξχ ρηηψλα θαη ηκάηην. Οη Young, πνπ δεκνζίεπζαλ ηα εηδψιηα απφ ην αξρατθφ ηεξφ 

ηνπ Ώπφιισλα Τιάηε, αλαγλψξηζαλ ζε πνιιέο απφ ηηο παξαζηάζεηο ησλ ηππέσλ ηε κίηξα ησλ 

Κππξίσλ βαζηιέσλ (Young θαη Young 1955, 200). 

 

Οη νιφγιπθεο κνξθέο, φιεο κεγάινπ κεγέζνπο, θέξνπλ γέλη, θνληφ ή καθξχ, έλδεημε ειηθίαο θαη 

ίζσο θνηλσληθήο ζέζεο (Mylonas 1998, 145). Μεγάινπ κεγέζνπο ιίζηλα ή πήιηλα αγάικαηα κε 

κίηξα βξέζεθαλ ζηνπο Γφιγνπο, ζην Εδάιην, ζην Καδάθαλη θαη ζηελ Ώγία Βηξήλε. 

Υξνλνινγνχληαη απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 7
νπ

 κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 5
νπ 

αηψλα (Mylonas 1998, 

145). ηε ζαξθνθάγν ηεο Ώκαζνχληαο (βι. Hermary 1981, 74-83) ε κνξθή κε απηνχ ηνπ είδνπο 

ηελ ηαηλία ηαπηίδεηαη πιένλ κε βεβαηφηεηα κε ην βαζηιηά (Petit 2004β). 

 

Ώπφ ην ηέινο ηνπ 7
νπ

 αηψλα θαη θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 6
νπ

 αηψλα, έλαο ζρεηηθά κεγάινο αξηζκφο 

αζβεζηνιηζηθψλ αλδξηθψλ κνξθψλ (πεξηζζφηεξα απφ 70), ζε κέγεζνο πνπ θπκαίλεηαη απφ κηθξά 

αγαικάηηα κέρξη θνινζζηαία, θαζψο θαη νξηζκέλα ράιθηλα εηδψιηα, θέξνπλ αηγππηηάδνληα 

ραξαθηεξηζηηθά ζε φ,ηη αθνξά ζηελ θφκκσζε θαη ζηα ελδχκαηα (Δηθ. 71). ε γεληθέο γξακκέο 

θνξνχλ ην αηγππηηαθφ shenti, ην θέληξν ηνπ νπνίνπ ζπρλά δηαθνζκείηαη κε έλα επηπιένλ θνκκάηη 

πθάζκαηνο κε θφκπξεο (devanteau) θαη έλα δηαθνζκεκέλν θνιιάξν (usekh). ην θεθάιη θέξνπλ 

έλα απιφ θαη αθφζκεην θνκκάηη πθάζκαηνο, ην kerchief ή ην δηπιφ αηγππηηαθφ ζηέκκα 

(Faegersten 2003) (Δηθ. 72). Ώπφ ην Markoe πξνηάζεθε φηη ηα ιίζηλα αηγππηηάδνληα αγάικαηα 

ρξνλνινγνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζην ηέινο ηνπ 6
νπ

 αηψλα θαη φηη παξηζηάλνπλ Φνίληθεο ηεο 

Κχπξνπ (Markoe 1990).  

 

Ώγάικαηα ζε απηή ηελ ηερλνηξνπία έρνπλ βξεζεί θαη ζηε θνηληθηθή αθηή, ηφζν ζε ηνπηθνχο 

ιίζνπο, φζν θαη ζε αζβεζηφιηζν πνπ κνηάδεη (θαη ίζσο λα ηαπηίδεηαη) κε ηνλ θππξηαθφ ιίζν 

(Faegersten 2003, 147). Πνιιά απφ απηά είλαη θπζηθνχ ή αθφκα θαη θνινζζηαίνπ κεγέζνπο, 

θαηλφκελα αζπλήζηζην ζε φ,ηη αθνξά ζηα ππφινηπα θππξηαθήο ηερλνηξνπίαο αγάικαηα απφ πειφ 

θαη ιίζν πνπ βξέζεθαλ ζηε Φνηλίθε, ζηελ Ώίγππην θαη ζην Ώηγαίν (Faegersten 2003, 147). Βμ 

φζσλ γλσξίδσ, θαλέλα απφ ηα αηγππηηάδνληα αγάικαηα θππξηαθήο ηερλνηξνπίαο πνπ βξέζεθαλ ζε 
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θνηληθηθέο ζέζεηο δελ θέξεη επηγξαθή ζην θππξηαθφ ζπιιαβάξην. Αχν κφλν αγάικαηα, πνπ 

βξέζεθαλ ζην λαφ ηνπ Milkashtart ζην Umm el-Ammed, ζηα λφηηα ηεο Σχξνπ, θέξνπλ θνηληθηθέο 

επηγξαθέο, ζηηο νπνίεο νη αλαζέηεο δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ Κχπξν (βι. Faegersten 

2003, αξ. θαη. Ph34 θαη Ph35). 

 

πσο πνιχ ζσζηά επηζεκάλζεθε ζην παξειζφλ, νη αηγππηηάδνπζεο αλδξηθέο κνξθέο απνηεινχλ 

έθθξαζε ελφο γεληθφηεξνπ ξεχκαηνο πηνζέηεζεο αηγππηηαθψλ κνηίβσλ (είηε κέζα απφ ηελ 

εηζαγσγή έηνηκσλ αληηθεηκέλσλ απφ ηελ Ώίγππην θαη ηε Φνηλίθε είηε κέζα απφ ηε ρξήζε 

εηθνλνγξαθηθψλ ζεκάησλ ζε αληηθείκελα θππξηαθήο παξαγσγήο) απφ ηελ άξρνπζα ηάμε ησλ 

θππξηαθψλ βαζηιείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΚΏ πεξηφδνπ (Faegersten 2003, 13). Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα είλαη ε δηαθφζκεζε ησλ επίπισλ πνπ βξέζεθαλ ζηνπο αξραηφηεξνπο θηηζηνχο 

ηάθνπο ηεο αιακίλαο θαζψο θαη ηα εηθνλνγξαθηθά ζέκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ αθφκα θαη ηε 

κνξθή Φαξαψ πνπ θαηαηξνπψλεη ερζξφ θαη ηα νπνία θνζκνχλ ζπλήζσο ηα ράιθηλα, αξγπξά θαη 

ρξπζά θχπειια, πνιιά απφ ηα νπνία βξέζεθαλ ζε θηηζηνχο βαζηιηθνχο ηάθνπο. Οη δχν ζθίγγεο κε 

ην ραξαθηεξηζηηθφ θάιπκκα ηεο θεθαιήο nemes, πνπ βξέζεθαλ θνληά ζηνπο θηηζηνχο ηάθνπο ηεο 

Σακαζζνχ (Solomidou-Ieronymidou 2001) θαη κε ηνπο νπνίνπο αδηακθηζβήηεηα ζα ζπλδένληαη, 

απνηεινχλ κηα αθφκα ρξήζε αηγππηηαδφλησλ κνηίβσλ ζε πεξηερφκελν βαζηιηθφ.  

 

Καηά ηελ άπνςή κνπ, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη θακηά άκεζε καξηπξία γηα απηφ, νη 

αηγππηηάδνπζεο αλδξηθέο κνξθέο πνπ θέξνπλ ην δηπιφ ζηέκκα παξηζηάλνπλ ρσξίο ακθηβνιία 

βαζηιείο θαη άλαθηεο. Δ άπνςε απηή ππάξρεη δηάρπηε θαη ζηε βηβιηνγξαθία (Hermary 2001γ, 36· 

Faegersten 2003, 259). Σα επξήκαηα ζην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο Ώκαζνχληαο επηβεβαηψλνπλ ηελ 

ππφζεζε φηη νη Κχπξηνη βαζηιείο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε θαξασληθή εηθνλνγξαθία γηα λα ζηεξίμνπλ 

ηε βαζηιηθή ηδενινγία (Petit 1995β). Μάιηζηα ν Maier (1989α) αλαγλψξηζε ζην αζβεζηνιηζηθφ 

θεθάιη κε δηπιφ αηγππηηαθφ ζηέκκα απφ ηε ιεγφκελε Πεξζηθή Βπίρσζε ζηα Κνχθιηα-Μαξηζέιιν 

ηε κνξθή ηνπ βαζηιηά ηεο Πάθνπ ζην ηέινο ηνπ 6
νπ

 αηψλα. Ίζσο κάιηζηα λα πξφθεηηαη γηα ηνλ 

Ολαζηράξε (Hermary 1989β, 180), πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα απφ ηηο βαζηιηθέο επηγξαθέο απφ ην 

Μαξηζέιιν (ΠΑ4).  

 

Βπηπιένλ, είλαη ειάρηζηεο νη παξαζηάζεηο αλδξψλ πνπ θέξνπλ ην αηγππηηαθφ ζηέκκα. ηελ 

θαηεγνξία απηή αλήθνπλ 13 κέρξη ζήκεξα γλσζηά ιίζηλα θεθάιηα κε ή ρσξίο γέλη (ην ζψκα 

ζψδεηαη ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο), κεζαίνπ ή κεγάινπ κεγέζνπο, απφ ηνπο Γφιγνπο (3), ηελ 

Ώιφα (θνληά ζηε αιακίλα, 1), ηε Μάιινπξα (1) θαη ηα Κνχθιηα (2). Γηα έμη απφ απηά δελ 

γλσξίδνπκε ηελ πξνέιεπζε. Υξνλνινγηθά θαιχπηνπλ νιφθιεξν ηνλ 6
ν
 αηψλα, ελψ νξηζκέλα 
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αλήθνπλ ζηελ ΚΚ πεξίνδν (Brönner 1994). ε νξηζκέλα παξαηεξείηαη έλαο ζπλδπαζκφο 

αηγππηηαθψλ «βαζηιηθψλ» θαη άιισλ αλαηνιηθήο πξνέιεπζεο ζπκβφισλ (π.ρ. θηεξσηφο ειηαθφο 

δίζθνο θαη ηεξή θφκπξα- Uraei), κε ραξαθηεξηζηηθφηεξα δείγκαηα ηνλ Εεξέα-ΐαζηιηά απφ ην 

Μαξηζέιιν θαη νξηζκέλα αγάικαηα απφ ηνπο Γφιγνπο (Atlas αξ. 280, 212, 279).  

 

Δ ηαχηηζε ησλ κνξθψλ κε ην αηγππηηαθφ ζηέκκα κε βαζηιείο πξέπεη λα ζεσξείηαη νξηζηηθή κεηά 

ηε ζσζηή αλάγλσζε ηεο επηγξαθήο πνπ βξίζθεηαη ραξαγκέλε πάλσ απφ κηα αλαθεθιηκέλε 

αλδξηθή κνξθή κε ην αηγππηηαθφ ζηέκκα, ζην αξγπξφ θχπειιν απφ ην «ζεζαπξφ ηνπ Κνπξίνπ» 

ηνπ Cesnola, πνπ επηηεχρζεθε πξφζθαηα: ζε θππξηαθφ ζπιιαβάξην αλαγξάθεηαη ε ιέμε βαζηιεήο 

(ΑΓΝ1). Αίπια ηεο αλαθεθιηκέλε γπλαηθεία κνξθή εξκελεχεηαη σο ζεφηεηα. Μφλν κηα εμέρνπζα 

κνξθή ζα ζπκκεηείρε ζε ζθελή ζπκπνζίνπ κε ζεφηεηα θαη ε επηγξαθή ηεθκεξηψλεη φηη είλαη ν 

ίδηνο ν βαζηιηάο (Karageorghis et al. 1999). 

 

Γηα ηηο αηγππηηάδνπζεο κνξθέο πνπ θέξνπλ ηελ απιή θαηλάθε kerchief, είλαη πην δχζθνιν λα 

ηεθκεξησζεί φηη παξηζηάλνπλ κέιε ησλ βαζηιηθψλ νηθνγελεηψλ. Χζηφζν, νη αλάγιπθεο 

παξαζηάζεηο δψσλ θαη ζθηγγψλ θαη πάιεο κεηαμχ δψσλ ή κε αλζξψπνπο θαη απνηξνπατθψλ 

κνξθψλ, φπσο ηνπ Bes θαη γνξγνλείσλ, πνπ θνζκνχλ ζπλήζσο ηα ελδχκαηά ηνπο, εληείλνπλ ηελ 

εληχπσζε φηη νη κνξθέο απηέο απεηθνλίδνπλ αλζξψπνπο ηεο άξρνπζαο ηάμεο. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη έλα κεγαιχηεξν ηνπ θπζηθνχ αηγππηηάδνλ άγαικα απφ ηνπο Γφιγνπο (Atlas I, αξ. 5, εηθ. ΕΕΕ· 

Faegersten 2003, αξ. θαη. 24), πνπ ρξνλνινγείηαη ζην πξψην κηζφ ηνπ 6
νπ

 αηψλα, θέξεη ζην ρέξη 

ζπιιαβηθή επηγξαθή ἐγώ Τηκαγόξαπ ἠκί (Masson 1983, αξ. 263
5
) (Δηθ. 73). Ώπφ ηνλ Δξφδνην 

καζαίλνπκε φηη ζην ζηφιν ηνπ Ξέξμε θαηά ηελ εθζηξαηεία ηνπ ζηελ Βιιάδα ην 480 ζπκκεηείραλ 

ν Γφξγνο ν βαζηιηάο ηεο αιακίλαο θαη ν Σηκψλαμ, ν γηνο ηνπ Σηκαγφξα (Δξφδ. 7.98.1). Ίζσο ην 

άγαικα απφ ηνπο Γφιγνπο λα παξηζηάλεη ηε κνξθή ηνπ Σηκαγφξα, ηνπ παηέξα ηνπ Σηκψλαθηα, ν 

νπνίνο ζα ζπλφδεπζε ην βαζηιηά Γφξγν ζηελ εθζηξαηεία ηνπ 480 π.Υ.κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο 

άλαθηα. πρλά νη αηγππηάδνπζεο κνξθέο θέξνπλ ςέιηα. Θπκίδνπκε φηη κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο 

βαζηιηθέο επηγξαθέο ηνπ 7
νπ

 αηψλα, ηνπ Βηέαλδξνπ βαζηιηά ηεο Πάθνπ, βξίζθνληαη ζε δχν ρξπζά 

ςέιηα (Mitford 1971, αξ. 1). 

 

Φηάλνληαο, ινηπφλ, κέρξη ην ηέινο ηεο ΚΏ πεξηφδνπ, βιέπνπκε φηη είλαη δπλαηφ λα εληνπίζνπκε 

ζηνηρεία ηα νπνία αλήθνπλ, θαηά ηα θαηλφκελα, ζε κηα «βαζηιηθή εηθνλνγξαθία». Ώπφ ηελ έλαξμε 

                                                 
5
 Σν φλνκα δηαβάδεηαη σο Τακηγόξαπ αιιά ήδε απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ 19

νπ
 αηψλα ζεσξείηαη ιάζνο ηνπ γιχπηε θαη 

δηνξζψλεηαη ζε Σηκαγφξαο, βι. Masson 1983, 283. 
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ηνπ 5
νπ

 αηψλα, ε κνξθή κε ρηηψλα θαη ζηεθάλη κε θχιια επηθξαηεί σο ν βαζηθφο ηχπνο αλδξηθήο 

απεηθφληζεο (Δηθ. 74-75). Σν κέγεζνο, ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ίζσο πην πινχζηα δηαθφζκεζε 

ζην ζηεθάλη είλαη ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ, πιένλ, λα απνηεινχλ δηαγλσζηηθά βαζηιηθνχ 

αλαζήκαηνο (Senff 2005, 104). Σν ζηεθάλη, φηαλ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί, απνηειείηαη απφ θχιια 

δάθλεο, πηθξνδάθλεο, κπξηηάο ή ειηάο, ζπρλά ζε κεηαμχ ηνπο ζπλδπαζκνχο ή κε ηελ πξνζζήθε 

ινπινπδηψλ ή άιισλ αδηάγλσζησλ αληηθεηκέλσλ (ίζσο θαξπψλ). Σα πην πεξίπινθα θαη 

εμεδεηεκέλα ζηεθάληα θνζκνχλ ηα θεθάιηα ησλ κεγαιχηεξσλ ηνπ θπζηθνχ αγαικάησλ 

(Cassimatis 1982). Βίλαη ελδηαθέξνλ φηη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αγαικάησλ κε θξάλνο, νη 

κεγαιχηεξεο κνξθέο θέξνπλ καθξχ, πιαζηηθά απνδνζκέλν γέλη, ελψ νη κηθξφηεξεο έρνπλ θνληφ ή 

θαζφινπ γέλη (Wriedt Sørensen 1994, 83).  

 

πλνςίδνληαο, ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα κπνξνχζε θαλείο λα αλαγλσξίζεη σο ραξαθηεξηζηηθά 

«βαζηιηθήο» εηθνλνγξαθίαο είλαη ην κεγάιν κέγεζνο (απφ θπζηθνχ κεγέζνπο κέρξη θνινζζηαίν), ε 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θαιπκκάησλ θεθαιήο, πνπ είηε ηαπηίδνληαη κε αλαθνξέο ζηελ αξραία 

γξακκαηεία σο θαηεμνρήλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ Κππξίσλ βαζηιέσλ (Δξφδνηνο θαη κίηξα) είηε 

απνηεινχλ δάλεηα απφ ηελ Ώίγππην (δηπιφ αηγππηηαθφ ζηέκκα), ηα πινχζηα δηαθνζκεκέλα 

αηγππηηαθά ελδχκαηα θαη ε χπαξμε κνλαδηθψλ ιεπηνκεξεηψλ, πνπ δίλνπλ πξσηνηππία ζην 

ζχλνιν. Δ θξνληίδα ζηελ απφδνζε ιεπηνκεξεηψλ θαη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη επίζεο δείθηεο 

πςεινχ θφζηνπο θαη επνκέλσο ν αλαζέηεο πηζαλφλ λα είλαη επηθαλέο κέινο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο.  

 

Βίλαη ζεκαληηθφ φηη κε απηά ηα θξηηήξηα κπνξεί θαλείο λα αλαγλσξίζεη «βαζηιηθέο κνξθέο» ζε 

νιφθιεξε ηελ Κχπξν. Δ επξεία δηάδνζε ηεο «βαζηιηθήο» εηθνλνγξαθίαο ζε νιφθιεξν ην λεζί, 

δείρλεη φηη δελ ππήξμε νηθεηνπνίεζε ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ ηχπνπ απφ κηα βαζηιηθή δπλαζηεία. 

Οχηε, επίζεο, κπνξεί λα ππάξμεη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο εηθνλνγξαθίαο ησλ «ειιεληθψλ» απφ ηε κηα 

θαη ησλ «θνηληθηθψλ» απφ ηελ άιιε βαζηιηθψλ νίθσλ. Ώθφκα θη εθεί φπνπ ππήξραλ πεξηνξηζκνί 

ζηε δηαζεζηκφηεηα ηεο πξψηεο χιεο, δειαδή ζε πεξηνρέο καθξηά απφ ηελ Ώζεαίλνπ, φπνπ 

βξίζθεηαη ν θαιχηεξεο πνηφηεηαο αζβεζηφιηζνο γηα ηε γιππηηθή, επηιεγφηαλ ν πειφο γηα ηελ 

θαηαζθεπή κεγάισλ αγαικάησλ. 

 

Ίζσο ην κνλαδηθφ κεγάιν ζχλνιν κεγάισλ έξγσλ γιππηηθήο πνπ πξνήιζε απφ έλα αζηηθφ θέληξν 

είλαη απηφ ζηα Κνχθιηα-Μαξηζέιιν. Ώπηφ πξνθχπηεη σο ζπκπέξαζκα, κφλν αλ απνδερηνχκε ηε 

λεφηεξε εξκελεία ηνπ ρψξνπ, σο ζέζεο θεληξηθήο ζεκαζίαο ζηελ Πάθν ηεο ΚΏ πεξηφδνπ θαη φρη 

σο ρψξνπ απφξξηςεο πιηθνχ απφ έλα ηεξφ, πνπ βξηζθφηαλ εθηφο ηνπ ηείρνπο ηεο πφιεσο (βι. 
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Iacovou 2008α). Χζηφζν, ηα κεγαιχηεξα ζχλνια έξγσλ γιππηηθήο πξνέξρνληαη απφ εμσαζηηθά 

ηεξά, θαη φρη απφ ηεξά εληφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ (Fourrier 2002, 141). Δ κειέηε ηεο δηάδνζεο 

ηεο βαζηιηθήο εηθνλνγξαθίαο δείρλεη φηη απηά ηα αλαζήκαηα ζπλαληψληαη ζε θνκβηθήο ζεκαζίαο 

ηεξά ζηηο πεξηθέξεηεο ησλ πφιεσλ-βαζηιείσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ειάρηζηα απφ ηα ζχλνια 

απηά είλαη δεκνζηεπκέλα, θαζψο ε ζεζαπξνζεξηθή ηάζε ησλ εξαζηηερλψλ αξραηνιφγσλ ηνπ 19
νπ

 

αηψλα είρε επηθεληξσζεί ζηε ιεειαζία ησλ ηεξψλ θαη ζηελ αλεχξεζε αγαικάησλ, πνπ ζηε 

ζπλέρεηα ράλνληαλ ζπλήζσο ζηηο απνζήθεο ησλ επξσπατθψλ θαη ησλ ακεξηθαληθψλ κνπζείσλ (βι. 

Hermary 1992). Παξάιιεια, λεφηεξα επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζσζηηθέο αλαζθαθέο θαη 

επηθαλεηαθέο έξεπλεο, παξακέλνπλ σο επί ην πιείζηνλ αδεκνζίεπηα (βι. Ulbrich 2008 

ζπνξαδηθά). 

 

Βίλαη ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζεη θαλείο φηη νη πήιηλεο κεγάινπ κεγέζνπο κνξθέο ηεο Ώγίαο 

Βηξήλεο, πνπ αλήθνπλ ζηελ ηερλνηξνπία ησλ φισλ (Fourrier 2007, 89-92), απνηεινχλ έλα απφ 

ηα πξσηκφηεξα ζχλνια κεγάιεο θνξνπιαζηηθήο (Gjerstad 1948, 94-95, 97-99· Karageorghis 

1993β, 8-18). Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη ζε απηφ ην ηεξφ, ίζσο λα αθνξά ζηελ επηζπκία 

ηνπ βαζηιείνπ ησλ φισλ λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ θπξηαξρία ηνπ ζε απηή ηελ πεξηνρή, απέλαληη ζε 

έλα (λενεκθαληδφκελν;) βαζηιηθφ θέληξν, απηφ ηεο Λαπήζνπ (Δηθ. 76). 

 

Σν πην κεγάιν ζχλνιν γιππηηθήο πξνέξρεηαη απφ ηελ Ώζεαίλνπ-Άγηνο Φώηηνο. Ο Cesnola άθεζε 

ζπγθερπκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζέζεηο πνπ αλέζθαςε θαη γηα ηα επξήκαηα. Φαίλεηαη φηη απφ 

ηελ πεξηνρή ελφο νηθηζκνχ πξνέξρνληαη ζξαχζκαηα αξρηηεθηνληθψλ κειψλ (Atlas αξ. 1, 3) θαη 

αλάγιπθα (Atlas αξ. 560 θαη 906) θαη κηα κεγάινπ κεγέζνπο θεθαιή κε θσληθφ θξάλνο (Atlas αξ. 

405). Ώπφ ηε λεθξφπνιε πξνέξρνληαη ζηήιεο θαη επηηχκβηα αλάγιπθα θαη ε γλσζηή «ζαξθνθάγνο 

ησλ Γφιγσλ» (Atlas αξ. 476- 9). Σα ππφινηπα έξγα, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νιφγιπθεο αλδξηθέο 

κνξθέο, αλεπξέζεθαλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζε δχν ζέζεηο θνληά ζηελ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ 

Φσηίνπ. Δ πξψηε ζέζε (“premier site”) κάιινλ πξφθεηηαη γηα απνζέηε αλαζεκάησλ (Masson 

1971, 307). Δ δεχηεξε ζέζε πξφθεηηαη γηα έλα ηεξφ, πνπ βξίζθεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Colonna 

Ceccaldi (1882, 40) ζε απφζηαζε πεξίπνπ 200κ. απφ ηνλ απνζέηε.  

 

ην ηεξφ βξέζεθαλ, ζχκθσλα κε ηνλ Cesnola, πεξηζζφηεξα απφ 200 αγάικαηα, απφ ηα νπνία ηα 

πεξηζζφηεξα ήηαλ κηθξψλ δηαζηάζεσλ, αιιά γχξσ ζηηο 30 κνξθέο ήηαλ θπζηθνχ ή ππεξθπζηθνχ 

κεγέζνπο (Cesnola 1877, 146). Βίλαη κνλαδηθή ε ππθλφηεηα ησλ αγαικάησλ ηνπ 6
νπ

 αηψλα, πνπ 

βξέζεθαλ ζηνπο Γφιγνπο θαη ηα νπνία ππνζέηνπκε φηη ζα αλήθαλ ζηε «βαζηιηθή» εηθνλνγξαθία. 

Σν δεχηεξν ζε ππθλφηεηα βαζηιηθψλ αγαικάησλ ηεξφ είλαη απηφ ηνπ Ώπφιισλα ζην Εδάιην θαη 
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κεηά ε ζέζε ζην Μαξηζέιιν ζηα Κνχθιηα. Χζηφζν νη αξηζκνί, δείρλνπλ ηελ ηεξάζηηα αξηζκεηηθή 

ππεξνρή ηνπ ηεξνχ ζηνλ Άγην Φώηην ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα. 

 

Ώπφ ηνπο Γφιγνπο πξνέξρνληαη ηα πξψηα ζσδφκελα δείγκαηα ζηνλ ηχπν ηεο αλδξηθήο κνξθήο κε 

δηάδεκα κε ξφδαθεο θαη πεξίδσκα αιιά θαη νη πξψηεο ζεηξέο κεγάινπ κεγέζνπο θαη θαιήο 

πνηφηεηαο γελεηνθφξσλ κνξθψλ κε θσληθφ θξάλνο (Mylonas 1998, 242· Hermary 1989α, 22· 

Karageorghis et al. 2000, 106). Ώπφ ηα ηέιε ηνπ 7
νπ

 αηψλα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηα πξψηα 

αηγππηηάδνληα έξγα. Ώπφ ηα ηέιε ηνπ 6
νπ

 αηψλα, κηα ζεηξά αλδξηθψλ παξαζηάζεσλ ππεξθπζηθνχ 

κεγέζνπο μερσξίδεη κέζσ ηεο ρξήζεο εηθνλνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο εκβιήκαηα ή ζχκβνια ηεο βαζηιηθήο εμνπζίαο. Πξφθεηηαη γηα ηηο θεθαιέο 

Λνχβξν αξ. 588 (Hermary 1989α, 291) θαη Atlas αξ. 404 θαη ην πιήξσο ζσδφκελν άγαικα Atlas 

αξ. 431, απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 6
νπ

 αηψλα. Δ θεθαιή απφ ην Λνχβξν, θέξεη 

αλαζεθσκέλε κάζθα ηαχξνπ θαη παξηζηάλεη, ζχκθσλα κε ηνλ Hermary, ηεξέα, “intermédiaire 

privilégié entre le dieu-taureau et ses fidèles” (Δηθ. 77). Δ θεθαιή ζηε Νέα Τφξθε αλήθεη ζην 

γλσζηφ ηχπν κε θσληθφ θξάλνο, ην νπνίν ζηελ πξφζζηα φςε θαιχπηεηαη απφ πηελφ κε αλνηρηέο 

θηεξνχγεο (Karageorghis et al. 2000, 111).  

 

Ο Εεξέαο κε ην πεξηζηέξη, κηα ππεξθπζηθνχ κεγέζνπο κνξθή κε ζπιιαβηθή επηγξαθή ζηνλ 

αξηζηεξφ ψκν («αλήθσ ζηελ Παθία») θέξεη θξάλνο πνπ δηαθνζκείηαη κε άλζε ισηνχ (Δηθ. 78). Δ 

θνξπθή επηζηέθεηαη απφ νιφγιπθε ηαπξνθεθαιή. Μπνξεί λα αληηγξάθεη πξαγκαηηθφ, ίζσο 

κεηαιιηθφ ή δεξκάηηλν, επηρξπζσκέλν θξάλνο, θαζψο ζε νξηζκέλα ζεκεία ζψδνληαη κέρξη 

ζήκεξα ίρλε θίηξηλνπ ρξψκαηνο (Masson θαη Hermary 1993, 33). Βγράξαθηα άλζε ισηνχ 

θνζκνχλ θαη ην ρηηψλα ζε ζπλερφκελε δσθφξν θάησ απφ ηα γφλαηα (Masson 1983, αξ. 262). 

 

Ώξθεηέο ζπιιαβηθέο ειιεληθέο επηγξαθέο απφ ηνπο Υχηξνπο αλαθέξνληαη ζηελ Παθία ζεά 

(Masson 1983, 259-64), ε κηα εθ ησλ νπνίσλ ζπλνδεχεη έλα αλάζεκα ηνπ Πξσηφηηκνπ, ηᾶο 

Παθίαο ηῶ ἱεξῆFνο (Masson 1983, αξ. 234). Οη επηγξαθέο απηέο καξηπξνχληηο ζρέζεηο ηεο 

πεξηνρήο κε ην βαζίιεην ηεο δπηηθήο αθηήο. Οη ζηελέο ζρέζεηο αιακίλαο-Πάθνπ εκθαλίδνληαη 

φιν θαη πην δπλαηέο φζν πξνρσξνχκε ζηνλ 4
ν
 αηψλα, κε απνθνξχθσκα ηελ θνπή λνκίζκαηνο, ην 

νπνίν θέξεη ζηε κηα φςε ηχπν ηεο Πάθνπ θαη ζηελ άιιε ηχπν ηεο αιακίλαο (Destrooper-

Georgiades 2007α, 29-30). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί θαη ε αλάζεζε 

ηνπ αγάικαηνο ηνπ Νηθνθιή ηεο Πάθνπ απφ ηνλ Ώξραίν ζηε Λήδξα, κηα πεξηνρή πνπ ζην ηέινο 

ηνπ 4
νπ

 αηψλα (θαη κάιινλ θαη λσξίηεξα) ζα αλήθε ζηελ πεξηθέξεηα ηεο αιακίλαο. 
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Σα ιηγνζηά πήιηλα εηδψιηα πνπ βξέζεθαλ ζηνπο Γφιγνπο αλήθνπλ ζηελ ηερλνηξνπία ηνπ Εδαιίνπ 

(Fourrier 2004). Δ Fourrier, επνκέλσο, ζπκπεξαίλεη φηη νη Γφιγνη ζα αλήθαλ ζηελ ΚΏ πεξίνδν 

ζην Εδάιην (Fourrier 2007, 115). Ο Hermary ππνζηεξίδεη ην ίδην αιιά επηζεκαίλεη φηη κεηά ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ Εδαιίνπ απφ ην Κίηην, είλαη δχζθνιν λα δηεπθξηληζηεί αλ νη Γφιγνη αλήθαλ πιένλ 

ζην Κίηην ή ζε έλα άιιν βαζίιεην, ίζσο ηε αιακίλα. Τπνζέηεη επίζεο, φηη φηαλ ε Σακαζζφο 

απνδίδεηαη ζην βαζηιηά ηεο αιακίλαο Πλπηαγφξα απφ ηνλ Ώιέμαλδξν, καδί απνδίδεηαη θαη ην 

Εδάιην θαη πηζαλφλ θαη νη Γφιγνη (Hermary 2004, 57-8). 

 

Βίλαη, θαηά ηελ άπνςή κνπ, ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη νη αλαζεκαηηθέο επηγξαθέο απφ ηνπο 

Γφιγνπο δελ αλαθέξνπλ πνηέ έηνο αλάζεζεο κε βάζε ηε ρξνλνινγία ησλ βαζηιέσλ «ηνπ Κηηίνπ 

θαη ηνπ Εδαιίνπ». Κάηη ηέηνην ζα πεξηκέλακε, αλ ε ζέζε αλήθε ζην βαζίιεην «ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ 

Εδαιίνπ»
6
. ηελ απνζπαζκαηηθή επηγξαθή πνπ ρξνλνινγείηαη ζηνλ 4

ν
 αηψλα θαη πνπ είλαη 

ραξαγκέλε ζηε βάζε ελφο (ρακέλνπ) αγάικαηνο κηθξψλ δηαζηάζεσλ, πνπ βξέζεθε ζηνπο Γφιγνπο 

θαηά ηηο αλαζθαθέο ηνπ Cesnola, αλαθέξεηαη φηη ε αλάζεζε ζηνλ Ώπφιισλα έγηλε …ἔηεη ΙΙΙ 

(Masson 1983, αξ. 276). Δ αλαθνξά απηή ζπκίδεη ηε ρξνλνιφγεζε ηεο επίζεζεο ησλ Μήδσλ θαη 

ησλ Κηηηέσλ ζην Εδάιην ἰλ ηῶη Φηινθύπξσλ Fέηεη ηῶ Ὀλαζαγόξαπ, έλα αηψλα λσξίηεξα. Βλψ, 

φκσο, ζηελ πηλαθίδα ηνπ Εδαιίνπ δελ γίλεηαη ιφγνο γηα ζπγθεθξηκέλν έηνο, πηζαλή έλδεημε φηη ην 

αμίσκα ην νπνίν θαηείρε ν Φηιφθππξνο ήηαλ εηήζην, ζηελ επηγξαθή ησλ Γφιγσλ, ε αλαθνξά 

γίλεηαη ζε ηξίην έηνο, θάηη πνπ ππνλνεί φηη πξφθεηηαη γηα έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα 

ρξνλνιφγεζεο. Βπνκέλσο, δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη δηνηθεηηθά νχηε κε ην βαζίιεην ηνπ Κηηίνπ 

νχηε κε ην βαζίιεην «ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Εδαιίνπ».  

 

ηελ ΤΚΥ, ε πεξηνρή ηεο Ώζεαίλνπ αλήθε θαηά ηα θαηλφκελα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο παιαηάο 

αιακίλαο, ηεο Έγθσκεο. πσο επηρεηξεκαηνιφγεζα ζην Πέκπην Μέξνο, ην Κίηην πεξηβαιιφηαλ 

απφ κηα απηάξθε ζε γεσξγηθή γε θαη κεηάιιεπκα πεξηθέξεηα θαη δελ πξέπεη λα δηεθδηθνχζε γε 

βνξεηφηεξα ηεο νξνζεηξάο ησλ Σξνχιισλ. Με ηελ έλαξμε ηεο Βπνρήο ηνπ ηδήξνπ, έλα λέν 

                                                 
6
 Δ ιεγφκελε πηλαθίδα Bulwer, έλα απνζπαζκαηηθφ ζπιιαβηθφ θείκελν ηνπ 4

νπ
 αηψλα, πνπ βξέζεθε ζηνπο λφηηνπο 

πξφπνδεο ηνπ Πεληαδαρηχινπ, ζην χςνο ηεο Ώθαλζνχο, θαηαγξάθεη, ίζσο, κηα ιαηξεπηηθή πξαθηηθή, πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ιακπαδεθνξία. Ο Mitford ζπκπιεξψλεη ην θελφ ζηελ πξψηε γξακκή σο εμήο: Ἀ(λ)δξνθ[ιέFενο ? βα(ζηιεύνFληνο)] 

(Mitford 1961α, 39). Ώθφκα θαη αλ απνξξηθζεί ε πξφηαζε ηνπ Mitford λα ζπκπιεξσζεί κεηά ην κνλαδηθφ ζσδφκελν 

αλδξνθ- ηεο πξψηεο γξακκήο ε ζπληνκνγξαθία βα-, παξακέλεη πνιχ πηζαλφ ην φλνκα πνπ ηίζεηαη ζηελ αξρή ηνπ 

θεηκέλνπ λα έρεη ηε ζέζε ρξνλνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ. Βπνκέλσο, ε αλαγξαθή ζε κηα επηγξαθή ελφο ρξνλνινγηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ είλαη θαηλφκελν πνπ ζπλαληάηαη θαη ζηα «ειιεληθά» βαζίιεηα. 
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δηνηθεηηθφ θέληξν εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή βφξεηα ησλ αλαηνιηθψλ ππσξεηψλ ηνπ Σξνφδνπο, ην 

Εδάιην. Ώλ έπξεπε λα απνζπάζεη πεξηνρέο απφ θάπνπ γηα λα ζρεκαηίζεη ηελ πεξηθέξεηά ηεο ε λέα 

πνιηηεία ηνπ Εδαιίνπ, ζίγνπξα απηφ έγηλε εηο βάξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ θέληξνπ ηεο Μεζανξίαο, 

δειαδή ηεο αιακίλαο. Άξα, ε πεξηνρή ηεο Ώζεαίλνπ είηε αλήθε φπσο θαη πξηλ ζηε αιακίλα είηε 

είρε απνξξνθεζεί απφ ην Εδάιην. Δ πιεζψξα ησλ αγαικάησλ ζε βαζηιηθνχο ηχπνπο πνπ 

θαηέθιπζαλ ην ηεξφ ησλ Γφιγσλ ζηελ ΚΏ πεξίνδν, πηζηεχσ φηη καξηπξεί φηη ε ζέζε βξηζθφηαλ ζε 

«ζπλνξηαθφ» ζεκείν.  

 

Βπηπιένλ, κφλν δχν θνηληθηθέο επηγξαθέο βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή ησλ Γφιγσλ. Έηζη, αθφκα θαη 

αλ ην ηεξφ ησλ Γφιγσλ αλήθε ζην βαζίιεην ηνπ Εδαιίνπ κέρξη ηελ θαηάιπζή ηνπ απφ ην Κίηην, ζηε 

ζπλέρεηα δελ πξέπεη λα ελζσκαηψζεθε ζην βαζίιεην ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Εδαιίνπ, θαζψο ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ζα αλακέλακε κηα πην έληνλε παξνπζία ησλ βαζηιέσλ «ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ 

Εδαιίνπ» ζε απηφ ην θαίξηαο ζεκαζίαο ζεκείν. Ώληίζεηα, δελ έρεη βξεζεί θακηά βαζηιηθή 

επηγξαθή νχηε, αθφκα, επηγξαθή πνπ λα αλαθέξεηαη ζε έηνο βαζηιείαο κε αλαθνξά ζε βαζηιηά 

«ηνπ Κηηίνπ θαη ηνπ Εδαιίνπ». Μάιηζηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 5
νπ

 θαη ζηνλ 4
ν
 αηψλα κεηψλνληαη 

νη κνξθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηαπηηζηνχλ κε βαζηιείο θαη άλαθηεο, δείρλνληαο, ίζσο, φηη ε 

πεξηνρή απηή δελ ήηαλ πιένλ «ζπλνξηαθή». Ώλ ηνπνζεηνχζακε ηνπο Γφιγνπο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

Κηηίνπ θαηά ηελ ΚΚ πεξίνδν, ε χπαξμε ελφο δνξπθφξνπ ηνπ Κηηίνπ ζηε Μεζανξία ζα είρε, ρσξίο 

ακθηβνιία, πξνθαιέζεη κηα πην δπλακηθή δήισζε θπξηαξρίαο εθ κέξνπο ησλ βαζηιέσλ ηνπ Κηηίνπ. 

 

Ώπφ ηα πζηεξφηεξα έξγα πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ βαζηιείσλ είλαη 

έλα θπζηθνχ κεγέζνπο άγαικα ζηε Νέα Τφξθε, ηνπ νπνίνπ δελ ζψδεηαη ην θεθάιη (Atlas αξ. 914) 

(Δηθ. 79). Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ζην έξγν απηφ είλαη απφ ηε κηα ε θεθαιή ηαχξνπ πνπ θξαηά 

ζην αξηζηεξφ ρέξη θαη απφ ηελ άιιε, νη εγράξαθηεο αιθαβεηηθέο επηγξαθέο πνπ δηαθξίλνληαη ζε 

πνιιά κέξε ηνπ αγάικαηνο, εθ ησλ νπνίσλ κηα κπνξεί λα δηαβαζηεί Πλπηαγόξαο (Hermary 2001δ, 

155). Σα γξάκκαηα ρξνλνινγνχληαη, αλ θαη κε δπζθνιία, ζηελ Βιιεληζηηθή πεξίνδν. Πξφθεηηαη, 

πηζαλφηαηα, γηα πεηξακαηηζκνχο ζηε ρξήζε ηνπ λένπ ηξφπνπ γξαθήο, απφ ηελ άιιε, φκσο, ν 

Hermary δελ απνθιείεη ην ελδερφκελν ε επηγξαθή λα καξηπξεί θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

παξηζηαλσκέλνπ. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ θαηέρνπκε ζήκεξα ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπνγξαθία 

ηεο αξραίαο Κχπξνπ, ην φλνκα Πλπηαγφξαο ζπλαληάηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηε αιακίλα θαη 

κάιηζηα δχν θνξέο ζηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα: γλσξίδνπκε ηνλ Πλπηαγφξα, γην ηνπ Βπαγφξα Ώ΄, 

πνπ δελ πξφιαβε λα δηαδερζεί ηνλ παηέξα ηνπ αιιά θαη ην βαζηιηά Πλπηαγφξα (351-332 π.Υ.), 

πνπ δηαδέρζεθε ηνλ Βπαγφξα ΐ΄. Με ηελ πεξίνδν βαζηιείαο ηνπ Πλπηαγφξα ζπκθσλεί θαη ε 

ρξνλνιφγεζε ηνπ αγάικαηνο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 4
νπ

 αηψλα (Hermary 2001δ, 155). Ώλ 
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απνδερηνχκε φηη ε επηγξαθή καξηπξεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αγάικαηνο, ηφηε πξφθεηηαη γηα ην 

κνλαδηθφ άγαικα πνπ επηβεβαηψλεηαη επηγξαθηθά φηη παξηζηάλεη έλαλ Κχπξην βαζηιηά. Δ 

παξνπζία ηνπ βαζηιηά ηεο αιακίλαο ζην ηεξφ, καξηπξά απηφκαηα ηελ θπξηαξρία ηεο πφιεο ζε 

απηή ηελ πεξηνρή. 

 

Σα γιππηά απφ ηε γεηηνληθή Μάιινπξα αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρνιή κε απηά ησλ Γφιγσλ (Counts 

2004, 177-8). ηα αλαζήκαηα πνπ αλαθαιχθζεθαλ θαηά ηηο λεφηεξεο αλαζθαθέο ζην ηεξφ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη πήιηλα εηδψιηα πνιεκηζηψλ κε θξάλνο, ηππέσλ θαη αξκάησλ, θεληαχξσλ θαη 

δψσλ, αιιά θαη ζξαχζκαηα απφ πήιηλα αγάικαηα θπζηθνχ κεγέζνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

«ηεξέαο ή ιαηξεπηήο κε κάζθα ηαχξνπ» (Counts 1998, 63). πλεζέζηεξα, σζηφζν, θαίλεηαη φηη 

ήηαλ ηα ιίζηλα έξγα γιππηηθήο ζε αλδξηθνχο ηχπνπο, κηθξνχ θαη κεγάινπ κεγέζνπο. Πεξηζζφηεξα 

απφ 600 ζξαχζκαηα απφ αγάικαηα αλαθαιχθζεθαλ κέρξη ζήκεξα, ηα αξραηφηεξα εθ ησλ νπνίσλ 

ρξνλνινγνχληαη ζηα ηέιε ηνπ 7
νπ

 αηψλα. Σα πεξηζζφηεξα αλήθνπλ ζην δηάζηεκα απφ ην 550 κέρξη 

ην 450 π.Υ. Ώπφ ην ζχλνιν ησλ γιππηψλ ζην Λνχβξν πνπ πηζηεχεηαη φηη πξνέξρνληαη απφ ηε 

Μάιινπξα, μερσξίδεη έλα ππεξθπζηθνχ κεγέζνπο θεθάιη κε αηγππηηαθφ δηπιφ ζηέκκα θαη καθξχ 

γέλη, πνπ απνηειεί θαη ην λεφηεξν δείγκα ηνπ ηχπνπ απηνχ. Υξνλνινγείηαη πξηλ απφ ην ηειεπηαίν 

ηέηαξην ηνπ 5
νπ

 αηψλα (Hermary 1989α, αξ. 533).  

 

Σν θελφ πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηα επξήκαηα απφ ην ηεξφ ηεο Μάιινπξαο ζηνλ 4
ν
 αηψλα, πηζηεχεηαη 

φηη αληηθαηνπηξίδεη ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαζέζεσλ ηελ επνρή απηή, πνπ πξνεγείηαη ηεο 

αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ηεξνχ ζηα ηέιε ηνπ ίδηνπ αηψλα (Counts 1998, 2). Σν γεγνλφο φηη ζην ηεξφ 

ηεο Μάιινπξαο δηαθφπηεηαη ε αλάζεζε κνξθψλ ιίγν κεηά ηελ επνρή ηεο θαηάιεςεο ηνπ Εδαιίνπ 

απφ ην Κίηην ίζσο λα ζρεηίδεηαη κε ηε δηαθνπή ζηελ αλάζεζε κεγάισλ κνξθψλ ζην ηεξφ ηνπ 

Ώπφιισλα ζην Εδάιην. 

 

Αελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν νη Γφιγνη θαη ε Μάιινπξα λα αλήθαλ ζε δχν 

δηαθνξεηηθά βαζίιεηα, ην πξψην ζηε αιακίλα θαη ην δεχηεξν ζην Εδάιην κέρξη ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 

αηψλα. Μεηαμχ ηνπο, είλαη πηζαλφ λα ηίζεληαη ηα ζχλνξα ησλ βαζηιείσλ ηεο αιακίλαο θαη ηνπ 

Εδαιίνπ κέρξη ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα.  

 

8. Κηιζηοί ηάθοι εκηός ηων βαζιλικών κένηρων (Φάξηεο 14) 

 

Οη θηηζηνί ηάθνη ζπλδένληαη αλακθίβνια κε ηα αλψηεξα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζηξψκαηα ησλ 

βαζηιείσλ. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο εκθαλίδνληαη ζηα δηνηθεηηθά θέληξα, δειαδή ζηηο πφιεηο-
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βαζίιεηα. Οη κνλαδηθέο ζέζεηο πνπ δελ ηαπηίδνληαη κε πξσηνγελή βαζηιηθά θέληξα θαη ζηηο νπνίεο 

βξέζεθαλ θηηζηνί ηάθνη είλαη ε Πχια (Υξήζηνπ 1996, 105-17) θαη ε Ξπινηχκπνπ (Υξήζηνπ 1996, 

97-104) ζηε λνηηναλαηνιηθή αθηή, θαη ην Παηξίθη (Υξήζηνπ 1996, 119-32) θαη ν Τξάρσλαο θνληά 

ζηε Γαιελφπνξλε (Υξήζηνπ 1996, 133-38), ζηελ Καξπαζία. Καη νη ηέζζεξεηο απηέο ζέζεηο 

βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά κεγάιε απφζηαζε απφ ην πιεζηέζηεξν βαζηιηθφ θέληξν.  

 

 

 

 

Οη ηάθνη ηνπ Παηξηθίνπ θαίλεηαη φηη θηίζηεθαλ ζην ηέινο ηνπ 7
νπ

 αηψλα θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

κφλν θαηά ηελ ΚΏ πεξίνδν (Υξήζηνπ 1996, 193-95). ην ηέινο ηνπ 7
νπ

 αηψλα θηίζηεθε θαη ν 

ηάθνο ηνπ Τξάρσλα (Υξήζηνπ 1996, 195). Δ Καξπαζία θαίλεηαη φηη αλήθε δηαρξνληθά ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο αιακίλαο. Οη βαζηιηθνί ηάθνη ηεο Καξπαζίαο δελ κπνξνχλ θαηά ηε γλψκε κνπ 

παξά λα εξκελεπζνχλ σο ηάθνη νηθνγελεηψλ κε εμνπζία ζε ηνπηθφ επίπεδν, ίζσο αθφκα λα ήηαλ 

ηάθνη αλάθησλ, πνπ ζα είραλ ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο ησλ πεξηθεξεηψλ απφ δεπηεξεχνληα 

θέληξα. Σν Παηξίθη, ζέζε ζηελ νπνία βξέζεθε ηεξφ κε πήιηλα αγάικαηα ζηελ ηερλνηξνπία ηεο 

αιακίλαο (Karageorghis 1971), φπσο θαη ν Τξάρσλαο ίζσο λα ππήξμαλ δεπηεξεχνληα θέληξα 

ζηελ πεξηθέξεηα ηεο αιακίλαο. 

Φάξηεο 14: Κηηζηνί ηάθνη εθηόο ησλ βαζηιηθώλ θέληξσλ 
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Οη δχν παλνκνηφηππνη ηάθνη ηεο Ξπινηχκπνπ ρξνλνινγνχληαη ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 7
νπ

 

αηψλα (Υξήζηνπ 1996, 192). Ο ηάθνο ηεο Πχιαο είλαη αξθεηά λεφηεξνο· ρξνλνινγείηαη ζην πξψην 

ηέηαξην ηνπ 5
νπ

 αηψλα (Υξήζηνπ 1996, 193). πσο είδακε πην πάλσ, ην ζηελφ ζεκείν γεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο ρακειήο νξνζεηξάο ησλ Σξνχιισλ θαη ηεο ζάιαζζαο ζηα λφηηα, ήηαλ ε 

πχιε πνπ ζπλέδεε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ Κηηίνπ κε ηελ πεξηθέξεηα ηεο αιακίλαο, πνπ ζχκθσλα κε 

ηε Fourrier πεξηιάκβαλε θαη ην Ώθξσηήξην Γθξέθν. Δ νξνζεηξά ησλ Σξνχιισλ κε ηα ραιθνθφξα 

ζηξψκαηα ζα νξηνζεηνχζε ηα φξηα ηνπ Κηηίνπ πξνο βφξεηα θαη αλαηνιηθά. Δ δηαζπνξά ησλ 

λνκηζκάησλ ζηε Μεζανξία δείρλεη φηη ην βαζίιεην ηνπ Κηηίνπ δελ ζα έθηαλε κέρξη ηελ πεδηάδα, 

κε εμαίξεζε ην Εδάιην θαη ηελ πξφζθαηξε ελζσκάησζε ηεο Σακαζζνχ (Destrooper-Georgiades 

2008, 91). Βίλαη ζεκαληηθφ φηη ζηε Ρσκατθή πεξίνδν, νιφθιεξε ε αλαηνιηθή Μεζανξία πξέπεη λα 

αλήθε ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηεο αιακίλαο (βι. Hermary 2004, 59). Οη δχν απηέο ζέζεηο, ε 

Ξπινηχκπνπ θαη ε Πχια, είλαη πηζαλφλ λα απνηέιεζαλ δεπηεξνγελή δηνηθεηηθά θέληξα. ηνλ 7
ν
 

αηψλα, επνρή θαηά ηελ νπνία ην Κίηην δελ θαίλεηαη φηη είρε αλαδεηρηεί ζε έλα απηφλνκν βαζηιηθφ 

θέληξν, είλαη πηζαλφηεξν φηη ε πεξηνρή ηεο Ξπινηχκπνπ ζα αλήθε δηνηθεηηθά ζηε αιακίλα. Σνλ 

5
ν
 αηψλα ε Πχια ίζσο λα αλήθε ζηα αλαηνιηθά φξηα ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Κηηίνπ. Ίζσο ν βαζηιηθφο 

απηφο ηάθνο λα ζπκβνιίδεη ηελ επηζπκία ηεο (λέαο;) δπλαζηείαο ηνπ Κηηίνπ, λα νξηνζεηήζεη ηελ 

πεξηθέξεηά ηεο, ζε ζρέζε (ή αληηπαξάζεζε) κε ην παιαηφ θαη εδξαησκέλν βαζίιεην ηεο 

αιακίλαο. 

 

Δ πεξηήγεζε ζην θππξηαθφ (θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο) ηνπίν ηεο ΚΏ θαη ηεο ΚΚ πεξηφδνπ, 

έδεημε φηη ππάξρνπλ ζηαζεξά ζεκεία, ηα νπνία απνηεινχζαλ ηα φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

πνιηηεηαθψλ πεξηθεξεηψλ ησλ πφιεσλ-βαζηιείσλ. αθψο νη πεξηθέξεηεο απηέο, «ηα λεζηά κέζα 

ζην λεζί» (Grivaud 1998, 3), δελ νξίδνληαλ νχηε απφ ηείρε (ηα νπνία αλεπηηπρψο πξνζπάζεζε λα 

εληνπίζεη ε Balandier, 2000), νχηε απφ άιινπ είδνπο νξφζεκα (φπσο νη κηιηνδείθηεο ηεο 

Ρσκατθήο πεξηφδνπ). Ήηαλ, φκσο, μεθάζαξα νξηζκέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο αλέπηπμαλ (θαη γη‟ 

απηφ θξφληηδαλ νη Κχπξηνη βαζηιείο) ηζρπξνχο νηθνλνκηθνχο, πνιηηεηαθνχο θαη ηδενινγηθνχο 

δεζκνχο κε ηα βαζηιηθά θέληξα. Σα δηαρξνληθά δεηήκαηα ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ηεο 

Κχπξνπ, απφ ηελ εκθάληζε ηνπ «αξρατθνχ θξάηνπο» κέρξη ηελ θαηάιπζε ησλ θιαζηθψλ 

βαζηιηθψλ νίθσλ, ζα ζπδεηεζνχλ ζην ηειεπηαίν θεθάιαην («πκπεξάζκαηα»). 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Σν 306 π.Υ. ν Γεκήηξηνο, ν γηνο ηνπ Αληίγνλνπ, ελόο από ηνπο ζηξαηεγνύο ηνπ Αιέμαλδξνπ, 

θαηέπιεπζε κε πινία θαη ζηξαηό ζηηο βόξεηεο αθηέο ηεο Κύπξνπ. Κπξίεπζε ηηο πόιεηο Οπξαλία θαη 

Καξπαζία θαη αθνινύζσο θαηεπζύλζεθε πξνο ηε αιακίλα (Γηόδσξνο, 20.47.1-2). Η πόιε δελ 

ήηαλ πηα ε πξσηεύνπζα ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Νηθνθξένληα αιιά ε έδξα ηνπ Μελέιανπ, αδεξθνύ ηνπ 

Πηνιεκαίνπ, πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν ηνπ ζηξαηεγνύ ηεο Κύπξνπ. Έμσ από ηα ηείρε ηεο πόιεο ν 

Γεκήηξηνο παξέηαμε πξσηνθαλνύο κεγέζνπο θαη ηζρύνο πνιηνξθεηηθέο κεραλέο· απηέο είλαη πνπ 

ηνπ απέδσζαλ ην πξνζσλύκην Πνιηνξθεηήο (Γηόδσξνο, 20.48.1-8). Η αιακίλα αληηζηεθόηαλ 

ζηελ πνιηνξθία ηνπ Γεκήηξηνπ, όηαλ θαηέπιεπζε ζηελ Πάθν ν ίδηνο ν Πηνιεκαίνο κε ζηξαηό θαη 

πινία. Παξαπιένληαο ηηο αθηέο ηεο Κύπξνπ, έθηαζε κέρξη ην Κίηην θαη από εθεί κέρξη ηε 

αιακίλα (Γηόδσξνο, 20.49.1-6). ηε λαπκαρία πνπ αθνινύζεζε, ε λίθε ηνπ Γεκήηξηνπ ήηαλ 

νινθιεξσηηθή. Μεηά από απηή ηελ εμέιημε, ν Πηνιεκαίνο επέζηξεςε ζηελ Αίγππην θαη ν 

Μελέιανο αλαγθάζηεθε λα παξαδώζεη ηε αιακίλα (Γηόδσξνο, 20.53.1-4· Πινύηαξρνπ, Βίος 

Γεκήηρηοσ, 16.1-4).  

 

Φηάλνληαο πξνο ην ηέινο απηήο ηεο καθξάο πεξηόδνπ, πνπ ζέζακε σο αληηθείκελν κειέηεο ζηελ 

παξνύζα εξγαζία, ν ρξόλνο είλαη πιένλ δπλαηό λα κεηξηέηαη ζε ρξόληα, κήλεο θαη κέξεο· ζηηγκέο 

κπξνζηά ζηνπο αηώλεο (ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε δεθαεηίεο) κε ηνπο νπνίνπο κεηξνύζακε ηελ 

πξσηκόηεξε ηζηνξία. ε απηέο ηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο ηεο απηόλνκεο πνιηηεηαθήο 

νξγάλσζεο ηεο Κύπξνπ, έρνπκε σο νδεγό ηελ αθήγεζε ησλ Διιήλσλ ηζηνξηθώλ. Σα θείκελά ηνπο 

καο κεηαθέξνπλ ηα γεγνλόηα, ηα ηνπία, ηνπο πξσηαγσληζηέο, αθόκα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο. Πίζσ, 

όκσο, από απηή ηελ θαζεκερηλή ηζηνξία, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ε κεγάιε ηζηνξία, απηή πνπ 

κπνξνύκε λα πξνζεγγίζνπκε αθνινπζώληαο «ηηο αξγνθίλεηεο δνκηθέο πξαγκαηηθόηεηεο, κε 

γξακκή θπγήο ηελ πην καθξά δηάξθεηα» (Braudel 1993, 27). Ξαλαπηάλνληαο ην λήκα ηεο καθξάο 

δηάξθεηαο, βιέπνπκε λα αλαδύνληαη πιένλ δπλάκεηο πνπ θηλνύληαη έμσζελ θαη θαζηζηνύλ ην λεζί 

όιν θαη πην πεξηθεξεηαθό ηκήκα δηαδνρηθώλ απηνθξαηνξηώλ. Σν θέληξν ηεο απηνθξαηνξίαο, από 

ην νπνίν εμαξηάηαη ε Κύπξνο, απνκαθξύλεηαη: από ηελ Αιεμάλδξεηα ζηε Ρώκε θαη από εθεί, πξηλ 

ην ηέινο ηεο αξραηόηεηαο, ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε.  

 

Μέζα ζε απηέο ηηο παλ-κεζνγεηαθέο εμειίμεηο ην ίδην ην λεζί ράλεη ηε θσλή ηνπ. Γελ ππάξρνπλ 

πιένλ Κύπξηνη βαζηιείο, πνπ λα αζθνύλ εμσηεξηθή πνιηηηθή. Η λαπκαρία ηεο αιακίλαο 
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ζεκαηνδνηεί νξηζηηθά ην ηέινο ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ. Οη πεξηγξαθέο ηνπ Γηόδσξνπ 

καξηπξνύλ έκκεζα όηη θαλέλαο Κύπξηνο βαζηιηάο δελ επηβηώλεη ζηα ρξόληα απηά. Καηά ηξαγηθή 

ζπγθπξία, ακέζσο κεηά ηε ζύγθξνπζε ζηε ζάιαζζα ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ Νηθνθξένληα, πξώηνη 

νη ληθεηέο, ν Αληίγνλνο θαη ν Γεκήηξηνο θαη ζηε ζπλέρεηα θαη νη άιινη δηάδνρνη ηνπ Αιέμαλδξνπ 

ζα απηναλαθεξπρζνύλ βαζηιείς (Γηόδσξνο, 20.53.1-4).  

 

1. 1700-300 π.Υ.: Η ΠΔΡΙΟΓΟ ΣΗ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΠΟΛΙΣΔΙΑΚΗ 

ΚΑΣΑΣΜΗΗ 

 

Η πεξίνδνο πνπ εμεηάζακε ζηελ παξνύζα εξγαζία κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ε θαηεμνρήλ πεξίνδνο 

ηεο απηνλνκίαο ζηελ αξραία θππξηαθή ηζηνξία. Φαίλεηαη όηη δηαρξνληθά νη εμειίμεηο ζην επίπεδν 

ηεο πνιηηεηαθήο ηνπ ηαπηόηεηαο θαζνξίδνληαη από ην ίδην ην λεζί, είλαη δειαδή έζσζελ επηιογές 

θαη όρη έμσζελ επηβοιές. Από ηελ άιιε, ε πνιηηεηαθή ηαπηόηεηα είλαη απνηέιεζκα πνιιώλ 

παξαγόλησλ, κε πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα ηελ νηθνλνκία ηνπ ηόπνπ. Σν νηθνλνκηθό 

κνληέιν πνπ εγθαζηδξύεηαη ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ πνπ εμεηάδνπκε θαη πνπ απνηειεί ηε βάζε 

ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ηνπ λεζηνύ κέρξη ην ηέινο ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ, απαηηεί ηελ 

επαθή θαη ηε ζπλάθεηα κε ηνλ θόζκν πέξα από ηε ζάιαζζα, κε ηνλ θόζκν ηεο Μεζνγείνπ. 

Δπνκέλσο, ν θόζκνο ηνπ λεζηνύ είλαη ζηαζεξά δεκέλνο κε ην κεζνγεηαθό πεξίγπξν θαη ε 

πνιηηεηαθή ηνπ εμέιημε άκεζα επεξεαζκέλε από ηηο «δηεζλείο» ζπγθπξίεο.  

 

Η απηνλνκία νξίδεηαη πξσηαξρηθά από ην γεγνλόο όηη ε πνιηηεηαθή θπζηνγλσκία ηνπ λεζηνύ 

δηακνξθώλεηαη κέζα από καθξέο δηαδηθαζίεο, πνπ έρνπλ ηε ξίδα ηνπο ζηελ πξντζηνξία, ζηελ 

Πξώηκε θαη Μέζε Υαιθνθξαηία. ε απηή ηε καθξά πεξίνδν, πνπ θξάηεζε πεξίπνπ νθηαθόζηα 

ρξόληα αλ ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηε Φάζε ηεο Φηιηάο (2500-1700 π.Υ.), ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα κηα 

ζηαζεξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, πνπ ζηεξίδεηαη ζε δύν άμνλεο: ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο 

παξαγσγήο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο κεηαιινπξγίαο. Με ηελ έλαξμε ηεο Ύζηεξεο Κππξηαθήο 

Υαιθνθξαηίαο, νινθιεξώλεηαη ην ηξίπηπρν ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ εδξαίσζε ζηαζεξώλ θαη 

νξγαλσκέλσλ ππεξπόληησλ εκπνξηθώλ επαθώλ.  

 

Η Πξώηκε θαη Μέζε Υαιθνθξαηία θιεξνδνηνύλ, επίζεο, ζηελ θππξηαθή πνιηηεηαθή δηακόξθσζε 

έλα βαζηθό ηεο ραξαθηεξηζηηθό: ηελ ηάζε γηα θαηάηκεζε. Η θαηά πεξηθέξεηεο αλάπηπμε ηεο 

πξντζηνξηθήο Υαιθνθξαηίαο απνηειεί ηελ επηβεβαίσζε, από πιεπξάο πιηθνύ πνιηηηζκνύ, ηεο 

θπζηθήο θαηάηκεζεο ηνπ θππξηαθνύ ηνπίνπ ζε πεξηεθηηθέο θαη απηάξθεηο πεξηθέξεηεο. Μέζα ζε 

απηέο ηηο πξώηκεο πεξηθέξεηεο ππήξμε θάπνηαο κνξθήο εμεηδίθεπζε θαη ηεξάξρεζε ησλ νηθηζκώλ 
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θαη αλάδεημε νξηζκέλσλ «θεληξηθώλ» ζέζεσλ. Ωζηόζν, ε νξγάλσζε απηή ζα πάξεη πην μεθάζαξε 

κνξθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, νπόηε ζα αλαδεηρηεί ε ζεκαζία ησλ 

παξάθηησλ ζέζεσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ ηεο θάζε πνιηηεηαθήο πιένλ (θαη όρη 

απιά θπζηθήο ή πνιηηηζκηθήο) πεξηθέξεηαο. ηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ, νξηζηηθά, κε ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο ηειεπηαίαο βαζηιηθήο έδξαο ζηελ ελδνρώξα, ηνπ Ιδαιίνπ, ζε δεπηεξεύνπζαο 

ζεκαζίαο ζέζε, παξακέλνπλ σο αδηακθηζβήηεηα θέληξα βαζηιηθήο εμνπζίαο νη παξάθηηεο ζέζεηο, 

νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη ηα ιηκάληα.  

 

Μνλαδηθή «παξαθσλία» ζηε δηαρξνληθή επηινγή ηεο θαηάηκεζεο, απνηεινύλ, ζύκθσλα κε 

νξηζκέλνπο εξεπλεηέο, πξνζπάζεηεο ηεο Έγθσκεο-αιακίλαο λα επηβιεζεί ζε κεγαιύηεξεο 

πεξηνρέο ηνπ λεζηνύ. Πξνηείλεηαη όηη ε Έγθσκε, σο ην πξώην δηνηθεηηθό θέληξν πνπ αλαδύζεθε 

ζηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία, θαηάθεξε λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πεξηθέξεηά ηεο ην κεγαιύηεξν κέξνο 

ηνπ λεζηνύ. Με δεδνκέλν όηη, ηόζν ζηε λνηηναλαηνιηθή αθηή, ηελ πεξηνρή ηνπ Υαιά νπιηάλ 

Σεθθέ, όζν θαη ζηε δπηηθή αθηή, ηελ πεξηνρή ηεο Σούκπας ηοσ θούροσ, κπνξνύκε λα 

δηαθξίλνπκε κέζα από ηηο ηαθέο, ηελ αλάπηπμε μερσξηζηώλ εκπνξηθώλ δηθηύσλ κέζα από άιια 

ιηκάληα, είλαη δύζθνιν λα θαληαζηνύκε όηη ε νηθνλνκηθή πεξηθέξεηα ηεο Έγθσκεο εθηεηλόηαλ 

λόηηα ηεο νξνζεηξάο ησλ Σξνύιισλ θαη δπηηθά κέρξη ηελ θνηιάδα ηνπ εξξάρε. Θα είρε, όκσο, 

ζην ελδηάκεζν, ηκήκα ηεο βόξεηαο αθηήο θαη νιόθιεξε ηελ πεδηάδα ηεο Μεζανξίαο, απηήλ πνπ 

δηαζρίδεη ν Πεδηαίνο, από ηελ Σακαζζό κέρξη ηελ αθηή ηεο Ακκνρώζηνπ. Απηό, άιισζηε, είλαη 

πνπ πξνηείλεη θαη ν Peltenburg ζην θιαζηθό πηα άξζξν ηνπ γηα ην «αξρατθό θξάηνο» (Peltenburg 

1996). Απηό, όκσο, είλαη θαη ην δηάγξακκα ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Έγθσκεο-αιακίλαο δηαρξνληθά, 

από ηελ Ύζηεξε Υαιθνθξαηία, κέρξη ην ηέινο ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ. Δπνκέλσο, δελ 

πθίζηαηαη ιόγνο λα ζπκπεξάλνπκε όηη ε Έγθσκε πέηπρε ή, θαιύηεξα, πξνζπάζεζε πνηέ λα 

επηβιεζεί ζην κεγαιύηεξν κέξνο ή ζε νιόθιεξν ην λεζί. Απιά, γηα λα θαηαθέξεη ε Έγθσκε-

αιακίλα λα ιεηηνπξγεί σο πνιηηεηαθό θέληξν, έπρεπε λα πεξηιακβάλεη κηα πην εθηεηακέλε 

πεξηθέξεηα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πνιηηείεο, ώζηε λα έρεη ππό ηνλ έιεγρό ηεο κέξνο ησλ 

ραιθνθόξσλ ζηξσκάησλ ηνπ Σξνόδνπο. 

 

Τπνηίζεηαη, επίζεο, όηη κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε πξνζπάζεηεο βαζηιέσλ ηεο αιακίλαο λα 

επηβιεζνύλ επί άιισλ βαζηιέσλ θαη λα ελνπνηήζνπλ ην λεζί ππό ηελ θπξηαξρία ηνπο. Απηό 

πξνηείλεηαη όηη ππήξμε ζηόρνο ηνπ Δπέιζνληα, επεηδή ζε νξηζκέλεο θνπέο λνκηζκάησλ ηνπ 

δηαβάδεηαη ε ζπιιαβή θσ, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα απνηειεί ηε ζπληνκνγξαθία ηεο ιέμεο 

Κσπρίωλ· απηό ππνηίζεηαη όηη πξνζπάζεζαλ λα θαηαθέξνπλ ν Ολήζηινο θαη, έλα αηώλα αξγόηεξα, 

ν Δπαγόξαο Αʹ, πνπ εγήζεθαλ ηνπ αγώλα θαηά ησλ Πεξζώλ. Αθόκα θη αλ ν Δπαγόξαο θαηάθεξε 
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λα θαηαθηήζεη ζρεδόλ νιόθιεξν ην λεζί, όπσο καο πιεξνθνξεί ν Γηόδσξνο, απηή ε εμέιημε ήηαλ 

πξόζθαηξε θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ θαίλεηαη λα νδήγεζε ζε θαηάιπζε βαζηιηθνύ νίθνπ θαη 

ζηελ πξαγκαηηθή ελζσκάησζε πεξηνρώλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο αιακίλαο. Η κνλαδηθή πεξίπησζε 

όπνπ θαηαγξάθεηαη αύμεζε ηεο πεξηθέξεηαο ηεο αιακίλαο κε ηελ ελζσκάησζε πεξηνρώλ ζηηο 

νπνίεο ην αζηηθό βαζηιηθό θέληξν θαηαιύζεθε, ζπκβαίλεη ην 312 π.Υ., όηαλ ν Πηνιεκαίνο 

θαηαιύεη ηα βαζίιεηα ηνπ Κηηίνπ, ηεο Λαπήζνπ θαη ηνπ Μαξίνπ, ηηο πεξηνρέο ησλ νπνίσλ ηηο 

απνδίδεη ζηνλ Νηθνθξένληα (Γηόδσξνο, 19.79.4-5). Ωζηόζν, νη εμειίμεηο απηέο θηλνύληαη από 

εμσηεξηθνύο παξάγνληεο θαη δελ απνηεινύλ παξά ηελ αξρή ηνπ ηέινπο ηεο θππξηαθήο βαζηιείαο, 

πνπ ζπκβαίλεη δύν ρξόληα κεηά.  

 

Οπόηε, ε πνιηηεηαθή θαηάηκεζε, παξακέλεη γηα νιόθιεξε ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάζακε ην βαζηθό 

ζπζηαηηθό ηεο πνιηηεηαθήο ηαπηόηεηαο ηνπ λεζηνύ θαη ην ηζρπξόηεξν ηεθκήξην ηεο απηνλνκίαο 

ηνπ. Όηαλ ην λεζί πξαγκαηηθά θαηαθηεζεί από κηα εμσηεξηθή δύλακε, ηόηε απηό ζα έρεη σο άκεζε 

ζπλέπεηα ηελ θαηάξγεζε ηεο πνιηηεηαθήο θαηάηκεζεο θαη ηε δηνηθεηηθή ελνπνίεζε (Iacovou 

2007α, 464). 

 

2. «ΝΗΙΑ ΜΔΑ ΣΟ ΝΗΙ»
1
: Η ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ 

 

Η ηνπνγξαθία ησλ ζέζεσλ αλζξώπηλεο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο είλαη έλα δπλακηθό θαηλόκελν 

πνπ επεξεάδεηαη από πνιινύο παξάγνληεο, όπσο ε γεσινγία, ην θπζηθό ηνπίν, νη θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο θαη ε νηθνλνκία. Μέζα ζηα 1400 ρξόληα πνπ ππήξμαλ ην αληηθείκελν κειέηεο απηήο ηεο 

εξγαζίαο, είλαη αλακελόκελν όηη ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ ζηαηηθά, όζν θη αλ ηζρύεη ε πξόηαζε όηη, 

από άπνςε νηθνλνκηθήο θαη πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ε πεξίνδνο απηή κπνξεί λα ζεσξείηαη σο κηα 

εληαία θάζε ηεο θππξηαθήο ηζηνξίαο. Μέζα, ινηπόλ, ζε απηή ηελ πεξίνδν βιέπνπκε λα αλνίγνπλ 

θαη λα θιείλνπλ δηάθνξνη θύθινη δσήο ζηελ ηνπνγξαθία ηνπ λεζηνύ.   

 

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ε ηνπνγξαθία ηεο αλζξώπηλεο εγθαηάζηαζεο κεηαβιήζεθε ζηελ αξρή ηεο 

Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο, κε ηξόπν ώζηε λα εμππεξεηείηαη ε αζηηθή θαη πνιηηεηαθή νξγάλσζε ζην 

λεζί, θαηαγξάθεθε από παιαηόηεξεο εξγαζίεο (Γεσξγίνπ 2006). Η ΤΚΥ είλαη ε πεξίνδνο θαηά 

ηελ νπνία γηα πξώηε θνξά ζηελ θππξηαθή ηζηνξία ζρεκαηίζηεθαλ δίθηπα ηεξαξρεκέλσλ 

                                                 
1
 Grivaud 1998, 3. 
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νηθηζκώλ, πνπ ζπλδένληαλ κε ην νηθνλνκηθό θαη δηνηθεηηθό θέληξν ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Παιαηπάθνπ, ε εξγαζία ηνπ Αγαπίνπ (2010) θαηέδεημε ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη νηθηζκνί ηεο πεξηθέξεηαο αξζξώλνληαλ θαηά ηελ ΤΚΥ ζε δίθηπα, πνπ 

απνηεινύζαλ ηνπο δξόκνπο, κέζα από ηνπο νπνίνπο γηλόηαλ ε κεηαθνξά ηνπ ραιθνύ από ηηο 

λνηηνδπηηθέο ραιθνθόξεο δώλεο ηνπ Σξνόδνπο ζην αζηηθό θέληξν ηεο Παιαηπάθνπ, όπνπ ζα 

βξηζθόηαλ θαη ην ιηκάλη ηεο πεξηθέξεηαο. Παξόκνηα δίθηπα θαίλεηαη όηη είραλ ζρεκαηηζηεί κε 

αθεηεξία θαη πάιη ηηο ραιθνθόξεο δώλεο ζηελ πεξίκεηξν ηνπ Σξνόδνπο θαη κε ηειηθό πξννξηζκό 

ηηο ζέζεηο-ιηκάληα ηεο αθηήο. Απηό ήηαλ ην απνηέιεζκα δηαδηθαζηώλ πνπ μεθίλεζαλ ζηελ ΤΚΥΙ 

θαη θνξπθώζεθαλ ζηελ ΤΚΥΙΙΓ, νπόηε ζπζηήλνληαη ηα πην ζύλζεηα δίθηπα νηθηζκώλ, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζέζεηο πξσηεύνπζαο θαη δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο. Απηόο είλαη θαη ν πρώηος 

θύθιος ζηελ πνιηηεηαθή ηνπνγξαθία ηνπ λεζηνύ ηελ πεξίνδν ηεο απηνλνκίαο. Υαξαθηεξηζηηθό 

απηνύ ηνπ πξώηνπ θύθινπ είλαη όηη ζηαδηαθά εκθαλίδνληαη θαη πιεζαίλνπλ ηα δηνηθεηηθά θέληξα 

θαη καδί, ζηαδηαθά, απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ δεπηεξεπνπζώλ ζέζεσλ, πνπ αξζξώλνπλ ηα δίθηπα 

ησλ πεξηθεξεηώλ. 

 

Δθ πξώηεο όςεσο, ε ηνπνγξαθία ησλ ζέζεσλ ηεο ΤΚΥ δίλεη παξαδείγκαηα όπνπ δύν δηνηθεηηθά 

θέληξα κνηξάδνληαη ηα ηνπηθά θνηηάζκαηα ραιθνύ (South 2002, 65) αιιά θαη ηνπο άιινπο πόξνπο 

κηαο πεξηνρήο. Απηό ππνηίζεηαη όηη ζα ζπλέβαηλε ζηελ πεξίπησζε ησλ ζέζεσλ Καιαβαζόο-Άγηος 

Γεκήηρηος θαη Μαξώλη-Βούρλες, πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε πεξίπνπ 6ρικ ε κηα από ηελ άιιε 

θαη Υαιά νπιηάλ Σεθθέ θαη Κίηην, πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 5ρικ. Μηα 

δεύηεξε καηηά ζην ράξηε αξθεί γηα λα παξαηεξήζεη θαλείο όηη ε έθηαζε ηεο ραιθνθόξαο δώλεο 

ζηηο πεξηνρέο απηέο, αιιά θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη πνηακνί δηακνξθώλνπλ δεπηεξεύνπζεο 

πδξνινγηθέο δώλεο εληόο ησλ θπξηόηεξσλ πδξνινγηθώλ δσλώλ, δεκηνπξγνύλ ππν-πεξηθέξεηεο, 

ζηηο νπνίεο ζα αληηζηνηρνύζαλ ηα ηέζζεξα απηά θέληξα ζε ζρέζε έλα πξνο έλα. Με άιια ιόγηα, ε 

ππν-πεξηθέξεηα ηνπ Αγίοσ Γεκεηρίοσ ζα ήηαλ ε πεξηνρή ηεο Καιαβαζνύ, ζηα αλαηνιηθά ηνπ 

Βαζηιηθνύ πνηακνύ, ην Μαξώλη κέζσ ηνπ νκώλπκνπ πνηακνύ ζα έιεγρε κέρξη ηνπιάρηζην ηε 

Βάβια ζηα βόξεηα, ην Υαιά νπιηάλ Σεθθέ ζα έιεγρε κέζσ ηνπ Σξέκηζνπ ηε δπηηθή πεδηάδα ηεο 

Λάξλαθαο θαη ηα ραιθνθόξα ζηξώκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ ηαπξνβνπληνύ θαη ην Κίηην ζα είρε ηνλ 

έιεγρν ηεο αλαηνιηθήο πεδηάδαο ηεο Λάξλαθαο θαη ηεο ραιθνθόξαο πεξηνρήο ησλ Σξνύιισλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδώ όηη, αθόκα θη αλ είραλ επηηεπρζεί απηέο νη ιεπηέο ηζνξξνπίεο θαηά ηελ 

ΤΚΥΙΙΓ, ε ηνπνγξαθία ησλ αζηηθώλ/δηνηθεηηθώλ ζέζεσλ ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ δείρλεη όηη θάηη 

ηέηνην ζα ήηαλ αδηαλόεην.  
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Καηά ηα άιια, νη ππόινηπεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ηεο ΤΚΥ, ε Έγθσκε, ε Παιαίπαθνο, ε Άιαζζα 

θαη ην ππνηηζέκελν θέληξν ηεο δπηηθήο αθηήο ζην νπνίν ζα αλήθε ε Σούκπα ηοσ θούροσ, 

θαίλεηαη όηη είραλ ηνλ έιεγρν θαιά δηαθξηηώλ πεξηθεξεηώλ. Οη πεξηθέξεηεο απηέο ίζσο λα κελ 

ήηαλ έληνλα «ζπλνξηνπνηεκέλεο», αιιά πάλησο εμαζθάιηδαλ ηνπο δξόκνπο επηθνηλσλίαο ησλ 

θέληξσλ απηώλ κε παξαγσγηθέο (γεσξγηθέο θαη κεηαιιεπηηθέο) ζέζεηο, ε ζρέζε κε ηηο νπνίεο 

εγγπόηαλ ηελ ύπαξμε ησλ αζηηθώλ θέληξσλ σο ηέηνησλ. 

 

Ο πξώηνο θύθινο ηεο ηνπνγξαθίαο ηεο πνιηηεηαθήο δηακόξθσζεο θιείλεη κε ην ηέινο ηεο 

ΤΚΥΙΙΓ, όηαλ, βηώλνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηεο παλ-κεζνγεηαθήο θξίζεο, νξηζκέλεο πξσηνγελνύο 

ζεκαζίαο ζέζεηο, ε Καιαβαζόο-Άγηος Γεκήηρηος, ην Μαξώλη-Βούρλες θαη ε Σούκπα ηοσ θούροσ 

εγθαηαιείπνληαη. Μαδί κε απηέο θαίλεηαη όηη εγθαηαιείπνληαη θαη άιιεο δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο 

ζέζεηο, κε απνηέιεζκα λα απoδηνξγαλσζνύλ νιόθιεξεο πεξηθέξεηεο, κε άιια ιόγηα λα 

θαηαξξεύζνπλ νξηζκέλεο από ηηο πνιηηείεο ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο. Ωζηόζν ην πέξαζκα ζηελ 

Πξώηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ δελ νδεγεί ζε πιήξε απώιεηα αζηηθώλ θαη πνιηηεηαθώλ δνκώλ ζην 

λεζί. Οη ελαπνκείλαζεο θππξηαθέο πνιηηείεο όρη κόλν θαηνξζώλνπλ λα επηβηώζνπλ κεηά ηελ 

θξίζε αιιά, εκθαλίδνληαη ηζρπξνπνηεκέλεο.  

 

Μέζα ζε απηό ην δεύηερο θύθιο πνιηηεηαθήο ηνπνγξαθίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ΤΚΥΙΙΙΑ, ην 

Κίηην θαη ε Παιαίπαθνο εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ θεληξηθή ζέζε: είλαη νη δύν αζηηθέο ζέζεηο πνπ 

επσθεινύληαη από ηελ εμαθάληζε ησλ ππνινίπσλ δηνηθεηηθώλ θέληξσλ ηεο λόηηαο αθηήο, θαζώο 

θαίλεηαη λα απνξξνθνύλ πιεζπζκό θαη έθηαζε γεο, κε απνηέιεζκα λα απνθηνύλ όιν θαη πην 

έληνλα αζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο κλεκεηαθά θνηλνηηθά ηεξά. Μεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ 

νηθηζκνύ ζην Υαιά νπιηάλ Σεθθέ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 12
νπ

 αηώλα, ην Κίηην όρη κόλν 

θαηαθέξλεη λα ελζσκαηώζεη ηελ πεδηάδα ηεο Λάξλαθαο ζε κηα πεξηθέξεηα, αιιά πηζαλόηαηα 

θαηαθέξλεη λα επεθηαζεί κέρξη ηηο θνηιάδεο ηνπ Βαζηιηθνύ πνηακνύ θαη ηνπ πνηακνύ ηνπ 

Μαξσληνύ.  

 

Δίλαη δύζθνιν λα εμαγάγνπκε έλα αζθαιέο ζπκπέξαζκα, ζρεηηθά κε ην αλ ε θνηιάδα ηνπ Κνύξξε 

θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηελ «απηνλνκία» ηεο κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ησλ δηνηθεηηθώλ θηηξίσλ 

ζηελ Άιαζζα-Παιηοηαβέρλα. Πάλησο ν νηθηζκόο ζηνλ Πάλω Μαληειάρε ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί 

θαηά ηελ ΤΚΥΙΙΙΑ (Hadjisavvas 1991, 173· 1994, 112), θαη ε κειέηε ηεο θεξακεηθήο, ηόζν από 

απηή ηε ζέζε όζν θαη από ηελ Δπηζθνπή-Πακπούια, δείρλεη ηηο ζηελέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δύν 

απηώλ νηθηζκώλ, ζε ό,ηη αθνξά ζην ζύζηεκα δηνίθεζεο (απνηύπσκα από ηελ ίδηα ζθξαγίδα ζε 

δύν πίζνπο από ηελ Δπηζθνπή θαη από ηελ Άιαζζα, βι. Smith 2007, 349) θαη ζηελ πηνζέηεζε 
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ζρεκάησλ (απνπζία ζθύθνπ, βι. Kling 2000, 290). Γεδνκέλνπ, ινηπόλ, όηη ν νηθηζκόο ζηελ 

Πακπούια απνθηά ηελ πην κλεκεηαθή ηνπ κνξθή θαηά ηελ ΤΚΥΙΙΙΑ (Weinberg 1983, 5), 

κπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη ε παξάθηηα ζέζε ηεο Δπηζθνπήο είρε κέζα ζε απηό ην δεύηεξν 

θύθιν ηεο ηνπνγξαθίαο ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο απνθηήζεη ην ραξαθηήξα ηνπ πξσηνγελνύο 

δηαρεηξηζηηθνύ θέληξνπ ζηελ θνηιάδα ηνπ Κνύξξε. 

 

Η Έγθσκε ζπλερίδεη λα απνηειεί ην αζηηθό θέληξν ηεο αλαηνιηθήο αθηήο θαη ε πεξηθέξεηά ηεο ζα 

πεξηιάκβαλε νιόθιεξε ηε Μεζανξία κέρξη ηνπιάρηζην ην Πνιηηηθό. Απηή, σζηόζν, είλαη ε 

πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην Ιδάιην. Αλ θαη ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ην 

Ιδάιην απνθηά ην ραξαθηήξα πξσηνγελνύο δηνηθεηηθνύ θέληξνπ κόλν θαηά ηελ ΚΑ πεξίνδν, 

θαίλεηαη, ελ ηνύηνηο, όηη απνηέιεζε από ηελ αξρή ηεο πξώηεο ρηιηεηίαο κηα δπλακηθή ζέζε κε 

εκβέιεηα ζηελ ελδνρώξα, ε νπνία ζα επεξέαζε (ζκίθξπλε;) ηελ θπξηαξρία ηεο Έγθσκεο ζηηο 

βνξεηναλαηνιηθέο παξπθέο ηνπ Σξνόδνπο. Υαξαθηεξηζηηθό, ινηπόλ, απηνύ ηνπ δεύηεξνπ θύθινπ 

είλαη όηη θαηαγξάθεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκόο δηνηθεηηθώλ θέληξσλ, ηα νπνία, όκσο, είραλ ηε 

κέγηζηή ηνπο έθηαζε.  

 

Ο ηρίηος θύθιος αλνίγεη κε ηε κεηάβαζε ζηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ. Η Παιαίπαθνο θαη ην 

Κίηην ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνύλ. Η Έγθσκε εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηά ηεο ζηελ πξώηε ρηιηεηία 

π.Υ., κεηαθνκίδνληαο ζε κηα λέα ζέζε, πην θνληά ζηε ζάιαζζα, ζηε λέα αιακίλα. Φαίλεηαη όηη 

θάηη παξόκνην ζπλέβε θαη κε ηελ ίδξπζε ηεο ζέζεο Καιορηδηθή ζηελ αθηή ηεο Δπηζθνπήο. Η 

παιαηά ζέζε ηεο ΤΚΥ ζηελ Δπηζθνπή-Πακπούια εγθαηαιείπεηαη πξηλ από ην ηέινο ηεο ΤΚΥΙΙΙΑ 

θαη ηα πξώηα ηεθκήξηα αλζξώπηλεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Καιορηδηθή αιιά θαη ζην ιόθν 

Παιαηόθαζηρο (ηε κεηέπεηηα αθξόπνιε ηνπ Κνπξίνπ) αλήθνπλ ζηελ ΤΚΥΙΙΙΒ (Buitron-Oliver 

1999). Ο ιόγνο γηα απηή ηε κεηαθίλεζε δελ κπνξεί λα είλαη άιινο από ηελ επηζπκία γηα θαιύηεξν 

έιεγρν ηεο αθηήο θαη ηνπ ιηκαληνύ ζηνλ θόιπν ηεο Δπηζθνπήο, αιιά θαη γηα θαιύηεξε 

επηθνηλσλία κε ηα ραιθνθόξα ζηξώκαηα ζηηο πεγέο ηνπ Κνύξξε. Έηζη, νη λέεο ζέζεηο βξίζθνληαη 

πην θνληά ζηελ αθηή αιιά θαη πην θνληά ζηνλ πνηακό, πνπ απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ 

βαζηιείνπ ηνπ Κνπξίνπ.  

 

Η ζπλέρεηα - είηε κε κεηαθίλεζε είηε ρσξίο -, πνπ παξνπζηάδνπλ ηέζζεξεηο από ηηο παιαηέο 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο (αλ ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηελ Δπηζθνπή-Πακπούια ζηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ηεο 

ΤΚΥΙΙΙΑ) εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή ηνπο νξγάλσζε. Θα ήηαλ αδηαλόεην 

λα θαληαζηνύκε ην ξόιν ησλ ηεζζάξσλ απηώλ ζέζεσλ-ιηκαληώλ, αλεμάξηεηα από ηηο δηνηθεηηθέο 
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ηνπο πεξηθέξεηεο, απηέο πνπ εμαζθάιηδαλ ηελ απξόζθνπηε επηθνηλσλία κε ηα ραιθνθόξα 

ζηξώκαηα ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο ζηελ ελδνρώξα.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ΤΚΥΙΙΙΒ θαη ηεο ΚΓΙ ηδξύνληαη θαη νη ππόινηπεο ζέζεηο πνπ ζα 

απνηειέζνπλ θαηά ηελ Δπνρή ηνπ ηδήξνπ ηα δηνηθεηηθά θέληξα ησλ πόιεσλ-βαζηιείσλ, ε 

Ακαζνύληα, νη όινη, ην Μάξην θαη ε Λάπεζνο. Η Ακαζνύληα ηδξύεηαη γηα λα θαιύςεη ην θελό 

πνπ άθεζε ε εγθαηάιεηςε δύν δηνηθεηηθώλ θέληξσλ ζην ηέινο ηεο ΤΚΥΙΙΓ, ηεο Καιαβαζνύ-

Άγηος Γεκήηρηος θαη ηνπ Μαξσληνύ-Βούρλες. Η ίδξπζε ηεο Ακαζνύληαο (1050 π.Υ.) 

ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ελάκηζε αηώλα κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ησλ δηνηθεηηθώλ θέληξσλ ηεο ΤΚΥ 

(1200 π.Υ.), θαη ε ηνπνγξαθία ηνπ λένπ θέληξνπ είλαη πνιύ δηαθνξεηηθή από απηήλ ησλ παιαηώλ. 

Αληίζεηα από ηηο παιαηέο ζέζεηο, βξίζθεηαη πάλσ ζηελ αθηή θαη ην δηνηθεηηθό θέληξν επνπηεύεη 

από κηα ππεξπςσκέλε ζέζε έλα θπζηθό ιηκάλη. Υαξαθηεξηζηηθό, ινηπόλ, ηνπ ηξίηνπ θύθινπ είλαη 

όηη θαη πάιη ν αξηζκόο ησλ θεληξηθώλ ζέζεσλ θαηαγξάθεη αύμεζε. Ωο απνηέιεζκα, ζα ππήξμε κηα 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ πεξηθεξεηώλ. 

 

Ωζηόζν, ην ζύζηεκα ησλ δηαθξηηώλ θαη «ζπλνξηνπνηεκέλσλ» πνιηηεηώλ απνθξπζηαιιώλεηαη 

κόλν κε ηελ έλαξμε ηεο ΚΑ πεξηόδνπ. Μηα πεξηήγεζε ζην θππξηαθό ηνπίν ηεο ΚΑ θαη ηεο ΚΚ 

πεξηόδνπ δείρλεη όηη ππάξρνπλ ζηαζεξά ζεκεία, ηα νπνία απνηεινύζαλ ηα όξηα ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαη πνιηηεηαθώλ πεξηθεξεηώλ ησλ πόιεσλ-βαζηιείσλ. Σα ζεκεία απηά νθείινληαη ηόζν ζηε 

γεσινγία ηνπ λεζηνύ (πνηάκηα, νξνζεηξέο, πδξνινγηθέο δώλεο) όζν θαη ζε αλζξσπνγελείο 

παξεκβάζεηο (νηθηζκνί, εμσαζηηθά ηεξά, αλαζήκαηα, θηηζηνί ηάθνη). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ηελ 

επνρή απηή, ην θππξηαθό ηνπίν γεκίδεη κε ηεξά, πνπ ιεηηνπξγνύζαλ σο δνξπθόξνη ηνπ βαζηιηθνύ 

θέληξνπ, κεηαθέξνληαο κελύκαηα θαη ζπκβνιηζκνύο κέζα από ηα βαζηιηθά αλαζήκαηα θαη ηηο 

βαζηιηθέο επηγξαθέο, βνεζώληαο ζηελ «ελζσκάησζε» ηεο τώρας ζηελ θάζε πνιηηεία. Σα ζεκεία 

απηά κπνξεί λα κελ εκπεξηείραλ ηελ έλλνηα ηεο δηαίρεζες ηνπ ηνπίνπ, εκπεξηείραλ, όκσο, ζίγνπξα 

ηελ έλλνηα ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ελόο ή ηνπ άιινπ βαζηιείνπ ζε κηα πεξηνρή.  

 

ε απηόλ ηνλ ηέηαρηο θύθιο, γηα πξώηε θνξά ν αξηζκόο ησλ δηνηθεηηθώλ θέληξσλ νύηε απμάλεηαη 

νύηε κεηώλεηαη δξακαηηθά. Δπηπιένλ, αλ εμαηξέζνπκε ηελ Σακαζζό θαη ην Ιδάιην, πνπ απνηεινύλ 

ηηο δύν ζέζεηο ζηελ ελδνρώξα πνπ θαηάθεξαλ λα αλαδεηρζνύλ γηα κηθξό δηάζηεκα ζε βαζηιηθά 

θέληξα, νη ππόινηπεο βαζηιηθέο πξσηεύνπζεο βξίζθνληαη ζηελ αθηή, ζε «απνζηάζεηο αζθαιείαο» 

θαη αζθνύλ θπξηαξρία ζε μεθάζαξα αξζξσκέλεο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηεηαθέο πεξηθέξεηεο. Υσξίο 

ακθηβνιία, ε Λήδξα ππήξμε κεγάιεο ζεκαζίαο δεπηεξεύνλ θέληξν εληόο ηνπ βαζηιείνπ ζην νπνίν 

αλήθε θαη, αλ πνηέ εξεπλεζνύλ νη Υύηξνη, είλαη πηζαλό όηη ζα πξνθύςνπλ παξόκνηα 
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ζπκπεξάζκαηα θαη γηα απηή ηε ζέζε. Ωζηόζν, νύηε ε Λήδξα νύηε νη Υύηξνη δελ πξνζέθεξαλ 

θαλέλα πξσηνγελέο ηεθκήξην, όπσο βαζηιηθέο επηγξαθέο ή λνκηζκαηνθνπία, πνπ λα καξηπξεί όηη 

ππήξμαλ πνηέ βαζηιηθά θέληξα. Καηά ηελ άπνςή κνπ, νη δύν απηέο ζέζεηο αλήθαλ ζην βαζίιεην 

ηεο αιακίλαο. Δίλαη άγλσζην ππό πνηεο ζπγθπξίεο θαη κε πνην θαζεζηώο δύν άλδξεο, ν 

Ολαζαγόξαο θαη ν Φπιαγόξαο δήισζαλ ζην βαζηιηά Δζζαξραδόλα ην 673 π.Υ. όηη ήζαλ νη 

άξρνληεο, sharru, ηεο Λήδξαο θαη ησλ Υύηξσλ αληίζηνηρα. Σν πην πηζαλό, όκσο, είλαη όηη δελ 

δηεθδίθεζαλ πνηέ ηνλ ηίηιν ηνπ βαζηιέως εληόο Κύπξνπ. 

 

Σν ζεκαληηθό πνπ πξνθύπηεη κέζα από ηελ εμέηαζε ησλ δηαδνρηθώλ θύθισλ ηεο πνιηηεηαθήο 

ηνπνγξαθίαο ηνπ λεζηνύ ζηελ πεξίνδν 1700-300 π.Υ., είλαη όηη θαλέλαο θύθινο δελ θιείλεη πξηλ 

αλνίμεη ν επόκελνο. Αθόκα θαη κεηά ηηο δξακαηηθέο επηπηώζεηο ηεο Μεζνγεηαθήο θξίζεο, ην 

πνιηηεηαθό ηνπίν ηνπ λεζηνύ δελ πθίζηαηαη νινθιεξσηηθή αλαηξνπή, όπσο ζπκβαίλεη γηα 

παξάδεηγκα ζην Αηγαίν, όπνπ θαηαξξέεη ν κπθελατθόο αλαθηνξηθόο θόζκνο θαη όπνπ ε 

πνιηηεηαθή νξγάλσζε ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ απνηειεί έλα νινθαίλνπξγην θεθάιαην ζηελ 

ηζηνξία ηνπ αηγαηαθνύ θόζκνπ. Σν λεζί πθίζηαηαη ηηο επηπηώζεηο ηεο βαζηάο «δηεζλνύο» θξίζεο, 

αιιά δελ ράλεη ηελ πνιηηεηαθή ηνπ θπζηνγλσκία, πνπ ζηεξίδεηαη ζε πνιηηείεο πνπ πεξλνύλ κε 

επηηπρία κέζα από απηήλ θαη ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνύλ ζην λέν θόζκν ηεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ. 

Ωζηόζν, ν ηειεπηαίνο θύθινο θιείλεη κε κηα κεγάιε αλαηξνπή, ηελ θαηάξγεζε ηεο αλεμαξηεζίαο 

θαη ηελ πιήξε δηνηθεηηθή ελζσκάησζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ λεζηνύ ζε κηα εμσηεξηθή δύλακε. Σα 

πνιηηεηαθά θέληξα ηνπ λεζηνύ ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ σο αζηηθά κέρξη ην ηέινο ηεο 

αξραηόηεηαο. Γελ είλαη, όκσο, πιένλ πξσηνγελή θέληξα εμνπζίαο.  

 

3. ΟΙ ΚΤΠΡΙΟΙ ΒΑΙΛΔΙ ΑΠΟ ΣΟΝ *ΚΟΜΑΟ ΣΟ ΝΙΚΟΚΡΔΟΝΣΑ  

 

Πξηλ από ηελ επνρή ησλ βαζηιείσλ, είλαη αδύλαην λα πξνζσπνπνηήζνπκε ηελ πνιηηηθή εμνπζία 

θαη λα νλνκαηίζνπκε ηνπο θνξείο ηεο ζηηο θππξηαθέο πνιηηείεο. Καηά ηελ ΤΚΥ, κπνξνύκε λα 

δηαθξίλνπκε κέζα από ην αξραηνινγηθό πιηθό, ηελ ύπαξμε κηαο μερσξηζηήο νηθνλνκηθήο 

άξρνπζαο ηάμεο ζηελ θάζε αζηηθή δηνηθεηηθή ζέζε, γεγνλόο πνπ καο επηηξέπεη λα θάλνπκε ιόγν 

γηα απηόλνκεο πνιηηείεο θαη όρη εληαίν θξάηνο. Ωζηόζν, ε πξαγκαηηθόηεηα απηή, όπσο πξνθύπηεη 

από ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, έξρεηαη ζε πιήξε αληίθαζε κε ηελ εηθόλα πνπ δίλνπλ ηα θείκελα 

ηεο Αιαζίαο, πνπ πξνέξρνληαη από ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην. ε απηά γίλεηαη πάληα ιόγνο γηα έλα 

βαζηιηά ηεο Αιαζίαο. Όπσο είδακε ζην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ Αιαζία, είλαη πηζαλό λα 

πξόθεηηαη γηα κηα ζύκβαζε: ν βαζηιηάο απηόο, αθόκα θαη αλ ήηαλ ν εθάζηνηε άξρνληαο κηαο από 

ηηο θππξηαθέο πνιηηείεο ηεο ΤΚΥ (ίζσο ηεο ηζρπξόηεξεο), δελ θαίλεηαη λα είρε πνηέ εμνπζία ζε 
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νιόθιεξν ην λεζί. Πξνσζνύζε, όκσο, ηελ εηθόλα ελόο πξώηεο ηάμεο εγέηε, πνπ βξηζθόηαλ ζηελ 

ίδηα θιίκαθα ηεο δηεζλνύο δηπισκαηίαο κε ηνπο Μεγάινπο Βαζηιείο ησλ Υεηηαίσλ θαη ηνπο 

Φαξαώ ηεο Αηγύπηνπ. ηελ θιίκαθα απηή ζα ηνλ αλέδεημε, ρσξίο ακθηβνιία, ε δπλαηόηεηά ηνπ λα 

απνζηέιιεη, αθόκα θαη ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κεγάιεο πνζόηεηεο ραιθνύ ζηα θξάηε 

πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηεζλέο ζύζηεκα ηεο Ύζηεξεο Υαιθνθξαηίαο (Peltenburg ππό δεκνζίεπζε).   

 

Οη επηγξαθέο από ην ίδην ην λεζί δελ καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηό ην ζέκα, θαζώο 

είλαη γξακκέλεο ζε κηα άγλσζηε γηα καο ζήκεξα γιώζζα. Αλαηξέρνληαο θαη πάιη ζηα θείκελα ηεο 

Αιαζίαο, καζαίλνπκε ην όλνκα κόλν ελόο βαζηιηά ηεο Αιαζίαο, ηνπ Kušmešuša, πνπ ίζσο λα 

πξόθεηηαη γηα ηελ αλαηνιηθή απόδνζε ελόο ειιεληθνύ (κπθελατθνύ) νλόκαηνο, ηνπ *Kosmassos 

(Kitchen 2009, 4). Μέζα από κηα δεπηεξεύνπζα αηγππηηαθή πεγή, ηνλ πάππξν Pushkin 120, πνπ 

θαηαγξάθεη ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Αηγύπηηνπ Wenamun ζηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην (Egberts 2001), 

παξαδίδεηαη ην όλνκα κηαο βαζίιηζζαο ηεο Αιαζίαο, ηεο Hatbi. ε απηέο ηηο ειάρηζηεο εμσγελείο 

θαη ακθηιεγόκελεο αλαθνξέο εμαληιείηαη ε αλαδήηεζε ησλ αξρόλησλ ησλ θππξηαθώλ πνιηηεηώλ 

ηεο ΤΚΥ. 

 

Η ίδηα εηθόλα παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ. Δλώ ζπλερίδνπλ λα 

πθίζηαληαη αζηηθέο θαη πνιηηεηαθέο δνκέο ζε νξηζκέλεο από ηηο παιαηέο πνιηηείεο ηεο Ύζηεξεο 

Υαιθνθξαηίαο θαη, ελώ αλαδύνληαη θαη άιια θέληξα κέζα ζηηο αλαδηακνξθσκέλεο πεξηθέξεηεο, 

δελ κπνξεί λα εηπσζεί ηίπνηε πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ηε κνξθή πνπ ζα είρε ε ππξακίδα ηεο 

εμνπζίαο ζηηο πνιηηείεο ηεο επνρήο απηήο. Σν πην πηζαλό είλαη όηη δελ είραλ αθόκα παγησζεί 

δπλαζηηθέο νηθνγέλεηεο, πνπ έθεξαλ ζπγθεθξηκέλνπο ηίηινπο, νη νπνίνη κεηαθέξνληαλ από γεληά 

ζε γεληά. Αθόκα θη αλ ν ηίηινο ηνπ βαζηιέσο, πνπ αλήθεη ζην ιεμηιόγην ηεο κπθελατθήο 

δηαιέθηνπ, είρε εηζαρζεί ζην λεζί ζην ηέινο ηεο δεύηεξεο ρηιηεηίαο καδί κε κεηαλάζηεο από ην 

Αηγαίν θαη, αθόκα θη αλ είρε δηαηεξεζεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνύ θαηά ηελ ΚΓ πεξίνδν, θακηά 

από ηηο ειάρηζηεο επηγξαθέο πνπ γλσξίδνπκε πξηλ από ηνλ 7
ν
 αηώλα, δελ αλαθέξεηαη ζε βαζηιηά. 

Δίλαη, όκσο, κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο Πξώηκεο Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ πνπ πξνέξρεηαη ε 

αξραηόηεξε αλαθνξά ζε θύξην όλνκα, ζηε γξαθή ηνπ ίδηνπ ηνπ λεζηνύ θαη ζηε γιώζζα πνπ 

επηθξαηεί ζηελ πξώηε ρηιηεηία π.Υ. Ο δηαζεκόηεξνο επώλπκνο θάηνηθνο ηνπ λεζηνύ ηεο Πξώηκεο 

Δπνρήο ηνπ ηδήξνπ, ν Οθέιηεο, ίζσο λα κελ ππήξμε πνηέ βαζηιεύο, ππήξμε, όκσο, ζίγνπξα κηα 

εμέρνπζα πξνζσπηθόηεηα ηεο Πάθνπ, πνπ είρε ην δηθαίσκα ζε κηα από ηηο πινπζηόηεξεο ηαθέο 

ηεο ΚΓ πεξηόδνπ (Iacovou ππό δεκνζίεπζε (α)). 
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ηηο αξρέο ηνπ 7
νπ

 αηώλα π.Υ. εκθαλίδνληαη νη πξώηνη Κύπξηνη εγέηεο, ζε επηγξαθέο ησλ 

Αζζπξίσλ βαζηιέσλ Δζζαξραδόλα θαη Αζζνπξκπαληπάι, αιιά θαη νη πξώηνη βαζηιείς, ζε 

επηγξαθέο από ην ίδην ην λεζί. Μέζα από απηέο ηηο επώλπκεο, πιένλ, πξνζσπηθόηεηεο κπνξνύκε 

λα πεηύρνπκε κηα πην ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ησλ απηόλνκσλ θππξηαθώλ πνιηηεηώλ. Δπηπιένλ, είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθό θαη ην γεγνλόο όηη νη βαζηιείο ηεο ΚΑ θαη ηεο ΚΚ πεξηόδνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

ζηηο επηγξαθέο ηνπο, γιώζζεο ηηο νπνίεο κπνξνύκε λα δηαβάζνπκε. Πξσηίζησο ηελ ειιεληθή, από 

ηνλ 7
ν
 αηώλα θαη εμήο θαη από ην ηέινο ηνπ 6

νπ
 αηώλα, νξηζκέλνη βαζηιείο ρξεζηκνπνηνύλ ηε 

θνηληθηθή. Μόλν νη δύν βαζηιηθέο επηγξαθέο ηεο Ακαζνύληαο ηνπ ηειεπηαίνπ βαζηιηά Αλδξνθιή 

θαηαγξάθνληαη ζηελ άγλσζηε εηενθππξηαθή γιώζζα, αιιά θαη ζηηο δύν, ην εηενθππξηαθό θείκελν 

πξνεγείηαη από έλα αληίζηνηρν ειιεληθό.  

 

Η παξνύζα εξγαζία ζπγθέληξσζε θαη θαηέγξαςε γηα πξώηε θνξά ηα νλόκαηα ζρεδόλ εθαηό 

Κππξίσλ βαζηιέσλ ηεο πεξηόδνπ από ηνλ 7
ν
 κέρξη ην ηέινο ηνπ 4

νπ
 αηώλα, πνπ ζώδνληαη κέζα από 

ηηο επηγξαθέο πνπ εμέδσζαλ είηε νη ίδηνη είηε άιινη άλζξσπνη, κέζα από ηε λνκηζκαηνθνπία ησλ 

πόιεσλ-βαζηιείσλ θαη κέζα από ηηο θηινινγηθέο πεγέο. Δπηπιένλ, καδί κε ηα βαζηιηθά νλόκαηα, 

πξνζηέζεθαλ ηα νλόκαηα ηνπιάρηζηνλ
2
 ηξηώλ αλάθησλ (ΚΙ6, Ο1, ΛΗ1). ηνλ θαηάινγν ησλ 

βαζηιηθώλ επηγξαθώλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη κηα «μεραζκέλε» επηγξαθή, πνπ αλαθέξεηαη (όρη 

όκσο νλνκαζηηθά) ζηε κεηέξα ελόο βαζηιηά (ΑΓΝ3). Δμ όζσλ γλσξίδσ, είλαη ε κνλαδηθή 

επηγξαθή πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ζλεηή άλαζζα, δειαδή ζε κηα γπλαίθα-κέινο βαζηιηθήο 

νηθνγέλεηαο.  

 

Σα νλόκαηα απηά θαη καδί νη βαζηιηθέο επηγξαθέο ζην ζύλνιό ηνπο, απνηεινύλ από πνιιέο 

απόςεηο ην πην απηό θαη άκεζν ηεθκήξην ηεο επνρήο ησλ βαζηιείσλ. Όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Λαπήζνπ, ηεο «πόιεο-θάληαζκα» από άπνςε αξραηνινγηθήο νξαηόηεηαο. Δλώ δελ 

είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε νύηε ηελ αθξηβή ζέζε ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ βαζηιείνπ απηνύ, 

παξά κόλν λα ππνζέηνπκε όηη ζα βξηζθόηαλ θάπνπ ζηε δπηηθή βόξεηα αθηή, θνληά ίζσο ζηε 

ζεκεξηλή νκώλπκε πόιε, νη επηγξαθέο ζηα λνκίζκαηα θαη κηα επηγξαθή ησλ πξώηκσλ 

ειιεληζηηθώλ ρξόλσλ (ΛΑ1) καο δίλνπλ ηα νλόκαηα νθηώ βαζηιέσλ ηεο Λαπήζνπ από ην ηέινο 

ηνπ 6
νπ

 κέρξη ην ηέινο ηνπ 4
νπ

 αηώλα. Η ζεηξά απηή ησλ βαζηιέσλ ηεο Λαπήζνπ, καξηπξά απηό 

πνπ νύηε νη αζζπξηαθέο πεγέο νύηε ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα θαηάθεξαλ λα δηαζώζνπλ: ην 

                                                 
2
 ε νξηζκέλεο επηγξαθέο ππάξρνπλ νλόκαηα αλζξώπσλ πνπ αλήθαλ ζε βαζηιηθή νηθνγέλεηα, γηα παξάδεηγκα γηνη 

βαζηιηά. Σα πξόζσπα απηά, αλ θαη ζηηο ίδηεο ηηο επηγξαθέο δελ θέξνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ άλαθηα, ζύκθσλα κε ηνπο 

αξραίνπο ζπγγξαθείο ζα αλήθαλ ζηελ ηάμε ησλ αλάθησλ, π.ρ. ΑΜ4: Οξεζζεύο θαη Αλδξαγόξαο. 
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αδηάςεπζην γεγνλόο ηεο ύπαξμεο ελόο απηόλνκνπ βαζηιείνπ κε έδξα ζηε βόξεηα αθηή, 

ηνπιάρηζηνλ από ηνλ 6
ν
 αηώλα θαη ζίγνπξα κέρξη ηελ θαηάιπζε ησλ βαζηιείσλ από ηνλ 

Πηνιεκαίν.  

 

4. ΔΠΙΛΟΓΟ: ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Η παξνύζα εξγαζία πξνζπάζεζε λα θαηαδείμεη ηελ θεθαιαηώδε ζεκαζία πνπ έρεη ε δπλαηόηεηα 

λα ζπλδπάδνληαη ηξία επίπεδα πιεξνθνξηώλ, ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, νη επηγξαθηθέο πεγέο θαη 

ν παξάγνληαο ηεο ηνπνγξαθίαο, ζηελ πξνζέγγηζε ησλ θππξηαθώλ πνιηηεηώλ. Υξεζηκνπνηώληαο ηα 

εξγαιεία απηά κέζα από κηα δηαρξνληθή πξνζέγγηζε, είλαη δπλαηό λα απνθηήζνπκε κηα πην 

θαζαξή εηθόλα, ε νπνία γελλά γόληκα εξσηήκαηα.  

 

Ξαλαπηάλνληαο ην παξάδεηγκα ηεο Λαπήζνπ, ε δηαρξνληθή εμέηαζε ησλ ηεθκεξίσλ από απηή ηε 

ζέζε, έρεη νδεγήζεη ζηε δηαηύπσζε ελόο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνύ εξσηήκαηνο: θαηά πόζν 

κπνξνύκε λα ζεσξνύκε ηειηθή ηελ αλάγλσζε ησλ νλνκάησλ ησλ θππξηαθώλ ζέζεσλ ζηηο 

επηγξαθέο ηνπ Δζζαξραδόλα θαη ηνπ Αζζνπξκπαληπάι. Σν εξώηεκα απηό πξνθύπηεη από ηε 

δηαπίζησζε όηη ε δπηηθή βόξεηα αθηή ππήξμε κηα δπλακηθή πεξηθέξεηα θαηά ηελ Πξώηκε θαη 

Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ (Webb 2009) θαη μαλά θαηά ηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ ηδήξνπ, θαη 

νπσζδήπνηε ε πεξηθέξεηα ελόο απηόλνκνπ βαζηιείνπ κε έδξα ζε απηή αθξηβώο ηελ πεξηνρή. Σν 

γεγνλόο όηη δελ γλσξίδνπκε ζρεδόλ ηίπνηα γηα ηε βόξεηα αθηή θαηά ηελ ΤΚΥ, νθείιεηαη 

πηζαλόηαηα ζηε κεησκέλε αξραηνινγηθή νξαηόηεηα ηεο πεξηνρήο, εμαηηίαο θαη ηεο απνκόλσζήο 

ηεο από νπνηαδήπνηε λόκηκε επηζηεκνληθή έξεπλα ηα ηειεπηαία 36 ρξόληα. Δπνκέλσο, έρνπκε 

πιήξε άγλνηα ζε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο εμειίμεηο, ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία ζην ππόινηπν λεζί, 

λόηηα ηνπ Πεληαδαρηύινπ, θαηαγξάθνληαη δξακαηηθέο αιιαγέο, κε ηελ εκθάληζε πνιηηεηαθώλ θαη 

αζηηθώλ δνκώλ. Σν γεγνλόο όηη ε έξεπλα ζήκεξα δελ γλσξίδεη νπνηνδήπνηε δηνηθεηηθό θέληξν σο 

πξνθάηνρν ηεο Λαπήζνπ ζηελ ΤΚΥ, επηζθηάδεη, πηζηεύσ, ηελ εηθόλα ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο 

ηεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο ζε απηή ηελ πεξηνρή. Καηά ηελ άπνςή κνπ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

εμεηάζνπκε ην ελδερόκελν αλ ε Λάπεζνο κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ζε κηα από ηηο δύν ζέζεηο πνπ 

δελ ηαπηίδνληαη κε βεβαηόηεηα κε γλσζηέο πόιεηο ηεο ΚΑ πεξηόδνπ ζην πξίζκα ηνπ Δζζαξραδόλα 

θαη θπξίσο ζηε Nuria. Σα επηρεηξήκαηα απηά, είλαη βεβαίσο αξραηνινγηθά θαη όρη θηινινγηθά, 

κπνξνύλ σζηόζν λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο γηα έλα γόληκν πξνβιεκαηηζκό.  
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Θέκα ηεο παξνύζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππήξμε ε ζπλνιηθή εμέηαζε ησλ ηεθκεξίσλ από ηηο 

θππξηαθέο πνιηηείεο ηεο πεξηόδνπ από ην 1700 κέρξη ην 300 π.Υ. Μέζα από ηα αξραηνινγηθά 

δεδνκέλα έγηλε δπλαηό λα ζθηαγξαθεζεί ε ηζηνξία απηώλ ησλ πνιηηεηώλ, πιήξεο θαη 

νινθιεξσκέλε θαη όρη κηζή θαη αηειήο, όπσο επηβάιιεηαη ζπλήζσο από κειέηεο πνπ δέρνληαη 

ηερλεηέο ηνκέο ζηα κηζά ηνπ δξόκνπ. Η ζπλνιηθή απηή ζεώξεζε, έδεημε όηη νη ηνκέο γηα πην 

εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο δελ κπνξνύλ λα ραξάζζνληαη πάλσ ζηνλ άμνλα ηνπ τρόλοσ, αιιά ζηνλ 

άμνλα ηνπ τώροσ. Με άιια ιόγηα, είλαη ζεκαληηθό λα αλαιεθζνύλ πξνγξάκκαηα, ηα νπνία λα 

εμεξεπλνύλ κε ζύγρξνλεο κεζόδνπο ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ νηθνλνκηθώλ/πνιηηεηαθώλ 

πεξηθεξεηώλ ζε ζρέζε κε ηα δηνηθεηηθά θέληξα, κέζα ζε κηα καθξνθιίκαθα, πνπ λα πεξηιακβάλεη 

ην ρξόλν από ηελ εκθάληζε ζύλζεησλ πνιηηεηαθώλ δνκώλ κέρξη ηελ θαηάιπζε ηεο απηνλνκίαο. 

Απηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα εθνδηάζεη ηελ έξεπλα κε λέα ζηνηρεία, πνπ ζα δώζνπλ πεξηζζόηεξν 

θσο ζηε κεγάιε ηζηορία ησλ αξραίσλ θππξηαθώλ πνιηηεηώλ. 
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