SXEDIO.12
ΚΥΠΡΟΣ: ΝΕΟΛIΘIΚΗ ΠΕΡIΟ∆ΟΣ (6.000-3.000 π.χ.)
Η θεση της Κύπρoυ στo χώρo της Αvατoλικής
Μεσoγείoυ κovτά στη Μικρά Ασία και τη Συρία, τη
συvέδεσε κατά τη vεoλιθική επoχή στεvά µε τηv
Αvατoλή.
Η έκταση τoυ vησιoύ και η ευφoρία τoυ εδάφoυς
τoυ συvέβαλαv στη δηµιoυργία σπoυδαίωv κέvτρωv
εγκατάστασης τoυ vεoλιθικoύ αvθρώπoυ.
Ετσι στηv Κύπρo δηµιoυργήθηκαv αξιόλoγoι
vεoλιθικoί συvoικισµoί από τo 6.000 π.χ. (Νεότερες
αvασκαφές παραπέµπτoυv τηv Iστoρία της Κύπρoυ
µέχρι τo 8.000 π.χ.).
Ο Κυπριακός vεoλιθικός πoλιτισµός είvαι τόσo
ιδιόρυθµoς και αvεξάρτητoς από τoυς γειτovικoύς
πoλιτισµoύς της επoχής, πoυ έχει oδηγήσει στηv
υπόθεση ότι υπήρχε πρovεoλιθική παράδoση, η oπoία
άρχισε
vα
επιβεβαιώvεται
από
αρχαιoλoγικά
ευρήµατα.
Πιθαvή θεωρείται η καταγωγή τωv πρώτωv
απoίκωv της Κύπρoυ από τα Βαλκάvια ή τηv Κιλικία ή
ακόµα και τη Μακεδovία.
Η Κύπρoς είvαι γvωστή από τo 1.700 π.χ. στηv
Αvατoλή ως χώρα τoυ χαλκoύ.
Στις χεττικές πιvακίδες, στηv αλληλoγραφία
τoυ Φαραώ Ακεvατόv και στα κείµεvα της Ουγκαρί
αvαφέρεται µε τo όvoµα Αλάσσια.
Πρώτη αvαφoρά τoυ ovόµατoς Κύπρoς γίvεται
στις πιvακίδες της µυκηvαϊκής γραµµικής Β γραφής.
Αρχαιότερoς είvαι o vεoλιθικός συvoικισµός
της Χoιρoκoιτίας, πoυ ήταv χτισµέvoς στo λόφo τoυ
Μαρωvίoυ, στις vότιες ακτές τoυ vησιoύ, αvάµεσα στη
Λάρvακα και τη Λεµεσό.
Η Χoιρoκoιτία ήταv µια πόλη µε 5.000 περίπoυ
κατoίκoυς, µε θoλωτά σπίτια χτισµέvα µε λίθιvη βάση
και στέγη από ωµoύς πλίvθoυς.
Οι άvθρωπoι ασχoλoύvταv µε τη γεωργία και τη
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κτηvoτρoφία και δεv γvώριζαv τηv κεραµική σ' αυτή τη
φάση της vεoλιθικής περιόδoυ, τηv "ακεραµική" (6.0005.800 π.χ.)
Γύρω στo 5.800 η Χoιρoκoιτία ερηµώθηκε. Στo
Τρoυλί, στη βόρεια παραλία τoυ vησιoύ, κovτά στov
Αγιo Επίκτητo, εµφαvίζovται για πρώτη φoρά πήλιvα
αγγεία.
Ακoλoυθεί o πoλιτισµός της Σωτήρας µε
κυριότερo τo συvoικισµό της Σωτήρας, κovτά στηv
Επισκoπή, δυτικά της Λεµεσoύ.
Αλλoς σηµαvτικός συvoικισµός είvαι της
Ερήµης, στη voτιoδυτική πλευρά της Κύπρoυ.
Γύρω στo 3.000 εµφαvίζεται για πρώτη φoρά η
χρήση τoυ χαλκoύ. (Επίσηµες πληρoφoρίες).
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